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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' חשון, נהניתי לקרות בו מסדר לימודו בנגלה ובחסידות, ובטח ע"פ פסק 

רז"ל דמעלין בקדש יוסיף בזה בכמות והעיקר באיכות היינו בהתמדה בשקידה ובעומק הלימוד וידוע 

מרז"ל יגעת ומצאת.

מלפניו  לו  הסמוך  בס"ת  הקריאה  ביום  הנה  הבע"ל,  שלו  הולדת  מיום  הודעתו  על  ובמענה 

האדם  על  ההולדת,  "ביום  אשר  ניסן  י"א  יום  בהיום  וכמובא  תהלים,  ספר  יאמר  וכן  לתורה  יעלה 

להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם" יקח לו איזה 

רגעים להתבודדות, אשר ברגעים האלו ילמוד איזה מאמר של דא"ח ויקבל החלטה טובה על שנתו 

הבע"ל אשר צריכה להיות בערכו, היינו ענין שהוא לפי כחו מתאים לסדרי הישיבה וענין הכרוך בתורה 

וביראת שמים, ויוכל להתייעץ בזה עם המשפיע שלהם.

ובנוגע לשאלתו אם להניח תפילין דר"ת, הנה לע"ע די שיזהר מהיסח הדעת בהנחת תפילין 

דרש"י.

בברכה לת"ת ביראת שמים ובהצלחה.
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‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
ÚhiÂ'הוי ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל «ƒ«ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עֹולם  ּב'דּבּור 1אֿל ּבזה ּומדּיק , ְְִֵֵֶַָָ

תרח"ץ  וּירא ּפרׁשת ּדׁשּבת אׁשל וּיּטע ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתחיל'

ב' ּבין הּקׁשר להבין ּדצרי ׁשנה), חמּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ(לפני

עלֿידיֿזה  האׁשל נטיעת ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהענינים,

עלֿזה  ּומביא עֹולם. אֿל הוי' ּבׁשם ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָוּיקרא

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו אּלא 2מה וּיקרא ּתקרי אל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוּיקריא,

לאחר  ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפי הּקּב"ה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשל

מּׁשּלי  וכי להם אמר לברכֹו, עמדּו וׁשתּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָׁשאכלּו

והלא  הֹודּו3אכלּתם אכלּתם, עֹולם אלקי מּׁשל ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ

ּוברכּו וזהּו4וׁשּבחּו העֹולם. והיה ׁשאמר למי ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

ׁשהּוא  האׁשל ּדעלֿידי הענינים, ב' ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקׁשר

ׁשּמביא 5הּפנּדק  ּתיבֹות' ה'ראׁשי לפי ּובפרט , ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻ

ׁשתּיה  אכילה ּתיבֹות' 'ראׁשי ּד"אׁשל" ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבּמאמר,

ּבפי 6לויה  הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו הקריא עלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

אֿל  הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא וזהּו וׁשב, עֹובר ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּכל

ָעֹולם.

ÌÓ‡ ׁשּמדּיק (ּכמֹו להבין צרי עדין »¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָ

עלֿידי  האלקּות ּפרסּום ּדהרי ְְֱֲֲִֵֵַַַַָָֹּבּמאמר),

להם  ׁשהסּביר עלֿידי היה ׁשּלֹו אֹורחים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהכנסת

והיה  ׁשאמר מי וענין אכלּתם, עֹולם ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמאלקי

ּבחיק  ׁשהיא הּבריאה ענין ּכללּות ּדהינּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהעֹולם,

ו  ּבׁשם הּבֹורא, ׁשם וּיקרא ׁשּכתּוב מהּו ּכן אם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

אלקים, ׁשם נאמר העֹולם ּבבריאת והרי גֹו', ְֱֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהוי'

ׁשּכתּוב  ולכאֹורה 7ּכמֹו אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְְְֱִִִֵֶָָָָֹ

ולּמה  אלקים, ּבׁשם ׁשם וּיקרא לֹומר לֹו ְְְֱִִֵַַָָָָָָֹהיה
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לג.1) כא, ואילך.2)פרשתנו סע"א י, "והלא".3)סוטה תיבת ליתא בגמ' אבל בהמאמר, וכ"ה 4)כ"ה שם. יעקב בעין כ"ה

"וברכו". תיבת ליתא בגמ' אבל עה"פ.5)בהמאמר, פרש"י א. שם, כתובות 6)סוטה רש"י קי. מזמור תהלים מדרש ראה

.94 ע' תש"ט בסה"מ הערה ב. א.7)ח, א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: ל"ג פסוק כ"א פרק רש"י:‡ÏLאברהםÚhiÂבפרשתנו ופירש «ƒ«≈∆

להביא  פרדס אמר [=אחד] חד "אשל"] המושג בפירוש [נחלקו ושמואל "רב

כל  ובו לאכסניא פונדק אמר [=ואחד] וחד בסעודה. לאורחים פירות ממנו

פירות" ÌÏBÚמיני ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ Ú·L ¯‡·a1 ƒ¿≈»««ƒ¿»»¿≈¬»»≈»
נקרא  אשל, אותו ידי "על רש"י: ופירש

לכל  אלוקה הקדושֿברוךֿהוא של שמו

אמר  ושותין שאוכלין לאחר העולם,

משלו, שאכלתם למי ברכו להם

מי  משל אכלתם? שמשלי אתם סבורים

אכלתם", העולם והיה ≈»¿i„Óe˜שאמר
‰Êa נ"ע הריי"צ אדמו"ר כ"ק »∆

aמאמרÚhiÂ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„' ¿ƒ««¿ƒ«ƒ«
‡¯iÂ ˙L¯t ˙aLc ÏL‡≈∆¿«»»»««≈»
‰L ÌÈMÓÁ ÈÙÏ) ı"Á¯˙ƒ¿≈¬ƒƒ»»
זה  מאמר אמירת לפני שנים] [יובל

תשמ"ח), וירא פרשת CÈ¯ˆc¿»ƒבשבת
,ÌÈÈÚ‰ '· ÔÈa ¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆∆≈»ƒ¿»ƒ
ŒÏÚ ÏL‡‰ ˙ÚÈË È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«»≈∆«
'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒ¿»»¿≈¬»»

ÌÏBÚ ÏŒ‡ איך מובן לא לכאורה כי ≈»
מפרסמת  פונדק והקמת עצים נטיעת

בעולם?. ה' שם ÊŒÏÚ‰את ‡È·Óe≈ƒ«∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó2 «∆»¿«≈«

רש"י  בפירוש בקיצור והובא (בגמרא

שם  "ויקרא זה פסוק על לעיל) שנעתק

iÂ˜¯‡וגו'" È¯˜z Ï‡ כך «ƒ¿≈«ƒ¿»
אבינו  שאברהם היא הפסוק שמשמעות

לעצמו  ה' בשם È¯˜iÂ‡קרא ‡l‡∆»««¿ƒ
È¯˜‰L‡לאחרים, „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿ƒ

ÏL BÓLÏ eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿∆
‰"aw‰ שיהיה ה' שם את ופרסם «»»

LÂ·שגּור  ¯·BÚ Ïk ÈÙa שעצר ָ¿ƒ»≈»»
שהק  שבע בפונדק בבאר אברהם .ים

Èk?e˙LÂˆ„ה  eÏÎ‡L ¯Á‡Ï , ָ≈«¿««∆»¿¿»
e„ÓÚ האורחיםBÎ¯·Ï אברהם את »¿¿»¿

להם  שנתן האוכל על לו ולהודות

Ì‰Ï ¯Ó‡ לאורחים ÈÎÂאברהם »«»∆¿ƒ
‡Ï‰Â ÌzÏÎ‡ ÈlMÓ3ÏMÓ ƒ∆ƒ¬«¿∆«¬…ƒ∆
,ÌzÏÎ‡ ÌÏBÚ È˜Ï‡ אל לכן ¡…≈»¬«¿∆

אלא  אותי ּתשּבחּו ואל לי ‰e„Bתודו ְְַ

eÎ¯·e eÁaLÂ4¯Ó‡L ÈÓÏ ¿«¿»¿¿ƒ∆»«
ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ֿ הקדושֿברוך שהוא ¿»»»»

וכו'. רקיע" "יהי אור", "יהי המאמרות עשרת באמירת העולם את שברא הוא

ÌÈÈÚ‰ '· ÔÈa ¯Lw‰ e‰ÊÂ,בעולם ה' שם ופרסום האשל נטיעת ¿∆«∆∆≈»ƒ¿»ƒ
˜ct‰ ‡e‰L ÏL‡‰ È„ÈŒÏÚc5 כפי בגמרא, הדעות אחת (לפי ¿«¿≈»≈∆∆«À¿»

התורה), על רש"י מפירוש לעיל B·Èz˙'שהובא ÈL‡¯'‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ»»≈≈
"ÏL‡"c ,¯Ó‡na ‡È·nL∆≈ƒ««¬»¿≈∆
‰i˙L ‰ÏÈÎ‡ '˙B·Èz ÈL‡¯'»≈≈¬ƒ»¿ƒ»

‰ÈÂÏ6 לאורחים נתן אבינו ואברהם ¿»»
שלושת  כל את שלו הפונדק אל שבאו

הללו, ‰˜¯È‡הדברים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿ƒ
אבינו  ‰aw"‰אברהם ÏL BÓLÏƒ¿∆«»»

נקרא  יהיה הקב"ה של ששמו גרם

ומפורסם  BÚ·¯ושגור Ïk ÈÙa¿ƒ»≈
ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ e‰ÊÂ ,·LÂ»»¿∆«ƒ¿»»¿≈

ÌÏBÚ ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ אברהם כלומר, ¬»»≈»
בעולם. וידוע נקרא יהיה ה' ששם גרם

BÓk) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¿
È¯‰c ,(¯Ó‡na ˜i„nL∆¿«≈««¬»«¬≈
È„ÈŒÏÚ ˙e˜Ï‡‰ ÌeÒ¯tƒ¿»¡…«¿≈

BlL ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ אברהם של «¿»«¿ƒ∆
ÈaÒ‰L¯אבינו  È„ÈŒÏÚ ‰È‰»»«¿≈∆ƒ¿ƒ
Ì‰Ï שהתארחו ושבים לעוברים »∆
‡ÌzÏÎאצלו  ÌÏBÚ È˜Ï‡nL∆≈¡…≈»¬«¿∆

בו  מה' בא להם שנתן רא שהאוכל

È‰Â‰העולם, ¯Ó‡L ÈÓ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ∆»«¿»»
ÌÏBÚ‰ את גם להם הסביר אברהם »»

ה' ידי על העולם בריאת עניין

המאמרות, eÏÏk˙באמצעות eÈ‰c¿«¿¿»
˜ÈÁa ‡È‰L ‰‡È¯a‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿≈

של  ובכוחו Ì‡Âלבדו,‰Ba¯‡בידו «≈¿ƒ
·e˙kL e‰Ó Ôk העובדה לגבי כאן ≈«∆»

 ֿ הקדוש שם את פרסם אבינו שאברהם

בעולם  ÌLברוךֿהוא ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»
˙‡È¯·a È¯‰Â ,'B‚ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»«¬≈ƒ¿ƒ«
,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ¯Ó‡ ÌÏBÚ‰»»∆¡«≈¡…ƒ

·e˙kL BÓk7‡¯a ˙ÈL‡¯a ¿∆»¿≈ƒ»»
BÏ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿»»»
ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ¯ÓBÏ««ƒ¿»»¿≈
ÌL ¯ÈkÊÓ ‰nÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿»»«¿ƒ≈

'ÈÂ‰ אומר בפרשתנו הפסוק והרי ¬»»
שם "ויקרא ‰ÈÂ'בפירוש Ì˘· אֿל

כנאמר  אלוקים" "בשם ולא עולם",

הבריאה? בתחילת
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rayו x`aa ly` rhie

ּבהתחלת  ּגם הּוא זה ודּיּוק הוי'. ׁשם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָמזּכיר

ׁשבע  ּדמסּפר ׁשבע, ּבבאר אׁשל וּיּטע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּוק,

מּדֹות  ׁשבע על ּבּדרּוׁשים 8מֹורה ּגם 9[ּכּמבאר ְְִִֶֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  ועׂשרים 10על ׁשנה מאה ׂשרה חּיי וּיהיּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבהם  הּבנין ימי ז' ׁשהם ׁשנים], וׁשבע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשנה

העֹולם  מּדּוע 11נברא ּביֹותר יּפלא זה ּדלפי , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּדוקא, הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא הוי', ּבׁשם ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָמסּים

העֹולם. נברא ׁשּבֹו אלקים ּבׁשם ְְְֱִִֵֶָָָֹֹולא

C‡ ּדמה הּמאמר), מהמׁש (ּכּמּובן הּוא הענין «ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

על  קאי הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ּכאן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

אלקים, ּבׁשם הּמתלּבׁש ּדלתּתא הוי' ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָֹּבחינת

הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא היה אברהם ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּדחּדּוׁשֹו

ואלקּות  ׁשהעֹולם העֹולם, אֿל ולא עֹולם ְֱֵֵֶֶָָָָָֹֹאֿל

נפרדים  ּדברים ׁשני יחּוד 12אינם ׁשּפעל אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

את  לברא אלקים ּבׁשם (הּמתלּבׁש ּדלתּתא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהוי'

העֹולם  עם .13העֹולם) ִָָָָ
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ד.8) נד, פרשתנו הרמון פלח ואילך. א תשסו, ואילך. ב תשסג, ד כרך עה"פ פרשתנו אוה"ת ביאוה"ז 9)ראה ראה

(סה"מ  תשמ"א שרה חיי ויהיו ד"ה צז. ע' עטר"ת סה"מ ואילך. פב ס"ע ח"א ולהצ"צ ואילך. סע"ב קלא, לאדהאמ"צ

וש"נ. ס"ז. קמה) ע' ח"ב שרה.10)מלוקט חיי ובכ"מ.11)ר"פ .272 ע' תש"ח רפ. ע' תרנ"ג סה"מ לקו"ת 12)ראה ראה

ועוד. ואילך). סו ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח אשל ויטע ד"ה ואילך. תתשט ע' תבוא אוה"ת ואילך. ג מג, ראה 13)תבוא

שם. תרע"ח סה"מ ואילך. תתשיד ע' ושם שם. אוה"ת גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ˜ei„Â אלוקים שם ולא הוי' שם כאן נזכר ÏÁ˙‰a˙מדוע Ìb ‡e‰ ¿ƒ∆«¿«¿»«

ÏÚ ‰¯BÓ Ú·L ¯tÒÓc ,Ú·L ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂ ,˜eÒt‰«»«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿»∆«∆«
˙BcÓ Ú·L8:קבוצות לשתי כלל, בדרך נחלקות, העליונות הספירות עשר ∆«ƒ

(חסד, במידות בחינות ושבע ודעת) בינה (חכמה, במוחין בחינות שלוש

יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה,

Ìbומלכות) ¯‡·nk]«¿…»«
ÌÈLe¯ca9 החסידות ÏÚמאמרי «¿ƒ«

˜eÒt‰10‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ «»«ƒ¿«≈»»
‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó≈»»»¿∆¿ƒ»»

ÌÈL Ú·LÂ הזוהר דברי לפי ¿∆«»ƒ
חיים  עילאין", ל"חיין זכתה ששרה

שלה  שהחיים כך כדי עד עליונים,

חיים  אלוקות, של חיים היו הזה בעולם

הספירו  עשר עולם של של העליונות ת

ה' את עבודתה עלֿידי כי האצילות,

בספירות  אורות והמשיכה הוסיפה

גם  ביטוי לידי בא והדבר העליונות.

חייה: שנות ˘‰במספר ‰‡Ó–

עליונות  בחינות על מורה מאה המספר

שכל  כפי הספירות עשר שורש שהם

העשר; מכל כלולה ˘‰אחת ÌÈ¯˘Ú

חכמה  על מורה עשרים המספר -

שכל  כפי המוחין) עיקר (שהם ובינה

מעשר; כלולה מהן ˘ÌÈאחת Ú·˘Â-

המידות], שבע על מורה שבע המספר

‰ÌÏBÚׁשהם  ‡¯· Ì‰aL ÔÈa‰ ÈÓÈ 'Ê11 הבריאה ימי ששת ֵֶ¿≈«ƒ¿»∆»∆ƒ¿»»»
וחסידות  בקבלה ומבואר הבנין' ימי 'שבעת יחד נקראים שאחריהם והשבת

הבריאה  של הראשון שביום כך העליונות המידות שבע כנגד מכוונים שהם

שני  ביום החסד, מידת של הארה יש מחדש) בשבוע ראשון יום בכל (וכך

בבאר  אשל ("ויטע שבע למספר יש שכך, וכיוון הלאה. וכן הגבורה מידת של

Ú·˘,לבריאה מיוחד  קשר ("ÌiÒÓ ÚecÓ ¯˙BÈa ‡ÏtÈ ‰Ê ÈÙÏcƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿≈««¿«≈
אבינו  אברהם ידי על בעולם אלוקות בפרסום המדבר ‰ÈÂ',הפסוק ÌLa¿≈¬»»

‡¯· BaL ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ‡ÏÂ ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»¿≈¬»»«¿»¿…¿≈¡…ƒ∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ברא "בראשית ‡ÌÈ˜ÂÏ"?ככתוב »»

·e˙kM ‰Óc ,(¯Ó‡n‰ CLÓ‰Ó Ô·enk) ‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«»≈∆¿≈««¬»¿«∆»
'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ Ô‡k בשם נברא שהעולם לכך סתירה זו אין »«ƒ¿»»¿≈¬»»

העולם), כבורא ה' ופרסום בקריאת שמדובר (למרות הוי' בשם ולא אלוקים

כאן  האמור הוי' שם ÏÚכי È‡˜- ל z˙Ïc‡מתייחס 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa »≈«¿ƒ«¬»»ƒ¿«»
‡ÌÈ˜Ïשלמטה ÌLa LaÏ˙n‰:(דרגות) בחינות שתי יש הוי' בשם «ƒ¿«≈¿≈¡…ƒ

שם  הוא דלתתא" "הוי' (שלמטה). דלתתא" ו"הוי' (שלמעלה) דלעילא" "הוי'

דלעילא" ו"הוי' ליש, מאין העולמות את המהווה והוא לבריאה הקשור ה'

ולהחיות  להוות בעולמות מתלבש ואינו מהעולמות שלמעלה ה' שם הוא

עלמין" כל ה"ממלא האלוקי האור הוא דלתתא" "הוי' כללי (באופן אותם

את  ומחיה ידי המהווה על העולמות

ו"הוי' בנבראים, פנימית התלבשות

ה"סובב  האלוקי האור הוא דלעילא"

מהתלבשות  שלמעלה עלמין" כל

הזקן  רבינו מסביר זה ולפי בעולמות.

את  בשלח) פרשת אור' (ב'תורה

"וירא  הפסוק של הפנימית המשמעות

עשה  אשר הגדולה היד את ישראל

הוי' את העם וייראו במצרים, הוי'

פרעה  עבדו": ובמשה בהוי' ויאמינו

הוי'" את ידעתי "לא אמר מצרים מלך

"הוי' את (כי דלעילא" ל"הוי' והכוונה

גם  העולמות את המהווה דלתתא"

ישראל  שבני לאחר אבל ידע) פרעה

הגדולה  היד את וראו ממצרים יצאו

יראה  תחילה להם הייתה ה' של

בו  להכיר (שיכולים דלתתא" מ"הוי'

יראה) גורמת זו והשגה אותו ולהשיג

בני  התעלו יםֿסוף קריעת ולאחר

ב"הוי' האמינו ואז יותר ישראל

אפשר  ואי וניכר נראה שאינו דלעילא"

בו), להאמין אפשר אבל מפניו יראה ‰È‰לחוש Ì‰¯·‡ ÏL BLecÁc¿ƒ∆«¿»»»»
ÌÏBÚ ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ הוא שהקדושֿברוךֿהוא כלומר «ƒ¿»»¿≈¬»»≈»

העולם בתוך ונרגשת ניכרת שהאלוקות זה במובן העולם של ‡ÏŒאֿל ‡ÏÂ¿…≈
דברים ‰ÌÏBÚשל שני הם העולם ומציאות האֿל שמציאות שמשמעו »»

מ"אֿל  בשונה הידיעה, ה' (ללא עולם" "אֿל אלא מזה, זה ונבדלים שונים

מורה ‰ ÌÈ„¯Ùעולם") ÌÈ¯·c ÈL ÌÈ‡ ˙e˜Ï‡Â ÌÏBÚ‰L ורק) ∆»»∆¡…≈»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ
העולם) על ושליט אֿל הוא 12Lשהקדושֿברוךֿהוא ‡l‡ ÏÚtאברהם , ∆»∆»«

˙‡ ‡¯·Ï ÌÈ˜Ï‡ ÌLa LaÏ˙n‰) ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ „eÁÈƒ¬»»ƒ¿«»«ƒ¿«≈¿≈¡…ƒƒ¿…∆
ÌÏBÚ‰ ÌÚ (ÌÏBÚ‰13 ומהווה העולם את הבורא הוי' שם וכאשר »»ƒ»»

העולם  הרי איתה, ומאוחד בבריאה ונרגש ניכר העולם את ומקיים  ומחיה

שהדבר  למרות הוי' שם את פרסם שאברהם פלא זה אין ולכן באלוקות. חדור

בשם  בחינה באותה מדובר כי אלוקים, בשם שנבראה לבריאה בקשר היה

מתאחדת  והיא אלוקים שם עם ושייכות קשר לה שיש דלתתא") ("הוי הוי'

אלוקים. שם עם
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ז g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay

‰p‰Â לּבנים סימן אבֹות ׁשּמעׂשה ,14ידּוע ¿ƒ≈ֲִִֵֶַַַָָָָ

האבֹות  אצל ׁשהיה ּכפי ׁשהענין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָוהינּו

אצל  אחרּֿכ נעׂשה ּומּזה ּבלבד, סימן ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא

הּוא  וכן ׁשלם. ּבנין ּבׁשלמּותֹו, הענין ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָהּבנים

ּבאפן  רק זה היה אברהם ּדאצל זה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבענין

ּדלתּתא, הוי' ּבבחינת רק זה ּפעל ולא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹּד"סימן",

ע  ועבֹודתנּו,אבל מעׂשינּו הּבנים, עבֹודת לֿידי ְֲֲֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבׁשם  ׁשם וּיקרא ׁשּנעׂשה מּזה, יתרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּפֹועלים

ּדלעילא  ּבהּוי' עֹולם, אֿל ּדעלֿידי 13הוי' , ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָ

העתידה  הּגאּלה את מביאים ועבֹודתנּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻמעׂשינּו

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבעֹולם, ּבגּלּוי אלקּות יהיה 15ׁשאז ְְְֱִִֶֶֶָָָָֹ

ׁשהּבׂשר  יחּדו, ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָונגלה

הוי' ּכבֹוד את יראה הוי'16עצמֹו ּגם והינּו, , ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָ

עֹוד  "אין ּבחינת ּגּלּוי ׁשּיהיה עד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָּדלעילא,

עֹוד"17מּלבּדֹו" "אין מּזה ּולמעלה (ּכּמבאר 18, ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

ּבזה  הענין מקֹומֹות יהיה 19ּבכּמה זה וכל ,( ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

הרחבה  והגּבלה, מּמדידה ּדלמעלה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹּבאפן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ירּוׁשלים,20אמּתית, ּתׁשב ּפרזֹות ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

ּגבּול את אלקי הוי' ׁשאין 21ירחיב הרחבה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיהיה  ּבּתֹורה, ּגם יהיה וכן מּמּנה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגדֹולה

מּדה  מארץ ארּכה מענין ּגם למעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּגּלּוי

ים  מּני היא 22ּורחבה הרי זֹו ורחבּות אריכּות ּכי , ְְֲֲֲִִִִִֵַָָָ

 ֿ לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן הּים, ּובער הארץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבער

ּביֹותר, מּלמעלה הּתֹורה ּבחינת ּגּלּוי יהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלבא
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ועוד.14) לך. לך ר"פ אוה"ת ו. יב, לך לך רמב"ן ה.15)ראה מ, ועוד.16)ישעי' .44 ע' חט"ו .63 ע' ח"ט לקו"ש ראה

לה.17) ד, לט.18)ואתחנן שם, לקו"ש 19)ואתחנן וראה ואילך). קצח ע' תרס"א (סה"מ תרס"א לכם ולקחתם ד"ה ראה

.86 הערה 202 ע' ועוד.20)חכ"ה ואילך. א'כא ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי פרזונו צדקת ד"ה וראה ח. ב, זכרי'

ח.21) יט, שופטים כ. יב, ט.22)ראה יא, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈaÏ ÔÓÈÒ ˙B·‡ ‰NÚnL Úe„È ‰p‰Â14ÔÈÚ‰L eÈ‰Â , ¿ƒ≈»«∆«¬≈»ƒ»«»ƒ¿«¿∆»ƒ¿»

‰NÚ ‰fÓe ,„·Ïa ÔÓÈÒ ‡e‰ ˙B·‡‰ Ïˆ‡ ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»≈∆»»ƒ»ƒ¿«ƒ∆«¬»
‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏL ÔÈa ,B˙eÓÏLa ÔÈÚ‰ ÌÈa‰ Ïˆ‡ CkŒ¯Á‡««»≈∆«»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»»≈¿≈

‰Ê ‰È‰ Ì‰¯·‡ Ïˆ‡c ,‰Ê ÔÈÚa בעולם אלוקות ופרסום גילוי ¿ƒ¿»∆¿≈∆«¿»»»»∆
ÏÚt ‡ÏÂ ,"ÔÓÈÒ"c ÔÙ‡a ˜«̄¿…∆¿ƒ»¿…»«

‰Ê ונרגש ניכר יהיה הוי' ששם ∆
‰ÈÂ'בעולם ˙ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ«¬»»

‡z˙Ïc נשאר דלעילא" "הוי' ואילו ƒ¿«»
בעולם, התגלה ולא מהעולם למעלה

,ÌÈa‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï·‡¬»«¿≈¬««»ƒ
ÌÈÏÚBt ,e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ«¬≈«¬»≈¬ƒ
‡¯˜iÂ ‰NÚpL ,‰fÓ ‰¯˙È¿≈»ƒ∆∆«¬»«ƒ¿»
,ÌÏBÚ ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL»¿≈¬»»≈»

‡ÏÈÚÏc 'Èe‰a13È„ÈŒÏÚc , ¿«»»ƒ¿≈»¿«¿≈
ÌÈ‡È·Ó e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ«¬≈«¬»≈¿ƒƒ
Ê‡L ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ˙‡∆«¿À»»¬ƒ»∆»
,ÌÏBÚa Èel‚a ˙e˜Ï‡ ‰È‰Èƒ¿∆¡…¿ƒ»»

·e˙kL BÓÎe15 הנביא בדברי ¿∆»
הגאולה  בייעודי «¿Ï‚Â¿ƒ‰ישעיהו

¯Na Ïk e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k¿¬»»¿»»»»
‰‡¯È BÓˆÚ ¯Na‰L ,ÂcÁÈ«¿»∆«»»«¿ƒ¿∆

'ÈÂ‰ „B·k לעתידֿלבוא ,16‡˙ כי ∆¿¬»»
הזה  העולם לכללות (והכוונה הבשר

עצמו  שהוא כך כדי עד יזדכך הגשמי)

האלוקות, להתגלות ראוי כלי יהיה

אלוקות  'תראה' עצמה והגשמיות

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ Ìb ,eÈ‰Â עם כי ¿«¿«¬»»ƒ¿≈»
בעולם  תתגלה העתידה הגאולה בוא

שמלובשת  האלוקות בחינת רק לא

דלתתא" ("הוי' הבריאה בתוך

לצורך  אלוקים שם עם שהתאחד

האלוקות  גילוי גם יהיה אלא הבריאה)

דלעילא"), ("הוי' מהבריאה שלמעלה

ÔÈ‡" ˙ÈÁa Èelb ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈
"Bc·lÓ „BÚ17"„BÚ ÔÈ‡" ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,18¯‡·nk) ƒ¿«¿«¿»ƒ∆≈«¿…»

‰Êa ÔÈÚ‰ ˙BÓB˜Ó ‰nÎa19( שלפי מ למרות כי בחסידות בואר ¿«»¿»ƒ¿»»∆
והנבראים  העולמות השלימה) הגאולה בוא לפני (כעת, בשר בעיני הנראה

עצמאית  מציאות חסרי הם דבר, של לאמיתו הרי ו'יש', קיימת מציאות הם

ובענייננו  הביטול, ואיכות באופן שונות דרגות ויש לבורא לחלוטין ובטלים

חדור  הגשמי שהנברא כלומר מלבדו", עוד "אין בבחינת שהוא ביטול יש –

אין  הבורא ומלבד אמיתית מציאות לו אין הבורא שלעומת והרגשה בהכרה

יכול  נברא שכל ומאחר הבורא בגדולת והשגה מהבנה נובע זה ביטול עוד.

ההשגה  שבעקבות הביטול גם בלבד, מוגבלת במידה ה' גדולת את להשיג

של  מהתגלותו הנובע יותר, עמוק ביטול ויש מוגבלת. במידה הוא הזו

בבריאה  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

מכל  הנבראים בטלים מכך וכתוצאה

כלשהי, ישות תחושת ללא וכל

בלבד  זו לא הזה העמוק ובביטול

שלגבי  (היינו מלבדו" עוד ש"אין

מציאות  אין הבורא, האלוקות,

שאין  ממש" עוד "אין אלא אמיתית)

וכלל, כלל מציאות Ê‰שום ÏÎÂ¿»∆
המציאות  וביטול האלוקות גילוי

לבוא  לעתיד ÔÙ‡aהגשמית ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
BÓk ,˙ÈzÓ‡ ‰·Á¯‰«¿»»¬ƒƒ¿

·e˙kL20·Lz ˙BÊ¯t ∆»¿»≈≈
ÌÈÏLe¯È,בגשמיות חומות ללא ¿»«ƒ

ההגבלות  כל הסרת על המורה דבר

‡EÈ˜Ïברוחניות, 'ÈÂ‰ ·ÈÁ¯È«¿ƒ¬»»¡…∆
EÏe·b ˙‡21ÔÈ‡L ‰·Á¯‰ , ∆¿¿«¿»»∆≈

‰pnÓ ‰ÏB„b הפנימית והמשמעות ¿»ƒ∆»
גבולות  בהרחבת המדבר הפסוק של

 ֿ שלעתיד היא כפשוטה ישראל ארץ

בגילוי  ההרחבה תכלית תהיה לבוא

כל  ביטול היינו בעולם, אלוקות

בהמשכת  וההסתרים הצמצומים

בעולם, האלוקות והתגלות

‰È‰È ÔÎÂ לבוא Ìbלעתיד ¿≈ƒ¿∆«
Èelb‰ ‰È‰iL ,‰¯Bza«»∆ƒ¿∆«ƒ
‰k¯‡ ÔÈÚÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈ƒ¿«¬À»

ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e ‰cÓ ı¯‡Ó22 ≈∆∆ƒ»¿»»ƒƒ»
כפי  התורה על נאמר זה פסוק שהרי

ואמנם  הגאולה, לפני עכשיו, שהיא

הארץ  של מאורכה (יותר מאד ועצומה גדולה והרחבה אריכות על בו מדובר

ההרחב  תכלית זו אין עדיין אבל הים), של מרוחבו ‡¯eÎÈ˙ה,ויותר Èkƒ¬ƒ
Ìi‰ C¯Ú·e ı¯‡‰ C¯Úa ‡È‰ È¯‰ BÊ ˙e·Á¯Â אריכות היינו ¿«¬¬≈ƒ¿∆∆»»∆¿∆∆«»

והרי  הים. ורוחב הארץ לאורך יחסית מאד, גדולה התגלות כלומר והרחבה,

מוגבלת, במידה הם והים הארץ ÏŒ„È˙ÚÏ·‡סוףֿסוף ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…
·e˙kL BÓk ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓlÓ ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa Èelb ‰È‰È23 ƒ¿∆ƒ¿ƒ««»ƒ¿«¿»¿≈¿∆»
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rayח x`aa ly` rhie

מּמׁש,23ׁשּכתּוב ּכמֹו "אֹותי" אֹותי, ידעּו ּכּלם ּכי ְְִִִֵֶַָָָֻ

יתּבר ּומהּותֹו ּבּתֹורה,24עצמּותֹו יתּגּלה וזה , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

לֹוקחים" אּתם "אֹותי .25ּכּמאמר ְֲִִֶַַַָ

È‰ÈÂאּלּו ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי רצֹון ƒƒְְְִִִֵֵֶַַָָָ

וכּמּובא  ּבפעל, זה ּכל לקּיּום ְְְִֶַַָָָֹנבֹוא

ׁשם  חּקיו 26ּבּמאמר ליעקב ּדבריו ּד"מּגיד ְְְֲֲִַַַַָָָָָֹֻ

ליׂשראל" אֹומר 27ּומׁשּפטיו עֹוׂשה ּׁשהּוא מה , ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

לעׂשֹות  ענין 28ליׂשראל יקּים מּמׁש ּומּיד ׁשּתכף , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

ׁשּתהיה  ,"ּגבּול את אלקי הוי' ירחיב ּד"כי ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָֹזה

עממין  עׂשר וארץ עממין ׁשבעה וכן 29ארץ , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ

הּׁשלמּות  ׁשּתהיה ּובּתֹורה, ּביׂשראל ּגם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָיהיה

וארץ  יׂשראל ועם הּתֹורה ׁשלמּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמׁשּלׁשת,

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו ואּתם וכּו', ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻיׂשראל

הּדֹורֹות,30יׂשראל  ּכל ׁשּבמׁש יׂשראל ּכל ּכֹולל , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּדהינּו31ּוכמֹו עפר, ׁשֹוכני ורּננּו הקיצּו ְְְְְְִֵֶַַָָָָ

ּדֹורנּו ּונׂשיא הּדֹורֹות, ּכל ׁשּבמׁש יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּכל

אּתם  ּוזהבם וכסּפם ּובראׁשם, הן 32ּבתֹוכם , ְְְְְִֵַָָָָָָֹ

הוי' ויראת הוי' אהבת והן 33ּברּוחנּיּות, , ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָ

ּכל  ׁשּיהיה העּקר והּוא ועֹוד ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָּבגׁשמּיּות

העּקר  והּוא ועֹוד טפחים, מעׂשרה למּטה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָזה

מּמׁש. ּומּיד ּתכף זה ְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיהיה
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לג.23) לא, ועוד.24)ירמי' פק"ו. תרל"ז וככה המשך ועוד.25)ראה פמ"ז. תניא ג. תרומה תנחומא א. פל"ג, שמו"ר ראה

וא"ו.26) יט.27)פרק קמז, ט.28)תהלים פ"ל, שם.29)שמו"ר שופטים פרש"י שם. ראה ספרי יב.30)ראה כז, ישעי'

יט.31) כו, ט.32)שם ס, ועוד.33)שם וישב. ר"פ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È˙B‡ eÚ„È Ìlk Èk,הכלל מן יוצא B˙eÓˆÚמבלי ,LnÓ "È˙B‡" ƒÀ»≈¿ƒƒ«»«¿

C¯a˙È B˙e‰Óe24,באלוקות שונות דרגות רק עצמותו ÊÂ‰ולא ידיעת «ƒ¿»≈¿∆
ממש  כולם ידי על יתברך Ó‡nk¯ומהותו ,‰¯Bza ‰lb˙È חז"ל ƒ¿«∆«»««¬»

אותי, כלומר לי – תרומה" לי "ויקחו הפסוק על ‡Ìzבמדרש È˙B‡"ƒ«∆
"ÌÈÁ˜BÏ25 בנדבת המדבר והפסוק ¿ƒ

שלעתידֿלבוא  כאן מתפרש המשכן

וידעו  יכירו היינו 'יקחו', ישראל בני

ידי  על שהיה כשם התורה, ידי (על

של  ומהותו עצמותו את המשכן)

הקדושֿברוךֿהוא.

¯eac‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ È‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ
Ìei˜Ï ‡B· el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ

ÏÚÙa ‰Ê Ïk השלימה בגאולה »∆¿…«
Ó‡na¯בפועל, ‡·enÎÂ משנת) ¿«»««¬»

ÌL26ÂÈ¯·cתרח"ץ) „ÈbÓ"c »¿«ƒ¿»»
ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ·˜ÚÈÏ¿«¬…À»ƒ¿»»

"Ï‡¯NÈÏ27, אמרו זה פסוק ועל ¿ƒ¿»≈
- ז"ל NBÚ‰חכמינו ‡e‰M ‰Ó«∆∆

˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡28, ≈¿ƒ¿»≈«¬
את  בעצמו מקיים הקדושֿברוךֿהוא

ישראל  לבני אומר שהוא המצוות

בתורה  הכתוב את יקיים ובודאי לעשות

- לבוא לעתיד iÓe„שיעשה ÛÎzL∆≈∆ƒ«
nÓÈÎ"c ‰Ê ÔÈÚ Ìi˜È L «»¿À«ƒ¿»∆¿ƒ

˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ·ÈÁ¯È«¿ƒ¬»»¡…∆∆
‰È‰zL ,"EÏe·b ארץ ישראל ארץ ¿¿∆ƒ¿∆

כיבוש  בעת שהייתה מכפי יותר רחבה

לבוא  לעתיד כי הראשונה, בפעם הארץ

כל את ישראל בני ∆∆‡¯ıיכבשו
ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L את גם לכך ובנוסף ƒ¿»¬»ƒ

וקדמוני, קניזי, (קיני, הנוספות הארצות -)eשלוש הכול NÚ¯בסך ı¯‡∆∆∆∆
ÔÈÓÓÚ29‰¯Bz·e Ï‡¯NÈa Ìb ‰È‰È ÔÎÂ של , להרחבה שבנוסף ¬»ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿»≈«»

ובתורה, ישראל בני בענייני גם הרחבה תהיה ‰eÓÏM˙הארץ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿≈
,'eÎÂ Ï‡¯NÈ ı¯‡Â Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ‰¯Bz‰ ˙eÓÏL ,˙LlLn‰«¿À∆∆¿≈«»¿«ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
Èa „Á‡ „Á‡Ï eËwÏz Ìz‡Â¿«∆¿À¿¿∆»∆»¿≈

Ï‡¯NÈ30 לא ישראל מבני אחד ואף ƒ¿»≈
בגלות, Ï‡¯NÈיישאר Ïk ÏÏBk≈»ƒ¿»≈

BÓÎe ,˙B¯Bc‰ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»«¿
·e˙kL31ÈÎBL ep¯Â eˆÈ˜‰ ∆»»ƒ¿«¿¿≈

Ï‡¯NÈ Ïk eÈ‰c ,¯ÙÚ»»¿«¿»ƒ¿»≈
‡ÈNe ,˙B¯Bc‰ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»«¿ƒ
,ÌL‡¯·e ÌÎB˙a e¯Bc≈¿»¿…»

Ìz‡ Ì·‰Êe ÌtÒÎÂ32 כדברי ¿«¿»¿»»ƒ»
שבנוסף  הגאולה בייעודי ישעיה הנביא

ישובו  הם עצמם, ישראל בני לגאולת

וזהבם, כספם עם ישראל ≈‰Ôלארץ
וזהב  ‡‰·˙היינו eiÁe¯a˙,כסף ¿»ƒ«¬«

'ÈÂ‰ כיסופים מלשון לכסף שנמשלה ¬»»
‰ÈÂ'ותשוקה  ˙‡¯ÈÂ שנמשלה ¿ƒ¿«¬»»

הגבורה  ממידת היא היראה כי לזהב,

שהוא  מחסד (בשונה שמאל ובחינת

"מצפון  נאמר הזהב ועל ימין) בחינת

שמאל  בצד הוא הצפון והרי יאתה",

למזרח) 33Ô‰Â(כשהפנים ,¿≈
˙eiÓL‚a וזהב BËeLÙk,כסף ¿«¿ƒƒ¿

Ïk ‰È‰iL ¯wÚ‰ ‡e‰Â „BÚÂ¿¿»ƒ»∆ƒ¿∆»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ‰Ê∆¿«»≈¬»»¿»ƒ

ממש, בגשמיות e‰Â‡כלומר „BÚÂ¿¿
„iÓe ÛÎz ‰Ê ‰È‰iL ¯wÚ‰»ƒ»∆ƒ¿∆∆≈∆ƒ«

.LnÓ«»
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.g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

באשלמותא"‡ סיהרא "קיימא שבו - מרחשון ט"ו של ענינו ללבנה"1. ש"מונין - בישראל ודוגמתו ,2

ש"דומין  כמותה"4ללבנה"3לפי להתחדש ו"עתידים של 5, בעבודתם שלימות נעשית בחודש שבט"ו -
חודש  זה, לחודש המיוחדים העבודה לעניני בנוגע ובפרט ומצוותי', תורה יהדות, עניני בכל ישראל,

oeygxn.

בזה: והענין

מרחשון  במועדות"xarndהוא6חודש ה"מרובה תשרי, עיקר 7מחודש שבהם השנה, חדשי לשאר ,
בעניני היא תאנתו"mlerdהעבודה ותחת גפנו תחת "איש דירה8, ית' לו לעשות ,mipezgza(דוקא)9.

(עד  הסוכות בחג לרגל העלי' וסיום לגמר עד המשך, (א) הענינים: ב' ישנם מרחשון בחודש ולכן,
במרחשון  יחד 10שבעה וחיבורם ואילך); במרחשון (משבעה העולם בעניני העבודה התחלת (ב) .(

הידוע  ובלשון כולה. השנה ובכל על תשרי חודש עניני המשכת על מורה אחד) 11(בחודש

תשרי, חודש במשך כאו"א שרכש הרוחני המטען את לפרק כלומר , ּפעקלאך", די ַַַַ"פאנאנדערּפאקן
ד"ויעקב  בעבודה לדרכו"12ולהמשיכו כולה.13הלך השנה כל במשך ,

מרחשון  דחודש סיהרא" "קיימא שבו מרחשון, בט"ו כאמור, היא, מרחשון בחודש העבודה ושלימות
בימים  העבודה שגם היינו, שלאח"ז, לימים ביחס והן שלפנ"ז, לימים ביחס הן שלימות - "באשלמותא"

מרחשון. דט"ו השלימות בכח היא שלאח"ז

מעלת  מצד גם היא שהשלימות - השבת ביום חל מרחשון שט"ו זו, שנה בקביעות יתירה ובהדגשה
ד"ויכולו"14השבת  באופן - שלפנ"ז לימים ביחס השלימות הן וכאמור, והן 15, התענוג, לבחי' עד ,

יומין" כולהו מתברכין "מיני' - שלאח"ז לימים ביחס .16השלימות

וביתר · שאת ביתר להוסיף ביותר הזמן מסוגל מרחשון, ט"ו הש"ק, ביום בעמדנו אשר מובן, עפ"ז .
כולה. השנה ובכל על תשרי חודש עניני בהמשכת שלימות, של לאופן עד עוז,

והן  שמחתנו", "זמן השמחה, ענין לכללות בנוגע הן - אזלינן דמיני' הסוכות לחג בנוגע ובמיוחד
ה"הקהל". לענין בנוגע

שנת - לשמחה בנוגע השנה: בכל ההמשך מודגש שבשניהם מורה gnyzובפרט השנה שמנין היינו, ,
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רע"א.1) פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר
כו. פט"ו, שמו"ר וראה א. רטו,

א.2) כט, סוכה
סע"ב 3) ד, בראשית אוה"ת וראה ג. פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה

ועוד. ואילך.
לפני 4) עוד בריאתם, טבע מצד הוא ללבנה" ש"דומין וי"ל,

הלבנה, ושלימות חידוש בהם פועל גם שאז עבודה, של ענין
מ"מונין  החל עבודה, של ענין גם שניתוסף לאחרי ועאכו"כ
עד  א), לח, ב"מ (ראה שלו" ד"קב העילוי גם ישנו שאז ללבנה",

כו'. קבין" ל"עשרה
ברכות 5) הל' רמב"ם א. מב, מסנהדרין – לבנה קידוש ברכת

הט"ז. פ"י
בתחילתה.6) זו שנה לךֿלך ש"פ שיחת גם ראה
ס"ב.7) שם אדה"ז  שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב לטואו"ח ב"י

ס"ח. סקל"א או"ח אדה"ז לשו"ע השלמה גם וראה

ד.8) ד, מיכה ה. ה, מ"א – הכתוב ל'
ובכ"מ.9) פל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה

תפילה 10) הל' או"ח אדה"ז שו"ע במשנה. – א יו"ד, תענית
רסקי"ז.
(11.(173 ע' תש"ט (סה"מ תש"ח דחגה"ש א' ליל שיחת ראה

ועוד). ועוד. .442 ע' חי"ד (לקו"ש תש"ז שמע"צ שיחת
לבחי'12) עד נמשך שהיו"ד כפי היינו, עקב, יו"ד מלשון

ובכ"מ). א. כט, וישב ויצא. ר"פ תו"א (ראה העקב
ב.13) לב, ויצא – הכתוב ל'
דשבתא,14) יומא שבתא, מעלי רק לא – גופא השבת וביום

(ראה  דרעוין" "רעוא – השבת ושלימות העילוי תכלית אלא
ועוד). תקמה. ע' ריש תרס"ו המשך

להצ"צ 15) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ובכ"מ. עה"פ.

א.16) פח, ב. סג, זח"ב
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השמחה  ענין את הבטחה 17ומדגיש לשון (וגם ציווי בלשון היינו,18- הקהל', 'שנת – ל"הקהל" ובנוגע :(
בארוכה  לעיל כמדובר ד"הקהל", הפעולה על ציווי ישנו כולה השנה כל .19שבמשך

הזה  הש"ק ביום השלימות ענין נפעל - ו"הקהל" שמחה - ט"20ובשניהם מרחשון., ו

עד ‚ עליונה, הכי מהדרגה הדרגות, בכל שחודרת - מרחשון בט"ו לשלימות בנוגע להוסיף ויש .
תחתונה: הכי לדרגה

(כולל  המלכות ספירת למעלה, משרשה החל הדרגות, בכל - היא בחודש בט"ו ה"סיהרא" שלימות
המלכות) דספירת ומקור השורש מהן"21גם ו"נשתלשלו ללבנה 22, עד מזה, שלמטה הדרגות בכל -

ממנו  למטה תחתון שאין הגשמי בעוה "ז .23כפשוטה,

שפועל  ועד אוה"ע, אצל אפילו כל, לעין גלוי באופן זה הרי גופא, הגשמי שבעוה"ז אלא עוד, ולא
הרואה  - החי במין גם dpaldמילויeipiraומשפיע xe`במין ,gnevd"ירחים גרש "ממגד -24" ,zexit

מבשלתן" במין25שהלבנה וגם הלבנה, מילוי ע"י ושלימות עילוי בהם נוסף ולכן ,mnecd כידוע -26

יסוד מניעה כו'".mindש"הלבנה הלבנה בתוספת מתווספים והנחלים הימים שכן (דומם),

בכל  חודרת שלכן ומטה, מעלה וגדרי מהתחלקות שלמעלה מבחי' היא זו ששלימות לומר, ויש
מטה. למטה עד מעלה מלמעלה הדרגות,

בכל  חודרת שהשלימות - ו"הקהל" ב'שמחה' מרחשון ט"ו של לשלימות בנוגע גם מובן ומזה
ממנו. למטה שאין תחתון תחתונה, הכי לדרגה עד נעלית הכי מהדרגה הדרגות,

ובלשון  הרגל, לדרגת עד הראש מדרגת שבישראל, הדרגות כל התכללות - ל"הקהל" בנוגע ובפשטות:
שמחה 27הכתוב  - לשמחה ובנוגע ישראל: שבכללות הרגל בחי' הם "טף" אשר והטף ", והנשים "האנשים

ריקוד  - ובפשטות שברגל, העקב לבחי' עד לרגל, עד מהראש האדם, של מציאותו בכל החודרת
.28ברגלים 

עליון  מגדר שלמעלה לדרגה עד הימנה, למעלה שאין נעלית הכי השלימות שמתגלה - הענין ונקודת
ממנו. למטה שאין תחתון מטה, למטה עד הדרגות בכל ופועלת נמשכת שלכן ותחתון,

ו"הקהל"„ ל'שמחה' ומיד תיכף נזכה האמורים, הענינים בכל ועבודתינו מעשינו שע"י ויה"ר .
mzenilya"ראשם על עולם "שמחת הנה"29- ישובו גדול ו"קהל ע"י 30, והשלימה האמיתית בגאולה ,

משיחא. מלכא דוד

השבוע  פרשת וחותם בסיום הכתוב כלומר,31ובלשון יראה", ה' בהר היום יאמר אשר יראה, "ה' :
הזה  המקום את לו ויראה יבחר היום,32"ה' יאמר "אשר קרבנות", כאן ולהקריב שכינתו בו להשרות
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זו,17) שנה לר"ה המשך (ב) שובה שבת שיחת גם ראה
ועוד. סי"ח.

סע"ד.18) פ, לסוכות דרושים לקו"ת ג. פו, תשא תו"א ראה
ובכ"מ.
ועוד.19) זו. שנה לךֿלך ש"פ משיחות קונטרס
השבוע:20) לפרשת משייכותם גם לידת dgnyלהעיר -

ו  כא, (פרשתנו עלי" "ישמח לי", יצחק השומע "כל ע"ש יצחק,
בשם  שם ויקרא שבע בבאר אשל "ויטע - ו"הקהל" ובפירש"י),
בפיהם  והקריא ושבים העוברים שהקהיל לג) (שם, עולם" אֿל ה'
התוכן  ע"ד ואילך). סע"א יו"ד, (סוטה כו' הקב"ה של שמו

ה'". את "ליראה - ד"הקהל"
וש"נ.21) לבנה. ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה
רפ"ג.22) בתניא אדה"ז ל'
(23.42 והערה ס"ג הנ"ל קונטרס גם וראה רפל"ו. תניא
ובכ"מ.
יו"ד.24) לג, ברכה

עה"פ.25) פירש"י
פ"י.26) ח"ב מו"נ וראה עה"פ. בחיי
יב.27) לא, וילך
פועל 28) שאז ורוקד, ממקומו שעומד באופן - גופא ובזה

במקומו  כשיושב משא"כ להראש, ער הגוף, כל הגבהת הריקוד
ס"ט). לךֿלך ש"פ שיחת - לעיל (כמדובר הארץ על ברגליו ורוקע
רגלי". "הדום גם כלל בדרך יש הכסא על כשיושב לזה, ונוסף

היושב רגלי תחת שמעמידין קטן.. כסא .. הרגל iabdl'"שרפרף
בתחתון  פועל זה אין ולכן בתחילתו), תו"א (ראה הארץ מעל

שהרגל מכיון ממנו, למטה הארץ.zdabenשאין מן
יא.29) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ז.30) לא, ירמי'
ובפירש"י.31) יד, כב
בארוכה 32) נתבאר – רפ"ב ביהב"ח הל' רמב"ם גם ראה

ואילך. 68 ע' ח"ל בלקו"ש
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הבאים  הדורות שכל העתידין.. הימים "היום, לעמו", הקב"ה יראה זה בהר עליו, הדורות לימי שיאמרו
בו". שעומדים הזה היום עד אומרים הזה, המקרא את הקוראים

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביהמ"ק בנין - יקריבו 33ובפשטות שבו כפשוטו, הגשמי בעוה"ז ,
ynnקרבנות lreta34 כך לראות שבא ש"כדרך אלא עוד ולא ממש, הגשמית בעין השכינה את יראו ובו ,

ליראות" לראייתו"35בא ראייתך הכתוב "הקיש חיבור 36, שנעשה היינו, האדם 37, של הגשמית העין ראיית
העליון'. 'אדם של העין ראיית עם התחתון

כבוד  "ונגלה - כולו העולם בכל ונמשך חודר פרשתנו) (בהתחלת ה'" אליו "וירא שענין כך, כדי ועד
xyaה' lk e`xe"בפרשתנו 38גו הכתוב וכלשון יהודי, של הגוף בחומר רק לא היינו, את 39, "ויחבוש

exeng הגוף חומר על דקאי ד"עם 40", החומריות גם כולל העולם, חומריות על גם אלא הדומה 41,
גו'".42לחמור" בשר כל "וראו כאמור, ,

שאין ‰ גאולה השלימות, בתכלית צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה - לנו" תהי' ו"כן .
גלות  אתם"43אחרי' וזהבם ו"כספם הנה", ישובו גדול  "קהל כאמור, יחד.44. גם ובגשמיות ברוחניות ,

הענינים: בכל וההרחבה השלימות תכלית גם תהי' ואז

שנאמר  למעלה, פרסאות ג' ירושלים את להגביה הקב"ה "עתיד - הקודש עיר ירושלים ה'", 45"בהר

תחתי'" וישבה גבולך"46וראמה את אלקיך ה' "ירחיב הקדושה בארצנו העולם 47, בכל לשלימות ועד ,
פרץ" תולדות "אלה - ד"עולם 48כולו מלא "תולדות" משלימות למעלה מלא, תולדות מילואו 49, על

.50נברא"

עין  כהרף המקום עיכבן ש"לא ובאופן טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל - זה ע"י 51וכל ובפרט ,
גדר  שפורצת בשמחה תולדות52ההוספה "אלה היעוד קיום את יותר עוד ממהרים שעי"ז ,uxt שהמשכו ,"

דוד" את הוליד ממש.53"וישי בימינו במהרה משיחא מלכא דוד ביאת -

ורקד  ז"ל, יצחק לוי רבי לאביו 'הקפות' ניגון לנגן והתחיל קומתו, מלוא עמד שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רבה], בשמחה מקומו על

***

Â לא היא ששלימותו כאמור, שלאח"ז, לימים בנוגע - מרחשון ט"ו הש"ק יום בשלימות נוסף ענין .
שלאח"ז: לימים בנוגע גם אלא שלפנ"ז, לימים בנוגע רק

בנו  אשר נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הולדת יום מרחשון, כ"ף - הוא הבא, בשבוע החמישי יום
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא וממלאֿמקומו יחידו
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ובפירש"י.33) יז טו, בשלח
כנגד 34) "תפילות – התפילה עבודת ע"י ברוחניות, רק לא

ב). כו, (ברכות תקנום" תמידין
שנלמד 35) ד,ב סנהדרין רמ"ה וביד וש"נ. א. ב, חגיגה

עה"פ. יקר כלי וראה הנ"ל. שבפרשתנו יראה" ד"יראה.. מהכתוב
ואילך. ב קב, פרשתנו אוה"ת ובארוכה

שם.36) חגיגה פירש"י
אופני 37) ב' חיבור בענין לךֿלך) (ד"ה ממשנת"ל גם להעיר

למטה  מלמעלה הליכות), ב' בתוככם", "והתהלכתי (כמ"ש הליכה
למעלה. ומלמטה

ה.38) מ, ישעי'
ג.39) כב,
וש"נ.40) סט"ז. הוספות כש"ט שבט. כ"ח יום" "היום ראה
וש"נ.41) א. סב, יבמות
יותר 42) גדול החידוש לחמור" הדומה ל"עם שבנוגע וי"ל,

מציאות  אינו ה"חמור" שהרי – עצמו ל"חמור" בנוגע מאשר

אבינו). (אברהם לבעליו בטל אלא בפ"ע,
(43– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא

ב. קטז, פסחים
ט.44) ס, ישעי'
יו"ד.45) יד, זכרי'
ב.46) עה, ב"ב
ובפירש"י.47) ח יט, שופטים
יח.48) ד, רות
ז.49) פי"ד, ג. פי"ג ו. פי"ב, ב"ר ראה
ג.50) פ"ל, שמו"ר ראה
מב.51) שם, מכילתא מא. יב, בא ופירש"י מכילתא
סה"מ 52) – ההולדת יום בעל בדרושי בארוכה כמבואר

ואילך. קמה ע' ח"ב מלוקט סה"מ וראה ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז
וש"נ.

כב.53) שם,
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גובר" ש"מזלו הולדת, יום עילוי גודל הידוע זה 54וע"פ סגולה' 'יום לנצל שיש מובן, - וכו'
ובמיוחד  חוצה, המעיינות הפצת גם כולל ומצוותי', תורה יהדות, עניני בכל והוספה חיזוק להתעוררות

שמחה  כאמור, זו, בשנה העיקריים לענינים ו"הקהל".55בנוגע

Ê כתר"א בשנת מרחשון כ"ף ההולדת, מיום שהרי - זו בשנה מרחשון בכ"ף יתירה ובהדגשה עד 56. ,
נשלמו  תשמ"ח, בשנת מרחשון שנה.f"kwלכ"ף

בזה: והענין

הפסוק  -57על מנחה) בתפילת (שקוראין גו'" שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה, חיי "ויהיו
ההולדת  יום בעל בדרושי הזוהר 58מבואר מאמר על לעילא 59(מיוסד שנה מאה לעילא, כולהו חיין "אינון

ו"שבע  חו"ב, על קאי שנה" "עשרים ו'עתיק', 'אריך' והתענוג, הרצון בחי' על קאי שנה" ש"מאה וכו'")
הנפש. כחות בכל העבודה שלימות על מורה שנה שקכ"ז כלומר, המדות, ז' על קאי שנים"

הצדיקים  כל אצל גם) אלא שרה, אצל רק (לא הוא זה שענין שנה,60ומובן, קכ"ז זמן מגיע שכאשר ,
מכיון  אשר מרחשון, בכ"ף ההולדת יום לבעל בנוגע ובמיוחד כולל הענינים, בכל השלימות נעשה אזי

בעצמו  קכ"ז 61שהוא ושלימות לעילוי בנוגע גם פוסק עי"ז הרי שנה, קכ"ז ושלימות עילוי את מבאר
שלו  .62שנה

לבעל  שנה קכ"ז יושלמו שבו זו, בשנה מרחשון מכ"ף המיוחדת והנתינתֿכח העילוי גודל מובן ומזה
עומד  להלן "מה אשר ההולדת, יום בעל עבודת עניני בכל והשלימות העילוי תכלית - ההולדת יום

(במרום  עומד כאן אף ומשמש"63ומשמש, ביום 64) ובפרט הזמנים, (בכל שלו מהשלימות להשפיע ,
החסידים  תלמידיו, ותלמידי לתלמידיו שנה) קכ"ז של ההולדת ביום ועאכו"כ גובר", ש"מזלו ההולדת,
אצלם  שגם - ישראל לכל ידם ועל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק וממלאֿמקומו, יחידו לבנו המקושרים

ו"הקהל" שמחה זו, בשנה העיקריים בענינים ובמיוחד העבודה, עניני בכל שלימות .65תתווסף

Á שלמעלה השלימות מודגשת שנים" ושבע שנה ועשרים שנה "מאה שבענין להוסיף, ויש .
למטה. עד מלמעלה הדרגות, בכל פועלת  שלכן ומטה, מעלה מהתחלקות

שוין  "כולן רש"י: מפרש - שרה" חיי שני וגו' שנה מאה שרה חיי "ויהיו הפסוק על ובהקדמה:
לטובה".
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ח"ה 54) לקו"ש וראה שם. ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי
וש"נ. .86 ע'

שרה 55) חיי  ויהיו  ד"ה ההולדת יום בעל ממאמר גם להעיר
ד"ה  בארוכה וראה בשמחה. העבודה מעלת גודל ביאור - עטר"ת

ואילך). קמה ע' ח"ב מלוקט (סה"מ תשמ"א מרחשון כ"ף זה
וראה 56) .8 ע' לנער" "חנוך קונטרס חשון. כ"ף יום" "היום

ואילך. 312 ע' חכ"ה (לקו"ש תשמ"ז וירא ש"פ משיחות קונטרס
ואילך). 494 ע' ח"א תשמ"ז התוועדויות

שרה.57) חיי ר"פ
ואילך).58) טו ע' תרמ"ג (סה"מ תרמ"ג שרה חיי ויהיו ד"ה

(סה"מ  עטר"ת ואילך). תשלב ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה
ועוד. צז). ע' עטר"ת

סע"ב.59) קכב, ח"א
בזמן 60) גם בגילוי זה בא שאצלה – בשרה החידוש וי"ל

שממלא  וע"ד שנה. קכ"ז – דין בעלמא חייה שני במספר הגשמי,
meilשנותיהם mein רק זה מצינו ובפשטות וש"נ), א. יא, (ר"ה

וכו'. האמצעי באדמו"ר
רבותינו 61) דרושי על כנראה, מיוסדים, אלה שדרושים ואף

הם  ידו על ונכתבו שנאמרו המאמרים הרי שלפנ''ז, נשיאינו
נתבארו  שלא אלה בדרושים לחידושים בנוגע רק לא תורתו,
להענינים  בנוגע גם אלא שלפנ"ז, נשיאינו רבותינו בדרושי

שמו", על ד''נקראת באופן רק ולא הנ"ל, בדרושים שנתבארו
ואכ"מ. ממש. תורתו אלא

וחשבון"62) "דין רפ"ג) (אבות המשנה לשון בדיוק כידוע
ה"דין" ישנו שתחילה - לדין) החשבון קודם שלכאורה (אף
עמו  עושים ואח"כ מסויימת, לפעולה בנוגע בעצמו שפוסק
ה"דין" את פסק זו, פעולה היתה אצלו שגם שמכיון "חשבון",
וש"נ). .283 ע' ח"ו .1207 ע' ח"ד לקו"ש (ראה לעצמו בנוגע גם

לפיהמ"ש.63) הרמב"ם הקדמת רע"א. קלג, זח"א ראה
סע"ב.64) יג, סוטה
השייכים 65) ההולדת יום בעל של תהלים ממזמורי להעיר

ענין  בהם שמודגש די"ל - קכ"ח קכ"ז - זו שנה מרחשון לכ"ף
ו"הקהל": השמחה

" - גו'xiyשמחה "`ixyהמעלות `ixyהמעלותxiyהגבר",
שיר),`jixyגו' מלשון (גם גו'"

" - סביב ln`ו"הקהל" בניך גו' "אשתך אשפתו", את
העם, את "הקהל ע"ד ישראל". על שלום לבניך "בנים לשולחנך".
ירא  "גבר ה'", ירא ד"כל הענין ופועל והטף", והנשים האנשים
הימים". "כל - חייך" ימי ד"כל ובאופן ה'", את "ליראה - ה'"

בנים  ה' נחלת הנה ואילך): א (קטו, פרשתנו בסיום זהר וראה
כו', השמחה הגדלת לו הגוי הרבית גו', פורי' כגפן אשתך גו',

לשם. לוי"צ לקוטי וראה - כו'. עלמא לחדתא
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להבין  עליות 66וצריך ריבוי היו שרה" חיי "שני במשך הרי לטובה", שוין ש"כולן לומר יתכן איך :
באופן לעליות ועד לדרגה, jxraמדרגה `ly את אברם "ויקח וחרן, כשדים מאור היציאה ולדוגמא: ,

גו'" אשתו כל"67שרי על "שרה אלא (לאברהם), לי" "שרי רק לא ל"שרה", מ"שרי" שמה שינוי ,68.
חיי' ששנות היינו, לטובה", שוין ש"כולן לומר שייך micykואיך xe`n d`ivid iptl'חיי ושנות ,ixg`l

d`n" zenilyl dribdy"dpy!?"(לטובה) "שוין -

זמן  משך שישנו זאת, עוד אלא שוין", ש"כולן לומר שייך לא שלכאורה בלבד זו לא מזה: ויתירה
zlgzdש  iptl,בוראו את אברהם הכיר שנים ג' "בן אבינו, לאברהם בנוגע כמודגש - לגמרי העבודה

ותרין"69awrשנאמר  ושבעין מאה חושבני' בקולי, אברהם שמע היו 70אשר חייו ששנות אף כלומר, ,
שנים" וחמש שנה ושבעים שנה אלא 71"מאת אינם בקולי" אברהם שמע "אשר השנים מספר מכלֿמקום ,

העבודה  התחלת שלפני זמן משך שישנו לשרה, בנוגע גם מובן ומזה קע"ה), ולא "עקב"(קע"ב, כמנין
ענין  כאן שאין מזה, יתירה אלא לטובה ", "שוין לומר שייך שלא בלבד זו לא - זה לזמן ובנוגע לגמרי.

כלל! עבודה של

הפסוק  על נוספת: לשאלה באים בזהר 72ומזה איתא בימים", בא זקן עילאין 73"ואברהם יומין "באינון
שלימין  יומין היו ימיו שכל עד ויום, יום בכל ימיו, כל במשך עבודתו עבד אבינו שאברהם היינו, כו'",

ח"ו) חסרין, .74(ולא

כאמור, הראשונות, שנותיו ג' לכאורה כשחסרו שלימין, יומין בימים", "בא ענין שייך איך ולכאורה,
שנה?! קע"ה חייו, שנות כל ולא שנה, קע"ב בקולי", אברהם שמע  אשר "עקב

היא הדברים שכוונת לומר השלימות zeipgexa[ואין שתכלית (ס"ג) לעיל להאמור נוסף כי הענינים,
בתחתונים" "דירה לכוונת בהתאם ממנו, למטה שאין לתחתון עד הגשמי, בעוה"ז למטה, בהמשכה היא

ה  לברכת ובשייכות בקשר נאמר בקולי" אברהם שמע אשר ד"עקב הענין הרי ux`d,דוקא, zyexie mipa
האל" הארצות כל את לזרעך ונתתי השמים ככוכבי זרעך את 75"והרביתי

- מזה ויתירה ממש, הגשמית ישראל ארץ אלא דאצילות, מלכות הרוחנית, ישראל ארץ רק לא -
ארץ ישראל orpk76הפיכת ].77לארץ

Ë במק"א בארוכה המדובר בהקדים ויובן החינוך:78. לחיוב בנוגע

החינוך  סופרים)79חיוב מדברי (אלא התורה מן אינו שבלעדו 80- הכרחי הכי דבר הוא שחינוך אע"פ ,
במוחש  שרואים כפי חיובן, זמן בבוא המצוות את לקיים שייך בפרשתנו 81לא הכתוב ובלשון "כי 82,

וגו'" אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען .83ידעתיו

שענין  שי"ל, - התורה) מן מצוה זה אין מדוע הכרחי, הכי דבר להיותו (דלכאורה, בזה ונתבאר
בגדר הוא dpkdeהחינוך xykd וההכנה ההכשר הקדמת ע"י אלא המצוה לקיים שאיֿאפשר שאף למצוה,
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ראה ואילך.66) 325 ע' ח"כ לקו"ש גם
ה.67) יב, לךֿלך
ובפירש"י.68) טו יז, שם
ה.69) כו, תולדות
סע"א.70) לב, נדרים
ז.71) כה, שרה חיי
א.72) כד, שם
א.73) קכט, א. רכד, זח"א ראה
מלוקט 74) (סה"מ תשמ"ו תשל"ח. זקן ואברהם ד"ה ראה

וש"נ. תנא). רפט. ע' ח"א
ד.75) כו, תולדות
(76.11 ע' ח"ה לקו"ש ראה
בירור 77) בענין ההולדת יום בעל בדרושי מהמבואר ולהעיר

הקדושה  שניצוץ ל"זדונות", עד תחתונים, הכי דברים והעלאת
נעשה  חתיכה ע"ד רע, כמו שהוא עד כ"כ ונחשך נתרחק שבהם

התשובה  עבודת ע"י לזכיות", יתהפכו הם שגם - נבילה
בשלימותה.

תשמ"ז.78) שמיני וש"פ אחש"פ שיחת
(וילך 79) הרמב"ן כלשון - ל"הקהל" מהשייכות גם להעיר

ירגילום  והאבות וישאלו, ישמעו כי הטף, הם גו' "ובניהם יג) לא,
ואכ"מ). הנ"ל. שיחה (וראה אותם" ויחנכו

שו"ע 80) ועוד. ה"ט. פ"ג ציצית הל' רמב"ם א. כט, נזיר
חינוך  ערך תלמודית אנציק' ס"ב. סשמ"ג שבת הל' או"ח אדה"ז

וש"נ. בתחילתו.
כן 81) אלא כו', החטא מצד שנעשה חסרון של ענין זה ואין

לחינוך. זקוק שיהי' האדם, בבריאת הקב"ה הטביע
יט.82) יח,
מדברי 83) מצותֿעשה הוא החינוך שחיוב מהדעות ולהעיר

באנציק' (נסמן זה מפסוק – בתורה שמקורו אלא עוד, ולא קבלה,
קסב). ע' שם תלמודית
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מילה)" של (לאיזמל ברזל לעשות פחמין לעשות עצים "כורתין מילה: במצות - ולדוגמא [ועד 84למצוה,
ר"א  שלדעת כך, השבת 85כדי את בוודאי86דוחין כו' עצים  כריתת מ"מ ,[devn dpi`- בחינוך  ועד"ז ,

למצוה. והכנה הכשר כיֿאם מצוה, אינו מ"מ המצוות, לקיום הכרחי היותו שעם

קע"ב  גו'", שמע אשר "עקב לענין שלימין, יומין בימים", "בא בין סתירה שאין לבאר יש ועפ"ז
כי: - שנה קע"ה כל ולא שנה,

של זמן במשך צורך הי' - שנים ג' בן בהיותו בוראו את להכיר שיוכל dpkdeכדי xykd ולדרוש לחקור ,
במדרש  כדאיתא ובלשון 87כו', (בתמי'), מנהיג" בלא הזה שהעולם תאמר אומר, אבינו אברהם "שהי'

לו 88הרמב"ם  יהי' ולא תמיד נוהג הזה הגלגל שיהי' אפשר היאך תמה, והי' בדעתו.. לשוטט "התחיל
האמת  דרך שהשיג עד ומבין משוטט ולבו עצמו.. את שיסבב שאיֿאפשר לפי אותו, יסבב ומי מנהיג,

כו'".

שמצינו" ע"ד - העולם לאויר בצאתו מיד בדעתו" לשוטט ש"התחיל "כשהיתה 89וי"ל המבול שלפני
כו'" טבורא לחתוך צור לי והבא צא לבנה אומרת היתה יולדת.. מהם לאחרי 90אחת גם מובן ומזה ,

כו' המבול לפני כמו העילוי, בתכלית הי' ומצבם שמעמדם האבות, כמו סגולה, יחידי אצל - ,91המבול
בדעתו". "לשוטט כבר שייך הי' העולם לאויר בצאתו מיד ולכן

ב  עסוק הי' העולם) לאויר צאתו (מרגע הראשונות השנים ג' במשך שגם dpkdeומכיון xykd92 להכרת
אין  שאעפ"כ אלא הראשונות, שנים לג' בנוגע גם שלימין, יומין בימים", "בא ענין שפיר שייך - בוראו
בוראו), את הכיר שלא זמן (כל בקולי" אברהם "שמע זה על לומר שייך ולא בלבד, והכנה הכשר אלא זה

ש  היינו, גו'", שמע אשר "עקב בוראו, את שהכיר לאחרי lretaכיֿאם ezcear שגם (אף שנה קע"ב היתה
חינוך  של וההכנה שההכשר כשם - כו') וההכנה ההכשר ע"י בימים", ד"בא באופן היו ראשונות שנים ג'

התורה. מן מצוה אינה הקטן

וההכנה  ההכשר ענין אצלה הי' עבודתה התחלת שלפני הזמן במשך שגם - לשרה בנוגע מובן ועד"ז
כו'.

È:"לטובה שוין "כולן - יותר גדול  וחידוש .

שיש  מזה, יתירה אלא שלימין, יומין בימים", "בא בכלל היא וההכנה ההכשר שפעולת בלבד זו לא
deydבה cv."לטובה שוין "כולן - העילוי לתכלית  עד שבה, הדרגות כל עצמה, העבודה עם

בזה  והכנה 93וההסברה הכשר שבין הכללי מהחילוק החל בעבודה, דרגות  חילוקי שישנם שאף -
דרגה  ישנה מ"מ כו', שבאיןֿערוך לעילוי עד עצמה, בעבודה הדרגות חילוקי ועד"ז עצמה, לעבודה

" שמצידה - העליונה הכוונה מילוי נקודת - דרגות מחילוקי שלמעלה יותר daehlנעלית oiey olek,"
שבשניהם  מכיון ממש, בהשוואה נעלית, הכי העבודה לדרגת עד לעבודה, וההכנה ההכשר מפעולת

העליונה. הכוונה את ממלאים
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וש"נ.84) (ובפירש"י). א קל, שבת
אלקים 85) דברי ואלו "אלו ב) יג, (עירובין ממארז"ל להעיר

ב"ש  מתלמידי הוא, שמותי שר"א - בנדו"ד מזה ויתירה חיים".
(ראה  כמותם הלכה שלעתידֿלבוא ותוס'), וכפירש"י ב שם, (שבת
ג. נד, קרח לקו"ת ב. מ, לזח"א מק''מ מי"ט. פ"ה לאבות מד"ש

ובכ"מ).
את 86) דוחין שאינן כמותו) (שהלכה ר"ע לדעת ואפילו

מכשירי  אבל שבת, מערב לעשותן שאפשר מפני זה  הרי - השבת
השבת  את דוחין שבת, מערב לעשותן שאיֿאפשר מילה מצות

לכו"ע.
לךֿלך.87) ר"פ הגדול מדרש בארוכה וראה רפל"ט. ב"ר
בן 88) כמ"ד ס"ל שהרמב"ם אלא – ה"ג. פ"א ע"ז הל'

לגירסת  - ה פס"ד, (ב"ר בוראו את אברהם הכיר שנה ארבעים
ומזה  וש"נ), ואילך. 14 ע' ח"כ לקו"ש וראה שם). (כס"מ רבינו

ש"התחיל  בוראו, את הכיר שנים שלש שבן להדעה  גם מובן
שנים. שלש לגיל שהגיע לפני בדעתו" לשוטט

א.89) פ"ה, ויק"ר א. פל"ו, ב"ר
עשרים 90) כבן שנולד – לאדה"ר בנוגע מצינו מזו וגדולה

ז). פי"ד, (ב"ר שנה
ע"י 91) שנעשה ומצב מהמעמד גם למעלה – מזה ויתירה

שבכחם כך, כדי עד עה"ד, דחטא הירידה owzlהירידה את
רפ"ה). שהש"ר (ראה עה"ד חטא ע"י שנפעלה

ד"כורתין92) באופן והכנה הכשר רק לעשות mivrולא
oingtלעשותlfxa העצים כריתת שפעולת מילה)". של (לאיזמל

שלבים, ג' ביניהן (שיש מזו זו לגמרי רחוקות מילה מצות ופעולת
בקירוב  שהיא והכנה הכשר אלא כו'), דהכשר דהכשר הכשר

עצמו. להענין
(93.353 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
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חיי  שני שנים, ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה, חיי "ויהיו הפסוק בפירוש - יותר ובפרטיות
שרה":

לפרטים, התחלקות שלפני הכלל על קאי - שרה" חיי "ויהיו

התחלקות, של באופן שהם העבודה אופני פרטי על קאי - שנים" ושבע שנה ועשרים שנה "מאה
עילוי, אחר בעילוי  שרה של בעבודתה החילוקים פרטי ובפשטות, מדות. וז' חו"ב, ותענוג, רצון כאמור,

חיי', שנות קכ"ז בסיום העבודה לשלימות ועד והכנה), (הכשר בפועל לעבודה שקדם מהזמן החל

פרטי  כל שישנם לאחרי שגם היינו, הפרטים, התחלקות שלאחרי הכלל על קאי - שרה" חיי ו"שני
שוין  "כולם - העליונה) הכוונה (מילוי הכלל בנקודת חדורים כולם נעשים מזה, זה וחילוקם העבודה

לטובה".

‡È"לטובה שוין "כולן שרה", חיי שני גו' שרה חיי "ויהיו ושייכות בקשר ביאור להוסיף יש עפ"ז .
"הקהל": לענין -

והטף", והנשים "האנשים התחלקות, של ענין - גיסא מחד הנ"ל: קצוות ב' ישנם ב"הקהל" גם
ה"הקהל" תוכן כלומר, אחת. מציאות כולם שנעשים העם", את "הקהל האחדות, ענין - גיסא ולאידך
שלפני  הכלל רק (לא הדרגות וחילוקי הפרטים בכל שחודרת ה'") את ("ליראה האחדות נקודת - הוא

שלפנ"ז  בהתוועדות בארוכה כמדובר הפרטים), שלאחרי הכלל גם אלא .94הפרטים,

הזולת: עם לפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן - ב"הקהל" לעבודה בנוגע הוראה למדים ומזה

ד"האנשים  החילוקים פרטי בכל לחדור צריכה ה'" את ד"ליראה האחדות שנקודת - לעצמו בנוגע
והטף" ענינים eay95והנשים גם כולל שבעבודתו, תחתון הכי לענין עד שבעבודתו, נעלה הכי מהענין ,

לטובה". שוין "כולן - ה'" את ד"ליראה הכללית בנקודה חדורים שכולם והכנה, הכשר של

והטף" והנשים האנשים העם, את "הקהל - הזולת עם לפעולה בנוגע האחדות eheytkועד"ז שנקודת ,
תוקף  "האנשים", - נעלית הכי מהדרגה והטף", והנשים ד"האנשים החילוקים פרטי בכל לחדור צריכה
קטנים, קטני גם כולל (חינוך), לעבודה והכנה הכשר "טף", - תחתונה הכי לדרגה עד העבודה, ושלימות

העולם  לאויר שיצא לתינוק לטובה".96עד שוין ש"כולן באופן ,

נתתיך" גוים המון "אב - ושרה אברהם עבודת שלימות שגם כך, כדי כל"97ועד על עד 68ו"שרה ,
שכן  מישראל, ואחת אחד לכל שייכת - אברהם) של שנה קע"ה (ועד"ז שנה קכ"ז של השלימות לתכלית

הכל" "יורש העולם לאויר יציאתו מרגע הרי שרה, ובת אברהם בן .98להיותו

.·È העיקר הוא :99והמעשה

שממנו מרחשון, ט"ו הש"ק, ביום מיום jxaznבעמדנו שנה קכ"ז יושלמו שבו מרחשון, כ"ף גם
'יום  את לנצל והזכות הצורך אודות ומקום מקום בכל ולפרסם לעורר יש - אדנ"ע כ"ק של הולדתו
המעיינות  להפצת עד ומצוותי', תורה יהדות, עניני בכל וחיזוק להתעוררות בנוגע כדבעי, זה סגולה'
המביא  לימוד שנה), קכ"ז עילוי בביאור תורתו - (כולל ההולדת יום בעל של תורתו מלימוד החל חוצה,

מעשה  ו"הקהל".100לידי שמחה לעניני בנוגע - ובמיוחד ,

לו, בסמיכות או עצמו, ההילולא (ביום ומקום מקום בכל שמחה של התוועדויות לסדר - ובפשטות
עם" "ברוב כו'), המקום תנאי במוחש,101כפי כנראה השמחה, בענין גם נוסף שעי"ז העם", את "הקהל -
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ואילך.94) סי"ד תשמ"ז נצו"י ש"פ שיחת
זו.95) שנה תשרי וא"ו מכתב ראה
במשך 96) גם - מזה (ויתירה החינוך ענין כבר מתחיל שאז

הנהגת באופן שתלוי וכו', העיבור חדשי אז ט' שגם והאם, האב
במ"פ. כמדובר אמו"), ירך ד"עובר באופן החינוך נעשה

ובפירש"י.97) ה יז, לךֿלך
נחלות 98) הל' רמב"ם במשנה. - ואילך סע"ב מג, נדה ראה

ספ"א.
מי"ז.99) פ"א אבות

שנוסף 100) הידוע מהפתגם גם ולהעיר וש"נ. ב. מ, קידושין
לקו"ד  (ראה אותו ללמד התורה צריכה התורה, את שלומד למה

ב). רמו, ח"ב
וש"נ.101) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
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ו"הקהל" שמחה בעניני להמשיך יעוררו עצמן, אלה בהתוועדויות ושמחה "הקהל" לפעולת נוסף אשר
ואור. ומוסיף הלוך שלאח"ז, בימים גם ומצוותי') תורה היהדות, הפצת עניני כל (בתוככי

‚È'החלצו ב'קונטרס ההולדת יום בעל של ביאורו ע"פ - כו' ההתוועדויות במעלת להוסיף ויש .
כו'".102הידוע  בפ"ע שעושה מההסכם יותר הרבה חיזוק לזה יש רבים, או שנים עושים אשר ש"ההסכם

ד"החלצו" הענין בהמשך - ו"הקהל" שמחה בעניני העבודה לאופן בנוגע נוספת להדגשה באים ומזה
" -miyp` mkz`n evlgd"103:

"evlgd"צבא חלוצי "לשון - תעברו 104" "חלוצים צבא", "חלוץ בבחינת להיות כאו"א על כלומר, ,
גו'" אחיכם דוד"105לפני בית ב"מלחמת שעי"ז 106, חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה הפצת ,

משיחא. מלכא דוד ביאת פועלים

"mkz`n ולא אליו, היא שהכוונה לידע צריך שכאו"א כלומר, ואחת, אחד כל על המוטלת חובה - "
נעשה  (לפתע יכלתו לפי ואינו קטן או כבודו", לפני ואינו "זקן בדרגת שהוא "תירוץ" ע"י להשתמט

ממש. ואחת אחד כל "מאתכם", שצ "ל מכיון "עניו"...),

"miyp`לגודל בהתאם - "zeaiygd חובתו)107שבדבר ידי לצאת רק וגם108(לא ,swezd lka,"ד"אנשים
של בשליחותו הצבא, חלוצי כל עם ביחד שהולכים מכיון השליחות, בהצלחת הוודאות - dynכולל

epiax אדם של "שלוחו - ועד הדור, נשיא ,oeilrdעם ביחד "נקמתd"awdכמותו", ,'ied"103במדין.

גיסא  ולאידך וכו', הצבא חלוצי כל עם ביחד אלא לבד, שאינו יודע - גיסא מחד יותר: [ובפרטיות
"והחלוץ  כולם, בראש התוקף בכל בעצמו הולך אלא צבא, חלוצי ריבוי מלבדו שיש כך על סומך אינו -

לפניהם" השבי"109הולך "מלקוח גם כולל במלחמה, הנצחון נעשה ועי"ז ל"תופשי 110, רק לא שניתן
הכהן", ו"לאלעזר ה'", משכן משמרת שומרי "ללוים לה'", ל"מכס עד העדה", ל"כל גם אלא המלחמה",

בפ"ע  שהוא כפי ].111כהןֿגדול

מדון  עניני ביטול ופשיטא, ישראל, ואחדות ישראל באהבת חדור להיות צריך זה שכל - ועיקר ועוד
מדין) (קליפת המדרש 112ומריבה (כלשון כלל רושם ישאר שלא באופן מיא"),113, אפי על דדמא "חרדא

הגלות  סיבת את מבטלים הגלות.114שעי"ז המסובב, גם בטל ממילא ובדרך ,

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הידוע "115ובלשון כולכם": הכן "עמדו -ecnr בתוקף עמידה - "
" "okd("אנשים"), מזויינים"), צבא "חלוצי "החלצו", (ע"ד ממש מוכנים - "mklek אהבת של באופן - "

ישראל. ואחדות ישראל

„È ציבור צרכי על ("מפקחין הש"ק ביום שמחה של ("הקהל") בהתוועדות – זה בכל וההתחלה .
נשיא 116בשבת" אדמו"ר מו"ח כ"ק של וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת מרחשון, כ"ף מתברך שממנו ובפרט) ,

כו', ומקושריו חסידיו במעמד מרחשון), דכ"ף ההולדת יום בעל של וממלאֿמקומו יחידו (בנו דורנו
השבת  שיום בברכה יותר נוסף מרחשון.117שעי"ז כ"ף החמישי, יום את מברך
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סא).102) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י
ג.103) לא, מטות
עה"פ.104) פירש"י
יח.105) ג, דברים
שמח"ת 106) – הידועה ההולדת יום בעל משיחת להעיר

141 ס"ע תש"ב סה"ש ואילך. ב תשפז, ח"ד (לקו"ד תרס"א
ואילך).

כאן.107) עה"פ פירש"י גם וראה ג. יג, שלח פירש"י ראה
באצבע 108) גם אזי כדבעי, היא הפעולה שכאשר ולהעיר,

אודות  בתחילתו) (קה"ר חז"ל כסיפור הרבה, לפעול יכול קטנה
"נתן  וכאשר לירושלים, אבן להעלות שרצה דוסא בן חנינא רבי

בירושלים". עומדים "נמצאו – עמהם" ואצבעו ידו
יג.109) ו, יהושע
ואילך.110) כו לא, מטות

שהוא 111) כפי – אופנים כמה יש עצמו כהןֿגדול אצל שהרי
שהוא  כפי לדרגתו עד הכהנים, בכלל לוי, שבט בכלל ישראל, בכלל
"אני  ביוהכ"פ: דכה"ג בוידויים מהחילוקים גם ולהעיר בפ"ע.

ישראל". בית "עמך קדושיך", עם אהרן ובני וביתי "אני וביתי",
ואילך.112) נג ס"ע תרנ"ט סה"מ ראה
(113.31 הערה תשמ"ז טבת י"ב שיחת וראה ג. פכ"ד, ויק"ר

ועוד.
ב.114) ט, יומא ראה
וש"נ.115) רעט. ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
שו"ע 116) ה"ה. פכ"ד, שבת הל' רמב"ם א. קנ, שבת ראה

סי"ב. סש"ו שבת הל' או"ח אדה"ז
על 117) ישראל מוסיפים עצמו, השבת ליום שבנוגע כשם

קיח, (שבת השבת" את "המענג – מצ"ע בשבת שיש התענוג
סע"א).
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(ובמיוחד  האמורים הענינים בכל לעסוק טובות החלטות להחליט כדי זה סגולה זמן לנצל יש ולכן,
המתאים  בתוקף אבל אמנם, בליֿנדר ו"הקהל"), שמחה עניני החל 118- ממש, בפועל לקיימן - והעיקר ,

מרחשון  כ"ף החמישי, ביום - ובמיוחד שלאח"ז, ובימים השבת, .119מיום

בעניני  טובות החלטות מקבלים שבה ההתוועדות מתקיימת שבו המקום למעלת בנוגע להוסיף ויש
שמחה  שעניני מכיון - דורנו נשיא אדמו"ר מו "ח כ"ק של וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת - ו"הקהל" שמחה

דורנו: נשיא של בשמו מרומזים ו"הקהל"

"sqei"אחר בן לי ה' "יוסף - "בן"120" עושים מ"אחר" שגם ביחס 121, גם ד"הקהל" הענין שלימות ,
(בגלוי), ד"אחר" ומצב במעמד הם שלע"ע לאלו

בפרשתנו wgviו" כמ"ש השמחה, ענין - השומע 122" עלי"123"כל "ישמח לי", גם 124יצחק וקשור ,
פינו" שחוק ימלא "אז - ֿ לבוא דלעתיד השמחה .125עם

בשלימות  ישנו הענין עצם אבל לגילוי, בנוגע רק זה הרי - עתיד בלשון נאמר זה שענין שאף ולהעיר,
כידוע  עתה, בהם 126גם מאד שמח שהוא ומרגליות, טובות אבנים מליאה תיבה לו שיש מ"אדם המשל

בתיבה". סגורים הם כי אותם רואה שאינו אף

ה' את גם בידו שיש מתוכנה,gztnובפרט ולהנות לראות לפותחה, וביכלתו בכחו ולכן התיבה, של '
נוסף  עי"ז - ואדרבה השבת, ביום תיבה בפתיחת איסור אין שהרי השבת, ביום גם - שירצה עת בכל

zayב  bper.

ועבודתינו  מעשינו ע"י שנפעלו הענינים כל מתגלים שאז ממש, בפועל התיבה פתיחת - 127והעיקר

"אחישנה" - זריזות של ובאופן צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה שבזריזות 128- לזריזות עד ,
סתם  כהנים של מהזריזות שלמעלה כה"ג, זריזות עין",129(דוגמת כהרף המקום עיכבן ש"לא כאמור, ,(

ממש. ומיד תיכף

***

ÂË:הקדושה בארצנו שיתקיים מרחשון כ"ף לכינוס ובשייכות בקשר ביותר מודגש לעיל האמור כל .

שליט"א  האורחים של לשובם ובשייכות בקשר מרחשון בכ"ף כינוס לערוך הונהג האחרונות בשנים
השביעי  חודש את לחגוג על 130מנסיעתם להשתטח דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בד'

יחדיו  כולם מתאספים הקדושה לארצנו ובשובם וכו', וכו' ובהתוועדויות בתפילות להשתתף הק', הציון
כולה, השנה ובכל על להמשיכם עלֿמנת המיוחדים, וההתעוררות ההתעלות רגעי את מחדש' 'לחיות כדי

יעזורו" רעהו את ד"איש באופן ברבים, טובות החלטות קבלת ע"י ובמיוחד .131כולל
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דאף 118) – הענין בתוקף מוסיפה בליֿנדר שאמירת וי"ל
זה  שאין (מכיון מדרבנן אפילו או התורה מן חיוב בגדר זה שאין
ובדוגמת  ע"ד יותר, גדול עילוי בזה יש אדרבה, הרי נדר), בתורת
כידוע  מדרבנן, או התורה מן חיוב לגבי ישראל מנהג עילוי
ניסוך  לגבי ישראל, מנהג אלא שאינן ה'הקפות', מעלת בביאור
סוכות  (לקו"ת התורה שמן היין וניסוך סופרים, שמדברי המים

ובכ"מ). ב. רסט, הסוכות שער דא"ח) (עם סידור סע"ג. פ,
מרחשון 119) כ"ף לפני יעסוק שאם 'לחשוש' שאין ופשוט

לכך  (נוסף שהרי – מרחשון בכ"ף לעשות מה ישאר' 'לא
בזה  שיעסקו לאחרי גם היחידה) ה'דאגה' זו ותהי' שהלוואי
כחות  הקב"ה יתן בוודאי ד'), יום עד א' (מיום ימים ד' במשך
עוז  וביתר שאת ביתר אלו ענינים בכל לעסוק שיוכלו נוספים
סגולה, יום בבוא ובפרט מאות), ד' כו' מנה לו שיש מי (ע"ד

כו'. שבאיןֿערוך עילוי נעשה שאז

כד.120) ל, ויצא
ועוד.121) ואילך). א (רכ, עה"פ להצ"צ אוה"ת ראה
ו.122) כא,
ענין 123) שפועל זה אצל ועאכו"כ השומע", "כל אפילו

השמחה. מקור השמחה,
עה"פ.124) פירש"י
ב.125) קכו, תהלים
ואילך.126) תלג ס"ע תרכ"ז סה"מ ב. א, דברים לקו"ת

ועוד. רט. ע' ריש תרכ"ט
רפל"ז.127) תניא ראה
א.128) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
ה"כ.129) פ"ג שבת הל' רמב"ם וש"נ. א. כ, שבת ראה
מרחשון.130) ט"ו שלימות גם כולל במרחשון, שבעה עד
ו.131) מא, ישעי'
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- מרחשון ט"ו של שלימות (א) לעיל: האמורים הענינים שני מודגשים זה שבכינוס מובן, ומזה
יום  - מרחשון כ"ף ענין (ב) הכינוס, מטרת שזוהי כולה, השנה ובכל על תשרי חודש עניני להמשיך

אדנ"ע. כ"ק של ההולדת

- כולה השנה ובכל על תשרי חודש עניני להמשכת בנוגע זו: בשנה המיוחדת ההדגשה - ובשניהם
"ldwd"e dgnyעילוי - מרחשון לכ"ף ובנוגע ,f"kw.בארוכה כנ"ל העבודה, שלימות שנה,

ÊË:זה לכינוס בנוגע עיקרי ענין ועוד .

של  מכינוסם החל ה'שליחות', לענין בנוגע מיוחדת הדגשה - זה בכינוס העיקריים הענינים א'
לאחרונה, ונתמנו שזכו השלוחים והן שלפנ"ז, בשנים ונתמנו שזכו השלוחים הן שליט"א, השלוחים
וכן  יראו שמהם - גם כולל השליחות, בעבודת עוז וביתר שאת ביתר להוסיף כיצד ביניהם להתייעץ

השליחות. לעבודת יצטרפו הם שגם רבים, יעשו

השליחות  לעבודת בנוגע - יותר :132ובפרטיות

כמותו" (העליון) אדם של "שלוחו - הוא מישראל ממש"133כאו"א דהמשלח "כמותו ועד ,134,
קוני" את לשמש נבראתי "אני - היא שהן 135ושליחותו המצוות את מכבדין "היו התומ"צ, קיום ע"י ,

דבר 136שלוחי" בכל שמגלה עי"ז בתחתונים, דירה ית' לו לעשות העליונה הכוונה את שמשלים ועד ,
לכבודו" אלא בראו לא בעולמו הקב "ה שברא מה "כל - האמיתית מציאותו את שבעולם .137ודבר

- היא מישראל כאו"א של השליחות בעבודת השלימות giyndותכלית zenia היעוד יקויים שאז ,38

ית'. לו דירה כולו, העולם בכל אלקות גילוי דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

הרמז  לבאר יש 'ועפ"ז בגימטריא - יו"ד בתוספת .giyn'138ש'שליח'

נפשו  כחות עשר את שמצרף היינו, יו"ד, מצרף ה'שליח' ועיקר,139כאשר ועוד השליחות, לעבודת
הזולת  על גם לפעול שליחותו את סוגים 140שממלא לעשר בכללות שנחלקים ישראל בכל לפעולה עד ,141

ביאת - השלימות בתכלית השליחות ומטרת תכלית נתמלאת אזי -.giyn

הדבר שמודגש אלא מישראל, לכאו"א שייך זה ענין ielbaeוכאמור, lreta' שנקראים אלו 'migelyאצל
ממש. בפועל הנ"ל בכל התעסקותם בגלל

ÊÈ וביתר שאת ביתר השליחות בעבודת ועידוד חיזוק יתוסף זה כינוס שע"י - העיקר והוא - ויה"ר .
ו"הקהל" שמחה - זו בשנה העיקריים לענינים בנוגע ובמיוחד כולל תכלית 142עוז, את שפועלים ועד ,

משיחא. מלכא דוד ביאת - 'משיח' בגימטריא יו"ד בתוספת 'שליח' – השליחות עבודת כוונת

היתכן  וטוענים, זופעצע"), ("זיידענע משי" של ב"איצטלא המתעטפים ישנם ולהבהיר: ולהוסיף
לשמה" "שלא עבודה זו הרי - משיח ביאת לפעול בשביל תהי' השליחות "על 143שעבודת לקבל 144, מנת

פרס"?!
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ועוד.132) .329 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
א,133) ויקרא לקו"ת וראה וש"נ. במשנה. – ב לד, ברכות

ובכ"מ. ג.
ועוד.134) סרכ"ח. הריב"ש שו"ת וראה שם. לקו"ת
קידושין.135) מס' סוף וברייתא משנה
וא"ו.136) ויגש תנחומא
ספ"ו.137) אבות
ועוד.138) תשמ"ו. שמח"ת ליל שיחת גם ראה
ר'139) הרה"ק עם הסיפור כידוע – שבו הפרטי ה"ציבור"

שנקרא  אדמו"ר, מו"ח כ"ק של (זקנו הצ"צ של בנו יצחק יוסף
כחות  עשר את "לצבור" ענינה בציבור שתפלה שאמר שמו), על
לקו"ש  ואילך. א] [עה, מה ס"ע ח"ב "התמים" (ראה שלו הנפש

א. פפ"ד, לב"ר מהרז"ו פי' גם וראה ואילך). 477 ע' ח"ב

ולהעיר, את 140) קורין "מאימתי - העבודה בתחילת שגם
(קדימת  שמים מלכות עול קבלת ענין רק לא מודגש - שמע"
"וכתבתם  גם אלא עצמו, עבודת שני'), לפרשה ראשונה פרשה
היינו, כו', והמדינה העיר שערי כולל ובשעריך" ביתך מזוזות על

בעולם. גם הפעולה
ובכ"מ.141) נצבים. ר"פ לקו"ת א. פב, זח"ב ראה
את 142) "הקהל – היא ה'שליח' עבודת שכללות להעיר,

צריכה  ועבודתו ה'". את ליראה גו' והטף והנשים האנשים העם,
'שמח' בגימטריא 'שליח' בשמו, כמרומז - בשמחה להיות

ועוד). .522 ע' תשד"מ התוועדויות .342 ע' חכ"ה (לקו"ש
ה"ה.143) פ"י תשובה הל' רמב"ם ראה
ה"ד.144) שם רמב"ם מ"ג. פ"א אבות ראה
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סוכ"ס  אבל המשיח, ביאת נעלה, הכי ענין בשביל אלא כו', העוה"ז חיי בשביל כוונתו שאין אמת הן
גדול! הכי "פרס" - ואדרבה פרס", לקבל מנת "על זה הרי 

ונתתי  וגו' תלכו בחוקותי "אם שבתורה, הגשמיים היעודים אודות הרמב"ם: בדברי - לזה והמענה
וגו'" בעתם הרמב"ם 145גשמיכם מבאר שיסיר 146- בתורה.. ש"הבטיחנו כיֿאם שכר, של בגדר זה שאין

התורה.. לעשות ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע מלעשותה.. ידינו המונעים הדברים כל ממנו

המצוה". ולעשות בחכמה ללמוד פנויים נשב אלא להם, צריך שהגוף בדברים ימינו כל נעסוק שלא כדי

ממלכיות 147וממשיך  שינוחו כדי המשיח, לימות וחכמיהם נביאיהם ישראל כל נתאוו זה "ומפני ,
בחכמה", וירבו מרגוע להם וימצאו כהוגן, ובמצוות בתורה לעסוק להם מניחות שאינן

כיֿאם  פרס", לקבל מנת "על בגדר אינה המשיח להבאת הקשור בכל וההשתדלות שהפעולה ונמצא,
השלימות. בתכלית התומ"צ לקיום אפשרות ונתינת המניעה להסרת הכרחי דבר

.ÁÈ בדורנו יתירה בהדגשה הוא - בתומ"צ העבודה שלימות בשביל המשיח ביאת הכרח - זה וענין
זה.

מתפללים  הדורות בכל שהרי, לאחרונה... שנתחדש ענין אינו המשיח בביאת הצורך ובהקדמה:
תשלח" ביד נא "שלח - זה על ביקש רבינו משה שאפילו כך, כדי ועד המשיח, ביאת על בנ"י ומבקשים

לעתיד") גואלם ולהיות לארץ להכניסם סופי שאין אחר.. שהגאולה 148("ביד ביקש רבינו משה כלומר, ,
תפילות  ריבוי - המלך דוד של תהלים בספר ועאכו"כ צדקנו. משיח לעתיד", "גואלם ע"י תהי' ממצרים

הגאולה. על ובקשות

במדבר, היו בנ"י כאשר גם המשיח, בביאת צורך הי' רבינו משה של בזמנו אם עצמך: והגע
מאומות  לגמרי מנותקים להיות יכולים היו רוצים, היו (ואם המוכן מן צרכיהם כל להם נתן כשהקב"ה
כהוגן", ובמצוות בתורה לעסוק להם מניחות שאינן "מלכיות כשישנם הגלות, בזמן הרי – העולם)

לאומים" וערפל ארץ יכסה שכבר 149"החושך לאחרי משיחא, עקבות של ומכופל כפול חושך ובפרט ,
הקיצין" כל ומיד!150"כלו תיכף המשיח ביאת של גדול  הכי וההכרח הצורך מורגש ובוודאי בוודאי -

שלא  אחד יהודי אפילו ישאר שלא עד מתי", "עד יצעקו ישראל שכל לראות צריכים שכן, ומכיון
ימאס" ולא כביר אֿל "הן ישראל, של ובקשתם תפילתם הקב"ה ממלא בוודאי ואז מתי", "עד ,151יצעק

נגאלין" הן ש"מיד .152ובאופן

ענין  לשלול כדי אמר: ואח"כ אחריו. הקהל וכל מתי", "עד לצעוק התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מתי")]. "עד (וניגנו ניגון מתוך מתי" "עד יצעקו - עצבות של

***

ËÈ."שבע בבאר אשל "ויטע ד"ה מאמר .

***

.Î בהערות ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד הש"ק ביום התוועדות בכל נהוג
ברמב"ם. היומי בשיעור הלכה וכן השבוע, בפרשת הזוהר על אאמו"ר

הידועה  הזקן רבינו כתורת - דיומא לענינא ושייכות קשר אלו שיעורים בכל למצוא 153וכרגיל,

זה. בזמן שלומדים התורה עניני עם לחיות שצריכים
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בחוקותי.145) ר"פ
ה"א.146) פ"ט שם
ה"ב.147) שם
ובפירש"י.148) יג ד, שמות
ב.149) ס, ישעי'

ב.150) צז, סנהדרין
רסנ"ב,151) או"ח אדה"ז שו"ע רע"א. ל, ברכות ה. לו, איוב

קא. וסו"ס
ה"ה.152) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ואילך.153) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום ראה
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‡Î.המאמר בעל של שמו את בפירושו מזכיר שרש"י ענין על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע .

אינו  הפעמים ברוב הנה מקרא, של פשוטו בפירוש חז"ל מדברי פירוש  מביא כשרש"י ובהקדמה:
שמו  את גם שמזכיר ובמקומות הכתובים. בפשטות זאת שמפרש מכיון המאמר, בעל של שמו את מזכיר
המאמר  שבעל שיודעים עי"ז שמתורצת (וכיו"ב) מסויימת שאלה שישנה מפני זה הרי - המאמר בעל של
(כלֿכך), הכתובים בפשטות אינה זו ששאלה אלא, וכו'. שלו נוסף מאמר יסוד על פלוני, בן פלוני הוא
רש"י  מסתפק ולכן ממולח", "תלמיד אצל להתעורר שיכולה שאלה כיֿאם בפירוש, לתרצה צריך הי' שאז

המאמר. בעל של שמו את שמזכיר עי"ז התירוץ את שמרמז בכך

פרשתנו) (בסיום גו'" אתה אלקים ירא כי ידעתי עתה "כי הפסוק על לעניננו: מפרש 154ובנוגע -
"אמר `a`רש"י: iax הזכרת בטעם והסבר בביאור צורך ויש וכו'". שיחתי את לפניך אפרש אברהם א"ל ,

אבא. רבי - המאמר בעל של שמו

הפירוש: בכללות - להבין צריך גם

את  לפניך "אפרש - הביאור לאריכות זקוק שרש"י וגו'" ידעתי עתה "כי בפסוק הקושי מהו (א)
(ב) וכו'". הקב"ה לו אמר כו', לי אומר אתה עכשיו כו', ואמרת וחזרת כו', לי אמרת אתמול שיחתי,

רש"י. בפירוש כלל רגיל בלתי לשון - שיחתי" את לפניך "אפרש הלשון

·Î שכבר ובהקדים הפרשה. בהתחלת - המאמר בעל של שמו את שמזכיר רש"י בפירוש ענין ועוד .
זה  בענין פעם שאינם 155דובר ופשיטא בזה, שדובר זוכרים שאינם כו"כ ישנם בוודאי אעפ"כ, אבל ,

שמו  הזכרת אודות כבר שמדברים מכיון ולכן להם...), ערבה שנתם (ואעפ"כ, הביאור תוכן את זוכרים
ב  המאמר בעל המאמר meiqשל בעל שם הזכרת אודות גם להעיר יש -zlgzdב הפרשה, הפרשה

רבי אמר החולה. את לבקר אליו, pipg`"וירא xa `ng ושאל הקב"ה ובא הי', למילתו שלישי יום
בשלומו".

"לבקר  בא שהקב"ה (א) מקרא של בפשוטו לרש"י לי' מנא הפירוש: בתוכן להבין צריך כאן וגם
לקמן. שיתבאר וכפי דוקא? למילתו" שלישי ב"יום (ב) החולה", את

‚Î אאמו"ר בהערות הזוהר 156. מאמר באו 157מובא ולעי פומך פתח יוסי, לר' יהודה ר' לי' רייתא,"אמר
ואמר  יוסי ר' פתח היא"), אצלך השכינה כי בתורה, ודרוש פיך ("פתח וכו' גבך אשתכח שכינתא דהא

וגו'"158אשתך  פורי' .159כגפן

לקונו, האדם בעבודת וההוראה הלימוד מבאר אינו אבל הקבלה, ע"ד הענינים פרטי אאמו"ר ומבאר
לקמן. שיתבאר כפי

„Î שסומך הרמב"ם של כדרכו שלא - פעמים כמה ונשנה שחוזר ענין ישנו ברמב"ם, היומי בשיעור .
כדלקמן. עצמן, אלו בהלכות שכתב בענין ועאכו"כ שלפנ"ז, בהלכות שכתב מה על

הכלל  אודות כמ"פ המדובר - בהכרח 160ובהקדים שלכן שלפנ"ז, בהלכות מ"ש על סומך שהרמב"ם
הרמב"ם ספר את xcqdללמוד lr שלפנ"ז בהלכות מ"ש על סמך שלאח"ז שבהלכות דמכיון דוקא,

לא  אם הרי לפנ"ז), ממ"ש זאת שיודעים כך על בהסתמכו וכיו"ב, מסויים, ענין פירש שלא (כלומר,
טעות. לידי יבוא שלפנ"ז, בהלכות מ"ש ילמד
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יג.154) כב,
ע'155) ח"כ שם. 49 ובהערה ואילך, 77 ע' ח"ה לקו"ש ראה

.31 ובהערה 65
עג.156) ע' ריש פרשתנו לוי"צ לקוטי
ב.157) קטו, פרשתנו
מכ"ף 158) החל ההולדת יום דבעל המזמור – ג. קכח, תהלים

.65 הערה לעיל וראה זו. שנה מרחשון
כגפן 159) ד"אשתך השייכות – ג פנ"ג, פרשתנו מב"ר להעיר

בלה"ק  שמה – א) כא, (פרשתנו גו'" שרה את פקד ל"וה' פורי'"
אדמו"ר). מו"ח כ"ק (אם ההולדת יום דבעל הרבנית זוגתו של

וש"נ.160) ס"ו. הרמב"ם כללי מלאכי יד ראה



כי g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiy

ואינם  הרמב"ם, של מספרו מסויימות הלכות ורק אך ללמוד שבחרו כאלו ישנם לדאבוננו, אמנם,
ארבעים  ד"בן הגיל את עברו שכבר אף - זו בדרך וממשיכים כו', הספר מהתחלת הסדר, על לומדים

לזקנה" ששים בן לעצה, חמישים בן .161לבינה,

- כזו לימוד ixnblדרך zkxten"נאה אינה וזו נאה זו שמועה ד"האומר הענין חומר מלבד שכן, ,162

ח"ו  מסיני, למשה נאמרה שלא אמיתית, אינה זו ששמועה אומר אינו שבוודאי ש"אינה 163[אף כיֿאם ,
d`pלידי לבוא גם יכול ,["zerh בהלכות הרמב"ם שהבהיר מה יודע שאינו מכיון הרמב"ם, בלימוד

- "חידושיו" את ומפרסם מדפיס כסף, לו שיש ומכיון "חידושים", מחדש כאשר ובפרט שלפנ"ז.
הסדר. על הרמב"ם את למד שלא מכיון יסודם, שבטעות "חידושים"

ההלכות  על מאומה כתבו ולא הרמב"ם, על חיבורים שחיברו ישראל גדולי שיש ראי' שמביאים ומה
את  ח"ו ידעו ולא למדו שלא כלל והוכחה ראי' זו שאין פשוט וגם מובן הרי - שברמב"ם הראשונות

הרמב"ם! של שבספרו הראשונות ההלכות

דבריו  על הרמב"ם חוזר היומי שבשיעור - לעניננו :164ונחזור

היומי  התשמישין 165בשיעור את מכר לא תשמישין, לו שיש דבר "המוכר - מכירה דיני פרטי נתבארו
פירש" וכיו"ב.166אלאֿאםֿכן ועיר, שדה חצר, בית, ממכירת - דוגמאות כו"כ מביא ההלכות ובהמשך ,

שמות 167ומסיים  ולא מנהג שם שאין במקום אלא אמורים מענינים בהם וכיוצא הדברים אלו כל "אין ,
על  וסומכין מכור, זה הרי כך, מכר כך שהמוכר שנהגו במקום אבל עצמו, בפני ודבר דבר לכל ידועים
גביו, שעל ולכל סביבותיו וכל לבית בית שקורין או לבדו, לבית בית אלא קורין שאין מקום וכן המנהג.

הכל". בפי הערוכות השמות אחר הולכין בכל המקום.. אנשי לשון אחר הולכין

ואחר 168ומוסיף  המקום באותו אדם בני לשון אחר הולכין ומתן, משא דברי בכל גדול עיקר "וזה ,
עושים  כך, שקורין ויש כך קורין יש אלא מיוחדין, שמות ולא מנהג בו ידוע שאין מקום אבל המנהג,

אלו". בפרקים חכמים שפירשו כמו

שלאח"ז  ומסיים 169ובפרק וכיו"ב, קרון ספינה, למכירת בנוגע דינים פרטי כמה עוד "אל 170מבאר
ודבר, דבר לכל ביחוד הידועים והשמות המדינה מנהג שהוא אלו, בדברים הגדול העיקר מעיניך ילוז
שביארו  הכללות אלו אחר הולכין שיתוף, ולא ביחוד לו אומרים שהכל שם ולא מנהג שאין ובמקום

שביארנו".חכ  כמו מים,

שלמחרתו  בשיעור אבל 171ועד"ז שביארנו, כמו מנהג שם שאין במקום האלו הדברים כל "וכן -
להן". הידועים המקום אנשי רוב לשון ואחר המנהג אחר הלך מנהג, שיש במקום

מדוע - הרמב"ם מפרשי שהעירו כפי - להבין ltekeוצריך xfeg שהולכים הגדול" ה"עיקר את הרמב"ם
זה ענין לכתוב מסתפק ואינו כו', אדם בני ולשון המנהג `zgאחר mrt הזהירות את מיד ולהדגיש ,

לקמן. שיתבאר וכפי כו'"? מעיניך ילוז "אל שבדבר,

.‰Î מארז"ל ע"פ הרי בתורה, שיעורים אודות להמדובר היכי 172בהמשך כי אדרדקי, חמרא "אגברו
תורה  חידושי אמירת מעורר ש"יין" היינו, כו'", ואמרו פתחו דאיבסום כיון מילתא, יש 173דלימרו -

שרף  יין משקה, חלוקת ע"ד גם .174להזכיר
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ספ"ה.161) אבות
א.162) סד, עירובין
ה"ח.163) פ"ג תשובה הל' רמב"ם ראה
(164.4 הע' 138 עמ' חל"ד לקו"ש גם ראה
כהֿכז.165) פרקים מכירה הלכות
פכ"ה.166) ריש
ה"ז.167) פכ"ו
ה"ח.168) שם
כז.169) פרק

הי"א.170) שם
פכ"ח.171) סוף
סע"א.172) לח, סנהדרין
הל'173) (רמב"ם להורות אסור שיכור – להוראה בנוגע ורק

ה"גֿד). פ"א המקדש ביאת
כשם 174) המשכר, למשקה יין בין חילוק אין זה בענין שהרי,

כל  אלא דוקא, יין בשתיית אינו להורות אסור ששיכור שהדין
ה"ג). (שם המשכר משקה
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את  ויזמינו ויכריזו כו', ומסיבות התוועדויות עבור משקה קנקני שהכינו אלו עתה יגשו וכרגיל,
כאן. המסובים

באופן  עם", "ברוב והמסיבות ההתוועדויות של מקיומן החל אלו, פעולות בכל הצלחה שתהיה ויה"ר
"ברוב  יחדיו, מתאספים אנשים כו"כ שכאשר במוחש כנראה בשמחה, גם ניתוסף עי"ז אשר ד"הקהל",

ראשם". על עולם "שמחת - השמחה לשלימות שזוכים ועד השמחה, בענין ניתוסף אזי עם",

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

ÂÎ ב הביאור את להקדים יש - בפירש"י לביאור בנוגע .zlgzd קצר בזה שהביאור (ובפרט הפרשה
וכו'": החולה את לבקר אליו, "וירא הפרשה), בסיום מהביאור יותר

שהקב"ה  לאח"ז נזכר שלא משום - החולה" את "לבקר כדי הוא אליו" ש"וירא רש"י של הכרחו
ולכן  גו'"), וירא עיניו "וישא מסופר לאח"ז מיד (שהרי בלבד אליו" "וירא כיֿאם מסויים, דבר לו אמר
בגלל  חולה הי ' שאברהם שמכיון לךֿלך), (בס"פ המילה לענין בהמשך בא אליו" ש"וירא לומר בהכרח

החולה". את "לבקר ה'") אליו ("וירא הקב"ה בא המילה,

"יום זה שהי' יום iyilyוההכרח ולא ובהקדמה 175למילתו ipyלמילתו", בפשטות, גם מובן -176,
חינוכו  מאופן בביתו, שרואה ממה אותם שיודע מכיון חמש' ל'בן לומר צריך לא שרש"י ענינים שיש

בעניננו:177וכו' גם ועד"ז ,

שביום  וכיו"ב), הקטן, אחיו (אצל מילה לברית בנוגע ההנהגה סדר את רואה למקרא' חמש ה'בן
מיוחד, דבר אין השני ביום וכו'; אנשים הרבה באים מילה לברית שהרי - גדול' 'רעש עושים הראשון
יצטרכו  שלא הנימול, ברך לטפל שצריכים ההורים את להטריח שלא כדי מלבוא נמנעים ואדרבה,
של  בשלומו לשאול לבית, מגיע שהמוהל - 'רעש' שוב נעשה השלישי וביום וכו'. כסא להגיש להתפנות

כו' הרפואה בעניני ולעסוק הנימול, .178הרך

ב"יום הי' החולה" את "לבקר  אליו" ש"וירא - אברהם למילת בנוגע גם מבין למילתו",iyilyומזה
בשלומו". ושאל הקב"ה "בא שאז

ד"וירא  הענין תוכן מרומז זה שבשם לומר, יש - חנינא" בר "חמא - המאמר בעל שם הזכרת ובטעם
החולה": את לבקר אליו,

"`ng ארמי בלשון - פירושו179" -i`x"ד שזהו"ע ,'`xie."אליו

שזוהיpipg`ו" ורחום, חנון מלשון - "daiqd.ורחום חנון להיותו החולה, את לבקר בא שהקב"ה לכך

החולה" את לבקר אליו, ד"וירא הענין תוכן הוא הוא חנינא" בר "חמא שהשם "180ונמצא, :`ng- "
" מ"xa"וירא", ומסובב תוצאה תולדה, - "`pipg את לבקר אליו, "וירא זה שבגלל ורחום, חנון היותו ,"
החולה".
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(ס"פ 175) ישן ברש"י מ"ש ע"פ הרי, – הראשון ליום ובנוגע
ח) ט, (נחמי' שנאמר עמו, ואחז ידו שלח ש"הקב"ה לךֿלך)

אלא נאמר לא לו הברית, עמו הי'enrוכרות ,gkep d"awd בעת
ביום. בו לבקרו הוצרך לא ושוב הברית,

סי"ט.176) זו שנה לךֿלך ש"פ שיחת גם ראה
לכך 177) שהסיבה לבאר צריך לא שרש"י בנדו"ד, ולדוגמא

מכיון  כו', ורחום חנון להיותו היא החולה את לבקר בא שהקב"ה
בתפילה, שאומר כפי מעצמו, זאת יודע למקרא' חמש שה'בן

כו'. מהוריו ששמע לכך נוסף
ומחללין 178) סכנה, בו שיש לחולה נחשב ימים ג' עד שהרי,

פ"ב  שבת הל' ה"ח. פ"ב מילה הל' (רמב"ם השבת את עליו
הי"ד).

חמש 179) 'בן גם יודעה שלכן ביותר, רגילה תיבה אבל
ממולח"). "תלמיד (ובפרט למקרא'

מאמר 180) חנינא בר חמא רבי אמר זה שמטעם לומר, ויש
ער"). איז דאס (אט הוא ענינו שזה מכיון – זה
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ÊÎ:"'וכו אבא רבי "אמר ידעתי, עתה כי ד"ה בפירש"י הביאור .

ידעתי עתה כי מאומה, לו תעש ואל הנער אל ידך תשלח אל "ויאמר הפסוק את לומדים ikכאשר
למקרא': חמש 'בן אצל פשוטה שאלה מתעוררת - ממני" יחידך את בנך את חשכת ולא אתה אלקים ירא

ב  הצורך mrhמהו zpizp לו תעש ואל הנער אל ידך תשלח "אל לציווי - גו'" ידעתי עתה "כי -
בוודאי הנער", אל ידך תשלח "אל הציווי את אבינו אברהם כששמע לכאורה, xzeiaמאומה", gny שבנו

בחיים  ישאר "181יחידו טעם בנתינת הצורך ומהו ,ik!?"'וגו ידעתי עתה

"כי  המענה בא זה שעל הנער"), אל ידך תשלח "אל הציווי (לאחרי בינתיים ענין איזה שהי' ועכצ"ל
וגו'". ידעתי עתה

להקב"ה, אברהם של שיחתו היתה שבינתיים רש"י מפרש dnilyולכן dgiy אברהם "א"ל כו',
izgiy(להקב"ה) z` jiptl yxt` ואמרת וחזרת זרע, לך יקרא ביצחק כי לי אמרת "אתמול דבריו, ותוכן ,"

הנער"?! אל ידך תשלח אל לי אומר אתה עכשיו בנך, את נא קח

שפתי  מוצא קח, לך כשאמרתי אשנה, לא שפתי ומוצא בריתי אחלל "לא הקב"ה, לו השיב זה ועל
יש  מעתה ידעתי, עתה כי הדבר) (וטעם אחתי', אסקתי' העלהו, אלא שחטהו, לך אמרתי לא אשנה, לא
ירא  כי שרואים עכשיו פה פתחון לי יש אצלך, חיבתי היא מה התמהים ולאומות לשטן להשיב מה לי
את  חשכת ש"לא מכיון אתה", אלקים ירא "כי לכל להראות נסיון אלא זה הי' לא כלומר, אתה", אלקים

ממני". יחידך את בנך

ÁÎ:ביאור ליתר .

עכשיו  כו' ואמרת וחזרת כו' לי אמרת "אתמול הקב"ה, של הנהגתו את מבין אינו אם גם לכאורה,
לשאול  מבלי המזבח, מע"ג להורידו ולהזדרז בחיים, נשאר שיצחק לשמוח לו הי' - כו'" לי אומר אתה

מיותרות?! שאלות

שאלה  לו כשיש הקב"ה, לפני שיחתו את לפרש מבלי היום' ל'סדר לעבור יכול הי' לא שאברהם אלא,
בהקב"ה. לאמונה הנוגע ענין - הקב"ה של הנהגתו על וקושיא

את העמים לכל ולהראות להוכיח כדי אלא הי' לא העקידה נסיון כל עצמך: `zpenוהגע sweze lceb
ענין  (היפך וקושיא שאלה עם אבינו אברהם ישאר דבר של שבסופו יתכן ואיך בהקב"ה, אבינו אברהם

העקידה?! נסיון ומטרת תכלית היפך - הקב"ה של הנהגתו על האמונה)

" להקב"ה אמר אלא להחריש, יכול אבינו אברהם הי' לא jiptlולכן, yxt` שהשיב עד כו'", שיחתי את
וכו'". אשנה לא שפתי "מוצא שינוי, שום כאן שאין הקב"ה לו

ËÎ מקום הי' אבינו אברהם שאצל יתכן כיצד סוכ"ס, ולשאול: להוסיף יכול ממולח" "תלמיד אמנם, .
וקו  הקב"ה"?!לשאלה של הנהגתו על שיא

חגיגה  במסכת אבא: רבי - המאמר בעל של שמו בהזכרת רש"י מרמז לזה, "כל 182והתירוץ שנינו:
ר' היא, מאי קונו.. כבוד על חס בקשת".a`183`שלא המסתכל זה אמר

הלשון  דיוק בהקדים סתם "lkzqndויובן ראי' לא עיון 184בקשת", של באופן הסתכלות כיֿאם ,
zeppeazde'ב כוokez.הקשת ענין
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פ 181) וגם שנולד כמובן יחידו כשבנו האב שמחת גודל שוט
החיים! דהיפך מסכנה ניצל – זקנתו לעת לו

א.182) טז,
בשם 183) זה מאמר הובא א) (מ, קידושין שבמסכת להעיר,

dax הש"ס כללי קה"ת) בשד"ח שלום (דרכי הכלל ידוע אבל .
עלי' לסמוך ראוי במקומה שהיא שסוגיא וש"נ) סתי"ז. ס' אות

בסוגיא  אגב דרך שהובאה (אלא במקומה שאינה מסוגיא יותר
השייכים  הענינים נתבארו שבו העיקרי המקום ובנדו"ד, אחרת),

במסכת – הוא קונו" בשם dbibgל"כבוד זה מאמר הובא ושם ,
.`a` 'x

כו'",184) הברית זוכר מברך בענן קשת "הרואה – ואדרבה
לברך. שיוכל הקשת את לראות בהכרח ובמילא
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להתעורר שיכולה מכיון - הקשת) ענין בתוכן ולהתבונן להסתכל (שאין הדבר iyewe`וטעם dl`ylr
d"awd ly ezbdpd"בארץ האדם רעת ש"רבה כשראה שבתחילה, היתכן את 185: בשר כל השחית "כי ,

הארץ"186דרכו" לשחת מבול עוד יהי' ש"לא ברית כרת ואח"כ בשר, כל לשחת מבול הביא "זאת 187, ,
חושך  להביא לפני במחשבה (כשתעלה הארץ על ענן בענני והי' בענן.. נתתי קשתי את הברית.. אות

גו'" למבול המים עוד יהי' ולא בריתי.. את וזכרתי בענן הקשת ונראתה לעולם) שגם 188ואבדון היינו, ,
בקיומו. להשאר צריך כו') יותר גרוע (ואפילו המבול כדור מושחת עולם

להביא  שלא ברית כורת ואעפ"כ מבול, להביא ירצה שהקב"ה שמחייב ומצב מעמד שיתכן מובן ומזה
בנדו"ד, ועד"ז מבול. להביא רצונו את למלא הקב"ה נמנע זה שבגלל צדדית סיבה שיש היינו, מבול,
רצונו  את למלא נמנע - אברהם שחשב כפי - המזבח ע"ג בנו יצחק את יקריב שאברהם שרצה שאף

כו'. צדדית סיבה מפני הנער") אל ידך תשלח "אל (באמרו

אינו  - רצונו את למלא הקב"ה ימנע זה שבגלל צדדי ענין להיות שיכול גופא הא שאעפ"כ, אלא
כו'. בקשת דהסתכלות הענין ושלילת חומר  את אבא ר' מדגיש ולכן קונו", ל"כבוד בהתאם

שלא  כדי - וכו'" שיחתי את לפניך אפרש אברהם, ש"א"ל המאמר בעל הוא אבא שר' יומתק ועפ"ז
לא  שפתי "מוצא הקב"ה לו שהשיב עי"ז בשלימות, הקב"ה של רצונו נתמלא שלא קס"ד אצלו תשאר

וכו'". אשנה

.Ï:אאמו"ר בהערות הביאור

בחי' הוא יוסי ש"ר' אאמו"ר מבאר - באורייתא" ולעי פומך "פתח יוסי לר' יהודה ר' אמירת בטעם
חסד  בחי' שהוא יהודה שר' אם דוקא, יוסי ר' גבי אשתכחת מלכות בחי' שהיא שכינתא ולכן מלכות..
שלמעלה  חסד בחי' הוא יהודה ר' הרי כי פומך, פתח לו יאמר יהודה שר' צריך הי' אך ממנו. למעלה הוא

וכו'". יהודה ר' לו שיאמר צריך הי' לכן ד"ת, לפניו אומר הי' לא וא"כ מלכות, יוסי מר'

יוסי  ר' ע"י אפילו תורה, דברי אמירת שגם - לקונו האדם בעבודת להוראה בנוגע הענין ונקודת
הוא  יהודה ר' שלכן דוקא, החסד בבחינת חדורה להיות צריכה גבך"), אשתכח  ("שכינתא עמו ששכינה

מהגבורות  ששרשה המלכות בחי' - יוסי לר' באורייתא".189האומר ולעי פומך "פתח -

אשתכח  "שכינתא בבחי' שמים", "ירא וגם "למדן", שלהיותו לחשוב מישהו יכול פשוטות: ובאותיות
עזות" יענה "עשיר - "עשיר" גם הוא אם ובפרט כו', אצלו שמתקבל כפי לעשות יכול - .190גבך"

לסמוך  לו אין שלכן החסד, בבחי' חדורה צ"ל יוסי, ר' ע"י ד"ת אמירת שאפילו ההוראה באה זה ועל
המשנה  הוראת לקיים כיֿאם עצמו, (דוגמת 191על החסד מבחי' שהוא רב לעצמו למנות רב", לך "עשה

יהודה). ר'

.‡Ï:ברמב"ם היומי בשיעור הביאור

לומר, יש המדינה, מנהג ואחר אדם בני לשון אחר הולכין שבמשאֿומתן הגדול" ל"עיקר בנוגע
שבדבר. והתמיהה החידוש גודל מצד זאת וכופל חוזר שהרמב"ם

נתפרשו המכירה באופן הדינים פרטי שכל מכיון לגמרי: תמוה דבר זה הרי ע"י dxezaדלכאורה,
minkgשהוא מנהג התגרים, מנהג המדינה, מנהג עם להתחשב היתכן -cebipa שביארו ל"כללות

חכמים"?!

חכמים"?! שביארו "כללות כשישנם - סטריט" ב"וואל נעשה מה נפק"מ למאי
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ה.185) ו, בראשית
יב.186) ו, נח,
יא.187) ט, שם
ובפירש"י.188) ואילך יב שם
ש"יוסי"189) ולהעיר ועוד. קלו. ע' לזח"ב לוי"צ לקוטי ראה

כו' "דנין א) נו, (סנהדרין במשנה כדאיתא "אלקים", בגימטריא
של  כחשבונו יוסי של "דחשבונו יוסי", את יוסי יכה בכינוי,

בחי' – שם) (פירש"י .dxeabdאלקים"
כג.190) יח, משלי
מט"ז.191) מ"ו. פ"א אבות
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כו', של למדינה צדיקים של מדינה בין חילוק אין המדינה") "מנהג אחר (שהולכין זה שבדין ובפרט
שנתברר  לאחרי רק המדינה מנהג אחר שהולכין מצינו לא שהרי, ועמורה!... סדום של המדינה למנהג עד

בניֿנח! מצוות שבע מקיימים המדינה שתושבי

קידש  אם ולדוגמא: מזה, המסתעף כל על גם אלא עצמה, המכירה אודות רק לא שהמדובר ולהוסיף,
אם  שלו החפץ אם רק (לא היא השאלה שאז לאו, אם במכירה נכלל אם דנים שאודותיו בחפץ אשה

של דין לה יש האם קידושין, קידושיו אם אלא) `yiלאו, zy`.לאו אם

סטריט", "וואל המדינה", "מנהג אחר הולכין כזה, חמור שבענין התמיהה יותר עוד גדולה וא"כ,
חכמים"! שביארו ה"כללות אחר ולא

אחר  הולכין משאֿומתן דברי בכל גדול, ש"עיקר להדגיש הרמב"ם צריך שבדבר, החידוש גודל ומצד
המנהג", ואחר המקום באותו אדם בני letkleלשון xefgle אלו בדברים הגדול העיקר מעיניך ילוז "אל

אחר  ולא המדינה, מנהג אחר  הולכים שבמשאֿומתן גופא זה שענין כלומר, וכו'". המדינה מנהג שהוא
גדול" "עיקר - הוא חכמים", שביארו !dxezaה"כללות

·Ï ירידה של באופן זה שהי' ויתגלה יתברר סטריט', ב'וואל לאחרונה שהי' ה'רעש' שלאחרי ויה"ר, .
ליוצרה  הידוע שמטעם אלא ביותר, גדולה לעשירות שיבואו היא הפנימית שהכוונה כלומר, עלי', צורך

דוקא. הירידה הקדמת ע"י זו (עשירות) עלי' להיות הוצרכה

לנתינת  העשירות את שינצלו - והעיקר מישראל, לכאו"א כפשוטה עשירות שתהי' – ובפשטות
התניא  בספר הזקן רבינו ובלשון בשופי, צדקה",192הצדקה המחלקת "יד :

ע"י והתבוננות מחשבה של בענין צורך שאין - גם y`xayכולל gendאלא ,dnvr cid193 במעמד היא
נפשו  חיי לקנות יכול הי' שבהם שבכיס, המעות כל שלוקחת צדקה", ש"מחלקת אותם 194ומצב ומחלקת ,

לצדקה,

יפות  פנים בסבר היא הצדקה שנתינת אלא עוד, בחלוקת 195ולא היד של פעולתה מלבד כלומר, ,
על  גם היא פועלת יפות.miptdהצדקה, פנים סבר - שבמוח) והשכל הלב רגש (ע"י

הגאולה" את (ומביאה) שמקרבת צדקה ש"גדולה הובטחנו ע"י 196והרי והשלימה האמיתית גאולה -
ממש. ממש, בימינו במהרה משיחא, מלכא דוד

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה]. ברכה אמירת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר אח"כ
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ב).192) (כח, פכ"ג
מחזק 193) "אנא סה"ד). פ"ב ברכות (ירושלמי מארז"ל ע"ד

מגרמי'". כרע הוא למודים מטי הוה דכד לרישי' טיבו

סע"ב).194) (מח, פל"ז תניא ראה
ה"ד.195) פ"י עניים מתנות הל' רמב"ם ב. ט, ב"ב ראה
שם.196) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

¯‡·" Y Ì‰¯·‡ ¯ÙÁ˘ ¯‡·Ï ¯‰ÂÊ‰ ‡¯Â˜ ÚÂ„Ó
?"˜ÁˆÈ

נאמר  הקדוש דקיימו 1בזוהר אינון "תלתא :
גורל, דיצחק, באר אינון: ואלין לאסהדא, בסהדותא
קיימים  דברים (=שלושה וכו' יהושע, דשוי ואבנא
של  ואבנו הגורל, יצחק, של בארו הם: ואלו לעדות
מנין?) יצחק (=באר מנלן, דיצחק באר וכו'). יהושע,

(פרשתנו  וגו'".2דכתיב לעדה לי תהיה בעבור (

תהיה  "בעבור הפסוק שהרי מובנים, אינם הדברים
ומדוע  אברהם, שחפר הבאר על נאמר לעדה" לי

יצחק". "באר הקדוש בזוהר נקראת

זו  תמיהה מזכיר ("בעבור 3הרמ"ז "זה ואומר:
שחפר  הבאר אלא אמרו, אברהם לעדה") לי תהיה

יצחק" באר הוא .4(אברהם)

לומר  ייתכן כיצד ביאור: דורש עצמו זה הסבר אך
יצחק"? "באר שהיא אברהם שחפר הבאר על

.·

ÂÊ ‰Ï‡˘ ÏÚ "˜ÁˆÈ ÈÂÏ ÈËÂ˜Ï"‰ ˙·Â˘˙

כותב  הזוהר גליון על בהערותיו ז"ל מורי 5אבי

זה  שכתוב אם ליצחק הבאר "יחס זה: בנושא
פלשתים  סתמו דאברהם שבאר מפני הוא באברהם,

כמ"ש  מחדש חפרו ויצחק מותו, יצחק 6אחרי "וישב :
כשמות  שמות להן ויקרא כו' להן 7ויחפור קרא אשר

תולדות,8אביו" פרשת ריש אור' ב'תורה מזה ועיין .
ליצחק". ייחסו לכן שם. עיין

מפירוש  ההיפך הוא מורי אבי של פירושו לכאורה,
הוא  (אברהם) שחפר ה"באר הרמ"ז פירוש לפי הרמ"ז:

wgvic x`a בארו בעיקרה היא שהבאר היא הכוונה ."

אברהם. ע"י היתה הבאר שחפירת אלא יצחק, של
ז"ל  מורי אבי של מפירושו משתמע זאת לעומת

כיוון  אך דאברהם", "באר זוהי בעיקרה ההיפך:
ליצחק. הכתוב אותה ייחס בשנית, חפרה שיצחק

יש  הבארות חפירת של הענין פנימיות שלפי מובן,

כן, אם להבין, צריך הפירושים. לשני והסבר מקום
מורי  אבי בחר ומדוע ביניהם, ההבדל מתבטא במה

הרמ"ז  מפירוש (והפוך) שונה באופן הענין את לפרש
בחסידות  רבות פעמים להסבירו.9(המובא במקום ,(

אחר  במקום לעיין אבי מפנה פירושו ,10בסוף

תולדות, פרשת ריש אור' ב'תורה מזה "ועיין באומרו:
שם". עיין

.‚

‰¯Â·‚‰ Â˜ Y ˜ÁˆÈ ,„ÒÁ‰ Â˜ Y Ì‰¯·‡

אור" ב"תורה זה במקור מדובר 11עיון כי מגלה,
יצחק: ושל אברהם של השונות עבודותיהם על שם

החסד  בקו עבודה היא אברהם של הורדת 12עבודתו –

היא  יצחק של עבודתו ואילו למטה, ממעלה השפע
הגבורה  בקו למעלה.12עבודה ממטה העלאה –

נאמר  אברהם שלגבי מוצאים אנו "אברהם 13לכן
iade` נאמר יצחק ולגבי ,"14"cgte שהרי יצחק",

מקורו  (יראה), ופחד החסד, ממידת נובעת אהבה

הגבורה. במידת

לעבודת  אברהם עבודת שבין להבדל בהתאם

אור" (ב"תורה שם הזקן אדמו"ר מבאר את 11יצחק, (
סתמו  – אברהם שחפר הבארות שאת לכך הסיבה

והיא: הבארות, נפתחו יצחק, ע"י ודווקא הפלשתים,

אך  הקדושה של החסד קו את לסתור יכולים פלשתים
הגבורה. קו את לא
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ב.1) רפד, ח"ג
ל.2) כא,
שם.3) לזהר אורות בניצוצי הובא
אבימלך 4) ובין בינו לעדות הבאר את ששם יצחק לזהר: ובאוה"ח

כו'.
תס).5) (ע' שם לזהר הערות יצחק לוי בלקוטי נדפס
יח.6) כו, תולדות
ובתו"א 7) וא"ו. חסר בכתוב אבל וא"ו). (מלא שם בלקולוי"צ כ"ה

החילוקים. ומבאר מדייק שמציין תולדות ר"פ
לב.8) שם, תולדות הרמב"ן כפי'

"ות"ל 9) ב ע' (לזח"א) יצחק לוי לקוטי וראה אאמו"ר. ובספרי
זיע"א". ז"ל הקדושה לדעתו שכיוונתי

(מפני 10) בקיצור נכתבו שההערות פעמים) כמה (כמדובר ובפרט
במק"א. המבואר על סמך ובכ"מ וכו') נייר חוסר

תולדות.11) ר"פ בתו"ח – ובארוכה
(12– בזו" זו  ו"מיוחדות מזו" זו כלולות המדות ש"כל שמכיון ורק

העבודה  – ביצחק וכן הגבורה, דקו העבודה (בהעלם) הי' באברהם גם
ובכ"מ). סי"ג. (אגה"ק החסד דקו

ח.13) מא, ישעי'
מב.14) לא, ויצא
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הוא: לכך ההסבר

"mizyltמבוי" מלשון הוא "yletnd"15 מבוי)
שנאמר  מה וזהו צדדיו), משני רז"ל 16הפתוח 17ע"י

"מצד  נובעת ליצנות כי היו", ליצנים "פלשתים
צד". מכל ומפולש פתוח שהוא ביותר, הלב פתיחות

הוא  גם נובע אברהם ע"י הבארות חפירת ענין
של zeagxzdמ  החסד מצד התרחבות של עבודה זוהי .

באלקות  ושמחה תענוג אהבה, של בכיוון – הקדושה
ולפיכך  המידה", מכפי ביותר גדולה "בהתגברות

"ויסתמום של האפשרות כי mizyltקיימת ,"
") כח נתינת מאפשרת הקדושה ")dwipiהתרחבות

הטומאה,mizyltל" כוחות של התרחבות שהם ,"
לקדושה. הסותרת

(כוחות  ה"חיצונים" של וההתנגדות שהיניקה אלא
של  שמידתו בשעה להתקיים יכולה אינה הטומאה)
שהאור  בעת כלומר האדם, בנפש בגלוי מאירה אברהם
האור  כאשר רק ובעונג. באהבה בגלוי מאיר האלקי
להוללות  להביא הלב התרחבות יכולה נסתרים, והעונג

(הטומאה). ה"קליפה" של ולשמחה

פלשתים "ויסתמום בפסוק מודגשת זו `ixgעובדה
mdxa` zenדווקא ."xg`l עבודת ממנו שנפרדה

רק  ונשארה אברהם"), ("מות הקדושה של האהבה
להתנגדות  מקום יש אז דווקא הלב, התרחבות

פלשתים"). ("ויסתמום "פלשתים"

את  לסתום יכולים הפלשתים אין זאת, לעומת
עבודה  היא יצחק ע"י הבארות חפירת כי יצחק, בארות

זה" "לעומת שהם ופלשתים דקדושה, ופחד יראה של
בארות cqgשל את לסתום יכולים אינם דקדושה,

שענינם שהרי dxeabיצחק, ביכולת 18דקדושה, "אין
מנוגד, להיות (בטומאה) זה" שב"לעומת מידה wxכל

בקדושה". שכנגדו למידה (=אלא)

.‰

ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ˙˘ÏÙ ÔÈ‡ Ì‰¯·‡ ˙Â¯‡· ˙‡ Ì‚
˜ÁˆÈ È"Ú ·Â˘ Â¯ÙÁ˘ ¯Á‡Ï ÌÂ˙ÒÏ

לסתום  פלשתים יכלו לא יצחק בארות את רק לא
הבארות  את גם מכך: יתירה אלא לעיל), שהוסבר (כפי
לסתום  פלשתים יכלו לא חסד, שענינם אברהם, של

יצחק  עלֿידי בשנית חפירתם .19לאחר

הוא: לכך וההסבר

עצמית  מציאות הרגשת עם קשורה האהבה מידת
")yi היא עול) (וקבלת יראה אבל שאוהב"), מי

המציאות" "ביטול התבטלות, כאשר 20בבחינת לכן, .
נמצא  הוא בלבד, ובשמחה באהבה היא היהודי עבודת
העצמית, הישות הרגשת "ישות", של במצב עדיין
להגיע  יכול הוא קדושה, של ישות שזוהי ולמרות
להידרדר  יכול הוא ואז פשוטה, "ישות" של למצב
בשעת  בה נמצא שהוא דקדושה, ההתרחבות ממדריגת
הוללות  – דקליפה ההתרחבות למדריגת התפילה,
עול, וקבלת ביראה מלווה העבודה אם אך וליצנות.

נתינת 21אין  את מאפשרים הישות והיפך ההתבטלות
אהבה  של התרחבות קיימת אם גם ל"חיצונים", הכח

ושמחה.

בארות  את לסתום יכלו לא שפלשתים מובן לכן
בבארות  יצחק. ע"י בשנית שנחפרו לאחר אברהם
גם  עתה נמצאת והשמחה) האהבה (עבודת אברהם
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פ"וֿז.15) שם תו"ח א. ה, ואתחנן לקו"ת ראה – לקמן הבא בכל
– א) (תתח, תולדות באוה"ת [הובא ואילך ג סא, תו"א גם וראה
הם  שבקליפה ש"פלשתים תולדות], ר"פ שבתו"א להמאמר הגהות
התגלות  "בחי' של הלעו"ז היא זו ושהתרחבות כו'", פיו הרחבת הלצים...

כו'". ובגלוי בפילוש ה' בדביקות השמחה
ועוד.16) ספ"ט. עירובין משנה
א.17) יט, ע"ז
דיצחק 18) והפחד היראה שמצד (פ"ז שם ובתו"ח שם. בלקו"ת כ"ה

" מזו] יתירה אלא פלשתים, לקליפת יניקה ממנה להיות שא"א רק l`[לא
lkeiליצים במושב ה'.pyie`לישב סעיף לקמן וראה ההוללות". מאוד

שם.yxetnכן19) בתו"ח
בס'20) בהמצויין (ראה ובכ"מ א. פא, ביאוה"ז ד. קיד, תו"א

ואילך). רעט ע' ח"א הערכיםֿחב"ד
יכולת 21) דקליפה ושמחה להוללות ש"אין שהטעם שם, בלקו"ת

כלל  ש"אינן לפי הוא דקדושה" והפחד היראה מדת נגד לעמוד כלל
ג"כ  לה יש לבדה, רק כשהיא היראה שגם [ושם, היראה" של זה לעומת

המדות  ב' והתכללות הצטרפות ע"י ורק דקליפה הגבורה מבחי' מנגד
זה  שבלעומת המנגדים יוכלו לא (דוקא) "אז ויראה) (אהבה דקדושה
בה  "אין שביראה הביטול שמצד שם, הזהר בביאורי אבל בהן"]. לנגוע
שם, מתו"ח גם ולהעיר החיצונים". יניקת להסתעפות מקור בחי' גם
בשמאל  אותו ומדחה יצה"ר... על מאד מרגיז "הוא והפחד היראה  שמצד

rxdדוחה... xraleaxwn."
שמהשמחה  שבכדי ד), (סא, בשלח בתו"א מהמבואר גם ולהעיר

היראה לה להקדים "צריך הוללות של בשמחה יפול לא idy`דקדושה
dyxye dxwire dceard ziy`x מונעת שיראה זה אשר משמע, שמזה – "

שההוללות  מצד רק [לא היא דקליפה פלשתים בחי' של היניקה את
המיוחדת  המעלה מצד גם] אלא היראה, של הלעו"ז אינה דקליפה

שביראה.
וסד"ה  יצחק תולדות אלה ע"פ "ועמ"ש מציין שם שבלקו"ת ולהעיר
(המאמרים  פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא כו' פרעה בשלח ויהי

ואכ"מ. ע"ש". הנ"ל), שבתו"א
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דבר  עול), וקבלת יראה (התבטלות, יצחק חפירת
ולכן  הטומאה), (כוחות ל"חיצונים" כוח נתינת המונע

נביעתם".22"לא  עוד נפסק

.Â

˙„Â·Ú ‡Â‰ ˙Â¯‡·· ¯˜ÈÚ‰ ,‰Ê ¯·Ò‰ ÈÙÏ
Ì‰¯·‡

אברהם, שחפר שהבארות מובן הנ"ל ההסבר לפי
למרות  בשנית, חפר ויצחק סתמו שהפלשתים למרות

בארות בעיקרן הן זאת אהבה `mdxaכל של עבודה –
נעשתה  עול) וקבלת (יראה יצחק של פעולתו ושמחה.

והשמחה. האהבה על לשמור כדי

הקדוש  הזוהר שכוונת ז"ל מורי אבי מפרש לכן
של  היא הבאר שעצם איננה דיצחק" "באר בביטוי
"באר  היא שהבאר אלא הרמ"ז), (כפירוש יצחק

" ורק אברהם eqgiiדאברהם, שעבודת כיוון ליצחק",
zniiwzn.יצחק עבודת ע"י

.Ê

˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ ÈÙÏ ¯·Ò‰‰

תורת  עלֿפי הרמ"ז של הנ"ל בפירוש ההסברה
החסידות.

באופן הוא, הבארות חפירת עבודה illkענין ,
יצחק  של הגבורה מקו הנובעת עבודה למעלה, ממטה

מקומות  במספר המוסבר דבר הרמ"ז 23– מפרש לכן .
כלומר  דיצחק"), ("באר ליצחק בעיקר שייכת שהבאר

פעולת  של התערבות גם כאן היתה אך הגבורה, לקו
החסד. קו – אברהם

הבאר  על מדובר אין בזוהר להוסיף: יש כמוֿכן
נקראת  היא לכן כ"עדות". הבאר על אלא כשלעצמה,

להביא היא ה"עדות" שמטרת כיוון יצחק" meiwl"באר
הערעורים  את מבטלת (העדות מעידים שעליו הדבר

הדבר  יצחק 24על ע"י נגרם הבאר של וקיומה ,(25.

.Á

Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ÔÈÚ‰ ˘Â¯ÈÙ

להיות  צריכה היהודי עבודת האדם: בעבודת הענין
מעלתה  גדולת מפני אך והתבטלות, יראה של עבודה

השמחה  (אבל 26של השמחה קו גם בה להתערב צריך ,

בהעלם  מוסתרת, להיות השמחה ).27על

פרשת  (ריש אור" ב"תורה הזקן אדמו"ר דברי

נביעתם" עוד נפסק לא דיצחק "חפירה שע"י תולדות)
(קו  יצחק שפעולת מוכיחים אברהם), בארות (של

שבאמצעותה בכך, היא בארות eniiwzdהגבורה)

mdxa`.ושמחה אהבה של עבודה –

בקו  תהיה שהעבודה הוא, הדברים פירוש

הזוהר 28האהבה  כמאמר פולחנא 29והשמחה, "לית
האהבה), כעבודת עבודה (=אין דרחימותא" כפולחנא

לה  להקדים צריך השמחה בו ש"יתקיים כדי אך

שמים.30היראה" מלכות עול וקבלת

(d"lyz jlie t"y zgiyn)
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ב"נביעתם"22) והכוונה ג), (יז, תולדות ר"פ בתו"א אדה"ז לשון
פ"ז. שם בתו"ח כמפורש דאברהם, החסדים מי לנביעת – היא

בארות,23) חפר שיצחק שהטעם פ"ד, שם ובתו"ח שם תו"א ראה
תו"א  וראה (רפ"ה. שם ובתו"ח למעלה". ממטה גילוי בחי' "שהוא לפי
ג"כ  עוסק הי' החסד איש אברהם דגם בתורה מוצאים אנו למה שם):

בארות. בחפירת
(24331 ע' חי"ט לקו"ש ראה מקרא של פשוטו ע"פ זו עדות גדר
ואילך.

(25.4 הערה דלעיל האוה"ח פי' יומתק עפ"ז

ועוד.26) פכ"ו. תניא לולב. הלכות סוף רמב"ם ראה
ביו"ט)27) (משא"כ השנה שבכל ד) (פח, שמע"צ מלקו"ת להעיר

בעבודה". גנוזה "השמחה
ופ"ג.28) פ"א העבודה קונטרס ראה
ובזח"ב 29) ובכ"מ). ג. מב, שלח לקו"ת (ראה בדא"ח בכ"מ הובא כן

א: רסז, ובזח"ג רחימותא. כמה (אלא) לקב"ה פולחנא לי' לית ב: נה,
דקב"ה". רחימותא כמו פולחנא לך "דלית

ד.30) סא, תו"א

אגרות קודש
 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

אתענין לדעת אם יש לו קביעות עתים בתורת החסידות אשר לימוד זה מביא לידי אהבת השם 

ויראת השם )ולהעיר מהלכות יסודי התורה ריש פרק ב'(, אשר הם מהמצות שחיובם תמידי ולא יפסק 

מעל האדם אפי' רגע כל ימיו וכמ"ש באגרת המחבר ריש ספר החינוך.

בברכה.



כט

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קג

שרש המאכלים הוא מתהו, וע"י שהאדם — בחי' תיקון 
— אוכל אותם, הנה חלק המובחר מתתקן והזוהמא 

והפסולת נדחה לחוץ, "צואה" בגי' "בלע"

שרש המאכלים הם מתהו שנשבר1, וכשהאדם אוכל 

המאכל ונכנס בתוך מעיו ומתעכל ומתברר היטב נתקן 

השבירה דתהו.

מ"ה  ע"י  שמתתקנים  דתיקון  האדם  אותם  שאוכל 

דתיקון גי'2 אד"ם, והם מחיים את האדם מפני ששרשם 

מתהו שלמעלה מתיקון, וכידוע.

המעים  הוא  המאכלים  שם  שמתבררים  והמקום 

כמו  הם  מעים  הבני  והוא  המאכלים,  ששם מתבטלים 

כלים להמאכלים, והמאכלים הם כמו אורות להם, והוא 

האורות  כמו  הם  המעיים  בבני  המונחים  שהמאכלים 

בתוך הכלים.

שבהם  שהמובחר  ומתתקנים,  מתחברים  הם  ושם 

נתחבר ונכלל בהאדם דתיקון, והזוהמא והפסולת שהוא 

הניצוצין  אותן  דתהו,  ניצוצין  ק"ב4  מספר3  הצוא"ה, 

1( ראה תורה אור פרשת בשלח עמוד סה, ד. לקוטי תורה פרשת צו 

יג, ב. סידור עם דא"ח מאדמו"ר הזקן עמוד רב, ד ואילך. תורת מנחם 

— ספר המאמרים ה'תשי"ד )ד"ה באתי לגני סעיף ג( עמוד פג. ועוד.

2( ראה ספר המאמרים המשך תרס"ו עמוד קפט )קה"ת ה'תשע"א(. 

לקמן סימן קט.

3( צואה בגי' ק"ב, וכן בל"ע.

4( ראה עץ חיים שער אנ"ך )שער יט( פ"ג, דגבורות ודינים נאחזין 

מבחי' אחוריים.

והנה יש ארבעה שמות במילוי של שם הוי', והם, ע"ב, ס"ג, מ"ה, 

ק"ב,  מספר  הם  והאחוריים  המילוי  של  האותיות  כל  ומספר  ב"ן, 

והוא:

שם ע"ב המילוי והאחוריים": יו"ד — יו"ד, ה"י — יו"ד, ה"י, וי"ו 

— יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )26 אותיות(.

שם ס"ג המילוי והאחוריים": יו"ד — יו"ד, ה"י — יו"ד, ה"י, וא"ו 

— יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )26 אותיות(.

שם מ"ה המילוי והאחוריים": יו"ד — יו"ד, ה"א — יו"ד, ה"א, וא"ו 

— יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א )26 אותיות(.

שם ב"ן המילוי והאחוריים": יו"ד — יו"ד, ה"ה — יו"ד, ה"ה, ו"ו 

— יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה )24 אותיות(.

סך הכל, 26 + 26 + 26 + 24 = 102, מספר ק"ב.

וראה אור התורה שיר השירים עמוד רג וז"ל: להבין איך תוכל השפע 

שאין   .  . החיצונים  אל  למטה  כ"כ  המדרגה  בירידת  לירד  דקדושה 

שאין יכולים להתתקן, שנתהווה מהם רע לגמרי נדחה 

לחוץ.

ולהיכן הוא נדחה לבי"ת הכס"א, בי"ת הכס"א הוא 

מספר5 בל"ע ב"ן בעו"ר עם שם עירו דנבה"ה, הכולל 

כל המלכים דתהו.

ומספר בל"ע הוא צוא"ה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד ט, י

השפע דקדושה ממקום גבוה מאוד נעלה יכולה להתלבש בחיצוניות 

שער  חיים  בעץ  דאיתא  ע"ד  הענין  כתיב,  יגורך  לא  אשר  וקליפות 

אנ"ך פ"ג בפי' המשנה פ"ו דשבת* הקיטע יוצא בקב שלו . . . , בקב 

שלו, הם האחוריים של הד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שיש בהם ק"ב 

אותיות ונק' קב חרובין שנשארו חרובין ויבשין אבל מן השמות עצמן 

אינן יכולים להתפרנס כו' ועיין מזה באוצר חיים ]מהרח"ו ז"ל[ שזהו 

ענין המלך הראשון מז' מלכין דתהו בלע גימט' קב כו'.

וביאור הענין, הנה פי' קב הוא כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום 

בו ראש שוקו בתוכו ומשום הכי יוצא בקב שלו דמנעל דידי' הוא, 

שהרגל  הוא,  הלזו,  עץ  לרגל  ממש  הרגל  דריסת  בין  ההפרש  והנה 

רגל  ומוליכו ממקום למקום, משא"כ  ומעמידו  ממש הוא המנשאת 

זו של עץ אינה מנשאה את האדם מעצמה כי אם אדרבה הקיטע הוא 

מנשא ומגבי' אותה בכוחו ואחר שאין בה חיות רוחני כלל כ"א הוא 

ואעפי"כ  כלל  האדם  רגל  עצמיות  בחי'  ממהות  דומם ממש שאינה 

הקיטע עומד עלי' והולך עלי' ממקום למקום רק הוא המגבי' ומנשאה 

אותה ממקום למקום כו'.

דחירו  מעלמא  שלמעלה  השפע  לירד  כשמצטרך  למעלה  עד"מ  כך 

שהוא חירות לכל שמשם תרד השפע לכולם )בחנם בלא מצות( אל 

החיצונים שרש עובדי כוכבים שלמטה שאין יכולה השפע להתלבש 

בכלים דקדושה ממש לירד אליהם מאחר שאין להם כלים כלל לכך 

היא תתלבש בכלי אחרת שאינה ממהות הכלים דקדושה כלל וע"י 

הכלים ההיא תשפיע השפע עליהם, והיינו ענין הנזכר במשנה הקיטע 

יוצא בקב שלו כו'.

. . . פי' כמ"ש מלך אלקים על גוים וגו' )וכמ"ש בעץ חיים שם וז"ל 

אלא  מתפרנסין  אינן  ולכן  דינין  בסוד  כו'  אלקים  גימ'  מלוי  והנה 

צו,  זח"ב משפטים  ועיין  כנ"ל,  ק"ב  גימ'  עולה  והוא  כו',  מהמילוי 

א(, היינו הקב שלו שמתחלפים צירופים שנשתנה למקום אחר ממש 

שאיננו  האדם,  של  העצמי  רגל  לגבי  הקיטע  עץ  של  רגל  כדוגמת 

ממהותו כלל כנ"ל. ע"ש ביאור כל הענין.

]ועיין ביאור בעץ חיים שם, שזהו"ע ק"ב חרובין )ברכות יז, ב. זהר 

וחורבן של המלכים שמלכו בארץ  הי' מיתה  זה  ח"ג רטז, ב( אשר 

יצחק  לוי  ילקוט  שפו־ז.  עמוד  נ"ך  התורה  אור  וראה  ומתו.  אדום 

עה"ת ח"א סימן יב. רלז[.

5( בי"ת )בגי' 412(, + הכס"א )86( = 498, וכן בל"ע )102(, + ב"ן 

)52(, + בעו"ר )278(, + דנהב"ה )66( = 498.

*( שבת דף סה, ב "הקיטע" )פרש"י "שנקטעה רגלו"( "יוצא בקב 

שלו" )פירוש: עושה כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו 

בתוכו והוא נסמך עליו, ומש"ה יוצא בקב שלו בשבת דמנעל דידי' 

הוא(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ל

קד

המלך בלע היא בחי' )דעת( ראיי' דקליפה, וזהו רמז 
)במדבר ד, כ( "ולא יבואו לראות כבלע" פי' כמו "בלע"

המלך בלע שרשו מן דעת1 דתהו, ודעת דקליפה הוא 

בחי' עינים2 דקליפה, כי דעת בגי' ב' פעמים עי"ן.

1( ראה תורת חיים פרשת יתרו עמוד ריד וז"ל: יש ג' מוחין בגלגלתא 

עומדים  הבינה  ומוח  החכמה  מוח  והנה  כידוע,  חב"ד  הנקראים 

לצד  ונגדם  למולם  עומד  הדעת  ומוח  זה  אצל  זה  שניהם  בגלגלתא 

זה גם בספרי הטבע, והעורף הוא המכסה  העורף שבראש כמבואר 

למוח הדעת ומלבישו ומעלימו ונמצא מוח הדעת הוא עומד בין ב' 

מוחין חו"ב ובין העורף כו', וידוע שהעורף הוא הנקרא אחוריים כי 

הוא עומד מול הפנים שבראש ממש כמ"ש כי פנו אלי עורף ולא פנים 

כו' וכידוע.

קדמאין  מלכין  מז'  שהן  הקליפות  כל  מקור שרש  בענין  ידוע  והנה 

לפני  אדו"ם  בארץ  מלכו  אשר  המלכים  ואלה  כמ"ש  שמתו  דתהו 

מלוך מלך לבנ"י כו', והרי ידוע דמלך הראשון שהוא בלע בן בעור 

הוא בחי' הדעת שהוא מקור המדות ולהיותו מתפשט בקליפה נקרא 

בלע לפי שמכסה ומסתיר בחי' מוח הדעת דקדושה והוא בחי' העורף 

יבאו לראות כבלע את  ולא  ובלע מלשון  כנ"ל,  המכסה מוח הדעת 

הקדש כו' מפני שמבליע ומעלים את אור הדעת כבלע את הקדש כו' 

מפני שמבליע ומעלים את אור הדעת דקדושה ונעשה שרש המדות 

הרעות דקליפה למטה כו'.

כי הנה השכחה הוא היסח הדעת ובהיסח הדעת מן המדות ממילא 

אין למדות חיות ואור מן השכל ונופלים בגסות והגשמה. וזהו השמר 

לך פן תשכח את ה' כו' מפני שהשכח"ה שרש לכל הרע שבז' מדות 

ובהיסח הדעת  כידוע  לפי שהדעת הוא המתפשט במדות להחיותם 

מהם ממילא יפול הנופל כו', וזהו ישראל לא יד"ע כו' הוי גוי חוטא 

כו' וכמ"ש במ"א, ע"ש.

2( פירוש: מבואר בחסידות שבחי' "דעת" הו"ע ההתקשרות )ראה 

והדעת מקשר  ועוד(,  ע.  עמוד  השירים  שיר  התורה  אור  פ"ג.  תניא 

"דעת",  בחי'  הוא  רבינו  ומשה  המדות,  עם  המוחין,   — השכל 

להתקשר בנ"י עם אלקות.

וידוע דמבחי' דעת נמשך חסד וגבורה, ונק' ה' חסדים, ה' גבורות, 

כנגד החמשה מדות וספירות "חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד", וכל 

אחד כלול מה' פעמים הוי', נמצא ה' חסדים הוא )5 × 26 = 130( גי' 

וזהו ש"בלעם"3 — הוא המלך בלע — הי' שתום4 

העין, עינא בישא.

עינו,  כהתה  לא  במשה5  וכתיב  משה,  לעומת  והוא 

שמשה בחי'6 דעת דקדושה.

ובלע, בלעם הוא וסרתם ועבדתם 7אלקי"ם אחרי"ם 

הלעומת דמשה דמספרם8 שווים.

וכמ"ש  רעה,  עין9  לטובה  לא  היא  דבלע  והראיי' 

כמו  הוא  כבלע,  פירוש11  כבלע,  לראות  יבואו  10ולא 

ש"בלע" ראה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד שא

עי"ן, וזהו שיש ב' עינים עין ימין כנגד ה' חסדים, עין שמאל כנגד ה' 

גבורות, דבחי' "דעת" הוא בחי' עינים. )ראה אור התורה פרשת עקב 

עמוד רלט ועוד(.

המשך  )ראה  שמות  פרשת  להאריז"ל  תורה  בלקוטי  שמבאר  וזהו 

וירא ה' כי סר לראות שרצה להשפיע ה'  תרס"ו עמוד שכד( עה"פ 

חסדים וה' גבורות גי' ס"ר, שהוא בגי' ב' פעמים עי"ן ע"ש.

ומשה הוא בחי' עינים דקדושה, ו"בלעם" כנגדו הו"ע עינים דקליפה.

וראה לקמן סימן קכ עינים דתהו.

בלעם הוא אותיות "בלע". וזהו  3( רמז דהג' אותיות ראשונות של 

דשניהם "בן בעור", )בראשית לו, לב( "בלע בן בעור", )במדבר כב, 

ה( בלעם בן בעור". ראה גם לעיל סוף סימן קא.

4( במדבר כד, ג.

5( דברים לד, ז.

6( ראה תניא פרק מב. לעיל סימן נט הערה 17.

7( שם יא, טז.

8( פירוש: אלקי"ם )בגי' 86( + אחרי"ם )259( = 345, וכן "משה" 

בגי' 345, זה לעומת זה.

9( ראה פרקי אבות פ"ה משנה יט תלמידיו של בלעם הרשע עין רעה 

וכו'". ראה תורת חיים בראשית עמוד קי, ב.

10( במדבר ד, כ. וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק דמ"ש במשה כי סר 

לראות )כנ"ל הערה 2( הוא היפך מן "וסרתם ועבדתם" ע"ש. וראה 

לעיל סימן כג מה שנסמן בהערה 16.

11( ראה תורת חיים בראשית עמוד קיז, א. אור התורה פרשת בלק 

עמוד תתצט.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מוסג"פ העתק מכתבי מ"ש לאגודת נשי ובנות חב"ד בכאן וגם לאה"ק ת"ו, ומתאים למ"ש 

ומהנכון  הסוכות,  בחג  בזה  שנדבר  ממה  ג"כ  תחי'  לזוגתו  מסר  בטח  שליחותו,  עושה  שליח  חזקה 

שיעוררה עד"ז וביחד יתייעצו ע"ד האופנים איך להביא זה מהכח אל הפועל במחנם, וכבר אמרתי 

ואדרבה להקל  ובנות משפחות שיש להם סרטיפיקט שהם מחב"ד,  נשי  דוקא  שאין להקפיד שיהיו 

בקבלת חבירות ככל האפשרי ישובח, ובלבד שהנוספות לא יאמרו דיעה ברוחניות ואז הוא טוב להן 

ולהעומדות בראש...



לי מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וירא

יח, יב – ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי 
בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן

לי  היתה  בלותי  אחרי  לאמר  בקרבה  שרה  ותצחק  א. 
שמעתי אומרים בשם המנוח הגאון  עדנה ואדוני זקן וגו'. 
ר' ישראל בעל שם טוב זללה"ה מנוחתו כבוד, ז"ל בקיצור 
בעפר  בלותי[  ]אחרי  ואומר  מצחק  הרע  שהיצר  נמרץ, 
בלתי  בתמיהה,  המתים,  בתחיית  דייקא  עדנה[  לי  ]היתה 
אפשר הוא, ועוד שואל ואומר, הלא אתה גוף נגוף מוכרח 
)בפרשת  בה  שנאמר  התורה  פי  על  הרע  ליצר  לשמוע 
היינו  זקן[  ]ואדוני  אומרו  וזהו  זקן,  פני  והדרת  קדושים( 
הנה  ]זקן[,  שרה  הנקרא  להגוף  אדון  שהוא  הרע  היצר 

שאלות האלה שואל הגוף הנקרא שרה ומצחק.
ובא התשובה ]ויאמר ה' אל אברהם[ זה הנשמה ]למה 
לה  ר"ל אמור  ]לאמר[  זה צחקה שרה[ בשני שאלות אלו 
אמנם  ]האף  אמור  הראשונה  על  אלו,  שאלות  שני  תירוץ 
אלד[ דייקא, ר"ל אם אני מוליד ובורא את האדם מטיפה 
מים בתחלת הווייתו במעי אמו, ומכל שכן שאוכל להחיות 
את האדם אחרי בלותו בעפר, שמכל מקום נשאר ממשות 
יוצרי  א( משני  )סנהדרין צא,  ז"ל  חכמינו  כדאיתא בדברי 

חרס אחד מעפר ואחד ממים וכו'.
שכתוב  כמו  זקן  הרע  שהיצר  השנית  השאלה  ועל 
התשובה  באה  רובץ,  חטאת  לפתח  בראשית(  )בפרשת 
יתברך  השם  דברי  אומר  טוב  והיצר  דייקא,  זקנתי[  ]ואני 

שהוא עתיק יומין וחי וקיים לעד דו"ק, עד כאן שמעתי.
בעל שם טוב על התורה

הנה ידוע לכל כי כל תיבה ותיבה מתוה"ק קדושתה  ב. 
גדולה למאד, וכולן מנויות וספורות מהקב"ה נותן התורה, 
וע"כ לכאורה יפלא, למה האריכה התורה כל כך בסיפור זה, 
ולספר בגנותה של שרה אמנו, לומר שהיתה מקטני אמנה 
ולא האמינה בדברי המלאך, וגם כל הויכוח של הקב"ה עם 
אמר  והוא  צחקה  שלא  אמרה  שהיא  שרה,  ועם  אברהם 
שצחקה, מאד קשה להבין הדבר כפשוטו. ואמרתי בודאי 
ענין גדול נרמז בפי' זו, עד שהאיר ד' את עיני לבאר הענין 

הזה.
לאבותינו  שאירע  מה  וכל  לבנים,  סימן  אבות  מעשה 
ומרמז  לנו,  סימן  זה  מאורע  גם  לענ"ד  וע"כ  לנו.  אירע 
כבוד  שיתגלה  העת  שיגיע  בזמן  דמשיחא,  עיקבתא  על 
אנשים  ימצאו  בודאי  צדקנו,  משיח  ביאת  ע"י  בעולם  ד' 
ויזרזו  מלפנים  הנביאים  במקום  שיהיו  ישראל,  מגדולי 
וגם  בתשובה,  וישובו  באמונה  שיתחזקו  ישראל  להמון 
טובים  ומעשים  בתורה  עצמם  להכין  העם  את  יעוררו 

לביאת משיח צדקנו.
ומרמזת לנו תורה"ק, כי בעת ההיא ימצאו אנשים קטנה 
אמנה, שלא יאמינו לדברי המוכיחים, וכמו שמצינו בגלות 
מצרים שכתוב "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
קשה". ע"ז בא לנו לרמז בתורה"ק שיהי' להקב"ה תרעומות 

עליהם, ויאמר, הממני יפלא דבר?
אחרי בלותי היתה לי עדנה. אנחנו תמהים ומתפלאים, 

היתכן  שנה,  לאלפים  קרוב  ארכו  כי  נדודינו  שנות  אחרי 
שיולד שוב עמנו וישוב לתחיית עולמים כמקדם.

לא  זה"  "דבר  דבר,  מד'  היפלא  משיבה,  התורה  אבל 
)ירמיהו לב(:  ד'  וכן הנביא אומר בשם  נאמר אלא "דבר", 
"הממני יפלא כל דבר", ללמדנו בא, ששום דבר לא יפלא 
תמיד  יום  בכל  ומחדש  בורא  וכמאמרו  לעשות,  ממפליא 
שופטינו  וישיב  מהר  נגאל  אנחנו  וגם  בראשית,  מעשה 

כבראשונה ויחדש נעורינו וישיבנו לארצנו
חפץ חיים

יט, כד – וה' המטיר על סדום ועל עמורה 
גפרית ואש מאת ה' מן השמים

ג. מבואר בחסידות1 בטעם עונש סדום, שנאבד ונחרב 
ע"ד  היא  ואחדות,  השלום  היפך  סדום,  הנהגת  כי  לגמרי, 
עולם התהו, שבתהו "כל אחד בפני עצמו, ענפין מתפרדין", 
וזה טעם המ"ד2 ד"האומר שלי שלי ושלך שלך . . זו מדת 
זה  הרי  זה מזה  וההתחלקות  ענין הפירוד  כי עצם  סדום", 
וזהו ענין איבוד סדום  כענין עולם התהו, ענפין מתפרדין. 
ועמורה כו', שהוא ע"ד ה"שבירה" דעולם התוהו )כמאמר 
חז"ל3 "שהי' בורא עולמות ומחריבן"(, שמטרתו הוא "סותר 
על מנת לבנות", בשביל בריאת עולם התיקון שענינו עולם 

של התכללות ואחדות כו'.
יומשכו  דתיקון  שב"כלים"  היא,  הכוונה  תכלית  אמנם, 
ויתגלו גם ה"אורות דתהו" שהם למעלה ממדידה והגבלה, 
פירוד  של  ענין  בזה  אין  דתיקון",  ב"כלים  שיהי'  כיון  אלא 

ושבירה, אלא אדרבה, תכלית האחדות כו'.
שלעתיד  ביחזקאל4  שכתוב  מה  לפרש  יש  ועפ"ז 
סדום  שבית  את  שביתהן  את  "ושבתי  סדום,  ערי  ישובו 
ערים  ובנין  דשיבת  הפנימי  התוכן  לומר,  דיש  ובנותי'", 
אלו הוא, שבזמן הגאולה יתגלו למטה אורות דתהו, אלא 
שאז יומשכו אורות אלה בכלים דתיקון דוקא )בנין, היפך 

השבירה(.
וזהו גם מה שאמרו במדרש5 "מצאתי6 דוד עבדי, היכן 
שדוד  יתכן  כיצד  תמוה,  דלכאורה  בסדום",  אותו  מצאתי 
מצד  זה  אלא  דוקא?  לסדום  שייך  יהי'  משיחא  מלכא 
"מצאתי  ולכן  דתהו,  אורות  גילוי  שבה,  הפנימית  המעלה 
דוד מלכא משיחא,  ענינו של  זהו  כי  דוקא,  בסדום"  אותו 
ממדידה  )שלמעלה  דתהו  אורות  גילוי  יהי'  ידו  שעל 

והגבלה(, אלא יומשכו בכלים דתיקון דוקא.
לקוטי שיחות חלק לה

)קח,  פרשתנו  א(.  )עז,  נח  חיים  תורת  וראה  ואילך.  ב  צט,  פרשתנו  התורה  אור   )1

ג(. ובכ"מ.

2( אבות פרק ה משנה י.

3( ב"ר פ"ג, ז.

4( טז, נג. וראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת לך )רעט, א(, ועיין שם שזהו הטעם 

שאברהם השתדל כל כך בהצלת סדום.

5( ב"ר פרשתנו )פ"נ, י. הובא בשל"ה שם(. וראה יבמות עז, א. מאמרי אדמו"ר הזקן 

תקס"ו ריש עמוד תג.

6( תהלים פט, כא.



לב

יין  אבינו  את  נשקה  לכה   – לב  יט,  וירא 
ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע

)תוכן: בנות לוט קבלו מאברהם שקודם משיח 
יבקעו הרים ויפלו במים(

מלוט  שקבלו  המשיח  מלך  זה  זרע  מאבינו  ונחיה  א. 
הרים  יבקעו  משיח  שקודם  מאברהם  ששמע  אביהם 
ויפלו במים והיו סבורים בהפיכת סדום הוא הרים שבקעו 

ועיירות נטבעו ומתו הרבה.
פירוש הרוקח

מואב   – המשיח  מלך  זהו  זרע  אותו  )תוכן: 
במלואו בגי' ממנו יוציא משיח, ועוד רמזים בזה(

אלא  כאן  כתיב  אין  בן  זרע,  מאבינו  ונחיה  ובמדרש  א. 
מלך  זה  ואיזה  אחר  ממקום  בא  שהוא  זרע  אותו  זרע 
וא"ו  מ"ם  במלואו  מואב  שמו  את  ותקרא  ולזה  המשיח, 
בגימ'  כן  גם  וכן  ]ה[משיח,  יוציא  ממנו  בגימ'  בי"ת  אל"ף 
התורה, ראויים לקבל התורה, וישמעאל מזרע חם אין ראוי 
ש'  יפת  ב"ש  בא"ת  מואב  שמו  קראה  ולזה  התורה  לקבל 
ויצא ממנה  והקב"ה לא קפח שכרה  ולשם,  ליפת  שכוונה 
של  גלגולו  דוד  ממנו  יצא  האדם  מין  שאבד  שחשבה  דוד 
אדם כאז"ל, והצעירה זכתה גם כן למלכות ב"ד אלא לפי 
שהבכירה הוא נתנה העצה זכתה לדוד שלא נפסקה ממנו 
יצא  הצעירה  אבל  נגדי,  כשמש  כסאו  שנאמר  המלכות 

ממנה רחבעם שנחלקה מלכותו.
שפתי כהן

ששניהם  ורות,  לוט  בנות  מעשה  דמיון  )תוכן: 
בתחלת ימי פסח, ועוד רמזים בזה(

א. לכה נשקה את אבינו יין ונחי' מאבינו זרע, בב"ר )פ' 
נ"א ח'( איתא ר' תנחומא משום רבי ישמעאל ונחי' מאבינו 
זרע, ונחי' מאבינו בן אין כתיב כאן אלא ונחי' מאבינו זרע 

אותו זרע שהוא בא ממקום אחר ואי זה זה מלך המשיח.
ורש"י מפרש זה מלך המשיח שבא מיהודה ורות ע"ש. 
להוציא  כדי  שמים,  לשם  הי'  לוט  בנות  כוונת  דכל  נמצא 
הניצוץ של משיח שהי' טמון בלוט, וממנו בא רות המואבי' 

ונשתלשל ממנה מלכות בית דוד עד משיח צדקנו.
דאותו  התורה,  מנפלאות  פלא  דבר  יראה  המעין  והנה 
זמן שבנות לוט אמרו ונחי' מאבינו זרע במערה ונתעברה 
הבכירה מזה, הנה כמה שנים אח"ז אותו זמן ממש, נתעורר 
אצל רות המואבי' לבוא בקהל השם, ובאותו זמן נתחדש 

ההלכה מואבי ולא מואבית ומותרת היא לבוא בקהל.
תפארת  יפות,  פנים  )עיין  במפרשים  מבואר  דהנה 
דבאו  י"ב(  מ"ח  פ  במד"ר  וטריא  בשקלא  וכן  יהונתן, 
סדומה  המלאכים  שני  ויבואו  וא"כ  פסח,  ערב  המלאכים 
בערב הוי זה ליל פסח, ובבוקר ט"ו ניסן כתוב וכמו השחר 
עלה וגו' ואח"כ השמש יצא וגו' וה' המטיר על סדום גפרית 
דסדום,  החורבן  שלאחר  בלילה  לפי"ז  פשטות  ועפ"י  וגו', 

נעשה המעשה דלוט ובנותיו, כמבואר במדרש ובמפרשים 
וגו'  בארץ  אין  איש  הבנות  אמרו  סדום  שנחרב  דאחרי 
דחשבו דנחרב כל העולם כמו המבול )עין ב"ר פ' נ"א ח'(, 
וא"כ לפי חשבון זה הבכירה נתעברה מלוט ליל ט"ז לחודש 

ניסן.
ובאותו ערב של ליל ט"ז באה רות לקהל ה', וכדאיתא 
ב"ר  שמואל  א"ר  שתיהן  ותלכנה  ו'  ג'  פ'  רות  במדרש 
סימן אותו היום קציר העומר הי' דתנינן תמן כל העיירות 
הסמוכות לשם היו מתכנסות כדי שיהא נקצר בעסק גדול, 
וקצירת  ענף(,  יפה  כהונה,  )מתנות  שם  במפרשים  ועיין 
כדאיתא  הפסח  דחג  הראשון  יו"ט  במוצאי  הוי  העומר 

במנחות דף סה. עי"ש.
נמצא דההתעוררות של רות לבוא בקהל, דהיא הפרידה 
המואבית דיבוא לקהל ה' להתחיל מלכות בית דוד ומשיח 
זמן כנ"ל הי' המעשה דבנות לוט,  ובאותו  הי' בחג הפסח, 

דשניהם לכיוון אחד הלכו ונפלאות הבורא הוא.
ויש להמתיק יותר, דמלחמת אברהם כנגד ד' המלכים 
ויבא  ח'  מ"ב  פ'  מד"ר  יעויין  פסח  בליל  הי'  לוט  להציל 
לפסח(,  )מצת  עוגות  במצות  ועוסק  יושב  אברם  הפליט 
וכן במד"ר פ' מ"ג ג' אביהם יצא בחצי הלילה אף אני אצא 

בחצי הלילה )במכת בכורות דליל פסח הוה(.
ומבואר בזוהר ובאריכות בשל"ה דהד' מלכים רומז להד' 
מלכיות, ולוט רומז למשיח הטמון בתוכו, וע"כ הד' מלכיות 
שיבוא  למשיח  רומז  לוט  להציל  הלך  ואברהם  לוט,  נשבו 
אחר הד' מלכיות יעו"ש, נמצא מכל הנ"ל דאותו זמן דניצול 
לוט ע"י אברהם דממנו בא משיח, כן באותו זמן יצא הניצוץ 

ממנו, ובאותו זמן ממש באה רות לקהל ד' הפלא ופלא.
פרי דוד

)תוכן: ונחי' דרשו על מלך המשיח, שלא יתבטל 
המות עד ימות המשיח(

א. ונחיה מאבינו זרע. דרשו על מלך המשיח, ויראה לפי 
והחיות בזה העולם  ימות המשיח,  שלא יתבטל המות עד 
אינה חיות אמיתית, שבכל יום מתמעט כח החיות ומתקרב 
למיתה, לכן אמר ונחי' מאבינו זרע אמיתית שלא יהיה עוד 

מות בעולם.
מלא העומר

רואים   – ורות  תמר  לוט  בנות  מסיפור  )תוכן: 
שכשבוא העת למשיח לא יתעכב אפי' רגע(

ב. ואנו רואים כי שורש דוד נכתב ג' פעמים בבנות לוט, 
בתמר, וברות. וכולם היו על ידי דרכים נפלאים שאם היה 
עובר במעט רגע לא היה יוצא הדבר אל הפועל. בנות לוט 
כי רק סדום  יודעות  היו  ועוד מעט  נחרב,  חשבו שהעולם 
וכן  בדרך.  החזירו  המלאך  ביהודה  וכן  נחרבו.  וג'  ועמורה 
משיח,  ביאת  באמונת  יסוד  וזה  מת.  הי'  מעט  עוד  בבועז 

שכשבוא הזמן לא יתעכב אפילו רגע מועט.
ילקוט מעם לועז - רות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וירא
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i"yx£ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ∑.החֹולה את פו)לבּקר מציעא אמר (בבא «≈»≈»ְֵֶֶַַַָ
היה, למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא ּובא רּבי ְְֲִִִִִַַָָָָָָָ

ּבׁשלֹומֹו וׁשאל ÓÓ¯‡.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÈÏ‡a∑ ְְִַַָָָ¿≈…≈«¿≈
הּמילה, על עצה לֹו ׁשּנתן עליו ל הּוא נגלה פיכ ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּכתיב,(ב"ר)∑LÈ·.(ב"ר)ּבחלקֹו לעמד,יׁשב ּבּקׁש ְְֶ…≈ְֲִִֵַַָֹ
ואּתה  אעמד, ואני 'ׁשב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְֱֲִֵֶַַַַָָָָֹאמר
והן  הּדּינין ּבעדת להתיּצב אני ׁשעתיד ,לבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָסימן

ׁשּנאמר: פב)יֹוׁשבין', אל"(תהלים ּבעדת נּצב ."אלהים ְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָֹ
Ï‰‡‰ŒÁ˙t∑,וׁשב עֹובר יׁש אם ויכניסם לראֹות ∆«»…∆ְְְְִִִֵֵֵַָ

‰ÌBi.ּבביתֹו ÌÁk∑(פו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (ב"מ הֹוציא ְֵ¿…«ִַָָ
ּולפי  ּבאֹורחים, להטריחֹו ׁשּלא מּנרּתיקּה, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹחּמה
הביא  ּבאים, אֹורחים היּו ׁשּלא מצטער ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשראהּו

אנׁשים  ּבדמּות עליו .המלאכים ְְֲִִִַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq itÎlr)
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ּכל  ּבמׁש לּברּיֹות ה' ּדבר ּבפרסּום עסק אבינּו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָאברהם
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום ׁשנה, ותׁשע ּתׁשעים ּבן ּבהיֹותֹו ואף ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשנֹותיו,
אדם  עֹוד יעבֹור אּולי לראֹות האֹוהל ּפתח על יׁשב ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמילתֹו,
למי  לבר עליו ולפעֹול ּולהׁשקֹותֹו להאכילֹו ׁשּיּוכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

העֹולם והיה ואילך)ׁשאמר סע"א י, סוטה .(עיין ְֶַָָָָָ
האֹוהל  ּפתח יֹוׁשב "והּוא ּפרׁשתנּו ּבתחילת ׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו

הּיֹום" א)ּכחֹום אם (יח, "לראֹות ׁשם ׁשּיׁשב רׁש"י ּופירׁש , ְְִִִֵֵֶַַַָָ
לביתֹו". ויכניסם וׁשב עֹובר ְְְִֵֵֵֵַָָיׁש

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִֶַַָָָָָָָּומּזה
לאביהם  יׂשראל ּבני ּבקירּוב רּבֹות עסק ׁשּכבר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגם
ּכבר  רּבים ויהּודים ּבעמלֹו, טֹוב ּפרי ראה ּוכבר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,
להפסיק  הּוא יכֹול ׁשאּולי לחׁשֹוב לֹו אין על־ידֹו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָנתקרבּו

מעבֹודתֹו. קצת ו"לנּוח" לרגעים, ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבזה
ּבזה, התעּסקּות ׁשל ׁשנים" ותׁשע "ּתׁשעים אחרי ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
עֹוד  יׁש אּולי ּולחּפׂש ּבמרץ, ּבזה ולעבֹוד להמׁשי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָעליו

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּולחּברֹו לקרבֹו ׁשּיכֹול אחד, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָיהּודי

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiyn)

דֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדּוׁשת סּפּור ְְְְְִִִִֵַַַָָידּוע
אֹו ד' ּבן אדני־אבי־מֹורי־ורּבי ּבהיֹות חׁשון): ט' יֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ(הּיֹום
ּפרׁשת  קדׁש ּבּׁשּבת צדק' ה'צמח זקנֹו אל נכנס ׁשנים, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה'
אל  ה' נראה מה מּפני ּבאמרֹו: לבּכֹות, והתחיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוירא,
א  "אז צדק': ה'צמח וּיענהּו נראה? אינֹו ולנּו אבינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאברהם
ער  אז מחליט איז יאר, ניינציג אּון ניין  צּו צּדיק, א ְְִִִִִֶַַַַַַָאיד
זאל  אֹויּבערׁשטער דער אז ווערט ער איז זיין, מל זי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָדארף
ּבן  ּבהיֹותֹו צּדיק, יהּודי (ּכאׁשר אים" צּו ּבאווייזען ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַזי
ראּוי  עצמֹו, את למּול החלטה לידי ּבא ׁשנה, ותׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתׁשעים

אליו). יתּגּלה ׁשהּקּב"ה לכ ְְִֵֶֶַַָָָָהּוא
מּזה: ְִֶַָָוההֹוראה

ּבטענֹות? אליו לבֹוא עכׁשו נזּכרּו מה טֹוען יהּודי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ׁשנים, וכּמה ּכּמה לפני עּמֹו מדּברים היּו אם ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָּבׁשלמא
את  ׁשיׁשנה אפׁשרּות היתה - ּבמתניו היה ּכחֹו ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכאׁשר

חּייו, ּבמׁש רּבֹות ּפעל ׁשּכבר לאחרי עכׁשו, אבל ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעצמֹו.
זקן  ּכבר הּוא - כּו' ּתלמידים ותלמידי ּתלמידים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָוהעמיד
את  לׁשנֹות מּמּנּו לתּבע ּפתאם נזּכרּו ּומה ּכח, לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹֹֹואין

ְַעצמֹו?!
ׁשּמדּבר  ׁשּלמרֹות - הּנ"ל מענין ההֹוראה ּבאה זה על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנה
מרּכבה  ּבבחינת היה ימיו ׁשּכל אבינּו, אברהם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאֹודֹות
היּו ּכזה ּובמּצב הּמרּכבה", הן הן "האבֹות [ׁשהרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה
לגיל  ּבהּגיעֹו הּנה לד)], ּפרק ׁשם כג. ּפרק (ּתניא ימיהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכל
וכּמה  ּכּמה ּבמׁש עבֹודתֹו ּכל לאחרי ׁשנה, ותׁשע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשעים
ואֹומרים  ּבאים - ּבחרן" עׂשּו אׁשר הּנפׁש "את ּכֹולל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים,

עצמֹו! את למּול צרי ׁשהּוא ְִֶֶַָָלֹו
נׁשמתֹו־עדן  לאדמֹו"ר צדק' ה'צמח ּבאר זה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומּכיון
להבנתֹו ׁשּי זה ׁשענין מּובן, - ׁשנים ה' אֹו ד' ּבן ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּבהיֹותֹו
ׁשּבפׁשּוטים, ּפׁשּוט אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשל
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אצל  ואּדרּבה: - קטן! לּילד אפּלּו זאת להסּביר נּתן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

יתירה. ּבפׁשטּות הּדבר מתקּבל קטן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָילד
יתּגּלה  ׁשהּקּב"ה ׁשרצֹונֹו ּובֹוכה טֹוען יהּודי ילד ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָולכן,
ּפעּלה  איזֹו לעׂשֹות ׁשעליו לֹו אֹומרים "נאּו", עכׁשו, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻאליו
אמנם  מּצינּו - מאליו! יבֹוא זה ׁשּדבר יּתכן לא ּכי זה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹּבענין
הּקּב"ה... על ּבסמכֹו מּטתי", על ׁשֹוכב "אני אמר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשחזקיהּו
מחּוץ  ׁשּנמצא לסנחריב ּבנֹוגע רק הּוא זה ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל:
ואחד  אחד ׁשּבכל לסנחריב ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,
ׁשל  ועבֹודתֹו ּפעּולתֹו ׁשּתהיה ּבהכרח - (יצר־הרע) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּיׂשראל

ְִיהּודי!
ּורגילּותֹו טבעֹו את לׁשנֹות עצמֹו, את למּול - היא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֻוהּפעּלה

ּבארּוכה. ּכּנ"ל ֲַַָָכּו'
נׂשיאינּו מרּבֹותינּו ׁשֹומעים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכמדּוּבר

ל  ּובפרט מסּים, ונתּפרסם סיּפּור נדּפס ׁשהּסיּפּור אחרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
את  ׁשּיּניחּו ּכדי לא היא, הּדבר ּכּונת הרי - הֹוראתם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל־ּפי

לּזמן  ּומּזמן ה"ּמּדף", על־גּבי הּׂשיחה נדּפסה ׁשּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהספר
זֹו לא - זה!... ענין נפלא ּכּמה אה, ויאמרּו: ּבדבר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹיעּינּו
היתה  זּו לא ּבׁשאלתֹו, נׁשמתֹו־עדן אדמֹו"ר ׁשל ּכונתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
זּו ולא ּתׁשּובתֹו, ּבדברי צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכונה
וצּוה  הּדבר את סיּפר ּכאׁשר דֹורנּו נׂשיא ׁשל הּכונה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
הֹוראה  מּזה ׁשּילמדּו ּכדי היתה הּכונה - ּבדפּוס! ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלפרסמֹו
הּגרזן  - פלאחּו" דא "טאפארּו הּידּוע: וכּפתגם לּפעל, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹּבנֹוגע

העץ! ֵַָעל
ּכי  - קטן ילד אצל יֹותר ּבפׁשיטּות מתקּבל זה ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוגם
מבין  הּוא הרי "ּגרזן", ויׁשנֹו "עץ" ׁשּיׁשנֹו לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַּכאׁשר
על  הּגרזן ּפעּלת ׁשּתהיה - היא ּבזה ׁשהּכונה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבפׁשטּות
אזי  - מבּוגר אדם עם מדּברים ּכאׁשר מה־ׁשאין־ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעץ;
לידי  ׁשּיביא ּכדי הּוא הּלּמּוד ׁשּתכלית לֹו להסּביר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָצריכים

ּבפעל. ְֲֶַַֹמעׂשה
ּפעּולתם. את יפעלּו לעיל האמּורים ׁשהּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויהי־רצֹון
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יהוה יהוה יהוה יהוה  אליואליואליואליו ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּירארארארא ָָָָֹֹ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי א.יֹום (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

עד  אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוצרי
קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹלּיֹום

ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, ׁשעל־ידי (נדרים , ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
חֹולים  ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבּקּור
ׁשל  ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד רק הּמבּקר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָנֹוטל
"ׁשהיה  הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "וּירא אברהם, אצל ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" למחלת רּפּוי הּׁשכינה ּבמראה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָלֹו
למּטה  נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשמע
רׁש"י  ׁשּכתב ּוכמֹו רפאל, מלא על־ידי ּובׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבגלּוי

ְֵָָָּבפרׁשתנּו).
הּטבע  ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנה
ּובּתֹוצאֹות  לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו נס. ּבדר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא
נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ׁשּצריכֹות הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּדקּיּום
אין  הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָולכן
חסר  אז ּכי טבעי, ּבלּתי ּבאפן להחליׁשם) (אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹלבּטלם

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבׁשלמּות
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכן,
הּטבע  ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל־ידי

הּו הּמילה רּפּוי זמן את מׁש ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא ה ּׁשליׁשי ּבּיֹום רק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאברהם

טבעי. ְְִִֶֹּבאפן
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אברהם, את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד
ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ּתדע (ב"ר)ׁשאין . ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
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לה `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
הפּכי" לבלּתי ּדבר לעׂשֹות אּוכל לא ּורפאל,(ב"ר)"ּכי . ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

לֹוט, את להּציל מּׁשם הל אברהם, את הּוא ׁשרּפא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יט)ׁשּנאמר: וּיאמר (לקמן החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם "ויהי ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹ

מּציל  היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש ÌÈ·v.הּמלט ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ»ƒ
ÂÈÏÚ∑ ּכמֹו:לפ ב)ניו, מנּׁשה",(במדבר מּטה "ועליו »»ְְְְֵֶַַָָָָ

הּמלאכים  ּכלּפי הּוא נקּיה לׁשֹון מהּו∑iÂ¯‡.אבל ְְְֲִִֵַַַָָָָ««¿ַ
והּׁשני  ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ב' "וּירא" ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָ"וּירא",

והבין  אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלׁשֹון
היּו ׁשּיֹודעים ואףֿעלּֿפי להטריחֹו, רֹוצים היּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָׁשּיצא

לקראתם ורץ הּוא וקדם להטריחֹו, רצּו הגרסא ׁשּלא (כך ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ
ישן) "וּירץ (שם).ברש"י ּוכתיב עליו", "נּצבים ְְִִִִַָָָָָּכתיב

הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר, ׁשרי דהוה חזיּוהּו ּכד ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלקראתם"?
לקראתם  "וּירץ ."מּיד: ְִִַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a jxk ycw zexb`)

ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי עעעעֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשהההה אחדאחדאחדאחד מלאמלאמלאמלא ב)ׁשׁשׁשׁשליחליחליחליחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין יח, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּתֹורה' ג)ּב'לּקּוטי לז, מּדברי (אמור לכ סּמּוכין מביא ְְְִִִִִִֵֵֵָָ

הּמׁשניֹות)הרמּב"ם לפרּוׁש להם (הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי : ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחדאחדאחדאחד הרמּב"ם ּפּפּפּפעלעלעלעל ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו ּבלבד ֹֹ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
" ּגם הּתֹוספֹות ׁשׁשׁשׁשניניניניּכתב ּדברי על־ּפי לבאר ויׁש ּפעלים". ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ב) פו, מציעא אינן (ּבּבא לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת , ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
לׁשּתי אחד ׁשליחּיֹות נחׁשבֹות ענין והּצלה "רפּואה ּכי , ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

ׁשּתי  לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, זה ּולפי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא".
ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹות ת ת ת ׁשׁשׁשׁשאי אי אי אי ׁשליחּיֹות  "ׁשני נןנןנןנן ּבבעל־חי ׁשּיהיּו יּתכן וכן , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

מנמנמנמנּגּגּגּגדים דים דים דים ּפעלים" .ׁשׁשׁשׁשאינםאינםאינםאינם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz'd ,oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy itÎlr)

אל  יּתן "והחי - ה'" אליו מ"ּוירא ׁשּלמּדים ההֹוראה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוזֹוהי
(ּבנֹו מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל ּוביכלּתֹו ׁשּבכחֹו - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלּבֹו"

ד" לגּלּוי לזכֹות אבינּו) אברהם ׁשל הההה''''ּובּתֹו אליואליואליואליו על ויראויראויראוירא ," ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לזה  מההכנֹות מתחיל אֹורחים, ּבהכנסת הׁשּתּדלּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָידי

ּבכלל). חסדים ְְֲִִִָָ(ּוגמילּות
אֹורחים  ּבהכנסת להׁשּתּדל צריכים ּכּמה עד מּובן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּומּזה

אבינּו אברהם ׁשל הנהגתֹו ּדגמת - חסדים ׁשׁשׁשׁשחחחחּפּפּפּפׂשׂשׂשׂשּוגמילּות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
והׁשקם  והאכילם כּו', לקראתם רץ ּוכׁשראם, אֹורחים, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָאחר
ועל־דר־  ּבחרּדל", לׁשֹונֹות "ג' ּכמֹו ּביֹותר, מׁשּבחים ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻּדברים
ּבהכנסת  להׁשּתּדל מּיׂשראל ואחת אחד ּכל צרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

וכּו'. יפֹות ּפנים ּובסבר זריזּות, מּתֹו ְְְְִִִִֵֶָָאֹורחים,
ּוגמילּות  אֹורחים ּבהכנסת אמּורים ׁשהּדברים ּכׁשם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָוהּנה,

למזֹון ּבנֹוגע (ּובמּכל־ׁשּכן ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשמי מי מי מי חסדים ּגם הּוא ּכן - דהגּוף ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

למזֹון  ּבנֹוגע חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוקל־וחֹומר)
והפצת ררררּוּוּוּוחני חני חני חני  והּיהדּות, הּתֹורה הפצת ידי על דהנׁשמה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ

חּוצה. ְַַָָהּמעינֹות
חסדים  ּוגמילּות אֹורחים להכנסת ׁשּבנֹוגע לֹומר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָויׁש

ה'": אליו ד"וירא הּגּלּוי יֹותר מדּגׁש ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻּברּוחנּיּות
הּׁשּיכּות  - ּבגׁשמּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּבהכנסת
דגמילּות  הענין ּכללּות מּצד היא ה'", אליו ד"וירא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָלהגילּוי
לֹו יגמל ׁשהּקּב"ה זֹוכה לּזּולת, חסד ׁשגמל ׁשּמּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹחסדים,

אליו. ויתּגּלה ְְִֵֶֶֶַָחסד
הּׁשּיכּות  - ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָאבל

היא ה'" אליו ד"וירא עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹולהגילּוי עניןעניןעניןענין ׁשהרי ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
היא חסדים ּבגמילּות להלהלהלהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּפעּולתֹו יהיהיהיהּוּוּוּודידידידי ולכן לקרבלקרבלקרבלקרב , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּוא אף להלהלהלהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה זֹוכה ייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר ה'".להתקרבלהתקרבלהתקרבלהתקרב אליו "וירא - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåàð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬
:Ecáò ìòî øáòú©«£−Ÿ¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ׁשּבהם לּגדֹול «…«¬…»ƒ»¿ֶֶַַָָָ
תעבר", "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ְְֲֲִַַַַָָָָָָֹֻּוקראם
ּובלׁשֹון  עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹוכיון

חֹול הּוא לה)זה והיה (שבועות הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּירּוץ  עד לֹו להמּתין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶַַַָָָאֹומר
"וּירץ  אחר ׁשּכתּוב ואףֿעלּֿפי האֹורחים, את ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויכניס

הּמקראֹות  ודר היתה, לכן קדם האמירה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלקראתם",
ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלדּבר
ּכן, לֹומר אפׁשר ואי נח", "וּיֹולד אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנכּתב
הּלׁשֹונֹות  ּוׁשּתי ׁשנה, ק"כ ּגזרת קדם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּלאֿאםּֿכן

רּבה' .ּב'בראׁשית ְִִֵַָ

˜„CÓג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י ( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

epxetq

.äöøà eçzLiå,`xFp mx`Y did iM ©¦§©¨§¨¦¨¨¨¢¨¨
K`ln d`xnM Ed`xnE" Fxn`M§¨§©§¥§©§¥©§©

"c`n `xFp midl`(e ,bi mihtFW)aWge , ¡Ÿ¦¨§Ÿ§¦§¨©

.Kln dfi` igElWl mzF`b dxez ¨¦§¥¥¤¤¤
(b).øáòú àð ìàW`xd ,dY` ©¨©£Ÿ©¨¨Ÿ

bdpnM xarl xdnY `p l` ,zEgilXA©§¦©¨§©¥©£Ÿ§¦§©

'xaC FglFW aiWdl' xdnOd gElW lM̈¨©©§©¥§¨¦§¨¨
(bi ,ck a l`eny it lr).c dxez



xie`לו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy

(ã)úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
:õòä̈¥«

i"yx£‡ŒÁwÈ∑,ׁשליח והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלֿידי À«»ְְִֵַַַָָָ
ׁשּנאמר: ׁשליח, עלֿידי לבניו כ)ׁשּלם "וּירם (במדבר ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּסלע" את וּי אתֿידֹו ¯‚ÌÎÈÏ.מׁשה eˆÁ¯Â∑ ֶֶֶֶַַַַָֹ¿«¬«¿≈∆
רגליהם, לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכסבּור

לביתֹו אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא פו)והקּפיד ,(ב"מ ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַֹ
לרחיצה, לינה הקּדים הקּפיד, ׁשּלא לֹוט ְְְֲִִִִִִִֶָָָֹאבל

"ולינ  רגליכם"ׁשּנאמר: ורחצּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑ ּתחת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ַַ
.האילן  ִָָ

(ä)eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò ïk-ìò-ék¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−

:zøac øLàk©«£¤¬¦©«§¨
i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑,ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְִִִַַַָ

"וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא'. סעּדּתא ּד'פּתא - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָמצינּו
ּבּנביאים: ה)לּבכם", יט לחם",(שופטים ּפת לּב "סעד ְְְְִִִִֶֶֶַַַ

קד)ּבּכתּובים: אמר (תהלים יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְֱִִֶֶַַַָָ
"לּבכם", אּלא ּכאן, ּכתיב אין לבבכם חמא: ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָרּבי

ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין ‡Á¯.(ב"ר)מּגיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ««
e¯·Úz∑ ּכן Ìz¯·Ú.ּתלכּואחר ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי «¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆ִ

עלי  ׁשעברּתם מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּדבר
'ּכי ∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי  ּכל וכן אׁשר', 'על ּכמֹו ְִִƒ«≈ְְֲִֵֶַָ

ׁשּבּמקרא: ּכן' יט)על ּבצל (לקמן ּבאּו "ּכיֿעלּֿכן ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
לג)קֹורתי ", פני ",(לקמן ראיתי  עלּֿכן לח)"ּכי (שם ִִִִֵֶַָָָ

נתּתיה", לא י)"ּכיֿעלּֿכן ידעּת(במדבר "ּכיֿעלּֿכן ְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
."חנתנּו ֲֵֹ

(å)éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º
ìL:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L §³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑ את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, .הּזהמה סלת ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

(æ)áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà ïziå©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑'ג להאכילן ּכדי היּו, ּפרים פז)ּבחרּדללׁשֹונֹותג' יׁשמעאל,∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ זה ∆»»«»ְְְְְֲִִֵַַָָָָ∆«««ְִֵֶָ
.(ב"ר)ּבמצוֹותלחּנכֹו ְְְְִַ

(ç)ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם «ƒ«∆¿»¿ְְְִִֵֵֶֶֶָֹ
ונטמאת  הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׂשרה

שם)העּסה מעל ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ ׁשּקֹולטין החלב ׁשּמן ִָָ∆¿»ְִֵֶֶַַָָֻ

NÚ‰.ּפניו  ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ָָ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ
ואיתי  אמטי ּכמֹו∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּוׁשּתּקן, נראּו ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ

הּמנהג מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן ב"ר)ׁשאכלּו, שם. .(ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y xn`nn)

אכילת  ּבהם ׁשּיהיה ּפעל עליהם, עמד ׁשאברהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
העֹולמֹות, ּבמדרגת הם עצמם מּצד ׁשּמלאכים והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאדם,

ּבהם  ׁשּיהיה עליהם ּפעל אברהם, עבֹודת על־ידי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאבל
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת והּוא אדם, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָאכילת

¯‚ÔBÎÈÏד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

Ó‡Â¯ו  ‰¯N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

È¯Bzז  ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

ÈÂ‰·ח  „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

epxetq

(d),äNòz ïk"ux" KklE ,dGn xzFi EpzF` xg`Y `le(f weqt)"ixdn" xn`e(e weqt).e dxez ¥©£¤§Ÿ§©¥¨¥¦¤§¨¨§¨©©£¦



לז `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy
אדם, אכילת ּבהם ׁשּי אין עצמם מּצד ׁשּמלאכים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאף
אכילת  ּכן ּגם ּבהם נעׂשה הּנׁשמֹות על־ידי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּכל־מקֹום

ָָאדם.
ּדעל־ידי־זה וזהּו וּיאכלּו, העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

צּוגעּבּונדען  אּון זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם, עֹומד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶׁשהּוא
ׁשּממׁשי והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפֹועל זיי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמיט
נעׂשה  ׁשעל־ידי־זה ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבלי־ּגבּול ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאֹור

והּמצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום חּיּות ּתֹוספת ְְְְִִֶֶֶַַַָָאצלם

(è)äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬
:ìäàá̈«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑,ותניא ׁשּב"אליו", אי"ו על נקּוד «…¿≈»ְְְֵֶַַָָָ
רבה  ׁשהּכתב מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָרּבי
רבה  הּנקּדה וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, ְְְְְֵַַַַַָָָָָָָֻֻעל
ׁשאלּו: לׂשרה ׁשאף הּנקּדה, ּדֹורׁש אּתה הּכתב, ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֻעל
ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָאּיֹו

האיׁש על ולאּׁשה האּׁשה על מציעא'לאיׁש ּב'בבא . ְְְִִִִִַַָָָָָָָָָ
פז) אּמנּו(דף ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאֹומרים:

לחּבבּה ּכדי היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיכן
לּה לׁשּגר 'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָעל

ּברכה' ׁשל ·‡‰Ï.ּכֹוס ‰p‰∑ היא .צנּועה ְֶָָƒ≈»…∆ְִָ

(é)éìà áeLà áBL øîàiåïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−
àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà äøNì§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬

:åéøçà©«£¨«
i"yx£‰iÁ ˙Úk∑ ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעת »≈«»ְֵֶַַַָָָָָֹ

ּכעת היה, קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּכעת )ּבׁשוא ( iÁ‰.אּלא ˙Úk∑ ׁשּתהא הּזאת ּכעת ְִֵֶָָָ»≈«»ְֵֵֶַָֹ

וקּימים  ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, BL·.חּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ
·eL‡∑ אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו לא »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

לֹו, אמר מקֹום ׁשל לּהּבׁשליחּותֹו "וּיאמר ּכמֹו: ְְִִֶֶַַָָָֹ
להרּבֹות  ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הרּבה ה' ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא

ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִִֶֶַָָָאּלא
ּכן לֹו אמר מקֹום רבה)ׁשל לּׁשּונּמית:(.(בראשית אמר אליׁשע ֱִִֵֶַַַַָָָָ

אל  האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"לּמֹועד

אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ּבׁשפחת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּתכּזב

"לּמֹועד  אמרּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאמר

"לּמֹועד  מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ּבׂשרֿודם, אני אבל ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאׁשּוב",

וגֹו'" ‡ÂÈ¯Á.)הּזה ‡e‰Â∑הּמלא אחר היה .הּפתח ְֶַ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´
:íéLpk çøà äøNì§¨½̈−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות .ארח »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

(áé)éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
:ï÷æ éðãàå äðãò él-äúéä̈«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑ אפׁשר' ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּקרבים

חלב'? ּולׁשֹון ∑„Ú‰.(תנחומא)מֹוׁשכין ּבׂשר, צחצּוח ְִָָ∆¿»ְְִַָָ

דבר  הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמׁשנה:
נּדּות  וסת זמן עּדן, לׁשֹון .אחר: ְְִִֵֶֶַַַ

‰‡ט  ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ·¿«¿¿»

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

epxetq

(h).äøN äiàzEgilXd zpEM iM ©¥¨¨¦©¨©©§¦
,dxU z` xVal' dzid`id gnUYW ¨§¨§©¥¤¨¨¤¦§©¦

,mlW xzFi xEArd didIW icM dcFze§¤§¥¤¦§¤¨¦¥¨¥
l`d z`n xVAzd xaM mdxa` iM¦©§¨¨§¨¦§©¥¥¥¨¥
ici lr dxU lr El`We .dNrzi¦§©¤§¨£©¨¨©§¥

mpFxkf mdixacM ,mdxa ©̀§¨¨§¦§¥¤¦§¨
.dkxali dxez ¦§¨¨

(i)éìà áeLà áBL.EdliOd crFnl ¨¥¤§¥©¦¨
.mrtA mrtM§©©§©©
.åéøçà àeäådxU mW dzidW gzRd §©£¨©¤©¤¨§¨¨¨¨

,xAcOd K`lOd ixg` did zrnFXd©©©¨¨©£¥©©§¨©§©¥
FnM gkFpA DOr xAC `l Kkitl§¦¨Ÿ¦¥¦¨§¥©§

.rWil` dUrW`i dxez ¤¨¨¡¦¨
(ai).äøN ÷çözådidW daWgW ©¦§©¨¨¤¨§¨¤¨¨

oiprM ,calA `iap zMxA K`lOd xaC§©©©§¨¦§©¨¦¦§©§¦§©



xie`לח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy

(âé)äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑ ואדני" אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.זקן" ֵָ

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéäúòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
:ïá äøNìe äiç©−̈§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑ ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְֲִִֵַַָָ
ּכרצֹוני? מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה ּומפרד .מפלא ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֻֻֻ

„ÚBnÏ∑,אתמל ל ׁשּקבעּתי הּמיעד מֹועד לאֹותֹו «≈ְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻ
האחרת  ּבּׁשנה הּזה .לּמֹועד ֵֶֶֶַַַַָָָ

ß oeygxn 'i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|äàøé ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
øîàiå|:z÷çö ék àì ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ
ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשֹון
וּיאמר  'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ׁשּיראה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי

'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּדהא  אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: ּבארּבע .מׁשּמׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

(æè)íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©ª̈³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ
ì ínò Cìä íäøáàå:íçlL §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑ חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא "הׁשקפה" ּכל ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ
"קדׁש מּמעֹון כו)מ"הׁשקיפה מּתנֹות (דברים ּכח ׁשּגדֹול , ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ ∑ÌÁlLÏ.ענּיים, ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»
הם  אֹורחים ּכסבּור: .ללּוֹותם, ְְְִֵַָָ

(æé)éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
:äNòŸ¤«

i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑ «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבסדֹום.
הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו נתּתי ְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאני

ׁשּנאמר: הן, י)ׁשּלֹו וגֹו'(לעיל מ ּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ

אברהם, אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה סדֹומה ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹּבאכה
לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹאב

אֹוהבי? .ׁשהּוא ֲִֶ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

epxetq

rWil`(fh ,c a mikln)d`Eap `l , ¡¦¨Ÿ§¨
`NW daWge .KxAzi l`d zEgilWE§¦¨¥¦§¨©§¨§¨¤Ÿ
iM ,`iap mEW zMxaA mipwfA df bViª©¤¦§¥¦§¦§©¨¦¦
dpwGd xg` zExgAd aiWdl mpn`̈§¨§¨¦©©£©©©¦§¨
didY `NW ,mizOd zIgzM `Ed ixd£¥¦§¦©©¥¦¤Ÿ¦§¤
dNtzA F` ,zihxR l`d zevnA izlEf¨¦§¦§©¨¥§¨¦¦§¦¨

.FY`n og zbVnbi dxez ©¤¤¥¥¦
(ci).øác 'äî àìtéä`l K`lOdW £¦¨¥¥¨¨¤©©§¨Ÿ

xAC la` ,dkxA cv lr df xn`̈©¤©©§¨¨£¨¦¥
.FnWA xVanMeh dxez ¦§©¥¦§

(eh).äàøé ékla` ,'iz`hg' xnFl ¦¨¥¨©¨¨¦£¨
.DAlA daEWY dxdxd¦§£¨§¨§¦¨

.àì øîàiål` Wi` `l iM" rcIW ©Ÿ¤Ÿ¤¨©¦Ÿ¦¥
"aGkie(hi ,bk xacna it lr)Dl oin`d `le , ¦©¥§Ÿ¤¡¦¨

.llMfh dxez §¨
(fiÎfh).íéLðàä íMî eî÷iåEpR ©¨ª¦¨¨£¨¦¨

.cqgd ziAn¦¥©¤¤
.eôé÷Liå.drxl dtwWd ©©§¦©§¨¨§¨¨

.íBãñ éðt ìòlW FziA Ktd didW ©§¥§¤¨¨¥¤¥¤
Fxn`A `iaPd cirdW FnM ,mdxa ©̀§¨¨§¤¥¦©¨¦§¨§

oF`B ,KzFg` mcq oFr did df dPd"¦¥¤¨¨£§Ÿ£¥¨
Dl did hwWd zelWe mgl zraU¦§©¤¤§©§©©§¥¨¨¨
"dwifgd `l oFia`e ipr cie ,dizFpale§¦§¤¨§©¨¦§¤§Ÿ¤§¦¨

(hn ,fh l`wfgi).
.øîà 'äå ..Cìä íäøáàådid `Ed §©§¨¨Ÿ¥§¨¨¨¨

zFEll micqg zElinB zevnA wQrzn¦§©¥§¦§©§¦£¨¦§©
Fl dNbIW "xn` 'de" ,migxF`d z ¤̀¨§¦§¨¨¤§©¤
mxn`M ,"eipA z` dEvi xW` ornl"§©©£¤§©¤¤¨¨§¨§¨

devn devn xkU :dkxal mpFxkfzea`) ¦§¨¦§¨¨§©¦§¨¦§¨
(a ,c.
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(çé)âì äéäé Béä íäøáàåBá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½
:õøàä ééBb ìk−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑ צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְִִֵֶַַַָָ
מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל ְְְְְְִִִִִִֵֶָָלברכה,

ּגדֹול  לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא והרי מעלים, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָאני
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר. ְְִֵֵֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d jxk zegiy ihewl)

צצצצּדּדּדּדיק יק יק יק  זכרזכרזכרזכר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ּבּבּבּברכרכרכרכֹוֹוֹוֹו,,,, והזוהזוהזוהזּכּכּכּכירירירירֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה,,,, ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש
יח)לברכהלברכהלברכהלברכה יח, "הֹואיל (רש"י ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ּולעיל ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

צּין  ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, סּפר ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהזּכירֹו
ׁשל  הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר הּוא, לברכה" צּדיק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ"זכר
"ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחֹוֹוֹוֹו ׁשם נקט ולכן ואּלּוׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר; לברכה". צּדיק זכר ְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר ּכתב ּפרּוׁשלברכלברכלברכלברכֹוֹוֹוֹוּכאן ּומקֹור , ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אּגדה. ּבמדרׁש הּוא ְְִֶַַָָזה

(èé)Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®
:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé àéáä ïòîì§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«

i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון "מֹודע (רות ƒ¿«¿ƒְְִַָ
ג)לאיׁשּה", מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא "ואדע(שמות ְְֲֲִֵַַָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ואמנם, ְְְְְִֵֵֶַָָָָֻּבׁשם".
ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָידיעה,
לפי  יצּוה", אׁשר "למען "ידעּתיו"? ולּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּומּכירֹו.
ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
אין  וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּבֹו אני יֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכתרּגּומֹו:

הּלׁשֹון  על נֹופל ּכמֹו:∑eˆÈ‰.'למען' הוה, לׁשֹון ְֵַַַַָ¿«∆ְְֶֹ
א) יחנּו"(איוב ה' "עלּֿפי אּיֹוב", יעׂשה ÔÚÓÏ."ּככה ֲֲִִֶַַַָָ¿««
‡È·‰∑ּכדי ּכ ה', ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא »ƒְְְְִֵֶֶֶַָָָ

לא  אברהם' ּבית 'על וגֹו'. אברהם על ה' ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיביא
ּבן  הּמעמיד ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר,

מת  אינֹו ּכאּלּו - .צּדיק ְִִֵֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"lyz'd oeygxn s"k ,`xie t"y xn`n)

מלמעלה  (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוהּנה
למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָלמּטה)
ּדנֹוסף  הּדֹורֹות. ּכל ּבמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָיׁשנם
הענינים  ּובפרט נצחּיים, הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעל
זה  לענין ּבנֹוגע הרי לּבנים, ּכח ּונתינת סימן אבֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמעׂשה

סֹוף  עד אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר ּבפרּוׁש ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר
הּוא  גֹו') ּבניו את מצּוה (ׁשאברהם זה וצּוּוי הּדֹורֹות. ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מעׂשה  ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻנתינת

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי על מּיׂשראל אחד לכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹות)

(ë)äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
ék íúàhçå:ãàî äãáë §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»
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xie`מ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל «…∆ְֲֶֶֶַַַָָָָָ

מּמּנּו יכּסה ׁשּבּמקרא,∑a¯ŒÈk‰.ׁשּלא 'רּבה' ּכל ְִֶֶֶַֹƒ»»ְִֶַָָָָ
ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ּבּבי"ת, למּטה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּטעם

ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת. ּגדלה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: טו)לפי (לעיל ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

ּבאה", הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה .""הּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà| ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
:äòãà àì-íàå äìk̈¨®§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑ ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים לּמד ≈¿»»ְְִִִִֵֵֶַַָֹ
ּבראּיה, אּלא ּבפרׁשת נפׁשֹות ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מעׂשיהם  לסֹוף "ארדהּֿנא" אחר: ּדבר .הּפּלגה. ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
d˙˜Úˆk‰∑ מדינה eNÚ.ׁשל ÈÏ‡ ‰‡a‰∑ וכן «¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְֵ

יעמדּו לא ואם ּבהם. עֹוׂשה אני ּכלה ּבמרּדם, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹעֹומדים
ולא  ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבמרּדם,

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו וכּיֹוצא אֹותן. לג)אכּלה (שמות ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
."אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועּתה
ל"ּכלה", "עׂשּו" ּבין ּפסק, נקּדת הפסק יׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֻּולפיכ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
מׁשּנה  מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה צעקת ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ"הּכצעקתּה",

ּב'חלק' ּכמפרׁש לעני, מזֹון ׁשּנתנה .על ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

(áë)íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
:ýåýé éðôì ãîò epãBò¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם .מּמקֹום «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ
'‰ ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ לעמד הל לא והלא ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ֲֲַַַָֹֹֹ

ואמר  אצלֹו ּבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא לֹו:לפניו, ְְְֶֶַַָָָָָָָ

'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹֹֹ"זעקת
הּוא  סֹופרים ּתּקּון אּלא אברהם', על עמד זה עֹודּנּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

כן)(ב"ר) לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר
(âë)-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦

:òLø̈¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו (ש"ב «ƒ««¿»»ְְִִַָָָָָ

יהּודה", אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וגֹו'", יֹואב ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ"וּיּגׁש
לתפּלה: יח)והּגׁשה ּולכל (מ"א הּנביא", אלּיהּו "ו ּיּגׁש ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

נכנס נּגׁש(אּלּו ּולפּיּוס )ס"א: קׁשֹות, לדּבר אברהם: ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

tÒz‰.ולתפּלה  Û‡‰∑ ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ
יׁשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹאּונקלֹוס

רׁשע  עם צּדיק .ׁשּתסּפה ְִִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 55 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

Frah cbp dGW s` zFWtp zlSd©¨©§¨©¤¤¤¤¦§

ּתּתּתּתססססּפּפּפּפה ה ה ה  האףהאףהאףהאף ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר אברהםאברהםאברהםאברהם ְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ
קקקקׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹותתתת לדלדלדלדּבּבּבּברררר אברהםאברהםאברהםאברהם רש"י)נכנסנכנסנכנסנכנס ובפירוש כג. (יח, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹוהבי" "אברהם – היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשּמּדתֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע

ח) מא, אי(ישעיה ּתמּוּה, ּכן ואם חסד, ּבעל היה ּובטבעֹו ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
להּקּב"ה? ּובפרט קׁשֹות, אברהם ׁשּידּבר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּתכן

ּבהּצלת  להׁשּתּדל האדם צרי ּכּמה עד רֹואים ׁשּמּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

epxetq
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"mztU(f ,`i lirl)x`AzdW FnM §¨¨§¤¦§¨¥
.dlrnl§©§¨

.dú÷òökä äàøàålrtA df d`x` §¤§¤©§©£¨¨©§¤¤§Ÿ©
hFl lr EnnFwzIW mAl zeNBzdA§¦§©¦¨¤¦§§©
`l iM mlFrd i`A lM Ercie ,aCpzOd©¦§©¥§¥§¨¨¥¨¨¦Ÿ

.lFcBd Wprd did mPg l ¤̀¦¨¨¨¨Ÿ¤©¨
.äìk eNòmdipiA oi`W ,mNM EUr ¨¨¨¨ª¨¤¥¥¥¤
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lM" FA xn`PW ,mik`lOd zEgilWA¦§¦©©§¨¦¤¤¡©¨

"dvTn mrd(c ,hi oldl)oi`e ¨¨¦¨¤§¥
.milknak dxez ©§¦
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.calA mi`hFgdck dxez ©§¦¦§©



מי `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
אדם  הּצלת הן – נפׁשֹות הּצלת ׁשל ענין ּדכׁשּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנפׁשֹות,
לֹו אין האדם, לידי – ּברּוחנּיּות אדם הּצלת והן ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּכפׁשּוטּה
ּכבֹודֹו לפי ׁשהּוא מה רק ולעׂשֹות חׁשּבֹונֹות", ְְְְְֲִֶֶַַַַֹ"לחׁשב

ּכל  ּולנּסֹות ּׁשאפׁשר מה ּכל לעׂשֹות עליו אּלא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָלהּציל,
נגד  ׁשהּוא ּדבר לעׂשֹות צרי אם ואפילּו ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָהאפׁשרּויֹות.

ׁשחת. מרדת חברֹו את להּציל ּכדי לעׂשֹותֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָטבעֹו,

(ãë)óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−

:daø÷a øLà£¤¬§¦§¨«
i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑יׁש מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר לכל צּדיקים .עׂשרה «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

(äë)úNòî El äììç|÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ
èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-íò¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ

:ètLî äNòé àì õøàä-ìk̈¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑ את הּצּדיקים יּצילּו לא ּתאמר ואם »ƒ»¿ְִִִִֶַַַַֹֹ

לּמה  הּצּדיקים?הרׁשעים, El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑ חּלין ְִִִִַַָָָָָ»ƒ»¿ִֻ
צּדיקים  הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,ל ְְֳִִֵַַָָֹֹהּוא

הּמּבּול  לדֹור עׂשית ּכ הּפּלגה ּורׁשעים. .ּולדֹור ְְְִִַַַַָָָָָָ

‰f‰ ¯·ck∑ ול הּוא ּבֹולא ּכּיֹוצא Cl.א ‰ÏÏÁ∑ «»»«∆ְֵַֹֹ»ƒ»»
ı¯‡‰ŒÏk.הּבא לעֹולם  ËÙL‰∑ ּבחט"ף נקּוד ַָָָ¬…≈»»»∆ֲַַָ

מי  וכי ּתמיהה, לׁשֹון "הׁשפט", ׁשל ה"א ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּפּת"ח
אמת? מׁשּפט יעׂשה לא ׁשֹופט, .ׁשהּוא ְֱֲִֵֶֶֶַַֹ

(åë)í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä CBúa§´¨¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּכתּוב  .ּבּה ַָָ

(æë)øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
:øôàå øôò éëðàå éðãà-ìà¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â∑רחמי לּולי נמרד, עלֿידי ואפר הּמלכים עלֿידי עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  עמדּו .אׁשר ְֲִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 79 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zlEGd ornl xEYe¦§©©©©

ואפרואפרואפרואפר:::: עפרעפרעפרעפר כז)ואנכיואנכיואנכיואנכי (יח, ְְְְָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבניו  זכּו ואפר", עפר "ואנכי אבינּו אברהם ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּבׂשכר

סֹוטה ועפר ּפרה אפר מצֹות, א)לׁשּתי יז, (סוטה ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

מּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשהּקּב"ה ח,ידּוע סוטה (ראה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ואילך) הם ב סֹוטה" ועפר ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו מּדה ּכנגד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמּדה

˜¯z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk נ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk נ"יÌ¯a(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

ÔÈ‡kÊכו  ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙È¯Lכז  ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

epxetq

(ck).íB÷nì àOú àìå ätñz óàä©©¦§¤§Ÿ¦¨©¨
mirWxl `VY `le dRqYW iR lr s ©̀©¦¤¦§¤§Ÿ¦¨¨§¨¦

,miwiCSd liaWA¦§¦©©¦¦
,÷écö úéîäì ..El äììçdk dxez ¨¦¨§§¨¦©¦
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,mixrd x`Wl W`x `idW ,mFcqA¦§¤¦Ÿ¦§¨¤¨¦
"dizFpaE mcq" Fxn`M(en ,fh l`wfgi), §¨§§Ÿ§¤¨

x`W lMn mrd iaicp EvaTi DaE¨¦¨§§¦¥¨¨¦¨§¨
.xMMA xW` miMxMd©§©¦£¤©¦¨
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xie`מב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּד"מׂשים  ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמצינּו
ּכׁשיריים" ב)עצמֹו עמוד ריש יז, השנה ראש אחד (ראה ּכל ּבפני ְְְִִִֵֶַַָָ

ּפני  "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על ׁשּוּתר ועד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואחד.
אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל סוף ׁשכינה" קכז, שבת (ראה ְְְְְִִִִִַַַָָ

א) לאבק עמוד ׁשּמׁשּתחוים "ערבּיים אֹורחים ׁשהיּו ואף ,ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָ
ד)רגליהם" יח, פרשתנו .(רש"י ְֵֶַ

מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר
סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ"אפר

ּוכׁשהיה  ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹנטמאים,
לטהר  ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, טמא ׁשהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמיׁשהּו

מּטמאתֹו. חברם ְֲִֵֶָָֻאת
רחמנא־  הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ"עפר
ּבין  ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָליצלן,
על  יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה אמרה לאׁשּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻאיׁש

א)הּמים" קטז, התנהגה (שבת ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
הקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה אמרה מּכל־מקֹום ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹּבצניעּות,

לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום ְְֲִִֵַָ"לעׂשֹות

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

:äMîçå íéòaøà íL àöîà¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה  ,ּכר לכל ט' הן .והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו מהם, ג' יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
מהם  אחד יּצילּו .י' ִֵֶֶַָ

(ì)ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬
ìL íLíL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL −̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈

ìL^íéL §¦«

(àì)éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:íéøNòä̈«¤§¦«
i"yx£ÈzÏ‡B‰∑"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: .רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©
øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:äøNòä̈«£¨¨«

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

epxetq

hRWOd oiprA ilv` didW wtQd©¨¥¤¨¨¤§¦§¦§©©¦§¨
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.øôàå øôò éëðàåoicr iYcxi `le §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§Ÿ¨©§¦£©¦
.LzaEWY ixaC zpEM sFqlgk dxez §©¨©¦§¥§¨§

(gk)ìk úà äMîça úéçLúä£©§¦©£¦¨¤¨

.øéòäaEvw xRqn `Ed m` ipricFd ¨¦¦¥¦¦¦§¨¨
`l KxM lkl dxUrn zFgRW Llv ¤̀§§¤¨¥£¨¨§¨§©Ÿ
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,zaIg xzFId ,ziWingd xird z ¤̀¨¦©£¦¦©¥©¤¤

.DliaWA 'zlSn dcr' oi` ilAn¦§¦¥¥¨©¤¤¦§¦¨

.úéçLà àì øîàiåz` ©Ÿ¤Ÿ©§¦¤
.ziWingdhk dxez ©£¦¦

(l).äNòà àìllM drx dUr` `l Ÿ¤¡¤Ÿ¤¡¤¨¨§¨
.zFaIg zFgRd mixrd WlWl`l dxez ¦§Ÿ¤¨¦©¨©¨

(alÎ`l)øeáòa úéçLà àìŸ©§¦©£



מג `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑,ּבּקׁש לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ִֵַָֹ

ולא  ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור ְְְֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר:
ּבּקׁש ּכבר צרּוף עלֿידי ט' ועל ּדֹורם, על ְְְִִִֵֵֵַַַָָהּצילּו

מצא  .ולא ְָָֹ

(âì)íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק ּכיון «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַָָ
הּדּין  BÓ˜ÓÏ.לֹו ·L Ì‰¯·‡Â∑,הּדּין נסּתּלק ַַָ¿«¿»»»ƒ¿…ְִֵַַַָ

מק  והּקטגֹור הּסנגֹור ׁשני נסּתּלק "וּיבאּו ּולפיכ טרג, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
להׁשחית  סדֹומה" את :הּמלאכים להׁשחית אחד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

לרּפאֹות  ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט את להּציל ואחד ְְְְְִֶֶֶַַָָסדֹום,
ּכיון  ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

לֹו נסּתּלק ׁשליחּותֹו, .ׁשעׂשה ְְִִֵֶַָָ

ß oeygxn `"i iyily mei ß

èé(à)èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬

:äöøà íétà©©−¦¨«§¨
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ ּכׁשהיתה "אנׁשים", קראם ּולהּלן ««¿»ƒְְְְֲִֶַָָָָָָ

אצל  אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם עּמהם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשכינה
אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּגדֹול, ׁשּכחֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹאברהם
קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָּכאנׁשים

הּמלאכים ∑Úa¯·."מלאכים" ׁשהּו ּכלּֿכ וכי ְִַָ»∆∆ְְִִַַָָָָ

ּוממּתינים  היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמחברֹון
סנגֹוריא  עליהם ללּמד אברהם יּוכל ËBÏÂ.ׁשּמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿

Ì„ÒŒ¯ÚLa ·LÈ∑"מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, יׁשב" …≈¿««¿…ְִִַַָ
רבה)עליהםׁשֹופט  B‚Â'.(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ∑ מּבית ֲֵֵֶ««¿¿ִֵ

האֹורחים  על לחּזר למד .אברהם ְְְִֵַַַַָָָָ

(á)íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³
íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå eðéìå§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

:ïéìð áBçøá ék àl eøîàiå©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ אחר ּלי, אדֹונים אּתם נא הּנה ƒ∆»¬…«ֲִִִֵֶַַַָ

לתת  אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעברּתם
עצה  היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו הרׁשעים על ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלב

רבה)נכֹונה ‡.(בראשית e¯eÒ∑ לביתי הּדר את עּקמּו ְָ»ְְִֵֶֶֶַַ
לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו ׁשּלא עקּלתֹון, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר

"סּורּו" רבה)נאמר ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ וכי ֱֶַ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ
לרחץ? ואחרּֿכ ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּדרּכן

"ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוד,
אנׁשי  ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכם"?
עלי  יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסדֹום
ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמרּו:
ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלבית
עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאן
"רחצּו" ואחרּֿכ ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ. ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

epxetq
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.wtq ilA `xFpa dxez ¨§¦¨¥



xie`מד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
‡l e¯Ó‡iÂ∑ מּכאן ּתעׂשה", "ּכן אמרּו: ּולאברהם «…¿…ְְְֲִֵֶַַָָָָ

לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן רבה)ׁשּמסרבין Èk.(בראשית ְְְְְִִֵֶַַָָָָָƒ
ÔÈÏ ·BÁ¯·∑:ׁשאמרּו 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי »¿»ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

נלין' עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור .'לא ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ

(â)Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî íäì̈¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ היה .ּפסח «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(ã)eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ
העיר" ואנׁשי יׁשּכבּו, "טרם רּבה': ּב'בראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרׁש
מה  ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ּבפיהם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהיּו
רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּטיבם
ׁשל  ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, מדּברים ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹעֹודם

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי הּבית.מקרא: על נסּבּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁש ּכמֹו סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים, ׁשהיּו אמר ועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

וחּטאים" רעים סדם "ואנׁשי ÌÚ‰ŒÏk.הּכתּוב: ְְְְִִֵַַַָָָֹ»»»
‰ˆwÓ∑ מהם אחד ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה ƒ»∆ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, .ּבהם מֹוחה ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(ä)-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤
éìà eàa:íúà äòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E ¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ידעּו לא "אׁשר ּכמֹו: זכר, רבה)איׁש"ּבמׁשּכב .(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈

:éúø÷ ìöa§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ִ

ּבצל  ּבאּו אׁשר על לכבֹודי, ּתעׂשּו הּזאת ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹהּטֹובה
קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. ּבטלל ּתרּגּום: ְְְִִִֵֶַַַָָקֹורתי,

.ׁשרּותא  ֵָ

(è)eøîàiå|øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ
Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL ètLiå©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³

ì eLbiå ãàî èBìa:úìcä øaL §Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

epxetq

(b).äzLî,oiId lr dcErq zEriaw ¦§¤§¦§¨©©©¦
gikFdW FnM ,Flv` aEd` oiId zFidA¦§©©¦¨¤§§¤¦©
`l mdxa` la` .FzNgY lr FtFq©§¦¨£¨©§¨¨Ÿ
z` lnBd mFiA izlEf ,dYWn dUr̈¨¦§¤¨¦§¦¨¥¤
KkA milBxn EidW ,xFCd ilFcbl wgvi¦§¨¦§¥©¤¨ª§¨¦§¨

:dkxal mpFxkf mxn`M ,mzgnU zrA§¥¦§¨¨§¨§¨¦§¨¦§¨¨
`xng `xng izWC inw,i dheq) ©¥§¨¥©§¨©§¨

(`.c dxez

(g).íëéìà ïäúà àp äàéöBàaWg ¦¨¨¤§¥£¥¤¨©
oF`W m`we ,"eizpa igwl" EnEwIW¤¨Ÿ§¥§Ÿ¨§¨¨

mdipiA(ci ,i ryed it lr).h dxez ¥¥¤
(h).äàìä LbxAWpe gzRd lrn ¤¨§¨¥©©¤©§¦§Ÿ

.zlCd©¤¤
.øeâì àa ãçàädUrIW cg` mB Wid ¨¤¨¨¨£¥©¤¨¤©£¤

.KMi dxez ¨



מה `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑:ּכלֹומר להלאה, קרב «…¿∆»¿»ְְְְַַָָ

לּצדדין  "הלאה"התקרב ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכמֹו: רחּוק, לׁשֹון יז)ׁשּבּמקרא הלאה",(במדבר "זרה ְְְְְִִֵֶַָָָ

כ) א "ּגׁשֿהלאה",(שמואל והלאה". מּמ החצי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ"הּנה
ּודבר  דנו"ש, טריט"י לע"ז ּבלׁשֹון להּלן, ְְְִִֵַַַַָָהּמׁש
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, ְְְְִִֵֶַָָנזיפה

סה) וכן:(ישעיה אלּֿתּגׁשּֿבי", ,אלי מט)"קרב (ישעיה ְְִִֵֵֶַַַ

ואׁשב  ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּגׁשהּֿלי
?לּב מלא אי האֹורחין, על מליץ אּתה .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאצל

"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר ׁשֿהלאה",על ְְֶֶֶַַַַָָָָָָ
אמרּו: האֹורחים, על מליץ ׁשהיה ועל נחת, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשֹון

נכרי  אדם ּבאֿלגּור", ּבינינּו,"האחד אּתה יחידי ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
אֹותנּו מֹוכיח ונעׂשית ׁשפֹוט", "וּיׁשּפט לגּור: .ׁשּבאת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

‰˙Ïc∑ ולפּתח דלת לנעל .הּסֹובבת «»∆ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

(àé)íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå ïèwî¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל .הּוא ∆«ְְְִִִֶַָָָ
ÌÈ¯Âqa∑ עּורֹון ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑ בראשית) ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»

"מּנער רבה) ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטּנים
מהם  הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", .ועד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ

(áé)ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeúðáe Eé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«
i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑ל מי מקרא: ׁשל ּפׁשּוטֹו …ƒ¿…ְְְִִֶָ

ׁשּבּבית? ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ הּזאת, ּבעיר .עֹוד ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
EÈ˙·e EÈ·e Ô˙Á∑,חתן ל יׁש ּובנֹות,אם ּבנים אֹו »»»∆¿…∆ְִִֵָָָָ
הּמקֹום! מן הּנׂשּואֹות.∑EÈ·e.הֹוצא ּבנֹותי ּבני ִֵַָ»∆ְְְֵֶַ

ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין מאחר "עֹוד", אּגדה: ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּומדרׁש
עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל הּלילה מי ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפה' ל 'מי ּביּה: קרי טֹובֹות, עליהם מליץ .היה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ

(âé)äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö^dúçL ©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

:åéðúç éðéòa ÷çöîë éäéå øéòä-úà¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ˙Á∑ ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש ארּוסֹות ׁשאֹותן .להם ּבּבית ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(åè)øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®Ÿ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷úàöîpä E Á©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ

:øéòä ïåòa äôqz-ït¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

‰Î‡יב  CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙·e C·e ‡˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡¯˙‡ ÔÓƒ«¿»

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡Á‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·d˙יד  È·Ò È‰B˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B˙Á ÈÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

ËBÏaטו  ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

epxetq

(i).eøâñ úìcä úàåE`lIW icM §¤©¤¤¨¨§¥¤¦§
lcB Enqxtie gzRd `vnl¦§Ÿ©¤©¦©§§Ÿ¤

.mrWx`i dxez ¦§¨
(`i).çútä àöîì eàìiåiR lr s` ©¦§¦§Ÿ©¨©©©¦

`vnl Egxh ,mixepqA miMn EidW¤¨ª¦§©§¥¦¨§¦§Ÿ
mxn`M ,zlCd xAWl icM gzRd©¤©§¥¦§Ÿ©¤¤§¨§¨
micnFr ENt` mirWx :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨§¨¦£¦§¦
mixfFg mpi` mPdiB lW FgztA§¦§¤¥¦¥¨§¦

daEWzA(` ,hi oiaexir).ai dxez ¦§¨
(ci).èBì àöiåEklde E`lPW xg` ©¥¥©©¤¦§§¨§

.mdleh dxez ¨¤
(eh).eöéàiåmzEprxR didIW icM ©¨¦§¥¤¦§¤ª§¨¨



xie`מו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy
i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', .ּכתרּגּומֹו: «»ƒְְְֲִִַ

˙‡ˆÓp‰∑ אּגדה ּומדרׁש להּצילם. ּבּבית ל הּמזּמנֹות «ƒ¿»…ְְְְִִִַַַַַַָָָָֻ
מקרא  ׁשל יּׁשּובֹו וזה עד ∑Ùqz‰.יׁש, ּכלה. ּתהיה ְְִִֵֶֶָƒ»∆ְִֶֶַָ

ּדרא  ּכל ּדסף עד מתרּגם: ה ּדֹור, ּכל .ּתם ְְְַַַָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À
eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−

:øéòì õeçî¦¬¨¦«
i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ממֹונֹו את להּציל ∑e˜ÈÊÁiÂ.ּכדי «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
להפ(ב"ר) וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחד

נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסדֹום,
.'וּיאמרּו' ְַֹ

(æé)èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìòøkkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®

:äôqz-ït èìnä äøää̈¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ אל נפׁשֹות, להּציל ּדּיּך ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַָָ

הּממֹון  על ‡EÈ¯Á.ּתחּוס ËÈazŒÏ‡∑הרׁשעּת אּתה ַַָָ««ƒ«¬∆ְְִַַָָ
נּצֹול, אּתה אברהם ּובזכּות לראֹות עּמהם, ּכדאי אינ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נּצֹול  ואּתה הּירּדן ∑kk‰ŒÏÎa¯.ּבפרענּותם .ּכּכר ְְְִַָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ
‰¯‰‰ËÏn‰∑,ּבהר יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם אצל »»»ƒ»≈ְְֵֵֶֶַַָָָָ

יב)ׁשּנאמר: עכׁשו (לעיל ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב יג)היה אׁשר (לעיל הּמקֹום "עד ֱֲֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּכתּוב: ואףֿעלּֿפי ּבּתחּלה", אהלה ׁשם ְְֳִִֶַַַָָָָָָֹהיה
ונמׁשכּו לֹו היּו הרּבה אהלים וגֹו'", אברם ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹ"וּיאהל

חברֹון  אּמלטה ∑‰ËÏn.עד ּכל וכן הׁשמטה, לׁשֹון ְֶַƒ»≈ְְְְִֵַָָָָָ
וכן: ּבלע"ז, אׁשמוצי"ר סו)ׁשּבּמקרא, "והמליטה (ישעיה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ
הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט קכד)זכר", "ּכצּפר (תהלים ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

מו)נמלטה", להׁשמיט (ישעיה מּׂשא", מּלט יכלּו "ולא ְְְְְְִִֵַַַָָָֹ
ׁשּבנקביהם  הרעי .מּׂשא ְְְִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d jxk zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם הרהרהרהרׁשׁשׁשׁשעעעעּתּתּתּת יז)אאאאּתּתּתּתהההה יט, "ּפן (רש"י ּכתיב ּדהרי וקׁשה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּבעֹון אנׁשי העיר העיר העיר העיר ּתּספה עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ּבכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹסדֹום
ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

ּפׁשט  וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמסּתּברא
הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּכתּובים
ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה "האף לבּקׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאברהם

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָרק

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה זה (שבועות ׁשם אמרּו: רּבֹותינּו «»¬…»ְֵֵֶַָ

ׁשּיׁשקדׁש, מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, להמית .ּבידֹו ְְְְְְְֲִַַַָָָ

‡ŒÏ‡∑ ההרה להּמלט אלי ּתאמרּו נא ∑‡.אל «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»
ּבּקׁשה  .לׁשֹון ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäEcñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À
àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò øLà£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ
:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦

È·e„‡טז  d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»

ÒeÁיז  ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

(יח  ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â נ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· ÈpÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

epxetq
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מז `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑,סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְִִֵֵֶֶַָ

ּבני  ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהיה
להּנצל, ּוכדאי צּדיק נראה והייתי ּוכׁשאבא העיר, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

לאלּיהּו: הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאצל

יז) ּבאת (מ"א ׁשּלא עד עוני", את להזּכיר אלי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבאת
ּומעׂשה  מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָאצלי
לפי  - אצלי ּומּׁשּבאת ּביניהם. צּדקת ואני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעּמי,

רׁשעה  אני ,מעׂשי. ְֲֲִֶַָָ

(ë)àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´
éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà øòöî¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬

:éLôð©§¦«
i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י יׁשיבתּה,(שבת קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ

עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹנתיּׁשבה
האנׁשים  ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? היא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָּומה
היתה  והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָוהתחילּו

ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, מֹות מת ּבׁשנת ׁשּפלג ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשנת
ׂשרּוג  ּכׁשּנֹולד ל"ב מהם צא ׁשנה, ר"ט רעּו ְְְֵֵֶֶֶַָָאת
עד  ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ְֲִִֵֶַַַָָּומּׂשרּוג
אברהם  ׁשּנֹולד עד ּומּׁשם צ"א, הרי כ"ט, ּתרח ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנֹולד

ׁשנה  ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן קס"א. הרי ְֲֲֵֵֵֶָָָָע',
אברהם  היה סדֹום, ּוכׁשּנחרבה הּפּלגה, ׁשנת ְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור הרי ׁשנה, צ"ט ֲִֵֶַַַָָָָָָָּבן
וחברֹותיה  סדֹום יׁשיבת אחרי יׁשיבתּה אחרה ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָוצֹוער
ּבגימטרּיא  נא, ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: הּוא אחת. ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשנה

‰Â‡.נ"א  ¯ÚˆÓ ‡Ï‰∑ ויכֹול מּועטין עונֹותיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַָָָֹֹ
להּניחּה ÈLÙ.אּתה ÈÁ˙e∑ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּבּה, ְִַַָָ¿ƒ«¿ƒְְִֶָָ

היא  קטּנה עיר הלא מקרא: מעט,ׁשל ּבּה ואנׁשים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ
ּבּה נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל .אין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ß oeygxn a"i iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי לא ««»»«∆ִֶֶֶַַָָֹ
ּבגלל אּציל  העיר ּכל אני,∑‰ÈkÙ.אף הֹופ ְְִִִַַָָָ»¿ƒֲִֵ

ראי", "אחרי ּבֹואי", "עד לא)ּכמֹו: ּדּברי (ירמיה "מּדי ְְֲִִִִֵֵַַַֹ
."ּבֹו

(áë)øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL Eàa-ãò©«Ÿ£−¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְֶֶָָ
ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָמלאכים,

ּבעצמן, ׁשהזקקּוהּדבר עד מּׁשם זזּו לא לפיכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻ
ּברׁשּותן  הּדבר ׁשאין ‡ÏÎe.לֹומר ‡Ï Èk∑ לׁשֹון ְִֵֶַַָָָƒ…«ְ

והאחד  הֹופ ׁשהאחד למד אּתה מּכאן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיחיד,
אחד  לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין .מּציל, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑ והיא" ׁשם: על «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ
."מצער  ְִָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

(ãë)Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®
:íéîMä-ïî ýåýé úàî¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל «ƒ¿ƒֱֶֶַַָָ
ּדינֹו Ì„Ò.ּובית ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑,הּׁשחר ּכמֹוּבעלֹות ִֵƒ¿ƒ«¿…ְֲַַַַ

עֹומדת  ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לחּמה  עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּברקיע

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב  ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ¯:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

È¯Ùb˙‡כד  ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

epxetq

(ck).íéîMä ïî 'ä úàîW` ipa`e miwxaA dxwIW FnM ,xie`A EkNdzIW ot`A ux`d dvTn mi`iUp dlrdW `l ¥¥¦©¨¨¦Ÿ¤¤¡¨§¦¦¦§¥¨¨¤§Ÿ¤¤¦§©§¨£¦§¤¦§¤¦§¨¦§©§¥¥
.raHAdk dxez ©¤©



xie`מח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
אּפרע  אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לּלבנה, ְִֵֶֶַַַַָָָָָָּומהם

אֹומרים: לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, היה מהם 'אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ואם  חרבים'. היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּלילה,
'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּפרע
לכ חרבים', היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּבׁשעה  מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכתיב:

מֹוׁשלים  והּלבנה È¯Ùb˙.ׁשהחּמה 'B‚Â ¯ÈËÓ‰ ְְְִֶַַַָָָƒ¿ƒ¿»¿ƒ
L‡Â∑ ּגפרית ונעׂשה מטר, בשלח)ואׁשּבּתחּלה .(מכילתא »≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

'‰ ˙‡Ó∑,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ּדר ≈≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. אמר: א)ולא א עּמכם (מלכים "קחּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
וכן  'מעבדי'. אמר: ולא אדֹוניכם", עבדי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחׁשורֹוׁש

'מאּתֹו' אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן ÔÓ.אף ְִֵֵֵַַַָָָֹƒ
ÌÈÓM‰∑:הּכתּוב ׁשאמר לו)והּוא ידין (איוב בם "ּכי «»»ƒְִִֶַַָָָָ

לי  ּכׁשּבא וגֹו'". אׁשעּמים עליהם מביא הּברּיֹות, ּסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּמן  להֹוריד ּוכׁשּבא לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמן

הּׁשמים: טז)מן מן (שמות לחם לכם ממטיר "הנני ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
."הּׁשמים  ִַָָ

(äë)úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéøòä éáLé-ìk̈«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן (איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ׁשלח .""ּבחּלמיׁש ְִַַַָָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©

i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ לֹוט ׁשל È‰zÂ.מאחריו ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ
ÁÏÓ ·Èˆ∑(ב"ר) אמר לקתה. ּובמלח חטאה ּבמלח ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָ

'אף  לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני ְְְְִִֶַַַַָָָָָלּה:
להנהיג  ּבא אּתה הּזה, הרע הּזה'?הּמנהג .ּבּמקֹום ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

(æë)ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©
:ýåýé éðt-úà íL̈−¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå økkä©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּכל ∑‰ÔL·k.ּתּמּור וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּבּתֹורה  .'ּכבׁשן' ְִֶַָָ

(èë)økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà Côäa©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«

LÈÓ¯‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו  ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

epxetq

(dk).Côäiå`idd ux`d KtdPW ©©£Ÿ¤¤¡©¨¨¤©¦
Ktd" FnM ,W`e zixtB rahl diaWFie§§¤¨§¤©¨§¦¨¥§¨©

"mcl mdinin z`(hk ,dw mildz)mdaE , ¤¥¥¤§¨¨¤
dlrW lHd FzF` gln rahl KRdp¤§©§¤©¤©©©¤¨¨
glne zixtB" Fxn`M ,dgixGd mcwŸ¤©§¦¨§¨§¨§¦¨¤©

dtxU"Dvx` lk(ak ,hk mixac)hRWnM , §¥¨¨©§¨§¦§©
miwlg mr axrn ltY zEgl lM̈©¨¥§Ÿ¨¦£¨¦
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מט `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר)זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְִַָ

ׁשּׂשרה  יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר לֹוט? על אברהם ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל
ּבמצרים  אברהם ׁשאמר וׁשמע אברהם, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאׁשּתֹו

חס  ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹֹעל
עליו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חס ,לפיכ .עליו. ְִַָָָָָָָָ

(ì)Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðá§Ÿ¨«
i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ïéà¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם רבה)ׁשּכל .(בראשית ְְֱֶֶַַַָָָ

(áì)äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬
^òøæ eðéáàî¥«¨¦−¨«©

(âì)àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå äøéëaä©§¦¨Æ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈

e÷áe:dî §À¨«
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ להֹוציא ּבּמערה, להן נזּדּמן יין ««¿∆»¿ְְְִִִֵֶַַַָָָ

אּמֹות  ׁשּתי ‡˙È·‡Œ‰.מהן ·kLzÂ∑ ּובּצעירה ְֵֵֶֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְִַָ
עּמֹו "וּתׁשּכב ּפתחה ".ּכתיב: ׁשּלא לפי צעירה, ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אחֹו אּלא ולא ּבזנּות, הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, אבל ּגנּותּה. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּפרׁש

ּבמפרׁש נקּוד,∑dÓe˜·e.הּכתּוב ּבכירה הרי (ׁשל ְִַָָֹ¿»ְֲִֵֶָָ

ּובקימה  נכּתב ואףֿעלּֿפיֿכן )ּכאלּו ידע, ׁשּבקּומּה לֹומר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשני  ליל נׁשמר ׁשהּוא (מּלׁשּתֹות.לא מי 'ּכל לוי: רּבי אמר ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

מּבׂשרֹו אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר .)להּוט ְְֲֲִִִֶַַַַָָָֻ

(ãì)äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

e‚·¯לא  ·ÈÒ ‡e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

epxetq

mcw hlnp `NW ixg` ,mipR mEWA§¨¦©£¥¤Ÿ¦§©Ÿ¤
Fxn`M ezElvrA zEprxRd zlgzd©§¨©©ª§¨§©§§¨§

"DndnzIe"(fh weqt)zaWl `xi Kkitl , ©¦§©§¨§¦¨¨¥¨¤¤
mB oiYnY dktddW aWg iM ,xrvA§Ÿ©¦¨©¤©£¥¨©§¦©
zEkfA dPOn `Ed hlOIW cr xrvl§Ÿ©©¤¦¨¥¦¤¨¦§
hXRzY mXn Fz`v ixg`We ,mdxa ©̀§¨¨§¤©£¥¥¦¨¦§©¥

.xrvA mB dktddl dxez ©£¥¨©§Ÿ©
(l).øäa áLiådktddW aWg iM ©¥¤¨¨¦¨©¤©£¥¨

FnM ,xdd cr xMMd lkA hXRzY¦§©¥§¨©¦¨©¨¨§
"hlOd dxdd" Fxn`A K`lOd dxFdW¤¨©©§¨§¨§¨¨¨¦¨¥

(fi weqt lirl).`l dxez

(`l).ï÷æ eðéáàwigxdl uO`zi `le ¨¦¨¥§Ÿ¦§©¥§©§¦

.zxg` ux` l` cFcp§¤¤¤©¤¤
.eðéìò àBáì õøàa ïéà Léàåoi` §¦¥¨¨¤¨¨¥¥

.Epilr `Fal iE`x lilBd dfA Wi ¦̀¨¤©¨¦¨¨¨¥
.õøàä ìk Cøãk`NW `Ed bdpOdW §¤¤¨¨¨¤¤©¦§¨¤Ÿ

.Dl oEbdl `N` dX`d `UPYal dxez ¦¨¥¨¦¨¤¨§¨¨



xie`נ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין אףֿעלּֿפי ««¬∆»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עדּותן ( אחרים: ראׁשֹונה )ספרים מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

(æì)àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬
:íBiä-ãò áàBî-éáà£¦«−̈©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׂשכר  וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָהּוא,

עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ב)ּבימי ּתתּגר (דברים "ואל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּבם"
לֹו הּתיר לצערן .אבל ְֲֲִִַָָ

(çì)énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà àeä²£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa¥«¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑ הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְִֶֶַַָָָ
אחר: ּדבר מּׁשם. לֹו נסע והּׁשבים, העֹוברים ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּופסקּו

ּבנֹותיו  על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא מּלֹוט, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהתרחק
.(ב"ר)

(á)àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà çìLiå©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְֶַָָָֹ
לבית  לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֻעלּֿכרחּה

עלֿידיֿכן  ‡BzL.ּפרעה ‰¯NŒÏ‡∑,אׁשּתֹו ׂשרה על ְְֵֵַַֹ∆»»ƒ¿ְִַָָ

ּבֹו: ד)וכּיֹוצא א "ואל (שמואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ְְְֲִֵֶֶַַָ
"על" ּבלׁשֹון ׁשניהם חמיה", .מֹות ְְִִֵֶַָָ

(â)øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤
pä Bìúìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìòä«©

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

epxetq

(glÎfl)àø÷zå ...áàBî BîL àø÷zå©¦§¨§¨©¦§¨
.énò ïa BîLExArzp `NW zFxFdl §¤©¦§¤Ÿ¦§©§

.oEbd iYlA mc`n¥¨¨¦§¦¨
.ïBnò éðá éáà àeä ..áàBî éáà àeä£¦¨£¦§¥©
zpEM dzidW ipRn iM .ux` EWxIW¤¨§¤¤¦¦§¥¤¨§¨©¨©
miiFB ipWl mrxf did diEvx miWPd©¨¦§¨¨¨©§¨¦§¥¦
lkA" :mxn`M ,zvwA mdxa` iWxFi§¥©§¨¨¦§¨§¨§¨§¨

"Edrc LikxC(e ,b ilyn)xacl ENt` §¨¤¨¥£¦¦§©
dxar(` ,bq zekxa).` dxez £¥¨

ë(`).øeL ïéáe Lã÷ ïéa áLiåoiA ©¥¤¥¨¥¥¥
mW `xwl icM ,zFlFcB zFxir iYW§¥£¨§§¥¦§Ÿ¨

"mlFr l` 'd mWA"(bl ,`k oldl)FnM , §¥¥¨§
KM xg` dUrW(my)zixA xiAbdl ¤¨¨©©¨§©§¦§¦

.miAxla dxez ¨©¦

(b).Cìîéáà ìà íéäìà àáiåoiprM ©¨Ÿ¡Ÿ¦¤£¦¤¤§¦§¨
oalA xn`PW(ck ,`l oldl)mrlaaE ¤¤¡©§¨¨§¦§¨

(k e h ,ak xacna)`xIe" f` mdA xMfp `le ,§Ÿ¦§©¨¤¨©¥¨
`le ,"midl` zF`xn" `le ,"eil ¥̀¨§Ÿ©§¡Ÿ¦§Ÿ
x`WaE zFa`A xMfPW FnM ,xEAC¦§¤¦§©¨¨¦§¨
eil` d`xnA" Fxn`M ,mi`iaPd©§¦¦§¨§§©§¨¥¨

"FA xAc` mFlgA rCez`(e ,ai xacna)iM , ¤§©¨©££©¤¦



ני `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(ã)éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íb©©¦−©«£«Ÿ

i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑,מנעֹו ׁשּנאמר:הּמלא ּכמֹו …»«≈∆»ְְְֱֶֶַַַָָ
אליה" לנּגע נתּתי z‰¯‚."לא ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ ְְִִֵֶַַָֹֹ¬««ƒ«¬…

לאּבד  ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? צּדיק הּוא אם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאף

הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? ְְִִַַַַָָָָָָָֻהאּמֹות
ׁשאּתה  ּכׁשם ּדבר, לא על ׁשהרגּתם אֹומר אני ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף

להרגני  .אֹומר ְְִֵֵָ

(ä)àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
:úàæ éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

i"yx£‡Â‰ŒÌb∑,ׁשּלּה וחּמרים וגּמלים עבדים לרּבֹות «ƒְְְֲִִִֶַַַָָָָ
הּוא' 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם ŒÌ˙a.את ְְְִִִֶַָָָָָֻ¿»

È··Ï∑ לחטא ּדּמיתי Ètk.ׁשּלא ÔÈ˜·e∑ אנ י נקי ¿»ƒֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ֲִִָ
ּבּה נגעּתי ׁשּלא החטא, .מן ְְִִֵֶַַָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúá§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−

ézúð-àì ïk-ìò éì-Bèçî:äéìà òbðì E ¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּדּמית ׁשּלא אמת »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ֱִִֶֶָֹ

ּכּפים  נקיֹון אבל לחטא, ּכאןמּתחּלה אמרה:(אין הדא ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

ּכאן  יׁש ידים ׁשּלא ∑EÈz˙Œ‡Ï.)מׁשמּוׁש היה מּמ לא ְִִֵַָָ…¿«ƒְִֶָָֹֹ

נתּתי  ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹנגעּת
וכן: ּכח, לא)ל וכן:(לקמן אלהים", נתנֹו (שופטים "ולא ְְְְְֱִֵֵַָֹֹֹ

לבֹוא טו) אביה נתנֹו .""ולא ְְִָָָָֹ

(æ)ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬
ðéà-íàå äéçå Eãòaúeîz úBî-ék òc áéLî E ©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½

:Cì-øLà-ìëå äzà©−̈§¨£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑ ׁשּמא סבּור ּתהא ואל »≈≈∆»ƒְְֵֶַָָ

יתּפּלל  ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּתתּגּנה
.לֹו(עלי אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו .)אמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡e‰ ‡È·ŒÈk∑:לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא ויֹודע ƒ»ƒְְְִֵֶַַָָָָֹ
צב)"ּבעדיתּפּלל "ו  .(ב"ק ְְְִֵַַַ

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−

:ãàî§«Ÿ

(è)úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨
ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe eðļ̈Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

epxetq

,f` llM KxAzi l`d d`xp `l mpn`̈§¨Ÿ¦§¨¨¥¦§¨©§¨¨
.calA xnF` lFw mdil` `A la £̀¨¨£¥¤¥¦§¨

pä.úî EilgA dlke KlFd LPd ¦§¥¦§¥§¨¤¤¢¦
"'d xvr xvr iM" LA ligzdWoldl) ¤¦§¦§¦¨Ÿ¨©

(gi weqt.c dxez

(c).âøäz ÷écö íb éBâäiE`x mpn`d £©©¦©£Ÿ©ª§¨¨
bxdYWe ,FMln zbixdA iFBd zigWYW¤©§¦©©£¦©©§§¤©£Ÿ
`NW dfA wiCv `EdW KlOd©¤¤¤©¦¨¤¤Ÿ

.`hgd dxez ¨¨
(f).Léàä úLà áLä äzòåmxhA §©¨¨¥¥¤¨¦§¤¤

.ilgA dlkYW.äéçåcr" FnM ,`txze ¤¦§¤©Ÿ¦¤§¥§¥¨¥§©
"mzFig(g ,d ryedi). £¨



xie`נב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy
i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑:עלֿיד לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא הרּגלה לא אׁשר ּכל מּכה עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל זרע ׁשל .נקבים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ לעיר,∑¯˜ ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְִֶַַָָ
עסקי  על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָעל

אֹותֹו: ׁשֹואלין שם)אׁשּתֹו אחֹות(ב"ק אֹו היא, אׁשּת' ְְְְֲֲִִִִ
.היא'? ִ

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑,נח לבן מּתרת אב ּובת ¬…ƒ«»ƒƒְֶֶֶַַָֹֻ
לעֹובדי  אבֹות לאּמת ׁשאין ּוכדי אלילים, עבֹודת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָ

היתה?ּדבריו  אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ּכן, הׁשיבֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבנים  ּתרח,ּבני ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אנחנּו" אחים אנׁשים "ּכי ללֹוט: אֹומר הּוא .וכן ְְְֲֲִִִֵֵַָָ

Èn‡Œ˙· ‡Ï C‡∑ היה אחרת מאם .הרן «…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼
ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì øîàå̈«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³
éçà éì-éøîà änL àBáð øLà íB÷nä-ìk̈©¨Æ£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬

:àeä«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑ ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְִֵ

אפניו: על ּדבּור ּדבר עֹוד ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
להיֹות  אבי מּבית הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִִִֵֶַַָָָּכׁשהֹוציאני
ּבמקֹום  ׁשאעבר וידעּתי למקֹום, מּמקֹום ונד ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמׁשֹוטט

"חסּד זה לּה "ואמר ‰˙eÚ.רׁשעים: ¯L‡k∑ לׁשֹון ְְִֵֶַַָָָֹ«¬∆ƒ¿ְ
אלהּות  לׁשֹון מקֹומֹות ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל ְְְְְְֱִִִֵַַַַָרּבים,
אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי מרּות ְְְֱֲִִֶַָָָֹּולׁשֹון
לׁשֹון  וכל קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", ְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהים
יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: רּבים, לׁשֹון ְְֱֲִִִֵֵֵַַַֹ'אלהים'

"ּבעליו  וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", ְְֲֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ"ואדֹוני
לׁשֹון  מהּו ּתאמר: ואם ּבבעליו". "והּועד ְְְְִִַַַָָָֹיּומת",
ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומֹו הּגֹולה ּכל ְְְְִִֵֶֶַָָָֻהתעּו?

כא)ּכמֹו: וּתתע",(לקמן קיט)"וּתל ּכׂשה (תהלים "ּתעיתי ְְִִֵֵֶֶַַַָ
לח)אבד", לבּקׁש(איוב ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", "יתעּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַֹֹ
וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó.אכלם  כו)עלי, אנׁשי (לקמן "וּיׁשאלּו ְָָƒ¿ƒƒְְְֲִֵֵַַַָ

וכן: אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", יד)הּמקֹום "ואמר (שמות ְְְְְִִֵַַַָָ
יׂשראל. ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ט)ּפרעה (שופטים ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹ

הרגתהּו" אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְֲִִֶָָָֹ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

Ì¯aיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

ÔB‰È„Èיג  È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

epxetq

.Cì øLà ìëå äzàirnA zFclEd ©¨§¨£¤¨©§¨¦§¥
.LizFdn`e LYW`g dxez ¦§§§©§¤

(h).eNòé àì øLà íéNòîwGd mxbl ©£¦£¤Ÿ¥¨¦§Ÿ¤¥
Ll oi`e okl mcw FYrci `l Wi`l§¦Ÿ§©§Ÿ¤¨¥§¥§
oi`e ,LYlrFY iYlA df lke ,FOr dai ¥̀¨¦§¨¤¦§¦©§§§¥

.oM zFUrl KxCi dxez ¤¤©£¥
(`i)íB÷na íéäìà úàøé ïéà ÷ø©¥¦§©¡Ÿ¦©¨
.äfäipxq mpn` iM .zEkln `xFn oi` ©¤¥¨©§¦¨§¨©§¥

mixEnB mikln Eid `l miYWlR§¦§¦Ÿ¨§¨¦§¦
Fxn`A zilB dxFdW FnM ,mrA mi`xFp¨¦¨¨§¤¨¨§¨§¨§
micar mY`e ,iYWlRd ikp` `Fld"£¨Ÿ¦©§¦§¦§©¤£¨¦

"lE`Wl(g ,fi ` l`eny).ai dxez §¨
(ai).äðîà íâåKlOd dY` mbe §©¨§¨§©©¨©¤¤

YgwNW dfA z`hg ,mdA wiCSd©©¦¨¤¨¨¨¨¤¤¨©§¨
,izFg` `idW iYxn`W liaWA dX`d̈¦¨¦§¦¤¨©§¦¤¦£¦
,iYW` oM mB `id m` l`Wl Ll didW¤¨¨§¦§Ÿ¦¦©¥¦§¦

izFg` zn`A `idW FnM§¤¦¤¡¤£¦
.iYW`ebi dxez §¦§¦

(bi).íéäìà éúà eòúäidl` zAqA ¦§Ÿ¦¡Ÿ¦§¦©¡Ÿ¥
ziAn z`vl iYkxvd iYq`OW xkPd©¥¨¤¨©§¦ª§©§¦¨¥¦¥
mFwnl `l ,rc` `l xW` lr ia`̈¦©£¤Ÿ¥©Ÿ§¨
`xTi dfaE ,iY`n oEkn§ª¨¥¦¦¨¤¦¨¥

."drFY"ci dxez ¤



נג `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑ עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס .ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EE ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
áL: ¥«

i"yx£EÈÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה ׁשטּופי אבל ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.זּמה  ִָ

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeäpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³
ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk Cì-àeä¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ

:úçëðå§Ÿ¨«©

i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑:לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, אבימל ¿»»»«ְְְְֲִִֵֶֶַָָ
ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ּכבֹוד ל עׂשיתי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ'הּנה
ּכסּות  ל הּזה והּכבֹוד הּממֹון הּנה הּוא", "אחי ְְִִֵֶַַַָָָָָָעליו:

‡Cz.עינים' ¯L‡ ÏÎÏ∑,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ִֵַ¿…¬∆ƒ»ְְִֵֵֶֶַֹ
'לאחר  לֹומר: להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאּלּו
ממֹון  לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה'. ּבּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתעּלל
ועלֿידי  הׁשיבֹותי ׁשעלּֿכרחי יֹודעים יהיּו ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּולפּיס

Ïk.נס  ˙‡Â∑ העֹולם ּבאי ּכל יהא ∑ÁÎÂ˙.ועם ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

הּללּו, נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָל
ּובלע"ז  ּדברים, ּברּור - מקֹום ּבכל 'ּתֹוכחה' ְְְְִֵַַָָָָָּולׁשֹון
ּולׁשֹון  אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְֲִִִֵֵָאשפרובי"ר,
ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ ְְִִֵֵַַַַָָָהּמקרא
ּובכל  ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכסּות
ּכל  וית יתי 'וחזית ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר
הּמקרא  לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָדעּמ

.ּפרׁשּתי  ְִֵַ

(æé)íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úà¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', .ּכתרּגּומֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה .עלּֿפי ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו  CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ

ÔÈÚÏÒטז  ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

epxetq

(fh)éçàì óñk óìà ézúð äpä.C ¦¥¨©¦¤¤¤¤§¨¦
FzFg` F` Wi` zA gwFl bdpnM ,xdnl§Ÿ©§¦§©¥©©¦£

.dX`l§¦¨
.íéðéò úeñk Cì àeä äpäWEAln ¦¥¨§¥©¦©§

miWPd zeWaFl EidW mipeB dOM lW¤©¨§¨¦¤¨§©¨¦
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.úçëðå ìk úàårnFW lM ipiraE §¥Ÿ§Ÿ¨©§¥¥¨¥©

ilE` WTaYW zgkFp lM ipiraE§¥¥¨©©¤§©¥©

zFgikeOd miWPd bdpnM KzFPbl§©¥§¦§©©¨¦©¦
.dexrC iNnA Ff z` Ff zFPbnEfi dxez §©¤§¦¥§¤§¨

(gi).íçø ìk ãòa 'ä øöò øöò ék¦¨Ÿ¨©§©¨¤¤
Klnia` did `l m` zFclFYd zindl§¨¦©¨¦Ÿ¨¨£¦¤¤
Fxn`A FA dxzdW FnM ,daEWzA aẄ¦§¨§¤¦§¨§¨§
"Kl xW` lke dY` ,zEnY zFn iM rC"©¦¨©¨§¨£¤¨

(f weqt).` dxez



xie`נד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב ּפרׁשה (ב"ק סמ «»«∆»»¿ַָָָָ
צרי והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָזֹו,
וגֹו'" "וּיתּפּלל ׁשּנאמר: ּתחּלה, נענה הּוא ּדבר, ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָלאֹותֹו
קדם  ּכבר ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּוסמי

אבימל את ‡Ó¯.ׁשרּפא ¯L‡k ‰¯N ˙‡ „˜t∑ ֲִִֵֶֶֶֶ»«∆»»«¬∆»»
ac¯.ּבהריֹון  ¯L‡k∑ והיכן אמירה היא והיכן ּבלדה. ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵָָָָ

אׁשּת ׂשרה אבל אלהים "וּיאמר אמירה: ּדּבּור? ְְֱֲֲִִִִֶַָָָָֹֹהּוא
ּבין  ּבברית אלֿאברם" ה' ּדבר "היה ּדּבּור: ְְְְִִִֵֶַַָָָוגֹו'".
והביא  וגֹו'", זה יירׁש "לא נאמר: וׁשם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹהּבתרים,

מּׂשרה  ac¯.הּיֹורׁש ¯L‡k ‰¯NÏ '‰ NÚiÂ∑ ִֵַָָ«««¿»»«¬∆ƒ≈
.לאברהם  ְְַָָ

(á)ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾
:íéýìû Búà øac-øLà£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑.חמא ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְִִַַָָָ
ׁשּלא  חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָֹרּבי
אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל 'מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹיאמרּו:

חדׁשים  ‡˙B.לז' ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה דּמּליל ְֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵַָ

"לּמֹועד  לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר אׁשר הּמֹועד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת
לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי ְְִֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּוב

ל  חּמה ּתלד:ּכׁשּתּגיע האחרת, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ÂÈ˜ÊÏ)∑לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l jxk zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ללללׂשׂשׂשׂשריטהריטהריטהריטה חחחחּמּמּמּמהההה האחרת האחרת האחרת האחרת ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּגּגּגּגיעיעיעיע ב)ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה כא, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׂשרה את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר לרׁש"י ְְְֱֲֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

לׂשרהאמראמראמראמר ה' ּדּדּדּדּבּבּבּבר ר ר ר וּיעׂש יצחק ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מה  ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָֹהיתה
ׁשהּדבר  מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור מפרׁש, לכן הּכתּוב. זאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמפרט

ללללּכּכּכּכל ל ל ל היה .ננננּכּכּכּכרררר ִִִִַַַַָָָָָָֹֹ ֹֹ

(â)-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤
:÷çöé äøN Bl-äãìé̈«§¨¬¨−̈¦§¨«

(ã)íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®
:íéýìû Búà äeö øLàk©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn b"i iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å)òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©
:éì-÷çöé¦«£©¦«

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

ÈÓz‡ד  ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו  Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

epxetq

àë(`).ã÷t 'äålNRzd mdxa` ©¨©©§¨¨¦§©¥
Klnia` crA(fi ,k lirl)z` cwR 'de" , §©£¦¤¤©¨©¤

aFI` zEaW z` aW 'de" Fxn`M ,"dxÜ¨§¨§©¨¤§¦
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(dÎc)...Bða ÷çöé úà íäøáà ìîiå©¨¨©§¨¨¤¦§¨§
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oA FzFid lr qg `le ,FpA z ¤̀§§Ÿ¨©¡¤

.mipEwfe dxez §¦



נה `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑ הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ

ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָעקרֹות
היה  ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות הרּבה ְְְְֲִִֵַַַָָָֹֹּבּיֹום,

.ּבעֹולם  ָָ

(æ)äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑:ּכמֹו וחׁשיבּות, ׁשבח לׁשֹון ƒƒ≈¿«¿»»ְְֲִֶַַ
מא) ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ראּו(שם אּלה", ּברא "מי ְְִִֵֶַָָָָָ

הּוא ּומי הּוא ּגדֹול (מה הּוא הבטחתֹו,)וכּמה ׁשֹומר , ְְִֵַַַָָָָ
ועֹוׂשה  מבטיח ׁשּנה ∑ÏlÓ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֶַַַָָƒ≈ִָ

ּכלֹומר: מאה, ׁשּלֹו ּגימטרּיא 'ּדּבר', אמר ולא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

לאברהם  מאה N¯‰.לסֹוף ÌÈ· ‰˜ÈÈ‰∑ּומהּו ְְְֵַָָָ≈ƒ»»ƒ»»ַ
את  הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ'ּבנים'
ילדה  'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבניהן

אסּופי אּלא הּׁשּוק'ׂשרה, מן .הביאה ֲִִִֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k jxk zegiy ihewl)

מן מן מן מן  הביאההביאההביאההביאה אסאסאסאסּוּוּוּופיפיפיפי אאאאּלּלּלּלאאאא ׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ילדהילדהילדהילדה לאלאלאלא אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמרֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ז)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוקקקק כא, ׁשּזה (רש"י הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנתעּברה  לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם אברהם, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבנֹו
ּפרׁשת  ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאבימל
ׁשהׂשרֹות  לֹומר, ויׁש מאה. ּבן היה אברהם ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתֹולדֹות),

ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
הּדֹור, ליצני ורק וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל יׁשמעאל את ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהֹוליד
אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת, את חּפׂשּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ׂשרה". נתעּברה מאבימל"ְְֲִִֵֶֶַָָָ

(ç)ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½
:÷çöé-úà ìîbä íBéa§−¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑ כ"ד עה)חדׁשלסֹוף ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑,הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימלׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàì§©§¨−̈§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו אלילים, עבֹודת לׁשֹון ¿«≈ְְֱֱֲִִֶֶַַ
לב) עריֹות,(שמות ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". ְְֲִֵֵַַַָָָָֻ"וּיקמּו

ּדתימא: לט)ּכמה לׁשֹון (לקמן אחר: ּדבר ּבי". "לצחק ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּדתימא: ּכמה ב)רציחה, ב הּנערים (שמואל נא "יקּומּו ְְְְִִֵַָָָָָָ
לפנינּו ."וגֹו'ויׂשחקּו ְְֲִֵַָ

(é)dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÈaŒÌÚ∑יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְִִִַַָָֹ
מריב  ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבןֿהאמה

וא  הירּׁשה, על יצחק ונֹוטל עם ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻ

ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּפי
דתימא: ּכמה כו)חּצים, הּיֹורה (משלי "ּכמתלהלּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אני" מׂשחק הלא ואמר וגֹו', ÈaŒÌÚ.זּקים ְְְֲִִִֵַַָָֹƒ¿ƒ

ÌÈÈ˜Âז  Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

‡·¯‰Ìח  „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

epxetq

(e).íéäìà éì äNò ÷çöiR lr s` §Ÿ¨¨¦¡Ÿ¦©©¦
KxAzi l`d ,wFpiYl dlin xrv WIW¤¥©©¦¨©¦¨¥¦§¨©

Kkitl ,iAlA dgnU ozpòîMä ìk ¨©¦§¨§¦¦§¦¨¨©Ÿ¥©
.éì ÷çöéb`ci `le ,icrA gnUie ¦§©¦§¦§©©£¦§Ÿ¦§©

.dliOd xrv liaWAf dxez ¦§¦©©©¦¨
(h).úéøönä øâä ïa úàdaWg ¤¤¨¨©¦§¦¨§¨

KM rnXW ipRn brNd dfl xxFrzdW¤¦§¥§¤©©©¦§¥¤¨©¨

dzEW :dkxal mpFxkf mxn`M ,FO`n¥¦§¨§¨¦§¨¦§¨¨¨
DO`C F` idEa`C F` - `wEWA `wEPiC§©¨§¨©£¦§¦¥

(a ,ep dkeq).
.÷çöîdUrPW dYWOd lr birln §©¥©§¦©©¦§¤¤©£¨

dxArzPW Fxn`A ,mdxa` ziaA§¥©§¨¨§¨§¤¦§©§¨
zrA df dxw `NW mrHde .Klnia`n¥£¦¤¤§©©©¤Ÿ¨¨¤§¥
z`fM rnW l`rnWi iM ,wgvi zcil¥©¦§¨¦¦§¨¥¨©¨Ÿ

ilE`A m`e .xFCd ipviNn KM xg ©̀©¨¦¥¨¥©§¦§©
dWiBxd `l ,wgvn did dciNd zrA§¥©¥¨¨¨§©¥Ÿ¦§¦¨

.dcExh f` dzidW ,dxU FAi dxez ¨¨¤¨§¨¨§¨
(i).dða úàå úàfä äîàä LøbiM ¨¥¨¨¨©Ÿ§¤§¨¦

ornl dAC `ivFdW oAd dUr DzvrA©£¨¨¨¨©¥¤¦¦¨§©©
ipRn ,WxB Kkitl ,lMd DpA Wxii¦©§¨©Ÿ§¦¨¨¥¦§¥

.zvwA ENt` WxiIW oiC oi`W¤¥¦¤¦©£¦¦§¨



xie`נו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy
˜ÁˆÈŒÌÚ∑(ב"ר)אינֹו אם אפּלּו ּבני, ׁשהּוא מּכיון ƒƒ¿»ְֲִִִִֵֵֶָ

אֹו ּכיצחק ּבני,הגּון אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
"עםּֿבני  קלֿוחמר עּמֹו, לירׁש ּכדאי זה ְְִִִִֵֶֶַַַָֹאין

ּבֹו ׁשּׁשּתיהן .עםֿיצחק", ְְִִֵֶֶָ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«

i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר)לׁשּלחֹו לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . לתרּבּות ׁשּיצא ׁשּׁשמע .על «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåE ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìòäøN E ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷a òîL§©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות .)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה .למדנּו, ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦
äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà ïziå©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨

:òáL øàa øaãîa òúzå Cìzå©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ולא ∆∆¿≈««ƒְְְִֶֶֶָָָָֹ

רעה  לתרּבּות ׁשּיצא על אף ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.ׂשֹונאֹו ְְְֶַַָָָָ¿∆«∆∆ַ
רעה, עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה ׁשכמּה, על ׂשם ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּילד

ּברגליו ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו CÏzÂ.(בראשית ְְְֲֵֵַַַַַָָָֹ«≈∆
Ú˙zÂ∑ לג ּביתחזרה .(ב"ר)אביהּלּולי «≈«ְְִִֵֵָָָָ

(åè)úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©
:íçéOä ãçà©©¬©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר .הרּבה לפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úà¤Ÿ−̈©¥«§§

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

epxetq

.äîàä ïa Løéé àì ékqgin Fpi`W ¦Ÿ¦©¤¨¨¨¤¥§ª¨
mEbRd xg` KlFd clEdW ,Lixg ©̀£¤¤©¨¨¥©©©¨

(a ,eq oiyeciw).`i dxez

(ai)éðéòa òøé ìàìòå øòpä ìò E ©¥©§¥¤©©©©§©
éìà øîàz øLà ìk ,EúîàäøN E. £¨¤Ÿ£¤Ÿ©¥¤¨¨

xacA xn`YX dn LipirA rxi l ©̀¥©§¥¤©¤Ÿ©¦§©
ipniq mr mWxbl dn`de xrPd©©©§¨¨¨§¨§¨¦¦¨¥

n`M ,zECar"DnkW lr mU" Fxweqt) ©§§¨§¨©¦§¨
(ci.

.dì÷a òîLzFUrl dxn` oicA iM §©§Ÿ¨¦§¦¨§¨©£
.KM̈

.òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékl`rnWie ¦§¦§¨¦¨¥§¨©§¦§¨¥
`xTi wgvia iM" ,Fl micar Eidi eipaE¨¨¦§£¨¦¦§¦§¨¦¨¥

.FA `le ,"rxf Llbi dxez §¨©§Ÿ
(bi).äîàä ïa úà íâåiE`x oi` mbe §©¤¤¨¨¨§©¥¨

WxbY iM ,oAd z` WxbYW lr b`cYW¤¦§©©¤§¨¥¤©¥¦§¨¥
mFwn lMn ,LpA `l ,"dn`d oA z`"¤¤¨¨¨Ÿ¦§¦¨¨

.àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì`l §£¦¤¦©§£Ÿ
.Kkl iE`x `Ed didIWci dxez ¤¦§¤¨§¨

(ci).dîëL ìò íNzF`l zngd z` ¨©¦§¨¤©¥¤§
"dici zgY iPrzde" KxC lr ,zEgtW¦§©¤¤§¦§©¦©©¨¤¨

(h ,fh lirl)zYn wiCSd lcg `l la` ,£¨Ÿ¨©©©¦¦¥

mpFxkf Exn`W FnM ,mxFqgn iC mdl̈¤¥©§¨§¤¨§¦§¨
"xrPd z` midl` idie" :dkxalweqt) ¦§¨¨©§¦¡Ÿ¦¤©©©

(keilrFtE eilObe eixOg zFAxlziy`xa) §©©¨¨§©¨¨£¨
(k ,bp daxizlEf xaC Exqg `l okle .§¨¥Ÿ¨§¨¨¨¦

`vOdaE ,xAcOA mzFrzA miOd©©¦¦§¨©¦§¨§¦¨¥
did iM FrahM xAcOA mW aWi miOd©©¦¨©¨©¦§¨§¦§¦¨¨

."mc` `xR"¤¤¨¨
.ãìiä úàå.clId z` mB Dl ozp §¤©¤¤¨©¨©¤©¤¤

äçlLéåFnM ,FCqg axA DzF` dEl . ©§©§¤¨¦¨¨§Ÿ©§§
" mgNWl mOr Kld mdxa`e",gi lirl) §©§¨¨Ÿ¥¦¨§©§¨

(fh.eh dxez



נז `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑ ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְִֵ

'ׁשהטיח  מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָטיחֹות,
ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבאׁשּתֹו',
ליּכנס  הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיה

ּכמֹו: ב)לכאן, מּגזרת:(שה"ש הּסלע", יט)"ּבחגוי (ישעיה ְְְְְִִֵֶַַַַָ

ּומּגזרת: לחּגא", למצרים יהּודה אדמת (תהלים "והיתה ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
וכן:קז) ּכּׁשּכֹור", וינּועּו סה)"יחּגּו ארץ",(שם "קצוי ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

קצה  pÓ‚„.מּגזרת ·LzÂ∑ הֹוסיפה למּות ׁשּקרב ּכיון ְִִֶַָ«≈∆ƒ∆∆ִֵֶַָָָָ
.להתרחק  ְְִֵַ

(æé)Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧
íéýìû|Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà ¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´

øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä̈¨®©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©
:íL-àeä øLàa©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑ החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה מּכאן ∆«««ְִִֶֶַַָָָ
עליו, אחרים להתקּבלמּתפּלת קֹודמת .(ב"ר)והיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ÌLŒ‡e‰ ¯L‡a∑(טז עֹוׂשה (ר"ה ׁשהּוא מעׂשים לפי «¬∆»ְֲִִֶֶַ
נּדֹון, הּוא לעׂשֹות.עכׁשו עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא ְְְֲִִִֶַַַָָֹ

'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת מלאכי ׁשהיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלפי
אּתה  ּבּצמא, ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשל
צּדיק  הּוא, מה 'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָמעלה
מעׂשיו  'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? ְְֲִִֶַַַָָָָָָאֹו
והיכן  הּואֿׁשם". "ּבאׁשר וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשל
נבּוכדנאצר, ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהמית

כא)ׁשּנאמר: התיּו(ישעיה צמא לקראת וגֹו' ּבערב "מּׂשא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּכ וגֹו'", היּומים ערבּיים, אצל אֹותם מֹוליכין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

הֹוליכּונּו מּכם, 'ּבבּקׁשה לּׁשּבאים: אֹומרים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָיׂשראל
ׁשּנאמר: עלינּו', וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו ּבני ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאצל

כה) ּדֹודים.(שם אּלא ּדדנים, ּתקרי אל ּדדנים", ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ"ארחֹות
מלּוח  ודג ּבׂשר להם ּומביאין לקראתם יֹוצאים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָואּלּו
מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, ּכסבּורים נפּוחים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹונאדֹות
ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָּוכׁשּמכניסֹו

.ּומת  ֵ

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

(ë)éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøŸ¤¬©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת ∑¯·‰ חּצים על ∑˜M˙.יֹורה …∆«»ְִִֶֶֶ«»ַ
הּׁשי"ן  לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשם

העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמדּגׁשת,
ׁשּנאמר: טז)הּוא וגֹו'(לעיל בּכל .""ידֹו ְֱֶֶַַָֹ

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, 'זרק (שם)מּמק ֹום אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קאי' אעּקריּה לאוירא, .חּוטרא ְֲִִֵֵַַָָָָ

e˜¯‡יז  ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

e¯·‡כ  ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא  dÏ ˙·ÈÒe Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(hi).äéðéò úà íéäìà ç÷ôiåmin mFwn xiMdl zrC DA ozp.okl mcw `nEq dzid `l iM ,mW didWk dxez ©¦§©¡Ÿ¦¤¥¤¨¨©¨©©§©¦§©¦¤¨¨¨¦Ÿ¨§¨¨Ÿ¤¨¥



xie`נח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy

ß oeygxn c"i iyiy mei ß

(áë)-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ©
ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLà£¤©−̈Ÿ¤«
i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו, ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.לזקּניו  ְִָֻ

(âë)éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר  "הּנה :ל"לפני רבה)צי .(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà íénä©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå äfä©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìa¦§¦¬©«

(æë)eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬
:úéøa íäéðL§¥¤−§¦«

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו  „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז  ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

epxetq

(ak).Enò íéäìà`xi ip` Kkitl ¡Ÿ¦¦§§¦¨£¦¨¥
ip` okl ,LxWre LzxEaBn `l ,LOn¦§Ÿ¦§¨§§¨§§¨¥£¦

.il raXYW WTanbk dxez §©¥¤¦¨©¦
(bk)äNòz Enò éúéNò øLà ãñçk©¤¤£¤¨¦¦¦§©£¤

.éãnòcrA raXdl cqg icOr dUr ¦¨¦£¥¦¨¦¤¤§¦¨©§©
.LipAck dxez ¨¤
(ck).òáMà éëðàcqgd dUr` ikp` ¨Ÿ¦¦¨¥©¨Ÿ¦¤¡¤©¤¤

icOr ziUr `l dY` la` ,raXdl§¦¨©£¨©¨Ÿ¨¦¨¦¨¦
.ipElfB LicarW ,LixacM cqgdk dxez ¤¤¦§¨¤¤£¨¤§¨¦

(dk).Cìîéáà éãáò eìæb øLà£¤¨§©§¥£¦¤¤

lfBd lr Kln `Ed xW`A FgikFd¦©£¤¤¤©©¨¥
FgikFde ,milkn oi`e Fvx`A dUrPd©©£¤§©§§¥©§¦§¦
xW` ,FziaA EidW mirWxd lr oM mB©¥©¨§¨¦¤¨§¥£¤
aWi `l" Fxn`M ,miwiCSd KxcM `lŸ§¤¤©©¦¦§¨§Ÿ¥¥

"dInx dUr iziA axwA,`w mildz) §¤¤¥¦Ÿ¥§¦¨
(f.ek dxez

(ek).äNò éî ézòãé àìeWkr mB Ÿ¨©§¦¦¨¨©©§¨
ici lr lfBd dUrp iM ipYrcFdW¤©§©¦¦©£¨©¨¥©§¥
dUr mdn in xrWl iYrci `l ,icar£¨©Ÿ¨©§¦§©¥¦¥¤¨¨
,ilv` cEWg mdn cg` mEW oi` iM ,df¤¦¥¤¨¥¤¨¤§¦

.iziaA aWFi did `l cEWg did m`W¤¦¨¨¨Ÿ¨¨¥§¥¦
àì éëðà íâå éì zãbä àì äzà íâå§©©¨Ÿ¦©§¨¦§©¨Ÿ¦Ÿ

.ézòîLizFidAW ipYgkFdX dn lr ¨©§¦©©¤©§©¦¤¦§¦
uFng xX`l did ilr Klnediryi it lr) ¤¤¨©¨¨§©¥¨©

(fi ,`m` iM df dUri `l KlOd dPd ,¦¥©¤¤Ÿ©£¤¤¦¦
zwrv lFwl m` :mipR ipXn cg` lr©¤¨¦§¥¨¦¦§©£©
dfi` mqxtn oFnd lFwl m`e ,lEfBd©¨§¦§¨§©§¥¥¤
,il YcBd `l dY`" dPde .dUrPW lfB̈¥¤©£¨§¦¥©¨Ÿ¦©§¨¦
oFnd lFw "iYrnW `l ikp` mbe§©¨Ÿ¦Ÿ¨©§¦¨

.dfAfk dxez ¨¤
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(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©
:äðcáì závä øLà älàä úNák§¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦ µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑ עדּות לׁשֹון «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְֵ
הּמּצבה" "ועדה ּכמֹו: נקבה, Èz¯ÙÁ.ׁשל Èk ְְְֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ

¯‡a‰Œ˙‡∑אבימל רֹועי עליה היּו מריבים ∆«¿≈ְֲִִִֵֶֶֶָָָ

א  חפרנּוה'. 'אנחנּו מי ואֹומרים: ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
היא, ׁשּלֹו לקראתֹו, הּמים ויעלּו הּבאר על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיתראה

אברהם  לקראת .ועלּו ְְְִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`xie zyxt eh jxk zegiy ihewl)

אבינּו ּכאברהם לנהֹוג יׁש - לּבנים" סימן אבֹות ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ"מעׂשה
ואף נהג, ׁשהּוא ּכפי ּבעֹולם, אלקּות ּפעּולתֹואפן אפן אפן אפן ּולפרסם ְְְְְֱִֵֶַַַָָֹֹֹ ְֶֶֶֶָֹֹ

לּבנים. סימן ִִַָָהּוא
צרי אּלא ּבביתֹו, הּנמצאים יהּודים ּבקירּוב להסּתּפק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין

וׁשבים". ה"עֹוברים ּביהּודים ׁשם ּולטּפל ל"רחֹוב" ְְְְִִִִֵֵַָָָָָלצאת
ּכאׁשר  ּגם אפׁשרית, ּדר ּבכל להׁשּתּדל יׁש זֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפעילּות
ּומׁשקה. מזֹון וׁשבים" ל"עֹוברים לתת צרי ּכ ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלׁשם
היא  עליהם להׁשּפעה הּדר ּכאׁשר אפּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיתר־על־ּכן:

ּדרכי לחץ לחץ לחץ לחץ ּבאמצעּות ׁש"ּדרכיה ּכּמּובן, הּתֹורה, ּבדר) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ
ַֹנעם").

ׁשּלחצּו האדם ?ּבכ הּתֹועלת מהי ויטען: הּטֹוען יבֹוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואם
זאת  עֹוׂשה - להתּפּלל ׁשמע, קריאת לקרא ,לבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעליו
ּכדי  הּזאת, ּבפעם ּתפּלין מּניח האחר חׁשק. ללא רצֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹללא

מחר. יהיה מה לדעת אין א הּלחץ, מן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָל"התּפּטר "
לנּו מסּוּפר ּכ הּנ"ל,ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה על ּבסיּפּור - הֹוראה מּלׁשֹון - ְְִִַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּב מדּבר ּכאׁשר אברהם, ּבימי אם קל־וחֹומר: ׁשל בני בני בני בני ּובדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ל"נח נח נח נח  זֹו ּדר הביאה ּתֹורה, מּתן ולפני אאאאֹוֹוֹוֹותי תי תי תי , ההההּכּכּכּכררררּתּתּתּת ֹֹ ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

",ּבּבּבּבברברברברּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותי תי תי תי  ְְְְִִִִִִִִָָָָ
על  מדּבר וכאׁשר ּתֹורה, מּתן לאחר ְְְְֲֶַַַַַַַַַַַָָָָֻעל־אחת־ּכמה־וכמה
ּכל  לעׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיׂשראל להיֹות "רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָיהּודי,
הּכפּיה  יתר־על־ּכן: לרצֹונֹו. היא המצֹות ועׂשּית ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָהמצֹות...",

רצֹונֹו יהיה ׁשּזה ,לכ יגרמּו "מצוה ההההּגּגּגּגללללּוּוּוּוי י י י והּלחץ לידי עד , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
מׁשלם. ּבאפן המצֹות ּכל את יקּים והּוא מצוה", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגֹוררת

ׁשל  ּבאפן ּבעֹולם הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ּפרסּום ׁשל זאת ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעבֹודה
ּבּבּבּב" אאאאֹוֹוֹוֹותיתיתיתי קּיּום ברברברברּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותי תי תי תי ההההּכּכּכּכררררּתּתּתּת את מּדה, ּכנגד ּבמּדה ּתחיׁש ," ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מל ׁש"ּיעמד על־ידי ּדעה..." הארץ מלאה "ּכי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹההבטחה
דוד... ּכּכּכּכללללמּבית ׁשל ויכויכויכויכּוּוּוּוףףףף ּבדקּה" ּולחזק ּבּה ליל יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

האמּתית  ּבגאּלה ׁשּבעל־ּפה, והּתֹורה ׁשּבכתב ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּתֹורה
צדקנּו. מׁשיח על־ידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהׁשלימה

(àì)íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬
:íäéðL eòaLð¦§§−§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézL ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

Ô‡Úcכח  ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל  ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰ נ"י‡„‰:( »≈»»

‡¯Èלא  Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב  Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

epxetq
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xie`ס zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy

(âì)ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò ìû¥¬¨«

i"yx£ÏL‡∑ להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְִֵֵַַַַָָ
'ּפנּדק  אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻמּמּנּו

ּפרֹות  מיני ּכל ּובֹו נטיעה לאכסניא, לׁשֹון ּומצינּו ,' ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשּנאמר: יא)ּבאהלים, אּפדנּו"(דניאל אהלי ."וּיּטע ְְֱֳֳִִֵֶֶַַַַַָָ
'B‚Â ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל אֹותֹו עלֿידי «ƒ¿»»¿ְְְִֵֵֶֶַָ

לאחר  העֹולם. לכל אלּה ְְֱַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ׁשאכלּתם  למי 'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאֹוכלים
ׁשאמר  מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמּׁשּלֹו,

אכלּתם' העֹולם, י)והיה .(סוטה ְְֲֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dItM iciÎlrW dkxaA zlrFYd©¤¤¦§¨¨¤©§¥§¦¨

עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם:::: אלאלאלאל יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשםםםם לג)ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם (כא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אברהם  ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל
לאחר  ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבינּו
אכלּתם? מּׁשּלי וכי להם, אמר לברכֹו. עמדּו וׁשתּו, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאכלּו
ׁשאמר  למי ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשל

העֹולם ואילך)והיה א עמוד סוף י, (סוטה ְָָָָ
ד)ּבּמדרׁש מט, פרשה רבה רצּו(בראשית ׁשּלא ׁשאּלּו מּובא, ְִֵֶֶַָָָֹ

מה  על ּגדֹול סכּום אברהם מהם ּתבע הּקּב"ה, את ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלבר
ּברּו" לֹומר נתרּצּו לׁשּלם, רצּו ׁשּלא ּומּכיון וׁשתּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאכלּו

מּׁשּלֹו". ׁשאכלנּו עֹולם ְִֵֶֶַָָא־ל
להכריח  אברהם מצא ּתֹועלת מה מאד, ּתמּוּה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹולכאֹורה
להּגיד  רצּו לא ּדאם כּו'", עֹולם א־ל ּברּו" להּגיד ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאנׁשים
אּלּו ּדברים להּגיד יׁש ּתֹועלת מה הּטֹוב, מרצֹונם זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאת

ההכרח? מּצד ולחּוץ, הּׂשפה מן ְְִִֵֶַַַַַַָָרק

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּבעל  ׁש"יׁש להּכרה להּגיע ּביכלּתֹו נח, ּבן אפילּו אדם, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּכל
את  לפרסם אבינּו אברהם התעּסק ולכן זֹו", לבירה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבית

וׁשב". עֹובר ּכל "ּבפה יתּבר ְְֱִֵֵֶָָָָֹאלקּותֹו
ּבאים  הם ואין זה, את מבינים ׁשאינם אנׁשים ּכׁשראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָא
ּגדֹולה  וחמרּיּותם ׁשּגסּותם אברהם הבין מעצמם, זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלהּכרה

זֹו. להּכרה להּגיע יכֹולים הם אין ולכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמאד,
ּבּטּוׁש ּפעל ּדעל־ידי־זה ּגדֹול, סכּום אברהם מהם ּתבע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָולכן

הּקדֹוׁש ּבּזהר וכדאיתא וחמרּיּותם, ּבגסּותם (חלק ּוׁשבירה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ
כט) פרק ריש בתניא הובא א. קסח, ּביּהג סליק ּדלא ְִֵָָָָ"אעא

כּו' נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין ְְְְְִִֵֵַָָָָָנהֹורא
ׁש"יׁש להּכרה מעצמם ּכבר הּגיעּו ואז ליּה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמבּטׁשין

זֹו". לבירה ְִִַַַַָּבעל־הּבית

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְִֶֶֶַֻ
היה  ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, וכאן ׁשנה, כ"ה ְֲֵֶֶָָָָָָָָָעׂשה
ּבאלֹוני  וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבצאתֹו
ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם מצינּו ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹממרא",
,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה מקֹומֹותיו ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבכל
"ויהי  מּׁשם", "וּיעּתק אברם", "וּיעבר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
עׂשה  לא ּובמצרים מצרימה", אברם וּירד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹרעב...
מּיד: ּפרעה. ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָֹֹאּלא
אׁשר  ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא עד למּסעיו" וּיל"ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּנה  עד יׁשב ׁשם "וּיּסע ּבחברֹון", מּיד: סדֹום, פכה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ  ּובא לֹוט, ׁשל ּבּוׁשה מּפני אברהם" ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָמּׁשם
למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּפלׁשּתים,
ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה הרי הּמלאכים, אצלֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבאּו
הּכתּוב  ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", ְְִִִִִַַַָָָָֹֻ"ימים
ׁשּתי  עליהם מרּבים היּו ואם לפרׁש, אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻלסּתם,
אינם  ועלּֿכרח מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָׁשנים,
מּׁשם  יצא מּיד ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר ְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָיתרים
ׁשל  עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָוחזר

ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים עֹולם'יצחק ּב'סדר ׁשנּויה ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
.(ב"ר)

(לג  ‡aˆ ·Èˆe נ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

ÔÈÓBÈלד  È‡zLÏt Ú¯‡a Ì‰¯·‡ ·˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ

epxetq
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סי `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

ß oeygxn e"h ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©Ÿ́¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש «««¿»ƒ»≈∆ְִֵֵֵַ
פט) ואֹומר:(סנהדרין מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אחר

אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמּכל
ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל ְְְִִִֶֶַַָָָָָאֹו
מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר הייתי ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹאּלּו

מתּפאר  ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל יצחק ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹעל
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו לי אמר אּלּו מיראני, אּתה אחד ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּבאבר

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ 'זבח ּכÈp‰∑.הּוא: ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒָ
זּמּון  ּולׁשֹון הּוא ענוה לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם .היא ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָ

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiåzáäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ
íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ

éìà øîà øLà íéøää ãçà ìò äìòì:E §Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', לֹו:אין אמר «»ְֵֶַַָָָָָ

יאמרּו: ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹ'ּבבּקׁשה
מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות ∑‡˙EaŒ.(סנהדרין ִֶַָָָָָֹ∆ƒ¿

."אתֿיחיד" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: ְְְִִִֵֵֶַַָָָאמר
לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: ְְְִִִִֶֶַַָָָָאמר
אמר  אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ"אׁשרֿאהבּת".
ׁשּלא  מּתחּלה? לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹלֹו:
לחּבב  ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח ּפתאם, ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹלערּבבֹו
ודּבּור  ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את .עליו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

‰i¯n‰ ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, :(ב ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
הּמֹורּיה". ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את ְְִִִִֵֶַַַָָ"לבנֹות

ׁשּמּׁשם  ׁשם על ּפרׁשּו, זכרֹונםֿלברכה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָורּבֹותינּו
ׁשם  על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. יֹוצאה ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָהֹוראה
ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, .עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

e‰ÏÚ‰Â∑ חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ¿«¬≈ְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
להר  להעלהּו אּלא לׁשחטֹו, ְְֲֲֵֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הֹורידהּו לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, ‡Á„.לעׂשֹותֹו ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ««
ÌÈ¯‰‰∑הּצּדיקים מתהא ספרים (הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ∆»ƒְְִִִֵַַַַָָָ

לּצּדיקים  מׁשהא ּכדי )אחרים: זה וכל להם, מגּלה ואחרּֿכ , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וכן: ׂשכרן, יב)להרּבֹות אראּך",(לעיל אׁשר הארץ "אל ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּביֹונה: ג)וכן הּקריאה (יונה את אליה .""ּוקרא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

(â)çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º
éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå äìòŸ½̈©¨´̈©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז הּוא ∑L·ÁiÂ.(פסחים ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…
מקלקלת  ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעצמֹו

הּׁשּורה  ÂÈ¯Ú.את ÈLŒ˙‡∑(ב"ר),ואליעזר יׁשמעאל ֶַָ∆¿≈¿»»ְֱִִֵֶֶֶָ
אנׁשים, ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין

עּמֹו הּׁשני יהיה ויתרחק, לנקביו האחד יצטר .ׁשאם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
Úw·ÈÂ∑:ּכמֹו וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו: ב "וצלחּו(שמואל «¿««ְְְְְַַַָ

ּבּקּוע, לׁשֹון ּבלע"ז הּירּדן", .סינדר"א ְְְִֵַַַַַ

(ã)àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§
:÷çøî íB÷nä-úà¤©¨−¥«¨«Ÿ

È˙א  Èq ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

d¯ÓÁג  ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

epxetq

áë(`).íäøáà úà äqðdidIW oEM ¦¨¤©§¨¨¦¥¤¦§¤
.gkA didW FnM `xie adF` lrtA§Ÿ©¥§¨¥§¤¨¨§Ÿ©
aFh `EdW F`xFal xzFi dnci dfaE¨¤¦§¤¥§§¤
dpEMd mpn` iM .lrtA mlFrl̈¨§Ÿ©¦¨§¨©©¨¨

dncIW dzid mc`d zE`ivnA¦§¦¨¨¨¨§¨¤¦§¤
cird xW`M ,xWt`d itM F`xFal§§§¦¨¤§¨©£¤¥¦
"EpzEncM EpnlvA mc` dUrp" Fxn`A§¨§©£¤¨¨§©§¥¦§¥

(ek ,` lirl).a dxez

(b).íB÷nä ìà CìiådIxFOd ux` l` ©¥¤¤©¨¤¤¤©¦¨
(a weqt).c dxez

(c)úà àøiå ,åéðéò úà íäøáà àOiå©¦¨©§¨¨¤¥¨©©§¤
.íB÷nä.dIxFOd xdA gaGd mFwn ©¨§©¤©§©©¦¨



xie`סב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑,מּיד מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְִִֵַַָָָ

ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹּכדי
עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה .ואּלּו ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ

ÌB˜n‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן .ראה ««¿∆«»ַָָָָָָָ

(ä)-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦
äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçä©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰kŒ„Ú∑ אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכל ֹומר «…ְֲֶֶֶַַָָ

ּׁשאמר  מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפנינּו.
'"זרע יהיה "ּכה הּמקֹום: נתנּבא ∑eLÂ·‰.לי ְְִִֶֶַַָֹ¿»»ְִֵַ

ׁשניהם  .ׁשּיׁשּובּו ְֵֶֶָ

(å)÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

:åcçé íäéðL§¥¤−©§¨«
i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑,הּבׂשר את ׁשאֹוכלת ׁשם על סּכין, ««¬∆∆ִֵֶֶֶֶַַַָָ

דתימא: לב)ּכמה ּבׂשר",(דברים ּתאכל "וחרּבי ְְְְִֵַַָָָָֹ
נקראת  זאת אחר: ּדבר לאכילה. ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשּמכׁשרת
ׂשכרּה מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על .'מאכלת', ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÂcÁÈ Ì‰ÈL eÎÏiÂ∑ׁשהֹול יֹודע ׁשהיה אברהם, «≈¿¿≈∆«¿»ְֵֵֶֶַַָָָָ
ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹלׁשחט

ּבּדבר  מרּגיׁש היה .ׁשּלא ְִֶַַָָָָֹ

(æ)øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤
äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá éppä¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−

:äìòì§Ÿ¨«

(ç)äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈
:åcçé íäéðL eëìiå éða§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑,הּׂשה לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר: ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶֶַַַ
יצחק  ׁשהבין ואףֿעלּֿפי ּבני". "לעלה ׂשה, אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואם

ּבלב  יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
.ׁשוה  ֶָ

(è)ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤
ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà íL̈³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«

i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד הּידים (שבת מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְֲִֵַַַָָָָָ
"עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֻוהרגלים

ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום לבנים, קרסּליהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
נּכר  .היה ִָָָ

(é)úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤
ì:Bða-úà èçL ¦§−Ÿ¤§«

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

‡ÓÈ¯‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט  ‡·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈
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סג `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(àé)øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤
íäøáà|:éðpä øîàiå íäøáà ©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא, חּבה .לׁשֹון «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−
äîeàîék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòàìå äzà í §®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ

ða-úà zëNç:épnî Eãéçé-úà E ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−¦¤«¦
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑ לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ

ּדם', מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָּבאתי
מּום  ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: .אמר ְַַַַַַַָָ

ÈzÚ„È ‰zÚ Èk∑:אברהם לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ƒ«»»«¿ƒְִַַַַַָָָָָ
"ּכי 'אפרׁש לי: אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

"קחֿנא  ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָביצחק
יד ּתׁשלח "אל לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."ְְְְִִִֵֶַַַַָָָאתּֿבנ

אחּלל  '"לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ֲֵֶַַַַַַָָָֹאלֿהּנער"'.
ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא 'קח',ּבריתי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

אּלא  'ׁשחטהּו', ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמֹוצא
אחתיּה' אּסקּתיּה ÈzÚ„È."העלהּו", ‰zÚ Èk∑,מעּתה ְֲֲֵֵֵַַַַƒ«»»«¿ƒֵַָ

היא  מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻיׁש
"ּכי  ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .אצל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָחּבתי

אּתה  אלהים ."ירא ְֱִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn)

הּנער  אל יד ּתׁשלח אל "וּיאמר הּפסּוק את לֹומדים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּכאׁשר
אּתה  אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ּכי מאּומה לֹו ּתעׂש ְְְְֱִִִִֵַַַַַַָָָָֹואל
ׁשאלה  מתעֹוררת - מּמּני" יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא

למקרא: חמׁש ּבן אצל ְְְִֵֵֶֶָָָּפׁשּוטה
הּצר טעם טעם טעם טעם מהּו -לציוּוי ּבּבּבּבנתינתנתינתנתינתנתינת גֹו'" ידעּתי עּתה "ּכי - ְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָֹ

לכאֹורה, מאּומה", לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָ"אל
אל  יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי את אבינּו אברהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּׁשמע

ּבוּדאי ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹותר תר תר תר הּנער", ּומהּוׂשׂשׂשׂשמחמחמחמח ּבחּיים, יּׁשאר יחידֹו ׁשּבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
" טעם ּבנתינת וגֹו'"?!ּכּכּכּכי י י י הּצר ידעּתי עּתה ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָֹ

לֹומר צרי לאחרי ׁשׁשׁשׁשהיה היה היה היה ועל־ּכרח) ּבינּתים ענין איזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
"ּכי  הּמענה ּבא זה ׁשעל הּנער"), אל יד ּתׁשלח "אל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּציּוּוי

וגֹו'". ידעּתי ְְִַַָָעּתה
אברהם  ׁשל ׂשיחתֹו היתה ׁשּבנּתים רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָולכן
(להּקּב"ה) אברהם לֹו "אמר כּו', ׁשלימה ׂשיחה ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה,

ׂשׂשׂשׂשיחתי יחתי יחתי יחתי  אתאתאתאת לפנילפנילפנילפני אמרּתאפראפראפראפרׁשׁשׁשׁש "אתמֹול ּדבריו, ותכן ," ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יקרא ּביצחק ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי

הּנער"?! אל יד ּתׁשלח אל לי אמר אּתה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹעכׁשו
ׂשפתי  ּומֹוצא ּבריתי אחּלל "לא הּקּב"ה, לֹו הׁשיב זה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹועל
לא  אׁשנה, לא ׂשפתי מֹוצא קח, ל ּכׁשאמרּתי אׁשנה, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
(וטעם  אחּתיּה, אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו, ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאמרּתי

לׂשטן  להׁשיב מה לי יׁש מעּתה ידעּתי, עּתה ּכי ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּדבר)
ּפה  ּפתחֹון לי יׁש ,אצל חּבתי היא מה הּתמהים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻולאּמֹות
זה  היה לא ּכלֹומר, אּתה", אלקים ירא ּכי ׁשרֹואים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעכׁשו
מּכיון  אּתה", אלקים ירא "ּכי לּכל להראֹות נּסיֹון ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאּלא

מּמּני". יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹׁש"ּלא
ּבאּור: ְֵֶֶליתר

הּקּב"ה, ׁשל הנהגתֹו את מבין אינֹו אם ּגם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכאֹורה,
אמר  אּתה עכׁשו כּו' ואמרּת וחזרּת כּו' לי אמרּת ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ"אתמֹול
ּולהזּדרז  ּבחּיים, נׁשאר ׁשּיצחק לׂשמח לֹו היה - כּו'" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלי
ׁשאלֹות  לׁשאל מּבלי כּו', הּמזּבח ּגּבי מעל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַֹלהֹורידֹו

ְָמיּוּתרֹות?!
לפרׁש מּבלי הּיֹום לסדר לעבר יכל היה לא ׁשאברהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹאּלא,
על  וקּוׁשיא ׁשאלה לֹו ּכׁשּיׁש הּקּב"ה, לפני ׂשיחתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת

ּבהּקּב"ה. לאמּונה הּנֹוגע ענין - הּקּב"ה ׁשל ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהנהגתֹו
:עצמ ְְְַַַוהגע

נּסיֹון  לכל ּכל ּולהראֹות להֹוכיח ּכדי אּלא היה לא העקידה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
את האמהאמהאמהאמּוּוּוּונה נה נה נה העּמים ותקףותקףותקףותקף ּבהּקּב"ה,ּגּגּגּגדלדלדלדל אבינּו דאברהם ִֶַָֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְֱֱֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשאלה  עם אבינּו אברהם יּׁשאר ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו יּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואי
הּפ - הּקּב"ה ׁשל הנהגתֹו על האמּונה) ענין הּפ) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוקּוׁשיא

העקידה?! נּסיֹון ּומּטרת ְְֲִִֵַַַָָָּתכלית

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ
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xie`סד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy
אמר  אּלא להחריׁש, יכל אבינּו אברהם היה לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹולכן,

" לפנילפנילפנילפנילהּקּב"ה לֹואפראפראפראפרׁשׁשׁשׁש ׁשהׁשיב עד כּו'", ׂשיחתי את ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
אׁשנה  לא ׂשפתי "מֹוצא ׁשיּנּוי, ׁשּום ּכאן ׁשאין ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקּב"ה

ְוכּו'".

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 76 cenr ,dl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zEnlWA dcwrd zevn mEIw¦¦§©¨£¥¨¦§¥

מאמאמאמאּוּוּוּומה מה מה מה  ללללֹוֹוֹוֹו ואלואלואלואל־־־־ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂש אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנערערערער ידידידיד אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אאאאּתּתּתּתה ה ה ה  אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּכּכּכּכיייי־־־־יראיראיראירא ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי עעעעּתּתּתּתהההה |||| ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי ִִִִַַַַָָָָֹֹ

לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹאל
ּתעׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָאעׂשה

מּום. ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה, ְַַַָלֹו
אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּכי
ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול ׂשיחתי, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלפני
לי  אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָזרע,
ּבריתי  אחּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ּתׁשלח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹאל
ׂשפתי  מֹוצא - קח ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה, לא ׂשפתי ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹּומֹוצא
אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא אׁשּנה, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלא

רש"י)אחּתיּה ובפירוש יב. (כב, ְֵַ
מּדּוע  הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָולכאֹורה
הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּתמּה

?"ּבנ את נא "קח ּכׁשּנצטּוה ּתכף לפני־זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולא
חס־וׁשלֹום  להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹויׁש
להּלן  רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאחר

שמות) פרשת מּדֹותי.(סֹוף על "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמר
ואחר־ּכ זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
אּלא  מּדֹותי"), אחר הרהר ולא לעֹולה העלהּו לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאמרּתי

הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ְְְְִֵֶַָָָָָּדבזה
אעׂשה  לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאחרי

ׁשּמא  אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָּבֹו
לקּיּום  ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה עּמֹו ׁשלם אינֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָלּבֹו

לקּי אֹותֹו מּניחים אין הכי ּומּׁשּום זֹו. ולכן מצוה זה, צּוּוי ם ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבֹו ּד"אעׂשה ּבּקׁשתֹו נתקּבלה לא – אברהם חׁשב -ְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו הֹודה ּבזה ּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּבלה",

ּבמקצתֹו; רק הּצּוּוי ְְְִִֵַַַָלקּים
- לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקא־דעּת לׁשלל ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּוכדי
חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ"אפרׁש
נא  ּד"קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה', מּצּוּוי לגרע לא – ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהיתה
ּד"קח  הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ על־ידי־זה ּכי ,"ּבנ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאת
ּדבתחּלה  זרע". ל יּקרא ביצחק "ּכי ההבטחה לבין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָנא",
- אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד אברהם הבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹלא
וגֹו', נא" "קח ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּסֹותרים
אבל  הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר מּבלי הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקּים
ׁשני  ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם לׁשחט, לא ׁשּנצטּוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעכׁשו
ּדם  והֹוצאת חּבלה עׂשּית על־ידי – ׁשניהם ּולקּים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּכתּובים

הּמזּבח). על ְְִִֵַַַָ(ּוזריקתֹו
ּכלֹומר, גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹועל
נמנע  ולא חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹקּיּום
ׁשחטהּו ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, לקּים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
הּסתירה  ּגם ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאּלא

הּצּוּויים). ׁשני ְִִֵֵַּבין

(âé)øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾
ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦

:Bða úçz äìòì eäìòiå©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑ ימי מּׁשׁשת לכ היה מּוכן ¿ƒ≈«ƒְְִֵֵֶָָָָ

"אל ∑‡Á¯.ּבראׁשית  :הּמלא לֹו ׁשאמר אחרי ְִֵ««ְֲֵֶַַַַַָָ
ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז, ּכׁשהּוא ראהּו ,"יד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּתׁשלח

אברהם  ּבתר ּוזקף עינֹוהי ּולפי (אּלין ית אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אברהם  ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה הּמלא ּדברי ּכל אחר .)האּגדה: ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

C·qa∑ אילן.ÂÈ¯˜a∑,אברהם אצל רץ ׁשהיה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ

ּומערּבבֹו סֹובכֹו Ba.ּבאילנֹות והּׂשטן ˙Áz∑ מאחר ְְְְְִַַָָָָ««¿ֵַַ
ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּכתּוב
היה  מּמּנּו, ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת ְֲִֶֶַַַַָָָָָָמהּו
היא  ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמתּפּלל
ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, ְְְְְֲִִִִִִָָָָעׂשּויה

ּדׁשן' ונעׂשה נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, .ּבני ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

epxetq

(bi).Cáqa æçàð øçà ìéà äpäådfaE §¦¥©¦©©¤¡©©§©¨¤
,l`d oFvxA li`d Fl oOCfdW oiad¥¦¤¦§©¥¨©¦¦§¨¥
oeiM ,lfB lW WWg mEW FA did `NWe§¤Ÿ¨¨£¨¤¨¥¥¨

,okl mcw li` mEW did `NW d`xW¤¨¨¤Ÿ¨¨©¦Ÿ¤¨¥
fg`p li`d df d`x skY df "xg`"e§©©¤¥¤¨¨¤¨©¦¤¡©

.KaQA©§©

.Bða úçzFAlA didX dn zxEnY ©©§§©©¤¨¨§¦
zn` xace" KxC lr ,FpA z` gAfl¦§Ÿ©¤§©¤¤§Ÿ¥¡¤

"FaalA(a ,eh mildz).ci dxez ¦§¨



סה `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé øLà£¤Æ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«

i"yx£‰‡¯È ויראה ∑‰' יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶַַ
ּכאן  ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָלֹו

‰ÌBi.קרּבנֹות  ¯Ó‡È ¯L‡∑ הּדֹורֹות לימי ׁשּיאמרּו ְָָ¬∆≈»≈«ְִֵֶַֹ
לעּמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יראה" זה "ּבהר .עליו: ְְֵֶֶַַַָָָָָ

ÌBi‰∑ ׁשּבכל הּזה" הּיֹום "עד ּכמֹו: העתידין, הּימים «ְְֲִִִֶֶַַַַָָָ
המקרא  את הּקֹוראים הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמקרא,

ׁשעֹומדים  הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד אֹומרים: ְְִִֶֶֶַַַַַַהזה,
ליׂשראל  לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבֹו.

ה  מן ּולהּצילם ׁשנה הּיֹום ּבכל ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ׁשל  אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּזה

לכּפרה  ועֹומד צבּור .יצחק ְְְִֵַָָָָ

(åè)-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
:íéîMä©¨¨«¦

(æè)úéNò øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà:Eãéçé-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

:åéáéà øòL©¬©«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯·∑ לּבן ואחת לאב ‡¯a‰.אחת ‰a¯‰Â∑ לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬
:éì÷a zòîL̈©−§¨§Ÿ¦«

(èé)åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìà¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑,מּמׁש יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְִַָָֹ
ׁשל  עקדתֹו לפני ׁשנים י"ב יֹוׁשב. היה ּבחברֹון ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי
ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיצחק,

מרּבים  רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ"וּיגר
הראׁשֹונים, חברֹון ׁשּפרׁשנּומּׁשל ּכמֹו ׁשנה, כ"ו והם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

.למעלה  ְְַָ

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

ÔÓטו  ˙eÈz Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז  È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

Caיז  ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈa Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

epxetq

(ci).íBiä øîàé øLàEidW mFwOd £¤¥¨¥©©¨¤¨
dxFYd zaizM mFiA mixnF` l`xUi¦§¨¥§¦§§¦©©¨
FzF` dNbi xW`M ,d`xi 'd xdAW¤§©¥¨¤©£¤§©¤
mFwOd dide" Fxn`M ,KxAzi l`d̈¥¦§¨©§¨§§¨¨©¨

"xgai xW`(`i ,ai mixac)iniA did dfe , £¤¦§©§¤¨¨¦¥
mdxa` FzF` `xw mFwOd FzF` ,ceC̈¦©¨¨¨©§¨¨

."d`xi 'd"eh dxez ¦§¤

(fiÎfh).úéNò øLà ïòé ék 'ä íàð§ª¦©©£¤¨¦¨
.df ziUr xW` ori iM ,'d ip` xnF`¥£¦¦©©£¤¨¦¨¤

.Eëøáà Cøá ék"iYrAWp iA" ¦¨¥£¨¤§¦¦§©§¦
.LzF` Kxa`Wgi dxez ¤£¨¥§

(gi).õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨§§©§£Ÿ¥¨¨¤
mkW Fcarl 'd mWA mNM E`xwIWM§¤¦§§ª¨§¥§¨§§¤
ElCYWie LrxfA EkxAzi mNM ,cg ¤̀¨ª¨¦§¨§§©§£§¦§©§

.mdl zFnCdl§¦¨¨¤
.éì÷a zòîL øLà á÷òxkVW ¥¤£¤¨©§¨§Ÿ¦¤§©

devn devn(a ,c zea`)dfA dMfYW , ¦§¨¦§¨¤¦§¤¨¤
miiFBl mixFn ,miOr qpl LipA EidIW¤¦§¨¤§¥©¦¦©¦
didY LlE" ,KxAzi l`d zcFar£©¨¥¦§¨©§¦§¤

"dwcv(bi ,ck mixac).hi dxez §¨¨



xie`סו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(ë)øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ
àåä-íâ äkìî äãìé äpäéçà øBçðì íéða:E Â¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְֵַ
ּבני  היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹורּיה,
להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ְְְִִִֵַָָָָָָָֹׁשחּוט
 ֿ הּקדֹוׁש ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּׁשה
"אחרי  וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה ׁשּנֹולדה ְְְֲִֵֶֶַַָָָּברּוֿהּוא,

עקדה  עלֿידי ׁשהיּו ּדברים הרהּורי האּלה", .הּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
‡Â‰ŒÌb∑ למׁשּפחֹות מׁשּפחֹותיה הׁשותה היא אף «ƒְְְְְְְִִִִֶַָָ

ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָאברהם
אּלּו, אף הּׁשפחֹות, ּבני וד' הּגבירֹות ּבני ח' ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹמּיעקב:

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני .ח ' ְְְְִִֵֵֶֶ
ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a jxk ycw zexb`)

ּפּפּפּפלגלגלגלגׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבניניניני וארוארוארוארּבּבּבּבעהעהעהעה ּגּגּגּגבירבירבירבירֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו,,,, (רש"י אףאףאףאף ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
כ) ּבסדר כב, מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא  "מעכה" זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלפי

ׁשם הּדֹו ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשאינֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבת

ׁשם מפרמפרמפרמפרׁשׁשׁשׁש אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ּברׁש"י, ְְְְֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשם  ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

טז)איׁש כג, מג. יא, ולנקבה (דה"א לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש , ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
וּיׁשלח)ׁשוים" ּפרׁשת סֹוף עזרא .(אּבן ְְְִִִֶַַַָָָָ

(àë)éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
:íøà£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

ãîø ¯ àîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

epxetq

(k).äkìî äãìé äpäYrci xaM dPd ¦¥¨§¨¦§¨¦¥§¨¨©§¨
.mipA dcli dMlOW¤¦§¨¨§¨¨¦

.àåä íb.WbliRd caNn`k dxez ©¦¦§©©¦¤¤
(bk).ä÷áø úà ãìé ìàeúáeciBde §¥¨©¤¦§¨§¦¦

dxiaBd ipAn didW l`EzAW ,ciBOd©©¦¤§¥¤¨¨¦§¥©§¦¨
,dxeUAd dzide .dwax z` clï©¤¦§¨§¨§¨©§¨
`le ,Fpal dX` eia` ziaA `vnIW¤¦§¨§¥¨¦¦¨¦§§Ÿ

.orpkA waCl Kxhvick dxez ¦§¨¥¦¨¥¦§©©

(ck).àåä íb ãìzå ..BLâìéôeciBde ¦©§©¥¤©¦§¦¦
,dkrn z` dcli FWbliR mBW ,ciBOd©©¦¤©¦©§¨§¨¤©£¨
`l m` Fpal diE`x ok FnM dzidW¤¨§¨§¥§¨¦§¦Ÿ
.orpM rxfl Kxhvi `le ,dwaxA xgai¦§©§¦§¨§Ÿ¦§¨¥§¤©§©©



סז

יום ראשון - ט' מרחשון
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום רביעי - י"ב מרחשון
מפרק סו 

עד סוף פרק סח

יום שני - י' מרחשון
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום חמישי - י"ג מרחשון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א מרחשון
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד מרחשון
מפרק עב 

עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו מרחשון
פרק כ

מפרק עז עד סוף פרק עח

לשבוע פרשת וירא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

   ... בשר  ועד 
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w"kn "dpgwtze" ligzndÎxeaic xn`na hexhexta xaqen
,136 cenr "dxiwgd xtq"a "wcv gnv"d x"enc`íäå- §¥

,dhnl o`k mitebay zenypddçk íéLézî,dtilwd ly - ©¦¦Ÿ¨
àéôkúàå ,úBåàzä úøéáLazrpkpe -,àøçà-àøèñ ¦§¦©©©£§¦§©§¨¦§¨¨¢¨

."ïåà éìòBt ìk eãøtúé"åmildza weqtd oeylk -49,okle . §¦§¨§¨£¥¨¤
zelrdle xxal ogeka yi - seba dhnly zenypd - od `wec
ogeka yi ,zetilwdn
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.zexizqn zetilwdy

íéðBéìòä íéàa ïëìå- §¨¥¨¦¨¤§¦
zenleray zenypd

,mipeilrdìéLecç òîL ¦§Ÿ©¦¥
íéðBzçzäî äøBz50,- ¨¥©©§¦

dhnl o`k zenypdy dn
,zeycgníéLcçnM äî©¤§©§¦

úBîeìòz íélâîe§©¦©£
íéLeák eéäL äîëçä©¨§¨¤¨§¦

.äzò ãò äìBbacr - ©¨©©¨
dnrh z` e` dkldd z` dxxiae dycig sebay dnypdy

,dxeza dyecigeúBîeìòz úBlâì ìëeé ìàøNé Léà ìëå§¨¦¦§¨¥©§©©£
ïä ,úBëìäa ïä ,Lãç ìëN Lcçìe (úBlâì) äîëç̈§¨§©§©¥¥¤¨¨¥©£¨¥
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àìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
íéîéìòî åéäù úåôéì÷äî åæ äëìä äìòî äæ é"ò éë
äúéä àìù åà ììë äòåãé äúéä àìù äúåà íéñëîå
äîëç 'éôñä ãåñ àåä íòèäù äîòèá áèéä úðáåî
íäå ë"äáùá úåôéì÷á 'éöåöéð äðîî åìôðù äàìéò
'éîéìòîå íäéìò íéèìåù úåôéì÷äù úåìâ 'éçáá íù
'éùå÷äù î"øá ù"æå íéðåúçúå íéðåéìòî äøåúä úîëç

.òøã àøèñî àéä

øøáì çë íäá ïéà íéðåéìòä äðäå
íéðåúçúä àìà äâåð úôéì÷áù äøéáùäî úåìòäìå
àéåçã àëùî éøîåç óåâá íéùáåìî íäù éôì ãáì
úååàúä úøéáùá äçë íéùéúî íäå äâåð úôéì÷î
íéàá ïëìå .ïåà éìòåô ìë åãøôúéå à"ñ àéôëúàå
äî íéðåúçúäî äøåú éùåãéç òåîùì íéðåéìòä
íéùåáë åéäù äîëçä úåîåìòú íéìâîå íéùãçîù
úåìâì ìëåé ìàøùé ùéà ìëå äúò ãò äìåâá
ïä ùãç ìëù ùãçìå (úåìâì) äîëç úåîåìòú
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.45:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בירור שייך כדלקמן".‰ÌÚË"ובכ"ז -.46:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- ידועה שהייתה "אף
ובפרט בגמרא הלכות ˘ÌÈ˜ÒÂÙ·..47:‡"ËÈÏ"בכמה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביאור"˙ÂÏ‚‰ Ï„Â‚שההלכה אף ידועה ÓˆÚ‰(והגאולה),

-."˙ÂÏ‚· ‰È‡.48.(ב (מח, תכ"א י.49.תקו"ז א.50.צב, קעג, זח"ג ראה
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מרחשון  י"א שלישי יום
,dnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðéëùä úàöá ìáà,290 'nr cr:ì"ãå ç"òá

,úBãbàa,dxezay dcb`d wlga -,äìâpa ïä,dxez ly - ©©¨¥©¦§¤
øzñpa ïä51,;dxez ly -,BúîLð LøL úðéça éôklka - ¥©¦§¨§¦§¦©Ÿ¤¦§¨

.mixen`d dxezd iwlgn cg`,øáca áiçîeiyecig ycgl - §ª¨©¨¨
zenelrz zelble dxez

,dnkgBúîLð íéìLäì§©§¦¦§¨
úBöBöépä ìk úàìòäa§©£¨©¨©¦
,dìøBâìe d÷ìçì eìôpL¤¨§§¤§¨§¨¨
dlrz ef dnypy -

,dl` zevevipòãBpk52. ©©
,äøBz éøác ìëå)§¨¦§¥¨
àéä ,äëìä øác èøôáe¦§¨§©£¨¨¦
àéäL ,äðéëMäî õBöéð¦¥©§¦¨¤¦

àúéàãk ,'ä øác àéä- ¦§©¦§¦¨
`aenkàøîba53øác" : ©§¨¨§©

ãBñ ,"äëìä Bæ ¯ 'ä£¨¨
úeìéöàc úeëìî©§©£¦
äîëçì úLaìnä©©§¤¤§¨§¨

dâð útì÷a eãøéå ,äøéöéc úeëìna íéLaìîe ,úeìéöàc©£¦§ª¨¦©©§¦¦¨§¨§¦§¦©Ÿ©
.(íéìkä úøéáLa,"'d xac"e ,llka dxez ixacy ixd - ¦§¦©©¥¦

mc`de ,(mdilr dxizqnd) dtilwa zelba md ,hxta ,dkld
z` xxane `iyew uxzn e` dxeza yecig ycgnddkldd

.dtilwd jezn dpikyd uevip dlrne xxan - dxey`leäæå§¤
àøîba eøîàL54ìk" : ¤¨§©§¨¨¨

øîà ,äøBza ÷ñBòä̈¥©¨¨©
:àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

elàk åéìò éðà äìòî©£¤£¦¨¨§¦
ïéaî éða úàå éðàãt§¨©¦§¤¨©¦¥

."íìBòä úBnàä,oky - ¨ª¨¨
micet dxezd wqr ici lr
ly) dpikyd zevevip
zelbn ("'d xac"
avnd edfe .zetilwd
`id dpikydyk ,zrk
ixd "dbep" ztilwa zelba
xxal `ed dxezd wqr
zelrdle mixexia
wqr xwir ,xen`k ixd okly ,zetilwdn dpikyd zevevip

,'eke leqte xyk ,xzide xeqi` zeklda `ed dxezd

] dâð útìwî äðéëMä úàöa ìáà:xg` gQp[úBtìwäî £¨§¥©§¦¨¦§¦©Ÿ©ª¨©¥¥©§¦
òøä ãøôéå ,úBöBöépä øeøa íìLiL øçà,zetilwd ly - ©©¤ª§©¥©¦§ª§©¨©

áBhäî,dyecw ly -àèìL àìå ,"ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å ¥©§¦§¨§¨£¥¨¤§Ÿ¨§¨
òøå áBèc àðìéà,`edy ,"rxe aeh zrcd ur" helyi `le - ¦¨¨§¨¨

ztilw ,lirl xen`k
onfa zhleyd "dbep"

,zelbdáBhä úàöa§¥©
äpnîdhilyd ,oky - ¦¤¨

cvn `id ,meik dl yiy
eli`e ,day aehd wlgd
xxazie `vi aehd wlgyk
didz `l - dpnn

,xzei dcia dhilydéæà£©
äøBzä ÷ñò äéäé àìŸ¦§¤¥¤©¨
,ïéøeøa øøáì úBönäå§©¦§§¨¥¥¦

,dzr xacdy itk --ék¦
íéãeçé ãçéì íà¦§©¥¦¦

,øúBé íéðBéìòdlrnl - ¤§¦¥
ici lr miyrpd micegidn

,zrk zeevn meiwe dxez ceniléLîäìøúBé íéðBéìò úBøBà C §©§¦¤§¦¥
úeìéöàäî äìòîìL55ìkäå .ì"æ é"øàä áúkL Bîk ,lk - ¤§©£¨¥¨£¦§¤¨©¨£¦©§©Ÿ

,dyrii xen`d,äøBzä úeiîéðt éãé-ìòxzqpd wlg - ©§¥§¦¦©¨
,dxezayúBøBàì úBðeënL úBðBéìò úBðeëa úBönä íi÷ì§©¥©¦§§©¨¤§¤§©§§

.'eë íéðBéìòmipeilr zexe` jiyndl ick ze`a zepeekd - ¤§¦
,xzeiaóBñ-ïéàa äìòî äìòîì àeä úBönä LøL ék¦Ÿ¤©¦§§©§¨©§¨§¥

àeä-Ceøadlrnly - ¨
."zeliv`"näîe)©

ì"æø eøîàL56úBöî"c ¤¨§©©§¦§
,"àáì ãéúòì úBìèa§¥¤¨¦¨Ÿ

a eðéäixg`y onf - ©§¦
ìáà ,íéúnä úiçú§¦©©¥¦£¨
íã÷ çéLnä úBîéì¦©¨¦©Ÿ¤
ïéà ¯ íéúnä úiçz§¦©©¥¦¥

(íéìèa57.epiihvie - §¥¦
zekynd zkynda
xy`n xzei zedeab
zrk zekynpd zekyndd

,zeevnd ici lrïëìå§¨¥
øwò íb äéäé÷ñò ¦§¤©¦©¥¤

úeiîéðôa ïk-íb äøBzä©¨©¥¦§¦¦
.íéøzñpä íäéîòèå úBönälr miyrpd mipeilrd micegia - ©¦§§©£¥¤©¦§¨¦

meiw ly `wec df ote` ici lr recn minrhae ,zeevnd ici
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçá éôë øúñðá ïä äìâðá ïä úåãâàá ïä úåëìäá
úàìòäá åúîùð íéìùäì øáãá áééåçîå åúîùð ùøù
ìëå) òãåðë äìøåâìå ä÷ìçì åìôðù úåöåöéðä ìë
äðéëùäî õåöéð àéä äëìä øáã èøôáå äøåú éøáã
äëìä åæ 'ä øáã àøîâá àúéàãë 'ä øáã àéä àéäù
úåìéöàã äîëçì úùáìîä úåìéöàã úåëìî ãåñ
äâåð úôéì÷á åãøéå äøéöéã úåëìîá íéùáåìîå
äøåúá ÷ñåòä ìë àøîâá ù"æå .(íéìëä úøéáùá
éðá úàå éðàãô åìàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ä øîà

.â"åò úåîåàä ïéáî

äâåð úôéì÷î äðéëùä úàöá ìáà
à"ð][úåôéì÷äîøçàíìùåéùøåøéáúåöåöéðäãøôåéåòøä

áåèã àðìéà àèìù àìå ïåà éìòåô ìë åãøôúéå áåèäî
äøåúä ÷ñò äéäé àì éæà äðîî áåèä úàöá òøå
øúåé íéðåéìò íéãåçé ãçéì à"ë ïéøåøéá øøáì úåöîäå
é"øàä ù"îë úåìéöàäî øúåé íéðåéìò úåøåà êéùîäì
úåðååëá úåöîä íéé÷ì äøåúä úåéîéðô é"ò ìëäå ì"æ
úåöîä ùøù éë 'åë íéðåéìò úåøåàì úåðåëîù úåðåéìò
úåöîã ì"æø ù"îå) ä"á ñ"àá äìòî äìòîì àåä
úåîéì ìáà íéúîä úééçúá åðééä ì"òì úåìéèá
ø÷éò íâ 'éäé ïëìå (íéìèá ïéà î"äçú íãå÷ çéùîä
íäéîòèå úåöîä úåéîéðôá ïë íâ äøåúä ÷ñò
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.51.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ï"‰Î·."מעלה ובכאו"א -.52:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סוס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' "ראה
)"˘Â."(קה "ת בהוצאת בהמ"מ ב.53.- קלח, א.54.שבת ח, ב"לוח 55.ברכות אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו בתניא

מהאצילות". "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ב.56.התיקון" סא, תתבטלנה 57.נדה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו מה
יהי' שזה מחלק והוא לבוא, המשיח‡È¯Áלעתיד בימות ולא המתים שם.˘ÈÙÏתחיית התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית
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.mipeilr micegie mipeilr zexe` mikiynn zeevndìáà£¨
úBìâpä,dxezc dlbp ly mipiprd -ìëì íéòeãéå íéeìb eéäé ©¦§¦§§¦¦¦§¨

älçúa äòéãéa ìàøNé Léàrbiizdl ekxhviy ilan - ¦¦§¨¥¦¦¨¦§¦¨
,drici dze`l ribdléøö ïéàå ,äçëL éìaCjxhvi `le - §¦¦§¨§¥¨¦

il`xyid yi`d÷ñòì©£Ÿ
áø áøòì àlà ,íää¤¤¨§¥¤©
íòèîì ekæé àlL¤Ÿ¦§§¦§©

,éiçc àðìéàîmerhl - ¥¦¨¨§©¥
,miigd urnàeäL¤

äøBzä úeiîéðt§¦¦©¨
,äåönäåmdy oeeike - §©¦§¨

zeiniptn merhl ekfi `l
okl - dxezdíéëéøöe- §¦¦

ekxhvie[äøBza] ÷ñòì©£Ÿ©¨
,äðLnak -,icLézäì ©¦§¨§©¦

àøçà-àøèqä çkŸ©©¦§¨¨¢¨
éãé-ìò) íäa ÷eácä©¨¨¤©§¥

) äøBzä ÷ñòci azka ¥¤©¨
(`zil,(ekxhvi md -

ly gekd z` yilgdl
,`xg`Î`xhqàlL¤Ÿ

,íàéèçäì íäa èìLz¦§Ÿ¨¤§©£¦¨
:áéúëãkenk - §¦§¦

aezky58:ïa àèBçäå"§©¤¤
eéäiL ,"ìl÷é äðL äàî¥¨¨¨§ª¨¤¦§

.áø áøòî íéàèBçaxr"d mde ,mi`heg eidi f` mby ixd - §¦¥¥¤©
miwewf md eidi okle ,mda dweac `xg`Î`xhqy "ax
icil mze` `iaz `ly `xg`Î`xhqd zylgdl mirvn`l
mikixv eidi `xg`Î `xhqd z` yilgdl ick wx `le .`hg

- `l` ,dxezc dlbpl wwcfdlíéëéøö eéäé äNòîì íâå§©§©£¤¦§§¦¦
òøàé àlL ,ìàøNiî øúBé äàîèå øeqà úBëìä éèøôì¦§¨¥¦§¦§ª§¨¥¦¦§¨¥¤Ÿ¤¡©

íäì,l`xyi ipal -äpàé àì ék" ,øeqàå äàîèå ìeñt ¨¤§§ª§¨§¦¦Ÿ§ª¤

."'eë"oe` lk wicvl -59lretae ielba l`xyi lk f` eidi jke -
,wicv zbixcnaøácä áBø÷å øLôà íâå,xnel -eòãiL §©¤§¨§¨©¨¨¤¥§

íäøáà Bîk ,úéìâpä äøBzä éôeb ìk äøBzä úeiîéðtî¦§¦¦©¨¨¥©¨©¦§¥§©§¨¨
,íBìMä-åéìò eðéáàly mipiprd lk dxezd zeiniptn rciy - ¨¦¨¨©¨

,oky .dxezc dlbp
`xnbd60zxne` ixd

lk miiw epia` mdxa`y
`ly cr dlek dxezd
mipipr mpyi ixde ,dpzip
did `ly zeevnae dxeza
,zeinyba f` eidiy jiiy
aezky oilitz lynl enk
(zelbn) z`ivi oipr mda
meiw `l` .dnecke mixvn
epia` mdxa` ly zeevnd
zeipgexae zeinipta did
owfd epax xiaqny itk)

"xe` dxez"a61ihewl"ae
"dxez62- (rciy ixdlk

zeiniptn dxezd ipipr
lk z`f erci jke ,dxezd

.giynd onfa l`xyiïëìå§¨¥
íéëéøö ïéà`l - ¥§¦¦

,ekxhviíäa ÷ñòì- ©£Ÿ¨¤
,xzide xeqi` zeklda

,dxdhe d`nehéðL úéa ïîæa ïk-ïéàM-äî .ììkzexnl - §¨©¤¥¥¦§©©¦¥¦
zecy mdlyn mdl did oky ,ux`d inrn eqpxtzd `ly

z`f lka ,minxke÷ñòì íéëéøö eéä,dl` mipica -ék íb ¨§¦¦©£Ÿ©¦
did dfa wqrdy zexnl -ìéáLa àìzrcl -äNòîì äëìä Ÿ¦§¦£¨¨§©£¤

,àøçà-àøèqä çk Lézäì äãBáò øwò eäfL àlà ,ãáìa¦§©¤¨¤¤¦©£¨§©¦Ÿ©©¦§¨¨¢¨
Bîk ,äãBáòäå äøBzä éãé-ìò äMãwä éöBöéð úBìòäìe§©£¦¥©§ª¨©§¥©¨§¨£¨§

øçà íB÷îa øàaúpL63áèéä ïáeé ,úîàäå íéøácä øçàå . ¤¦§¨¥§¨©¥§©©©§¨¦§¨¡¤¨¥¥
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ùã÷ä úøâà
ùéà ìëì íéòåãéå íéåìâ åéäé úåìâðä ìáà .íéøúñðä
íäá ÷åñòì ö"àå äçëù éìá äìçúá äòéãéá ìàøùé
àåäù ééçã àðìéàî íòèîì åëæé àìù áø áøòì àìà
[äøåúá] ÷åñòì íéëéøöå äåöîäå äøåúä úåéîéðô
÷ñò é"ò) íäá ÷åáãä à"ñä çë ùéúäì äðùîá

.äøåúäàúéì é"ëáíàéèçäì íäá èåìùú àìù (
íéàèåç åéäéù ììå÷é äðù äàî ïá àèåçäå áéúëãë
úåëìä éèøôì íéëéøö åéäé äùòîì íâå áø áøòî
ìåñô íäì òøàé àìù ìàøùéî øúåé äàîåèå øåñà
áåø÷å øùôà íâå 'åë äðåàé àì éë øåñàå äàîåèå
äøåúä éôåâ ìë äøåúä úåéîéðôî åòãéù øáãä
÷åñòì ö"à ïëìå ä"ò åðéáà íäøáà åîë úéìâðä
íéëéøö åéä éðù úéá ïîæá ïë ïéàù äî .ììë íäá
àìà ãáìá äùòîì äëìä ìéáùá àì éë íâ ÷åñòì
éöåöéð úåìòäìå à"ñä çë ùéúäì äãåáò ø÷éò åäæù
øçàå .à"îá ù"îë äãåáòäå äøåúä é"ò äùåã÷ä
ìéòìã î"øä øåàéá 'ñåúá áèéä ïáåé úîàäå íéøáãä
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- לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס'
בלבושים לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' אנו ‡Ï‰מפרשים אין כן פי על אף ,

שם  הר"ן בחידושי המובא הרשב"א, כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים
שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, חפשי ÌÈ˙Óעדיין‰Ìעל נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,

שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מתרץ Ï‡מן בכך המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה יוצא ‰˘·ÈÚÈהרבי שמזה

תתבטלנה  המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים שבתחיית
גדול  בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם אלא - המצוות?

שמצוות תורה" בהבדלÏ‡שב"לקוטי הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא לעתיד בין Ê‰תתבטלנה כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית (שרק המתים תחיית לבין המשיח ביאת אומר ˘ÈÙÏזמן - המתים) תחיית

מהמ  רבים יתורצו - שהמצוותהרבי יוצא מקומות (באותם שם בנדה הגמרא על בהגהותיו מביא חיות שמהר"ץ תתבטלנה Ï‡קומות
ש  המשיח זמן של הלעתידֿלבוא על מדובר שם שכן - לבוא) תתבטלנה ÈÙÏלעתיד שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, תחיית

בזמן זה הרי - לבוא (חלק ˘‡È¯Áלעתיד ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת (בהתאם המתים תחיית
בענין  דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב תתקסב, (א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג'

כ.58.זה. סה, ˘ËÈÏ"‡:59.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דזיל" ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) תוס' פלוגתת בזמה"ז "דרק
כו"'. העולם כל שלימות דלעת"ל טעמא א.60.בתר פב, קידושין ב. כח, ד.61.יומא יא, לך ג.62.לך יח, לקוטי 63.שמיני ראה

ד. לב, בהעלותך תורה
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מרחשון  י"ב רביעי יום
אגרת כז  ,290 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æë,enw 'nr cr.å"ñð

àðìéà" øîàM äîa ,ìéòìc àðîéäî-àéòøä øeàa úôñBza§¤¤¥¨©§¨§¥§¨¦§¥§©¤¨©¦¨¨
,"'eë òøå áBèc,'eke xzide xeqi` dfy -útì÷ øîBì äöBø §¨¨¤©§¦©

,øwòä äfä íìBò àeäL ,dâðjxca mipewize zexrd"a - Ÿ©¤¨©¤¨¦¨
xtq seqa) "xyt`
,iaxd oiivn ("`ipz"d
mler xwir" zeidl jixvy
dfd mler" e` ,"dfd
ztilwy ,xnelk ,"xwira

z`ia iptl `ed df mlery itk ,dfd mler ly xwird `id "dbep"
zrcd ur" ly dhilyd ef ,"dbep" ztilw zhley f`y ,giynd
ly dzhily lhazz ,giynd z`ia ixg`l eli`e ,"rxe aeh
f` dcearde ,"dbep" ztilw
,zevevipd xexia didz `l
micegi ly oiprd `l`

.mipeilráeúkL Bîk§¤¨
:ïéánì éãå ,'íéiç õò'a§¥©¦§©©¥¦

.fkowfd epax azk ,(fk oniq) ef ycewd zxb`l dncwda oiievnd itk

wqahien rlrcprn iax zewlzqd ixg` miciqg l` ef zxb`

z` mgpl "minegpz zxb`" xeza ,dkxal wicv xkf (wecexedn)

miciqgd l` zexxerzd ly d`ixwa zxb`d z` miiqe ,miciqgd

zece`e llka dwcv zece`

iax zgtyn zwfgd

.hxta wqahien rlrcprn

owfd epax mgpn ef zxb`a

elawy miciqgd z`

,zeipgexa mb ,wicvdn

,dceare dxez ly mipipra

ici lr ,zeinyba mbe

wicvy - eizevre eizekxa

oiicr `vnp ezewlzqd ixg`

mleradf`ian `ede)

cer dfy ,xdefdnxzei

miiga didyk df iptl xy`n

mipipra zeipgexa epnn lawl micinlzd zlekiae ,(df mlera ezeig

- dceare dxez lyxzei,zeinyba mb oke ;zewlzqdd iptl xy`n

d mlerd lr miwicvd mipibndfiptl xy`n xzei mzewlzqd ixg`

.mzewlzqdáúkM äîowfd epax -ì,miciqg -õøà éáLBé ©¤¨©§§¥¤¤
ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä1íéìôëa íîçðì , ©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥§©£¨§¦§©¦

äiLezì2íé÷ìà Léà íñøôîäå ïBàbä áøä úøéèt ìò , §¦¨©§¦©¨©©¨§©§ª§¨¦¡Ÿ¦
LBã÷3÷æçä Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð ,4áøä eðøBî , ¨¥¦§¨¥©©§¨¦©¦¤¨¨¥¨©

.ïãò-BúîLð ìcðî íçðî§©¥¤§§¦§¨¥¤
øLà éòøå éçà éáeäàil mixwi -,"eë éLôðkm`zda - £©©©§¥©£¤§©§¦

Îlr - "iiaed`"a dpeekd ,"`ipz" lr "zedbd ihewl"a `aenl
yxcnd oeyl jxc5zak ,"iza d`xwy cr daagn ff `l"

na dia` lr daiagdcr daagn ff `l" jxcÎlr - "iig`" ,cgei
`l" jxcÎlr - "iirxe" ,zi`eeg` `idy dad` ,"izeg` z`xwy
d`xwy cr daagn ff
,m` ly dzad`k ,"in`
jxcÎlr - "iytpk xy`"e

"enya d`xw"6dad`d -
,zinvrd ytpl `idy itk

dpeekd "'ek"exzeixy`n
aqend ,zinvrd ytpd

,ytpay dcigi lr'ä
ãò íéiç ,eéçé íäéìò£¥¤¦§©¦©

,íìBòäm`zda - ¨¨
ihewl"a xen`d yexitl
mdilr 'd" aqen "zedbd
- mitiwn lr "eigi

mdilr,inipta siwnd zkynd epiid "mlerd cr miig"e ,
ãòå äzòî änä 'ä éëeøa úîà òøæ ízà íäéàöàöå§¤¡¨¥¤¦¨¤©¡¤§¥¥¨¥©¨§©
éúàa ,BîL éáäBàì ètLîk íîBìL úLéøc éøçà .íìBò¨©£¥§¦©§¨§¦§¨§£¥§¨¦

,íé÷ðàpäå íéçðàpä íéàkãð áì ìò øaãìlr xrv jezn - §©¥©¥¦§¨¦©¤¡¨¦§©¤¡¨¦
,rlrcprn iax wicvd zewlzqd,äiLeúì íéìôëa íîçðìe§©£¨§¦§©¦§¦¨

éðæà äòîL øLà,mixg`n owfd epax rnyy dn -dì ïázå7, £¤¨§¨¨§¦©¨¤¨
ì"æø øîàî ìò8"éç ìëì íéiç ÷áL"cmiig xi`ydy - ©©£©©©§¨©©¦§¨©

lkl miig xi`ydy eilr mixne` wlzqn wicvyk ,miigd lkl
`edyk miiga ex`yp mixg`y ,`id dpeekd zehytay ,miigd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äâåð úôéì÷ ì"ø 'åë òøå áåèã àðìéà øîàù äîá
:ì"ãå ç"òá ù"îë ø÷éòä äæä íìåò àåäù

æëäîíééìôëá íîçðì à"ááåú ÷"äà éáùåéì áúëù
ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì
.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà

ééáåäàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùôðë øùà ééòøå ééçà
úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç
èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
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תובב"א"1. אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
אשר  הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון ט"ס הוא

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י  (כצ"ל)..לרבותינו בשנה שנה מדי לה' ‰ÙÒÂ‰יקדישו
Ê"Á‡Ï"המחבר מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל גדול הדוחק "מובן :

מובן  ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו: דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ.
להנדכאים  תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". כו' ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו

שבאה"ק". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ט.3.ע"ד ד, ב' מלכים - הכתוב ל' ב.4.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ס"פ 5.ע"ד שמו"ר
ועוד. ב.6.פקודי. קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' (8.ע"ד שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ וברמב"ם" :(

שבק"'. ישראל ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות
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ixdy ,"way" oeyld ,df itl ,xexa `l ,mxa .mlerd z` afr
`l mixg`d ly miigd z``edepax xiaqi .!?mdl xi`ydy df

ok` `id dpeekd oky ,zwiiecn l"f epinkg oeyly ,oldl owfd
`edyxi`yd- wicv ly miigd md dn ixdy ,mixg`l eiign

ik ,miixya miig md oi`
ly miipgex miig m`
zad`e 'd z`xi ,dpen`
oeyld aezk oda ,"d
wicvy dryae ,"miig"

afer`ed mlerd z`
ez`xi ,ezpen`n xi`yn
,eixyewn lkl ,ezad`e

lawl milekiyxzei
dzid eznypyk xy`n

,seba÷écö" ék¦©¦
"äéçé Búðeîàa9,ixd - ¤¡¨¦§¤

miynzyn dpen` iably
,"miig" oeylaúàøé"áe§¦§©

'äaezk -10:,"íéiçì- §©¦
,miig zpzep 'd z`xiy
úáäìL Là éôLøáe§¦§¥¥©§¤¤

Búáäàjexa yecwdl - ©£¨
xy`n xzei dfy ,`ed

ïäa ìëì ,íéiçî- ¥©¦§¨¨¤
mda qipkdlBçeø éiç©¥

]:xg` gQp[BúîLðå- ª¨©¥§¦§¨
dl yi "gex" ,eznyp mb m` ik egex wx `l mda qipkn `edy
owfd epax xn`iy itk ,egexn milawnd micinlzl zekiiy xzei
ixd oaa mzqd ony "zedbd ihewl"a `aend itk `l` ,oldl
df ixd xg` cinlzay zexnl ,dnyp mb llek eil` xarend

,cala gex,Bcìç éîé ìkly mipipra egex z` qipkn `ed - ¨§¥¤§
,dad`e d`xi ,dpen`,Bçeø 'ä úBìòäa éäéåzrya - ©§¦§©£
,wicvd ly ezewlzqdåéìà BúîLðå,`ed jexa yecwd l` - §¦§¨¥¨

óñàé11÷áL ¯ úBìònä íeø ãò éelò øçà éelòa äìòiå , ¤¡Ÿ©©£¤§¦©©¦©©©£¨©
,f` xi`yn `ed -íéðôì "da ãáò øLà Búlòt" ,Bçeø éiç©¥§ª¨£¤¨©¨§¨¦

,ìàøNéa'd z`xi ,dpen` ly mipiprd egexa mda ritydy - §¦§¨¥
d mb dzernyn zeidl dleki "miptl" .'d zad`ezeiniptdn ,

mipipr mda ritydydl`,zeiniptaíéiçì ÷écö úlòt12- §ª©©¦§©¦
`id wicvd zcearyliaya`ed ixd ,miig mdl zzl ,miigd

z`f xi`ynéç ìk Lôð àéä ,éç ìëìdxez ly miiga - §¨©¦¤¤¨©
,zeevneäaø äáäà úBúBáò éìáça BLôða äøeLwä©§¨§©§§©§¥£©£¨©¨

,íìBò úáäàå,gvp zad`e dlecb dad` -,çöðì èBnz ìa §©£©¨©¦¨¤©
,íéiç õôçä Léàä éî øLàytgnd -¯ íéiç 'äa ä÷áãì £¤¦¨¦¤¨¥©¦§¨§¨©©¦

BúãBáòa,wicvd ly -äúéäå ,BLôð ÷aãzdidze -äøeøö ©£¨¦§©©§§¨§¨§¨

eðtà çeø éiça ,'ä úà íéiçä øBøöamc`y xie`d enk - ¦§©©¦¤§©¥©©¥
,ig `ed df ici lry ,eixigp ici lr s`eyBlöa eðøîà øLà£¤¨©§§¦

íéBba äéçð13,zpigan dlrnly dnypay 'ig zpiga ,xnelk - ¦§¤©¦
zpigaa xzei dpeilr zeig ozep dfe ,dnypsiwnef zeigay ,

miiywd z` xearl mileki
miicediÎ`ld mipiprd ly
,(dyecw mpi`y mipipr)
ìëa ,eðì ÷áL øLà£¤¨©¨§¨
úðéça éôk ãçàå ãçà¤¨§¤¨§¦§¦©

,úîàa BúeøM÷úä- ¦§©§¤¡¤
,wicvl,Búáäàå- §©£¨
,wicvlúîà úáäà©£©¡¤

,äøBähädad` - ©§¨
,dxedh zizin`áøwî¦¤¤

,÷îò áìå Léà- ¦§¥¨Ÿ
itk ixd ,jkl m`zda
l` ezexywzd zcn
zn`d zcn itke wicvd
ezad` ly xdehde
wicvd el xi`yn ,wicvl
mipipra ezrtyde egexn
,dad`e d`xi ,dpen` ly

'eëå íéðtä íénk" ék," ¦©©¦©¨¦§
"mc`l mc`d al -14,

,wicvl dad` el yiyk
xveie swzyn df ixd

,eil` wicvdn dad`çeøå,wicvl el yiy dad`d gex -éúéà §©¨§¦
d`ian -çeø,wicvd l` -éLîàåCdkiynne -çeø15,- ©§©§¦©

,daxda ddeab `idyBçeøå,wicvd ly -eðaø÷a úãîBò §¤¤§¦§¥
,Lnîdrityne zcner wicvd ly egex -zeinipta- epa ©¨

,eixyewnåéãìé BúBàøa ék"mipa" mi`xwp micinlz -16, ¦¦§§¨¨
ìcbúé øLà ,Cøaúé BîL eLéc÷é Baø÷a åéãé äNòî©£¥¨¨§¦§©§¦§¦§¨¥£¤¦§©¥
,åéëøcî eðøBä øLà äøLé Cøãa Cìð øLàk ,Lc÷úéå§¦§©¥©£¤¥¥§¤¤§¨¨£¤¨¦§¨¨

.ãòå-äìñ-çöð åéúBçøBàa äëìðåxywa ,oiivn iaxd - §¥§¨§§¨¤©¤¨¨¤
epxed"leikxcndklpe"eizegxe`a,ehx) 'a wlg xdefa oiirl ,

oiay lcada xdefd oc my ,(miyecw t"q) 'b wlg xdefae (`
y dlelq jxc epiid "jxc"y ,"gxe`"l "jxc"xakwicvd llq

miaizpe zeycg mikxc epiid "gxe`"e ,da zkll mileki mleky
- oke ,cg` lk ly ezcear ote` itl min`zen ,zrk mixvepd
owfd epaxy dne .(a ,ai) mixiyd xiy "dxez ihewl"a oiirl

mipipr dylya wicvd iig oipra xacndl`d`xi ,dpen` ,
"ycewd zxb`"a `ian `edy itk) iptn `ed - `wec ,dad`e

('` oniqody ixd ,sebd lk z` zewifgnd "zerexf"d ody
.'d zceara xwirde ceqid
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ùã÷ä úøâà
úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø
åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
ùéà áø÷î äøåäèä úîà úáäà åúáäàå úîàá
çåø éúééà çåøå 'åëå íéðôä íéîë éë ÷åîò áìå
åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
åðøåä øùà äøùé êøãá êìð øùàë ùã÷úéå ìãâúé
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ד.9. ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב טז.12.ל' י, ˘ËÈÏ"‡:13.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ איכה הכתוב "ל'
כ". יט.14.ד, כז, ועוד.15.משלי ב. קסו, ז.16.זח"ב ו, ואתחנן עה"פ בפרש"י) (הובא ספרי



עג oeygxn c"iÎb"i iyiyÎiying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ג חמישי יום
n :dheyt dpyl xeriy dxen,enw 'nr...à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå,292 'nr cr:äëøáì íãå÷

מרחשון  י"ד שישי יום
אגרת כז  ,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

ïåùçøîã"é-â"ééùéù-éùéîçíåé

LBãwä øäfa áeúkL äæå17çkzLà øhtúàc à÷écöc §¤¤¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©¦§©©
,éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëalka `vnp xhtpy wicv - §ª§¨§¦¨¦¦§©¦

wx xacd oekp ,dxe`kly ,eiiga xy`n xzei zenlerd
j` ,myl dler `edyk xzei `vnp `ed my ,mipeilr zenlera

oezgzd mleradfd-
xzei my `vnp `ed cvik
ezxiht ixg`

- ?ezewlzqdeeðéäc§©§
íìBòä äæa íbL¤©§¤¨¨
íBiä" ¯ äNònä©©£¤©

"íúBNòì18"meid"y - ©£¨
xwir `ed ,dfd mlera
meiw - dyrnd oipr
itk ,lreta zeevnd

`xnbdy19meid" :zxne`
lawl xgnle mzeyrl
dfd mleray ,"mxky
,dyrnd oipr xwir `ed
leaiw ly mipiprd eli`e

ÎlkÎlr .`ad mlera ,"xgnl" md - xky leaiw enk e` xky
dyrnd mlera mb ixd - dyrnd mler `ed dfd mlerd mipt

,øéúé çkzLà,xzei daexn dcna xhtpy wicvd `vnp - ¦§©©¨¦
mlera mby ,`id dpeekd ,rityne rityd mdilry micinlzae

dyrndmdlyd`xi ,dpen` ly zipgexd mzceara wx `l ,
iptl xy`n xzei daexn dcna ezrtyde wicvd `vnp ,dad`e
dyrn ly mipipra ,mdly dyrnd mlera mb `l` ,ezxiht
,xzei daexn dcna `vnp `ed - miaeh miyrne daeyz -

,drtyd xzei milawn mdyäNònä ékeicinlz ly - ¦©©£¤
,eixyewneòeøæ øBà" ïî ,ïéìecb éìecb ,CìBäå [ìãb] (ìBãb)¨¨¥§¥¦¥¦¦¦¨©

"÷écvì20,"'ä Bëøa øLà äãO"axtqa xn`pd jxcÎlr - ©©¦©¨¤£¤¥£
ziy`xa21oldlc xe`ial m`zda .ocrÎob lr `id dpeekdy ,

zekln"a xi`ne jynpd xe`l `id dpeekd ,ef zxb` lr

`"f"n jynp day ,"'d ekxa xy` dcy" z`xwpd ,"zeliv`c
ly dcearde dxezd ziilr cvn ,xzi zkynd "zeliv`c
miaeh miyrnde daeyzd ixedxd mi`a jkne ,wicvd

,"oilecib ilecib" `xwp dfe ,micinlza,úBöeçå õøàì øéànä©¥¦§¤¤§
uegae l`xyi ux`a -

,ux`lälà eðçðà íâå§©£©§¥¤
íéiç eðlk íBiä ätŸ©ª¨©¦
Lãwä Cøc" ¯ åéëøãa¦§¨¨¤¤©Ÿ¤

"dì àøwé22.wx `l - ¦¨¥¨
m` ik ,dyecw ly jxc
dlrnly "ycw" ly jxc
lk lr .e"iea "yecw"n
wicvdy `vei mipt
ixg` mi`vnp ezrtyde
mlera mb ezewlzqd
daexn dcnae dyrnd

.xzei'ä úãBáòa úàæŸ©£©
;àiîLc élîamipipra - §¦¥¦§©¨

micinlzdy ,miipgex
iptl xy`n xzei ezewlzqd ixg` wicvdn lawl mileki

.ezewlzqdàîìòc élîáezeinyb zertyde mipipra - §¦¥§©§¨
,jiynn wicvdyøîúà Leøôayxetna xn`p -øäfa §¥¦§©©Ÿ©

LBãwä23,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc ,mipibn miwicvdy - ©¨§©¦©¨§¦¦©¨§¨
,mlerd lr,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáemzewlzqd ixg`e - §¦¨§¨¦¦§©¥

,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcna -àìîìàå§¦§¨¥
àîìò àeääa ài÷écöc àúBìöly mzltz `lele - §¨§©¦©¨§©¨§¨

mlera miwicvd`edd,.àãç àòâø àîìò íi÷úà àì`l - ¨¦§©¥¨§¨¦§¨¨¨
mlerd diddfdmiwicvdy ixd ,cg` rbx elit` miiwzn

,mzewlzqd ixg` ,miinybd mipipra dfd mlerd lr mipibn
,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcnaáBøwä ìëå§¨©¨

"ä ïkLî ìà áBø÷,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨
.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
envra xiaqn owfd epax
xzei dwenrd dzernyn
:(f"k oniq) ef zxb` ly
,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨
¯ øhtúàc à÷écöc§©¦¨§¦§©©
ïéîìò eälëa çkzLà¦§©©§ª§¨§¦

."eë éäBiçaî øéúé- ¨¦¦§©¦
wicv ,yecwd xdefa aezk
lka `vnp xhtpy
xy`n xzei zenlerd

.eiigaéøöå,ïéáäì C §¨¦§¨¦
íéðBéìò úBîìBòa çðéz¦©§¨¤§¦
BúBìòa øéúé çkzLà¦§©©¨¦©£
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå
åðééäã éäåéçáî øéúé ïéîìò åäìëá çëúùà øèôúàã
çëúùà íúåùòì íåéä äùòîä íìåòä äæá íâù
ïéìåãéâ éìåãéâ êìåäå [ìãâ] (ìåãâ) äùòîä éë øéúé
øéàîä 'ä åëøá øùà äãùá ÷éãöì òåøæ øåà ïî
íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá
÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
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ב.17. עא, יא.18.ח"ג ז, א.19.ואתחנן כב, יא.20.עירובין צז, כז.21.תהלים כז, ח.22.תולדות לה, ישעי' - הכתוב ל' ע"ד 

ב.23. עא, ח"ג



oeygxnעד e"h ycew zay mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ו קודש שבת יום
,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr cr.ïéîàú

,änLixg` `vnp `ed mipeilrd zenleray xacd oaen - ¨¨
,dlrnl dler eznyp xy`k xzei daexn dcna ezewlzqd

éà äfä íìBòa ìáà?øéúé çkzLà Cmy `vnp `ed cvik - £¨¨¨©¤¥¦§©©¨¦
?xzei daexn dcnaìò éúìawM äî Cøc-ìò ,øîBì Léå§¥©©¤¤©¤¦©§¦©

÷áL"c ì"æç øîàî- ©£©£©§¨©
,xi`yd,"éç ìëì íéiç©¦§¨©

ly ezewlzqd zryay -
`edy mixne` wicv
,miigd lkl miig xi`yd
zehytay ,lirl xkfpke
dpeekd m` ,dyw oeyld
afr `edy xnel wx `id
mixg`e mlerd z`
`ly ixd ,miiga ex`yp
`l ,`ed eiig z` xi`yd

iigneitl `l` ,miig md
owfd epax laiwy xaqdd

eiign xi`yd `edy ok` `id dpeekd`ed,miigd lkl -òãBpk©©
,recik -íéøNa íéiç íðéà ÷écvä éiçL24íéiç íà-ék ¤©¥©©¦¥¨©¦§¨¦¦¦©¦

,äáäàå äàøéå äðeîà íäL ,íéiðçeø'd z`xi ,'d zpen` - £¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨
envr el yiy 'd zad`eeicinlzl oze` rityn `ede

,"miig" mya miweqta zexcben el` yly ,eixyewneék¦

:áéúk äðeîàa:aezk -äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa ÷écöå" ¤¡¨§¦§©¦¤¡¨¦§¤§¦§¨
:áéúk:aezk -:áéúk äáäàáe ,"íéiçì 'ä úàøéå"aezk25: §¦§¦§©§©¦§©£¨§¦

.äáäà àeä ãñçå ,"íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö óãBø"- ¥§¨¨¨¤¤¦§¨©¦§¤¤©£¨
ixd "miig" cqg lr mixne`yk ixd ,cqgd zeinipt `id dad`
ly oipr `id dad`y
,dpen` :ylyd lke ,miig
ixd ,dad`e d`xi
."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònä íeø- ©©£

,zenleray zebixcnde
opyi mler lka ixd
ze`xwpd zepigad
,dad`e d`xi ,dpen`
úðéça Cøò éôì ìkä©Ÿ§¦¤¤§¦©

äæ ìò äæ úBîìBòä úBìòîly dbixcnd zepeilr itl - ©£¨¨¤©¤
d`xi ,dpen` zecnde zepigad ly ozepeilr jk ,mler eze`

,mler eze`ay dad`e.òãBpk ,ìeìòå älò Cøãamlerd - §¤¤¦¨§¨©©
oezgzd mlerd `a epnny daiqe "dlir" ynyn xzei oeilrd

.xzei oeilrd mlerdn aaeqne "lelr" `edy xzei

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

äøeLwä Lôð úðéça àéäL ,éîLb íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨©§¦¤¦§¦©¤¤©§¨
elà úBcî úøàä ÷ø íéìa÷î íðéà åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨¥¨§©§¦©¤¨©¦¥

éìëì õeç øéànä ,ïåéæå§¦¨©¥¦¦§¦
äæ,xen`d ilkl uegn - ¤

åéøeac éãé-ìò©§¥¦¨
,íéLBãwä åéúBáLçîe©§§¨©§¦
xeaicd zeize` -
ixd zelbn daygnde

.cala dx`deøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø26ãîBò íãà ïéàL ©©¤¥¨¨¥

."eëå Baø úòc ìòcr - ©©©©§
.dpy mirax`øçàì ìáà£¨§©©

,Búøéèt,wicvd ly - §¦¨
úðéça íéãøtúnL éôì§¦¤¦§¨§¦§¦©
øáwa äøàLpL Lôpä©¤¤¤¦§£¨©¤¤

L çeøä úðéçaîixg`- ¦§¦©¨©¤
`id zewlzqdd,ïãò-ïâa§©¥¤

ìL ïäL,eìlä úBcî Loi`y ixd ,dad`e d`xi ,dpen` - ¤¥¨Ÿ¦©¨
,sebay odly ilkae yeala xzei zelaben el` zecn yly
mlera hytzn exie`e ,ipgex mewn `edy ocrÎoba od `l`

,oldl xiaqiy itk ,mc` lkl aiaqnáBøwä ìk ìBëé Cëéôì§¦¨¨¨©¨
åéìàl` xyewnd - ¥¨

,wicvd÷ìç ìa÷ì§©¥¥¤
,ïãò-ïâaL Bçeø úðéçaî¦§¦©¤§©¥¤
`le zecnd mvrn wlg -
,cala odn eife dx`d

å ìéàBäly gexd zpiga- ¦§
,wicvdéìk CBúa dðéà¥¨§§¦

íB÷î úðéçáa àìå§Ÿ¦§¦©¨
,éîLb,ocr oba `l` - ©§¦

xiaqiy itk ,`ed mby
,df mlera ,oldlòãBpk©©

ì"æø øîàî27á÷òé ìò ©£©©©©©£Ÿ
íBìMä-åéìò eðéáà̈¦¨¨©¨

,ïãò-ïb Bnò ñðëpL- ¤¦§©¦©¥¤
lawl wgvi l` qpkpyk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò

éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî
àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
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(הערת24. שבהמשכו" "רוחניים", כמו יודין), (ב' "בשריים" צ"ל ˘ËÈÏ"‡"כנראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הערה 138 ע' חכ"ב שיחות בלקוטי
הגליון). בשולי כא.8.25 כא, ו.26.משלי כט, נצבים עה"פ פרש"י ב. ה, זרה א.27.עבודה פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, ב"ר



עה oeygxn e"h ycew zay mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dfd mlera `vnp ocrÎoby ixd ,zekxad z`øôña áúk ïëå§¥¨©§¥¤
úBøîàî äøNò28,íãà ìk áéáñ èMtúî ïãò-ïb øéåàL £¨¨©£¨¤£¦©¥¤¦§©¥§¦¨¨¨

äæ øéåàa íéîLøðå,ocr ob ly -åéøeaãå åéúBáLçî ìk §¦§¨¦©£¦¤¨©§§¨§¦¨
íBìLå-ñç Côäì ïëå) 'ä úãBáòå äøBza íéáBhä- ©¦©¨©£©§¥§¥¤©§¨

xacne ayeg mc`yk
dxezl cebipay mixac

,'d zceareíéîLøð¦§¨¦
èMtúnä øéåàa©£¦©¦§©¥

k áéáñ ípäébî.(íãà ì ¦¥¦¨§¦¨¨¨
,Cëìäly egeky oeeik - ¦§¨

ez`xi ,ezpen` ,wicvd
milaben mpi` ,ezad`e
mewnae yeale ilka
mi`vnp md `l` ,inyb
mlera mb miiwd ocrÎoba

,dfdãàî ì÷ðlw - ¨¥§Ÿ
,c`nìa÷ì åéãéîìúì§©§¦¨§©¥

íaø çeø úðéçaî í÷ìç¤§¨¦§¦©©©¨
Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨
øLà Búáäàå Búàøéå§¦§¨§©£¨£¤
àìå ,'ä úà íäa ãáò̈©¨¤¤§Ÿ

íåéæmzx`de -ãáìa ¦¨¦§©
,éìkì õeç øéànäitk - ©¥¦©§¦

ly ezeig miiga didy
eif elaiw mdyk ,wicvd
eizeaygn ici lr cala

.miyecwd eixeaiceúéîöòä Bçeø úðéçaL éôì,ezpen` - §¦¤§¦©¨©§¦
,eicinlzl `le cala eil` zekiiyd ,zeinvrd ezad`e ez`xi
-ïâaL BúîLð úðéçáa ììkäì ,éelò øçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©¦§¦¨¥¦§¦©¦§¨¤§©

òãBðå ,íéðBéìòä úBîìBòaL ïBéìòä ïãò29øác ìkL ¥¤¨¤§¤¨¨¨¤§¦§©¤¨¨¨
Búâøãîe BîB÷nî ìëå ìkî éøîâì ø÷òð Bðéà äMã÷aL¤¦§ª¨¥¤§¨§©§¥¦Ÿ¨Ÿ¦§©§¥¨

,äìòîì äìòîì älòúpL øçàì íb ,äðBLàøäoi` f` mb - ¨¦¨©§©©¤¦§©¨§©§¨§©§¨
my x`yp `l` ,mipey`xd ezbixcne enewnn ixnbl xwrp `ed

,myexBæ äðéçáe,wicv ly egexn -äøàLpL äðBLàøä §¦¨¨¦¨¤¦§£¨
ïBzçzä ïãò-ïâa ähîìlka dpyi ocr ob zpiga ixdy - §©¨§©¥¤©©§

dpiga ixd ,oezgzd ocr ob zpiga dpyi diyra dhnl mb ,mler
,ocr oba dhnl dx`ypy efàéä ,äðBLàøä Búâøãîe BîB÷îa¦§©§¥¨¨¦¨¦

,åéãéîìúa úèMtúnäegexn dcxtp ixd ef dpiga ,oky - ©¦§©¤¤§©§¦¨
zhytzn `idy dn `ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd

,micinlzaåéìà Búáø÷å BúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìk̈¤¨§¦§¦©¦§©§§¦§¨¥¨
,wicvd l` -,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiçaitl cg` lk - §©¨§§©£¨©¨

lawn `ed dcn dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn
,iaxd ly egex zehytzdnîä ékdðéà úeiðçeø ìk úëL ¦©§¨©¨£¦¥¨

àlà,äaø äáäà éãé ìòzekynp ,dax dad`d dpyiyke - ¤¨©§¥©£¨©¨
,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecndáeúkL Bîk§¤¨

LBãwä øäfa30éLîà àaìc àúeòøc çeøc,àìéòlî çeø C ©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©¦§¥¨
ixd ,dlrnln gex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd -
ly dad`de (ald ly iniptd oevxd) "`alc `zerx"dy
,cinlzl iaxd ly eizecnn hytziy mikiynn ,eaxl cinlzd
úàø÷ì ïBké íà ÷ø©¦¦¦§©

åéäìà31äaø äðëäa ¡Ÿ¨©£¨¨©¨
,äîeöò äòéâéåitl - ¦¦¨£¨

,yiyw ciqg ly eyexit
"zedbd ihewl"a `aen
dpeekd ,"`ipz" lr
- `id "dax dpkd"a

ly dpkdddnypd
zribi - "dnevr dribi"e

dseb,"xya zribi" ,
ìL ìa÷ìúBcî L §©¥¨Ÿ¦

,eìläd`xi ,dpen` - ©¨
,dad`eeäøBäL Cøãk§¤¤¤¨

ì"æø øîàîëe ,Baø32: ©§©£©©©
.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé̈©§¨¨¨¨©£¦
w"k ly eyexitl m`zda

v"iixden x"enc`33lr
z`xwl oeki m` wx"
dribie dax dpkda eiwl`
dpeekd - ""ek dnevr
dribide dceardy ,`id
,dpen`d qipkdl `id
itke ,zeevnde dxezd meiw ly miixya miiga dad`de d`xid
`l mixacdy zexnl) xazqn ,my miiqn `edy dnn oaeny
`vniy `id dpeekd "oin`z z`vne zrbi"y (yxetna exn`p
my xne`y itke ."d`ivn" ly oipr ,ezribi xy`n xzei daxd
ilecib ly zexywzd deedzn dribid iciÎlry ,yexita
axd ly egex zenvr" `edy mxewne myxy mr oilecibd
ocrÎobay eznyp zpigaa llkidl ielir xg` ielira dlrznd
dx`ypy egexn micinlzl yiy cala ef `ly ixd ,"oeilrd
dnypa zllkpd zinvrd egexn mb `l` ,oezgzd ocrÎoba
xzei dlrp jxra `ly "d`ivn" ef ixd ,oeilrd ocr obay

ocrÎoba dx`ypy gexdn zncewd dlawd xy`noezgzd
zpigaa mdilr xi`n df ,my miiqn `edy itk ,`l` .cala

siwn j` ,cala "siwn"dfmby oilecibd ileciba gek wiprn
xne` xn`n eze`a .xeriy oi` cr dginvd oipr didi mda
,ef ycwd zxb` oeyln lecb wlg `ian `edy ixg`) iaxd
dribide daxd dpkdd lr xne` `edy dnl zekiiyae
lry - (dad`e d`xi ,dpen` ,zecnd yly zlawl dnevrd
z` `iane cixen `ed ,cnil iaxdy jxca dribie dcear ici
miiga dad`e d`xi dpen`a iaxd ly miipgexd miigd
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ùã÷ä úøâà
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå

.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø
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פי"ב.28. ח"ב חקו"ד ובכ"מ.29.מאמר ג'. פרק ל"ד שער ע"ח א'. פרק י"ד שער ועוד.30.פרדס ב. קסב, זח"ב ל'31.ראה ע"פ
יב. ד, עמוס - ב.32.הכתוב ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר ד"ה



oeygxnעו e"h ycew zay mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeevnd meiwe dxezd cenila dceard ipipr lk ly miixya
ilecib ly zexywzdd dyrp dfÎiciÎlr ,ynn lreta
,mxewne myxy mr (ef zxb`a oldl oeci mzece`) oilecibd
ielir xg` ielira dlrznd axd ly zinvrd gexd `edy
,mipeilrd zenleray oeilrd ocrÎobay eznypa llkidl

wiprn df "siwn" j` ,"siwn" zpigaa mdilr xi`n dfy `l`
ztqeza dginvd gek didi mda mby ,oilecibd ileciba gek
("xeviw"a my `aend itl) xnelk ,xeriy oi` cr ieaixae

mdy micinlzdyoilecib ileciblr ,mixywzn ,wicvd ly
.oeilrd ocr obay wicvd ly dnypae gexa ,mzcear ici
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

(my),`weecy ,`xwnd ixacn wiicl yidììLcner xird ly §¨¨
,dtixylíéîL ììL àìå.ycwd yekx -eøîà ïàkî,minkg §Ÿ§©¨©¦¦¨¨§

daL úBLc÷ää,zgcpd xiray ycwdd yekx -eãté,oenna ©¤§¥¤¨¦¨
úBîeøúeday,eá÷øémtxeyl oi` j` d`pda md mixeq` ,xnelk §¦§¨

e ,oeifa jxcéðL øNòîLãwä éáúëådayeæðbé. ©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤¦¨¥
éäìà 'äì ìéìk''E(my),íà ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,ïBòîL éaø øîà ¨¦©¡Ÿ¤¨©©¦¦§¨©©¨¨¦

úçcpä øéòa ïéc ïéNBò ízàz` mitxeye diayei z` mibxed - ©¤¦¦§¦©¦©©
,dpenníéìòî ízà eléàk íëéìò éðà äìòîoaxwäìBòsxypd ©£¤£¦£¥¤§¦©¤©£¦¨

.éðôì ìéìk̈¦§¨©
'íìBò ìz äúéäå'(my),daixg xird z` xi`ydl yiy ,epiidc , §¨§¨¥¨

s`e ,mlerl dzepal xeq`eíéñcøôe úBpb äNòz àìrehpl oi` - Ÿ¥¨¤©©§¥¦
el` ,wxie ixt ipin da.éìéìbä éñBé éaø éøácj`øîBà àáé÷ò éaø ¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥

`xwnd ixac jyndn wiicl yiy,'ãBò äðaú àì'`weecyúBîëì Ÿ¦¨¤¦§
,úéðáð dðéà äúéäL,miza da zepal xeq`y ,epiidcúéNòð ìáà ¤¨§¨¥¨¦§¥£¨©£¥

íéñcøôe úBðb àéä. ¦©©§¥¦
aezkd miiqne(gi bi my)íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãé àìå'ornl §Ÿ¦§©§¨§§¨¦©¥¤§©©

xird iqkpn dne`n lehiz `l m`y ,epiidc ,'FR` oFxgn 'd aEWï¥£©
,jcnll ,et` oexgn 'd aeyi enxgedyíéòLøäL ïîæ ìkL¤¨§©¤¨§¨¦

mi`vnp mxgd on migweld,íìBòayi,íìBòa óà ïBøçdryae ¨¨£©¨¨
yíéòLø eãáàel`.íìBòä ïî óà ïBøç ÷lzñð ,íìBòä ïî ¨§§¨¦¦¨¨¦§©¥£©¦¨¨

àøîâ
:`xwnd on zgcpd xir ipic z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz`xwnd z` zyxecd ,`ziixaa minkg epy -(ci bi mixac) ¨©¨¨
z` EgiCIe ,LAxTn lrIla ipA miWp` E`vi' zgcpd xira wqerd¨§£¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦¤
,'mYrci `l xW` mixg` midl` dcarpe dklp ,xn`l mxir iaWiŸ§¥¦¨¥Ÿ¥§¨§©©§¨¡Ÿ¦£¥¦£¤Ÿ§©§¤

zaizny ,zyxtne'eàöé'`weecy ,cenll yiïämigicnd - ¨§¥
,mnvr,ïéçeìL àìåcr 'zgcpd xir'l ziyrp xird oi`y ,epiidc §Ÿ§¦

z` egiciy mixg` eglyiy `le ,mnvra migicnd degiciy
xird iayei.zaizne'íéLðà'xn`p 'zgcpd xir' oicy cenll yi £¨¦

,xird iayei z` migicnd miyp` ipy zegtl mpyiy ote`a wx
ixdyïéàoeyld xnel'íéLðà'aíéðLî úBçt,øçà øác .zaizn ¥£¨¦¨¦§©¦¨¨©¥

'íéLðà'cnd eidiy cenll yimiyp` migiàìå 'íéLðà' ,íéLð àìå £¨¦§Ÿ¨¦£¨¦§Ÿ
íépè÷.'ìòiìá éða','ler ila' epiid -íéîL ìBò e÷øtL íéða §©¦§¥§¦©©¨¦¤¨§¨©¦

.íäéøàevîzaizn'Eaøwî'dzidy ote`a `weecy ,cenll yi ¦©¨¥¤¦¦§¤
,zgcpd xir ziyrp l`xyi ux` ikkeza xirdøôqä ïî àìåxir - §Ÿ¦©§¨

miyer oi`y ,l`xyi ly fegnl miieb ly fegn oia z`vnpd ,leab
zaizn .leabl dkenqd xira zgcpd xir'íøéò éáLBé',cenll yi §¥¦¨

dze` ipa migicnd eidy ote`a `weec xn`p zgcpd xir oicy
,xirdàìådegicdyk.úøçà øéò éáLBézaizne'øîàì',cenll yi §Ÿ§¥¦£¤¤¥Ÿ

ïéëéøvLipyãçàå ãçà ìëì äàøúäå íéãòiayei oi`y ,xird ipan §§¦¦¥¦§©§¨¨§¨¤¨§¤¨
mdn cg` lk lr micirnd micr ipy eidiy cr ,mibxdp xird
mcew mda exziy cr mibxdp md oi` oke ,dxf dcear cary

.mzcear

:mihay ipyl xir zwelg oipra zwelgn d`ian `xnbdøîzéà- ¦§©
l`xyi ipa ewlig eay ote`d iabl ,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p

.ryedi inia dil` m`eaa ,ux`d z`øéò ïé÷ìBç ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©§¦¦
ì úçà,íéèáL éðLcg` hay megza daex zg` xir dltp m`y ©©¦§¥§¨¦

,mihayd ipyl xird z` miwleg eid ,xg` hay megza dzvwne
.enegz jeza ayei hay lk dideøéò ïé÷ìBç ïéà ,øîà ùé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¥§¦¦

ì úçàíéèáL éðL,,enegza xird aex z`vnpy hayd eze` `l` ©©¦§¥§¨¦
ly enegza `vnpd dherin z` s`e ,dlek xird z` lhepd `ed

.xg`d hayd
:dpynd on yiwl yixl dywn opgei iaxdéáéúéàdywd -éaø ¥¦¥©¦

,Lé÷ì Léøì ïðçBé,'zgcpd xir'l ziyrp xird oi`y ,dpyna epipy ¨¨§¥¨¦
BúBàîe øéòä dúBàî äéçécî eäiL ãòdåàì éàî ,èáLoi` m`d - ©¤§©¦¤¨¥¨¨¦¥¥¤©¨

y ,dpynd ixacn wiicläéçécîc áb ìò óàmdøéòä dúBàîoiicr ©©©§©¦¤¨¥¨¨¦
`l` ,jka ic oi`àì àì éà ïéà èáL BúBàî àkéà éàmd m` wx - ¦¦¨¥¥¤¦¦ŸŸ

,zgcpd xirl `id ziyrp f` xird ipa x`y ly hayd eze`n mb
mpic oi` hayd eze` ipan mpi`e xird dze` ipan wx md m` j`
xg`ne ,dxf dcear micaerd micigik `l` xird iyp` ly
jkn cenll yi ,hayd eze` ipa s` eidiy xnel dpynd dkxvede
eze` ipa `l j` xird dze` ipa md migicndy ote` epyiy

,hayd,dpéî òîLyì úçà øéò ïé÷ìBçíéèáL éðLixack `lye §©¦©§¦¦©©¦§¥§¨¦
.yiwl yix

:`xnbd daiynàìcinrdl xyt` `l` ,ok xnel gxkd oi` - Ÿ
ote`a dpynd z`äLeøéa déì äìôðcz` eyxi migicndy - §¨§¨¥¦¨

eid `ly xg`ne ,xg` hay za dzidy ,mn`n ef xira mwlg
,dia` zlgp z` dyxi mig` dläðzîa déìäéð äeáäéc ,énð éà¦©¥§©£¨¦¨¥§©¨¨

ipa mdy s` ,dpzna ef xira mwlg z` migicnd elaiwy -
dze` ipa migicnd eidiy zexyt` dpyiy `vnpe ,xg` hay
zg` xir miwleg oi` dligzny s` ,hayd eze` ipa `le xird

.mihay ipyl
:yiwl yixl opgei iax dywdy ztqep `iyew d`ian `xnbd

déáéúéà`xwna xn`p .yiwl yixl opgei iax(fh `k ryedi)íéøò' ¥¦¥¨¦
,'älàä íéèáMä éðL úàî òLzepzp oernye dcedi hayy ,epiidc ¥©¥¥§¥©§¨¦¨¥¤

,miell mixr ryz mwlgnòaøàå éàäî àbìôe òaøà åàì éàî©¨©§©©§¨¥©§©§©
éàäî àbìôeivge rax` ewlgn ozp mihayd on cg` lky - ©§¨¥©

xnel jixv gxkda ,zenily mixr miiell epzpe xg`ne ,mixr
divge dcedi hay ly divg dzidy zg` xir dzid dligzny

,miell mdipy ici lr dpzip xird dze`e ,oerny hay lyòîLe§©
dpéîyïé÷ìBçdligzn eidì úçà øéò.íéèáL éðL ¦©§¦¦©©¦§¥§¨¦

:`xnbd daiynàìozp mihayd on cg` lky xnel gxkd oi` - Ÿ
elhpy xnel okzi `l` ,miiell eixrn ivge rax`éàäî äòaøà©§¨¨¥©

éàäî Lîçå.xg` hayn mixr ynge ,cg` hayn mixr rax` - §¨¥¥©
:dywne `xnbd dayéëä éàcg` hayn mixr rax` elhpy ¦¨¦

,xg` hayn yngeéLBøt LBøôìhay dfi`n yxtl jixv did - ¦§¨¥
rnyny ,dfk ote`a aezkd hwp recne ,yng dfi`ne rax` elhp

.mdipia dey dwelgd dzidy

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

המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת קודש עמ' ב



עז היום יום . . . 

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד 
א צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט 

אז דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת־  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה.  ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹקֶדׁש ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו,  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך־הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָראּוי הּוא ׁשֶ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל בצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמרֹב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִלים".  ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ּוְמקֹור ּבְ ֵהם ּבְ ִלים", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ׁשֶ ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ִהיא ְמקֹור ּבְ ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך ִלְהיֹות  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור־ַהּמַ ם ּדִ ׁשָ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". "ּדְ

ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ ַלּדִ
ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ
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היום יום . . . עח

ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע 
ישראל - א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן 

הטבע, און - הוי' אחד.

ַמע  ׁשְ ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ׁשֵ ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
"ֲהָוָי'   – ר  ַוֲאׁשֶ ַבע,  ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה  ֵהם  ְוַחּיּוֵתינּו  ּכֵֹחנּו  ׁשֶ  – ֱאלֵֹקינּו  ֲהָוָי'   – "קֹוֵלט"  ְיהּוִדי   – ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶאָחד".

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון 
דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם 
רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען 
צו דער גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער 
אין אידיש. אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי 
קטיל תליתאי, הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: 
דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים 

רוחנים, ווָאס דָאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ּוְגאֹונּות  ֲחִריפּות  ּבַ ָהָיה  ּמּוד  ַהּלִ ֹאֶפן  ָמָרא.  ּגְ ּבַ עּור  ׁשִ ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ִלְלֹמד  ָנַהג  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ׁשַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמָהִראׁשֹוִנים  ים  ְמָפְרׁשִ ָאר  ּוׁשְ רֹא"ׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְלִאיִדיׁש.  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ם  ְרּגֵ ּתִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ם־טֹוב: "ָלׁשֹון  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְרׁשֹו  ּפֵ ִליָתִאי",  ּתְ ִליָתִאי ָקִטיל  ּתְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה )טו, ב(: "ָלׁשֹון  ַרּבֹוֵתינּו 
ִלקּוֵטי  ַעֵיין  ם.  ׁשָ ֵגְרׁשֹום  ינּו  ַרּבֵ ַדַעת  ]זֹו  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ ר  ַהְמַסּפֵ ְמִציא,  ַהּמַ ה:  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  קֹוֶטֶלת  ָהַרע 

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ְלִהְתַעּסֵ ְוהּוא:  ים,  ַחּיִ ּבַ רּוָחִנית  עּוָדה  ּתְ לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
ּגֹו'  יו  ְיַדְעּתִ י  "ּכִ ַאְבָרָהם  ּבְ ִדְכִתיב  ּכְ ץ,  ֶיְחּפָ  – רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ  – ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ְלִפי  ְוהּוא  ִמית.  ׁשְ ּגַ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ַבע ְוׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ
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עט היום יום . . . 
ֶרְך  ֶרְך ֱאלִֹקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהם ּדֶ ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ
יַע  ּפִ ַמׁשְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה  ִהּנֵ ְגַלל ֹזאת  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַבע,  ּטֶ ּבַ ַבע  ַהּטֶ ַמְעָלה ִמן  ּלְ ׁשֶ ָכה  ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ְלִיׂשְ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ָ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א 
גוף, ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען 

צו דעם להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ִלְפֹעל  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ַמה  ה  ָחׁשָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ַלּגּוף,  ָלֶרֶדת  ה  ְזּכֶ ּתִ ּבֹו  ַמן  ַלּזְ ְלַמְעָלה  ה  ְמַצּפָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ
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ה'תשע"ח  חשון ט' ראשון יום ברוב? בטל זרה עבודה של בשמים ריח האם

ֿ ט: ח  הלכות ט , פרק ברכות  äãBáòהלכות  ìL íéîNa§¨¦¤£¨
¯ äîäfä úà øéáòäì éeNòä ïîLå ...íéúî ìL íéîNa ...äøæ̈¨§¨¦¤¥¦§¤¤¤¨§©£¦¤©ª£¨
ïéàL çéøa ,åéìò ïéëøánL çéø áøòúð ...ïäéìò ïéëøáî ïéà¥§¨§¦£¥¤¦§¨¥¥©¤§¨§¦¨¨§¥©¤¥

.áøä øçà ïéëìBä ¯ åéìò ïéëøáî§¨§¦¨¨§¦©©¨Ÿ
רוקח': ה 'מעשה  הקשה 

את להעביר העשוי  שמן  או  מתים  של בשמים  ריח 

לריח)הזוהמא  נעשו לא אך בהם להריח עליו(שמותר מברכים  שאין

ריח  מדוע  אך ברוב . בטל עליו , שמברכיו  בריח שהתערב 

זרה  עבודה  של בהם)בשמים  להריח הוא(שאסור אם  ברוב  בטל 

ביטול לה  אין זרה  עבודה  הרי בתערובת , עבודה המיעוט  (הל'

ה"ט) פ"ז עליו ?זרה לברך אפשר  ואיך

אחר הולכים  עליו שמברכים ריח הוא  הרוב  אם  ותירץ :

מבשמים הוא  המיעוט כאשר  רק  ומברכים , התערובת  רוב 

אך עליהם  מלברך בהם xzenשפטורים  של להריח (בשמים

וכד') זרהמתים עבודה  של מבשמים  הוא  המיעוט אם  אבל

ש כיון  עליהם  לברך בטל `xeqשאין אינו בהם , להריח

ברוב .

כאן)ויש  המלך יד מ"ו. פ"ח ברכות לדוד בדעת(שושנים שנקטו 

רוב אחר הולכים  זרה  עבודה  של  בשמים  בריח שגם  הרמב "ם

הבשמים .

המלך': ב 'יד  וביאר 

משום בו  איו  שריח אמרו הקדש  לענין  הרי לעיין: יש 

ממש  בו אין כי בו מעילה  אין תמרתו שתעלה לאחר הקטורת ריח (ולכן

הט"ז) פ"ה מעילה הל' ראה מעילה. של משום ריח להריח אסור ומדוע  ,

של  בקיומו ' 'רוצה  להיות לישראל  שנאסר אלא  זרה ? עבודה

זרה  הכ"א).עבודה פי"ג מאכ"א מעצם(הל' הנאה  זו שאין  ואף 

רצונו. מתמלא  בזה  כי כהנאה  נחשבת  זו הרי זרה ', ה 'עבודה 

בו אין הריח שעצם אף  זרה , עבודה  של בריח גם הוא  וכן 

נהנה , – כשהריח הרי זה , ריח להריח  ורצונו היות  ממש ,

אסור . הדבר ולכן רצונו  שנשלם

זרה שעבודה אף  מתבטל זרה  עבודה  של בשמים  ריח ולכן 

הריח  עצם  כי ביטול, לה ממש)אין  בו איסור ,(שאין בו אין 

זרה ' ה'עבודה  ריח  כאשר הוא  רצונו מילוי בגלל והאיסור

האדם רצון המותר, מריח בא  הריח רוב כאשר אך בעינו, הוא 

זרה העבודה  מריח  גם  שנהנה ומה  המותר  את  להריח הוא 

ברצונו. שלא זה  הרי

ה'תשע"ח  חשון י' שני יום תפילין  על 'שהחיינו' ברכת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰àéäL äåöî ìk ïëå§¥¨¦§¨¤¦
úòLa äéìò Cøáî ...ä÷òîe äæeæîe ïélôúe úéöéö ïBâk ,Bì ïéð÷¦§¨§¦¦§¦¦§¨©£¤§¨¥¨¤¨¦§©

.'eðéçäL' äiNò£¦¨¤¤¡¨
ה 'טור' כב)כתב  סי' מברך (או"ח לעצמו ציצית  "העושה  ,

הרמב "ם . כדברי תפילין , לגבי  גם  כן  כתב  ולא  שהחיינו "

זו שהחיינו  ברכת הרמב "ם לדעת  כי לומר  יש  ולכאורה 

לתפילין, ציצית  בין  הבדל אין  ולכן  המצוה קיום  משום  היא 

שייכת והיא  החדש  הבגד על  היא  הברכה  הטור לדעת  אך

בגד. שאינן  בתפילין לא  אך  בטלית

החפץ על  היא  הברכה  הרמב "ם  לדעת  שגם  נראה  יותר אך

ומצוה  מצוה  כל "וכן  כתב  שהרי  המצוה  על oipwולא `idy
elאלא חדש  חפץ  שברכישת  השמחה  מחמת ברכה  היינו ,"

לשימוש נועד שאינו  אע"פ  חפץ על  לברך  ניתן  שלשיטתו

על  מברכים  אין הטור לשיטת ואילו מצוה , לצורך אלא גשמי 

ש היאחפץ  כי טלית  על ומברכים  למצוה  הוא  שימושו כל 

בגד  אֿג).בגדר  כב, או"ח השולחן (ערוך

תפילין על גם שהחיינו  מברכים  האם לדון  יש  זה  פי  ועל 

על  לברך אין המצוה , קיום  על  היא הברכה  אם  תם: דרבינו

היא והנחתן מצוה  בהן אין  הדין  מעיקר כי  תם  דרבינו תפילין 

חומרא  תפילין')בגדר  'להניח עליהן מברכים אין הברכה(ולכן אם  אך ,

עליהן גם לברך יש  החדש , הדבר  עצם  על  שו"ת היא  (ראה

שנג) ע' א חיים בירורי ב, סי' יהודה קול ה, סי' כת"י .הרדב"ז

משום ציצית  על אלא  תפילין  על לברך אין  ולמעשה 

משום לברך אין המצוה  קיום  ועל בגד, אינן שהתפילין

תמידית  מצוה  אלא  לזמן  מזמן  הבאה  מצוה  או"ח שאינה (שו"ע

סק"ב) שם ומשנ"ב כב לברך סי' שלא  נוהגים  יש  בימינו אמנם  .

לשם רק  אותה  שלובשים משום  הציצית על גם  שהחיינו

לבישה  הנאת בה  ואין 16)המצוה  הערה כב סי' תשובות .(פסקי

ה'תשע"ח  חשון י"א שלישי יום 'לשמה'? להיות צריכה מילה מצות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰íàå ;ììk ìeîé àì éBbŸ¨§¨§¦
éøö Bðéà ,ìî.Bìeîìe øæçì C ¨¥¨¦©£Ÿ§

תנאים כמה  ב)לדעת  כו, סובר(ע"ז ולכן  כשרה  גוי מילת 

לא לכתחילה אך ולמולו, לחזור  צריך אינו  מל שאם  הרמב "ם

יוחנן  ורבי  שרב  יתכן  כי  יהודה(שם)ימול רבי  כדעת  סוברים 

פסולה  גוי  שמילת  משנה)הנשיא  .(כסף

עמדין הגר "י  קסד)והקשה סי' ח"ב יעבץ, :(שאילת

יבמות  במסכת  יוסי  רבי ב)לדעת  'מלתי(מו, ואומר  הבא  ,

היתהzexbלשם  שמא  דבריו , את  מקבלים  אין טבלתי ' ולא 

זרה עבודה  במסכת  ואילו  לשמה. שלא  מילה סובר(שם)זו 

'לשמה ' תהיה  שמילה  צורך אין כי כשרה  גוי שמילת  יוסי  רבי 

לשמה"?) התורה מן מילה מצינו היכן ("וכי

סופר ' ה 'חתם  ש)ומבאר  סי' שני(יור"ד בין  לחלק  שיש 

הענינים :

המילה , ידי על קודש  בברית  היא  יהודית לדת  הכניסה

ובוודאי מילה , ידי על קודש  לברית  נכנסו  שאבותינו  כשם 
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ימול  אם  כי  לדת , כניסה  לשם היינו 'לשמה ', לעשותה צריך

אחר וכדו')לצורך זו ?(רפואה מילה  ידי  על לברית  יכנס  איך 

לשם שנימול  עדים  מבלי הגר  שבמילת  יוסי רבי סובר  ולכן

לברית . כניסה  אין גירות 

קדוש , "עם  ישראל מילת  zixalאבל  eqpkp xakyבימי

עולם", עד  אחרינו  ובנינו  אנו ממצרים  צאתנו  בימי אבותינו

טרם גם  ישראל בקדושת הוא  הרי  ישראל שנולד מי  וכל

ולכן לדת , להיכנס  כדי עצמו  את  למול צריך ואינו שנימול,

'לשמה '. להיות  צריכה היא  שאין  יוסי  רבי סובר

ה'תשע"ח  חשון י"ב רביעי יום חג? הוא עצרת שמיני האם

:˙ÂÈÚˆÓ‡‰ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ ÁÒÂ Â‰ÊÂ .˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Ò
.äfä úøöò éðéîL âç íBé úà ...øîBà úøöò éðéîLa ïëå§¥¦§¦¦£¤¤¥¤©§¦¦£¤¤©¤

ערוך' ס"א)וב'שלחן  תרסח סי' עצרת(או"ח שבשמיני כתב 

והרמ"א הזה". העצרת חג  שמיני  יום את  לנו "ותתן  אומר 

טירנא)הוסיף  לרי"א המנהגים אומרים(מספר שאין  נוהגין  "אנו  :

אלא 'חג' שנקרא  מקום  בשום  מצינו דלא  בשמיני , 'חג '

עצרת '". השמיני 'יום  אומרים

יוסף ' שם)וה 'ברכי הסוברים(או"ח ראשונים  כמה  הביא 

כאן שכתב  הרמב"ם  ובהם: 'חג', נקרא עצרת ששמיני

רש "י  וכן הזה ", עצרת  שמיני חג יום את  ב)"אומר... מז, (סוכה

א)ותוספות  מח, חג(שם שמיני יום  את  "אומרים ... שכתבו 

הזה". העצרת 

ערוך ' ב 'שלחן נפסק  ס"כ)והנה , רכ סי' קונם(יור"ד האומר :

הט "ז וכתב  האחרון. טוב  ביום  אסור  - בחג טועם  שאיני  יין

סקט"ו) לומר(שם שיש  ראיה  מכאן הביא  מפראג , לייב  שהר "ר 

הולכים בנדרים  "כי  הראיה  את  דחה  אך 'חג', - עצרת בשמיני 

אבל  חג , נקרא  הוא  אכן אדם  בני ובלשון אדם , בני לשון אחר

תורה". בשל לא 

מדברי 'חג' הוא  עצרת  ששמיני  להוכיח כתב  והט"ז 

א)הגמרא מא, במוצאי(סוכה שהוא 'הקהל', מצוות  של שזמנה 

נלמד  השמיטה, שנת  לאחר סוכות של ראשון טוב  יום 

ישראל  כל בבוא  הסוכות  בחג  שנים... שבע "מקץ  מהפסוק

היינו הסוכות ' 'בחג  רק  התורה  כתבה  אילו  כי לראות",

הסוכות חג של  האחרון טוב  ביום  גם  הוא שזמנה  אומרים 

ישראל' כל 'בבוא  וכתבה  התורה הוסיפה  ולכן  עצרת ), (שמיני 

לבית ישראל באים  שאז החג  בתחילת  הוא  שהזמן  ללמדנו 

היינו ישראל' כל 'בבוא  המיעוט שאילולא  וכיון  המקדש .

מזה מוכח עצרת , שמיני  את  גם  כולל  הסוכות  שחג אומרים 

חג. - עצרת  שמיני נקראת  התורה בלשון  שגם 

הזה " העצרת  חג  "שמיני הוא ערוך' ב 'שלחן שהנוסח ואף 

הנ"ל) ותוספות ברש"י הנוסח הוא הט "ז(וכן סק"א)כתב  שם ,(או"ח

בשם הביא  וכן הזה", חג עצרת  "שמיני  - הוא הנכון שהנוסח

הזה " עצרת שמיני חג  "יום הנוסח אבל  (כנוסח מהרש "ל.

הואהרמב"ם) עצרת שמיני והרי עצמו, בפני חג  שהוא  משמעו

עצמו בפני חג ואינו הסוכות לחג הוא נטפל קש"ב פז"ר לענין (ורק

עצמו) בפני הזה "רגל העצרת  חג  שמיני "יום  לומר אין וגם , .

ערוך) השלחן ל'עצרת ',(כנוסח 'שמיני ' בין  להפסיק  שלא  כדי

סמוכים  הם  בפסוק  עצרת')שהרי ('שמיני

הזקן אדמו "ר  בסידור  סידורים)ואכן , הוא(ובעוד הנוסח 

סידורים ויש  הזה". החג  עצרת  "שמיני הט "ז : לנוסח בדומה 

ערוך'. ה 'שלחן כנוסח הוא  בהם  שהנוסח

ה'תשע"ח  חשון י"ג חמישי יום לגופה  צריכה שאינה מלאכה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äëàìî äNBòä ìk̈¨¤§¨¨
éøö BðéàL ét ìò óà ¯ úaLa.äéìò áiç ,äëàìnä óeâì C §©¨©©¦¤¥¨¦§©§¨¨©¨¨¤¨

éøö àeäL éðtî øpä úà äakL éøä ?ãöékìò óàå ...ïîMì C ¥©£¥¤¦¨¤©¥¦§¥¤¨¦©¤¤§©©
éøö BðéàL étéøä ...ïîMä éðtî àlà äak àìå ,éeakä óeâì C ¦¤¥¨¦§©¦§Ÿ¦¨¤¨¦§¥©¤¤£¥

.áiç äæ¤©¨
דולקים עצים  שמכבה "כגון היא  לגופה ' הצריכה  'מלאכה 

הכיבוי מלאכת שגוף  לצורפים , ראויים  שהם  הפחמים  בשביל

היא לגופה  צריכה  שאינה  מלאכה  אבל  הפחמים , בגוף  נעשה 

נעשית המלאכה  גוף  שאין אחר דבר  בשביל לו צריכה כשהיא 

השמן ..." על  שחס  מפני הנר  את  שמכבה  כגון  אדה"ז בו, (ש"ע

א) צד, שבת תוס' ע"פ ס"א, רעח סי' .א"ח

התו מן  זו מלאכה  על חייבים  אין שמעון  רבי רה ,ולדעת 

מחייב יהודה  את)ורבי ד"ה א, צד, שם תוס' וראה ב, צג, ופסק(שבת .

כרבי הלכה ראשונים, הרבה  לדעת  אך יהודה, כרבי  הרמב "ם

רעח)שמעון סי' א"ח הטור פסק וכך כאן משנה מגיד .(ראה

חביב  א)ומהר "ם  פה, יומא הכפורים, יום ראיה(תוס' הביא 

הגמרא  מדברי ב)לרמב "ם  מג, את(שבת ומטלטלים שמצילים 

נתיר לא ואם  מתו ' על בהול ש 'אדם  כיון  הדליקה , מפני  המת

את לכבות  יבוא  צער מתוך שמא  חשש  יש  המת , את  לטלטל

הצלת לצורך שכיבוי ומאחר  המת , את  להציל כדי  הדליקה 

לטלטל  עדיף  מדוע לגופה ', צריכה  שאינה  'מלאכה הוא המת

אלא מדרבנן ? הוא שאף  מוקצה איסור  על  ולעבור המת  את 

התורה . מן אסורה  לגופה ' צריכה שאינה  ש 'מלאכה  מכאן 

לגופה ' צריכה שאינה  ש 'מלאכה  הראשונים לדעת  אמנם

יותר כיבוי באיסור  שהחמירו  לומר  יש  מדרבנן אסורה

דאורייתא  חיוב לידי לבוא  שיכול  כיון  מוקצה  (חידושי מאיסור 

היכא) כל ד"ה ב מו, שבת הזקןהר"ן אדמו"ר  כתב מזו ויתירה  (א"ח .

ס"ה) שיא ועיקרהסי' "הואיל לגופה ' צריכה שאינה ש 'מלאכה 

משאר חמורה  אכן לגופה ", צריך  היה אם  דהיינו התורה , מן

דרבנן. אסורים 

לגופה ' צריכה  שאינה  'מלאכה  אם  להלכה  מינה' ו'נפקא 

מן אסורה  צידה  מלאכת מדרבנן: או מדאורייתא  אסורה

זה הרי מהיזקן... להנצל "בשביל  חיות  לצוד אבל התורה,

לגופה " צריכה  שאינה  סט"זֿיז)מלאכה  שטז סי' אדה"ז ,(ש"ע



v"ndqeפב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אפילו להזיק ... שדרבן  רמשים  מיני כל לצוד ו "מותר 

שאינה מלאכה  שכל ואף  בנשיכתן ... ממיתין שאינן במקומות 

התירו כאן סופרים , מדברי אסור  אבל  פטור לגופה  צריכה

הרמב "ם לדעת  אבל  הגוף ". היזק  חשש  מפני לגמרי חכמים 

היזק כי  להורגם  או לצודם  אסור  התורה , מן הוא שהאיסור 

ברורה ' ה 'משנה  כתב  וכן  דאורייתא  איסור דוחה  אינו הגוף 

כאשר רק  חיות  להרוג  מותר הרמב "ם  שלדעת  סקמ"ו) (שם 

גם ומותר דרבנן, איסור הוא 'לדידן' אך נפש , פיקוח  ספק יש 

נפש . פיקוח ספק  אין  אם 

ה'תשע"ח  חשון י"ד שישי יום הנרות? את מדליקה האשה מדוע

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰øác ìò úBeöî íéLðå§¨¦§ª©¨¨
úB÷eñòä ïäå ,íézaa úBéeöî ïäL éôì ,íéLðàä ïî øúBé äæ¤¥¦¨£¨¦§¦¤¥§©¨¦§¥¨£

.úéaä úëàìîa¦§¤¤©©¦
נמסרה הנר  הדלקת  שמצות כך על  נאמרו  הסברים  שני

לאשה :

רסג)ה 'טור ' סי' והאשה(או"ח מאחר  כי  המדרש , בשם  הביא 

עולם ', של  'נרו בבחינת שהיה  הראשון  לאדם  מיתה גרמה 

הנר . הדלקת  ידי על  זאת לתקן עליה 

מצויה והאשה  מאחר היא  לכך הסיבה  הרמב "ם לדעת  אך

הבית . במלאכת  ועוסקת בבית 

הזקן  ב)ואדמו "ר  קו"א רסג המצוה(סי' בעצם כי  מוסיף 

בני יתהלכו שלא  כדי הוא  וטעמה  מאחר  הבעל, על מוטלת 

עליו הבית בעל ובתור  במכשול  להיתקל ויבואו בחושך  הבית 

זאת  מקיימת  שהאשה  אלא  לכך , lradלדאוג ly ezegilya.

לאשה שייכת  אינה  שהמצוה הרמב "ם  לשיטת  מתאים  וזה 

בפועל. קיומה את  עליה  הטילו ורק  במהותה 

המצוה את  'חטף ' הבעל אם  השיטות  בין  מינה ' ו'נפקא 

לאשה לשלם  חייב הטור לדעת  בעצמו: הנרות את  והדליק 

הרמב "ם לדעת אך מחברו, מצוה  החוטף כדין כספי פיצוי 

לה שייכת  המצוה  אין בעצם  כי  לה לשלם  יצטרך 'אבן לא (ראה

עג) ע' ב בראשית חי איש בן על .חי'

הבית בני  כאשר  חמץ , בבדיקת  מדוע  יובן זה  ולפי 

הבית מבעל הברכה את  לשמוע  עליהם  בבדיקה , מסייעים

לעמוד  צריך שהבעל מצאנו  לא  שבת בנרות  אך אמן, ולענות 

הברכה : על אמן ולענות  ההדלקה  בעת אשתו  ליד

הבעל, של בשליחותו  מדליקה  האשה  שבת  ולכןבנרות 

בעצם אותו  שמוציאה  כשם בברכה  אותו מוציאה  היא 

שהשליח  אחר בשביל מצוה  העושה  שליח  כל כמו המצוה ,

הבית בני  של שליח אינו הבית  בעל חמץ  בבדיקת  אך מברך,

כן אם אלא  בברכתו  יוצאים  אינם  ולכן  שלוחיו  הם  אלא

אמן ועונים  אותה  כא)שומעים  יא, אליעזר .(ציץ

ה'תשע"ח  חשון ט"ו קודש שבת בשבת  חליבה

:Ê ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,áiç ¯ äîäaä úà áìBçä©¥¤©§¥¨©¨
.÷øôî àeäL éðtî¦§¥¤§¨¥

הרשב"א  ב)לדעת  צה, שהחולב(שבת סובר אליעזר ר'

משום אלא חייב  שאינו  סוברים  וחכמים  חטאת  חייב  בשבת

הרמב "ם  לדעת אך  ראשונים)שבות , סוברים(ועוד חכמים גם 

מפרק משום חטאת חייב  בשבת  משנה)שהחולב ומפרק(מגיד .

כן גם  והדש  מהדד... החלב "מפרק  כי  הדש , תולדת  הוא 

מהשיבולת " התבואה  סכ"ח)מפרק  ש"ה סי' או"ח אדה"ז .(שו"ע

לגבי רק  היינו אך קרקע ", בגידולי  אלא  דישה "אין ואמנם 

להיות צריך אינו  'תולדה ', שהוא  מפרק אבל ה 'אב ' שהוא דש 

קרקע לגידולי במקצת  דומים  חיים ובעלי בכל , לאב  דומה 

הקרקע  על  הגדלים מצמחים  שניזונים  ס"ק כיון  כ"ד דש, טל, (אגלי

.בֿו)

לנכרי לומר  מותר  התורה  מן  הוא  חליבה  שאיסור  ואף 

מותר דרבנן  באיסור  רק  ואמנם  בשבת . הבהמה  את  לחלוב

מרובה הפסד או גדול צורך  יש  אם לעשותו  לנכרי  (שו"ע לומר 

סי"ב) שז סי' אמירהאדה"ז התירו לא  דאורייתא  באיסור אבל 

מצטערת שהבהמה  מכיון אך - גדול לצורך  אפילו לנכרי

גזרו לא  התורה , מן  הוא  חיים  בעלי  צער ואיסור חלב , מרוב 

לנכרי ' 'אמירה  על  סי'חכמים  אדה"ז סי'(שו"ע קצוה"ש סכ"ט, ש"ה

א) ס"ק בדה"ש .קלב

לחלוב שהתירו היו  הבהמה , את  שיחלוב נכרי  אין  ואם 

ההלכה , בסיס  על  וזאת לקרקע. נשפך  שהחלב היינו לאיבוד,

כי ומצערה עליה המכביד חלבה  את  להוציא  יכולה שהאשה

מדברי אלא  מפרק  משום  בו אין  לאיבוד  הולך שהחלב  כיון

גזרו  לא צערה  ומשום  ס"ט)סופרים, שם אדה"ז לגבי(שו"ע וכן .

הבהמה  ה)צער  ס"ק ג סי' ח"ב אליעזר .(ציץ

השלחן ' ה 'קצות  צער(שם)אך משום  התירו  שמא  מסתפק 

ומה דרבנן. איסורי שאר ולא  לעכו"ם ' 'אמירה רק  חיים  בעלי 

שאין כיון  זהו צערה  משום  חלב להוציא  לאשה  שהתירו

סחיטה ודרך למשקין  שדומה  בהמה  חלב  אבל לסחטו, הדרך

מדרבנן. אסור  – בהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

áúBëådcnd z` dxeza,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,'íétà êøà' §¥¤¤©©¦¨©§¨¨¦¤¨
didz'íétà Cøà'wxíé÷écvìBì øîà .'mit` jx`' ip` ,'dóà ¤¤©©¦©©¦¦¨©©

íéòLøìBì øîà .,dyn,eãáàé íéòLømit` jx` jl didi `le ¨§¨¦¨©§¨¦Ÿ¥
.mdil`Bì øîà,'dCì éòaîc éàî úéæç àúLäd`xz dz` - ¨©¨¨¨¨¥©§¦¨¥¨

e ,ef dcnl jxhvzyìàøNé eàèçLkdyn ywiae milbxna §¤¨§¦§¨¥
,mdl lgniy `ed jexa yecwdnBì øîàm`d ,`ed jexa yecwd ¨©

,éì zøîà Ck àìdid`y'íétà Cøà'wx,íé÷écvìmiryxd eli`e Ÿ¨¨©§¨¦¤¤©©¦©©¦¦
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת קודש עמ' א
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

áúBëådcnd z` dxeza,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,'íétà êøà' §¥¤¤©©¦¨©§¨¨¦¤¨
didz'íétà Cøà'wxíé÷écvìBì øîà .'mit` jx`' ip` ,'dóà ¤¤©©¦©©¦¦¨©©

íéòLøìBì øîà .,dyn,eãáàé íéòLømit` jx` jl didi `le ¨§¨¦¨©§¨¦Ÿ¥
.mdil`Bì øîà,'dCì éòaîc éàî úéæç àúLäd`xz dz` - ¨©¨¨¨¨¥©§¦¨¥¨

e ,ef dcnl jxhvzyìàøNé eàèçLkdyn ywiae milbxna §¤¨§¦§¨¥
,mdl lgniy `ed jexa yecwdnBì øîàm`d ,`ed jexa yecwd ¨©

,éì zøîà Ck àìdid`y'íétà Cøà'wx,íé÷écvìmiryxd eli`e Ÿ¨¨©§¨¦¤¤©©¦©©¦¦
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zekxa zekld - dad` xtq - oeygxn 'h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeygxn e"hÎ'h -g"ryz

ה'תשע"ח  מרחשון ט' ראשון יום

-dad̀xtq
zFkxA zFkld¦§§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
על 1) הבוצע דין בסעודה; ישראל חכמי שנהגו מנהגות

האכלים  את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת
ובעיטה. ביזוי דרך

.‡ÔlÎÂ ,‰„eÚÒa Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ e‚‰ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿À»
ı¯‡ C¯c2ÏB„b‰ - ‰„eÚÒÏ ÔÈÒÎpLk :Ô‰ eÏ‡Â . ∆∆∆∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«»

ÔÈÒÎ CkŒ¯Á‡Â .‰lÁz ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ÔlÎaL3 ∆¿À»≈∆»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»ƒ
ÔÈaÒÓ ÔÈ·LBÈÂ4L‡¯a ·ÒÓ ÏB„‚Â .5- BÏ ÈLÂ , ¿¿ƒ¿Àƒ¿»≈≈»…¿≈ƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ6·ÒÓ ÏB„b - ˙BhÓ ‰LÏL eÈ‰ . ¿«»≈∆»¿»ƒ»≈≈

epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ - BÏ ÈLÂ ,L‡¯a7- BÏ ÈLÈÏLe , »…¿≈ƒ¿«¿»≈∆¿ƒƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ8. ¿«»≈∆

החברה.2) ונימוסי העולם אכילתם.3)מנהג למקום
מוטה 4) השמאלי צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

עמוד  מו דף (ברכות אחת מטה על איש איש לארץ ורגליו
שם). ורש "י של 6)תחילה.5)ב מרגלותיו לצד מיטתו

לזקוף  יצטרך לא עימו לספר הגדול ירצה שאם גדול
גדול.7)ממיטתו. של מראשותיו לצד ואם 8)מיטתו

השני  עם לספר וכשירצה לו, השלישי עם יספר לספר בא
הקטן  השלישי לפני לו השני את ישפיל ואל שיזקוף מוטב
וברש"י). (שם, למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו,

.·‰Î¯a‰ ÌÈÏLÓe ,"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»≈«ƒ«¿ƒ«¿»»
ÚˆBa CkŒ¯Á‡Â9ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó Á¯B‡‰Â .10È„k , ¿««»≈«¿»≈«¿»≈ƒ¿««»¿≈

˙Èa‰ ÏÚ·Ï C¯·iL11- ˙Èa‰ ÈÏÚa ÔlÎ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»≈¿«««»ƒ¿ƒ»À»«¬≈««ƒ
‰aL ÏB„b‰ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó ‡e‰Â ,ÚˆBa Ô12. «»∆»∆≈«¿¿»≈ƒ¿««»

הברכה 9) שתיכלה כדי השלימה, מהפת הפרוסה פורס
ב). עמוד לט דף (שם, שלימה הפת ואומר 10)בעוד

ממנו  נוטל כהן שם יש ואם ורבותי, מורי ברשות תחילה
סימן  חיים אורח אברהם (מגן כהן ברשות ואומר: רשות,

לג). קטן סעיף ב,11)קסז, פרק לעיל הנזכרת הברכה
שיבצע  כדי עדיף, הבית בעל הבציעה, לעניין אבל ז. הלכה

א). עמוד מו דף (שם, יפה עמוד 12)בעין מז דף (שם,
א). עמוד מו דף שם התוספות וכדעת א

.‚B‡ ÁÏÓ e‡È·iL „Ú Úˆ·Ï È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡≈«≈«««ƒ¿…««∆»ƒ∆«
ÔzÙÏ13„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ14eek˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ¿«¿

‰·¯Á ˙t ÏÎ‡Ï15,‰pË˜ ‰Òe¯Ù ‡Ï ,ÚˆB· BÈ‡Â . ∆¡…«¬≈»¿≈≈«…¿»¿«»
ÔÈÚŒ¯ˆk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ16‰ÏB„‚ ‰Òe¯Ù ‡ÏÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»¿»

Ô˙·Ú¯k ‰‡¯pL ÈtÓ ,‰ˆÈakÓ ¯˙BÈ17LÈ ˙aL·e . ≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««¿»¿«»∆
‰ÏB„‚ ‰Òe¯t Úˆ·Ï BÏ18ÌB˜nÓ ‡l‡ ÚˆB· BÈ‡Â . ƒ¿…«¿»¿»¿≈≈«∆»ƒ¿
ÏMa˙pL19‰ÙÈ ‰ÙÈ20. ∆ƒ¿«≈»∆»∆

לפתן 13) המשנה בלשון נקרא הפת עם הנאכל דבר כל

בשש). ערך כדי 14)("הערוך" א) עמוד מ דף (ברכות
פיתם  ואין הואיל לאכילה הברכה בין להפסיק יצטרכו שלא

וליפתן. מלח בלי מקמח 15)נאכלת נקייה פת שהיא כגון
וברש"י). א עמוד מ דף (ברכות ליפתן צריכה ואינה לבן
שיבצע, קודם מלח שולחן כל על להביא מצוה מקום ומכל
והאכילה  א) עמוד נה דף (שם, למזבח דומה השולחן כי
קרבנך  כל על יג): פסוק ב, פרק (ויקרא ונאמר לקרבן,
על  ה סעיף קסז סימן חיים אורח ערוך (שולחן מלח תקריב
במדרש  כמבואר הפורענות מן הוא מגין וגם הגאונים), פי
המקובלים  וכתבו א) עמוד מ דף ברכות בתוספות (מובא
קסז  סימן אברהם (מגן במלח הבציעה פרוסת לטבול שנכון

טו). קטן דף 16)סעיף (ברכות אמרו והרי קמצן. עין, רע
יפה". בעין שיבצע כדי בוצע הבית "בעל א): עמוד מו

ו).17) פרק ארץ דרך לכל 18)(מסכת לו שתספיק
כרעבתן  נראה אינו בחול כן עושה שאינו ומכיון הסעודה,

ב). עמוד לט דף דף 20)נאפה.19)(ברכות (סנהדרין
ב). עמוד קב

.„‰ÓÏL ¯kk Úˆ·Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ21‰˙È‰ Ì‡ . ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒ»¿»
ÁÈpÓ - ÌÈhÁ ÏL ‰Òe¯Ùe ÌÈ¯BÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL»¿≈»∆¿ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ«

‰Òe¯t CB˙a ‰ÓÏL22Úˆ·iL È„k ,Ô‰ÈzLÓ ÚˆB·e ¿≈»¿¿»≈«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿«
‰ÓÏMÓe ÌÈhÁÓ23·iÁ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa . ≈ƒƒƒ¿≈»¿«»¿»ƒƒ«»

˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ Úˆ·Ï24ÚˆB·e B„Èa Ô‰ÈzL ÏËB - ƒ¿…««¿≈ƒ»≈¿≈∆¿»≈«
Ô‰Ó ˙Á‡25. ««≈∆

ד 21) (ברכות גדולה והפרוסה קטנה השלימה אם ואפילו
ב). עמוד פרוסה 22)לט "מניח התימנים: יד כתב בנוסח

שם. רש"י כלשון השלימה, תחת - שלימה" בתוך
ידי 23) יוצא שמים "וירא אמרו: שם בברכות וחז"ל

פרק 24)שניהם". (שמות שנאמר ב) עמוד קיז דף (שבת
עצמה  שבשבת ומכיוון משנה, לחם לקטו כב): פסוק טז,
המן  משום אלא כיכרות שתי על לבצוע ישראל נתחייבו לא
משנה), לחם שבת בערב ללקוט (הוזהרו בשבת ירד שלא
משנה  בלחם חייב - המן בו ירד שלא כיוון טוב ביום גם
לט  דף ברכות הגאונים" ב"אוצר הובא גאון נטרונאי (רב

ב). אלא 25)עמוד כתוב שלא ב) עמוד קיז דף (שבת
בעלמא. אחיזה שמשמעה משנה, לחם לקטו

.‰„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ ‰Òe¯t Ô˙B ÚˆBa‰26, «≈«≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»
,ÏÎB‡‰ „Èa Ô˙B ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .B„Èa ÏËB ¯Á‡‰Â¿»«≈≈¿»¿≈«≈«≈¿«»≈

Ï·‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡27ÂÈ„È ËLBÙ ‡e‰ ,ÚˆBa‰Â .28 ∆»ƒ≈»»»≈¿«≈«≈»»
„Ú ÌÚËÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈaÒÓ‰ ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿≈¿≈«¿Àƒ«»ƒƒ¿…«
„Ú ,ÌÚËÏ È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .C¯·Ó‰ ÌÚËiL∆ƒ¿««¿»≈¿≈«≈«««ƒ¿…«

ÔÓ‡ ‰ÏÎiL29ˆBa‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÔÈaÒÓ‰ ·¯ ÈtÓÚ30 ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ…«¿Àƒ¿ƒ»»«≈«
,‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓÏ B‡ Ba¯Ï „B·k ˜ÏÁÏ«¬…»¿«¿ƒ∆»ƒ∆¿»¿»

.B„Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ì„˜ B„È ËLÙÏ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿…»…∆»¿¿»

א).26) הלכה ו, פרק ברכות הרשב"א 27)(ירושלמי
לזה  מקור לו שהיה כתב רעח סימן א חלק בתשובותיו
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רמז  י (משלי שמעוני בילקוט ונמצא ושכחו, חז"ל בדברי
לאבל  ונותן מנחם פורס - בחול האבל, "בבית תתקמ"ז)
לה. מנחם אין בידיה ציון פרשה שנאמר: ממש), (בידו
למדרש  הרד"ל (הגהות מנחם" פרס - מנחם לה היה ואילו
שאין  כדרכו, פרס שבשבת הגאונים וכתבו ד). פרשה איכה

הנ"ל). בילקוט זה (וגם בשבת הפרוסה 28)אבלות לקחת
המוציא.29)לפיו. ברכת שבצע 30)שאחרי אחרי

משנה). הכסף וכפירוש א עמוד מז דף (ברכות תחילה

.Â‰¯Úwa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÈzÓÓ ÌÈL31ÔÈ‡ ‰LÏL ; ¿«ƒ«¿ƒƒ∆»∆«¿»»¿»≈
e¯Ób .ÔÈÈzÓÓ32˜ÈÒÙÓ ÈLÈÏM‰ - ÌÈL Ô‰Ó33 «¿ƒƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÌÈM‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯Ób .Ô‰nÚ34, ƒ»∆»«∆»≈∆«¿«ƒ≈«¿ƒƒ
ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡ .ÔÈ¯ÓBbL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÎB‡ ‡l‡∆»¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ≈¿ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,‰„eÚÒa35,‰Ê ÈtÓe . ƒ¿»¿≈∆…»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a Ì‡ƒ»»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
˙ÚLa ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ‰BÚÂ ,„Á‡ C¯a Ì‡L ;BÓˆÚÏ¿«¿∆ƒ≈«∆»¿∆»∆»≈ƒ¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ,‰ÚÈÏa‰36ÈÙa ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»»ƒ≈«»»¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
L ,B˙ÓÏ ‡ÏÂ ÏÎB‡‰BLi·Ï ‡l37. »≈¿…¿»»∆…¿«¿

לחתוך 31) או לשתות כדי הקערה מן ידו מסלק כשאחד
(רבינו  השתייה שיגמור עד מלאכול מפסיק חבירו - לחם

הנימוס.33)הפסיקו.32)יונה). בדין 34)מפני שאינו
שם). (ברכות לאחד מפסיקים שניים "שמא 35)שיהיו

לתוך  להיכנס שצריך המאכל שייכנס לוושט", קנה יקדים
וברש"י  ב עמוד ה דף (תענית ויסתכן הקנה לפי הוושט

שם).36)שם). ירושלמי א; עמוד מג דף (ברכות
משל 37) "האוכל ג) הלכה א פרק (ערלה בירושלמי זה כעין

בפניו". להסתכל (מתבייש) בהית חבירו

.ÊÔ‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ,ÔÈaÒÓ‰ ÈÙÏ „ÓBÚL LnM‰38. ««»∆≈ƒ¿≈«¿Àƒ≈≈ƒ»∆
ÏÈL·z ÏkÓ ÂÈt CB˙Ï ÔzÏ ‡e‰ ˙eÓÁ¯ C¯„Â¿∆∆«¬»ƒ≈¿ƒƒ»«¿ƒ

BzÚc ·MÈÏ È„k ,ÏÈL·˙Â39C¯·Ó ,ÔÈÈ BÏ e˙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¿¿ƒ»¿«ƒ¿»≈
B˙i˙L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ ÔÈ˙BpL ÒBÎÂ ÒBk Ïk ÏÚ«»»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ»

ÌBˆ¯a ‡l‡ BBˆ¯a ‰ÈeÏz40. ¿»ƒ¿∆»ƒ¿»

המסובים.38) שיקומו אחרי סא 39)אלא דף (כתובות
ויין  מבשר חוץ השמש לפני משהין "הכול א) עמוד
את  האכיל אחד היו: חכמים שני ומצטער). להם (שמתאווה
- הראשון אחד, ממין האכילו ואחד ומין, מין מכל שמשו
אליהו". עימו דיבר לא - השני (הנביא), אליהו עימו דיבר
ח. הלכה ט, פרק עבדים הלכות רבינו דברי והשווה

מן 40) דעתו הסיח לפיכך כוס, עוד לו יתנו אם יודע ואינו
ב). עמוד קז דף (חולין השתייה

.ÁB„È ÏËB - ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï ÔÈaÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÈ»»∆»ƒ«¿Àƒ¿«¿ƒ«ƒ≈»
˙Á‡41ÒÎÂ42‚ÈÏÙ‰Â B¯·Á ÌÚ ¯ac .43ÈzL ÏËB - ««¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ≈¿≈

ÒÎÂ ÂÈ„È44·LBÈÂ ÒÎ - ‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ . »»¿ƒ¿»ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈
ÂÈ„È ÏËBÂ BÓB˜Óa45ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿¿≈»»¿««»«¬ƒ»»

ÔÈÁ¯B‡Ï46‡Ï e¯Ó‡È ‡nL ?BÓB˜Óa ÏËB ‰nÏÂ . »¿ƒ¿»»≈ƒ¿∆»…¿…
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÂÈ„È ÏË47. »«»»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ»

ניצוצות.41) בה ששיפשף המסיבה.42)אותה למקום
לשמור 44)שהה.43) נזכר ולא מסעודתו דעתו שהסיח

שם). וברש"י א עמוד ל דף (יומא עסקניות והן ידיו את
שיוכלו 45) כדי מעט לאכול שתייה בשעת הייתה דרכם

סוף  לברכות יונה (רבינו ידיו ליטול צריך ולפיכך לשתות
ח). ואין 46)פרק הואיל מהם פניו החזיר ידיו שכשנטל

משנה). (כסף השולחן על ידיים לרחוץ ארץ אבל 47)דרך
כי  בחוץ, ידיו שנטל יודעים הכול לאכול, מסובים  הם אם
הדעת  אנינות מפני ידיים נטילת בלי לאכול חשוד אדם אין

שם). (יומא

.ËÈÁ ¯Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡48˙t‰ ÏÚ49ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â , ≈«ƒƒ»»««««¿≈«¬ƒƒ
˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk50‰¯Úw‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â , »≈«««¿≈¿ƒ∆«¿»»

˙ta51˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,52˙BÎÈ˙Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ««¿≈¿ƒ∆««¿…∆«¬ƒ
ÌÈ˙ez ÔB‚k ,ÔÈtÏ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ53 ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈ·ÚÂ54CLÓÏ ¯zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa ÔÈi‰ ˙‡55Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˜¯BÊÂ , ∆««ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜56˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ

- ÔÈÈa Ô‰È„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
‚eÊÓ ÔÈa ,ÈÁ ÔÈa57ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ

‰ËÈÚ·e Èefa C¯c ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס.49)בלתי יישפך 50)שלא שמא
ותימאס. עליה עליה.51)מהכוס המרק יישפך שמא

ידי 52) על הפת תימאס לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב עמוד נ דף (ברכות עץ 53)הזריקה פרי

במשנה  ונזכר המשי, לתולעי למאכל נתונים ש"עליו"
ב). משנה א פרק (ברכות 54)(מעשרות רכים והם הואיל

וביזיון,55)שם). הפסד משום כאן ואין טוב, סימן משום
וברש"י). (שם, בכלי הצינור פי בראש אותו שמקבלים לפי

בדרכים.56) טיט שם).57)שאין כמו 58)(ברכות
מאכילין  אין אדם "מאכל ב): עמוד כ דף (תענית שאמרו
בטובה  כבועט ונראה אוכלין, ביזוי משום לבהמה", אותו
ולצורך  שם), (רש"י בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע
"שֹורה  ב): עמוד קח דף (שבת שאמרו כמו מותר, - ֶרפואה
חיים  אורח אברהם (מגן העין" גב על ונותנה ביין פיתו אדם

א). קטן סעיף קעא סימן

.ÈÔzÏÂ Ì‰ÈÙlM ‰nÓ ÌeÏk ÏhÏ ÌÈÁ¯B‡Ï ¯eÒ‡»»¿ƒƒ…¿ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒ≈
ÏÚa Lia˙È ‡nL ,˙Èa‰ ÏÚa ÏL Bz· B‡ Ba „Èa¿«¿ƒ∆««««ƒ∆»ƒ¿«≈««

Ì‰ÈÙÏ ‡È·‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„eÚq‰59, «¿»∆¬≈≈∆»«∆≈ƒƒ¿≈∆
ÌÈÎÏB‰Â Ì˙B‡ ÌÈÏËB ÌÈpËw‰ e‡ˆÓÂ60ÁÏLÈ ‡Ï . ¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ…ƒ¿«

‰Èt ÏÚ Ûˆ ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙È·Á B¯·ÁÏ Ì„‡61‡nL , »»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆»«ƒ»∆»
Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ62ÏL ‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÈ dlkL ˙È·Á ƒ¿«»»»ƒ∆À»«ƒƒ«∆∆∆

ÔÓL63ÌÈÁ¯B‡ ÔnÊÈÂ ,„·Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ,64 ∆∆¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ
Lia˙ÈÂ65ÌÈ‡È·Ó‰ ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ,‰„eÚq‰ ÏÚ·Ï ‰Le· È„ÈÏ66. ƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

מה 59) ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים והאורחים
א).60)שלפניהם. עמוד צד דף פי 61)(חולין על אף

יין. שהוא הודיעו 63)אחר.62)שיודיעו ולא  הואיל
יין. היה 64)שהוא וזה בשמן פיתם לטבול היה שדרכם

מאכלם. ב"לשונות 65)רוב הרדב"ז וכפירוש (שם,
נח). אות א חלק סימן 66)הרמב"ם" חיים אורח ובטור
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ארץ, דרך משום והם בסעודה הנוהגים דברים עוד מביא קע
היו  לא שבירושלים הדעת "נקיי מהם: אחד לציין וכדאי
עימהם". מיסב מי יודעים כן אם אלא בסעודה מסובין
שגנאי  שם, רש"י וכפירוש א עמוד כג דף בסנהדרין מקורו
ומעניין  בסעודה. הארץ עם אצל לישב חכמים לתלמידי הוא
י. הלכה כ"ב, פרק סנהדרין בהלכות זה את מביא שרבינו

.‡ÈÔÈ„aÎÓe ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÏÎ‡lÓ e¯Ób»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
B· eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡67˙‡ ÔÈÏËB CkŒ¯Á‡Â , ∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆

Ì‰È„È68,˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈ¯e¯t ÌL e¯iLÈ ‡nL ; ¿≈∆∆»¿«¿»≈ƒ∆≈»∆««ƒ
Ô‰ÈÏÚ ıÁ¯ÏÂ Ô‰a Cl‰Ï ¯eÒ‡L69ÔÈ¯e¯t Ï·‡ . ∆»¿«≈»∆¿ƒ¿…¬≈∆¬»≈ƒ

„ia Ô„a‡Ï ¯zÓ ,˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡L70. ∆≈»∆««ƒÀ»¿«¿»«»

מיימוניות":67) ב"הגהות וכתוב ב), עמוד נב דף (ברכות
שולחן  מהמסובים אחד לכל שהיה בימיהם אלא זה שאין
אבל  המברך, משולחן חוץ כולם מלפני ומסירים קטן,
המפה  לסלק אין אחד שולחן אל סמוכים שכולנו בימינו
א  עמוד צב דף ובסנהדרין המזון. ברכת אחר עד והלחם
סימן  רואה אינו שולחנו על פת משמר שאינו כל אמרו:

קפ. סימן חיים אורח וראה לעולם. מים 68)ברכה
שם).69)אחרונים. (ברכות אוכלין הפסד משום

גם 70) להיזהר יש זאת שבכל שם, התוספות והעירו (שם).
בש"ס  כמבואר לעניות, שקשים עליהם לדרוך ואסור בהם

ב). עמוד קה דף (חולין

.·È‰ÏÈËÏ ÌÈÓ Ì‰Ï e‡È·‰71˙k¯a C¯·nL Ïk - ≈ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ»…∆¿»≈ƒ¿«
z ÂÈ„È ÏËB ‡e‰ ÔBÊn‰ÏB„b‰ ·LÈ ‡lL È„k ,‰lÁ72 «»≈»»¿ƒ»¿≈∆…≈≈«»

ÔÈ„ÚBq‰ ¯‡Le ;¯Á‡ ÏhiL „Ú ˙BÓ‰ÊÓ ÂÈ„ÈÂ¿»»¿…»«∆ƒ…«≈¿»«¬ƒ
¯·„a ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡Â .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ,ÛBqa Ô„È ÔÈÏËB¿ƒ»»«∆««∆¿≈¿«¿ƒ¿»»

‰Ê73,ÌÈ¯L‚· ‡ÏÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ÌÈ„Èa ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L , ∆∆≈¿«¿ƒ¿»«ƒ¿…»¿…ƒ¿»ƒ
ÌÈÎ¯„· ‡ÏÂ74‰ÊeÊÓÏ Èe‡¯‰ Á˙Ùa ‡l‡ ,75˙ÚL·e , ¿…ƒ¿»ƒ∆»¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«

‰ÒÈk76. ¿ƒ»

אחרונים.71) לעיל 72)למים כמבואר המברך, שהוא
המברך  לברך, ממנו לקטן רשות כשנתן ואפילו ב. הלכה
א). עמוד מג דף ב; עמוד מז דף (ברכות עומד גדול במקום

ממנו.73) הגדול חבירו את אחד לגדול 74)להקדים לומר
לפני. לך בית 75)ממנו כגון: במזוזה, חייב שאינו ואפילו

א). עמוד מז דף (ברכות מדרש ובית פרט 76)כנסת
"לכניסה  זוטא: ארץ דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
שאול  רבי והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול
(פרק  יחזקאל בספר מרומז שזה אמר, מוילנה ז"ל קצנלבוגן
- יצאו ובצאתם יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י): פסוק מו,
לפניו  העם - יציאה ובשעת קודם, הנשיא - שבכניסה לומר:

וילנה). דפוס לברכות (הגהותיו

.‚È˙k¯a eÎ¯·e ,Ô‰È„È e·bÂ ,Ô‰È„È ÏhÏ e¯Ób»¿ƒ…¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿«
¯Ó‚n‰ ˙‡ e‡È·‰Â ,ÔBÊn‰77˙k¯a C¯aL ÈÓ - «»¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆≈«ƒ¿«

¯Ó‚n‰ ÏÚ C¯·Ó ‡e‰ ,ÔBÊn‰78.ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔlÎÂ , «»¿»≈««À¿»¿À»ƒ»≈

רוכלים 77) אבקת האכילה אחר לפניהם להביא רגילים היו
ב  עמוד מב דף (ברכות טוב לריח במחתות גחליֿאש על
(ויקרא  אש גחלי מוגמר. נקרא הגחלים שם ועל וברש"י).

מקטרת  דאשא. גומרין אונקלוס: מתרגם יב) פסוק טז, פרק
מתגמרא  מתורגם: ו) פסוק ג, פרק השירים (שיר ולבונה מור

גמר). ערך (הערוך, בוסמין קטורת והתחיל 78)מן הואיל
ונוסח  וברש"י). שם, (ברכות יגמרן - אחרונות בברכות

ב. הלכה ט, פרק לקמן מבואר ברכתו

.„ÈÔÈÈ ÌL ‰È‰ Ì‡79˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ÒBk ÔÈ‡È·Ó , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈÓNa ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆

BÈÓÈa ÔÈi‰81˙k¯a C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÌÈÓNa‰ ˙‡Â ««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿…¿»≈ƒ¿«
ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .ÔBÊn‰82C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , «»¿««»¿»≈«««ƒ¿««»¿»≈

ÌÈÓNa‰ ÏÚ83‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ . ««¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆∆»≈¿«≈
LnM‰ L‡¯a BÁË - B·84„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â ; »¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ

˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡lL È„k ,Ï˙k· BÁË ,ÌÎÁ85. »»»«…∆¿≈∆…≈≈¿À»«

המזון 79) ברכת כי אחריו לחזר צריך אינו לו אין אם אבל
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר כוס, טעונה רמז 80)אינה

וריחני  "חמרא ב): עמוד עו דף (יומא התלמוד דברי לזה
בזה  ויש פיקח). עשאוני בושם של והריח (היין פקחין"

המשנה). (מרכבת ברכה של לכוס מצוה שכל 81)הידור
בימין. ברכה בשעת לאחזו רצוי מצוה ששותה 82)דבר

המזון. ברכת הברכה.83)אחרי בשעת בימינו ואוחזם
הוא 84) שגנאי לשוק מבושמות בידיים יצא שלא כדי

ה, פרק דעות הלכות והשווה החשד. מפני חכם לתלמיד
ט. עמוד 85)הלכה מג דף בברכות מקורה זו הלכה כל

ב.

.ÂË¯ˆ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ÔÈÈ ‰ÎÈ86Ì‡ - ««ƒ∆≈ƒ¿««»¿ƒ»«ƒƒ
ÏL ÒBk ÁÈ„iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L ‚‰nk ÔÈi‰ ÏÚ C¯a≈≈«««ƒ«ƒ¿»∆»«¿»ƒ∆»ƒ«∆

ıeÁaÓ B˙B‡ ÛËLÏÂ ÌÈÙaÓ ‰Î¯a87ÔÈÈ ep‡ÏÓÈÂ . ¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ«ƒ«¿∆«ƒ
ÈÁ88ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙B ,ı¯‡‰ ˙k¯·Ï ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ , «¿≈»∆ƒƒ«¿ƒ¿«»»∆≈¿¿«

ÌÈÓ89‰i˙LÏ ·¯Ú ‡‰iL È„k ,90ÏÚ ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«
„Ú ÌÈ˜˙BL Ïk‰ ‡l‡ ,ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ÒBk∆ƒ¿««»∆»«…¿ƒ«

ezLÈÂ ,ÔÈi‰ ˙k¯·e ÔBÊn‰ ˙k¯a ‰ÏÎzL91. ∆ƒ¿∆ƒ¿««»ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿

(שם,86) התוספות ודעת ב, עמוד קיז דף בפסחים כמבואר
כוס, טעונה - שלושה בזימון שכשמברכים ב) עמוד קה דף
ה"זוהר" פי על קפב סימן חיים אורח יוסף" ה"בית דעת וכן

רות. כשאין 87)למגילת ודווקא א) עמוד נא דף (ברכות
נקייה  היא אם אבל כוסות", "שיורי בה שיש נקייה הכוס

מיימוניות). (הגהות צריך במים.88)אינו מזוג בלתי
שם).89) הרי"ף וכגירסת שם, בזה 90)(ברכות להראות

(רבינו  במים למזגו וצריך חזק שלה שיין ישראל ארץ שבח
ברכה.91)יונה). של מכוס

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לו שנסתפק מי וסוף; תחילה ברכתם האילן פירות

שבעת  בברכת קדימה דין דינו; מה בירך לא או בירך
ונוסחתה. הפירות שעל שלוש" "מעין ברכת המינים;

.‡‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
ıÚ‰ È¯t2˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "3ıeÁ ," ¿ƒ»≈¿«≈¿»«

‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ4ÌÈ·Ú :Ì‰Â , ≈¬≈∆«ƒƒ«¿ƒ«»¿≈¬»ƒ
C¯·Ó ‡e‰L ,ÌÈ¯Ó˙e ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ‡˙e ÌÈBn¯Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¿»≈
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zekxaפו zekld - dad` xtq - oeygxn 'h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa Ô‰ÈÏÚ5˙B¯t ÏÚÂ . ¬≈∆«¿»»««≈≈»¿«≈
È¯t ‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ,˙B˜¯È‰Â ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈¿ƒ

‰Ó„‡‰6˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "7ÌÈ¯·c ." »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ
ÌÈ‚„Â ‰È·‚e ¯Na ÔB‚k ,ı¯‡‰ ÔÓ ÔÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ»ƒ»»∆¿»»¿ƒ»¿»ƒ

L·„e ·ÏÁÂ ÌÈÓe ÌÈˆÈ·e8‰lÁza - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿«≈»∆«¿ƒ»
Ïk‰L" C¯·Ó9."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " ¿»≈∆«…¿«≈¿»«

B‡Óˆ ˙Be¯Ï ‡lL ÌÈÓ ‰˙BM‰Â10,‰Î¯a ÔeÚË BÈ‡ , ¿«∆«ƒ∆…¿«¿»≈»¿»»
.ÂÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÈÙÏ ‡Ï…¿»»¿…¿«¬»

ע"א.2) לה, מובא 3)ברכות המלא, ונוסחו ע"א. מד, שם,
ה'... אתה ברוך מ"ח) פ"ו, (שם, לרבינו המשנה בפירוש
שאיֿאפשר  ומים לחם (כמו וחסרונן רבות נפשות "בורא
בראם  לא אם (שאפילו שברא מה כל על בלעדם) להתקיים
שהם  בהם וכיוצא תפוחים כמו בלעדם להתקיים אפשר
חי  אל ברוך לז.) ברכות ('תוספות' בעלמא. לתענוג

ח.4)העולמים. ח, ברכות 5)דברים שלש של תמצית
ה"יג. פ"ג, לעיל מובא ונוסחה מד.) (ברכות המזון שבברכת
ובהם  חשובים והם הואיל הללו ופירות ה"יד. ולקמן
לעצמם. מיוחדת ברכה קובעים - ישראל ארץ נשתבחה

ע"א.6) לה, ע"ב.7)ברכות מד, דבורים.8)שם, דבש
ע"ב.9) מ, עצם 10)שם, או מאכל לבלוע ששותה

אבל  לרפואה. מים שותה אם וכן מה.) (שם, בגרונו שנתחב
מהם  ונהנה הואיל לרפואה, כששותם אפילו משקין בשאר

רוקח'). ('מעשה בסמוך כמבואר מברך. -

.·Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ˙B¯t ËÁBq‰«≈≈¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆
zaÏk‰L" ‰lÁ11ıeÁ ;"˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»

‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰ ÔÓƒ»¬»ƒ¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈≈
ÔÙb‰ È¯t12LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe ,"13ÏÚÂ , ¿ƒ«»∆¿«¿»»««≈≈»¿«

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ‰lÁza ,ÔÓM‰14‰na ." «∆∆«¿ƒ»¿»≈≈¿ƒ»≈«∆
BB¯‚a LLBÁ ‰È‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c15ÔÓ ‰˙LÂ , ¿»ƒ¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»ƒ

˙B˜ÏM‰ ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰16‰‰ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «∆∆ƒ≈«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡∆
Bc·Ï ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ ;B˙i˙La17‰È‰ ‡lL B‡ , ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…»»

BB¯‚a LLBÁ18‡Ï È¯‰L ,"Ïk‰L" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…
ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰19. ∆¡∆¿«««»∆

(11- שהכל עליו מברך תמרים "דבש ע"א: לח, ברכות
לח.). (ברכות ה'תוספות' וכדעת הוא" בעלמא זיעה

לקבוע 12) הוא חשוב ומשמח, וסועד הואיל ע"ב. לה, שם,
לעצמו. ברכה הוא.13)לו המינים שם.14)שמחמשת 

ומרפאתו.15) מרככתו השמן ושתיית בגרונו, כואב
הנאה 16) שיש [מבושלים] שלוקים ירקות מי עם שעירבו

והנאה.17)בשתייתו. טעם שום בו שאז 18)שאין
עיקר  חשוב השמן אין השלקות, מי עם עירבו אם אפילו

המים. לגבי שם,19)ובטל הרי"ף ולדעת ע"א. לו, שם,
אלא  נהנה זה אין כי לבדו, השמן שתיית על כלל מברך אינו
לא:; (שם, וברכת" "ואכלת... בכלל זה ואין גופו את מזיק

ד). סעיף רב, סי' או"ח שו"ע

.‚ÔÏMa Ì‡ - ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t≈¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»
Ô˜ÏL B‡20Ïk‰L" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,21ÛBq·Ïe " ¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

,ÔÈ˜eÏL ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯ÈÂ ."˙BLÙ ‡¯Ba"≈¿»ƒ»∆«¿»¿≈»≈¿ƒ

˙ÙÏÂ ·e¯k ÔB‚k22Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈiÁ ÔÏÎ‡ Ì‡ - ¿¿»∆∆ƒ¬»»«ƒ¿»≈¬≈∆
Ïk‰L" ‰lÁza23."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
‰Ó„‡‰24ÌÈ¯·c ."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ

ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa ,ÔÏÎ‡ - ÔÈÏM·Óe ÔÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL∆«¿»¿≈»≈«ƒ¿À»ƒ¬»»≈«ƒ≈
:Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈÏM·Ó¿À»ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»¿»»»¿»»∆
eÈ‰ Ì‡Â ,"ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ˙B¯Ù eÈ‰ Ì‡ƒ»≈≈¿»≈≈¿ƒ»≈¿ƒ»
È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,˙B˜¯È B‡ ‰Ó„‡‰ ˙B¯Ù≈»¬»»¿»¿»≈≈¿ƒ

‰Ó„‡‰25." »¬»»

ממבושל,20) יותר - שלוק שנימוחו. עד הרבה בישלם
אולם  לט: פסחים ב'תוספות' וכן קיא. בחולין כמבואר
פחות  הוא ששלוק אמרו, ה"ו פ"י, תרומות בירושלמי

ואין 21)מבישול. הואיל הקודמת, מחשיבותם שהורידם
לח:). (ברכות מבושלים להאכל גנים 22)דרכם ירק מין

אכילתם.23)(ריב"ע). דרך זה דרך 24)שאין שזהו
ברש"י). (שם, פריים עיקר והוא שם:25)אכילתם,

(ע"י  שינוים ואין האדמה" פרי עליהם מברך "שלקות
להם. הראויה מברכתם מורידם הבישול)

.„ÏÚ C¯·Ó ,Ô˜ÏL - ˜ÏM‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ26‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï27 ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯Óz L·c .Ô˙BzLÏ Ôk¯cL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz28‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈ¯Óz Ï·‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ¯‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰lÁz29ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe " ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿»»««≈≈
.LÏL»

אם 26) אבל בשר, עם בישלם שלא ודוקא ע"א. לט, ברכות
ומברך  עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם - הבשר עם בישלם

שם). (הרא"ש שהכל למשקין 27)עליו דומה זה ואין
ה"ב, לעיל שהכל, עליהם שמברך מפירות הנסחטים
טעם  לו יש השלקות ומרק הפרי, טעם לו אין שהמשקה

שם). (הרא"ש ע"א.28)הירק לח, שם.29)ברכות

.‰ÔÈÏM·Óe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL ,ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰«»ƒ«¿ƒ∆¬ƒ»¿«¿ƒ
ÁÏÓÏ ‰Ó„ÈÂ ‡t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓ30ÌÈB‡b‰ Ïk - ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆«»«¿ƒ
¯Ba" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ,ÌÈ¯ÓB‡,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡ ¿ƒ∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" - e¯Ó‡ Ì˙ˆ˜Óe31e¯Ó‡ ÔÎÂ ;"32, ƒ¿»»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
."‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ÌÈ˜ Ì˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»
‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â«¬ƒ≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»

ÌÈw‰ el‡ L·„ ‰È‰È ‡lL ,"Ïk‰L"33‰pzLpL , ∆«…∆…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»
È„È ŒÏÚ34‰pzL ‡lL ,ÌÈ¯Óz L·cÓ ÏB„b ,¯e‡ «¿≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»

."Ïk‰L" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,¯e‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿ƒ»»∆«…

שלנו.30) לשופר גדולות'31)הכוונה הלכות 'בעל דעת
בשמואלֿא  הנזכר הדבש" "יערת וזהו שם. ברא"ש הובאה
זה  לדבש קוראים שבערבית שם, רש"י וכפירוש כז יד,

הם.32)סוקריא. אדמה פרי שהקנים שסוברים הגאונים
מברך 33) והמוצצם העץ, פרי שהוא נניח אם אפילו כלומר:
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שהכל. ברכתו ממנו היוצא הסוכר עכ"פ העץ", פרי "בורא
דברי 34) על משיג ר"ב סי' או"ח וב'טור' באש. הבישול ע"י

מתמרים, הזב דבש לדין הסוכר דין לדמות שאין רבינו,
כמו  לאכלן מנת על נטיעתן ועיקר פרי בעצמן הן שהתמרים
המשקין  כל כדין ברכתן נשתנית כשנשתנו ולפיכך שהן,
ראויים  אינם האלו הקנים אבל הפירות, מן הנסחטים
וזהו  הוא דבשם דעת על נטיעתם ועיקר שהם, כמו לאכילה
והכסףֿמשנה  העץ". פרי "בורא עליו מברכים לפיכך פריים,
טוען  היה לא ה'טור' של בארצו הקנים היו שאילו משיב,
ולרבבות  לאלפים מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כך,
פירות  מי כשאר מימיהם דין ולכן שהם, כמו למצצם

"שהכל". שברכתם

.ÂÏ˜c‰ L‡¯ ‡e‰Â ,¯Bw‰35Ô·Ï ıÚ BÓk ‡e‰L ,36 «¿…«∆∆∆¿≈»»
Ïk‰L" ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó -37ÛÏˆ ÏL Ò¯Ù˜ ."38, ¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿»∆»»

BÈ‡L ÈtÓ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó¿»≈»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈
È¯Ù39˙BBi·‡‰Â .40˙B¯eˆk Ô‰L ,È¯t‰ Ô‰ ,ÛÏˆ ÏL ∆ƒ¿»¬ƒ∆¿»≈«¿ƒ∆≈¿

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÌÈpË˜ ÌÈwc ÌÈ¯Óz¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
ıÚ‰41." »≈

התומר.35) לחיך.36)עץ ומתוק רך ברכות 37)והוא
הדקל  את נטעו לא ומתחילה כעץ, להקשות שסופו ע"א. לו,

הקור. אכילת דעת (קפרסטראוך),38)על קטןֿקומה אילן
ד, פרק (מעשרות במשנה ונזכר אלֿקפא"ר. - ובערבית

ש  העלים הם - והקפרס העץ מ"ו). מן יוצאים ואינם לו
(הערוך). האדמה מן אלא הפרי.39)עצמו שומר אלא

פריו.40) עיקר והם קטנים ע"א.41)גרגירים לו, ברכות

.ÊÏt‰ÏÈ·bf‰Â ÔÈÏt42ÔÈaË¯ Ô‰L ÔÓÊa -43C¯·Ó , «ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿Àƒ¿»≈
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ44ÔÈ‡ ,ÔÈL·È Ï·‡ ," ¬≈∆≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈

ÈtÓ ,Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ÔÈeÚË¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÏ·z Ô‰L45ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡Â ∆≈«¿ƒ¿≈…∆¿≈√»ƒ∆≈¿ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡ ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿ƒ
.Ô‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

מאכלים 42) לתוך כבשמים ניתן היבש ששרשו קנמון, מין
לאכילה.43)שונים. שהפלפלין 44)וראויים ואע"פ

דעת  על לנטעו אדם בני דרך שאין מכיון העץ, על גדלים
לשנות  ראוי בתבשיל, תערובת ע"י אלא שהם כמו לאכלם

(כסףֿמשנה). במקצת את 45)ברכתם בהם לתבל עשויים
לו:). (ברכות עצמם בפני נאכלים ואינם התבשיל,

.Á‰LtÚL ˙t‰46ÌÈ¯˜‰L ÔÈi‰Â ,47ÏÈL·˙Â , ««∆ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B˙¯eˆ ‰¯·ÚL48ÔÈbt Ô‰L ,˙BÏ·Bp‰Â ,49¯ÎM‰Â ,50, ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ¿«≈»

È‡·Bb‰Â ,ıÓÁ‰Â51ÔÈ‰Ók‰Â ,ÁÏn‰Â ,52˙Bi¯Ët‰Â , ¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk‰L" ‰lÁz C¯·Ó Ôlk ÏÚ -53ÔÈÎ¯·Ó‰ ÏÎÂ ." «À»¿»≈¿ƒ»∆«…¿»«¿»¿ƒ

˙BLÙ ‡¯Ba" C¯·Ó ‰B¯Á‡Ï ,"Ïk‰L" ÂÈÙÏ54." ¿»»∆«…»«¬»¿»≈≈¿»
ÂÈÙÏ ‰Î¯a ÔeÚË ,ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔeÚh‰ ÏÎÂ55. ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

א,46) (יואל פרדות עבשו מלשון: ורקבון, טחב שהעלתה
(הערוך). בפ"א נחלפת שהבי"ת על 47)יז), קרום שהעלה

והקריס, כתוב: התימנים ובכת"י חימוצו, מחמת פניו
וכן  אקריס, - חומץ נקרא ברומית שכן החמיץ, ופירושו:

(הערוך, שהקריס מ:) (ברכות פריז כת"י הש"ס בנוסח הוא
קרס). הרוח 49)שנתקלקל.48)ערך שהשירתם פירות

שנתבשלו. (ב"ב 50)קודם משעורים או מתמרים שעושים
טהורים.51)צו:). חגבים הפטריות 52)מין ממיני מין

האדמה, על גדלות שהפטריות אלא רטובה, באדמה הגדל
נראים  חפירתה ואחר האדמה בתוך גדלים והכמהין

אףֿעלֿפי 53)(הערוך). ופטריות וכמהין ע"ב. מ, ברכות
ועיקר  הואיל "שהכל", עליהם מברכים האדמה, מן שגדלים

(שם). הוא האויר מן ע"ב.54)יניקתם מד, שם,
של 55) ריח כגון לאחריו, ולא לפניו ברכה שטעון ויש שם.

בושם.

.ËÌÈ¯ÓL56‰LÏL Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ,57Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ¿»ƒ∆»«¬≈∆¿»¿ƒ≈∆
‰Úa¯‡58‰fL ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆

‡e‰ ‚eÊÓ ÔÈÈ59ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰ . «ƒ»ƒ»≈«¿»»««ƒ
‰lÁz "Ïk‰L" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈÈ ÌÚË Ì‰a LiL60. ∆≈»∆«««ƒ¿»≈¬≈∆∆«…¿ƒ»

יין.56) מים.57)שמרי מדות יין 58)שלש שנמזג
המים. עם יין.59)השמרים ואחד מים חלקים שלשה

ע"ב.60) צו, בבאֿבתרא

.È- "‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a≈««≈»ƒ»≈¿ƒ»¬»»
‡ˆÈ61‡Ï - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰Ó„‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ; »»¿«≈»¬»»≈¿ƒ»≈…
‡ˆÈ62Ïk‰L" C¯a Ì‡ Ìlk ÏÚÂ .63elÙ‡Â ,‡ˆÈ - " »»¿«À»ƒ≈«∆«…»»«¬ƒ

ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ64. «««¿««»ƒ

הוא 61) האדמה פירות ובכלל האדמה, מן יונק האילן שגם
שם). יונה' 'רבינו וכפירוש מ"ב. פ"ו, שאין 62)(ברכות

סימן  נתנו וחז"ל (שם). האילן פירות בכלל האדמה פירות
שאתה  פרי כל אדמה: פרי ואיזהו עץ פרי איזהו בו לידע
- הבאה לשנה פרי ומוציא נשאר העץ של והענף קוטפו,
נשאר  הענף ואין הפרי, את נוטל שאתה וכל העץ. פרי זהו
הוא  האדמה פרי - הבאה לשנה פירות ולהוציא לחזור

מ:). שמסופק 63)(ברכות דבר כל ולפיכך מ"ב. פ"ו, שם,
('הגהות  חובתו ידי ויצא "שהכל" יברך עליו, לברך מה בו

ע"ב.64)מיימוניות'). מ, ברכות

.‡È‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,B„Èa ¯ÎL ÏL ÒBk Á˜Ï65 »«∆≈»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»»
È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"Ïk‰L" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ«¿»«∆«…¿»»¿»«≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - "ÔÙb‰66ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆≈«¬ƒƒ¿≈ƒ»¿»»
‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»«≈
ÔÈ‡ - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t¿ƒ»¬»»¿»»¿»«≈¿ƒ»≈≈
,Ô‚c ÏL ÏÈL·z ÂÈÙÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈ƒ»»¿»»«¿ƒ∆»»
‰ÚËÂ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ Á˙Ùe»««¿»«≈ƒ≈¿¿»»
˙‡ ¯ÈkÊ‰L ‰ÚLaL ÈtÓ ;‡ˆÈ - "‡ÈˆBn‰" ¯Ó‡Â¿»««ƒ»»ƒ¿≈∆¿»»∆ƒ¿ƒ∆
‡l‡ Ôek˙ ‡Ï ,‰Î¯a‰ ¯wÚ Ô‰L ,˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
¯wÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯aÏ«¿»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿…»»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡ˆÈ ,dÙBÒ· ‰ÚhL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙eÚË ‰Î¯a‰«¿»»»««ƒ∆»»¿»»»¿≈

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ67. «¬ƒƒ

ומלכות.65) כהלכה.66)בשם שנית שם 67)שיברך
והיא: סוגיא, באותה לרבינו היתה אחרת וגירסא ע"א. יא,
וסיים  דשיכרא, אדעתא ובירך פתח בידו, דשיכרא כסא נקט
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פ"א, שמע קריאת הל' (כסףֿמשנה וכו' (יין) בדחמרא
ה"ח).

.·Èel‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk68Ì‡ Ì‰a BÏ ˜tzÒ Ì‡ , »«¿»»≈ƒƒ¿«≈»∆ƒ
‰lÁz· ‡Ï ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a≈«…≈«≈≈¿»≈…«¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBq· ‡ÏÂ69ÁÎL . ¿…«ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«
eÈ‰ Ì‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ√»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»

ÔÈ˜LÓ70ÔÚÏBa ,71ÛBqa Ô‰ÈÏÚ C¯·Óe ,72eÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»
Ô˜¯Ê Ì‡L ,˙B¯Ù73- ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k ,eÒ‡nÈ ≈∆ƒ¿»»ƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ
„Á‡ „ˆÏ Ô˜lÒÓ74Ì‡Â .ÔÚÏBa CkŒ¯Á‡Â ,C¯·Óe ¿«¿»¿«∆»¿»≈¿««»¿»¿ƒ

,ÂÈtÓ ÔËÏBt - ÌÈeÙ‡Â ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ
Èet ÂÈÙe C¯·iL „Ú75.ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â , «∆¿»≈ƒ»¿««»≈

לברכת 68) פרט סופרים, מדברי שהן זה בפרק המנויות
לעיל  כמבואר מספק עליה שחוזר התורה, מן שהיא המזון

יד. הלכה לד.69)פ"ב, (שבת להקל - דבריהם וספק
כא.). ברכות וכן 70)וראה יופסדו, מפיו יפלטם שאם

מלוגמיו. לאחד לסלקם ברכה.71)א"א ברכה 72)בלא
שנאמר 75)שבפיו.74)מפיו.73)אחרונה. משום

פנוי  להיות צריך הפה כל תהלתך, פי ימלא ח): עא, (תהלים
שם. חננאל' 'רבינו וכפירוש נא.) (ברכות ברכה בשעת

.‚ÈÔ‰È˙BÎ¯· eÈ‰ Ì‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»ƒƒ«¿≈ƒ»ƒ¿≈∆
˙BÂL76Ì‡Â ;¯‡M‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ C¯·Ó , »¿»≈«««≈∆≈∆«¿»¿ƒ

‰Î¯a Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó - ˙BÂL Ì‰È˙BÎ¯a ÔÈ‡≈ƒ¿≈∆»¿»≈«»««≈∆¿»»
ÌÈc˜‰Ï ‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊŒÈ‡Â ,BÏ ‰Èe‡¯‰77 »¿»¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

ÌÈc˜Ó78LÈ Ì‡ - ‰fÓ ¯˙BÈ ‰Ê· ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒ≈∆»∆≈ƒ∆ƒ≈
C¯·Ó ‡e‰ ÂÈÏÚ ,ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ „Á‡ Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿««ƒƒ»»¿»≈
.‰Î¯aa Ì„B˜ - ˜eÒta Ì„Bw‰ ÏÎÂ .‰lÁz¿ƒ»¿»«≈«»≈«¿»»
‰hÁ ı¯‡ :‰Ê ˜eÒÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ ,‰Ú·M‰Â¿«ƒ¿»≈»¬ƒ¿»∆∆∆ƒ»
.L·„e ÔÓL ˙ÈÊ ı¯‡ ,ÔBn¯Â ‰‡˙e ÔÙ‚Â ‰¯ÚNe¿…»¿∆∆¿≈»¿ƒ∆∆≈∆∆¿»

ÌÈ¯Óz L·c ‡e‰ ‰Ê L·„e79ÌÈ¯Óz‰Â .80ÔÈÓ„B˜ ¿»∆¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
ı¯‡"Ï ÈL ÌÈ¯Óz‰L ,ÌÈ·ÚÏ81ÈLÈÏL ÌÈ·Ú‰Â ," »¬»ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ

ı¯‡"Ï82." ¿∆∆

וזית.76) תפוח יותר.77)כגון עליו ואפילו 78)שחביב
בתורה. המיוחדים המינים משבעת הוא השני כשהמין

דבורים.79) בדבש לטעות שנכתבו 80)שלא אע"פ
הפסוק.81)באחרונה. בסוף הנזכרת הנזכרת 82)שניה

הפסוק. בראש

.„È˙LÓÁ ÏL ,LÏL ÔÈÚÓ ‡È‰L ˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««∆ƒ≈≈»∆¬≈∆
Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL ‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ,˙B¯t ÏL ÔÈÈn‰83; «ƒƒ∆≈¿∆«ƒƒ∆ƒ≈«»»

ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙B¯t‰ ÏÚL ‡l‡∆»∆««≈≈«»≈¿«¿ƒ»≈
‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez ÏÚÂ84ÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿«««ƒ

Ì˙BÁÂ ,ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰≈««∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿≈
˙B¯t‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ô‰ÈzLa85ı¯‡a ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈∆«»»∆¿««≈¿ƒ»»¿∆∆

‰È˙B¯t ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ì˙BÁ - Ï‡¯NÈ86ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»≈≈«»»∆¿«≈∆»¿≈ƒ
Ï‡ Èk" :‰ÓÈ˙Á Ì„˜ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯aa ÛÈÒBnL∆ƒ«¿»»∆≈≈»…∆¬ƒ»ƒ≈

˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÔÈÚÓ ‡e‰L ,"‰z‡ ·ÈËÓe ·BË87LÈÂ . ≈ƒ»»∆≈≈¿»»¿ƒƒ¿≈

˙k¯·a ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ew˙ ‡lL ,¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«∆…ƒ¿¿»»¿ƒƒ∆»¿ƒ¿«
.„·Ïa ÔBÊn‰«»ƒ¿»

יג.83) הלכה ג, פרק לעיל מד,84)המפורשת ברכות
ועל 85)ע"א. הארץ "על היין: על שחותם סובר והראב"ד

נוהגים. אנו וכן הגפן". להדגיש 86)פרי ישראל, ארץ של
הארץ. למסכת 87)שבח אלפס' ('רבינו המזון שבברכת
פ"ו). ברכות

.ÂËÏL ÏÈL·z ÏÎ‡Â ,ÌÈ¯Óz ÏÎ‡Â ,ÔÈÈ ‰˙L»»«ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆
,'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰B¯Á‡a C¯·Ó - Ô‚„ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈»»¿»≈»«¬»»«»
ÏÚÂ ,‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ÏÚÂ ,ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ , «∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈¿«
Ce¯a :Ì˙BÁÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿≈»

˙B¯t‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡88. «»«»»∆¿««ƒ¿»¿««≈

חותם 88) ואינו והפירות. המחיה את המוציאה הארץ
'רבינו  דעת וכן הוא. הפירות שבכלל ליין, מיוחדת חתימה

מד.). (ברכות ב'תוספות' הובאה חננאל'

.ÊËÏÚ ÛBqa C¯·Ó - ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê89BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ90ÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

C¯·Ó - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ91. ƒ¿≈∆À»≈»≈¿≈…«≈»∆

שלש.89) נפשות.90)מעין יין 91)בורא ששתה כגון
את  פוטרת היין שעל אחרונה שברכה תפוחים, עמו  ואכל
(דעת  הפירות" ועל הארץ "על בה: וחותם הואיל הפירות,

רח). סי' יוסף' ב'בית הובאה רבינו, בדברי הרשב"א

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מברכים 1) טוב ריח מיני שלושה טוב; ריח על שמברכים

עליהם.

.‡‰˜LÓ· B‡ ÏÎ‡Óa ˙B‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»¿»»≈»¿«¬»¿«¿∆
˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰Î¯a Ì„˜2Ì„˜ ·BË ÁÈ¯a …∆¿»»»»≈»¿≈«…∆

‰Î¯a3LiL ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?·BË ÁÈ¯ ÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ¿»»¿≈«¿»≈«≈«ƒ»»∆∆≈
;"ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«≈ƒ≈¿»≈≈¬≈¿»ƒ
È·NÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,·NÚ ÔÈÓ B‡ ·NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆ƒ≈∆¿»≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓN·4,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ıÚ‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;" ¿»ƒ¿ƒ…»»ƒ»≈¿…ƒ»¬»»
¯Bn‰ ÔB‚k5ÈÈÓ ‡¯Ba" C¯·Ó - ‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L , ¿«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈

ÌÈÓN·6ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ È¯Ù ‰È‰ Ì‡Â ." ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿
C¯·Ó - Áet˙ B‡ ‚B¯˙‡7."˙B¯ta ·BË ÁÈ¯ Ô˙pL" ∆¿««¿»≈∆»«≈««≈

‡ˆÈ ,"ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ8. ¿««…ƒ»«≈ƒ≈¿»ƒ»»

"להריח".2) התימנים: ע"ב.3)ובכת"י מג, ברכות
דבר  איזה - יה תהלל הנשמה כל ו): קנ, (תהלים שנאמר
זה  אומר: הוי ממנו, נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה

שם.4)הריח. בחיה 5)ברכות, הצרור הדם "הוא
מקום" בכל אדם בני בו שמתבשמין לכל הידוע שבהודו,
מפרשים: ויש ה"ב). פ"א, המקדש כלי הל' רבינו (לשון
שם  ומתקבץ בצוארה חטוטרת לה שיש היא ידועה חיה
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המור  ממנו ונעשה מתייבש כך ואחר דם, כמין תחילה
ונקרא  רטז), סי' או"ח ב'טור' וכן פ"ו, לברכות (ברא"ש
מג.): (ברכות התלמוד ובלשון פיז"ם, אשכנז: בלשון

לאכול 7)שם.6)מושק. בא אבל בהם. להריח כשבא
(שם, בלבד האכילה ברכת אלא עליהם מברך אינו מהם,

כברכת 8)וב'תוספות'). בבשמים, היא כוללת זו שברכה
נג.) (ברכת מצינו וכן ה"י) פ"ח, (לעיל מזון במיני "שהכל"
מברך: הרבה, מינים בה שיש בושם של לחנות שהנכנס
או"ח  (הגר"א ה"ה בסמוך כמבואר בשמים", מיני "בורא

רטז). סי'

.·¯Ó‚n‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡9B˙¯Ó˙ ‰ÏÚzL „Ú10. ≈¿»¿ƒ««À¿»«∆«¬∆ƒ¿»
Ô˙pL ,Û¯Np‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»»∆«ƒ¿»∆»«

ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" ÔÈÎ¯·Ó - ıÚÓ ,ÁÈ¯11Ì‡Â ;" ≈«≈≈¿»¿ƒ≈¬≈¿»ƒ¿ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ;"ÌÈÓN· È·NÚ" - ·NÚ ‰È‰»»≈∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»ƒƒ«»
."ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - d· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ

ה"יג).9) (פ"ז, לעיל המתמר 10)מפורש העשן קיטור
הגיע  לא שעדיין ואע"פ ריחו לתת מתחיל הוא שאז ועולה,
שכל  מפני מברכין, אין תמרתו שעלתה לפני אבל אליו,

להיות צריכות 'מגן ÂÎÂÓÒ˙הברכות מג.; (ברכות לעשייתן
רטז). סי' או"ח 'בעל 11)אברהם' וכגירסת שם. ברכות,

שם. ב'תוספות' הובאה גדולות' הלכות

.‚ÔBÓÒ¯Ù‡ ÏL ÔÓL12ÂÈÏÚ C¯·Ó ,B· ‡ˆBiÎÂ ∆∆∆¬«¿¿¿«≈¿»≈»»
·¯Ú ÔÓL ‡¯Ba"13B‡ BL·kL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ ." ≈∆∆»≈¬»∆∆«ƒ∆¿»

‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - Û„B BÁÈ¯ ¯ÊÁL „Ú BÁhL∆¿»«∆»«≈≈¿»≈»»≈
ˆÚÌÈÓN· È14BÓNaL ÔÓL ."15‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk16 ¬≈¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¿≈∆∆«ƒ¿»

ÂÈÏÚ C¯·Ó -17ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba"18ÂÈÙÏ e‡È·‰ ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿»»
ÔÓL19,ÔÓM‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ C¯·Ó - Ò„‰Â ∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆«∆∆

ÌÈÓN· ÈˆÚ" ‡e‰Â ,Ô‰ÈzLÏ ˙Á‡ ‰Î¯aL ÈtÓ20." ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈¿»ƒ

עץ 12) והוא ("הערוך"). הקטף מעצי הנוטף הצרי הוא
בלע"ז. בארץ 13)בלז"ם גדל שהוא מפני שם. ברכות,

שמן" "עצי וזהו לעצמו, ברכה לו קבעו חשוב, והוא ישראל
שזהו  מפרשים: ויש יונה). (רבינו כג ו, במלכיםֿא. האמור
ישראל... וארץ "יהודה יז): (כז, ביחזקאל האמור ה"פנג"

שם). (רש"י ופנג" מנית שם.14)בחטי ברכות,
ומעשב.15) מעץ שונים בשמים מיני בו שעירב
היה 16) הוא וגם המקדש, וכלי הכהנים את בו שמשחו

כגֿכה). ל, (שמות רוקח מעשה שונים מבשמים מעורב
(17- כלום הבשמים מעיקרי בו נשאר ולא סיננו ואפילו

ה"ח. בסמוך שיתבאר כמו עליו, שם.18)מברך ברכות,
שהגירסא  בעוד בשמים", מיני "בורא שם: רבינו וגורס
(כסףֿמשנה). בשמים" עצי "בורא היא: שלפנינו

נודף.19) ריחו שחזר עד שטחנו זית שמן כגון בו, להריח
ההדס 20) את ומקדים שם). הרי"ף וכגירסת ע"ב מג, ברכות

מיוחד  שהשמן בעוד בו, להריח עומד שהוא מפני לברכה,
הסיכה  על מברכים ואין הזוהמה, להעביר לסיכה, בעיקר
במוצאי  ההדס את מביאים היו וכן ה"ח. בסמוך כמבואר
ובערבי  רצז) סי' או"ח ('טור' להבדלה לבשמים שבת
יותר, תדירה וברכתו לג:) (שבת בשבת להריח שבתות

שמח'). ('אור קודם תדיר - תדיר ושאינו ותדיר

.„- ·NÚ ‡e‰L ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»…∆∆≈…∆∆≈∆
C¯·Ó ‡l‡ ,B¯·Á ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ‡≈¿»»««≈∆∆∆∆¬≈∆»¿»≈
ÔÈÈ ÂÈÙÏ e‡È·‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ

ÔÓLÂ21BÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ -22C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ »∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
ÔÓM‰ ÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚ23ÁÈ¯Óe «««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«

LnM‰ L‡¯a BÁËÂ ,Ba24„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
ÌÎÁ25Ï˙ka BÁË ,26. »»»«…∆

ברכה 22)להריח.21) גורם הוא וכן יותר, חשוב שהוא
אףֿעלֿפי  עליו ומברכים בא הוא מקומות שבכמה לעצמו,
אירוסין" וב"ברכת ב"קידוש" כגון לשתייתו, צריכים שאין

שם). וברש"י מב. דבר 23)(ברכות "שכל בימינו, ואוחזו
בימינו  לאחזו צריך בו, להריח או לאכלו עליו שמברך

רו). סי' או"ח ('טור' ברכה" יצא 24)בשעת שלא כדי
לשוק. מבושמות ברוב 25)בידים וכן התימנים, בכתבֿיד

בכל  וכן חכמים", "תלמיד הנוסח: העתיקים, הדפוסים
זה. שם שנזכר לצאת 26)מקום חכם לתלמיד הוא שגנאי

רבינו  כבר ביארו זה דין מג:). (ברכות מבושם כשהוא לשוק
לברכת  הבא ביין ידובר ששם אלא יד, הלכה פ"ז, לעיל
הוא  שאף רשות ביין מדובר וכאן מצוה, יין שהוא המזון,

ברכה. לענין לשמן קודם

.‰- ‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì‡ ıÚ‰ ÔÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ¯·c»»∆»≈ƒƒ»≈ƒƒ»¬»»
ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó27B·¯ÚL ÌNa ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ…∆∆≈¿

ÏÎB¯‰28ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰ ÔÈÈnÓ »≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
NBa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ ."ÌÈÓN·ÔÈÈÓ da LiL ,Ì ¿»ƒƒ¿««¬∆≈∆∆»ƒƒ

ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰29·LÈ Ì‡ ." «¿≈¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒƒ»«
ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌL»»«À≈¿»≈∆»∆»ƒ¿«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ C¯·Ó - ‡ˆÈÂ ÒÎ ,‡ˆÈÂ30. ¿»»ƒ¿«¿»»¿»≈«»««»»«

מג.).27) לברכות ('תוספות' מקוצי משה הרב דעת וכן
(שיר 28) רוכל אבקת מלשון: נשים, ותמרוקי בשמים מוכר

ו). ג, לא 29)השירים אם אבל להריח, ונתכוין שנכנס
לאו"ח  (ט"ז מברך אינו - ממילא לו בא שהריח אלא נתכוין,

א). ס"ק ריז בדעתו 30)סי' היה כשלא ע"א. נג, ברכות
שנית, מברך אינו מיד לחזור דעתו אם אבל מיד, לחזור

דעתו. הסיח שלא מפני

.ÂÌÈn‰ ÈÙÏÁÂ ‰pLBM‰31‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ««»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈
ÒÈb¯ ."ÌÈÓN· ÈˆÚ32ÈˆÚ ‡¯Ba" - ‰pb ÏL ¬≈¿»ƒ«¿ƒ∆ƒ»≈¬≈

ÌÈÓN· È·NÚ ‡¯Ba" - ‰„N ÏLÂ ,"ÌÈÓN·33." ¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»ƒ
„¯e‰ ÈÓe ,„¯e‰34‰B·l‰Â ,35ÈkËÒn‰Â ,36‡ˆBiÎÂ «∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈

ÈˆÚ ‡¯Ba" - Ô‰·37."ÌÈÓN· »∆≈¬≈¿»ƒ

הנוסח:31) התימנים, ובכת"י הנהר. ע"י הגדלים צמחים
רש"י ‰ÌÈ"וחלפי ולדעת מג:). (ברכות התלמוד כלשון ,"

נרדי  (ספיקא פשתן כגבעולי ועשויים נרד" "שבולת הם שם,
('הערוך'). רוזמרי"ן שזה אומרים ויש בלע"ז).

ב,32) השירים (שיר השרון" חבצלת "אני השרון. חבצלת
שם, בברכות וכן לנרקיס. מתילא אני יונתן: מתרגם א)
('הערוך'). טוב ריח לו ויש לבן פרח מין והוא נרקוס. כתוב:

מתקיים,33) עצו אין נעבד, שאינו מפני ע"ב. מג, ברכות
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עצו  אותו, ומשקים נעבד גינה של אבל ונופל, ומתייבש
או"ח  (ב"י בשמים עצי בורא עליו מברך לפיכך מתקיים,

הרשב"א). בשם רטז הורד.34)סי' מפרחי היוצאים
בלע"ז.35) ווייראך ריחני, מוצק עץ שרף שרף 36)מין

לריח  דומה וריחו זפת, ממנו שעושים שף שקוראים עץ של
ובתוספתא  בלע"ז, מאסטיק ונקרא לג:) לביצה (רש"י לבונה
ולוט" "נכאת בשבת. מוסטכי לועסין אין יג) פרק (שבת
מצטכא  זה - לוט צא) פרשה (סוף רבה במדרש פירשו

השלם'). וכל 37)('הערוך הם, עץ מיני אלה שכל
הוא.. אילן - עלים) (לא עץ מוציא ברייתו שתחילת
חלף; ערך ('הערוך' בשמים" עצי "בורא עליו ומברכים

גאון). האי רב בשם מג: לברכות רשב"א

.Êel‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ·BË ÁÈ¯ ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈≈«≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈
ÈeNÚL ·BË ÁÈ¯Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ·BË ÁÈ¯ :Ô‰≈≈«∆»¿»ƒ«¿≈«∆»
ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ,·BË ÁÈ¯Â ,Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ≈«»¿≈«∆…«¬»¿»ƒ«

‰Ê ÁÈ¯ ÏL BÓˆÚa38. ¿«¿∆≈«∆

בסמוך.38) כמבואר ממנו, המתבשם בדבר אלא

.Á‰Â¯Ú ÏL ÌÈÓN·e Ì"ekÚ ÏL ÌÈÓNa ?„ˆÈk39 ≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ∆∆¿»
ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¿»ƒ«

Ô‰a40‡qk‰Œ˙Èa ÏL ÌÈÓN·e ,ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa .41, »∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈«ƒ≈
‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂ42ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ

,¯Ó‚Ó .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈«»À¿»
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯n‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ

¯Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ43. ¬≈∆¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»
ÈÙÏ ,C¯·Ó BÈ‡ ,ÌÈ¯Ó‚Ó Ô‰L ÌÈ„‚·a ÁÈ¯n‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ

¯wÚ ‡Ïa ÁÈ¯ ‡l‡ ,ÌNa ¯wÚ ÌL ÔÈ‡L44. ∆≈»ƒ«…∆∆»≈«¿…ƒ»

מלשון 39) בה, וכיוצא קרובתו כגון לו, האסורה אשה
ו). יח, (ויקרא של 40)הכתוב קופה בידה שאוחזת כגון

עבירה  הרגל לידי יבואו שמא בהם, להריח ואסור בשמים
ה'אבודרהם'). בשם אסטניס 41)(כסףֿמשנה שאדם

נג. (ברכות רע ריח ממנו להעביר הכסא לבית עמו מוליך
שם). ידים 42)וברש"י בו לסוך הסעודה בסוף הבא

(שם). בבשמים מבושם זה ושמן שם:43)מזוהמות,
בציפורי, שבתות ובמוצאי בטבריה, שבתות בערבי "המהלך
אלא  עשוי אינו שחזקתו מפני מברך, אינו - ריח והריח

הכלים". את בו וריח 44)לגמר הואיל נהנה, שהוא ואע"פ
תיקנו  לא - עיקר לו כשאין - כך כל הגוף צורך בו אין
שמברך  שבשמו" ל"שמן דומה זה ואין (כסףֿמשנה). לברך
הכניסו  שם כי ובביאורנו), ה"ג (לעיל כשסיננו אפילו עליו
הבושם, מעיקר הריח וקלט השמן, לתוך הבושם עיקרי את
שכן  בתוכו, נשאר העיקר כאילו חשוב שסיננו ואע"פ
נשאר  ולא מהשמן הבשמים כן גם הסירו המשחה" ב"שמן
המוגמרים, בכלים אבל ה.) כריתות (ראה ריחם אלא בו
מתמרות  הריח אלא הבושם, עיקר בהם נכנס לא מעולם

הנשרף הבושם Â„·Ïעשן ‡Â‰ או"ח ל'טור' (ב"ח בישמם
רטז). סי'

.Ë‰aÒÓ ÏL ÌÈÓNa45ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,Ì"ekÚ ÏL ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈¿»¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì"ekÚ ˙aÒÓ Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆¿«¿ƒ«««¬«»ƒ

˙BÏfÓe46- ·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . «»»»¿«≈«¿«¿≈ƒ«≈«
C¯·Ó BÈ‡ ,Ì"ekÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡47,Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â , ƒ…»ƒ«≈¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈

ÔÈ‡L ÁÈ¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÁÈ¯ ·¯Ú˙ .C¯·Ó¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó48·¯‰ È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -49. ¿»¿ƒ»»¿ƒ«¬≈»…

וברש"י).45) נב: (ברכות הם 46)סעודה והרי שם.
בידך  ידבק ולא משום: בהנאה, שאסורים ע"ז של כבשמים
בפירושו  רבינו לשון יח) יג, (דברים החרם מן מאומה

מ"ו. פ"ח, נג.).47)לברכות (ברכות הוא ממסיבתם שמא
מגומרים.48) בגדים של או מתים של בשמים כגון
בני 49) רוב אחרי בריח שהולכים הקודם, מהדין מקורו

בשמים  בריח המותרים בשמים של ריח נתערב ואם העיר,
בטלה  אינה ע"ז שהרי הרוב, אחר בו הולכים אין - ע"ז של
כלֿשכן  אסור, - להריח ואפילו עד.) (ע"ז באלף אפילו

רבינו: שהדגיש וזה ÂÈÏÚלברך, ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÁÈ¯·:כלומר ,
Î¯·Ó‰ריח ¯ÂËÙ‰ אבל בהם, וכיוצא מגומרים כלים כגון

רוקח'). ('מעשה ברוב בטל אינו בו" להריח "שאסור ריח
הנאה" "ברכת ממין הברכות כל נגמרו זה פרק גמר עם
דברים  עוד שישנם להעיר ויש ה"ד). פ"א, לעיל (ראה
קול  ושמיעת מאור כגון עליהם, מברכים ואין מהם שנהנים
אין  וכן משה') ('מטה ממש בהם שאין מפני והטעם, ערב.
אברהם' ('מגן לגוף נכנסת שאינה מפני הרחיצה על מברכים
טבק  עישון של דינו מה לעיין יש ועדיין א). ס"ק רטז סי'
הוא  אם אותו, ופולטים וחוזרים הפה לתוך העשן ששואבים
ס"ו), רי סי' (או"ח ברכה צריך שאינו ופולט" ל"טועם דומה
הגוף  שגם עישון כלֿשכן עליו, שמברכים טוב כריח דינו או
ושתו, אכלו כאילו ממנו שבעים אנשים שהרבה ממנו, נהנה
רוקח' וב'מעשה ט). ס"ק רי סי' אברהם' ('מגן עיון וצריך
דרך  שהנאתו טוב, ריח המריח לדין דומה זה "שאין השיב,
בעישון  אבל לאכול, - הפה כחוש הריח, חוש שהוא האף
האף  הנאת כאן ואין אכילה, זו שאין הפה, הנאת כאן אין
בידך, הרופפת הלכה כל דבר: סוף האף, דרך שואף שאינו
שמענו  ולא ראינו לא ומעולם העולם, מנהג מה וראה צא

העישון". על שיברך מי

ה'תשע"ח  מרחשון י' שני יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל
לבית  הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את

מברך. מה ממנו והיוצא המדרש

.‡˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a2Ô‰a ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„e ¿»¬≈¿»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈»∆
‰ÁÈ˙t3‰ÓÈ˙Á ‡ÏÂ4Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz , ¿ƒ»¿…¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«

‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‰È„B‰Â5, ¿»»¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ»
Ìe·˙k ¯·kL6‰Bw‰Â L„Á ˙Èa ‰Ba‰ :Ô‰ el‡Â . ∆¿»¿«¿¿≈≈«∆«ƒ»»¿«∆

BÏ LÈ ÔÈa - ÌÈL„Á ÌÈÏk7BÏ ÔÈ‡ ÔÈa ,Ô‰· ‡ˆBik ≈ƒ¬»ƒ≈∆«≈»∆≈≈
C¯·Ó -8,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a : ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

eÈÁ‰L9.‰f‰ ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â ∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿««∆

ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
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א)4) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם
"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי 5)ולפיכך על שאף

והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי על אף האלה והדברים הברכות אף
משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו
בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי  חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות
מה  לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך,
עמוד  מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח עני יש אדם, שהוא

חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב) בלשון מתחיל
אתה] רוב [ברוך נוסח וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים

הם  עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות?
מצוי  הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון
כמו  אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו
טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי
מפורסם  שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב
להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק בו לדבר אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר

.·B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ10C¯·Ó ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¿≈»∆∆¬≈¿««¿ƒ¿»≈
,L„Á ¯NÚŒÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â ."eÈÁ‰L"∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»…∆

ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó11È¯t ‰‡B¯‰ . ¿»≈»«»¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ
B˙i‡¯ ˙lÁ˙a - ‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰12C¯·Ó «ƒ¿«≈ƒ»»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈

eÈÁ‰L"13." ∆∆¡»

רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
שהמת 11) כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח
אכלו.12) שלא פי על ב)13)אף עמוד מ דף (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף רכ"ה סימן חיים אורח

.‚‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓL14'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó , »«¿»»¿»≈»«»
·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡15‰ÚeÓL ÚÓL . ¡…≈∆∆»»«¿«≈ƒ»«¿»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :C¯·Ó ,‰Ú¯16ÏÚ C¯·Ï Ì„‡ ·iÁÂ . »»¿»≈»««»¡∆¿«»»»¿»≈«
‰·Bh‰ ÏÚ C¯·nL C¯„k ,LÙ ·eËa ‰Ú¯‰»»»¿∆∆¿∆∆∆¿»≈««»
ÏÎ·e 'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿¿»

E„‡Ó17,d· eÈeËˆpL ‰¯˙È‰ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ; ¿…∆ƒ¿««¬»«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»
‰ÁÓNa ÁaLÈÂ ‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L18. ∆¬ƒ¿≈∆≈«∆ƒ««¿ƒ¿»

ז.14) הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה שהיא
לאחרים.15) - והמטיב לי - בה 16)הטוב ומצטער הואיל

וישר  ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו יש
קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים מידה 17)משפטיך "בכל

מידה  בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד שהוא ומידה
פורענות. מידת בין שם 18)טובה למשנה בפירושו ורבינו

טובים  בתחילתם נראים רבים דברים שיש "לפי יאמר:
למשכיל  ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה
יודע  שאינו מפני גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.„- ‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
BÏ Ì¯‚z BÊ ‰·BhL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿…

‰Ú¯19ÂÈÏ‡ ‰Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ."·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó , »»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»
ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú»̄»»«¿»»»««ƒ∆«¿»ƒ

‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÌÈ‡¯Ó20Ôic" C¯·Ó , «¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈««
ÏÚ ‡l‡ ,˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ;"˙Ó‡‰»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«

.‰zÚ Ú¯‡M ‰Ó«∆≈««»

איש 19) וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון
ילשין  הרואה שהאיש שאפשר פי על ואף מציאה בשעת
(ברכות  שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס כגון 20)דף
הגשם  שעלול פי על אף שדהו את שוטף גשם שסחף

(שם). ומשקה הארץ את מרווה שהוא לשדהו להועיל

.‰C¯·Ó ,‰„N BÏ LÈ Ì‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ«ƒƒ∆»∆¿»≈
ÌÈ¯Á‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â ;"eÈÁ‰L"21C¯·Ó - ∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ" :C¯·Ó ,‰„N BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ."·ÈËn‰Â ·Bh‰"«¿«≈ƒ¿ƒ≈»∆¿»≈ƒ
z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»

'eÎÂ ‡ÏÓ eÈÙ el‡Â .el22e„BÈ Ì‰ Ô‰" „Ú ," »¿ƒƒ»≈¿«≈≈
Ï‡ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ekÏÓ EÓL ˙‡ eÎ¯·ÈÂ eÁaLÈÂƒ«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿≈»«»≈

."˙BÁaLz‰Â ˙B‡„B‰‰ ·…̄«»¿«ƒ¿»

בה.21) שותפים במלואו 22)שהם נמצא זה נוסח
ב"סדר  ולקמן לשבת שחרית של חי" כל "נשמת בתפילת

לרבינו. השנה" תפילות

.ÂÌÈn‰ ‰a¯iMÓ ?ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿»¿ƒ««¿»ƒƒ∆ƒ¿∆««ƒ
ÈtŒÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡ eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿«¬¬«¿ƒ«»»«¿≈

‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰ eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰23. ««ƒ¿≈¿»¬«¿∆ƒ¿«∆

חתן 23) "משיצא שם: התלמוד ולשון ב) עמוד ו דף (תענית
יוצאת  נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת
לברך  היום נוהגים אנו ואין (רש"י). כנגדה ובולטת אחרת
עצירת  מחמת במדינה צער יש אם אלא הגשמים על
רכא  סימן חיים (אורח עליהם מברכים כשירדו ואז הגשמים

א). סעיף

.Êe‰L¯ÈÂ ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡24,ÔÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡ - »¿≈»ƒƒ»»ƒ≈ƒ«ƒ
"˙Ó‡‰ Ôic" ‰lÁza C¯·Ó25·Bh‰" CkŒ¯Á‡Â , ¿»≈«¿ƒ»««»¡∆¿««»«

"·ÈËn‰Â26ÌÈÁ‡ BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ;27C¯·Ó , ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈
"eÈÁ‰L"28‡È‰L ‰·BË ¯·c Ïk :¯·c ÏL B¯ˆ˜ . ∆∆¡»»¿∆»»»¿«»∆ƒ

‡È‰L ‰·BËÂ ,"·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»∆ƒ
"eÈÁ‰L" C¯·Ó ,Bc·Ï BÏ29. ¿«¿»≈∆∆¡»

נכסים.24) המיתה.25)שהניח שמיעת על 26)על
מביא  רכב סימן חיים אורח אברהם ובמגן הירושה. בשורת
מחמת  שהוכרח "מי שפב סימן חסידים" "ספר בשם שם
"הטוב  מברך כחפצו, שלא עשירה אשה לקחת עניותו
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א). עמוד ע דף (קידושין וראה האמת". ו"דיין והמטיב"
לבדו.27) לו אלא הטובה עמוד 28)שאין נט דף (ברכות
(שם).29)ב).

.ÁLe·ÁÂ ,‡t¯˙pL ‰ÏBÁ :˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»
ÈÎÏB‰Â ,eÏÚLk ,Ìi‰ È„¯BÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL∆»»ƒ≈»¬ƒ¿¿≈«»¿∆»¿¿≈

ÌÈÎ¯„30·eMÈÏ eÚÈbiLk ,31ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
e‰eÓÓB¯ÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,‰¯NÚ¬»»¿«ƒ≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿

Ï‰˜a32ÌÈ˜Ê ·LBÓ·e ÌÚ33„ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«
‰„BÓ34C¯·Ó „ˆÈÎÂ35Ô‰ÈÈa „ÓBÚ ?36:C¯·Óe ∆¿≈«¿»≈≈≈≈∆¿»≈

ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ
˙B·BË37:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .·BË Ïk ÈÏÓbL ,∆¿»«ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰ ,·BË EÏÓbL38. ∆¿»¿ƒ¿»¿∆»

מדברות.30) הולכי הגירסה: ושם ב) עמוד נד דף (שם,
מנויים 31) וכולם (שם) ממנה ונמלטו בסכנה היו אלה שכל

לה' "יודו שם: נאמר מהם אחד כל ועל קז, פרק בתהילים
נתנו  מיימוניות" וב"הגהות אדם". לבני ונפלאותיו חסדו
תיבות: ראשי 'ח'י'י'ם - סלה יודוך החיים וכל לזה: סימן

מדבר. ים, יסורין, מעשרה 32)חולה, פחות קהל ואין
ב). עמוד ז דף כתובות שקנה 33)(ראה מי אלא זקן אין

ב). עמוד נד דף (ברכות שניים זקנים ומיעוט חכמה,
בעמידה.34) או בישיבה הודאתו, מצב נוסח 35)מה מה

מכלל 36)ברכתו. - יהללוהו זקנים ובמושב שנאמר:
סימן  חיים אורח (ב"ח בעמידה אלא בישיבה אינו שהמהלל
לזה  מראה ע"א) סימן חיים (אורח סופר" וה"חתם ריט).
ב, פרק מגילה בהלכות שכתב עצמו רבינו מדברי מקור
יושב, - בציבור אסתר] מגילת [את יקרא לא "אבל ז: הלכה
אם  א, הלכה ד, פרק בירושלמי ומקורו הציבור" כבוד מפני
מפני  לעמוד עליו עשרה, בציבור מברך כשהוא כאן גם כן

הציבור. כלומר:37)כבוד ט. פרק לברכות הרי"ף כגירסת
טוב, גמלני הרשעים, כאחד ואני הגון שאיני פי על אף
פסוק  כג, פרק (שמות רשע" אצדיק לא "כי רשעים - חייבים

חייבא. אזכי לא אונקלוס: מתרגם נוהגים 38)ז) ואנו
עשרה  שם שיש לפי התורה קריאת אחרי הכנסת בבית לברך
אורח  ערוך בשולחן וכן ב; עמוד נד דף לברכות (תוספות

ריט). סימן חיים

.ËŒÌÈ ÔB‚k ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈq eNÚpL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰»∆»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«
ÛeÒ39Ôc¯i‰ ˙B¯aÚÓe40'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ , «¿¿««¿≈≈»«»

ÌB˜na eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ«¬≈«»
‰f‰41Ï·‡ .ÌÈa¯Ï ÌÈq B· eNÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «∆¿≈»»∆«¬ƒƒ»«ƒ¬»

,B·e ,„ÈÁi‰ B˙B‡ - „ÈÁiÏ Ò B· ‰NÚpL ÌB˜Ó»∆«¬»≈«»ƒ«»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó BaŒÔ·e∆¿¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
È˙B·‡Ï Ò ‰NÚL :B‡ ,‰f‰ ÌB˜na Ò ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ≈«»«∆∆»»≈«¬«

‰f‰ ÌB˜na42˙BÈ¯‡ ·b ‰‡B¯‰ .43,L‡‰ ÔL·ÎÂ , «»«∆»∆…¬»¿ƒ¿«»≈
‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ Ba CÏL‰L44Ce¯a :C¯·Ó - ∆À¿«¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»¿»≈»

ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡45 «»¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ
˙„B·Ú Ba ÔÈ„·BÚL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆»∆¿∆¿ƒ¬«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»≈»«»¡…≈∆∆

ÌÈt‡ C¯‡ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰46ÌB˜Ó .BBˆ¯ È¯·BÚÏ »»∆»«∆∆««ƒ¿¿≈¿»

ı¯‡a Ì‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú epnÓ ‰¯˜ÚpL∆∆∆¿»ƒ∆¬«»ƒ«»ƒ¿∆∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈∆»«¬«»ƒ«»
¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ ı¯‡Ï ıeÁa Ì‡Â ;eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿ƒ¿»»∆¿»≈∆»«
¯ÓB‡Â .‰f‰ ÌB˜nÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»ƒ»«∆¿≈
ÏkÓ ¯˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z¯˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»

E„·ÚÏ Ì‰È„·BÚ ·Ï ·ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק ג, פרק (יהושע יהושע בימי בחרבה ישראל

פסוק 41) יח, פרק (שמות שנאמר א), עמוד נד דף (ברכות
הרי  - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י):

הנס. על הרי"ף).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות
מברכים  יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות
הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס שעשה

ו).43) פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב ג). פרק (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף

ט, פרק ברכות (ירושלמי ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח הרמ"א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ט):
א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔ·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰48:C¯·Ó -‰z‡ Ce¯a »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïe·b ·ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa50È¯·˜ ‰‡B¯‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Ce¯a . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי  הרואה הגירסה: וברי"ף רכד) (ב"י ישראל בארץ אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על
היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): משנה ד, לאחר 52)פרק ָ
או 53)שנולדתם. בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח. (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח דף בברכות מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡ - „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
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Ì"ekÚ56‰¯ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :¯ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»
Ì‡Â ;‰·¯ÚÂ ‰iˆ ¯a„Ó ÌÈBb ˙È¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B¯‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
- Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
- Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :C¯·Ó¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈
˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙¯e·bÓe B„B·kÓ Ô˙pL :¯ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À

Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL :C¯·Ó - ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר מקום "וכל
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח דף (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי"ף וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל ֶַָבמלכי
העולם  ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.
אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"
הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה

.·ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰59Ô‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡· B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆

Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B¯‰ .˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«
ÔÈ˜‰B·e ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰· ‡ˆBiÎÂ62Ce¯a :C¯·Ó - À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»

˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ :C¯·Ó - Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ

ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B¯‰64:¯ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ Ce¯a»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב הלכה טו, פרק הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב) עמוד נח דף (ברכות

(הראב"ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא
יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם
דומה  והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם
וראה  קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף

א). עמוד כג דף נדה בתוספות

.‚È¯˙BÈa ˙Bw˙Óe ˙B‡ ˙Bi¯· ‰‡B¯‰65˙BÏÈ‡Â »∆¿ƒ»¿À»¿≈¿ƒ»
BÓÏBÚa Bl ‰ÎkL :C¯·Ó - ˙B·BË66˙B„NÏ ‡ˆBi‰ . ¿»≈∆»»¿»«≈«»

ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏ B‡67ÌÈvÂ ˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ,68 ««¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿¿ƒ»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÌÈÏBÚƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
˙B·BË ˙Bi¯a B· ‡¯·e ,ÌeÏk BÓÏBÚa ¯qÁ ‡lL∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

Ì„‡ Èa Ô‰a ˙B‰Ï È„k ˙B‡Â ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â69. ¿ƒ»¿»¿≈≈»»∆¿≈»»

ברכות 65) (ירושלמי וכו' נאה סוס נאה, גמל ראה אפילו

א). הלכה ט, ב).66)פרק עמוד נח דף (ברכות
האביב.67) חודש רכים 68)שהוא עלים עם צעיר ענף

מהפקע. עכשיו רק ב).69)שיצאו עמוד מג דף (ברכות

.„ÈÛÚÊa e·LpL ˙BÁe¯‰ ÏÚ70ÏÚÂ ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ , «»∆»¿¿««¿««¿»ƒ¿«
ÌÈÓÚ¯‰71‰¯·‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,72BÓk ı¯‡a ÚÓMzL »¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆¿

Ì‰ el‡k e‡¯iL ,¯ÈÂ‡aL ¯e‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ≈̄«ƒ¿ƒ¿«»∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈
BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈˆ¯Â ÌÈÏÙB ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
:C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - ·Ê Ì‰Ï LiL ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈

ÌÏBÚ ‡ÏÓ B˙¯e·‚e BÁkL Ce¯a73C¯·Ó ,‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆…¿»»≈»¿ƒ»»¿»≈
"˙ÈL‡¯· ‰NBÚ"74. ≈¿≈ƒ

מזה 71)בסערה.70) מים כששופכים הנשמע העננים קול
מים  המון תיתו לקול טז): פסוק נא פרק (ירמיה ככתוב לזה,

או 73)שאון.72)בשמים. נראים, אלה שכל לפי
למרחוק. ימי 74)נשמעים ששת מעשה אלה שכל

א). עמוד נט דף ב; עמוד נח דף (ברכות הם בראשית

.ÂË˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ75ÏÚÂ ÌÈni‰ ÏÚ , «∆»ƒ¿««¿»«««ƒ¿«
˙B¯‰p‰ ÏÚÂ ˙B¯a„n‰76Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ - «ƒ¿»¿««¿»ƒ»»««≈∆

ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ77‰NBÚ" C¯·Ó , ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈
ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ."˙ÈL‡¯·78ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¿≈ƒ»∆∆«»«»ƒ¿ƒ

'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ¯˙BÈ B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ≈¿»≈»«»
.ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»∆«»«»

סימן 75) חיים (אורח בהם הבורא גבורת וניכרת המשונים
מהר. קטנה - גבעה הכתובים 76)רכח). נהרות ארבע על ֵַ

(שולחן  ופרת חידקל כגון י) פסוק ב פרק (בראשית בתורה
ב). סעיף רכ"ח, סימן חיים אורח דף 77)ערוך (ברכות

שמעון  אמרו: ב) הלכה ט פרק (שם, ובירושלמי ב) עמוד נט
לירושלים  ועולה חמר שהנני אני כגון חייא: רבי את שאל
ירושלים  את הרואה (כדין בקריעה דיני מה שנה בכל
שלושים  בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע שחייב בחורבנה
אתה  צריך יום שלושים לאחר לקרוע, צריך אתה אי - יום
יברך? יום בכל המלך שהרואה דעתך על תעלה וכי לקרוע,
שכל  הרא"ש מוכיח ומכאן ט) פרק לברכות ברא"ש (הובא

[בפרק  שנשנו הראייה יום ברכות משלושים אלא אינן זה]
יום. (רע"ב 78)לשלושים העולם את שמקיף אוקיינוס ים

ברכה  לו קבעו חשיבותו ומתוך ב) משנה ט, פרק לברכות
לד, פרק (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו
הנמצא  התיכון הים שהוא ד), פסוק א, פרק יהושע ו; פסוק
הימים  לשאר ביחס גדול ונקרא ישראל ארץ של במערבה
חמודות  (דברי המלח וים כינרת ים כגון: בארץ, הנמצאים

ל"ז). אות ט, פרק לברכות

.ÊË'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰»∆∆∆∆»»¿»≈»«»
˙È¯a‰ ¯ÎBÊ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡79B˙È¯·a ÔÓ‡Â80 ¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Óa Ìi˜Â81dLecÁa ‰·Ï ‰‡B¯‰ .82:C¯·Ó - ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»¿»≈
B¯Ó‡Óa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿«¬»

ÌÈ˜ÁL ‡¯a83Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e84Ô˙ ÔÓÊe ˜Á . »»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«»«
Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL ,Ì‰Ï85ÌÈÁÓNe ÌÈNN . »∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ

˙Ó‡ ÈÏÚBt .Ì‰ÈB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ86.˜„ˆ Ì˙lÚÙe «¬¿≈∆¬≈¡∆¿À»»∆∆
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LcÁ˙zL ,¯Ó‡ ‰·lÏÂ87˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ88ÈÒeÓÚÏ ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆«¬≈
Ì‰L ,ÔË·89d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú90¯‡ÙÏe »∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈

Ce¯a .‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚÂ B˙eÎÏÓ „B·k ÏÚ Ì¯ˆBÈÏ¿¿»«¿«¿¿«»«∆»»»
.ÌÈL„Á‰ LcÁÓ ,'‰ ‰z‡«»¿«≈∆√»ƒ

יביא 79) שלא המבול אחרי ובניו נח ובין בינו כרת אשר
פרק  (בראשית בתורה כמפורש בשר, כל לשחת מבול עוד

טו). פסוק הרשעים 80)ט, שרבו פי על אף יפירנה שלא
בדיבור 81)בדור. שאמר כיוון ברית כורת היה לא אפילו

שיקיים  הוא ברור וגו' למבול" המים עוד יהיה "ולא בעלמא
ה"אבודרהם"). וכפירוש א עמוד נט דף (ברכות מאמרו

החודש.82) בהתחלת מתחדשת השמים,83)כשהיא הם
פרק  (תהילים הירח אצל "שחקים" לשון שהוזכרה ומצינו

לח). פסוק והלבנ 84)פט, והשמש הכוכבים ה.הם
תקופותיהם.85) סדרם,86)בהילוך את משנים שאינם

אמת" שפעולתו אמת "פועל ד): פרק (ברכות הרי"ף וגירסת
קיימת, היא פעולתו וגם אמת פועל שהוא לבורא חוזר וזה
"פועלי  הנוסח: התימנים יד ובכתב כיום. אומרים אנו וכן

אמת". שפעולתם חודש.87)אמת חידושה 88)בכל
 ֿ הקדוש זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש
מו, פרק (ישעיה הכתוב כלשן מבטן צאתם מיני ברוךֿהוא

ג). הלבנה.89)פסוק לחדשי המונים ישראל
ב"פרקי 90) שאמרו וכמו חזרה, מלכותם ויקבלו מגלותם,

מתחדשים  חדשים שראשי כמו נא): (פרק אליעזר" רבי
נוסח  לבוא. לעתיד מתחדשים ישראל יהיו כן הזה, בעולם

א). עמוד מב (דף בסנהדרין מקורו הברכה

.ÊÈÏÚ C¯·Ó‰ ÏkL ;„ÓÚÓ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»≈¿»»≈…∆∆»«¿»≈«
‰ÈÎM‰ Èt ÏÈa˜‰ el‡k ,BpÓÊa L„Á‰91‡Ï Ì‡ . «…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ…

Œ‰ML „Ú ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ÏÈla ‰ÈÏÚ C¯·≈«»∆»«≈»ƒ¿»≈»∆»«ƒ»
¯NÚ92d˙ÓÈ‚Ù ‡ÏnzL „Ú ,L„Áa ÌBÈ93. »»«…∆«∆ƒ»≈¿ƒ»»

(91 ֿ שהקדוש מפני ד פרק לברכות יונה רבינו וכתב (שם)
ידי  על הוא נראה לעין נראה שאינו פי על אף ברוךֿהוא
מתגלה  הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו

פניו. קיבלנו כאילו זה והרי אדם שישה 92)לבני יום ולא
מתמלאת  יום עשר חמישה שעברו שאחרי בכלל עשר
מא  דף (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה

ב). לברך 93)עמוד לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא
מיום  לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה
(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח (ט"ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי אלא הירח על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.ÁÈÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰94ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰ ˙lÁz¿ƒ«««¬∆¿∆¿∆¿ƒ»»∆«¿»

ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a95ÈÚÈ·¯ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡B¯Lk - ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ
¯ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡¯· ‰NBÚ Ce¯a :C¯·Ó ,¯˜aa«…∆¿»≈»≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…

‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰·l‰96‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ«««»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…
ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰˙97¯ÊÁiLk ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ ‡ÏÂ ƒ¿∆»…«»¿…«»¿≈¿∆«¬…

ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·ÎBk‰ ˙LÓÁÓ ·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk98 »»¿»≈¬≈∆«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆∆…«»¿…

‰ˆ˜Ó ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ ‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ«»¿≈¿»≈∆≈»∆««»∆∆ƒ¿≈
‰NBÚ" C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - Á¯Ên‰«ƒ¿»«»∆»≈≈¿»≈≈

"˙ÈL‡¯·99. ¿≈ƒ

לשעה)94) חלקים ושמונים (אלף והחלק השעה "היא
הלכות  רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס

ג). הלכה ט, פרק החודש שהיא 95)קידוש החמה שנת
היא  הזה הזמן (שבמשך בקירוב שעות ושש ימים שס"ה
ניסן, תקופות: לד' מתחלקת גלגלה), את להקיף מספיקה
השמש  גלגל חלקי נקודות ארבע והן טבת. תשרי, תמוז,
אלא  שאחריה לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה
ניסן  ותקופת והואיל וחצי, שעות ושבע יום ואחד תשעים
(שבו  רביעי ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק א פרק (בראשית בתורה ככתוב המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי שעות שבע עליהם הוסף
ותקופת  רביעי, יום לליל וחצי שעות ז' בסוף חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי יום של שעות שלוש בסוף שאחריה תשרי
ובשנה  הרביעי, ביום וחצי שעות עשר בסוף טבת ותקופת
חמישי  יום לליל שעות שש בסוף ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע ואז רביעי ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה

ב). עמוד נט דף (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף התשיעי הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק עשר לשנים התשיעי הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק התורה" "יסודי בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק והדרומי הצפוני הקטבים משני רחוק הארץ

יסודי 98) (הלכות שבתאי צדק, מאדים, נוגה, כוכב, והם:
א). הלכה ג, פרק ואין 99)התורה ב) עמוד נט דף (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט).

.ËÈÔ·eMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B¯‰100˙Èa :¯ÓB‡ - »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

¯ÓB‡ - Ì"ekÚ È¯·˜ ‰‡¯ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף אלילים שם עמוד 101)ואין נח דף (ברכות

ב).

.Î¯ÓB‡ - ıÁ¯nÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Ê· ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ ,ıÁ¯n‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

¯e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿
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ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף רל סימן א).103)חיים עמוד ס דף (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB¯ Èk ,‰‡eÙ¯Ï ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB¯ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י"ח הלכה ד, פרק דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס דף (ברכות
גדולות)". "הלכות

.·ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - B¯b „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Î¯a ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

È¯Îa ‰Î¯a ÁÏBM‰ Ce¯a :¯ÓB‡ -106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«
‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ - ÌÈÓÁ¯ Lwa CkŒ¯Á‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»

¯·ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ -109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב דף מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד...

יצו  ח)): פסוק (לשון כח, באסמיך" הברכה את אתך ה'
רש"י). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה

יהא  שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך
(אחרי  ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי, בתוך זה קול
יהי  הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט, פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה

.‚ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - L¯„n‰ ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ‡lL .‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡lL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««
‡ÏÂ ¯eÒ‡ ¯zÓ ÏÚ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚÂ ‡ÓË ¯B‰Ë»»≈¿«»≈»¿…«À»»¿…
È· eÁÓNÈÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡ÏÂ ,¯zÓ ¯eÒ‡ ÏÚ«»À»¿…∆»≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿¿ƒ

È¯·Á110.Ì‰a ÁÓN‡Â ,È¯·Á eÏLkÈ Ï‡Â , ¬≈«¿«ƒ»¿¬≈«¿∆¿«»∆

ידי.110) על שייענשו רעה להם ואגרום בכשלוני,

.„ÎÈ‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÓ B˙‡ÈˆÈ·eƒƒ»ƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ
L¯„n‰ ˙È· È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓNL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»

˙B¯˜ È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ111ÌÈkLÓ È‡L . ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ
Ì‰Â ‰¯B˙ È¯·„Ï ÌÈkLÓ È‡ :ÌÈÓÈkLÓ Ì‰Â¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈
:ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ÌÈÓÈkLÓ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ,¯ÎN Ïa˜Óe ‰¯B˙ È¯·„Ï ÏÓÚ È‡¬ƒ»≈¿ƒ¿≈»¿«≈»»¿≈¬≈ƒ¿≈

a˜ÓÈiÁÏ ı¯ È‡ :ÌÈˆ¯ Ì‰Â ı¯ È‡ .¯ÎN ÔÈÏ ¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈
.˙ÁL ¯‡·Ï ÌÈˆ¯ Ì‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈»ƒƒ¿≈»«

בטלה 111) בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,
תפילה  הלכות לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק

.‰ÎC¯ÎÏ ÒÎp‰112'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯ÎÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏLa¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«
È‰È :¯ÓB‡ - ˙‡ˆÏ Lw·iLÎe .ÌBÏLÏ ÈzÒÎ‰L∆ƒ¿«¿«ƒ¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ
.ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È‡ÈˆBzL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»
'‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏL· ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆
ÌLÎe .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È˙‡ˆB‰L ,È‰Ï‡¡…«∆≈«ƒƒ¿«∆¿»¿≈
È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÈÏBz Ck ,ÌBÏLÏ È˙‡ˆB‰L∆≈«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ
·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«≈¿≈

C¯ca113. «»∆

ומחפשים 112) רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
וברש"י). א עמוד נד דף (ברכות דף 113)עלילות (שם,

ב"תפילת  גם אומרים אנו זה מעין ונוסח א). עמוד ס
הנמצא  למקום ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך",

קי). סימן חיים (אורח ומעלה פרסה בריחוק לעיר, מחוץ

.ÂÎ„È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈ ÌÏBÚÏ :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»¿»ƒ¿«»»«∆»ƒ
,¯·ÚM ‰Ó ÏÚ ‰È„B‰ ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‡B·Ï»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈»»««∆»«
'‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ .BÁÎ ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ¿∆ƒ««¿ƒ…¿»««¿∆¿∆

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,„ÈÓ˙ BÁaLÏe114. ¿«¿»ƒ¬≈∆¿À»

בכל 114) ה' את אברכה ב): פסוק לד, פרק (תהילים ככתוב
בפי. תהילתו תמיד עת

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהן 1) ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ומצוות  חובות שהן מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות
כגון  בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות
ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח
מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב"; נטילת "על כגון

.‡Ì˙BÁÂ "Ce¯·"a Ì‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»≈«»∆¿»¿≈
˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ ,"Ce¯·"a Ì‰a»∆¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«

ÚÓL2dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Î¯·e ,3˙B¯t‰ ˙k¯·e , ¿«¿»»«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈
dÏ ‰ÓBc‰Â4˙Bˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·e ,5˙BÎ¯a‰ el‡Óe . ¿«∆»ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿≈≈«¿»

e¯Ó‡L6Á˙Bt Ô‰Ó LÈ ,‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L , ∆»«¿∆≈∆∆∆«¿»»≈≈∆≈«
Ce¯·"a Ì˙BÁ BÈ‡Â "Ce¯·"a7‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ," ¿»¿≈≈¿»¿≈≈∆∆

ËÚÓ ‡l‡ ,"Ce¯·"a Á˙BÙ BÈ‡Â "Ce¯·"a Ì˙BÁ≈¿»¿≈≈«¿»∆»¿«
˙Bˆn‰ ˙k¯aÓ8‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,9È¯·˜ ‰‡B¯Â ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ¿≈

‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó ,Ï‡¯NÈ10¯‡L Ï·‡ ; ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«¿»»¬»¿»
BÈ‡Â "Ce¯·"a Ô‰a Á˙Bt Ôlk ,˙Bˆn‰ ˙BÎ¯aƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆¿»¿≈

.Ì˙BÁ≈

כמו 2) בברוך, בה פותח שאינה ויציב, אמת ברכת: היא
בסמוך. 'שמונה 3)שמתבאר שבתפילת הברכות כגון

הברכה  פטרתן שכבר ב"ברוך" פותחות שאינן עשרה'
גם  זה ומטעם קד:). (פסחים ב"ברוך" שנפתחה הראשונה
ב"ברוך", נפתחת אינה שמע קריאת של האחרונה הברכה
היא  הרי ביניהן, מפסיקה שמע שקריאת שאףֿעלֿפי
וברש"י). (שם, שלפניה הראשונה לברכה כסמוכה חשובה

ברכת 4) וכן "שהכל" ברכת כגון ההנאה, ברכות שאר
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כמבואר  ההנאה", "ברכות בסוג נכללת היא שגם הריח,
ה"א. פ"ט, בברוך 5)לעיל שפותחות ולולב סוכה כגון

ופתיחתן  הן קצרות שברכות מפני בברוך, חותמות ואינן
וב'תוספות'). (שם, חתימתן פ"י.6)זוהי לעיל

ג'.7) אות לעיל מועטות 8)כמבואר ברכות יש כלומר:
הזה. מהכלל יוצאות שהן המצוות שמברכים 9)מברכת

ב"ברוך" וחותמות שפותחות ולאחריה, התורה קריאת לפני
ה"ה). פ"יב, תפילה הל' מסוג 10)(לעיל גם כלומר:

וחותמות  שפותחות מהכלל יוצאות יש ההודאה' 'ברכות
בה, וחותם שפותח ישראל קברי הרואה כגון: בברכה,
דרך  שהן בברכות כאן והמדובר ה"י. פ"י, לעיל כמבואר
שהן  אחרות ברכות יש אולם ה"ב), בסמוך (ראה רשות
וברכת  והבדלה קידוש ברכות כגון וההודאה, השבח מסוג
כאן  נמנו ולא ב"ברוך" וחותמות הפותחות לבנה' 'קידוש
וב'ירושלמי' המשנה'). ('מרכבת חובה דרך שהן מפני
מטבע  הוא: כך ברכות "טופס אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
מטבע  בברוך, בהן חותם ואינו בברוך בהן פותח - קצר

בברוך". וחותם בברוך בהן פותח - ארוך

.·„Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï ·iÁ Ì„‡L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ≈ƒ¿«¬≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«
;¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL∆«¬∆»¿¿ƒƒ¿À»¿»¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ∆»»«»«»
ÔÈÓBc ‡l‡ ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ LÈÂ .˙BNÚÏ ÌÈt»ƒ«¬¿≈ƒ¿»∆≈»»∆»ƒ

‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï11ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿¿¿»«¬∆∆≈»»«»ƒ¿…
‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ ‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓ ·iÁ‰ ˙È·a¿«ƒ««»¿»¿≈∆«¬∆¿»∆»ƒ»»

Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ12‰ÈÙÒ· B‡13BÈ‡ ÔÎÂ ;·LÈ , ƒ¿…»»»¿…∆ƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬«¬∆¿»ƒ¿«¬≈

ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL14ÔÈa ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈa - ∆≈»»«»≈ƒ¿»∆≈»»≈
‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ15d˙iNÚÏ Ì„˜16. ƒ¿»∆ƒ»¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»

חדש,11) בית תבנה כי ח): כב, (דברים בתורה ככתוב לגגו,
לגגך. מעקה ואין 12)ועשית מיריעות, עשוי עראי מעון

במזוזה, שיתחייב כדי לבית הדרושים התנאים עשרת בו
ה"א. פ"ו, מזוזה הל' לעיל פטורה 13)ראה היא שאף

ה"ט. שם, כמבואר פרט 14)ממזוזה, לקדושֿברוךֿהוא,
חסד, גמילות או צדקה, כגון: לחבירו, אדם שבין למצוות
המצוות  שאלה מפני עליהן מברכין שאין אבדה, השבת
"אשר  בברכתן: יאמר ואיך האומות, בשאר גם נוהגות
מקודשים  שאנו שמשמעה וציונו" במצוותיו קדשנו
('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב: יח, סימן בתשובותיו והרשב"א השלישי').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי נגמרת שאינה
לא  אם שהרי וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ.) (כתובות

נד. סי' או"ח סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות

תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב) כד, (שמות והמצוה
מצוות  אף ה"ה), פ"יב, תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה

ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' ברכה" פסחים 16)טעונות
ע"ב. ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ¯≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»

·e¯Ú ÔB‚k ,‰·BÁ17ÌÈ„È ˙ÏÈËe18Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó - »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…
.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ :da ·e˙kL ,‰¯Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
¯L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆

Ô‰· ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜19el‡Ó ÚÓLÏ20eevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L21. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס להוציא מותרים יהיו שכולם כדי מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע' המצוות" ב"מנין ראשון חלק בספרנו וראה פ"א,

למיניהם. העירובין על מפורט אלו 18)ביאור מצוות שתי
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב, יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב: דברי בכלל

.„‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ22? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„· e·iÁ ‡lL ÈtÓ23, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ¯·„e24‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒ¯Á‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl· ‰˙L25‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,26:C¯·Ó BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף והלא הסעודה, שאחרי
ה"ג.23) פ"ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב'תוספות' יב: (ע"ז הבולעה אדם שבמעי
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ - C¯· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
¯·ÚL ¯·c Ì‡Â ;‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .C¯·Ó BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
- ‰lÁz C¯· ‡ÏÂ ,‰kÒa ·LiL B‡ ,ÔÈlÙz L·lL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÛhÚ˙pL ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ27:L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa ·LÈÏ" - ·LiL ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡· ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום
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צז zekxa zekld - dad` xtq - oeygxn 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰28B‡ ,‰Î¯· ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰29- C¯· ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡30‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê·31. »∆

שחיטתם.28) אחרי ועוף חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע"א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי"ף וכביאור ומברך, חוזר
יט, סי' ליו"ד ש"ך (כסףֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס"ק בירך ולא (אשה) "שקידש כגון
מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ"ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
¯b‰ ˙ÏÈ·Ë32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa33‰eËˆ ‡ÏÂ34 ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „Ú35ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

B¯wÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰36Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
C¯·Ï37. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס
השכינה. המצוות.34)כנפי מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני 36)"לעולם מתחילתו
שראוי 37)הטבילה. גירותו) (שאחרי המצוות לשאר פרט

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁC¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,¯Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz ·zÎÏ" B‡ "·ÏeÏ"B˙iNÚ ¯ »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
·LiL ‰ÚLa ?C¯·Ó È˙ÓÈ‡Â .¯Á‡ Èeeˆ38B‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»

B‡ ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,·Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚL·e ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ39˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ40. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב, קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב. הלכה ע"ב.39)פ "ו, מב, או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk41‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ ¯Â ‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L42‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

ÏÎ· ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»
˙Ú43,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È¯‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«

˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«
eÈÁ‰L" d˙iNÚ44·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C¯· ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»

Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆
Ô‰· B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"45Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik46. «≈»∆

לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ"י, כמו 43)לעיל בשנה, קבוע בזמן שאינה אע"פ
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב. לסוכה המקור

נר  ; כא: במגילה - מגילה מקרא פ"ו. ברכות בתוספתא
אתה  וממנו קכא: בפסחים - הבן פדיון כג.; בשבת - חנוכה
פ"ד  לברכות ב'תוספתא' שאמרו ממה וכן למילה, למד
(שלא  בירושלים מנחות מקריב "היה צוקרמנדל) (הוצ'
כגון  חדשה מנחה שהקריב או מימיו, מנחה זה כהן הקריב
שהחיינו" ברוך אומר: עה:) למנחות רש"י העומר, מנחת
מברכים  - עת בכל מצויה שאינה מצוה שכל למד אתה וכו'
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה שהחיינו עליה

ע"א.45) מו, כמבואר 46)סוכה ותפילין, ציצית כגון
שם. ובט"ז כב, סי' או"ח ערוך' ב'שולחן

.Èd˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â BÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡∆»»∆ƒ¿»¿«¿¿∆»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï47eLc˜ ¯L‡ :d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó , «¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»¬∆ƒ¿»

˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa48C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈
BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ "eÈÁ‰L"49. ∆∆¡»∆»«ƒ¿»∆∆»¿«¿

‰a¯‰ ˙BˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰50eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ - »¿»»ƒ¿«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»
˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,"˙Bˆn‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ¿∆»¿»≈«»««

dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â51. ¿««ƒ¿≈«¿»

חברו.47) לגג מעקה עשה או חברו לבית מזוזה שקבע כגון
ה"ג.48) פ"ט, ברכות ובכל 49)'ירושלמי' ע"א. מו, סוכה

ידי  הנשים להוציא אחר בבית יוםֿטוב) (בליל המקדש זאת
האשה  על וחובה הואיל שהחיינו, ברכת גם מברך - קידוש
היא  כאילו זה הרי כעונה, ושומע ברכה, אותה לברך

(כסףֿמשנה). לעצמה בירכה ליטול 50)בעצמה כגון
בציצית. ולהתעטף תפילין להניח בסוכה, ולישב לולב

שם.51)

.‡ÈÔÈa ,ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa - ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
ÂÈÏÚ ‰·BÁ dÈ‡L52,BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ - ∆≈»»»»ƒ»»»¿«¿

˙BNÚÏ C¯·Ó53˙B‡ ‰NÚ ;ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d ¿»≈«¬»»»«¬≈ƒ¿»≈«
‰iNÚ‰54. »¬ƒ»

ה"ב.52) לעיל כמבואר ומעקה, מזוזה ובתנאי 53)כגון
ה"טו. בסמוך כמבואר עשייתה, קודם שיברך

"על 54) לעשותה, מחוייב שבעצמו משמע "לעשות"
לבד. לאחרים משמע העשייה"

.·È;"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯·Ó - ÔÈlÙz L·Ï ?„ˆÈk≈«»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒ
- ‰kÒa ·LÈ ;"ÛhÚ˙‰Ï" C¯·Ó - ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈»«¿À»
¯ ˜ÈÏ„‰Ï" C¯·Ó ‡e‰ ÔÎÂ ."‰kqa ·LÈÏ" C¯·Ó¿»≈≈≈«À»¿≈¿»≈¿«¿ƒ≈
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Ïl‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï"Â "˙aL ÏL55‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ ." ∆«»¿ƒ¿…∆«≈¿≈ƒ»«¿»
- Bb‚Ï ‰˜ÚÓ ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ Úa˜Ï" C¯·Ó - B˙È·Ï¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»«¬∆¿«
."‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬«¬∆

LÈ¯Ù‰Ï" C¯·Ó - BÓˆÚÏ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰56ÏÓ ." ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»≈¿«¿ƒ»
Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ" C¯·Ó - Ba ˙‡57BÁÒt ËÁL ." ∆¿¿»≈»∆«≈»«ƒ¿

B˙‚È‚ÁÂ58."ËÁLÏ" C¯·Ó - «¬ƒ»¿»≈ƒ¿…

לשיטתו 55) נאמן ורבינו שלם', 'הלל בהם שקוראים בימים
חדשים  בראשי כמו ההלל, את בהם גומרים שאין שבימים
בסמוך  ראה כלל, עליו מברכים אין - פסח ובחולֿהמועד

הוא 56)ה"טז. ומעשרות תרומות הפרשת ברכת מקור
פ"ו. ברכות על 57)בתוספתא הבן, מילת חיוב שעיקר

מילה  הלכות בסמוך וראה כט. (קידושין מוטל הוא האב
ה"ב). בשלש 58)פ"א, אותם שמקריבים חגיגה שלמי

- לה' חג אותו וחגותם יד): יב, (שמות ככתוב רגלים,
לשחוט  הבעלים על ומצוה במקדש, שלמים הביאו כלומר:

ז:). (פסחים קדשיהם קרבנות את

.‚È˙ÚÈ·˜ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙iNÚ ÏÚ" C¯·Ó - ‰˜ÚÓ Ì‰Ï ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ¿»»»»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ«
˙L¯Ù‰ ÏÚ" C¯·Ó - ‰Óe¯z Ì‰Ï LÈ¯Ù‰ ."‰˜ÚÓ«¬∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿»≈««¿»«

‰ÏÈn‰ ÏÚ" C¯·Ó - B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ ."‰Óe¯z59," ¿»»∆∆¬≈¿»≈««ƒ»
.el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

חובתו,59) ידי להוציאו האב של שלוחו אלא אינו שהוא
(פסחים, לעיל כאמור מוטלת, היא האב על המצוה ועיקר

שם).

.„È‰˙È‰ Ì‡ - „Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰ ‰NÚ»»«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»
‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓƒ¿»∆≈»»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ" C¯·Ó60Ôek˙Â ,‰·BÁ ‰˙È‰ ." ¿»≈«ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈
C¯·Ó - ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈

ÚÓLÏ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ."˙BNÚÏ"61."¯ÙBL ÏB˜ «¬¿ƒ»¿»≈ƒ¿…«»

עשאו 60) בה לומר אין וגם ה"ג. לעיל כאמור חובה, שאינה
חצרו. אנשי ולכל לו הוא תיקון עירוב כל כי בלבד, לעצמו

במוספנו 61) ראה לשמוע, אלא לתקוע המצוה שאין
רבינו". "תשובות

.ÂË,"·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó - ·Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkL62C¯a Ì‡ Ï·‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

·LÈÏ" BÓk ,"·ÏeÏ ÏhÏ" C¯·Ó ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa63, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL¯‰ È¯·„·e ÏÈ‡B‰64BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" C¯·Ó¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ ¯eÚa ÏÚ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË65," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈa66aL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈ¯Á‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ¯ÓbL67¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,Ïh·Ï68Ì„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL69. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במצוותו,62) עוסק ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל

וב'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי
בירך 63) ולא בציצית שנתעטף כגון קיימת, עשייתה ועדיין

ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא
אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי יותר הן חשובות

(כסףֿמשנה). י"א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח, אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ"ב, ומצה אותו 67)חמץ ולחשוב בלבו החמץ את

כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב, (שמות

ה"א.69) פ"ב, ומצה חמץ הל'

.ÊË‚‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚‰Ó ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«
ÌÈ‡È·70‚Á ÏL ÈÚÈ·Ma ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰71, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»

Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a72ÔÈ‡ - ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó73ÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Î¯a74‰Î¯· ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ -75ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎ¯aa ‰a¯ÈÂ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯·a Ì„‡ ¯‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈ¯v‰76.jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa :¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב"א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי

ה"ו. פ"ג, מגילה הלכות השווה כח,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק: והראב"ד ע"ב. מד, סוכה ע"ב;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי ההלל
לשון  - הכלי" על או הקרקע על בה ("שחובט בעלמא,
הודאה  ולא שבח לא בה ואין ה"כב), פ"ז, לולב הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
 ֿ ראש שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld
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˙ÂˆÓÌÈ¯Îf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ1ÈÈÓL ÌBia2. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י): יז, (בראשית ככתוב
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב'ספר זה פסוק רבינו מביא וכן א), (הלכה
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מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב פ"ב, ולקמן רטו. מצוה
זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב): (שם, שנאמר

נבוכים' (ב'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי מ"ט): ח"ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי
במילה  ויש אצלי... המילה בטעמי החזק זהו ספק... בלי
השם  יחוד מאמיני - הזאת אמונה לאנשי שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי יוכל ולא שיקבצם, גשמי אחד אות -
להגיע  כדי כן האדם יעשה פעמים כי נכרי, והוא מהם שהוא
זו, פעולה אך זו. דת אנשי על להתנכל כדי או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע, כויה או בשֹוק ׂשרט זה אין כי אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל
יכנס  שימול מי וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי  שכל "מפני (שם): רבינו אומר בשמיני, מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעת סוף עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק "ולמה תצא": "כי פרשת רבה' ב'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב"ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰ÏÈÓ2, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙¯ÎÂ3ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡4·¯‰ ÏÚÂ ,5„ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú ˙‡ ÏeÓÏ6˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe7- Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡8Ó ÔÈcŒ˙È·e .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
BpÓÊa „·Ú‰ B‡9‡ÏÂ Ï‡¯NÈa Ï¯Ú eÁÈpÈ ‡ÏÂ , »∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿…

.Ô‰È„·Ú·¿«¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

xkf lxre xn`py ,zxk dilr oiaiigy dyrÎzevn - dlin
."dinrn `idd ytpd dzxkpe 'ek leni `l xy`

מילה  הלכות את הרמב"ם התחיל מדוע הטעם בסיבת
(מצות־  המילה על החיובי בציווי ולא שבה כרת  בחיוב
של  גדולתה להדגיש רוצה שבזה לומר ויש שלה). עשה
בזה  רק לא התורה, מצוות מכל היא שגדולה זו מצוה
הכרת  עניין שגם אלא בריתות עשרה שלוש עליה שנכרתו
על־דרך  והוא המצוות. משאר גדולתה את מבטא שבה
צד  בה שיש מצוות־עשה משאר היא "וגדולה ה'טור' לשון

בריתות. י"ג עליה נכרתו וגם כרת
(53 dxrd 60 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

קיימוה.2) לא זוכה 3)אם הנפש אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי

.·BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏÓ ÔÈ‡10‡l‡ , ≈»ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»
ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú ÔkŒÌ‡ƒ≈»«¿ƒ¿«¿∆≈ƒ»ƒ¿«

ÌlÚ˙ .BÁ¯k11,Ïc‚iLk - B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈcŒ˙ÈaÓ »¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ ·iÁ ‡e‰12¯·ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ . «»»∆«¿¿»»∆«¬…

Ïh·Ó ‡e‰ È¯‰ - BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ Ïc‚iMÓ ÂÈÏÚ»»ƒ∆ƒ¿«¿…»∆«¿¬≈¿«≈
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ13˙eÓiL „Ú ,14 ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«∆»
.„ÈÊÓa Ï¯Ú ‡e‰Â¿»≈¿≈ƒ

מידו 10) לחטפה לנו אסור האב, על מוטלת שהמצוה מאחר
חבירו וקדם ששחט באחד "מעשה צא:) וחייבו (ב"ק וכסה,

זהובים". עשרה לו ליתן גמליאל לומר,11)רבן רבינו דקדק
שהוא  בפלוני ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם
שביתֿדין  יתכן לא כי ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל,

לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד השווה 12)יעבור
ו). משנה י"ט, פרק (שבת המשנה" ב"פירוש רבינו דברי

זמנו.13) לפני הבא,14)למות עולם  מחיי נפשו תכרת ואז
בידו  שהרי כרת, בחיוב הוא אין - חי שהוא עוד כל אבל
תורה: שכתבה הוא המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן

אשר זכר ÏÂÓÈוערל ‡Ï לא "מל" לא אשר - ונכרתה ...
המצוה  ימיו שכל לומר עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר,
שאין  מותו לאחר אלא עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת
הוא  ולדעתו חולק, והראב"ד ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד
הוא  מל שלא יום בכל שהרי כרת, בחיוב יום כל עומד

מהחיוב. נפטר מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל

.‚Ï‡¯NÈ ˙eL¯a „ÏBpL „·Ú „Á‡15„·Ú „Á‡Â , ∆»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆
ÌÈ˙ek‰ ÔÓ Á˜Ïp‰16‡l‡ ;Ô˙B‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ , «ƒ¿»ƒ«ƒ«»»«»»∆»

ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óe ,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa „ÈÏiL∆¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ .Á˜ÏpL17. ∆ƒ¿«¬ƒ¿»«∆«ƒ¿

בית".15) "יליד בסמוך הנקרא "מקנת 16)הוא הנקרא הוא
יב). יז, (בראשית הכתוב כלשון ע"ב.17)כסף", קלה, שבת

"ובן אומר: אחד כתוב שם: רש"י של ÌÈÓÈוכהסברו ˙ÂÓ˘
אחד ÌÎÏימול וכתוב וגו' כסף" ומקנת בית יליד זכר כל

מפורש  ולא כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר:
שנולד  לישראל, הדומה שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו
וכל  "לכם". דומה הוא שהרי לשמונה, נימול ישראל בבית
אתה  ואין לישראל דומה אינו שנולד, אחרי רבו שקנהו עבד
ימול" "המול אלא לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא

נימול. הוא קנייתו ביום וגו'
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.„BÓLÏ ÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ,‰ ≈ƒ¿«∆∆∆ƒƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ
Á˜ÏÂ ,‰ÁÙL Á˜Ï ?„ˆÈk .„ÏBpL ÌBia ÏBnpL∆ƒ«∆«≈«»«ƒ¿»¿»«

dnÚ d¯aÚ18‰„ÏÈÂ19‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ -20; À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒƒ¿»
¯aÚ‰ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ¯aÚ‰ Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈»À»

ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ21,„ÏBpL Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆∆«
.‰BÓLÏ ÏBnƒƒ¿»

מקנתה.18) בשעת מעוברת ישראל.19)שהיתה ברשות
קנויה 20) אמו שגם בשעה ישראל ברשות ונולד הואיל

שמונת  "ובן בו קורא ואתה ל"לכם", דומה זה הרי לישראל,
זכר". כל לכם ימול חידוש 21)ימים לומר רבינו נתכוין כאן

בלבד  העובר את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר
את  גם וקנה נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב ולא
אלא  כסף" כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו
לפני  נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד
שבת  במס' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע"ב. קלה,

.‰‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL Á˜Ï22ŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«
˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙Ó23ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ

B˙eL¯a „ÏBpL24„ÏBp‰ È¯‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ∆«ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»
ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ,‰f‰«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«

e‰˜25˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,26È„k ,Ï‡¯NÈ »»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰ ‰È‰iL27Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .28¯Á‡ ∆ƒ¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««

‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏiL29. ∆»¿»¬≈∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף חלק לו שאין
אלא 23)ל"לכם". ישראלית, כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה והיה 24)תשאר
לשמונה. הנימול בית" "יליד כדין לידון אחרי 25)ראוי

ועבודתה,26)לידתו. השפחה שירות מופשט, שם - שפחּות
לשפחּות  בתו את מוכר אדם שאין "כשם אישות, - והפכה

יח.). (קידושין אישּות" בית"27)אחר "יליד נקרא אינו כי
הקנויה  השפחה לאמו ישראל ברשות שנולד עבד אלא

שם). (שבת, לידתו לפני והרי 28)לישראל עבדות, לשם
ישראל. שפחּות בכלל הדין 29)היא על רק מוסב זה

כי  להטבילה, שלא עלֿמנת שפחה שלקח מי על האחרון
בית" "יליד כדין לעשות לידתו לאחר הטבילה מועילה אז
שהתנה  התנאי נתבטל והטבילה הואיל כי לשמונה, להמול
ליו"ד  (ט"ז תנאי בלא האם קנה כאילו זה והרי מתחילה,
אפילו  לעובריה" שפחה ב"לקח אבל ג). ס"ק רסז, סי'
הואיל  מועיל, זה אין - שילדה אחרי עבדות לשם הטבילה
כ"מקנת  הוא הרי לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה

(כסףֿמשנה). לידתו ביום ונימול בעלמא כסף"

.ÂÏBÓÏ „·Ú‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆ƒ
ÔÈÏbÏ‚Ó -30¯NÚŒÌÈL Ïk BnÚ,ÔkŒÏÚ ¯˙È ;L„Á ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈«≈

Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡31B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ ‡l‡ , »¿«¿¿∆»≈∆»≈¿
Ba¯ Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆«
,Ï¯Ú ‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰»«∆…»À»¿«¿¿»≈
Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e32 ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«

·LBz ¯‚k ‰È‰ÈÂ33˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»∆«ƒ¿

„iÓ ‚¯‰È -34·LBz ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .35ÔÓÊa ‡l‡ ≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«
‚‰B Ï·Bi‰L36. ∆«≈≈

מח:).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב"ה שציוה לפי

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי דמים, שפיכות השם, ברכת זרה , עבודה

החי. מן ואבר מצוות 33)דינים שבע עליו שקיבל גוי זה
לפי  תושב? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח, בני
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ"י, ע"ז הל' וראה ה"ז. פ"יד, ביאה איסורי הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי. אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו
פ"ח, מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי וכל נח, בני שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי תקיפה, ידינו וכשאין ה"י).

בו.35)מיד. ולהחזיק להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט משגלו בטל והיובל ע"א. כט, ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב:) (שם, המנשה שבט וחצי
למול) רוצה ואינו נח בני מצוות שבע עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי בהל' רבינו דברי השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט. פ"יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b37Ì‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ38˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ -39 »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pL ÌBia40CÈ¯ˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï41,ÒBÈ‚B¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â- ‰·˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯ˆ42ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .43ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL44Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,45ÈÈÓMa46. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע"ב: מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס איך  כי

קלה.). (שבת ברית דם בלי השכינה העור 40)כנפי לו שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את שחוששים 41)המחפה

ואינו  - בבשר נדבק שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו
רבינו, לפסק מקור למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר.
כי  ברית, דם ממנו להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר
ולא  תנאים מחלוקת בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס'
מו  פ' ב"ר במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו
לא  אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו:

ע  וב"ה ב"ש שנתגייר נחלקו (גר זה ועל מהול) (שנולד זה ל
מה  על ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא
בשבת, שלו שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו,
אין  אומרים וב"ה השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש

יצחק: רבי אמר ‰˙ÈÓÏ„מחללים. È¯·„Î ‰ÎÏ‰ רבי (הוא "
דם  מהול מגר להטיף שצריך מודים שהכל הרי אלעזר).

ו). ס"ק רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי אע"פ 42)ברית
ה"יא. בסמוך כמבואר השבת, את עליו מחללים שאין

והוצי 43) הדופן את וקרעו בלדתו קשתה שם,שאמו דרך או
אומרים  אנו אין לידה, טומאת עליו טמאה אמו שאין ואע"פ
(שבת  האומר אחד חכם כדעת לשמונה, נימול יהא שלא

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



קי dlin zekld - dad` xtq - oeygxn 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו: קורא אתה שאין מי קלה.):
ימול  השמיני וביום הסמוך: הפסוק את בו קורא אתה אין
שם. עליו החולקים כחכמים הלכה אלא בֿג) יב, (ויקרא

(רש"י,44) גידים שני אומרים: ויש זה. על זה עורות שני
קלה:). את 46)הערלות.45)שבת דוחה מילתן שאין אע"פ

זה  אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר השבת.
קלה:). (שבת בזה תלוי

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡47 ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ· ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa -≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
- ÈÈÓM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia48- ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
¯Lk49‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯fL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï50. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ זמן אלא 48)הוא לי "אין ע"ב: עב, יבמות
נימול  לרבות מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול
מיותרת  וי"ו "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה

ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל מגילה 49)לרבות
לפי  אלא יום, נחשב השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ,
הנץ  עד להמתין לכתחילה צריכים בו בקיאים הכל שאין

שם). (רש"י (בראשית 50)החמה שנאמר ע"א. ד, פסחים
ג): בבוקר.ÌÎ˘ÈÂכב, אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ· ‰ÏÈÓ51,dpÓÊ· ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡52ÔÈ·e .·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ· ‡lL ÔÈ·e dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙¯‰· ‰˙È‰ Ì‡L53ÌÚ dÎ˙BÁ ,‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰Ï¯Ú‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N54‰NÚ ‡B·È -55‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ56. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני לכתוב: היה די כי קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי ע"א. קלג,
השמיני". "וביום ככתוב: המפורש )53בשמיני, צרעת, נגע

ב). יג, (ויקרא השמר 54)בתורה ח): כד, (דברים שנאמר
שנאמר  מקום וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע
תקוץ  שלא הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר"

מילה.55)הבהרת. מצות ושם 56)של ע"ב. קלב, שבת
שכן  ו'עשה', תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו
מצותֿעשה, היא הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות
במילה: שכתוב מפני שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל

שגם ·˘¯"ימול בהרת", שם שיש ואפילו "בשר - ערלתו"
בהרת. במקום לרבות ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת

.È˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ««»ƒ»∆««»»ƒ«
,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ,‰BÓLÏ ÌÈÏBn Ô‰L ,ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»»∆««»

˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡57‡lL ,˙Èa „ÈÏÈÓ ıeÁ ; ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»ƒƒ»ƒ∆…
Bn‡ ‰Ï·Ë58ÏBnpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰„ÏiL „Ú »¿»ƒ«∆»¿»∆««ƒ∆ƒ

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,‰BÓLÏ59. ƒ¿»≈∆∆««»

מילת 57) וגם השבת", את דוחה בזמנה "מילה אמרו: שהרי
זה. בכלל בשמיני גירות.58)עבדים מחלוקת 59)לשם כי

לאחד, או לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא
בו  הולכים אנו מי, כדברי הלכה הוכרעה ולא והואיל
שמא  - שמיני יום לפני אותו מלים אין מספק: לחומרא
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי  לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס"ק  רסז, סי' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף" ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע"פ
רסז  סי' יו"ד בשו"ע מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
ב'דרכי  הובאה ירוחם רבינו שדעת להעיר וכדאי ב. סעיף
בשום  שבת דוחה עבדים מילת שאין רסז, סי' יו"ד משה'
מילה  הותרה לא כי לידתו, לפני אמו טבלה אפילו פנים

בישראל. אלא בשבת

.‡ÈL„Áa „ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË»̃»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙i¯a ¯ÓbzL Ì„˜ ,B¯eaÚÏ ÈÈÓM‰60, «¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆

ÈÁ BÈ‡L ÈtÓ61ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ ,62ÈÓe ,ÒBÈ‚B¯c‡Â , ƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿ƒƒ
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL63‡l‡ , ∆∆¿≈»¿≈ƒ∆««»∆»

.Ô‰lL ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ,˙aLa „Á‡a ÔÈÏBnƒƒ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ∆»∆

ג):60) ו, (קהלת ונזכר לידתו, זמן קודם אמו מבטן הנופל
הנפל. ממנו בשבת 61)טוב לטלטלו ואסור כאבן, הוא והרי

מצוה. מילתו לידה,62)שאין טומאת עליו טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל נולד 63)וראה הם, ספקות אלה כל כי

שמא  מילה, וצריך כבושה ערלתו שמא ספק מהול, כשהוא
זכר  ספק אנדרוגינוס, מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין
דוחה  ודאי, ערלתו - "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק
ולא  זה של ערלתו משמע, "ערלתו" כי ספק, ולא השבת את
מהן  איזו הוא ספק הרי - ערלות שתי לו שיש מי אחר. של
בכלל  ואינה ערלה אינה מהן ואיזו בשמיני, ומצותה ערלה
מילתו  אין שמונה בן מספק. שבת דוחים ואין "ערלתו"
דופן, יוצא בשבת. לטלטלו ואסור הוא כמת שהרי מצוה,
שאין  "כל הכלל: ע"פ לשמונה נימול אם בכלל ספק יש
בו  הולכים ולפיכך לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו
השבת. את דוחה מילתו אין אבל בשמיני, שנימול לחומרא
לו  (אין טומטום של דינו הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי
זכר, ונמצא ימים שמונה לפני שנקרע ונקבות) זכרות סימני
נימול  - רבינו בדברי יוסף' ה'בית ולדעת בשבת. נימול אם
אנו  אין כי קכז.) (בבאֿבתרא הש"ס סוגיית פי על בשבת,
נפסקה  וכך לידה", משעת "זכר שיהא זה על מקפידים

ס"י. רסו, סי' ביו"ד ההלכה

.·È˙BLÓM‰ ÔÈa „ÏBpL ÈÓ64˜ÙÒ ,ÌBia ˜ÙÒ - ƒ∆«≈«¿»»≈«»≈
‡e‰L ,ÈÚÈLzÏ ÏBnÂ ,‰ÏÈl‰ ÔÓ ÔÈBÓ - ‰ÏÈla««¿»ƒƒ««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆
,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú „ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«»≈«¿»

„Á‡a ÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡65,˙aLa ≈∆∆««»∆»ƒ¿∆»¿«»
˜ÙqÓ ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L66. ∆≈ƒ∆««»ƒ»≈

הוא 64) בינונים, כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן
מתרגם  ו) יב, (שמות הערבים בין ה"ד). פ"ה, שבת

שמשיא". "בין ספק 65)אונקלוס: תשיעי, ספק שהוא
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ט"ו 66)עשירי. הלכה בסמוך וראה ע"א. קלה, שבת
ובביאורנו.

.‚ÈÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓ67ÌÏL ‰È‰ Ì‡ - ƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈
‰Ú·L Ô·e ,ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e B¯ÚNaƒ¿»¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»

‰‰zLpL ‡l‡ ,‡e‰68BÈ‡Â ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe , ∆»∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈
B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,Ô·‡Î»∆∆»ƒ¿«»¬»ƒ«¿»
Ôa ‰Ê È¯‰ - Ô˙i¯·k ÔÈÓÏL ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â ,Èe˜Ï»¿≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆
,‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL¿»««∆…»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»
¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe ;¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ¿»»…∆∆ƒ»≈¿ƒ»»»∆∆¿»

˙aLa BÏËÏËÏ69ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿«¿¿¿«»¿««ƒ≈ƒ»»¿ƒ
‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ70¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â , ¬≈»»∆¿»»«¬≈ƒ¿»

¯·c ÏÎÏ ÔÈ„ÏBp‰71ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰ML ÏkL , «»ƒ¿»»»∆…∆»»¿ƒ
.ÏÙ BÈ‡ ,Ì„‡a»»»≈»∆

ע"ב.68)לעיבורו.67) ס, אותו 69)יבמות מלים אין ולפיכך
שנשתהה 70)בשבת. אלא הוא שבעה שבן לחיות, שראוי
חייב 71)(שם). וההורגו בשבת, הגל את עליו שמפקחים

פוטר  הוא וכן ה"ו). פ"ב, רוצח הל' (ראה רוצח משום עליו
ו  החליצה מן אביו נשי פ"א,את יבום הל' (ראה הייבום מן

ועוד). ה"ה

.„È„ÏB Ì‡ - B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«
ÌÏL72˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,73. »≈¬≈∆»»∆¿»»»ƒ¿«»

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ - ‰BÓL Ôa ˜ÙÒ ,‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿»»≈∆¿»»ƒ¿«»
ÌÏLÂ ,‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ74- ‡e‰ «»»ƒƒ∆ƒ¿»¿»≈

È¯‰ - ‡e‰ ‰BÓL Ôa Ì‡Â ;˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»¬≈
‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê75Ì‡ ,ÏÙ ‰fL ÈÙÏ , ∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

‰BÓL Ôa ‡e‰76. ∆¿»

ושערו.72) צפרניו שלמו שלא אע"פ שבן 73)באבריו,
שמונה  בן אלא נפל לך ואין תשעה, כבן לחיות ראוי שבעה
שבעה  בן וכן לעיל, וכמבואר ושערו, צפרניו שלמו שלא
להוולד  ראוי היה שלא אומרים שאנו אבריו שלמו שלא

ויצא. וקדם בשמונה שלם 74)אלא אינו אבל באבריו,
נותן  הדין הרי אלה, בכל שלם היה אילו כי וצפרניו, בשערו
כמו  שמונה, בן ודאי כשהוא אפילו אותו מלים שיהיו

הקודמת. בהלכה עושה 75)שמבואר משום עליו חייב שאין
בשבת. משום 76)חבורה עליו חייב שאין כמת, הוא והרי

הוא  שהרי לטלטלו, שאסור ואע"פ קלו.) (שבת בשבת חובל
ובמקום  מדרבנן, אלא התורה מן אינו טלטול איסור כאבן,
בו  אין שאז שמונה בן בוודאי כן לא התירו, מצוה ספק
איסור  משום בשבת אותו מלים אין מצוה, ספק אפילו
הרב  דעת עלֿפי זו, הלכה ביאור לצורך. שלא טלטול
רבינו, בדברי ה"ה) פ"א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד

משנה'. ה'מגיד דברי בהבנת משנה' ה'כסף של וכפירושו

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰77ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ - ˙aL78‰ÁB„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈∆
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡79‰ÁB„Â , ∆««»≈∆∆ƒ¿∆

ÈL ·BË ŒÌBÈ ˙‡80ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e . ∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆

˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆
ÈM‰81ÔÎÂ .82ÈL ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ· ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆¿≈

.‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב לו 78)של מונים אנו כי ע"ב. מב, נדה
ראשו, "יצא הכלל: ע"פ ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב השמשות בין כנולד הוא והרי כילוד" הוא הרי

ה"יב. לעיל כאמור השבת, את דוחה יוםֿטוב 79)שאינו כי
לט) כג, (ויקרא שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש
ואין  תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה

לא 80)קלג.). לארץ חוץ בני כי ספק, משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ הראיה), ע"פ החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב. בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי ישראל, בארץ שני' 'יוםֿטוב
כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
 ֿ ימים שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא ימים 81)טובים שני כי
הם  ארוך אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של
ימים, שני אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים,
נמצא  ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם
ולשנים  עשר לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן
נימול  השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר,
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה.
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאיֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב חל יוםֿטוב). את דוחה

מ"ה). פ"יט, (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט. שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ' דוד אליהו רק
שלא  מתקיימת התינוק שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס שאירע או השמיני, ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡È¯·iL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ83BÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÈÏÁÓ ‡È¯·iL ˙ÚÓ84, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa85‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,86Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa - ÂÈÈÚ BÏ e·‡k87ÔÈÏÓ ,e‡Ù¯ÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח, (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי יבוא שמא
- בהם וחי האדם אותם יעשה אשר חוקותי... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי חז"ל: ודרשו

אע"פ 84) השמיני, ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י הקדחת חולי - חמה
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המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)
חלוץ. נקרא - שעליו זיין כלי כל 86)שע"י חולי שהוא

ה'נמוקי 87)הגוף. וכתב אחד, אבר של חולי אלא שאינו
ממתינים  בעינים גדול כאב לו יש שאם פ"ח) (יבמות יוסף'
יותר  חמור זה שחולי שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי כח:): (ע"ז אמרו שהרי הקדחת, מחולי

תלויים. הלב בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡88‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚ·vL89BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»

ÌÈpËw‰ ¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ90ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ
.‰a¯‰ el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו בין 89)שיתאסף מצוי דמו כל שעכשיו
וברש"י  קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור
לכרכי  הלכתי אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם).
ומת, שני ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים,
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי

שיב  עד לו דמו המתיני בו שבלע עד לו המתינה דמו, בו לע
שמי". על הבבלי נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק נמצא לא שאפילו משמע, רבינו מדברי
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני, ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק וזה רסג) סי' יו"ד (ב"ח
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק שלו בשמיני
אותו  מלים ירוק, מצאוהו לא השמיני וביום השביעי,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡91˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L ,‰ÏÈÓ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ

ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe≈≈¬«ƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÈM‰ dÏÚaÓ92 ƒ«¿»«≈ƒ¬≈∆…»∆«¿ƒƒ

˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊaƒ¿«∆»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L „ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk…≈»ƒ∆»»»∆≈…ƒ

Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL93ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â ; ∆«»«¿»»∆«…¿∆¿»»
˙Á‡ LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆««

.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה

להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי

ה'תשע"ח  מרחשון י"א ג' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) מילה מכשירי מוהלים; כיצד למול; הכשרים הם מי

טוב. ויום שבת דוחים

.‡Ï¯Ú elÙ‡Â .ÏeÓÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰2„·ÚÂ3‰M‡Â4 «…¿≈ƒ»«¬ƒ»≈¿∆∆¿ƒ»
ÔË˜Â5LÈ‡ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏÓ6Ì"ekÚ Ï·‡ . ¿»»»ƒƒ¿∆≈»ƒ¬»«
‡Ï7ÏÏk ÏeÓÈ8ÏeÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÓ Ì‡Â . …»¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿»

‰iL9¯ˆa elÙ‡Â ,ÔÈÏÓ Ïk·e .10ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¿ƒ»«…»ƒ«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ ‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c11ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»∆≈¿…»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈

‰kq‰12ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe .13ÔÈa - ««»»ƒ¿»ƒ«À¿»»¿«¿∆≈
.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ ÏÎ e‚‰Â .ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ,ÔÈkÒa¿«ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ

ועדיין 2) מילה, מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ישראל
אבל  י"ח). הלכה א, (פרק לעיל כמבואר כוחו, נתחזק לא

בזד  ברית להפיר "בבית מתכוון הובא מנוח, (רבי לא ון,
רסד). סימן דעה יורה מחוייב 3)יוסף" שאינו פי על אף

שאין  עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל
כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה מתוך אבל גרמן, הזמן

א).4) עמוד כז דף זרה (עבודה מילה בת שאינה פי על אף
מצוה,5) לשם לכוון יודע ואינו דעת בר שאינו פי על אף

(שם). לשמה צריכה אינה מילה שיש 6)אבל במקום כי
יט). פרק סוף לשבת (רי"ף לכולם קודם הוא איש שם

המל 7) בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
מתוך  אשה אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי ימול: -

וכשרה. כמהולה היא הרי מילה בת אפילו 8)שאינה
שימול. מי שם שאין גדול"9)במקום המצוות וב"ספר

ברית  דם ממנו ולהטיף לחזור צריך פנים כל שעל כתב
סובר  רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף שאינו

רס"ד). סימן דעה יורה יוסף ("בית חדה,10)כך אבן
צור  ציפורה ותיקח כה): פסוק ד, פרק (שמות ככתוב

בנה. ערלת את עץ.11)ותכרות קנה של החד הצד
לחוש 12) ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים

שם). וברש"י ב עמוד טז דף (חולין הגיד את ינקבו שמא
לעשות 13) עצים "כורתים א) משנה י"ט, פרק (שבת

ליורה  ב"פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים
לזה. טעם ז) קטן סעיף רס"ד (סימן דעה

.·‰tÁÓ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ?ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk14 ≈«¬ƒ¿ƒ∆»»«¿«∆
‰ ˙‡‰¯ËÚ15CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ Ïk ‰lb˙zL „Ú , ∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»»¬»»¿««»
ÔÈÚ¯Bt16¯BÚ‰ ÔÓ ‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡17 ¿ƒ∆«¿»«∆¿«»ƒ»

¯Na ‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆¿«
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ˙‡ ıˆBÓ CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»≈∆«ƒ»«∆≈≈«»
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‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜nÓ18ÏÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»
B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L ÈÓ19,ıˆBnL ¯Á‡Â . ƒ∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈
‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙B20.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆

עד 15)המכסה.14) (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
ויורד  משפע הגיד שממנו הגיד, את המקיף הגבוה לחוט

הקרקע. כפול 17)קורעים.16)לצד  הערלה  עור  כי
ראש  את מכסה והוא מאוד, דק והפנימי עבה, העליון הוא,

מתחמם 18)הגיד. הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי שעל
דף  (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה.

ב). עמוד מוהל.19)קלג מלהיות אותו מפטרים
את 20) ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה תחבושת

הפצע.

.‚ÔÈˆÈˆ LÈ21ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ≈ƒƒ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈
‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»≈«ƒƒ¿«≈»»¿»

d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ22Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰¯ËÚ ÏL «∆…»¿»∆¬»»¬≈∆»≈
·kÚÓ‰ ıÈˆ ‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ ;‰È‰L ˙BÓk23‡Ï Ì‡Â . ¿∆»»¿∆»ƒ«¿«≈¿ƒ…

·b ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L ,ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡LÏL d‰ ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈∆…»¿»∆
·kÚÓ BÈ‡L ıÈˆ e‰Ê - ‰¯ËÚ24. ¬»»∆ƒ∆≈¿«≈

בעטרה.21) מדובקים שנשארו הערלה וקל 22)נימי
היקפה. לרוב שנית.23)וחומר לחתכו ואין 24)וצריך

א). עמוד קלז דף (שבת שנית אותו מלים

.„‰ÏÈna ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk - Ïn‰25ÏÚ ÔÈa ¯ÊBÁ , «»»¿«∆≈«ƒ»≈≈«
;ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈa ÔÈ·kÚnL ÔÈˆÈv‰«ƒƒ∆¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ

L¯t26ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ , ≈««ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈»
¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ27‡ Ú¯Ù ‡ÏÂ ÏÓ .‰ÏÈn‰ ˙28- ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»

ÏÓ ‡Ï el‡k29. ¿ƒ…»

ממנה.25) ידיו סילק ידיו.26)שלא אינו 27)סילק
ולמול  לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב
זו  הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק צער משום
המפרשים  רוב אולם ב). עמוד קלג דף (שבת בברייתא
אבל  בשבת, במילה זו ברייתא מפרשים בראשם ורש"י
מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי בחול
חוזר  אינו בחול שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים
רבי  והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה
רבינו  לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ' דוד אליהו
הגר  שבמילת ב עמוד מז דף יבמות במסכת ערוך מתלמוד
חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע - שנייה" אותו ומלים
אינה  שהרי בחול, אלא אינה הגר מילת והרי חוזרים, אינם

היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק קלז 29)הקרום דף (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי על שאף ב) עמוד
אבל  - ב) עמוד עא דף (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
שלא  מי ולפיכך מסיני, למשה הלכה פי על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח, פרק (יבמות ובירושלמי

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי מכאן

.‰ÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,¯˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««

¯Na31B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ
‰M˜˙iL ˙Úa32CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈
ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó34Ïe‰Ó ‰‡¯ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»

,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ -¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»
ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL „Ú35‰Ê ¯·„Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆
ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk ‰‡¯ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««

‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי.30) שלמעלה 31)רפוי הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח.32)את מתפשט יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי

רסד). סימן דעה ליורה בב"ח הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י"ט פרק (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי
ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר

י). הלכה

.Â,ÔÈÚ¯BÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘¯tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
L¯Ù39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40È¯ÈLÎÓ Ï·‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈB·Ó elÙ‡Â .43,·¯ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡44·e¯Ú ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡·‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·cÓ45¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,
בו  שיש חולי שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת

המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים
שבת. בערב לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור

ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת
לרשות  פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל
אסור  סופרים שמדברי אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי
- עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו
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להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי  אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי.
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי  דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו

יט). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ - ˙aL ·¯ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B - ÔÓLÂ ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz - ÔÈ¯ÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים

המילה.48)א). לפני התינוק את שעשיית 49)לרחוץ
שבת. מערב להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף

סממנים. שחיקת משום ריחני,51)גזירה זרע מין
במקרא  ונמצא בלע"ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק כח, פרק לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י"ט, פרק (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈÓÓq‰ e¯ft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa - ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM· B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»

,˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»
˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ

BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה
תידחה  המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
אל  אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי ַהמילה,

והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי 56)ימול ְַ
והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז

כה): פסוק לד, פרק (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,
כואבים. בהיותם השלישי ביום שגזרו 59)ויהי פי על אף

שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב זה
המילה  לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין
שהוחמו  בחמים אלא המילה לפני בחמין לרחיצה היתר
לגוי  ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב
במוספנו  וראה אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם
זה  בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות

לוניל. ב,61)לחכמי פרק שבת (הלכות רבינו לשון וזה
בו  שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה
הא  - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה,
וחסד  רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי שאין למדת
שבת  חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום
וגם  כה): פסוק ח, פרק (יחזקאל אומר הכתוב עליהם ואסור,

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני

.Ë¯ÓB‡ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL»¿¿…≈ƒ«ƒ≈∆∆«»≈
ÔÈkÒ ‡È·‰Ï Ì"ekÚÏ62‡È·È ‡lL „·Ï·e ;˙aLa ¿«¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡63¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»»»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL64¯zÓ , ∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿À»

‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k ,Ô˙B‡ ˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ»«¿««¬»¿≈«¬ƒ¿»
ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ;dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ

‰Î‡ÏÓ65B˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡ , ¿»»»»«¿««¬
˙aLa66. ¿«»

אלא 62) בהעברתו איסור שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים שאיסור 63)מדברי

התורה. מן הוא הרבים ברשות שבות 64)ההעברה
אלא  התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
מלשון  "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל

תשבות". השביעי רשות 65)"וביום דרך חפץ העברת וגם
היא  לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים

בשבת. האסורות מלאכות ותשע אפילו 66)משלושים
רבינו  דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך
לגוי  לומר לנו שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות
קלה  שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות
שבת  הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא בעינינו
אמרו  וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, פרק

שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת

.ÈdpÓÊa elÙ‡ ,‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ67˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ , «¿ƒ≈ƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆
.·BËŒÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,·BËŒÌBÈƒ¿∆¿»«¬»≈∆∆
‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁ„ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â¿«»…∆«¿»ƒƒ…»«¿ƒ≈ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙e·L68‰NÚ˙Œ‡Ï eÁ„È C‡È‰ , ¿∆ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿…«¬∆
‰¯BzaL69,·BËŒÌBÈa ÔÈnÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ ? ∆«»¬»¬ƒ»«»ƒ¿

‰¯„˜Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰70ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,71. ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ»«ƒ»»∆

השמיני.67) ישראל 68)ביום ידי על סכין הבאת כגון,
ו. הלכה לעיל כמבואר מעורב, שאינו מבוי שהרי 69)דרך
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כג, פרק (ויקרא שנאמר התורה, מן במלאכה אסור טוב יום
לעיל  אמרנו וכבר תעשו לא עבודה מלאכת כל ח): פסוק
לא  דוחה עשה מטעם מילה מכשירי להתיר שאין ז, הלכה

לבשל 70)תעשה. מותר שהרי התבשיל את בהם לתבל
משום  בו אין בריאים מאכל שהוא דבר וכל טוב, ביום

בשבת. רפואה כי 71)איסור א) עמוד קלד דף (שבת
מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת איסור אין בשבת אפילו
צרכי  משום התירו טוב וביום סממנים, שחיקת משום גזירה

רוקח"). ("מעשה מילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועבדים;1) גרים מילת ברכת הבן; ואבי המוהל ברכת נוסח

וחשיבותה. מילה מצות ערך
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"שכל 2) ה"ב) פ"יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע הכלל ע"פ ע"ב. ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ"יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי האב את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף
בנו. מילת על בירך כשאחר או אףֿעלֿפי 5)כשמל,

הבן  את הכניס כבר וזה (לעתיד) להבא משמע ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח נותן אלא עכשיו, רק שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב"ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני  אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב וכן (כסףֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב"ם
שחיבר  הרמב"ם (חידושי לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב"קובץ" ב', עמ' א' דף רוקח" "מעשה בספר הובאו בנו,

נב:). דף ליפסיא משום 6)דפ' לאב, ניתקנה זו ברכה כי
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב: אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י כנוסח

יהודאי 7) ורב פ"א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי רב
ב. פרק ח"ב ב"האשכול" הובא גאון,

.·ÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡Â8BzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈ¯ÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
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ÌÈ·BË9. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות

רסה). סי' ליו"ד משה' ('דרכי עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב שהאב ההלכה ע"פ מכוונת זו אמירה ע"ב.
כט.) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב מרמזת והיא
חייב  שהבן אע"פ באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק הוא חופה וזמן שנה, י"ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני לחופה נכנס והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה
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C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk ,'‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
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ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב, (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט): יז, (שם, ככתוב
מילה. ברית זו - בריתי וגו' אתו בריתי את והקימותי

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני בניא יונתן: מתרגם כד) כב, (ישעיה והצפיעֹות
מילה,14) באות הקב"ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם

ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב וחלקנו, לנחלתנו הקב"ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי... את והקימותי

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי. ידידות את נתתי ז): יב, (ירמיה הכתוב מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט, (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,
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חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב אבינו "אברהם יט.): (עירובין

שנימול". מי כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי
רבינו, על חולקים ורבים ה"ט). פ"יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ:). לעירובין 'תוספות' ח.; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט: (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס"ק רסה סי' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ"י, ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי אומר:

תלד): סימן (ח"א הרדב"ז כתב מזו וגדולה ˘·Èהגוף,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי תחת להכנס הבאים

מחמת  שמצטערים ואע"פ שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ï·הכאב, ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע"פ כי ,

ועל שמח, הלב Í¯·Óמצטער ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי שש קסב): קיט, (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב, שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות

ז). סעיף רסה, סי' השו"ע (לשון כרבינו" שהחיינו לברך

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
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גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם

אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'

.‰ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó ,Bc·Ú ˙‡ Ïn‰«»∆«¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
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כאב 25) זה והרי למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון

גדול. כשהוא שנימול ערל פ"יט.28)ישראל שבת רי"ף,
הברכה. בשעת ערותו לכסות צורך אין קטן במילת אבל
ה"טז) פ"ג, שמע קריאת (הל' לעיל רבינו שכתב ואע"פ
לומר  אפשר הקטן, ערות נגד שמע קריאת לקרוא שאסור
יש  גם רבינו. נתכוין לא - ימים שמונה בן - כך כל שלקטן
תיקון  ומשום מילה, מצות לשם מתכוין הרי שכאן לחלק,
קדוש", מחניך "והיה בו: קורא אני מתגלית, ערותו מילה
(הרא"ש  דבר" ערות בך יראה "ולא משום: בזה ואין
ובהערתנו  רבינו" "תשובות במוספנו וראה פ"ג). לברכות

שם.

.ÂÏe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜Â ,¯ib˙pL Ì„˜ ÏnL ¯b≈∆»…∆∆ƒ¿«≈¿»»∆«¿∆»
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙È¯a Ìc epnÓ ÔÈÙÈhnLk -29. ¿∆«ƒƒƒ∆«¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»

ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ30ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , ¿≈«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈
È‡cÂ ¯ÎÊ BÈ‡ ‡e‰L31. ∆≈»»««

בקטן 29) כי מספק, אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני
מלידה, נימול הוא והרי כבושה ערלתו אין שמא להניח יש
שבת  ב'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף, להחמיר יש מספק ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק, על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע"פ ה"טז פ"יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק"א). רסח, סי' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש
וראה 31)כנקבה. הספק. על מברכים שאין אמרנו וכבר

זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי כאן להביא וכדאי
שאין  כתבו מקרוב "וחדשים הכותב: מ"ג) יט, (פרק
שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני כלל, בנמצא אנדרוגינוס
מלתי  כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי
בליטה  נמשכת היתה לנקב הראוי שממקום רק הגיד, בראש
ושם  הכיס, באמצע למטה עד הגיד לאורך חוט כמו בעור
 ֿ חמש לפני וזה השתין... ומשם כראוי, נקבות לו היתה
כשר  אם עליו לשאול כבש אחד קצב לי הביא שנה עשרה
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סמוך  ונקבות האילים, ככל למטה זכרות בו והראני הוא,
הרחלות". ככל לאחוריים

.ÊÈtÓ B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙Ï¯Ú CzÁÏ CÈ¯vL Ì"ekÚ«∆»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
BÏ CzÁÏ Ï‡¯NÈÏ ¯eÒ‡ ‰È‰ - Ba „ÏBpL ÔÈÁL¿ƒ∆«»»»¿ƒ¿»≈«¿…

Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰L ;d˙B‡32‰˙ÈÓ È„ÈÓ »∆»«≈«¬ƒ»ƒ≈ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÈNÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÈÏ‡ Ô˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ»≈∆»««ƒ∆«¬≈ƒ¿»

‰ÂˆnÏ Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,BÊ ‰‡eÙ¯a33Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÓÏ Ì"ekÚ‰ Ôek˙34ÏeÓÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ , ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»

B˙B‡35.

שנאמר 32) עבודהֿזרה, עובדי גויים לרפאות שאסור
גוי  שנאמר מקום "וכל כו:). (ע"ז תחנם ולא ג): ז, (דברים
אסורות  מאכלות הל' רבינו (לשון ע"ז" עובד זה הרי סתם,
ירפאנו, לא אם לאיבה לחוש שיש במקום אבל ה"ח). פ"יא,
ה"ב). פ"י, ע"ז הל' (ראה בשכר אותו לרפא מותר

בלבד.33) רפואה לשם לא 34)אלא מילה, מצות לשם
בהל' ורבינו גירות. נח לשם "בן כותב: ה"י) (פ"י, מלכים

שכר, לקבל כדי התורה מצוות משאר מצוה לעשות שרצה
במוספנו  וראה כהלכתה", לעשותה אותו מונעים אין

רבינו'. בכך.35)'תשובות שמרפאו אע"פ

.Á,ÌÈBb‰ d· epb˙pL ,‰Ï¯Ú‰ ‡È‰ ‰Òe‡Ó¿»ƒ»»¿»∆ƒ¿«»«ƒ
ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL36‡È‰ ‰ÏB„‚e . ∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÏnL „Ú ÌÏL eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ ‡lL ,‰ÏÈn‰37, «ƒ»∆…ƒ¿»«¿»»»ƒ»≈«∆»
ÈÈa È˙È¯· ‰z‡Â ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯a ¯Ùn‰ ÏÎÂ .'B‚Â EÈ·e≈∆¿¿»«≈≈¿ƒ∆«¿»»»ƒ

B˙Ï¯Ú ÁÈp‰Â38dÎLÓ B‡39Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒƒ«»¿»¿»»««ƒ∆∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz40. »«¬ƒƒ≈≈∆»»«»

מי 36) כי כו): יז, (שמואלֿא ונאמר ע"ב. לא, נדרים
הזה. הערל חומדים 37)הפלשתי שאנו זה שם. נדרים,

יש  הברכים, על - שנימול בשעה - התינוק לאחוז ומתאוים
שמעוני' ב'ילקוט (הובא טוב' 'שוחר במדרש סמך לזה
כמוך! מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק: על לה) תהלים
המצוות, בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, אמר
ראשכם", פאת תקיפו "לא מקיים אני - ראשי בשערות
וכו' ציצית עטיפת - בצוארי בראשי, מניח אני - ותפילין
עושה  אני בהן - ברכיים ופריעה, מילה מצות - הגיד וכו',

ÒÂ˜È„Ò לעשות נוהגים וכן ופריעה". מילה בשעת לילדים
אליעזר' דרבי 'פרקי דברי עלֿפי הנביא, אליהו לכבוד כסא
עליו  נגלה מארץֿישראל אליהו שברח "בשעה (פ"כט):
קנאתי  קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב"ה
אתה  לעולם הקב"ה: לו אמר י), יט, מלכיםֿא (ראה לה'
ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,
התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי

רסה). סי' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי פ"א,40)העטרה פאה ירושלמי
ה"א.

.Ë‰Ï˙ ‡lL - ‰ÏÈÓ ‰¯eÓÁ ‰nk ‰‡¯e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea¯ ‰LÓÏ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

· ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙¯Î ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .C¯c ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ ¯L‡ ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙È¯·a E¯·ÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ :¯ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙¯Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙È¯a LÏL È¯‰ - EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL42‰z‡Â :eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯·¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,e¯ÓLz ¯L‡ È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,ÌÎ¯N·a È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי, רבי "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חסֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני אלא מצרים"! שוב "לך לי: אמר הקב"ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק "מפני נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ"ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ"יא).
ומילה, ע"ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-dad̀xtq
dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨

¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰2ÔÈ¯BwL ¯Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ
"Âˆ" ,˙L¯t3ÌÈ‰k ˙k¯·e4el‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈ¯B˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈

ÌÈ¯·„5‰‡t‰ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L6ÌÈ¯eka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ
ÔBÈ‡¯‰Â7el‡ .‰¯Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈

Ô¯w‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ¯·„8 ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ·‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ9‰lÙz ÔeiÚÂ10˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ¯ew·e ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡·‰Â ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰Â L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa¯ ¯Ó‡ .Ìlk „‚k ‰¯Bz „eÓÏ˙Â B¯·ÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡¯ÈÊ11elÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰ÈÏÚ ˙B·LBÈ Ïc¯Ák Ìc ˙tË ˙B‡B¯ƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ
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e‰iÏ‡ È·„ ‡z12ÁË·Ó ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,¯Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ13 ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa¯ ¯Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È¯˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡14ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,¯Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL15 »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï ¯BÓÊÓ .'ÂÎÂ16ÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a ¯e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ¯‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL17‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈
¯·B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ¯˙Òa ÌÈÓL ‡¯È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ¯Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ B··Ïa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ«̄¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
¯Ó‡pŒ‰Ó e˙¯e·bŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«
EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈB·e ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰·Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·kƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È¯·„a ·e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï·‰18¯˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È¯· Èa EnÚ eÁ‡ Ï·‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
Ú¯Ê .‰i¯Bn‰ ¯‰a BÏ zÚaLpL E·‰B‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
·˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z·‰‡L E˙·‰‡nL E¯BÎ· Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡¯NÈ B˙B‡ ˙‡¯˜ BaŒzÁÓNL19Ôe¯LÈÂ20CÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
Á·L ÔzÏÂ E¯‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ¯ÓBÏ e‡ ÔÈ·iÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯˜·Â ·¯Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏ¯Bb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ ·BhŒ‰Ó eÈ¯L‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈ·È¯ÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈ¯L‡ .e˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ¯˜·Â ·¯Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìe¯z E˙ÚeLÈ·e EÓÏBÚa21Ce¯a .e¯˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈa¯a BÓL Lc˜Ó‰22eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓL·e ˙ÁzÓ ı¯‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa¯‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ e¯ÈkÈ ı¯‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»

Ec·Ï ÌÈ‰Ï‡‰23˙ÈNÚ ‰z‡ .ı¯‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»
EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
.‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz· B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆

k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ·‡ŒÏÚ ezÁË·‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«
‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„È24Èˆa˜ ˙Ú·e ÌÎ˙‡ ‡È·‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ

ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
¯Ó‡Â .'‰ ¯Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙e·LŒ˙‡ È·eLa25 ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ Ec·Ï '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ŒÏÎÂ ı¯‡‰ Ì‡·ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ

ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a ¯L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
z¯Áa ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰¯·‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk ¯e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì¯·‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡26'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י).2) פ"ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי
התמיד".3) "פרשת והיא כח), (במדבר ישראל בני את
(לעיל 4) רבינו הזכירן כבר אלו פרשיות ושתי כג. ו, שם,

התורה. ברכת אחרי לקרותן ה"יא) פ"ז, תפלה הל'
מ"א.5) פ"א, פאה בסוף 6)מסכת להניח חייב שאדם

ט). יט, (ויקרא ככתוב לעניים, אדם 7)שדהו שחייב
(שמות  ככתוב רגלים, בשלש המקדש בית בחצר להיראות
וגו'. את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש יז): כג,

גוף 8) יקראו בקרנים, שהכוח "בעבור ועצמותו, הדבר עיקר
כח). כג, לויקרא (רמב"ן קרנו" כגון 9)הדבר שבגופו,

חסדים  גמילות אבל וכו' המת וקבורת חולים ביקור
שיעור, לה יש בה, וכיוצא שבויים פדיון כגון שבממון,
חמישית  כדי עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב, אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח
שם). (רע"ב מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י  יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני  - זו וברייתא משנה וקוראים פ"א. פאה במשנה ששנוי
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י  לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי שתיכף נמצא שם),
יא:). לברכות ב'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי 11) הלכות רבינו בדברי ומפורש ע"א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק ע"ב.12)ביאה" כח, מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק אלה וכל ע"א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח' וב'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק אליהו, דבי תנא

יט.18) ג, כט).19)קהלת לב, (בראשית שררה לשון
ב).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב
מו. סי' או"ח תוקנה 22)ב'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע, קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו
שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות

הלקט'). ('שבלי עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי
"לכל". אחר: ובנוסח רוקח', כ.24)'מעשה ג, צפניה

ו.25) ט, התימנים,26)נחמיה ובכת"י כח. קב, תהלים
אינה. הזאת הפיסקא כל

˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ‰BL‡¯ ‰Î¯a27 ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ
.‡e‰ Ce¯a .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L Ce¯a .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁ¯Ó Ce¯a .Ìi˜Óe ¯ÊBb Ce¯a .‰NBÚÂ ¯ÓB‡ Ce¯a»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
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¯È·ÚÓ Ce¯a .˙Bi¯a‰ŒÏÚ ÌÁ¯Ó Ce¯a .ı¯‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡¯ÈÏ ·BË ¯ÎN ÌlLÓ Ce¯a .‰¯B‡ ‡È·Óe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
·ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Ce¯a»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Ce¯a .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰Ó¯Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
¯‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»
Ec·Ú „Â„ È¯ÈL·e .ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙B¯ÈÓÊ·e ˙BÁ·La eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ¯ÈkÊÂ E¯‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Ce¯a .BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈ¯B˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„B·Î È‰È .el‡28ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
ÌÈ˜eÒt ‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ È¯L‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ

ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .el‡29ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»
ÔÓ‡Â ÔÓ‡30„ÈÂc C¯·ÈÂ .31Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»

:'ÂÎÂ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a „ÈÂc ¯Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿
.dÁÒ e‰Ê ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ¯Á‡ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰¯ÈM‰ ‡¯B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók32. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב, פ"ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק סוף סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט, יש 30)תהלים ואולי בתנ"ך, כזה פסוק אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט). עב, (תהלים ואמן" יֿיד.31)אמן כט, הימיםֿא דברי

רבינו 32) בדברי וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ"ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Î¯a ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê33.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ C¯·z ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ E¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùz ¯NaŒÏk Áe¯Â¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .¯B„Â ¯B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
Ò¯ÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙Bi¯aŒÏk dBÏ‡ .ÌÁ¯Óe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁ¯a ÂÈ˙Bi¯·e „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
¯¯BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«̄ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
‡ÙB¯Â ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc¯ ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜¯ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BLe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ C¯·Ïe eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó34Èa¯35˙B··¯ [Èa¯] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B¯e·‚e ÌÈq ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈

Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a .e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa¯ ÌÈÚ¯36'‰ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ ee·ÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe Áe¯Â ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙa37eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»
שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו

"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,
וטעות  בשורק, רובי קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי"ת

('אבודרהם'). כי 36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב). ל, (תהלים הנה 37)דליתני הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב.38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק הוא
עולם  של ברומו יושב שהקב"ה מפני גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק שכתוב בריה", לכל מזונות ומחלק

וברש"י). קיח, (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .˙B¯B‡n‰ ¯ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez·‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡¯NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ·‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰·‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡lL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰BL‡¯ ‰Î¯a - ˙È·¯Ú·e¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Ce¯a „Ú ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ B¯·„a ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .ÌÈ·¯Ú ·È¯Ún‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡¯NÈ BnÚ ·‰B‡ '‰41¯Á‡lL ‰BL‡¯ ‰Î¯a . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
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קיי dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn a"i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ
eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈

.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆
LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ

ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ
ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»

CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆
EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈

ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»
ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…

eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈
enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«

¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

ה'תשע"ח  מרחשון י"ב ד' יום
Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰Ï‡ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‡»«»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
È„‡ ÌÏBÚÏ ¯Bab ‰z‡ · :'ÂÎÂ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»¿«»ƒ¿»¬…»
Ïh‰ „È¯BÓ) ÚÈLB‰Ï ·¯ ‰z‡ ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ.( ¿«≈≈ƒ«»«¿ƒ«ƒ«»

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ)2„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ .( «ƒ»«ƒ«»∆¿«¿≈«ƒ¿∆∆
‚ :'ÂÎÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯a ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ¿«≈≈ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈¿ƒ¿
EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿
ÔBÁ ‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰Ïq∆»»«»»≈«»«»≈
‰Úc Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈»
‰ :˙Úc‰ ÔBÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÏkN‰Â ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈«»«
e·¯˜Â EÈ˙BˆÓa e˜a„Â E˙¯B˙Ï eÈ·‡ e·ÈL‰¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆¿»¿≈
.EÈÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙· e¯ÈÊÁ‰Â E˙„B·ÚÏ ekÏÓ«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿»∆
eÈ·‡ eÏ ÁÏÒ Â :‰·eL˙· ‰ˆB¯‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»∆ƒ¿»¿«»»ƒ
·BË Ï‡ Èk CÏ eÚLÙ Èk ekÏÓ eÏ ÏÁÓ e‡ËÁ Èkƒ»»¿…»«¿≈ƒ»«¿»ƒ≈
Ê :ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÁlÒÂ¿«»»»»«»«««¿∆ƒ¿…«
¯‰Óe eÈc Ôe„Â e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ· ‡Œ‰‡¿̄≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»«»
eÚÈLB‰ ‡Ù¯Â eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù¯ Á :Ï‡¯NÈ Ï‡Bb≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈ƒ≈
‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»¿≈»
‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÔÓÁ¯Â ‡ÙB¯ Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ eÎ¯a Ë :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÏBÁ ‡ÙB¯ '‰≈≈«ƒ¿»≈»¿≈¡…≈
¯ËÓe ÏË) Ô˙Â eÈ˙BLŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa3 ¿»«¬≈»≈»≈∆¿≈¿≈«»»
ÌÏBÚ‰Œ˙‡ ÚaNÂ ‰Ó„‡‰ ÈtŒÏkŒÏÚ ‰Î¯a (‰Î¯·Ïƒ¿»»¿»»«»¿≈»¬»»¿««∆»»
C¯·Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï·˙ Èt ‰e¯Â EÈ˙BÎ¯aÓƒƒ¿∆¿«≈¿≈≈≈»«»¿»≈
ıa˜Ï Ò ‡NÂ e˙e¯ÁÏ ÏB„‚ ¯ÙBLa Ú˜z È :ÌÈM‰«»ƒ¿«¿»»¿≈≈¿»≈¿«≈
.eˆ¯‡Ï ı¯‡‰ŒÏk ˙BÙk Úa¯‡Ó eÈ˙BiÏb ÏkŒ˙‡∆»»À≈≈«¿««¿»»»∆¿«¿≈
‰·ÈL‰ ‡È :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈»ƒ»
epnÓ ¯Ò‰Â ‰lÁz·k eÈˆÚBÈÂ ‰BL‡¯·k eÈËÙBL¿≈¿»ƒ»¿¬≈¿«¿ƒ»¿»≈ƒ∆
ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa Ec·Ï ‰z‡ eÈÏÚ CÏÓe ‰Á‡Â ÔB‚È»«¬»»¿…»≈«»¿«¿¿∆∆¿«¬ƒ
‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ËtLÓ·e ˜„ˆa¿∆∆¿ƒ¿»»«»∆∆≈¿»»

ÌÈÈLÏnÏ ·È :ËtLÓe4ŒÏÎÂ ‰Â˜˙ È‰z Ï‡ ƒ¿»««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿»
¯wÚz ÔB„Ê ˙eÎÏÓe e„·‡È Ú‚¯k Ìlk ÔÈÒB¯e˜Èt‡‰»∆ƒƒÀ»¿∆«…≈«¿»¿«≈
ÌÈÚL¯ ¯·BL '‰ ‰z‡ Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ¯aL˙e¿«≈ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»ƒ
ŒÏÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ŒÏÚÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰ŒÏÚ ‚È :ÌÈ„Ê ÚÈÎÓe«¿ƒ«≈ƒ««¬ƒƒ¿«««ƒƒ¿«
eÓ‰È Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ˙È¯‡LŒÏÚÂ ˜„v‰ È¯b≈≈«∆∆¿«¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»≈∆¡
ÌÈÁËBa‰ ÏÎÏ ·BË ¯ÎN Ô˙Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÓÁ«̄¬∆¡…≈¿≈»»¿…«¿ƒ
E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a ÔkLz „È :'ÂÎÂ ˙Ó‡a EÓLa¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿…¿¿»«ƒƒ¿
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏBÚ ÔÈa d˙B‡ ‰·e z¯ac ¯L‡k«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿»≈

:ÌÈÏLe¯È ‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a„Âc ÁÓˆŒ˙‡ ÂË »«»≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯˙ B¯˜Â ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Óaƒ¿≈»«¿ƒ«¿«¿»ƒ»∆»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL ÊË :‰ÚeLÈ Ô¯˜ ÁÈÓˆÓ '‰«¿ƒ«∆∆¿»¿«≈¡…≈
e˙lÙzŒ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁÂ¿¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

ekÏÓ5ÊÈ :'ÂÎÂ ÚÓBL ‰z‡ Èk e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ «¿≈≈»«¿ƒ≈ƒ«»≈¿

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
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·L‰Â ‰ÚL Ì˙lÙ˙ÏÂ Ï‡¯NÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¿̄≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»»¿≈¿»≈
'ÂÎÂ Ì˙lÙ˙e Ï‡¯NÈ ÈM‡Â E˙Èa ¯È·„Ï ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»»¿
ÌÈ„BÓ ÁÈ :ÔBiˆÏ B˙ÈÎL ¯ÈÊÁn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»««¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡¬«¿»»«»¡…≈≈…≈¬≈
EÏ ‰„B ¯B„Â ¯B„Ï ‰z‡ eÚLÈ Ô‚Óe eÈiÁ ¯eˆ«≈»≈ƒ¿≈«»¿»∆¿

ÌBÏL ÌÈN ËÈ :'ÂÎÂ eÈiÁŒÏÚ E˙l‰z ¯tÒe6‰·BË ¿«≈¿ƒ»∆««≈¿ƒ»»
EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ‰Î¯·e¿»»≈»∆∆¿«¬ƒ»≈¿«ƒ¿»≈«∆
‰¯Bz eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙ EÈt ¯B‡nÓ elk eÎ¯·e»¿≈À»ƒ¿»∆»«»»¡…≈»
‰Î¯·a ¯ÓB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa .'ÂÎÂ ‰·‰‡ ÌÈiÁÂ¿«ƒ«¬»¿ƒ««»≈ƒ¿»»
ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ Ïh‰ „È¯BÓ ÚÈLB‰Ï ·¯' (‰iL)¿ƒ»«¿ƒ«ƒ«»¿«¿≈«ƒ
eÎ¯a' ‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈL˙ ‰Î¯a C¯·Óe .'ÂÎÂ '„ÒÁa¿∆∆¿¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆»¿≈
ÈÏÏËa e˙LŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿»«¬≈»≈»≈∆¿»≈¿«¿≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a .˙B·Bh‰ ÌÈMk ‰·„e ‰Î¯a ÔBˆ»̄¿»»¿»»«»ƒ«»«»
ÌBÈ È‡ˆBÓ·e ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ· .'ÌÈM‰ C¯·Ó¿»≈«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a C¯·Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓ·e ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ
LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡' ,‰Ê ÁÒa¿…«∆«»≈¿»»««¿«≈∆¡
CLÁÏ ¯B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰ ‰z‡ .‰Èaƒ»«»ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰L ÌLk .‰NÚn‰««¬∆¿≈∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈
˙BiÚ¯t ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ

˙BLb¯˙n‰7epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ e¯ÓLÂ ÌÏBÚa ‡·Ï «ƒ¿«¿»…»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈
ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó≈ƒ¿¿¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ
C¯·Óe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Úa ‰¯NÚ ŒÚ·L ˙k¯·a¿ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈
˙„B·Ú „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯' ‰Ê ÁÒa d˙B‡»¿…«∆¿≈¡…≈¿«¬«
‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .EnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…

'ÂÎÂ8¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .'ÂÎÂ eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â ¿¿∆¡∆»≈≈¿¿À∆≈≈
'‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈa'¿ƒ¿»…∆«∆¿≈««««∆
„ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa') B‡¿≈««»«∆¿≈
˙k¯a „ÈÁi‰ C¯·Ó ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á««À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«
ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚ ŒLL≈∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈
e˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

eÚ .e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ ekÏÓ EÈÙlÓ9eÚ eÈ·‡ ƒ¿»∆«¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈
¯zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk e˙ÈÚz ÌBˆ ÌBÈa¿«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈
‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓ EÈt»∆ƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈
‰z‡Â ¯a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡¯˜ Ì¯Ë .eÚÂLÏ ·B¯»̃¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»

¯Ó‡pL ¯·ck ÚÓL˙10‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ƒ¿««»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«
¯eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ
‰Î¯a ¯Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ‰Ê ÁÒ ¯ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ¯ÓB‡ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Ce¯a .‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰¯»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙k¯a C¯·Ó ·‡· ‰ÚL˙a .'‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ¯' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
‰·¯Á‰ ‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡¯Â ˙·LBi‰ .ÌÈ¯Ê „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚl·ÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿

ÏÎ‡Ó EÈ„·Ú ˙Ï· eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„·BÚ ‰eL¯ÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
¯¯Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰k·zƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡¯e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .Ì‰È‚e¯‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡·e dzv‰ L‡· Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

·e˙kk .d˙B·Ï13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe ·È·Ò»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È· „ÈŒÏÚ ¯eÓ‡‰ ¯·ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡¯˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡·ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ ¯Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙¯LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„B·k .B„B·k ı¯‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈ¯Ú‰Ï B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce¯· ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „B·k ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈ·e eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
¯B„Â ¯B„Ï E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
¯·ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡¯˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È¯·„a ¯eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb ¯B„Â ¯B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁ·LÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡¯˜Â' ,BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡' ¯ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈ·e eÈiÁa' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Ce¯a ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ
.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»
.Ô‰nÚ ‡¯B˜ ‡e‰ ¯eav‰ ÔÈBÚL ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa - ¯eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
¯eÓ‡k' BÊ ‰Î¯a ÛBÒa ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡·ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
¯eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ¯ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡L ¯Á‡Â20¯„Ò ¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
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ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' ¯Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎ·e ‰¯Bza ˙B¯˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ

'LÈc˜' ¯Ó‡È ÂÈeÁz ¯Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ
ב,2) פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות

טו. טז.3)הלכה הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל ראה
בטור 4) הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס

לעיל  הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן קיח, סימן חיים אורח
את  היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו
י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל

ועוד. א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום.
הזה.8) החודש ראש הנוסח:9)ביום מנטובה ובדפוס

וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק סה, פרק (ישעיה
פסוק 11) טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי

חפוי. לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות
א). עמוד קכג דף ט).13)(חולין פסוק ב, פרק (זכריה

"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב
ג).15) פסוק ו, פרק פסוק 16)(ישעיה ג, פרק (יחזקאל
י).17)יב). פסוק קמ, פרק ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק
כלפי  עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק ה, לציון 20)פרק "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט, פרק תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק אחרי קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות
עמוד  ג דף ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
ובשם  ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א;
ובפרק  י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י"ט,

‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È2‡¯·c ‡ÓÏÚa3d˙eÚ¯Î4 ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
d˜¯t ÁÓˆÈÂ d˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ5dÁÈLÓ ·¯˜ÈÂ ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿«À¿»≈ƒ»≈¿ƒ≈

dnÚ ˜¯ÙÈÂ6˙ÈaŒÏÎc ÔB‰ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e ÔBÎÈiÁa ¿ƒ¿…«≈¿«≈¿≈¿«≈¿»≈

‡Ï‚Úa Ï‡¯NÈ7dÓL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ·È¯˜ ÔÓÊ·e ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈¿≈
‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ‡a¯8.'ÂÎÂ C¯a˙È . «»¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿»«¿

Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ¯eaˆ ÁÈÏL ¯Ó‡iL ˙ÚadÓL »≈∆…«¿ƒ«ƒƒ¿««¿ƒ¿««¿≈
‰lÁz ¯ÓB‡ ‡e‰L ˙Ú·e .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk '‡a«̄»»»»ƒ»≈»≈∆≈¿ƒ»
‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â'¿ƒ¿»≈»»»ƒ»≈¿≈¿≈«»
ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .'‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿«¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰9'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ˙BÚÏ »ƒƒ«¬»≈¿≈¿≈«»¿»«
BÁk ÏÎa10Ïk 'C¯a˙È' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .Ì„‡ ÏL ¿»…∆»»¿∆≈ƒ¿»«»

Ïk '‡e‰ CÈ¯a' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈¿ƒ»
'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â' ÛBqa ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈«¿ƒ¿»≈
LÈc˜ ÏÎa ÔÈBÚ ‰f‰ ¯„qÎÂ .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿«≈∆«∆ƒ¿»«ƒ

‡¯˙a LÈc˜ .LÈc˜Â11ÁÈÏL ¯ÓB‡L LÈc˜ Ïk - ¿«ƒ«ƒ»¿»»«ƒ∆≈¿ƒ«
ÂÈ¯Á‡ ¯ÓB‡ BÈ‡L ‰lÙz‰ ¯ÓBbL ¯Á‡ ¯eaƒ̂««∆≈«¿ƒ»∆≈≈«¬»
e‚‰ - ÔÈ¯ËÙÂ B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÚ‰ Ïk ‡l‡ ÌeÏk¿∆»»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬
ÔB‰˙BÏˆ Ïa˜˙z' BÊ ‡ÁÒ BÙBÒa ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰12 »»¿ƒ¿À¿»ƒ¿«≈¿¿

ÔB‰˙eÚ·e (ÔB‰˙BÏˆe ÔB‰˙eÚa „·Ú˙˙Â)13˙ÈaŒÏÎc ¿ƒ¿¬«»¿¿¿»¿¿»≈
‡iÓL·c ÔB‰e·‡ Ì„˜ Ï‡¯NÈ14‡a¯ ‡ÓÏL ‡‰È .15 ƒ¿»≈√»¬¿ƒ¿«»¿≈¿»»«»

ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔBÎÈÏÚ ‡iÓMÓ ‡˜¯Ùe ‡zÚiÒÂ¿ƒ«¿»À¿»»ƒ¿«»¬≈«¬»»¿«
ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני בשבת
אל  בהכרח חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב מקרוב רשעים רננת בקרוב,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט.).9)לעולם (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
תחנתם 13) ואת תפלתם את השמים ושמעת תחנתם, תיעשה

בעותהון. וית צלותהון ית תרגומו: מה) ח, (מלכיםֿא
שבשמים.14) אביהם וגאולה 15)לפני ועזרה רב שלום

ישראל. קהלות כל על ועלינו עליכם

Ôa¯c LÈc˜16¯˙È B‡ Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ Ïk - «ƒ¿«»«»¬»»ƒƒ¿»≈»≈
‰tŒÏÚL ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚL17elÙ‡Â ∆¿ƒ¿«¿»∆«∆«¬ƒ

˙BL¯„Óa18˙B„b‰· B‡19„Á‡ ¯ÓB‡ ÔÈÓiÒÓ Ô‰Lk ¿ƒ¿»¿«»¿∆≈¿«¿ƒ≈∆»
‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ‰Ê ÁÒa LÈc˜ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»

‡i˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ïe ‡ÓÏÚ ‡˙cÁÏ „È˙Úc20˜¯ÙÓÏe «¬ƒ¿«»»»¿»¿«√»»≈«»¿ƒ¿«
‡iiÁ21ÌÏLe¯È„ ‡z¯˜ È·ÓÏe22‡ÏÎÈ‰ ‡ÏÏÎLÏe ««»¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆¿«¿»»≈¿»

‡LÈc˜23‡Ú¯‡ŒÔÓ ‰‡¯Î ‡ÁÏt ¯˜ÚÓÏe «ƒ»¿∆¡«À¿»»À¿»»ƒ«¿»
d„eÁÈÂ dÂÈÊa d¯˙‡Ï ‡iÓL„ ‡ÁÏt ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»À¿»»ƒ¿«»¿«¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈

‡˙ÓÁÂ' „Ú 'ÂÎÂ 'd˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ24Ô¯ÈÓ‡c ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿∆¡»»«¬ƒ»
‡ÓÏÚa25Ôa¯ŒÏÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â26ÔB‰È„ÈÓÏzŒÏÚÂ ¿»¿»¿ƒ¿»≈««»«¿««¿ƒ≈

Èc ‡˙È¯B‡a ÔÈ˜ÒÚc ÔB‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏzŒÏÚÂ¿««¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
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ÔBÎÏe ÔB‰Ï ‡‰È ¯˙‡Â ¯˙‡ŒÏÎa È„Â Ô„‰ ‡¯˙‡·¿«¿»»≈¿ƒ¿»¬««¬«¿≈¿¿
ÔB‰e·‡ Ì„wÓ ‡ÁÂ¯e ‡zÚiÒÂ ÈÓÁ¯Â ‡cÒÁÂ ‡pÁƒ»¿ƒ¿»¿«¬≈¿ƒ«¿»¿»»ƒ√»¬
e‰ÊÂ .'ÂÎÂ '‡ÓÏL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ‡iÓL·c¿ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¿»»¿¿∆

Ôa¯c LÈc˜ ‡¯˜p‰27. «ƒ¿»«ƒ¿«»«
ושלומם,16) (רבנן) החכמים חיי על בו שמתפללים

בסמוך. משנה.17)כמבואר וספרי"18)כגון "ספרא
פסוקים. מדרשי שהסמיכום 19)שהם והגיון חכמה דברי

נדרים  רא"ש (ראה לדינים ענין בהם ואין המקרא על חכמינו
סופרים 20)לו:). מס' (ראה המתים ולהחיות העולם לחדש

בסופו). החיים.21)פ"יט עיר 22)לגאול לבנות
ולעקור 23)ירושלים. המקדש) (בית הקדש היכל ולבנות

בזיוו  למקומו השמים פולחן ולהשיב הארץ מן זרה עבודה
אחרי  הקברות בבית אלא זה נוסח אומרים אנו ואין וביקרו,

בתלמוד. מסכת ובסיום המת, קשה 24)קבורת זו תיבה
הנזכרים  ושבח שיר לדברי נחמה ענין מה כי להולמה
מפרש  יפה" "תפלה בסידורו והקבלה" "והכתב לפניה,
נחמה, להתפארות קוראים בערבית שכן ותפארת הלול לשון
מב) כז, (בראשית להרגך לך מתנחם אחיך עשיו הנה וכן:
וראה  שיהרגך. – אנשים בפני ומתגאה מתפאר פירושו:

נו. סימן או"ח אדם 25)בטור לבני בעולם האמורים
בהם. העוסקים 26)לשבחם תלמידיהם. ועל רבנינו על

ולכם  להם יהיה ומקום מקום ושבכל הזה שבמקום בתורה
שבשמים. אביהם מלפני וריוח וסיוע רחמים וחסד חן

הזכיר 27) לא רבנו ושלומם. החכמים לחיי בו שמתפללים
"נמצא  כותב: שעו ליו"ד הרמ"א ובהגהות "קדישֿיתום",
לומר  נהגו כן על (שמת)... אב על קדיש לומר במדרשות
להפטיר  נהגו וכן חודש, עשר שנים בתרא קדיש ואם אב על
השבת... במוצאי התיבה) (לפני ערבית ולהתפלל בנביא
מן  ואמו אביו את פודה ברבים ומקדש מתפלל וכשהבן
יוחנן  ברבן מעשה פ"יז סוף זוטא באליהו (וראה הגיהנום".
את  והנחתי אני... מת לו אמר אחד... אדם שמצא זכאי בן
בבקשה  לכן מעוברת, היא שזכר אני ויודע מעוברת אשתי
שנים, חמש בן שיהיה עד שיולד משעה בו זהיר הוה ממך
את  ברכו שיאמר בשעה כי למקרא, רבו לבית אותו הולך
זרוע" וב"אור גיהנם". של מדינה אותי יעלו אז המבורך ה'

כנען  בארץ "מנהגנו כתוב: נ' אות שבת (ארצות הל'
"אין  הצבור שאמר לאחר ריינוס בני מנהג וכן הסלבים)
מעשה  מצינו וכן קדיש... ואומר היתום עומד כאלהינו"
כפחם  ושחור ערום שהיה אחד אדם שראה עקיבא ברבי
הסוס, במרוצת רץ והיה טעונין עשרה ראשו על טוען והיה
עבודה  עושה אתה למה א"ל והעמידו... עקיבא ר' עליו גזר
ירגזו  שמא תעכבני אל ממך בבקשה לו אמר כזאת... קשה
אותו  לו: אמר מעשיך? מה א"ל עלי, הממונים אותם עלי
עצים  לחטוב אותי שולחים יום ובכל הוא, מת האיש
בעולם  מלאכתך היתה מה בני א"ל בהם, אותי ושורפים
העם  מראשי והייתי הייתי, המס גבאי א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
מהם. שמעתי א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו

דבי  דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ"ב. רבתי כלה וראה

ÌÈ˜eÒÙe ÌÈ¯·„a ÌÈt ˙ÏÈÙa ÔpÁ˙‰Ï e‚‰Óƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô˙ˆ˜Óa ÌÈÓÚÙe ÔlÎa ÌÈÓÚt - el‡28È‡ ≈¿»ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»¬ƒ

È‰Ï‡ ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ EÈÙÏ ÔpÁ˙Óe ‰ÂÁzLÓe Ú¯BÎ≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿«≈¿»∆¬»»¡…≈
ÌÈ‰Ï‡‰eÈ˙B˜„ˆŒÏÚ ‡Ï Èk .ÌÈB„‡‰ ÈB„‡Â29 »¡…ƒ«¬≈»¬ƒƒ…«ƒ¿≈

EÈÓÁ¯ŒÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ««¬∆
Ï‡ ‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ‰ÚÓL '‰ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈«
Œ‰Óe ¯a„pŒ‰Ó ÌM‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó .¯Á‡z¿«≈«…«¿»∆«≈«¿«≈«

e‡ËÁ .˜cËˆp30e¯ÒÂ e„¯Óe eÚL¯‰Â eÈÂÚ ƒ¿«»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿¿«¿
‰˜„v‰ '‰ EÏ .EÈËtLnÓe EÈ˙BˆnÓ31˙La eÏÂ ƒƒ¿∆ƒƒ¿»∆¿«¿»»¿»∆

‰ÙtÎÂ eÈ˙‡hÁ ÈtÓ eÈÙ e¯ÁL‰ .ÌÈt‰«»ƒÀ¿¬»≈ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿¿»
‡ÏÂ ·ÈL‰Ï ‰t eÏ ÔÈ‡ .eÈ˙BÓL‡ ÈtÓ e˙ÓB˜»≈ƒ¿≈«¿≈≈»∆¿»ƒ¿…

ÈzLa È‰Ï‡ .L‡¯ ÌÈ¯‰Ï ÁˆÓ32ÌÈ¯‰Ï ÈzÓÏÎÂ ≈«¿»ƒ…¡…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
L‡¯ ‰ÏÚÓÏ „Ú ea¯ eÈ˙BBÚ Èk EÈÏ‡ Èt È‰Ï‡¡…«»«≈∆ƒ¬≈««¿«¿»…
‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË·‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È· È„ÈŒÏÚ33È˙l‰˙e Èt‡ CÈ¯‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙È¯Î‰ ÈzÏ·Ï CÏ - ÌËÁ‡34È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ

ÌzÏlÁ ¯L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a ¯L‡ ÌÈBba35eÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „B·k Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È36 …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚL¯ŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡37˙‡N ¯L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ38·¯ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰39‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

E¯ÈÚŒÏÚ ‡¯˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ ¯Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח: התימנים יד ט,29)בכתב (דניאל
ה).30)יח). ט, ז).31)(דניאל ט, ט,32)(שם (עזרא

ט).33)ו). מח, כב).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב).35) קטו, כז).36)(תהלים ט, (דברים
יט).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב כלשון
יט).39) ט, (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÂÈt40Ú„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó41'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒ¯kÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ42˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ÌÈBL‡ƒ̄ƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…
‰Óe˜43cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙¯ÊÚE44 »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿

˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ ¯L‡k eÈÏÚ '‰45dÈŒ¯ÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»
'‰ .‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈

‰ÚÈLB‰46‡e‰ Èk .e‡¯˜ ÌBÈ· eÚÈ CÏn‰47Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«
e¯ÊÚ .eÁ‡ ¯ÙÚ Èk ¯eÎÊ e¯ˆÈ48eÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈

eÈ˙‡hÁŒÏÚ ¯tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„B·k ¯·cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
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קטו dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn a"i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBi‰Œ¯„Ò ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«
Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙a49Ï‡¯NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈

··Ï ˙B·LÁÓ ¯ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰¯ÓL eÈ˙B·‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«
ÌeÁ¯ ‡e‰Â .EÈÏ‡ Ì··Ï ÔÎ‰Â EnÚ50ÔBÚ ¯tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»

'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚Â51ŒÏÎÏ „ÒÁŒ·¯Â ÁlÒÂ ·BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»
E˙˜„ˆ .EÈ‡¯˜52ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙¯B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ

EBÓkŒÏ‡53·eLÈ .ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»
ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁ¯È54 ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ55 «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
È¯L‡ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ ·˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒ·bNÓ56 ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈

Ce¯a e‡¯Ba Ce¯a eB„‡ Ce¯a .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc·‰Â B„B·ÎÏ e‡¯aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙¯Bz57 «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«

B˙¯Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ¯‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ¯ ˙BNÚÏ B˙¯B˙Â B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ··Ïa B„·ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«

˜È¯Ï58ÌÈÓÁ¯Â ÔBˆ¯ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ
ÌÏBÚa EÈwÁ ¯ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ ·BË L¯ÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

E¯nÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰59'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „B·Î »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡60ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿

‡¯˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L ¯BÓÊÓ ¯ÈL el‡ ÌÈeÁz ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈ¯B˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'61ÔÈ¯B˜Â .¯BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈa¯Ó«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰62˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁ¯z ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡·ŒÈk dÁÏ63EÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E· eÁË·ÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ64Èk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈL¯B„ z·ÊÚŒ‡Ï65LÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב).40) כ, הימיםֿב ו).41)(דברי כה, (תהלים
ח).42) עט, כז).43)(שם מד, כב).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
ט).48) עט, יח).49)(תהלים כט, הימיםֿא (דברי
לח).50) עח, ה).51)(תהלים פו, קיט,52)(שם (שם

יחֿיט).53)קמב). ז, כ).54)(מיכה סח, (תהלים
ח).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:

רוקח"). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר
כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב ל, יט,60)(תהלים (שם

כה).61)טו). פרק יד).62)(שם, קב, (תהלים
יד).63) קמ, יא).64)(שם ט, ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ ¯Ùqa e¯Ó‡ ¯·k66ÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
- ˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈ·BËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈ¯etk‰ ÌBi·e ‰M‰ L‡¯·e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙·e ˙BÎ¯a LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó Ï·BÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„·Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
BlÁ ÛÒeÓ·e L„Á L‡¯ ÛÒeÓ·e .˙BÎ¯a ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL - Ú·L Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡«¬¿»»««¿∆¿«
הֿח.66) פ"ב, תפלה הלכות

˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ
zLc˜ ‰z‡' - ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
¯eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎ¯·e2 ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»
.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿
.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ' - ¯ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡¯a ˙¯‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡¯˜ ÔÓ‡ „·Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙3ÈL B„Èa „È¯B‰ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
·e˙k ÔÎÂ ˙aL ˙¯ÈÓL Ô‰a ·e˙ÎÂ ÌÈ·‡ ˙BÁeÏ¬»ƒ¿»»∆¿ƒ««»¿≈»

E˙¯B˙a4E˙eÎÏÓ· eÁÓNÈ .'eÎ Ï‡¯NÈ È· e¯ÓLÂ ¿»∆¿»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿¿«¿¿
eÈ‰Ï‡ .ÈÚÈ·L ÈLc˜Ó ÌÚ ‚Ú È‡¯B˜ ˙aL È¯ÓBL¿≈«»¿≈…∆«¿«¿≈¿ƒƒ¡…≈
Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈«»
ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈««»¿»»∆¿»ƒ∆«
¯BÓL ˙aL ˙ÂˆÓ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ˙Èeˆ ‰LÓÏ' - ˙aL«»¿∆ƒƒ»««ƒ«ƒ¿««»»

B·e ¯BÎÊÂ5ˆÔa¯˜ EÏ ·È¯˜‰Ï eÈ‰Ï‡ '‰ e˙Èe ¿»ƒƒ»¡…≈¿«¿ƒ¿»¿«
Èe‡¯k ÛÒeÓ6eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È . »»»¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈

ÁBn‰ ÌBÈ ÛÒeÓ ˙‡Â 'ÂÎÂ eˆ¯‡Ï eÏÚzL7‰f‰ ∆«¬≈¿«¿≈¿¿∆««»««∆
‡ÏÂ .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ««¿≈∆«¿∆¿…

˙Bˆ¯‡‰ ÈÈB‚Ï ekÏÓ Bz˙8ekÏÓ BzÏÁ‰ ‡ÏÂ ¿««¿≈¿≈»¬»¿…ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈÏ¯Ú ekLÈ ‡Ï B˙ÁeÓa Ìb ÌÈÏÈÏ‡ È„·BÚÏ9. ¿¿≈¡ƒƒ«ƒ¿»…ƒ¿¿¬≈ƒ

z¯Áa Ìa ¯L‡ Ôe¯LÈ Ú¯Ê Bz˙ Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈¿«∆«¿À¬∆»»«¿»
˙cÓÁ10eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .˙‡¯˜ B˙B‡ ÌÈÓÈ ∆¿«»ƒ»»»¡…≈≈…≈¬≈

Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¿̄≈»ƒ¿»≈«»«»¿«≈
‰z‡' - ˙aL ˙ÁÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰««»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ¿««»«»
.ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚÎ ÈÓe „Á‡ EÓLÂ „Á‡∆»¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰¯·‡ .z˙ EnÚÏ ‰ÚeLÈ ˙¯ËÚÂ ‰l‰z ˙¯ËÚ¬∆∆¿ƒ»«¬∆∆¿»¿«¿»«»«¿»»

B· eÁeÈ ÂÈ·e ·˜ÚÈ Ôp¯È ˜ÁˆÈ Ï‚È11‰ÓÏL ‰ÁeÓ »≈ƒ¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»
‡È‰ Ez‡Ó Èk eÚ„ÈÂ EÈ· e¯ÈkÈ .d· ‰ˆB¯ ‰z‡L»«»∆»«ƒ»∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌBÈa ÔB‚ÈÂ ‰¯ˆ È‰zŒÏ‡Â eÈ·‡ eÏÈÁz .Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿

.'ÂÎÂ 'eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .e˙ÁeÓ¿»≈¡…≈≈…≈¬≈¿
ג.2) ב, כט).3)בראשית לד, (שמות פניו עור קירון הוא
טז.4) לא, ('אבודרהם').5)שם, סיני הר אל חוזר
מועט 6) מוסף תמצא לא החגים מוספי שבכל לפי
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הקב"ה, לפני תיגר השבת קראה וע"ז כשבת, (בקרבנות)
כפולים, מעשיך שכל לפי לך, הראוי קרבנך זהו לה: אמר
השבת, ליום שיש מזמור צב): (תהלים שנאמר כפול, שיר
עונג  לשבת וקראת יג): נח, (ישעיה שנאמר כפול, עונג

שנ  כפול, לחם מכובד... ה' כב):לקדוש טז, (שמות אמר
כבשים, שני כפול: להיות קרבנך ראוי לפיכך - משנה לחם

" התורה,ÈÂ‡¯Îוזהו על בפירושם התוספות' ('בעלי "
ט). כח, ע"ז.8)המנוחה.7)במדבר עובדים שאינם

מצוות 9) שבע עליהם שקיבלו גרים אלא ואלו אלו שאינם
ירחי'). ('אבן נח ויכל 10)בני ב): ב, (בראשית שנאמר

וכן  ה', וחמיד ב'ירושלמי': ותרגומו השביעי, ביום אלהים
('אבודרהם'). המלך דוד (נפש) ותכל לט): יג, (שמואלֿב

ינוחו 11) ובניו כשיעקב ישמחו ויצחק אברהם כלומר:
שיצחק  מפני ליצחק, ורינה לאברהם גילה וייחס בשבת,
לו  ויש מאברהם, יותר השבת להם שניתנה יעקב לבני קרוב
(ישעיה  שנאמר מגילה, יותר היא ורינה ממנו, יותר שמחה
בפה  ורינה בלב, היא שגילה ועוד, ורנן. גילת אף ב): לה,

('אבודרהם').

ÈL‡¯' - L„ÁŒL‡¯ ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆«……∆»≈
‰¯tk ÔÓÊ z˙ EnÚÏ ÌÈL„Á12Ì˙B„ÏBzŒÏÎÏ √»ƒ¿«¿»«»¿««»»¿»¿»

˙‡hÁ È¯ÈÚNe ÔBˆ¯ ÈÁ·Ê EÈÙÏ ÌÈ·È¯˜Ó Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ≈«»
eÈ‰È ÌlÎÏ ÔB¯kÊ Ì„Úa ¯tÎÏ13„iÓ ÌLÙ ˙ÚeLz ¿«≈«¬»ƒ»¿À»ƒ¿¿««¿»ƒ«

L„Á L‡¯ ˙ÏBÚÂ ÔÈÎz ÔBiˆa L„Á ÁaÊÓ .‡BN≈ƒ¿≈«»»¿ƒ»ƒ¿«……∆
ÈÙÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ E¯ÈÚa ÚÓL „Â„ È¯ÈL .ÂÈÏÚ ‰ÏÚ«¬∆»»ƒ≈»ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿≈

ÌÏBÚ ˙·‰‡ .EÁaÊÓ14Ì‰Ï ‡È·z15˙B·‡ ˙È¯·e ƒ¿¿∆«¬«»»ƒ»∆¿ƒ»
eÈ‡ËÁ ÈtÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .¯kÊz ÌÈaÏ«»ƒƒ¿…¡…≈≈…≈¬≈ƒ¿≈¬»≈
ÔBˆ¯ È‰È .e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ»
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â eˆ¯‡Ï eÏÚzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆«¬≈¿«¿≈¿∆«
È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '‰f‰ L„Á‰ L‡…̄«…∆«∆««¿≈∆«¿∆¿ƒ
LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈
ÔÁÏ ‰Î¯·ÏÂ ‰·BËÏ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯Œ˙‡ eÈÏÚ»≈∆…«…∆«∆¿»¿ƒ¿»»¿≈
L„Á‰ L‡¯ È‰ÈÂ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe¿∆∆¿«¬ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ…«…∆
‰lÁz .eÈ˙B¯ˆÂ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ÛBÒÂ ı˜ ‰f‰«∆≈¿¿»«…≈¿»≈¿ƒ»
˙Bn‡‰ŒÏkÓ Ï‡¯NÈ EnÚa Èk eLÙ ˙e„ÙÏ L‡¯Â¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»À
'‰ ‰z‡ Ce¯a .z˙ Ì‰Ï ÌÈL„Á ÈL‡¯Â z¯Áa»«¿»¿»≈√»ƒ»∆»«»»«»
˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿»»∆¿»ƒ
‰z‡' - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ ÛÒenÓƒ«……∆∆»ƒ¿¿«»«»

Ó EÓÏBÚ z¯ˆÈÈÚÈ·M‰ ÌBia EzÎ‡ÏÓ ˙Èlk Ì„w »«¿»»¿ƒ∆∆ƒƒ»¿«¿¿««¿ƒƒ
˙BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ea z¯Áa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»ƒ»»ƒ»«¿
E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa ezLc˜Â¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆
'‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÂ¿ƒ¿«»¿«»»≈»»»«ƒ∆»
¯tÎÏ ‰f‰ L„Á L‡¯ ÌBÈÂ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡¡…≈«»ƒ¿»¿……∆«∆¿«≈
„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'16‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆
˙Ba¯˜Œ˙‡ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
z·˙kL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ¯ È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»

'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È·‰B‡ Ï‡¯NÈŒÏk Ì· eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ

מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר
יז): י, (ויקרא אומר הכתוב וכן ב:), (שבועות וקדשיו

העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה
לטובה. ה' לפני ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא

גאולתם. אחרי תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח. ושל שבת, של שנים:

˙È·¯Ú - ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z·‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â e˙B‡˙17ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏ18ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ19‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
e˙e¯Á ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ20˙k¯aŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
z¯Ó‡ ¯L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ21˙Èˆ¯Â ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎ¯·z Ôk eÎ¯·Ï¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â22. ¿«¿«ƒ
סו,17) (ישעיה הכתוב מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב:
טז). כב, (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי שכל לפי
בזמן  - השבועות חג האביב, בזמן - הפסח חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף, בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

z¯Á· ‰z‡' - ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯ae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙¯ÈÁa ˙È·a23LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E¯„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL24.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»
ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈ¯eÊt ıa˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e‡È·‰Â .ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ ˙Ba¯˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ25 «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓe26L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
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קיז dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn a"i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙ÎL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ .Ec·Ú ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי בחרתי טז): ז, (דה"ב ככתוב
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב

לפני 26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב כסדרם לא
חטאת  מסיני, שנאמרה ההלכה כפי אלא חטאת, קרבן
הכהן  ר"ש (הגהות צ. בזבחים כמבואר לעולה, קודמת

ח:). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Á·e ˙BÚe·L ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒp·e«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL ‡l‡ .¯˙È ‡Ï·e ÔB¯ÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
¯ÎÊ ‰·‰‡a e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚe·M‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ‡e‰ ÛÒen·e .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
'‰·‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·e .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ez¯Á· ‰z‡' ¯ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡¯a ˙aM‰ ¯ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
¯‡La ÔÈa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ - ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡¯·e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ27CÏÓ' - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ביום 27) כי תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב מלשון
השנה  (ראש השופר ידי על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אףֿעלֿפי ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
ולכאן" לכאן עולה אחד ש"זכרון תשרי) חודש בראש חל
שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ:) (עירובין
והיו  חדשיכם.... ובראשי שמחתכם.... וביום י): י, (במדבר

אלהיכם. לפני לזכרון לכם

‰M‰ L‡¯28ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙¯NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
Ce¯a 'ÂÎ ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ

‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a ÂÈ¯eˆÈ ¯ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙k¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰¯NÚ29‰B¯Á‡ ‰Î¯··e .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ'30 ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙·e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ¯ÙÒ·e' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
- 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙k¯·a ¯ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'31LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.¯·„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»

ביום 28) השנה ראש חל שאם מיימוניות' ב'הגהות כתוב
ולומר  להשכים אחד שבוע מקדימים שלישי, ביום או שני
יום  ערב עד הסליחות באמירת וממשיכים 'סליחות',

ה"הודאה".29)הכפורים. ברכת ברכת 30)היא היא
שלום". אחרי 31)"שים מלכנו" "אבינו לומר ומנהגנו

('הגהות  בחול כשחל השנה, בראש שחרית תפילת
מיימוניות').

‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÔÈÎ¯·nL ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ∆…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»
d˙B‡ C¯·Ï ˙ˆ˜Ó e‚‰ ÔÎÂ ˙BlÙz‰ Úa¯‡Ó≈«¿««¿ƒ¿≈»¬ƒ¿»¿»≈»
ÏL ˙BlÙz LÓÁÓ ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ÁÒp‰ B˙B‡a¿«…«¿»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈¿ƒ∆
EÓLÂ LB„˜ ‰z‡' :dÁÒ e‰ÊÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ¿∆À¿»«»»¿ƒ¿
Ôz ÔÎ·e .‰Ïq EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„»̃¿ƒ¿»¿«¿∆»¿≈≈
ÏÚ E˙ÓÈ‡Â EÈNÚÓŒÏk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ EcÁt«¿¿¡…≈«»«¬∆¿≈»¿«
eÂÁzLÈÂ ÌÈNÚn‰ŒÏk Ee‡¯ÈÈÂ ˙‡¯aMŒ‰ÓŒÏk»«∆»»»¿ƒ»»««¬ƒ¿ƒ¿«¬
˙BNÚÏ ˙Á‡ ‰c‚‡ ÌlÎ eNÚÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ŒÏk EÈÙÏ¿»∆»«¿ƒ¿≈»À»¬À»∆»«¬
‰l‰z EnÚÏ „B·k Ôz ÔÎ·e .'ÂÎ ÌÏL ··Ïa EBˆ¿̄¿¿≈»»≈¿≈≈»¿«∆¿ƒ»
‰t ÔBÁ˙Ùe EÈL¯B„Ï ‰·BË ‰Â˜˙Â EÈ‡¯ÈÏƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿∆
˙ÁÈÓˆe E¯ÈÚÏ ÔBNN Eˆ¯‡Ï ‰ÁÓN CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«¿∆»¿ƒ∆¿ƒ«
EÁÈLÓ ÈLÈŒÔ·Ï ¯ ˙ÎÈ¯ÚÂ Ec·Ú „Â„Ï Ô¯∆̃∆¿»ƒ«¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆

ˆ Ê‡Â .eÈÓÈa ‰¯‰ÓaÌÈ¯LÈÂ eÁÓNÈÂ e‡¯È ÌÈ˜Èc ƒ¿≈»¿»≈¿»«ƒƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
'‰ CÏÓÈ EL„˜ È¯·„a ·e˙kk 'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁÂ eÊÏÚÈ«¬…«¬ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¿∆ƒ¿…
·e˙ÎÂ .dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»¿»

'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'B‚Â '‰ da‚iÂ32. «ƒ¿«¿»«»«∆∆«»
יח).32) הלכה ב, (פרק תפילה הלכות לעיל השווה

˙È¯ÁL ˙È·¯Ú - ‰M‰ L‡¯ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆…«»»«¿ƒ«¬ƒ
eÏŒÔzzÂ .'ÂÎ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓeƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ«ƒ∆»

‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰33ÔB¯ÎÊ ¡…≈∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a ‰Úe¯z¿»¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»…¡…≈≈…≈¬≈
ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«
ÏÚ EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰ŒÏk»»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆«
‰z‡ Èk ÏeÚtŒÏk Ú„ÈÂ .Eˆ¯‡ Ï·˙ È·LBÈŒÏk»¿≈≈≈«¿∆¿≈«»»ƒ«»
Ïk ¯Ó‡ÈÂ Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈŒÏk ÔÈ·ÈÂ BzÏÚt¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«…
Ce¯a .'ÂÎ eLc˜ 'ÂÎÂ '‰ Bt‡a ‰ÓLe Áe¯ ¯L‡¬∆«¿»»¿«¿«¿≈»
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»
בשלש 33) כמו וכו' חגים לשמחה מועדים אומרים ואין

שלמי  בו שמביאים יום אלא חג קרוי שאין לפי - רגלים
ראש  אבל בחגך", "ושמחת שמחה: כתוב ובהם חגיגה,
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dpydקיח lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn a"i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חגים  קרויים ואינם שמחה בהם אין הכיפורים ויום השנה
פריז). כת"י ויטרי במחזור לתפילות, בפירושו רש"י (לשון
ברכת  את "והשיאנו... בהם אומרים אין זה ומטעם

ולששון". לשמחה מועדיך...

ÛÒeÓ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏMÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»ƒ»…¿»∆¿»ƒ∆«
'ÂÎ eÈ‡ËÁ ÈtÓe ez¯Á· ‰z‡' - ‰M‰ L‡…̄«»»«»¿«¿»ƒ¿≈¬»≈

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â34ÔB„‡Ï ÁaLÏ eÈÏÚ' .·e˙kL BÓk 'ÂÎ ¿∆¿≈¿∆»»≈¿«≈««¬
ÈÈB‚k eNÚ ‡lL ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈÏ ‰l„b ˙˙Ï Ïk‰«…»≈¿À»¿≈¿≈ƒ∆…»»¿≈
‰Ï‡L‡ ÂÈÙ ‰lÁ‡ Ï‡Ï ‰ÏÈÁB‡ .'ÂÎÂ ˙Bˆ¯‡‰»¬»¿ƒ»»≈¬«∆»»∆¿¬»
BfÚ ‰¯ÈL‡ ÌÚ Ï‰˜a ¯L‡ ÔBLÏ ‰ÚÓ epnÓ35 ƒ∆«¬≈»¬∆ƒ¿««»ƒ»À

'‰ ‰z‡ Ce¯a .'ÂÎ ÂÈÏÚÙÓ „Úa ˙B¯ ‰ÚÈa‡«ƒ»¿»¿«ƒ¿»»»«»
EÈwÁ È„nÏ36˙B‡¯Ï eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰e˜ ÔkŒÏÚ . «¿≈ƒÀ∆«≈¿«∆¿¡…≈ƒ¿

eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'BÎÂ EfÚ ˙¯‡Ù˙a ‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿∆∆À∆¿¡…≈≈…≈¬≈
Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎ CÏÓ¿…»«»∆∆«»»»∆¿«≈

˙¯‰ ÌBi‰ .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ37ÌBi‰ ÌÏBÚ ƒ¿»≈¿«ƒ»«¬«»«
Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ«¬ƒ«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»ƒƒ
Ì‡ ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈¿«≈»«»ƒƒ
- ‰iL ‰Î¯a .'ÂÎÂ '˙BÈeÏz EÏ eÈÈÚ ÌÈ„·Úk«¬»ƒ≈≈¿¿¿¿»»¿ƒ»
'ÂÎ Ì„˜ È¯eˆÈŒÏk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡'«»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
‰ÁÎL ÔÈ‡Â ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰z‡ ˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ Èkƒ≈«ƒ¿»«»≈»¿≈ƒ¿»
.'ÂÎÂ ¯kÊz BÚ¯ÊÏ ˜ÁˆÈ ˙„˜ÚÂ E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«¬≈«ƒ¿»¿«¿ƒ¿…
È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ ÌBi‰ ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰«¬«»««¬ƒ«ƒ¿»»¿≈
eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ»ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈
‰z‡' - ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a .'ÂÎ 'ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k¿«≈»«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»

Ú ¯a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„B·k ÔÚa ˙ÈÏ‚ÔÓ Ìn ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿∆¿«≈ƒ»ƒ
'ÂÎ ÚÓBL ‰z‡ Èk 'ÂÎ EÏB˜ ÌzÚÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«¿»∆ƒ«»≈«
'ÂÎ 'ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰ .‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»«¬«»

.‰ÏÚÓÏ ·e˙kk«»¿«¿»
תשרי.34) ראשֿחודש מוסף גם אנו 35)לכלול ואין

שחוזר  בשעה הש"ץ כיֿאם בלחש בתפילה זה אומרים
"אשר  הלשון כמשמעות לש"ץ "רשות" שהיא לפי בקול,

('אבודרהם'). עוזו" אשירה עם יב.36)בקהל קיט, תהלים
נגמר 37) השנה בראש כי יז), כ, (ירמיה הכתוב מלשון

רבה  (ויקרא במדרש שאמרו כמו ולידתו, עולם של הריונו
העולם", נברא באלול בכ"ה אליעזר, רבי בשם "תני כט): פ'
אדם  נברא השנה, ראש הוא לבריאתו, ששי שביום נמצא

('אבודרהם'). זה ביום נידון העולם ולכך הראשון

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌBˆ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a38˙È·¯Úa - ¿»»∆¿»ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ
.'ÂÎ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ»«»¿«¿»
ÌBÈŒ˙‡Â ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ«ƒ∆»¡…≈∆«ƒƒ«∆¿≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆«∆ƒ¿ƒ»¿¡…≈≈…≈
„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆ¯ÈÂ ‰‡¯È ÚÈbÈ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLe¯È ÔB¯ÎÊ eÈ˙B·‡ ÔB¯ÎÊ eB¯ÎÊ EÈÙÏ ¯ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔB¯ÎÊÂ E¯ÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E¯·„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«

,ez¯Á· ‰z‡' - ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»
ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe39‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆

eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ¯ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈ· eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt ¯·Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ E·ehÓ eÚaNÂ E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú .'ÂÎ 'E¯·„e ˙Ó‡a Ec·ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
באים 38) הכיפורים יום "ערב מיימוניות': ב'הגהות כתוב

אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ), (בחזרת וידוי
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי" "כל ואומר: החזן ומתעטף
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב'ירושלמי' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני  להם מכתב שלח יוסי "רבי ה"ט): פ"ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי לכם שכתבו אףֿעלֿפי הגולה)
אל  מיימוניות') ב'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ¯ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL¯ÈkÊÓ 'Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‰¯Bza ÌÈ·e˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba¯»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»
ÔÂÈk - ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡ ‡¯B˜Â¿≈»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»
BÈ‡ ·eL - 'E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL BÓk' ¯Ó‡L∆»«¿∆»«¿»»≈¿»∆≈

CÈ¯ˆ40: »ƒ
ע"א.40) לה, השנה ראש

Èece‰ ÁÒ1 …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL2 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡3eÏÊb4ÈÙ„ e¯ac5 ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ6'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
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קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום
תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ"א, אבל כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי יוסף ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בלב. ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי

אמרו:6) ושמחי" "רני פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה
של  צדקתם לכם ואודיע בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר
עליהם  הבאתי ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני בני,
צדיק  אותי קוראים אלא בי בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ7e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏ·a EÈÙÏ8ÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰Ó¯Ó·e ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ9ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ10‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL11e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ12. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»

ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ13ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«
Ú¯‰ ¯ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ14‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿

ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁL15e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆
ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ·ÊÎ·e LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰16ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ17‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL18‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL19e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ20EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa21˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„È22EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„·e ÔBˆ¯a »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ23ÔÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ24Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚ25ÏÚ .Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ26ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ27ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ28. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ29ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ

(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÏ30‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»

ÌÈÓL È„Èa31Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ƒ≈»»ƒ«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
˙¯k32ÏÚ .˙e˜ÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«

ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ Úa¯‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«ƒ≈ƒ
‚¯‰ ‰Ù¯N ‰ÏÈ˜Ò33ÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰ ÏÚ .˜ÁÂ ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆««¿ƒ»¿«

EÈÙÏ Ìe¯Ó‡ ¯·k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»¬«¿¿»∆

‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿∆≈»¿ƒ»»¬»≈«»
·e˙kk ˙B¯zÒp‰ŒÏk Ú„BÈ34eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰' ≈«»«ƒ¿»«»«ƒ¿»«¡…≈

‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Â¿«ƒ¿»¿»≈«»¿ƒ«»
ÔÏÁBÓe ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈÏ ÔÁÏBÒ35Ôe¯LÈ ÈË·LÏ ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»¬»¿ƒ¿≈¿À

„Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈»∆∆≈¿≈«¡…««
Èz¯ˆB ‡lL36el‡k Èz¯ˆBpL ÂLÎÚÂ È‡„Î ÈÈ‡ ∆…«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ

È¯‰ .È˙˙ÈÓa ¯ÓÁÂ Ï˜ ÈiÁ· È‡ ¯ÙÚ .Èz¯ˆB ‡Ï…«¿ƒ»»¬ƒ¿«««»…∆¿ƒ»ƒ¬≈
È‰È ‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡¬ƒ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ
‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆∆…∆¡»«∆»»ƒ¿≈
eÈ‰È .ÔÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ï·‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¬»…«¿≈ƒƒƒ¿

ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï37È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆ƒ
.'ÈÏ‡B‚Â¿¬ƒ

אפילו 7) עליהם שחייב חטאים ויש לעבור, שאנסוהו
גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע"ז כגון: באונס. כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 8)בסנהדרין בכח כראוי השתמש שלא
יג, (משלי ככתוב אותו, ולדעת התורה לעסק בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 9)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 10)את אמרו וחז"ל הלב, במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי רק 11)כט.): שהתוודה
עמו. בל ולבו לו.12)בפה, להרע חבירו על שנתחזק

את 13) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי
גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 14)פיו את בעצמו שמגרה

ממנה.15)עליו. ויודעים רבים, בפני עבירה שעשה
תתורו..16) ולא ככתוב: לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה

אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 17)ואחרי
לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא

אכלך. ויש 18)תתן בסידורו). (הריעב"ץ בטלה דברי
יושבי  בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:

יג). סט, (תהלים מלמעלה 19)שער הבריות על שמביט
יז). ו, (משלי הכתוב מלשון דברים,20)למטה, ברוב

פשע. יחדל לא דברים ברב יט): י (שם, למהר 21)ככתוב
יח). ו, (משלי הכתוב כלשון רע. מלתת 22)לעשות

בדעתו 23)צדקה. מטורף שהיה כלומר: כז. כח, דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי ספק
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב כי השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 24)'הכתב נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ"א. פ"א, כריתות במס' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 25) בסוכה ישב שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב). כ, (יחזקאל רוחכם על את 26)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 27)ידועה עבירה עבר אם לו שספק
שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת
שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי לו

ויורד 28) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי אדם שמביאו
ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני.
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ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע שאם
א). ה, (ויקרא מצות 29)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש

וכדומה. תפילין או הניתק 30)ציצית גזילה של לאו כגון
את  "והשיב ולקיים: הגזילה את להשיב שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.31) לפני הבא,32)שמת עולם מחיי נכרתת שנפשו
בידי  מיתה חייבי כל רבינו מונה פ"יט סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי שמים,

בלבד. מלקות וכל 33)אלא בסייף, ראשו את שמתיזים
פ"טו. שם, רבינו בדברי מפורשות ביתֿדין מיתות

כח.34) כט, בו 35)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח הקב"ה והוא אני 36)בקביעות, מה

חשיבותי. טו.37)ומה יט, תהלים

‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙È·¯Úa ‰cÂ˙Ó ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿»
ÈecÂ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰L ‡l‡ .¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa≈»ƒ≈¿ƒ«ƒ∆»∆«»ƒ≈ƒ
Ì„˜ 'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓBbL ¯Á‡ B˙lÙz ¯Á‡ ‰Ê∆««¿ƒ»««∆≈ƒ»…∆
CB˙a B¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏLe ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙiL∆«¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' ¯Ó‡iL Ì„˜ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ…∆∆…«¡…≈≈…≈
‰f‰ ¯„qk ÈecÂ ‰cÂ˙Ó 'eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈ƒ¿«∆ƒ«≈∆«∆

Œ¯Á‡ÂÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ¯ÓB‡ Ck ¿««»≈¿…«¬≈¿
:'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó' - ‰f‰ ¯„qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
‰Ó 'ÂÎ ˙BÓlÓ ea¯ eÈ˙BBÚ Èk 'ÂÎ ÌB¯Ó ·LBÈ≈»ƒ¬≈«ƒƒ¿»
eÈNÚn Œ‰Ó e˜„vŒ‰Ó ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡»∆«≈∆«¿≈«ƒ¿≈««¬≈
ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó«…«¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ
ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â EÈÙÏ¿»∆¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·k ÌÈB·e¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ…«¬≈…ƒ≈«≈

·e˙kk EÈÙÏ Ï·‰38ÔÈ‡ ‰Ó‰a‰ŒÔÓ Ì„‡‰ ¯˙BÓe ∆∆¿»∆«»«»»»ƒ«¿≈»»ƒ
L‡¯Ó LB‡ zÏc·‰ ‰z‡ Ï·‡ .Ï·‰ Ïk‰ Èkƒ«…»∆¬»«»ƒ¿«¿»¡≈…
‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡È ÈÓ Èk EÈÙÏ „ÓÚÏ e‰¯ÈkzÂ««ƒ≈«¬…¿»∆ƒƒ…«¿««¬∆
Œ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .CÏŒÔzÈŒ‰Ó ˜cˆÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿««ƒ∆»«ƒ∆»¡…≈∆
ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
·Ïa EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ ·eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

¯Ó‡pL ¯·ck ÌÏL39e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ ·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰a¯ÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁ¯ÈÂ '‰ŒÏ‡ ·LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ·ÈËÓe ·BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB¯ ·ÈË‰Ï ‰a¯Ó „ÒÁŒ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÌeÁ¯Â¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

·e˙kk40Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎ¯cÓ e·eL e·eL .‰ÈÁÂ Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
eÏa˜Â e·ÈL‰ .Ï‡¯NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'ÂÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט.38) ג, ו.39)קהלת נה, יא.40)ישעיה לג, יחזקאל

ה'תשע"ח  מרחשון י"ג ה' יום
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ…«ƒ¿««»

ÌÏBÚ‰Œ˙‡ Ôf‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«»∆»»
ÔÁa B·eËa Blk1ÏkÏ Ò¯ÙÓe ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e À¿¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿«¿≈«…

¯eÓ‡k2ÔÈÎÓe ÔBˆ¯ ÈÁŒÏÎÏ ÚÈaNÓe E„ÈŒ˙‡ Á˙Bt »»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»≈ƒ
Ôf‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯aŒÏÎÏ ÔBÊÓ»¿»¿ƒ»¬∆»»»«»«»

EÎ¯·e eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰„B .Ïk‰Œ˙‡Èk ekÏÓ ∆«…∆¿¡…≈¿»∆¿«¿≈ƒ
˙È¯a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ eÈ˙B·‡Œ˙‡ zÏÁ‰3 ƒ¿«¿»∆¬≈∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ
˙ÈaÓ e˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e˙‡ˆB‰L ÏÚ ‰¯B˙Â¿»«∆≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈
EBˆ¯ ÈwÁ ÏÚ ez„nlL E˙¯Bz ÏÚ ÌÈ„·Ú¬»ƒ«»¿∆ƒ«¿»«À≈¿¿
CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚ ezÚ„B‰L∆«¿»«À»¡…≈»ƒ»

¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»

ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«
˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿
ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ

:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿
יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים

פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו
ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי

עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב
עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן

עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל
ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
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קכי dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn b"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור
יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים
יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»

„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«

.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»
Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»
ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט

לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור

היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים
לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת

כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח
זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא

כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
‰ÈÚLÈa 'ÈÏ‡ eÎÏe ÌÎÊ‡ eh‰' „Ú '‰„ÏÈ ‡Ï22. …»»»««»¿¿∆¿≈»ƒ«¿»

'‰ È‡ Èk' „Ú '‰ÂL‡Â ÈeÈn„˙ ÈÓŒÏ‡Â' - EÏŒCÏ∆¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆«ƒ¬ƒ
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÚ‡23- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ . ∆¡≈¡…≈ƒ¿»≈ƒ«¿»«≈»≈»

‡NzÂ' „Ú 'ÌÈ‡È·p‰ È· ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â'¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ««ƒ»
ÌÈÎÏÓa '‡ˆzÂ daŒ˙‡24˙lÁz - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ . ∆¿»«≈≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈»»¿ƒ«

ÌÈÎÏÓa 'ÌÏBÚÏ CÏn‰ ÈB„‡ ÈÁÈ' „Ú ¯Ùq‰25. «≈∆«¿ƒ¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
„Èa Ï‡¯NÈŒÏ‡ '‰ ¯·„ ‡NÓ' - ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz¿…ƒ¿»«»¿«∆ƒ¿»≈¿«

¯NÚŒÈ¯˙a 'Â‚Â '˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ' „Ú 'ÈÎ‡ÏÓ26. «¿»ƒ«¿»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬«
‡eÏ˙ ÈnÚÂ' - ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ‡È··e' „Ú 'È˙·eLÓÏ ÌÈ «≈≈«¬…¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ

¯NÚŒÈ¯˙a '‰ÏÚ‰27'‰È„·Ú ÔBÊÁ' - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ . ∆¡»ƒ¿≈¬««ƒ¿««¬…¬…«¿»
‰LÏL ÏÚ' - ·˜ÚÈ ·LiÂ .¯NÚŒÈ¯˙a B¯ÙÒ ÛBÒ „Ú«ƒ¿ƒ¿≈¬««≈∆«¬…«¿»
'‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚLtƒ¿≈ƒ¿»≈««¿≈»»ƒ…ƒ»

¯NÚŒÈ¯˙a28.‰p‰Â ‰ÓÏL ı˜ÈiÂ' - ıwÓ È‰ÈÂ ƒ¿≈¬««¿ƒƒ≈«ƒ«¿……¿ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'CÏÓ ‰ÓÏL CÏn‰ È‰ÈÂ' „Ú 'ÌBÏÁ29. ¬««¿ƒ«∆∆¿……∆∆ƒ¿»ƒ

„Ú '„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ Ì„‡ŒÔ· ‰z‡Â' - ÂÈÏ‡ LbiÂ«ƒ«≈»¿«»∆»»«¿≈∆»«
Ï‡˜ÊÁÈa ''‰ È‡ Èk ÌÈBb‰ eÚ„ÈÂ'30- ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ . ¿»¿«ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¿ƒ«¬…

‡qkŒÏÚ ·LÈ ‰ÓÏLe' „Ú '˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e·¯˜iÂ'«ƒ¿¿¿≈»ƒ»«¿……»««ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'ÂÈ·‡ „Âc31. »ƒ»ƒƒ¿»ƒ

אֿטז).21) ג).22)(מב, אֿנה, יז).23)(נד, כהֿמא, (מ,
אֿלז).24) אֿלה).25)(ד, פרקים:26)(שם, (מלאכי,

ד). ג, יד).27)א, יב, – ז יא, ו 28)(הושע ב, (עמוס
ח). ג, א).29)– ד, – טו טוֿכח).30)(ג. (לז,

אֿיב).31) (ב,

„Ú 'ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰ Ì„‡ Ôa' - ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿∆»»«∆¿»«ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌL CÏ ‡ˆiÂ'32„BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ' - ‡¯‡Â . «≈≈»≈ƒ∆¿≈»≈»¿…ƒ¿∆

˙È·Ï Ô¯˜ ÁÈÓˆ‡ ‡e‰‰ ÌBia' „Ú 'Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈««««¿ƒ«∆∆¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ï‡¯NÈ33'ÌÈ¯ˆÓ ‡NÓ' - ‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a . ƒ¿»≈ƒ∆¿≈…∆«¿…«»ƒ¿«ƒ

'‰ BÎ¯a ¯L‡' „Ú‰ÈÚLÈa '˙B‡·ˆ34ÁlLa È‰ÈÂ . «¬∆≈¿¿»ƒ«¿»«¿ƒ¿««
Ë˜LzÂ' „Ú 'ÌÈ‰Ï‡ ÚÎiÂ' ÔÓ ‰¯B·c ˙¯ÈL -ƒ«¿»ƒ««¿«¡…ƒ««ƒ¿…

ÌÈËÙLa '‰L ÌÈÚa¯‡ ı¯‡‰35- B¯˙È ÚÓLiÂ . »»∆«¿»ƒ»»¿…¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
'‰¯Nn‰ ‰a¯ÓÏ' „Ú 'e‰ÈfÚ CÏn‰ ˙BÓŒ˙La'ƒ¿««∆∆Àƒ»«¿«¿≈«ƒ¿»

‰ÈÚLÈa36‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰' - ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â . ƒ«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ«»»¬∆»»
'·Î¯ŒÔa ·„BÈÏ LÈ‡ ˙¯kÈ ‡Ï' „Ú 'e‰ÈÓ¯ÈŒÏ‡∆ƒ¿¿»«…ƒ»≈ƒ¿»»∆≈»

‰ÈÓ¯Èa37„Ú '‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â' - ÈÏ eÁ˜ÈÂ . ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«»«»¿»ƒ¿……«
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ÌÈÎÏÓa 'Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzÎLÂ'38‰eˆz ‰z‡Â . ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«∆
„Ú '˙Èa‰Œ˙‡ Ï‡¯NÈ [-˙Èa] (Èa)Œ˙‡ '„b‰' -«≈∆¿≈≈ƒ¿»≈∆««ƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌÎ˙‡ È˙Èˆ¯Â'39'‰ ¯·„e' - ‡N˙ Èk . ¿»ƒƒ∆¿∆ƒ∆¿≈ƒƒ»¿«
ÌÈÎÏÓa 'CÏiÂ ·‡Á‡ ·k¯iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰È‰40. »»∆≈ƒ»««ƒ¿««¿»«≈∆ƒ¿»ƒ

Ì¯ÈÁ Œ˙‡ ÁwiÂ ‰ÓÏL CÏn‰ ÁÏLiÂ' - Ï‰˜iÂ««¿≈«ƒ¿««∆∆¿……«ƒ«∆ƒ…
ÌÈÎÏÓa '˙Î‡ÏÓ ÌzzÂ' „Ú '¯vÓ41È„e˜Ù ‰l‡(Â) . ƒ…««ƒ…¿∆∆ƒ¿»ƒ≈∆¿≈

'˙Èa‰ ˙B˙Ï„Ï ˙B˙t‰Â' „Ú 'Ì¯ÈÁ NÚiÂ' -«««ƒ»«¿«…¿«¿«»ƒ
ÌÈÎÏÓa)42.( ƒ¿»ƒ

אֿיד).32) כא).33)(טז, כט, – כה פרק 34)(כח, כל
אֿלא).35)יט. ה, – כג ואנו 36)(ד, ו, ט, – אֿז (ו,

ט  לפרק ומדלגים ו פסוק פ"ז עד ו פרק מתחלת קוראים
לכך). נתכוון רבנו גם ואולי י, לה.37)פסוק פרק כל

אֿיג).38) ו, – כו יֿכז).39)(ה, אֿמה).40)(מג, (יח,
יגֿכב).41) מֿנ).42)(ז, (שם,

CÏÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k' „Ú 'ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊŒÌÚ' - ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«»«¿ƒƒ«…»«∆∆
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ43eÙÒ ÌÎÈ˙BÏÚ' - Ô¯‰‡Œ˙‡ Âˆ . ƒ¿»≈ƒ«¿»«∆«¬……≈∆¿

''‰ Ì‡ ÈzˆÙÁ ‰l‡a' „Ú 'ÌÎÈÁ·ÊŒÏÚ«ƒ¿≈∆«¿≈∆»«¿ƒ¿À
e‰ÈÓ¯Èa44ÌBia È‰ÈÂ .„Âc „BÚ ÛÒiÂ' - ÈÈÓM‰ ¿ƒ¿¿»«¿ƒ««¿ƒƒ«…∆»ƒ

E··Ïa ¯L‡ Ïk' „Ú 'Ï‡¯NÈa ¯eÁaŒÏkŒ˙‡∆»»¿ƒ¿»≈«…¬∆ƒ¿»¿
Ï‡eÓLa (ÌÈÎÏÓa)45‡a LÈ‡Â' - ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ . ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

'ı¯‡ ˙¯·k Bz‡Ó CÏiÂ' „Ú '‰LÈÏL ÏÚaÓƒ««»ƒ»««≈∆≈ƒƒ¿«»∆
ÌÈÎÏÓa46'ÌÈL‡ ‰Úa¯‡Â' - ‰È‰z ˙‡Ê .47‚l„Óe ƒ¿»ƒ…ƒ¿∆¿«¿»»¬»ƒ¿«≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈt ÏÚÓ ÌÎÈÏL‰ ‡ÏÂ' „Ú48˙BÓ È¯Á‡ . «¿…ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»ƒ«¬≈
'ÌÈB‚(‰) ÈÈÚÏ Ca zÏÁÂ' „Ú 'ËtL˙‰ ËtL˙‰' -¬ƒ¿…¬ƒ¿…«¿ƒ«¿¿»¿≈≈ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa49È˜fÓ ÌÈL‡ e‡a' - eÈ‰z ÌÈL„˜ . ƒ∆¿≈¿…ƒƒ¿»¬»ƒƒƒ¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa '˙Bˆ¯‡‰ŒÏÎÏ ‡È‰ È·ˆ' „Ú 'Ï‡¯NÈ50. ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿»»¬»ƒ∆¿≈

¯Ó‡„Ú '˜B„ˆ Èa ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰Â' - ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¡…∆«…¬ƒ¿«…¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»«
Ï‡˜ÊÁÈa '‰Ù¯Ëe ‰Ï·ŒÏk'51ÈfÚ '‰' - ÈÈÒ ¯‰a . »¿≈»¿≈»ƒ∆¿≈¿«ƒ«Àƒ

‰ÈÓ¯Èa '‡Ù¯‡Â '‰ È‡Ù¯' „Ú 'ÈfÚÓe52È˙˜ÁaŒÌ‡ . »Àƒ«¿»≈ƒ¿≈»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿À…«
„iÓ ÌÈzÏv‰Â' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ŒÏÚ ‡·p‰' -ƒ»≈«≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'Ì‰a ÌÈ„·BÚ‰53. »¿ƒ»∆ƒ∆¿≈
ו).43) מד, – כא נוהגים 44)(מג, ואנו כג). ט, – כא (ז,

כב. ט, פרק עד ומדלגים ג ח, עד (שמואלֿב 45)לקרוא
ג). ז, – א יט).46)ו, ה, – מב ד, (שם,47)(מלכיםֿב

גֿכ). כג).48)ז, יג, אֿט 49)(שם, (כ,50)ז).(כב,
הפרק.51)אֿטו). סוף עד  טו יז,52)מד, – יט (טז,

אֿכז).53)יד). (לד,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â' - ÈÈÒ ¯a„Óa¿ƒ¿«ƒ«¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«
¯NÚŒÈ¯˙a '‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â'54È‰ÈÂ' - ‡N . ¿≈«¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈¬«»«¿ƒ

''‰ e‰Î¯·ÈÂ ¯Úp‰ Ïc‚iÂ' „Ú '‰Ú¯vÓ „Á‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ»¿»««ƒ¿«««««¿»¿≈
ÌÈËÙLa55È„È' „Ú 'ÔBiˆŒ˙· ÈÁÓNÂ Èp¯' - E˙ÏÚ‰a . ¿…¿ƒ¿«¬…¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿≈

¯NÚŒÈ¯˙a '˙Èa‰ e„qÈ Ï·a¯Ê56ÁÏLiÂ' - EÏŒÁÏL . ¿À»∆ƒ¿««ƒƒ¿≈¬«¿«¿«ƒ¿«
'B‚Â 'È·LBÈŒÏk e‚Ó Ì‚Â' „Ú 'ÔeŒÔa ÚLB‰È¿À«ƒ«¿«»…»¿≈¿

ÚLB‰Èa57'ÌÚ‰ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ' - Á¯˜ ÁwiÂ . ƒÀ««ƒ«…««…∆¿≈∆»»
Ï‡eÓLa 'BnÚŒ˙‡ '‰ LBhÈ ‡Ï Èk' „Ú58˙wÁ ˙‡Ê . «ƒ…ƒ∆«ƒ¿≈…À«

'‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ' „Ú 'È„ÚÏb‰ ÁzÙÈÂ' - ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»ƒ»ƒ»
ÌÈËÙLa59„Ú '·˜ÚÈ ˙È¯‡L ‰È‰Â' - ˜Ïa ‡¯iÂ . ¿…¿ƒ««¿»»¿»»¿≈ƒ«¬…«

¯NÚŒÈ¯˙a 'EÈ‰Ï‡ŒÌÚ ˙ÎÏ Úˆ‰Â'60„ÈÂ' - ÒÁÈt . ¿«¿≈«∆∆ƒ¡…∆ƒ¿≈¬«ƒ¿»¿«
'e‰iÏ‡ È¯Á‡ CÏiÂ Ì˜iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰˙È‰ '‰»¿»∆≈ƒ««»»«≈∆«¬≈≈ƒ»

ÌÈÎÏÓa61ŒÈ· ‰hÓÏ ‰LÓ ÔziÂ' - ˙Bhn‰ ÈL‡¯ . ƒ¿»ƒ»≈«««ƒ≈∆¿«≈¿≈
ÚLB‰Èa 'ı¯‡‰Œ˙‡ (˜lÁÓ) e˜ÏÁiÂ' „Ú 'Ô·e‡¯62. ¿≈«««¿¿≈«≈∆»»∆ƒÀ«

Ï‡¯NÈŒÈ· eziÂ' „Ú '˙BÏÁp‰Œ‰l‡' - ÈÚÒÓ ‰l‡≈∆«¿≈≈∆«¿»««ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌiÂÏÏ63. «¿ƒƒƒÀ«

אֿכב).54) ב, בֿכד).55)(הושע יד 56)(יג, ב, (זכריה
דֿט). הפרק.57)– סוף עד א יד 58)ב, יא, (שמואלֿא

כב). יב, הפרק).59)– סוף עד א ו 60)(יא, ה (מיכה
ח). ז. כא).61)– יט, – מו יח, טו 62)(מלכים ֿא יג,

ה). יד, ג).63)– כא – נא (יט,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Ï‡ '‰ ¯ac ¯L‡' - ÌÈ¯·c‰ ‰Ï‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆∆ƒ¿»≈«
‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈

ÛÒka ˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»«∆∆
‰ÈÓ¯Èa 'e˜È65ÈÊ‡a ˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»¿»¿≈

ÈÏLe¯È'eÏl‰˙È B·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»
‰ÈÓ¯Èa66'‰ Ì‡ ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ¿À

‰ÈÓ¯Èa 'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â67. «¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»
¯Ó‡iÂ' „Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈««…∆

Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL68‡ˆ˙ŒÈk . ¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ≈≈
‰È‰È '‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' -«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««ƒ¿∆

Ï‡eÓLa 'CnÚ69ÚLB‰È ‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆¿À«
ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ70Ìz‡ . ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ««∆

„Ú 'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·vƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k'71eÈÊ‡‰ . ¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ««¬ƒ

'eÈÁÂ e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' -¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒƒ¿
Ï‡˜ÊÁÈa72‰LÓ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈∆

ÚLB‰Èa 'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú73. ∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«ƒÀ«
דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,

ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,
אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
.˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿
e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ ÔÎÂ¿≈»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»
¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLz ¯Á‡Ó≈««ƒ¿»¿»«…«»»««»∆««

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡· ‰ÚLz75¯Ó‡zÂ' - ‰iMa . ƒ¿»¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆
'ÔBiˆ76'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM· .77- ˙ÈÚÈ·¯a . ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡'78ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa . »…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒ
'È¯B‡79'‰¯˜Ú Èp¯' - ˙ÈMMa .80NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma . ƒ«ƒƒ»ƒ¬»»«¿ƒƒ

'‰a NÈN‡81.' »ƒ«
קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,

רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף
ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,

ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,
כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,

בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
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כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי
ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ
‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ
.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»
ãycew zegiyn zecewpã

מניסן  החדשים סדר לפי הוא בתורה המועדים סדר
את  התורה מזכירה שבת, מצוות הקדמת ולאחר והלאה.
העומר, ספירת העומר, הקרבת מצוות הפסח, מצוות
שבו, קודש ומקרא השבועות שבחג הלחם שתי הקרבת
הקדוש  רבינו ש"הלך הרמב"ם וכתב וסוכות. יוהכ"פ ר"ה,
שבת, במסכת התחיל ולכן דאמור", המועדות פרשת אחר
מסכת  סידר השבת) מעניין (שהוא עירובין מסכת ואחרי'

וכו'. פסחים
באופן  וסידרם הרמב"ם שינה החזקה" ה"יד בספר אבל
(כבמשנה), ועירובין שבת סידר זמנים, ספר בתחילת אחר.
ומצה, חמץ יו"ט, שביתת (יוה"כ), העשור שביתת ולאח"ז
ה'מגיד  של הסברו פי על וגם וכו'. לולב סוכה, שופר,
המועדים, של חומרתן סדר על־פי הרמב"ם שסדרן משנה'
שסידרה  מהסדר יותר זה סדר נחשב במה מובן אינו הרי
החודש  קידוש הל' סידר מדוע ובנוסף (והמשנה), התורה
תלוי  המועדים כל קביעות והלא הספר, לסוף קרוב
הרמב"ם  שהביא הפסוק על־פי זה ומבאר החודש. בקידוש

לבי  ששון כי לעולם עדותיך "נחלתי זמנים לספר ככותרת
ב"כל  המדבר זמנים, לספר מתאים אינו שלכאורה המה",
אינו  שחיובן מצוות היינו ידועים", בזמנים שהן המצוות
סוכה, יו"ט, יוה"כ, שבת, - מסויימים בזמנים אלא תמידי
כו'" לעולם עדותיך "נחלתי הפסוק ואילו - וכו' לולב
שהן  אלו מצוות היפך שבמצוות, התמידיות את מדגיש
זה  חילוק מדגיש עצמו שהרמב"ם ועוד, ידועים. בזמנים

שהן המצוות כל בו ש"אכלול אהבה ספר zexiczבין

כגון  תמיד, ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהן שנצטווינו
כל  בו "אכלול זמנים בספר משא"כ כו'", ותפילין ק"ש

בזמנים שהן כנ"ל.mireciהמצוות "
פרטים: שני יש הזמן, לפי הוא שחיובן במצוות והביאור:
וחלות  מצוה, של זמן שנהיה - הזמן על המצווה חלות
קידשה  - המועדות על התורה כשציוותה האדם. על החיוב
"אלה  ואמרה: המועדות לפרשת הקדימה ולכן הזמן, את
שיש  כלומר, מועדי" הם אלה קודש... מקראי ה' מועדי
האדם  על בהם הימים משאר הנבדלים מיוחדים ימים

מצוותן. לקיים
ה'יד' בספר ברמב"ם שנסדרו כפי המועדות דיני אבל

ה  "הלכות ספר ה'גברא',שהוא חיובי של בסדר הם לכות"
באזהרות  מתחיל תחילה. החמורים החיובים את סידר ולכן
מלאכה  "כל כי העשור, שביתת ואח"כ שבת ואיסורים,
בעשור  זדונה על חייבין סקילה, בשבת זדונה על שחייבין
וח' וא' פסח, של וז' א' כי יו"ט שביתת והלכות כו'", כרת
בכל  שאסורין שווים כולם ור"ה השבועות חג סוכות, של
וקיומי  חיובי ואח"כ נפש, אוכל ממלאכת חוץ מלאכה
שביתת  יוה"כ הל' את קורא גם לכן שבמועדים. המצוות
פסח  הל' ואת בשביתה, ה'גברא' חיוב על שמורה העשור,
מחמץ  להישמר ה'גברא' חיוב שם על ומצה" "חמץ  קרא

מצה. ולאכול
עדותיך  "נחלתי בפסוק להדגיש הרמב"ם שמקדים וזהו
קבועים  בזמנים הם אלו שחיובים אף כי כו'" לעולם...
עדותיך  "נחלתי תמידיים: חיובים הם שגם הרי וידועים,

mlerl את "משעבדת" ויו"ט שבת שביתת של והאזהרה ,"
הרד"ק  וכפי' . לעולם אלא זמנים באותם רק לא ה'גברא'
בהם  מוחזק לי...שאני הם נחלה "שכמו זה: פסוק על
אחת  שעה מהם אצא שלא לעולם, בנחלתו המוחזק כאדם

בהם". אחזיק שלא
בתחילת  החודש קידוש הל' את הרמב"ם הקדים לא ולכן
הוא  זמנים בספר החידוש שעיקר להשמיענו זמנים, ספר
והגם  שנים, ומעברים חדשים מקדשים שבית־דין לא
זמנים  דספר המצוות בקיום מ"מ - האדם על הוא שהחיוב

הזמן. כל של ה'חפצא' על האדם פועל
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.el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שאין 1) כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל

התחלפות  ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון
בעשיית  שניים נשתתפו ואם נשלמו, שלא או הכוונות
בזדון  מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה,

בשוגג. ומקצתה

.‡.‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Î‡ÏnÓ ÈÚÈ·Ma ‰˙È·L¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¬≈
˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e :¯Ó‡pL2Ba ‰NBÚ‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿»»∆

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ3.‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ , ¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆
ÏÚ ·iÁ e‰Óe .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆»¿»»««»«

˙iNÚ4BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡ ?‰Î‡ÏÓ5ÔB„Êa6·iÁ - ¬ƒ«¿»»ƒ»»ƒ¿¿»«»
˙¯k7‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8Ï˜Ò -9Ì‡Â . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰‚‚La ‰NÚ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -11. »»ƒ¿»»«»»¿««»¿»

פעמים 2) כמה הציווי שנכפל אף זה, במקרא רבינו בחר
והמתקבלת  הפשוטה הדרשה את לבחור דרכו כי בתורה,
ה"ו). פ"א עשור שביתת הל' לחםֿמשנה (ראה לענין

מצותֿעשה 3) כי רבו, בשם א') ו' (יבמות הרשב"א כתב
על  עובר שעליה גמורה במלאכה דוקא היא "תשבות" של
שבת  באיסורי אבל מלאכה", כל תעשה "לא של ל"ת
דעת  כן לא אבל זו. 'עשה' אין בל"ת, נכללים שאינם
מן  "שנצטוינו כד): כג, (ויקרא התורה על בפירושו הרמב"ן
מלאכה, שאינן הדברים מן אפילו מנוחה לנו להיות התורה
הפירות  ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח לא
מבית  והאבנים הכלים ולפנות יין החבית ולמלא והמתנות,
וממכר  מקח לכל מלא השוק ויהיה למקום... וממקום לבית
שלחנם  על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה
למלאכתם  משכימים הפועלים ויהיו לפניהם והזהובים
זה  שבכל בהם וכיוצא אלו לדברים כחול עצמם ומשכירין
יום  שיהיה שבתון, - התורה אמרה לכך מלאכה, משום אין
פכ"א  להלן וראה מלאכה". טורח יום לא ומנוחה, שביתה

עושה 4)ה"א. הוא ואין בשבת, האסורים לדברים פרט
והבהמות  עבדים שביתת או כד) (פרק דיבור כגון: מלאכה,

כ). לאנוס.5)(פרק לשוגג.6)פרט מבואר 7)פרט
א. ח, פרק תשובה "אומרין 8)בהל' בו: התרו עדים ששני

עליה  אתה וחייב היא, עבירה שזו תעשה, אל או פרוש לו
(הל' עושה" אני כן מנת על השיב: והעובר ביתֿדין, מיתת

ה"ב). פ"יב, פט"ו.9)סנהדרין שם ידע 10)ראה שלא
או  בשבת, אסורה זו שמלאכה ידע שלא או שבת, שהיום
(הל' כרת זו מלאכה עבירת על חייבים שבשבת ידע שלא

פ"ז). קרבן 11)שגגות שחלוק ויורד, עולה לקרבן בניגוד
שגגות  בהל' ומבואר קבוע, קרבנו כאן אבל עני, משל עשיר

ה"ד. פ"א,

.·¯·„ ‰NBÚ‰L ˙aL ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡»¿ƒ¿«»∆»∆»»
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ‰Ê∆«»¬≈∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒ
·iÁ - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ‰‡¯˙‰Â¿«¿»»«»¿ƒ»¿ƒ»»≈«»

˙‡hÁ12. «»

מצאתי 12) רב, אמר ו: (ובשבת נג. סנהדרין ב. כריתות

אומר, יהודה בן איסי בה: וכתוב חייא רבי בי סתרים מגילת
מהן  אחת על חייב אינו אך חסר. ארבעים - מלאכות אבות
איזה  על יודעים אנו ואין לסקילה) הכוונה ה'תוספות' (לפי
בגדר  שאינה לנו ברור והכנסה הוצאה רק חייב, אינו מהם
אם  אלא חייב שיהא רבינו של דינו יתכן לא זה לפי הספק,
הגהות  - בודאי מהן אחת על חייב ואז מלאכות, שתי עשה

פיק. ישעיהו רבי הגאון

.‚‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»∆»∆»»∆»¬≈∆
¯eÒ‡ Ï·‡ ;Ôa¯w‰ ÔÓe ‰ÏÈ˜q‰ ÔÓe ˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»≈ƒ«¿ƒ»ƒ«»¿»¬»»

·„ B˙B‡ ˙BNÚÏ˙aLa ¯13ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡Â .14, «¬»»¿«»¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈkÓ ,ÔB„Êa B˙B‡ ‰NBÚ‰Â .‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰˜Á¯‰ ‡e‰Â¿«¿»»ƒ«¿»»¿»∆¿»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡15ÔÈNBÚ ÔÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»∆∆¡»≈ƒ
‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים
ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,

.„È¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»

ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(16 ֿ (כסף אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.‰Ô˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי
שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין

בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום
גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י

לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר
(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו

שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא
יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין

קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה
פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.ÂÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי

ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון
נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת

נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.ÊBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈
‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈

,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים

כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם

בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -
שלד). סי' (או"ח רבים

.Á‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»

‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…
B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈

Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»
Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
במלאכת  כתוב לעשות; בתחילה שחשב כמו מעשיו שיעשה
מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לח) (שמות המשכן
עשו  שבמשכן כמו הסמוכה, שבת למלאכת ולומדים
אין  כך מקודם, והציור המחשבה לפי מכוונות מלאכות
המחשבה  מכפי המעשה נשתנה אם בשבת חייבים

א.33)שבתחילה. פי"א, להלן תולדה 34)עיין הוא
פ"ח. להלן רק 35)דקוצר, הוא לתוכה הוצאה איסור

עג). שבת (ראה פי"ד להלן אחר:36)מדרבנן, בנוסח
מער"ק). תימנים: (כת"י כגון" (האסורה) מלאכה "ונעשית

.ËB‡ ,˙B·Ï ËwÏÂ ˙B¯ÁL ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿…¿ƒ≈¿»
¯·c‰ Ct‰Â ,ÌÈ·Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿««»¬»ƒ¿∆¿««»»
.¯eËt - ÌÈ‡z Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ÌÈ·Ú‰ ËwÏÂ¿ƒ≈»¬»ƒ«¿ƒ»¿««»¿≈ƒ»

·LÁM ‰Ó Ïk ËwlL ÈtŒÏÚŒÛ‡37ËwÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ««ƒ∆ƒ≈»«∆»«ƒ¿…ƒ≈
‡lL .‰NÚ ‰ek ‡ÏaL ,¯eËt - ·LÁL ¯„qk«≈∆∆»«»∆¿…«»»»»∆…

˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡38. »¿»»∆»¿∆∆«¬∆∆

לגוף 37) נתכוין דאפילו יהושע, כרבי ע"א. יט, כריתות
נקרא  - האסורה אחרת מלאכה ועשה אסור, ולמעשה

לא). אות (ראה ופטור כאן:38)מתעסק נוסף אחר, בנוסח
על  שעבר שלקט בעת ידע לא שהרי כמתעסק, הוא "והרי

מחשבתו".

.ÈÔek˙ ,˙BÈe·k B‡ ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈≈¿¿ƒ¿«≈
- BÊ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ˜ÈÏ„‰Ï ,BÊ ˙‡ ‰aÎÂ BÊ ˙BaÎÏ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

d˙BNÚÏ ·LÁL ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰NÚ È¯‰L ;·iÁ39. «»∆¬≈»»ƒ«¿»»∆»««¬»
BÊ ‰‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‡e‰ ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈»
‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙pL ÈÓÏ B‡ ,˙¯Á‡ ‰‡z ËwÏÂ¿ƒ≈¿≈»«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬…∆∆
·LÁL ‰Î‡ÏÓ ˙ÈNÚ È¯‰L ;‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â¿»«∆∆∆¬≈«¬≈¿»»∆»«

.d˙BNÚÏ«¬»

לגוף 39) נתכוין דאם היא רבינו דעת ע"א. כ, כריתות
באופן  המעשה אותו ועשה האסור, באופן אחד ולמעשה
דעת  וכן עליו, השיג הראב"ד אבל חייב, - אחר בגוף האסור
שגם  סב.) סנהדרין עב. (שבת רבינוֿתם בשם ה'תוספות'
"מין  הנוסח: התימנים, בכת"י מקרבן; פטור זה באופן

"מן". במקום המלאכה"

.‡ÈÏ·‡40‰iL ˙BaÎÏe ‰BL‡¯ ˜ÈÏ„‰Ï Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰aÎÂ ¯·c‰ Ct‰Â ,‰È¯Á‡«¬∆»¿∆¿««»»¿ƒ»ƒ»¿««»
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BÊ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ‰ak .¯eËt - ‰È¯Á‡ ‰iL ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈc˜‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;·iÁ - ˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»«««»∆««ƒ∆…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈzL ‡l‡ ,d˙B‡ ¯Á‡ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰˜Ï„‰‰««¿»»¬≈∆…≈«»∆»¿≈∆
ÏÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,˙Á‡k¿««¿ƒ»«»¿≈…«≈»∆¿»

dÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ˜qÚ˙Óa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰41.¯eËt - »∆¿»»¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈»»

כבה,40) אחד ונר דולק אחד נר היה אם "אבל אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ראשונה" להדליק כ,41)ונתכוון כריתות

אשר  חטאתו אליו הודע "או כג): ד, (ויקרא מהמקרא ע"א.
בין  דהיינו למתעסק, פרט יט. בכריתות נדרש בה", חטא
שהתכוון  או אחר, בגוף האיסור פעולת לאותה שהתכוון
התכוון  שלא או הגוף, באותו אפילו אחר איסור לפעולת
פטור  וכשעשאה מתעסק, נקרא בכולם כלל, איסור לפעולת

מקרבן.

.·ÈÏÚ ¯˙BÈa ˙ÈNÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬≈¿≈«
È¯‰ ?„ˆÈk .¯eËt - B˙ekÓ ˙eÁÙa ;·iÁ - B˙ek«»»«»¿»ƒ«»»»≈«¬≈

ÂÈ¯Á‡Ï ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙pL42- ÂÈÙÏ BÏ ‡·e , ∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿«¬»»¿»»
‰¯ÈÓL ˙ÈNÚÂ ,‰˙eÁt ‰¯ÈÓLÏ Ôek˙ È¯‰L ;·iÁ«»∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡Ï BÏ ‡·e ,ÂÈÙÏ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰lÚÓ¿À»¬»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»»»¿«¬»

B‰Ï Ôek˙ È¯‰L ;¯eËt -,‰lÚÓ ‰¯ÈÓLa ‡Èˆ »∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙eÁt ‰¯ÈÓLa ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

שם).42) וגמרא (במשנה צב: בשבת מבואר

.‚ÈB¯Na ÔÈa ‡Nn‰ CÈÏL‰Â ¯pÒa ¯e‚Á ‰È‰»»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««»≈¿»
B‡ÈˆB‰Ï Bk¯cL ,‡Nn‰ ‰Ê ‡aL ÔÈa - B˜eÏÁÂ«¬≈∆»∆««»∆«¿¿ƒ
ÔkL ,·iÁ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡aL ÔÈa ,ÂÈÙÏ ,˙‡f‰ C¯ca«∆∆«…¿»»≈∆»¿«¬»«»∆≈

¯ÊBÁ ˙BÈ‰Ï Bk¯c43. «¿ƒ¿≈

מחשבתו 43) ונתקיימה סביב, שיתהפך מתחילה וידע
הראשונה.

.„Èda ÏÈÁ˙‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«»¿ƒ¿ƒ»
¯eÚMk ‰NÚÂ44Ïk ÌÈÏL‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ¿»»«ƒ«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

Ôek˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .dÓÈÏL‰Ï Ôek˙pL ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿«≈
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ˙aLa ¯ËL B‡ ˙¯b‡ ·zÎÏƒ¿…ƒ∆∆¿»¿«»≈¿ƒ…
B‡ ¯ËM‰ Ïk ·zÎÈÂ BˆÙÁ ÌÈÏLiL „Ú ‰Ê ·iÁ˙Èƒ¿«≈∆«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ¿…»«¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎiMÓ ‡l‡ ,˙¯b‡‰ Ïk45ÔÎÂ .·iÁ »»ƒ∆∆∆»ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«»¿≈
ÔÈËeÁ ÈL ‚¯‡iMÓ - ÌÏL „‚a ‚¯‡Ï Ôek˙ Ì‡45 ƒƒ¿«≈∆¡…∆∆»≈ƒ∆∆¡…¿≈ƒ

ÏÈ‡B‰ ,„‚a‰ ÌÈÏL‰Ï B˙ekL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ«»¿««ƒ∆«»»¿«¿ƒ«∆∆ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ‰eÎa ¯eÚMk ‰NÚÂ¿»»«ƒ¿«»»«»¿≈…«≈»∆

מלאכה 44) כל שיעור ואילך, ח מפרק להלן הביא רבינו
רש"י  לדעת מכשיעור, פחות עשה ואם עליה, שחייבים
עד) (יומא שאמר יוחנן כרבי התורה מן אסור עד. בשבת
צבי' ב'חכם וראה עונש. בו ואין התורה מן אסור שיעור חצי

פו. להלן 45)סי' ראה זו, במלאכה עליו שחייבים שיעור
קג.). (שבת ופי"א פ"ו

.ÂË,Bc·Ï d˙B‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ „ÈÁi‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆«»ƒ»«¬»¿«
d˙ˆ˜Ó ‰Ê ‰NÚL ÔÈa - ˙eÙzLa ÌÈL d˙B‡ eNÚÂ¿»»¿«ƒ¿À»≈∆»»∆ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó ‰ÊÂ46,BÊ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‰Ê ¯˜ÚL ÔB‚k , ¿∆ƒ¿»»¿∆»«∆«≈∆≈¿

˙¯Á‡ ˙eL¯a ÈM‰ BÁÈp‰Â47d˙B‡ eNÚL ÔÈa , ¿ƒƒ«≈ƒƒ¿«∆∆≈∆»»
Ì‰ÈL eÊÁ‡L ÔB‚k ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ „Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»ƒ¿ƒ»¿«¿∆»¬¿≈∆
˙eL¯Ó e‰e‡ÈˆB‰Â ¯kk eÊÁ‡ B‡ e·˙ÎÂ ÒBÓÏ˜a¿À¿¿»¿»¬ƒ»¿ƒ≈¿

˙eL¯Ï48.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈¿ƒ

"ואם 46) כז): ד, (ויקרא ממקרא בברייתא נלמד וג. ב. שבת
הארץ מעם בשגגה תחטא אחת ממצוות ·Â˘Ú˙‰נפש אחת

העושה  ולא כולה את העושה ואשם", תעשינה לא אשר ה'
אותה  ועשו שנים חייב, - אותה ועשה יחיד - מקצתה את

פטורין. הוצאה 47)- על חייב אין כי מבואר פי"ג להלן
השניה. ברשות ומניח זו מרשות חפץ עוקר אם אלא

בשבת.48) חייב רשויות אלו על פי"ג להלן ראה

.ÊË„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»
‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆

L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.ÊÈÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆

d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»

מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.ÁÈÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.ËÈ‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
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Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני
כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע

שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewpã

.zeytp zpkq lv` zay `id diegc

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"
ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא

ה"ג). כאן
נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש' 'פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
את  נפש' 'פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
אלא  ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות, בכל השבת.
רק  אינה שבת אבל נדחים, הם נפש' 'פיקוח שבמקום

שמירתה,דחוי  על חיוב כל שאין אלא נפש' 'פיקוח מפני ה
כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש' 'פיקוח ובמקום

הלימוד  מלשון ששינה שבת, הל' ברמב"ם מדוייק זה עניין
המדבר  התורה, יסודי בהל' עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס

הגמרא  מביאה קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית
ולא  בהם, "וחי הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את
ש'פיקוח  כך על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם" שימות
זאת  כתב לא שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש'
של  ופירוש כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם
שימות  ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק
נפש' 'פיקוח מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם"
נפש'. 'פיקוח במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש' 'פיקוח בדין ההבדל בסיבת
וכפירש"י  ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת לומר
את  לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות
שבין  הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום
היא  אין בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה

מישראל. איש של נפש' 'פיקוח במקום כלל מתקיימת
שישמור  כדי אחת שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל זהו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות
היא  והשבת שבת, חילול כאן יש עכשיו שאמנם מודגש
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש' 'פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש'. 'פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

השבת?2) את שדוחה נפש לפיקוח מנין ע"ב. פה, יומא
משפטי  ואת חוקותי את ושמרתם ה) יח, (ויקרא שנאמר
רבי  בהם: שימות ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר
בני  ושמרו טז) לא, (שמות מהכתוב דורש מנסיא בן שמעון
"חלל  תורה אמרה השבת, את לעשות השבת את ישראל
פיקוח  אולם הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו
מחליו  יקום שלא לנו ברור אם אפילו גם שבת, דוחה נפש
לחיי  רק היא והצלתו שבתות, עוד לשמור יזכה ולא זה,
שחטא  מה ויתקן שעה באותה תשובה יעשה "שמא שעה,

('המאירי'). פ"ה,3)בחייו" התורה יסודי בהל' כמבואר
הותרה,4)ה"א. כתב ולא "דחויה", שכתב רבינו מלשון

שבת, חילול בלא לעשות אפשר אם כי לכאורה נראה
דחויה  בין ההבדל הוא זה כי בהיתר, לעשות מחוייבים
שעי"ז  לחשוש שיש במקום אבל ו':), יומא (ראה והותרה

השבת. את מחללין - בריפוי איחור אחר:5)יהיה בנוסח
רופא, או מומחה דוקא ולאו רוקח'): ('מעשה נאמן" "רופא
במקצת, מומחים חשובים אדם בני סתם אפילו אלא

שכח). סי' (או"ח ידיהם על ומחללין

.·e‰e„Ó‡6CÎÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa7ÔÎÂ ¬»¿««»∆»ƒ¿»¿≈
È„k ·¯Ú‰ „Ú ÔÈzÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰ÓLÏƒ¿…»»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ«»∆∆¿≈
ÌBi‰Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ‡l‡ ,˙B˙aL ÈzL ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡lL∆…¿«≈»»¿≈«»∆»«¿ƒƒ≈«
Ïk .˙B˙aL ‰‡Ó elÙ‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe .˙aL ‡e‰L∆«»¿«¿ƒ»»¬ƒ≈»«»»
- ‰kÒ ˜ÙÒ B‡ ‰kÒ Ba LÈÂ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿≈«»»¿≈«»»
˙‡ ÂÈÙlÓ ÔÈaÎÓe ,¯p‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .ÔÈÏlÁÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈¿«ƒƒ¿»»∆

¯p‰8BÏ ÔÈnÁÓe ,ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡Â ,BÏ ÔÈËÁBLÂ , «≈¿¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ
ÏL BÏÏk .BÙeb ˙ˆÈÁ¯Ï ÔÈa B˙B˜L‰Ï ÔÈa ,ÔÈnÁ«ƒ≈¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»∆
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ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ Èa‚Ï ˙aL :¯·c»»«»¿«≈∆∆≈«»»¬≈¿…
.Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆

ושיערו.6) במחלתו זו 7)התבוננו בשבת שגם כלומר:
קכח:). כט: שבת פד: (יומא עליו לחלל צריך הבאה ובשבת

או 8) אחר למקום החולה את להוציא כשאיֿאפשר היינו
ידי  על או עליו, כלי כפיית ידי על האור את ממנו להסתיר
על  מלעבור מוקצה לטלטל מוטב כי החוצה, הנר הוצאת

כט. שבת 'המאירי' ראה כיבוי. איסור

.‚ÏÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿»ƒ»≈≈ƒ»…«
ÌÈ¯Î È„È9ÌÈ„·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈpË˜ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ¿≈»¿ƒ¿…«¿≈¿«ƒ¿…«¿≈¬»ƒ

ÌÈL È„È ÏÚ ‡ÏÂ10‰l˜ ˙aL ‡‰z ‡lL È„k , ¿…«¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈«»«»
Ì‰ÈÓÎÁÂ Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È ÏÚ ‡l‡ ;Ì‰ÈÈÚa11. ¿≈≈∆∆»«¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈∆

dÓ‰Ó˙‰Ï ¯eÒ‡Â12Ba LiL ‰ÏBÁÏ ˙aL ÏelÁa ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ«»¿∆∆≈
- Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,‰kÒ«»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»»»»»«»∆
‰¯Bz‰ ÈËtLÓ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ¿…∆»»∆»»«¿»∆≈ƒ¿¿≈«»

ÌÏBÚa ‰Ó˜13.ÌÏBÚa ÌBÏLÂ „ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ‡l‡ , ¿»»»»∆»«¬ƒ¿∆∆¿»»»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Â14˙aL ÏelÁ ‰fL ÌÈ¯ÓB‡L ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆ƒ«»

ÌÎÏ Èz˙ È‡ Ìb :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ,¯eÒ‡Â¿»¬≈∆«»≈«¬ƒ»«ƒ»∆
Ì‰a eÈÁÈ ‡Ï ÌÈËtLÓe ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈwÁ15. Àƒ…ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»∆

רק 9) עושין שאין עכשיו יראו אם קלקול, מזה יצא שמא
ולפעמים  ישראל, ידי על איסור שיש יחשבו נכרי, ידי על
שכח). סי' (ט"ז החולה ויסתכן ישראל שם יהיה לא

רק 10) שם אין אם אבל אנשים, שם יש אם נאמר זה כל
הן  יעשו אלא לאנשים להמתין להן אין בוודאי נשים,

(ריא"ז). (יומא 11)בזריזות. שאמרו מה רבינו ביאר כך
ישראל", גדולי ידי על אלא הללו דברים עושין "ואין פד:):
ראיה  מביא נד) סי' (ח"א התשב"ץ אבל ישראל, חכמי היינו
גדול  ישראל על שהכוונה ה) פ"ח (יומא ה'ירושלמי' מלשון
ידי  על שבת דוחה נפש פיקוח שאין תאמר שלא בשנים,
חכמי  אחרי דוקא לחזור אין דבריו ולפי במצוות, מחוייב
ה'ירושלמי': ולשון משובח, זה הרי הזריז כל אלא  ישראל

""ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‰Ê È¯‰ Ï‡Â˘‰ ,‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ,Ï‡˘‰,
ברבים  ולפרסם עדתו לבני ללמד העיר לחכם לו שהיה
(בנוסח  למצוה מקדימים וזריזים שבת, דוחה נפשות שסכנת
ואין  - וחכמיהם ישראל "גדולי כאן: נוסף התימנים, כ"י

האלו"). דברים לעשות לנשים לא 12)מורין מכלֿמקום
בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.„B‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆

Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆
˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ

‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ
.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.‰ÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆

¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה
שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»
ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆

Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»
.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿
.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ

ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ
ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆

.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה
(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,

אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:
(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת

שנשברה.

.‡È˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»

ע"ב.42) קכח, האמור 44)מיילדת.43)שבת כל
ביום  "ומולדותיך בשבת: לחיה עושים יחזקאל, בתוכחת
למשעי" רוחצת לא ובמים שרך, כרת לא אותך הולדת

טז). בלא 45)(יחזקאל לעשות מותר נפש שבפיקוח ואף
ואין  לה, טבעי כדבר הם וחבליה היולדת "כאב שינוי, שום
לשנות  החמירו לפיכך לידה, מחמת מתה מאלף אחת

(מגידֿמשנה). שאפשר" במקום

.·ÈÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ„lÈÓ ÔÈ‡46˙BÏfÓe ≈¿«¿ƒ∆»∆∆»ƒ«»
¯ÎNa elÙ‡Â ,˙aLa47‰·È‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;48; ¿«»«¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿≈»

¯b ˙a ˙‡ ÔÈ„lÈÓ Ï·‡ .ÏelÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ¬»¿«¿ƒ∆«≈
·LBz49B˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ e‡L ÈtÓ ,50ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿≈∆»¿Àƒ¿«¬¿≈¿«¿ƒ

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆««»

הם 46) המכוערים מעשיהם בגלל ע"ב. כו, זרה עבודה
את  עליהם קיבלו שלא אנושית, ותרבות נימוס לכל מחוץ
ברכת  ב) ומשפטים, דינים א) שהם: נח, בני מצוות שבע
ו) עריות, גילוי ה) דמים, שפיכות ד) זרה, עבודה ג) השם,

ה"א). פ"א, מלכים (הל' החי מן אבר ז) ובימות 47)גזל,
איבה. משום בשכר מותר שיכולה 48)החול, לשנאה,

שבת  לשומרת רק בשבת מיילדים שאין ולומר, להשתמט
שם). עבודהֿזרה 49)(ע"ז לעבוד שלא עליו שקיבל גוי

מל  שלא אף נח, בני בהן שנצטוו המצוות שאר גם ולקיים
ה"ז). מאיסו"ב (פי"ד טבל "גר 50)ולא תורה: אמרה

לה). כה, (ויקרא עמך" וחי ותושב

.‚È‰iÁ51,„ÏzL „Ú ˙˙BL ˙BÈ‰Ï Ìc‰ ÏÈÁ˙iMÓ , «»ƒ∆«¿ƒ«»ƒ¿≈«∆≈≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú „ÏzL ¯Á‡Â52˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ¿««∆≈≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡L ÔÈa ,‰ÈÎ¯ˆ Ïk dÏ ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰««»¿ƒ»»¿»∆»≈∆»¿»¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡L ÔÈa È‡53:‰Ú·L „Ú ‰LÏMÓe . ¬ƒ≈∆»¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»∆
‰¯Ó‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰˜˙L Ì‡Â ;˙aM‰««»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿»
‰Ú·MÓe .˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ,È‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ∆¿«¿ƒ»∆»∆««»ƒƒ¿»
Ba ÔÈ‡L ‰ÏBÁk ‡È‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ¿«¿ƒ¬≈ƒ¿∆∆≈

‰kÒ54dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ; «»»«¬ƒ»¿»¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Î È„È ÏÚ ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ55. ¿»»∆»«¿≈»¿ƒ

היולדת.51) ע"א.52)האשה קכט, לדברים 53)שבת
ואין  לכך, צריכות היולדות כל זה שדבר אומרות שחברותיה
שמא  ליולדת, שומעים אין לשאלם, מיילדת או רופא כאן
(הרמב"ן). צריכה שהיא מה לשעתה מרגישה אינה
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מלבד 54) אחרת מחלה לה יש אם אולם הלידה, מצד
לה  עושים אלא אלו, ימים שיעור על להשגיח אין הלידה,

מהסכנה. שתצא י.55)עד בהלכה ראה

.„È‰iÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ56,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ƒ¿»¿«»«¬ƒƒ««»
.ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰a¯‰ ‰iÁÏ ‰L˜ ‰pv‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ»»»¿«»«¿≈«¿«»ƒ
ÊÈw‰ .da ÌnÁ˙‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ

Ìc57˙Ùe˜˙a elÙ‡ ,‰¯e„Ó BÏ ÔÈNBÚ - ÔpËˆÂ »¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒƒ¿«
Êenz58¯Á‡ „ÏBpL ÌBia ˙aLa „Ïe‰ ˙‡ ÔÈˆÈÁ¯Óe . ««¿ƒƒ∆«»»¿«»«∆«««

,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡ ,B¯eaË ˙‡ ÔÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«¬ƒ¿«ƒ∆«¿«»
B˙B‡ ÔÈÁÏBÓe59B˙B‡ ÔÈÙtÏÓe ,60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«»»ƒ

B˙B‡ ÌÈˆÈÁ¯Ó ÔÎÂ .el‡ Ïk BÏ eNÚÈ ‡Ï Ì‡ BÏƒ…«¬»≈¿≈«¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ïe ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ61‰ÏÈnÏ ƒ¿≈«ƒ»¿«««ƒ»««¿ƒƒ«ƒ»

.‰kq‰ ÈtÓ ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈««»»

לפניה 56) מבעירים צינה, אחזתה אם ע"א. קכט, שבת
להתחמם. עצים לרפואה 57)מערכת מהעורק דם הוציא

באיזמל. שריטה (שם).58)ע"י לו היא סכנה שהצינה
בשרו 59) לעדן אלו מסמים וכיוצא ההדס אבק עליו נותנין

פי"ח). שבת לרבינו, המשניות הילד 60)(פי' את כורכים
איבריו. ליישר כדי ע"ב.61)בחיתולים קלד, שבת

ורשב"א). (רמב"ן שני יום וכלֿשכן

.ÂË¯aLn‰ ÏÚ ‰·LiL ‰M‡‰62ÔÈ‡È·Ó - ‰˙ÓÂ »ƒ»∆»¿»«««¿≈»≈»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯„ elÙ‡ ˙aLa ÔÈkÒ«ƒ¿«»¬ƒ∆∆¿»«ƒ¿¿ƒ∆
˜ÙqL .ÈÁ ‡ˆnÈ ‡nL ,„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe dÒ¯k¿≈»ƒƒ∆«»»∆»ƒ»≈«∆»≈

˙BLÙ63B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ‰ÊÏ elÙ‡Â ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ¿»∆∆««»«¬ƒ»∆∆≈∆¿»
.ÈÁ«

הלידה.62) בשעת עליו ישבה שהיולדת כסא ע"א. ז, ערכין
דאין 63) משום בחול, אפילו הזה בזמן כן נוהגין ואין

לחיות, לולד שאפשר כך כל קרוב בזמן האם במיתת בקיאין
כך  ובין כך ובין ימיתוה, יחתכוה ואם נתעלפה, רק ושמא

מגירונדי). יונה לרבינו והיתר' ('איסור הולד ימות

.ÊËLÙ Áewt ÔÈÁwÙÓ64ÏhÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa ¿«¿ƒƒ«∆∆¿«»¿≈»ƒƒ…
‰Ê È¯‰ - LÙp‰ ÏÈv‰Ï ÌÈc˜n‰Â .ÔÈcŒ˙ÈaÓ ˙eL¿̄ƒ≈ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈∆

?„ˆÈk .ÁaLÓ65N¯Bt - ÌiÏ ÏÙpL ˜BÈz ‰‡¯ ¿À»≈«»»ƒ∆»««»≈
.BnÚ ÌÈ‚c‰ „ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e‰ÏÚÓe ‰„BˆÓ¿»«¬≈¿««ƒ∆»«»ƒƒ
,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.ÊÈ‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈
.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.ÁÈ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
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L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»

השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים

קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר
(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,

('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו
אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'

הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.„Î˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
BÏÈv‰Ï ÔÈÊ ÈÏk Ôw˙Ï elÙ‡Â ,˙aLa ˙BÎ‡ÏÓ ‰nk92 «»¿»¿«»«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿«ƒ

,˙aLa ÌÈpÁ˙Óe Ô‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÚBÊÂ .¯zÓ -À»¿¬ƒ¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÔÈÚÈ¯˙Óe93‡ÏÂ ÌÈpÁ˙Ó ÔÈ‡Â .Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ Ô‰ÈÏÚ «¿ƒƒ¬≈∆«¿…»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…

˙aLa ¯·c‰ ÏÚ ÔÈ˜ÚBÊ94. ¬ƒ««∆∆¿«»

והנה.89) הנה אותה זורקים שהגלים ע "א. יט, תענית
לעיר.90) מסביב גדותיו.91)מצור על העולה
אחיך 92) "וחי נאמר: זה על למציל, גם סכנה יש אם אולם

סב.). (בבאֿמציעא חברך לחיי קודמים חייך עמך"
בהוספה].93) כג הערה מתעניות פ"א ראה [בתקיעה.
הדבר 94) שיתרבה אפשר ההתרעה, חרדת ידי שעל

ג). פרק תענית ישראל' ('תפארת

.‰Î‰LÏL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»»¿≈»ƒ«»¿»
ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚÂ .˙aLÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆¿«»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .d˙B‡ ÔÈL·BkL „Ú ,˙aLa elÙ‡Â ÌBÈÂ»«¬ƒ¿«»«∆¿ƒ»¿««ƒ

˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰L95e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .96„Ú : ∆ƒƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»»¿«
Â - dz„¯˙aLa elÙ‡97˙ÓÁÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»«¬ƒ¿«»¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰ÂˆÓ98˙aLa ‡l‡ BÁÈ¯È ÚLB‰È L·k ‡ÏÂ .99. ƒ¿»¿…»«¿À«¿ƒ∆»¿«»

פ"ח 95) (מלכים הארץ גבולות להרחיב ישראל מלחמת
רצו 96)ה"א). שלא החשמונאים בימי שהיה מעשה

לפי  מישראל, אלפים כמה והרגו ונכנסו בשבת, להלחם
העיר  על מצור "ובנית זו: הלכה שעה באותה ידעו שלא
 ֿ תלמוד מה רדתה", עד - מלחמה עמך עושה היא אשר

בשבת. אפילו - רדתה? עד יט.97)לומר שבת
אדם 98) אויבים לקחו בשבת. אפילו מצוה, שבמלחמת

לברוח  ישראל בת או בן נכרים פיתו או בשבי, מישראל
ולרוץ  לנסוע שבת, לחלל מצוה - דת להמיר עלֿמנת אתם
או"ח  (שו"ע מישראל אחת נפש להציל למרחקים אחריהם

שז). ה"ח.99)סי' פ"א שבת 'ירושלמי'

ה'תשע"ח  מרחשון י"ד שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והמלאכה 1) שבת מערב הנעשים הדברים רבינו בו כלל

בשבת. נגמרת

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aL ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ÏÈÁ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿»»¿∆∆«»««ƒ
eÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL .˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈≈∆»¿«»∆…∆¡«»≈
Ï·‡ ,ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿»»∆»¿«¿∆¬»
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zayקלב zekld - mipnf xtq - oeygxn c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eÏ ¯zÓ - ˙aLa dÓˆÚÓ ‰Î‡Ïn‰ ‰NÚzLk¿∆≈»∆«¿»»≈«¿»¿«»À»»
ÂÈÏ‡Ó ˙aLa ‰NÚpM ‰Óa ˙B‰Ï2. ≈»¿«∆«¬»¿«»≈≈»

ãycew zegiyn zecewpã

zxnbp `idy t"r` zay axra dk`ln ligzdl xzen"
."'ek zaya dil`n

מקום  שכל ה"ד) (פ"א שבת הלכות בתחילת למדנו וכבר
לכתחילה. מותר זה הרי לעשות", "מותר שנאמר

המלאכה  שעניין הרוחנית, בעבודה זו הלכה לבאר ויש
שתוכנה  הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו היינו בכלל,
ותכלית  (שבת), קדושה החול) (ימי החולין מענייני לעשות
שבת  שכולו "יום השבת ביום יהיה זו בעבודה השלמות
בערב  שטרח "מי יתקיים שאז העולמים", לחיי ומנוחה

בשבת". יאכל שבת
תיגמר  שלא עבודה יש אם שאף זו, הלכה של תוכנה וזהו
בכל  בשבת, מאליה נגמרת תהיה שהיא אלא הגלות בזמן
יהיה  המלאכה שגמר ובהכרח אותה, להתחיל יש זאת
מהגלות  ישראל בני כל את יוציא כאשר הקב"ה על־ידי

ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו "אתם של באופן
(c oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לה'2) שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
תעשה  לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך
שבת  (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא אם אבל כתוב,
יח  דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק
כליו, שביתת על מצּווה אדם סוברים שמאי בית ב) ְֶעמוד
אין  סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא
הלכה. וכן שובת, עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה ְֶאדם

.·ÔÈ˜˙Bt ?„ˆÈk3‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ‰p‚Ï ÌÈÓ4, ≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«»ƒ¬≈»
ÔÈÁÈpÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»«À«ƒƒ

¯Ó‚Ó5Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯nb˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙Áz À¿»«««≈ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
¯BÏÈ˜ ÌÈÁÈpÓe .dlk ˙aM‰6ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ ««»À»«ƒƒƒ««»«ƒ

˙ÈÏtÒ‡Â7Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡t¯˙Óe ,‰kn‰ Èab ÏÚ ¿ƒ¿¿»ƒ««≈««»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
ÔÈnÒÂ BÈc ÔÈ¯BLÂ .dlk ˙aM‰8‰ÎLÁ ÌÚ9Ô‰Â , ««»À»¿ƒ¿¿«»ƒƒ¬≈»¿≈

¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ

‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני

בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.‚B‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח
ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול

ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.„Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»

‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈

חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים
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.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»
¯epz‰ Ï·‡ ;ËÚeÓ29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,B‡ L‡ »¬»««««ƒ∆»«»≈

‰qk30ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a ƒ»¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ«¿ƒ¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ
˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL∆…»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈
ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏ ‰ÙÈÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ«
,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ ,BzÚc«¿¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»

.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:

.Â?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.ÊÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…
.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות

כירה. משל רב מהם 32)חומו שנסחט אחרי זיתים פסולת
שתתחמם.33)השמן. הכירה בצד קדירה להשעין

.ÁBk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ ,ÏÏk ÏLa ‡lL ÈÁ ÏÈL·z«¿ƒ«∆…»«¿»∆»«»»¿
ÔÈa L‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯zÓ - BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓeƒ¿«≈¿«À»«¿««≈»≈≈
‡ÏÂ ÏLaL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ .¯ep˙a ÔÈa ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa¿ƒ»¿À»≈¿«¿≈»«¿ƒ∆»«¿…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLa B‡ ,Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆

BÏ34ÔÈ·Ï CeÓÒ ÈÁ ¯·‡ BÎB˙Ï CÈÏL‰ Ì‡ ,ƒƒ¿ƒ¿≈»«»¿≈
¯zÓe ,ÈÁ ÏÈL·˙k Ïk‰ ‰NÚ - ˙BLÓM‰«¿»«¬»«…¿«¿ƒ«À»

B˙B‰LÏ35;‰qÎ ‡ÏÂ Û¯‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ L‡‰ ÏÚ «¿«»≈««ƒ∆…»«¿…ƒ»
˙BzÁÏ ‡a BÈ‡Â ,epnÓ BzÚc ÁÈq‰ ¯·kL ÈtÓƒ¿≈∆¿»ƒƒ««¿ƒ∆¿≈»¿«

.ÌÈÏÁba«∆»ƒ

שאינה 34) כירה גבי על למעלה להשהות רבינו שאסר
וקטומה. בגרופה אפילו ותנור וקטומה, (מסכת 35)גרופה

לו  שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד יח דף שבת
שעשה  כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל
לחתות  יבוא ולא יזכור ממנו, דעתו שמסיח המוכיח מעשה
בפירוש  רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים

המשניות).

.ËB˙B‰LÏ ¯eÒ‡L ÏÈL·z Ïk36‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ , »«¿ƒ∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
˙aL È‡ˆBÓ „Ú BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - B˙B‡37È„Îa ÔÈzÓÈÂ , »¿»¿«»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈

eNÚiL38Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z Ì‡ :BÁÎL Ì‡Â . ∆«¬¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆…»«»
·z Ì‡Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ¯eÒ‡ - ‡e‰ Bk¯ˆÏÈL »¿»«»≈«»¿ƒ«¿ƒ

¯zÓ - BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe ‡e‰ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆À»
˙aLa „iÓ BÏÎ‡Ï39. ¿»¿ƒ»¿«»

ז.36) ה, ד, בהלכות למעלה שיטת 37)כמבואר היא כך
ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו
ושאלה  מהו? בשבת ובישלה כירה גבי על קדירה שכח
השיג  והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה:
"בתחילה  שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו,
יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו
אנו  שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן

השוכח". על וקנסו חזרו במשך 38)- ימתין שבת במוצאי
כדי  רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל  זמן
לעשות  להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום ישתכר שלא
ייהנה  "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת השבת" כבר 39)ממלאכת
כמאכל  נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו

להשהותו. לכתחילה אף מותר דרוסאי בן

.ÈL‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯znL Ïk40ÌÈÏËBpLk , …∆À»«¿««≈»≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa B˙B‡¿«»»¿«¬ƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ

Èab ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ41B‡ ,‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk ¿»∆»««≈ƒ»¿»¿À»
‡··‚e L˜a e˜q‰L ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa42‡lL ,‡e‰Â . ¿ƒ»¿À»∆À¿¿«¿»»¿∆…

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ÁÈp‰43ÏÚ dÁÈp‰MÓ Ï·‡ ; ƒƒ««¿≈»««≈««¿«¬»ƒ∆ƒƒ»«
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Èab44Èab ÏÚ elÙ‡Â , «≈«¿«≈«¬ƒƒ»«¬ƒ««≈

‡ÏÂ ¯ep˙Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èkƒ»¿»¿À»¿≈«¬ƒƒ¿«¿…
B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈˆÚa B‡ ˙Ù‚a e˜q‰L ÁtÎÏ¿À»∆À¿¿∆∆¿≈ƒ««ƒ∆»«
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ .¯˙BÈa ÌÁ ÔÏ·‰L ÈtÓ ;‰qkƒ»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈¿…∆≈«¬ƒƒ

˙aLa BÏ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ45. »»≈¿ƒ¿«»

ח.40) בהלכה אסור 41)כמבואר עניין בכל לתוכה אבל
כדרך  בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת
וכירות  ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה שמבשלים
וגבן  ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם  שאין שלנו

הגיבורים). (שלטי להן להחזיר מותר הוא, ראה 42)אחד
ד. הלכה בשם 43)למעלה ב עמוד לח דף שבת במסכת

אין  אבל להחזיר, שדעתו אלא שמותר אמרו "לא אביי:
"לא  אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו
דעתו  שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו
מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,
פסק  רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו

הראשון. ראשונה.44)כלשון שהייה בטלה שאז
בשבת  הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה
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האש.45)שאסור. יד על התבשיל את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים

.‡È‰Ù¯‚Ó ÒÈÎ‰Ï ¯eÒ‡46‰¯„˜Ï47‡È‰Â ˙aLa »¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»¿«»¿ƒ
L‡‰ ÏÚ48ÒÈ‚nL ÈtÓ ;˙aLa ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï49 «»≈¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ

.˙aLa ÏM·Ók ‡ˆÓÂ ,‡e‰ ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰ÊÂ ,da»¿∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«»
‰¯ÈÎÏ ‰¯ÈkÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓe50‰¯ÈkÓ elÙ‡ , À»¿«¬ƒƒƒ»¿ƒ»¬ƒƒƒ»

‡Ï Ï·‡ ;‰a¯Ó dÏ·‰L ‰¯ÈÎÏ ËÚeÓ dÏ·‰L∆∆¿»»¿ƒ»∆∆¿»¿À∆¬»…
‰ÈÓËÏ ‰¯ÈkÓ51.‰¯ÈÎÏ ‰ÈÓhÓ ‡ÏÂ , ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ»

עמוד 46) יח דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת
המאכל. בה ומערבים ששואבים כף בה 47)ב) שיש

צורכו. כל נתבשל שלא ה"כסף 48)תבשיל בעל לדעת
העיקר  אלא האש, על כשעומדת דווקא הכוונה אין משנה"

האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם בוחש 49)הוא
התבשיל. את שבת 50)ומערב מסכת ירושלמי (תלמוד

משרת  הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק
מדיוטי  חמין לו מעלה והייתי הגדול, חייא רבי את הייתי

לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי (תלמוד 51)התחתונה
לשמור  אחר בדבר או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על

.·È˙BiÒÒÚ ‰¯„˜ Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï52ÔÈÒBÓ¯˙Â53B‡ , …¿«≈»»¿≈»¬»ƒ¿À¿ƒ
CB˙Ï ÔzÈÂ ,ÌÈÓ ÏL ˙È·Á54ÌÚ ˙aL ·¯Ú ¯epz‰ »ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿««∆∆«»ƒ

ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ el‡L .Ô˙B‡ ‰‰LÈÂ ‰ÎLÁ¬≈»¿«¿∆»∆≈¿»«≈»∆««
Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·˙k ,¯wÚ Ïk eÏLa ‡lL Ètƒ∆…»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆…»«»

a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‰ Bk¯ˆBzÚ„Â ,‰a¯‰ ÏeM »¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¿
¯zÏ‡Ï ÔÏÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ55Ô˙B‰LÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ¬≈∆¿»¿»¿«¿«¿ƒ»»«¿»

,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ - ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¯ep˙a¿«¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«»≈«»
eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ56. ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»

כתושים 52) תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
למאכל. לפולים 53)מעט, דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח

הזה  "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם
סעודה". בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקין

וכופח.54) כירה תנור, בין חילוק אין פירש 55)בזה כך
שמשם  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו
בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.‚ÈB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»
„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«

‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ

¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.„ÈÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ

- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»
.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.ÂËÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈
‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈

כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו

ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים
איסור. מלעשות

.ÊËÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה
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שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.ÊÈ- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.ÁÈ‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח
שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
תחתון  או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה,
שיקרמו  "כדי אליעזר רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד
ואין  כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה
ויניציא  דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה
שרבי  סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן
"שהם  שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר

בתנור". מוסבות 78)מודבקין באש" "או המלים
סימן  יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה"

ט.79)רנד. בהלכה למעלה הלחם 80)מבואר הוצאת
רדייה. נקראת ב)81)מהתנור עמוד קיז דף שבת (מסכת

כא. הלכה כג, בפרק להלן מוציא 82)וראה שהאופה כלי
מהתנור. הכיכרות את בהם 83)בו שאין שלנו בתנורים

יותר  אף להוציא מותר התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה

בשם  חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש
ירוחם). רבינו

.ËÈ‰¯e„Ó Ì„‡ ‰NBÚ84‰ˆ¯iL ¯·c ÏkÓ85ÔÈa - ∆»»¿»ƒ»»»∆ƒ¿∆≈
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ86d˜ÈÏ„Óe - ««≈«¿«≈««≈¿»«¿ƒ»

dc‚k ÌnÁ˙Ó B‡ d¯B‡Ï LnzLÓe ,ÌBÈ „BÚaÓ87 ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈¿∆¿»
„Ú ,‰ÎLÁ Ì„˜ ‰¯e„n‰ ·¯ ˜ÈÏ„iL CÈ¯ˆÂ .˙aLa¿«»¿»ƒ∆«¿ƒ…«¿»…∆¬≈»«
‡Ï Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»…∆««»¿ƒ…
‡nL ‰¯Êb ;˙aLa da ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - da¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒÀ»»≈»»¿«»¿≈»∆»
Ì‡Â .˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ,ÌÈˆÚ‰ „ÈÈÂ da ‰zÁÈ¿«∆»¿»ƒ»≈ƒ¿≈∆«¬∆««¿∆∆¿ƒ
BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ - È„ÈÁÈ ıÚ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ…»¿¿…∆≈

.ÌBÈ „BÚaÓƒ¿

או 84) להאיר עצים שורפים א) עמוד כא דף שבת (מסכת
כנגדם. בהם 85)להתחמם מדליקין שאין מחמרים אפילו

אפל, הנר אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות
פרק  להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח
שההיסק  כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה

(רש"י). שיטה או שיבעיר חשש אין להלן 86)רב, רה
ז הלכה ה א.87)פרק עמוד כ דף שבת מסכת

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ÔÈÏe·ba ?89Lc˜na Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¬»«ƒ¿»
ÔÈÊÈÁ‡Ó -90„˜Bn‰ ˙Èa ˙¯e„Óa ÌÈˆÚa ¯e‡‰ ˙‡91 «¬ƒƒ∆»»≈ƒƒ¿«≈«≈

È‡Â ,‰ÎLÁ ÌÚ;ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ÔÈLLBÁ Ô ƒ¬≈»¿≈¿ƒ∆»¿«∆«∆»ƒ
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰k‰L92.Ô‰ ∆«…¬ƒ¿ƒƒ≈

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק כל 89)שצריך
למקדש. חוץ כ 90)המקומות דף שבת (מסכת מדליקים

א). בין 91)עמוד מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית
הבחירה  (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה
שמרבים  מעצים גדולה מדורה הייתה ושם ה), הלכה ה פרק
עבודה  בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה

שיש. של רצפה על לחתות 92)יחפים יבואו ולא
הגחלים.

.‡ÎBÈ‡ - ÔÈÈÚ¯b ÏL B‡ ÌÈ˜ ÏL ‰¯e„Ó ‰˙È‰»¿»¿»∆»ƒ∆«¿ƒƒ≈
L‡‰ Ô‰a ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk ‡l‡ ;·¯‰ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»…∆»≈»∆ƒ¿ƒ»∆»≈
L‡‰L ÈtÓ ;da LnzL‰Ï ¯zÓ ,˙aM‰ Ì„…̃∆««»À»¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆»≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BzÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰¯‰Óa Ô‰a ˙ÈÏ˙ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

˙BÏ˙BÁa ÔÈÈÚ¯b‰ ÁÈp‰ B‡ ÌÈw‰ „‚‡93Ô‰ È¯‰ - »««»ƒƒƒ«««¿ƒƒ¿»¬≈≈
Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙·‰ÏL Ô‰a ‰ÏÚzL CÈ¯ˆÂ ,ÌÈˆÚk¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆»∆«¿∆∆≈≈∆»…∆

˙aM‰94. ««»

בקושי.93) בהם נאחז והאור מלולבים עשויים סלים

א).94) עמוד כ דף שבת (מסכת

.·Î˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó95˙È¯Ùb ÏL B‡96··¯ ÏL B‡ ,97 ¿»∆∆∆∆»¿ƒ∆¿»
‰¯È˜ ÏL B‡98L˜ ÏL B‡ ,99‡··b ÏL B‡100BÈ‡ - ∆ƒ»∆«∆¿»»≈

da¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ101L‡‰L ÈtÓ ,˙aM‰ Ì„˜ »ƒ¿«¿ƒÀ»…∆««»ƒ¿≈∆»≈
.‰¯‰Óa Ì˙B‡ ˙˜Ï„Ó«¿∆∆»ƒ¿≈»

מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, חומר 96)שרף
כתום. וגוונו באדמה הנמצא שמנונית.97)שריפה משקע
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תבן 99)שעווה.98) עושים שממנו השיבולת גבעול
דקות). לחתיכות יבשים.100)(הנדוש דקים ענפים

עוד 101) נזכרו ושם בברייתא, ב עמוד כ דף שבת מסכת
צריך  ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים  מיני

רובם. בהם להדליק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הותר 1) שלא שבת, מערב הם ואף ההטמנה, דיני בו כלל

בדומה  שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין
שם. מבואר בשבת לזה

.‡ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L ,ÌÈ¯·c LÈ2‡e‰ - ≈¿»ƒ∆ƒ»«»∆««¿ƒ
˙Ùb‰ :ÔB‚k .L‡‰ ÔÈÚk BÏeM·a ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌnÁ˙Ó3 ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈¿«∆∆

Ï·ÊÂ4ÈÒÂ ÁÏÓeÔÈ‚Ê B‡ ,ÏBÁÂ „5ÔÈÎeÓe6- ÌÈ·NÚÂ ¿∆∆∆«¿ƒ»»ƒƒ«¬»ƒ
ÔzLÏML ÔÓÊa7elÙ‡Â ,ÌÈÁÏ8.ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ƒ¿«∆¿»¿»«ƒ«¬ƒ≈¬««¿»

Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·c ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e9,ÌÈ¯·c LÈÂ . ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»«ƒ∆∆¿≈¿»ƒ
;„·Ïa B˙eÓÈÓÁa ¯‡MÈ - ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L∆ƒ»«»∆««¿ƒƒ»≈«¬ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ‡l‡ ,ÏeMa BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ∆»¿ƒ

ÔpËˆ‰lÓ10,ÔÈL·È ÌÈ·NÚÂ ÔÈÎeÓe ÔÈ‚Ê :ÔB‚k . ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
‰BÈ ÈÙÎÂ ˙B¯Ùe ˙eÒÎe11ÔzLt‰ ˙¯Úe12˙¯Òe ¿≈¿«¿≈»¿…∆«ƒ¿»¿…∆

ÌÈL¯Á13ÔÈÁÏLe14ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e .¯Óˆ Èf‚Â »»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
.Ï·‰ ÛÈÒBÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ∆∆

לשמור 2) כדי להטמינו רוצה אם התבשיל, שנתבשל לאחר
נקרא: וזה המחממה, בדבר כולה הקדרה את מכסה חומו,

מח.). (שבת סחיטת 3)הטמנה אחר הנשארת הפסולת
זפת  אחר: בנוסח האש: כמו מחממת הזיתים, מן השמן
הדין  אותו אם השאלה, נשאלת בתלמוד רוקח'). ('מעשה
סתם, ורבינו שומשמין, בשל גם או זיתים, של בפסולת רק

(כסףֿמשנה). שניהם לכלול לחומרא שמדשנים 4)ופסק
כחו. להגדיל השדה את ובמשנה 5)בו הענבים. קליפת

ולא  במוכין ולא בזגין ולא בתבן "ולא תנן מז:) (שבת
וכאן  המשניות. בפירוש רבינו בדברי הוא וכן בעשבין"
"בזמן  כתב שהרי סופר, בטעות לתלות ואין רבינו. השמיטו
רבינו  ספרי שבקצת נראה המגידֿמשנה ומדברי ששלשתן"
וצריך  "ששלשתם". כתב ואעפ"כ "תבן", גם כתוב היה
רוקח'). 'מעשה בספר (ראה עשבים בכלל שתבן לומר

בגדים.6) פקיעי או כצמר רך דבר מוכין 7)כל זגין
תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד

וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור

עליה.

.·Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה
 ֿ בין קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם

אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן
בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.‚BÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה
בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף
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בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.„‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ ÈÙk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk«¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
 ֿ והכסף הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.‰¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

את 25) להטמין אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן.
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.
הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא
לענין  כצונן חשובים החמין אף אחרת, לקדרה שפינהו וכל

הצונן". דבר "כמו רבינו כלשון בדבר 26)זה, אבל
ענין. בכל אסור - הבל עד 27)המוסיף רותח הוא אם

סולדת  יד ושיעור רנז); סי' ברורה' ('משנה בו סולדת שהיד
ויש  שיח) סי' (או"ח בו נכוית התינוק של שכריסו בו:

ולמעלה. צלזיוס 40% של בחום להחמיר

.ÂÌÁÓ ÔÈÁÈpÓ28‰¯„˜e ,˙aLa ÌÁÓ Èab ÏÚ29ÏÚ «ƒƒ≈«««≈≈«¿«»¿≈»«
Èab ÏÚ ÌÁÓe ,ÌÁÓ Èab ÏÚ ‰¯„˜e ,‰¯„˜ Èab«≈¿≈»¿≈»««≈≈«≈«««≈

‰¯„˜30,enÁeiL ÏÈ·La ‡Ï ;˜ˆ·a Ì‰Èt ÁËÂ , ¿≈»¿»ƒ∆¿»≈…ƒ¿ƒ∆«
‡l‡ e¯Ò‡ ‡lL .ÌnÁ ÏÚ e„ÓÚiL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ∆««¿«À»∆…»¿∆»
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÌÁ ÈÏk ÁÈp‰Ï Ï·‡ ,˙aLa ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿«»¬»¿«ƒ«¿ƒ«««≈¿ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ .¯zÓ - Ô˙eÓÈÓÁa ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»À»¬»≈
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÔBˆ ¯·c Ba LiL ÈÏk ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿ƒ∆≈»»≈««≈¿ƒ«

˙aLa ÌÁ Ba CÈÏBÓ È¯‰L ,˙aLa31BÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«»∆¬≈ƒ…¿«»¿ƒƒƒ
.ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÓBËk BÈ‡Â ,¯zÓ - ·¯ÚaÓƒ»∆∆À»¿≈¿≈¿»»«ƒ

מים.28) בו לחמם נחשת חרס.29)כלי שבת 30)של
הרי"ף  נוסח וכן התוספתא, בשם רש"י כנוסח ע"ב. נא,
מיחם  ע"ג קדירה לא "אבל בגמרא: לפנינו אבל והרא"ש.
וב'מעשה  כ"י ברמב"ם ובאמת קדירה", ע"ג מיחם ולא

זו. אחרונה פיסקא נמצאת לא ע"א.31)רוקח' מח, שבת
רבינו  בדברי גם להיות צריך וכן מוליד", קא "אולודי ושם:

רומי. בדפוס הוא וכן בשבת" חום בו מוליד "שהרי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושם 1) שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני בו כלל

שאסור  מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו
או  בשבת, השמן מן יסתפק שמא גזירה בשבת, לעשותו
שאסור  מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא
יבעיר. או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, ֶַלעשותו
שהיו  בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין

.‡˙˜Ï„‰2˜ÈÏ„Ó ‰ˆ¯ Ì‡ - ˙eL¯ dÈ‡ ˙aLa ¯ «¿»«≈¿«»≈»¿ƒ»»«¿ƒ
Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ;˜ÈÏ„Ó BÈ‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿ƒ¿…ƒ¿»∆≈«»ƒ¿…

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔB‚k ,‰pNÚiL „Ú ‰È¯Á‡3˙ÏÈË B‡ «¬∆»«∆«¬∆»¿≈≈¬≈¿ƒ«
‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„È4‰·BÁ ‰Ê ‡l‡ ;5„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â . »«ƒ«¬ƒ»∆»∆»¿∆»¬»ƒ¿∆»

˙BÈ‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈL6˜eÏc ¯ Ô‰Èz·a7elÙ‡ .˙aLa »ƒ«»ƒƒ¿¿»≈∆≈»¿«»¬ƒ
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡BL - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡8ÔÓL Á˜BÏÂ , ≈«…«≈««¿»ƒ¿≈«∆∆

C¯·Ï ·iÁÂ .˙aL ‚Ú ÏÏÎa ‰fL ;¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe9 «¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«…∆«»¿«»¿»≈
Ì„˜10ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰˜Ï„‰ …∆«¿»»»«»¡…≈∆∆»»

‡eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L11.˙aLŒÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆«»
Ì‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯·nL C¯„k¿∆∆∆¿»≈«»«¿»ƒ∆«»»∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ12. ƒƒ¿≈¿ƒ

וברש"י:2) חובה", בשבת נר "הדלקת ע"א: כה, שבת
אור". במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת "כבוד
אדם  שחייב "מנין רבנן: תנו (מצורע) תנחומא ובמדרש
לשבת  וקראת שנאמר: הנר? בהדלקת ומזורז זריז להיות
על  מובא ובתלמוד הנר". הדלקת זו יג) נח, (ישעיה עונג
ח, (דברים ענותך" למען במדבר... מן "המאכילך הפסוק:
ואוכל, רואה שאינו למי ואוכל, שרואה מי דומה אינו טז):
אלא  רואה ואינו המינים כל טועם מן "באכילת וברש"י:
טעם  שטעמו היה המן שבאכילת ה"עינוי" עד:). (יומא מן"
לב"ר  אברהם (זרע אבכיר במדרש וכ"ה ראוהו, שלא מאכל
בליל  נרות להדלקת מכאן וגו' וירעיבך "ויענך א') אות פי"א
ואינו  שבע אינו שאוכל, מה רואה ואין שהאוכל שבת,
הנר, בהדלקת חייב לאכול רוצה אינו אם גם אולם עונג".
(איכה  נפשי משלום "ותזנח הכתוב: על (שם) דרשו שהרי
רש"י: וביאר בשבת", הנר הדלקת זו אבהו: רבי אמר יז) ג,
מפני  שלום, אין נר, שאין במקום "כי בית, שלום הוא - הנר

ונכשל". באפילה הרבה,3)שהולך שכנים בה שיש חצר
אחד  במאכל שיתערבו עד בה, לטלטל סופרים מדברי אסור
וזוהי  ה"ו), פ"א עירובין (הל' שבת מערב אותו שמניחין
אינו  בשבת, בחצר לטלטל רוצה אינו אם אך עירוב; מצות
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עירוב. לעשות אינו 4)צריך פת, לאכול רוצה אינו שאם
ידיו. ליטול רבינו:5)צריך כדברי אוכל, אינו אם אף

עשור, שביתת מהל' פ"ג ובסוף יאכל", מה לו אין "אפילו
להדליק  הכל חייבין בשבת, הכיפורים יום חל "אם מובא:
לאכול, שאסור אף חובה", בשבת נר שהדלקת מקום, בכל

א. באות למעלה נר 6)ראה להניח "חייבין אחר: בנוסח
אברבנאל). (כת"י לו" אין בשבת. זה,7)בבתיהן לפי

היא  ההדלקה שמעשה ולא דלוק שיהא המצוה עיקר
אינו  ההדלקה זמן לפני דלוקה היתה אם כן ואם המצוה.
הדליקה  אם כן וכמו ולהדליקה, ולחזור לכבותה חייב
(ועיין  ולהדליקה לחזור הוא זקוק יום, מבעוד וכבתה
אליהו  רבינו ובפסקי חובה, ד"ה כה: שבת 'תוספות'

.(13 הערה לא עמ' זרעים לסדר שהרי 8)מלונדריש
(רמב"ם  הפתחים על שואל לו, אין אם - חנוכה בנר אפילו
קודמת  שהיא שבת נר להדלקת כלֿשכן הי"ב) מחנוכה פ"ד
.2 הערה יט עמוד שבת" "לקראת - הי"ד) (שם חנוכה לנר

כן 9) מביאים ויש זו. ברכה נמצאת לא בבלי, בתלמוד
מברכין  שאין סוברים ויש י"א). סי' ח"ב (או"ז מהירושלמי

שם). קודם 10)('תוספות' עליהן מברך המצוות כל כי
במה  (בפרק כתב ה'מרדכי' אבל פי"א). ברכות (הל' עשייתן
קיבלה  כאילו היא הרי ההדלקה, קודם תברך שאם מדליקין)
ההדלקה, אחר תברך לכן להדליק, ואסורה בפירוש שבת
עובר  (הברכה) שתהא "כדי ירוחם רבינו וכתב המנהג. וכן
הברכה. לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתה, (קודם)
ואחר  ומברכים, ההדלקה אחר הנר לפני היד את  ומשימים
רסג). סי' (רמ"א לעשייה" עובר נקרא וזה היד, מסלקים כך
ופרישה" "דרישה בעל הכהן פאלק רבי הגאון ואשת
תברך  נר, להדליק שמותר ביוםֿטוב חדשה: הלכה חידשה
עשייתן. לפני שמברכים מצוות כל כדין תדליק ואחרֿכך
חילקו  שלא רסג) (סי' אברהם' 'מגן בעל זה על וכתב
אחריהן, ופעם עשייתן קודם פעם לברך בברכות, חכמים
לאחר  עד הברכה את לאחר מוכרחים שבשבת כיון אלא
מברכת  ראיה והביא ביוםֿטוב, גם הואֿהדין ההדלקה,
אחר  עד לברך שלא "נהגו קנח): סי' (או"ח ידים נטילת
להוציא  (ואסור נקיות ידיו אין שלפעמים משום הנטילה,
(גם  ידים נטילת של פעם בכל כן תיקנו מפיו), שמים שם
רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל
אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו

שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.·¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.‚˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈

.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות

שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות
שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר

רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.„Ú˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»
ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ
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ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ
È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול
הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן
במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין

לילה. כבר הוא שמא מספק,

.‰‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆

¯ÚNÂ28ÈLÓe29Ê¯‡‰ ¯ÓˆÂ30ıt ‡lL ÔzLÙe31 ¿≈»∆ƒ¿∆∆»∆∆ƒ¿»∆…À«
·ÈÒÂ32ÌÈk¯‰ ıÚ‰ ÈÈÓe Ï˜c ÏL33Ô‰a ‡ˆBiÎÂ34; ¿ƒ∆∆∆ƒ≈»≈»«ƒ¿«≈»∆

‰ˆeÙ ‰zLt :ÔB‚k ,Ba ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰L ¯·cÓ ‡l‡∆»ƒ»»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÙb ¯ÓˆÂ LL È„‚·e35a ‡ˆBiÎÂCÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰Â .Ô‰ ƒ¿≈≈¿∆∆∆∆¿«≈»∆¿««¿ƒ»ƒ
·¯a ˜ÈÏ„iL36.‰ÏÈ˙t‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ∆«¿ƒ¿…«≈ƒ«¿ƒ»

נר.24) להדליק בשמן שנותנין כפול חוט  ע"א. כא, שבת
כד.):25) (שבת בברייתא שישנו מותר, - טוב ליום אבל

בהם  מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין שאמרו אלו "כל
שהבערה  כיון יטה" "שמא לגזור מקום אין כי ביוםֿטוב",
פ"א  יו"ט שביתת בהל' להלן כמבואר ביוםֿטוב, מותרת

בבת 26)ה"ד. בוערת ואינה בקפיצות, בנר נאחזת האש
השמן  יטה שמא חוששים יפה, דולקת שאינה ומפני אחת,

בשבת. מבעיר משום ויתחייב הפתילה משנה 27)אל
מדליקין". אין ובמה מדליקין, "במה כ:): שבת 28)(שבת

שער". ושל צמר של (שבמשנה) אלו על "הוסיפו ע"ב: כ,
חסרה 29) רוקח' 'מעשה בנוסח "כלך": המשנה בלשון

"ומשי". "לכש".30)המלה המשנה שלא 31)בלשון
"חוסן". המשנה ובלשון מפסולת. הקרום 32)נזקה חוטי

התמר. עץ של רוקח').33)הפנימי ('מעשה הדקים בנ"א:
בזמננו.34) מצויים ואינם במשנה שבת 35)ששנו במשנה

פשתן". אלא בו מדליקין אין העץ מן היוצא "כל תנן: (כז:)
גפן", מצמר - פתילה לעשות בו מדליקין "אין ופירש"י:
בכל  שמעשים כתבו היוצא, כל ד"ה שם ה'תוספות ' אבל
הוא  זרעים מין גפן שצמר משום גפן בצמר שמדליקין יום
שכתבו  מה ב'תוספות' שם עיין פשתן, (ובדבר עץ ואינו

ויביא 36)בזה). תכבה שמא הוא והטעם ע"ב. כ, שבת
שתהא  כדי כתב וה'לבוש' כ"י). רי"ד (תוס' בשבת  להטות
המנורה  בהדלקת כמו ידו, סילוק עם מיד יפה עולה שלהבת
הוא  שכן ואףֿעלֿפי תמיד" נר "להעלות בה שכתוב
המנורה  כהדלקת לשבת נר הדלקת שוה דברים שבכמה
נראה  שם בגמרא - יב) עמוד שבת' ('לקראת במקדש
בבל  של דעצים יוחנן לרבי שם (שהקשו הראשון כהטעם
צריך  המדליק עולא אמר פתילה השתא רוב: צריכין אין

מיבעיא). - עצים היוצא ברוב, שידליק

.ÂÔÈ‡L ¯·„ Èab ÏÚ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ¯·c C¯Bk‰«≈»»∆«¿ƒƒ««≈»»∆≈
ÛÈÒB‰Ï È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙B·Ú‰Ï Ì‡ :Ba ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒƒ¿«¬«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯eÒ‡ - ‰¯B‡37‡‰zL È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï Ì‡Â ; »»¿ƒ¿«¿«¿ƒ»¿≈∆¿≈
ÏLÏzLz ‡ÏÂ ˙„ÓBÚ38¯zÓ - ‰hÓÏ39. ∆∆¿…ƒ¿«¿≈¿«»À»

יפה 37) נאחז האור הכריכה, שעלֿידי אף ע"א. כא, שבת
ידליק  שמא אסור, כן גם - להטות יבוא ולא ומאיר, בפתילה

לבדה. הגרועה ע"א:39)תיפול.38)בפתילה כא, שבת
כורכין  היו אבא בית של אומר: גמליאל בן שמעון "רבן
ומדליקין". לפתילה) פסול (שהוא אגר גבי על פתילה
כיון  להדליקם, ומותר ביחד שכורכם משמע, רבינו ומדברי
רש"י  אבל אורה. להוסיף ולא הפתילה להעמיד שכוונתו
הפתילה  עליו סומך אלא האגוז, מדליקין היו "שלא פירש:
שכוונתו  מעשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו בשמן". תטבע שלא

הפתילה. להעמיד רק

.Ê¯Èb¯b ÔÈ˙B40ÁÏÓ ÏL41ÒÈ¯‚e42Ïet ÏL43ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ∆∆«¿ƒ∆«
ÏÎÂ .˙aL ÏÈÏa ˜ÏB„ ‰È‰iL ,˙aL ·¯Úa ¯p‰ Ètƒ«≈¿∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿≈«»¿»

˙BÏÈ˙t‰44Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ˙aLa Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L «¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿«»ƒ≈∆
,d¯B‡Ï LnzL‰Ï ÔÈa ,dc‚k ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa .‰¯e„Ó¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»≈¿ƒ¿«≈¿»

‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa45Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈa ,46e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ≈««≈¿»≈««≈«¿«¿…»¿
.„·Ïa ¯Ï ‰ÏÈ˙t Ô˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬»¿ƒ»¿≈ƒ¿»

עגולה.40) זעירה חתיכה פ"ב. שבת תוספתא,
הפתילה",41) אחר שימשך השמן את צולל "שהמלח

סז:). שבת (רש"י תנחשו" "לא של איסור כאן אין ולפיכך
גסה.42) טחינה טחונים גרוסים פולים של גרגר
מחר.43) ידלק ולא שוהה הנר ע"א.44)שיהא כא, שבת

הי"ט. פ"ג למעלה כירה".45)והובא גבי "על שם בגמרא
השמיענו  זה נוסח ולפי ועוד. ברי"ף הוא כן רבינו וכנוסחת
והיה  ושמנים, בפתילות בה להדליק שהדרך במנורה שגם
(=לא  רבנן" פלוג "לא משום מדורה גם בה לאסור מקום
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רבנן. גזרו לא - חכמים) מתוך 46)חילקו במדורה כי
(רש"י). חבירו את מבעיר חלק כל רב, שההיסק

.ÁÔÓL47CLÓ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,˙aLÏ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ∆∆∆«¿ƒƒ¿«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ .‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¬»¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ««

˙ÙÊ :ÔB‚k ,‰ÏÈ˙t‰48‰ÂÚLÂ49˜È˜ ÔÓLÂ50‰ÈÏ‡Â51 «¿ƒ»¿∆∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿«¿»
·ÏÁÂ52ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - »≈∆≈«¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈÓLa ‡ÏÂ Ô‰a ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ˙BÏÈ˙Ùaƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿≈»∆¿…ƒ¿»ƒ∆≈
¯p‰ ¯B‡ ‰È‰È ‡nL ‰¯Êb ?‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«««¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿∆«≈

‰hÈÂ ,ÏÙ‡53.d¯B‡Ï LnzLiL ‰ÚLa d˙B‡ »≈¿«∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿»

מדליקין.47) אין ובמה מדליקין, במה כ:) (שבת משנה
ידועים.48) מעצים שעושים להשרף קל שחור, שרף
הדבורים.49) עלֿידי הנוצר כתום חומר שמן 50)דונג,

הקיקיון. עץ מפרי שמנים.51)עשוי כבשים זנב
הקרומים.52) על המתהווה החי, משומן חלב
רבינו 53) כתב המשניות, ובפירוש מבעיר. משום ויתחייב

הנר  אור "יהיה אלה בשמנים ידליק שאם ב) פרק (שבת
אצלנו: שהעיקר לפי אסור, וזה ויצא, ויניחנו וחשוך חלוש
ישנים' ב'תוספות ריב"ן פירש וכן חובה", בשבת נר הדלקת

ו'. הערה למעלה וראה כא.) (שבת

.Ë·ÏÁ54BÎÈz‰L55Ô˙B - eÁBnpL ÌÈ‚„ È·¯˜Â ≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈
˜ÈÏ„Óe e‰L Ïk ÔÓL ÔÎB˙Ï56ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ . ¿»∆∆»∆«¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈

Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„nL ÌÈÓLa Ô·¯Ú elÙ‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó57 «¿ƒƒ»∆¬ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆
ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ÈÏ„È ‡Ï -58. …«¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

כא.54) מדליקים 56)באור.55)שבת הדין, שלפי
גזירה  אסרו, חכמים ורק הפתילה. אחר שנמשכים באלו
נימוחו, שלא דגים וקרבי מהותך שאינו בחלב ידליק שמא
גזרו. לא - בהם שמדליקים שמנים בהם עירב אם אבל

ח.57) בהלכה אוקספורד)58)למעלה (כ"י שם בגמרא
שאינן  לפי - מדליקין "אין בפסול: כשר שמן עירב בענין

נדלקין".

.ÈÔÈ‡59Ô¯ËÚa ÔÈ˜ÈÏ„Ó60Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ ,61‡nL ; ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈«∆»
¯p‰ ¯B‡Ï ·LÈÏ ÂÈÏÚ ‰·BÁÂ ,‡ˆÈÂ epÁÈpÈ62‡ÏÂ . «ƒ∆¿≈≈¿»»»≈≈¿«≈¿…

È¯ˆ·63ÔÓ epnÓ ÁwÈ ‡nL ;·BË BÁÈ¯L ÈtÓ , ¿√ƒƒ¿≈∆≈∆»ƒ«ƒ∆ƒ
¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»

.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק

.‡È:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.·È‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆
ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ

¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈

¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי

שם). (גמרא אסור ע"א.72)כן מד, מיוחד 73)שבת
השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.‚ÈÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»
BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿

Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿

ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆
.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל

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



קמי zay zekld - mipnf xtq - oeygxn c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית
גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.„ÈÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה

טו. שבהלכה הפרשה" ל"ראש

.ÂË˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.ÊËÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
,Ô‰ÈÈa ÔÈÁ·‰Ïe ¯p‰ ¯B‡Ï Ô·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿«≈¿«¿ƒ≈≈∆
¯eÒ‡ ,Úe·˜ BÈ‡L LnL ,CÎÈÙÏ .‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»«»∆≈»«»
BÈ‡L ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï ˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ˜c·Ï BÏƒ¿…¿»¿«≈ƒ¿≈∆≈

˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯a ÔÈa - Ô¯ÈkÓ87ËÙ ÏL ¯a ÔÈa , «ƒ»≈¿≈∆∆∆«ƒ≈¿≈∆≈¿¿
¯B‡Ï ˜c·Ï BÏ ¯zÓ ,Úe·˜ LnL Ï·‡ .·¯ B¯B‡L∆«¬»«»»«À»ƒ¿…¿
.‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ¯p‰«≈¿»ƒ¿≈∆≈»ƒƒ«¿≈
˜c·Ï BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆∆∆«ƒ≈ƒƒ¿…

epnÓ ˜tzÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â88. ¿««ƒ∆À»¿≈»∆»ƒ¿«≈ƒ∆

ע"א.86) יב, ולא 87)שבת שמן סתם נזכר (שם:) בגמרא
שמן". של "נר התימנים בכ"י הוא וכן זית, שמן

שם,88) שבת בגמרא נוסחתו לפי הם ופירושו רבינו שיטת
של  בפירושו מפורש אמנם וכן המגידֿמשנה, שכתב וכמו
ראב"ד. ועיין קטו) עמוד ו' כרך ("סיני שבת למסכת רבינו

.ÊÈ¯89ÏÚÏÂ ˙Ïc‰ ÁzÙÏ ¯eÒ‡ - ˙Ïc‰ È¯BÁ‡L ≈∆¬≈«∆∆»ƒ¿…««∆∆¿ƒ¿…

e‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Bk¯„k90‰ÚLa ¯‰fÈ ‡l‡ ; ¿«¿ƒ¿≈∆¿«≈∆»ƒ»≈¿»»
˙Ïc‰ ˙‡ ÁzÙÏ ¯eÒ‡Â .ÏÚBpL ‰ÚL·e Á˙BtL∆≈«¿»»∆≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆

‰¯e„n‰ „‚k91˙·MÓ Áe¯‰ ‡‰zL È„k ˙aLa ¿∆∆«¿»¿«»¿≈∆¿≈»«¿«∆∆
‰ÈeˆÓ Áe¯ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ŒÏÚŒÛ‡Â ,da92. »¿««ƒ∆≈»∆»«¿»

ÔÈÁÈpÓe93¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ˙aL ÏL ¯p‰ «ƒƒ«≈∆«»««≈ƒ»«¿À»
LLBÁ BÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ94. ««¿«¿≈≈

קכ:89) שאינו 90)שבת ודבר לכבותו, מתכוין שאינו אף
שוודאי  אסור, כאן - א פרק למעלה ראה - מותר מתכוין
- מפעולתו מוכרחת תוצאה רישא", "פסיק הוא והרי יכבה,

ו. הלכה בפ"א למעלה המנשבת 91)ראה שהרוח מפני
משום  חייב לזה, מתכוין שאינו ואף המדורה. את מבעירה

רישא". כן 92)"פסיק לעשות יבוא שמא בזה גזרו
מצויה. שאינה רוח מה.93)כשישנה שיטלנו 94)שבת

(ראה  בשבת באילן משתמש ונמצא שיכבה, אחרי האילן מן
אף  בשבת שדלק נר לטלטל שאסור מכיון ה"ו), פכ"א להלן

שכבה. לאחר

.ÁÈÏL ˙B¯ÈÚÂ ˙BÈ„Ó ÏkLL Ô‰a ÔÈÚ˜Bz Ï‡¯NÈ »¿ƒ«¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆≈
˙BÚÈ˜z95,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ dB·b ÌB˜Ó·e .˙aL ·¯Úa ¿ƒ¿∆∆«»¿»»«»¿ƒ

L¯‚n‰ ÈL‡ ÏÎÂ ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÚÈÓL‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒ«»«¿≈«¿ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»
.dlL∆»

ע"ב.95) לה, שבת

.ËÈ˙B„Na ÌÈ„ÓBÚ‰ eÚÓ - ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ«»
¯„ÚlÓe L¯ÁlÓ96ÔÈ‡Â .‰„NaL ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓe ƒ«¬…ƒ«¬…ƒ«¬¿»»∆«»∆¿≈

ÌÈ˜BÁ¯ e‡B·iL „Ú ¯ÈÚÏ ÒkÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ·B¯w‰«¿ƒ«»ƒƒ»≈»ƒ«∆»¿ƒ
Ìlk eÒkÈÂ97˙BÁe˙t ˙BiÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙Á‡ ˙·a ¿ƒ»¿À»¿««««¬«ƒ«¬À¿

ÔÈÒÈ¯z‰Â98e˜lzÒ - ‰iL Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÁpÓ ¿«¿ƒƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿«¿
ÔÈnÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙BiÁ‰ eÏÚÂ ÔÈÒÈ¯z‰99˙B¯„w‰Â100 «¿ƒƒ¿ƒ¿¬«¬À«¬«ƒ««ƒ¿«¿≈

˙ÈLÈÏL ‰ÚÈ˜z Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .‰¯Èk Èab ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ««≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»¿ƒƒ
˜lÒÓ‰ ˜lÒ -101ÔÈÓËn‰ ÔÈÓË‰Â102˙‡ e˜ÈÏ„‰Â ƒ≈«¿«≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

˜Èa„‰Ï È„k B‡ ÔË˜ ‚c ˙BÏˆÏ È„k ‰‰BLÂ .˙B¯p‰«≈¿∆¿≈ƒ¿»»»¿≈¿«¿ƒ
˙·BLÂ ,Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ,¯epza ˙t103. «««¿≈«≈ƒ«¿≈«¿≈

לזריעה.96) הכשרתה לשם הקרקע ולא 97)לחפור
התקיעות  אחר במלאכה שעסקו באחרונה בנכנסים יחשדו

ביום 98).(רש"י) בה שמשתמשים לחנות, מתקפלת דלת
את  מחזירין ובערב החנות, לפני סחורות עליה להניח
פתח  את בה לסגור כדלת משמשת והיא לחנות, הסחורות

לשבת.99)החנות. מוכנים חמים שבתוכם 100)מים
הלילה. לסעודת הקדירות.101)תבשילים את 102)את

ד. פרק ראה מחר, לסעודת עד חומם שיחזיקו התבשילים
הקודש.103) על מחול להוסיף כדי

.Î‰Ána d˙B‡ Ú˜Bz ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z104. ¿ƒ»ƒ»≈«»«ƒ¿»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ ·B¯˜ - ˙ÈLÈÏM‰Â105ÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«««»¿≈¿ƒ

ÌÚ‰ ¯Èz‰Ï ,ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»««≈«»ƒ¿«ƒ»»
Ô‰ÈNÚÓÏ106. ¿«¬≈∆

(104- ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה כי
להודיע  כדי ותוקעין נ:), (פסחים ברכה סימן רואה אינו
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המלאכה. מן לפרוש ד.105)לעם הלכה למעלה ראה
שאין 106) קיד:) (שבת שאמרו מה לפי רבינו, דעת היא כך

שמותר  לעם להודיע שבת במוצאי שחל ביוםֿטוב תוקעין
איסור  יש שופר שבתקיעת מכיון ובישול, אפיה בשחיטה,
חיוב  אין כי תוקעים, לחול שבמוצאיֿשבת מזה יוצא שבות,
 ֿ ביום ורק שבת, במוצאי מיד במלאכה להתחיל מצוה או
כדי  - שבות איסור בו היה לולא - לתקוע צורך ראו טוב

יוםֿטוב. סעודת בהכנת לעסוק לעם להודיע

.‡ÎÌÈ¯etk‰ ÌBÈ107‡Ï - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «ƒƒ∆»ƒ¿¿∆∆«»…
ÔÈÚ˜Bz eÈ‰108‡Ï - ˙aL È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ÏÁ ; »¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»…

ÔÈÚ˜Bz109ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ110˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ . ¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈÚ˜Bz - ˙aL ·¯Úa111ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ112˙BÈ‰Ï ÏÁ ; ¿∆∆«»¿ƒ¿…«¿ƒƒ»ƒ¿

ÔÈÏÈc·Ó - ˙aM‰ ¯Á‡Ï113.ÔÈÚ˜Bz ‡ÏÂ ¿««««»«¿ƒƒ¿…¿ƒ

ה"א)107) פ"ז החודש קידוש (הל' רבינו שכתב מה לפי
בשבת  באחד לא תשרי, ראשֿחודש לעולם קובעים "אין
אצלנו  יחול לא כן אם שבת" בערב ולא בשבת ברביעי ולא
שהיו  בזמן אבל שבת. במוצאי ולא בערב לא הכיפורים יום
יום  שיחול אפשרות היתה הראיה, ע"פ החדשים מקדשים
עירובין  מהלכות (פ"ח שבת ובמוצאי שבת בערב הכיפורים

י). כו:108)הלכה בחולין ומשנה קיד: בשבת גמרא
במלאכה.109) ואסור כשבת קדוש הכיפורים שיום משום

ממלאכה. העם להבטיל לתקוע צורך אין 110)אין
חמורה  הכיפורים יום קדושת כי "הבדלה", אומרים
מקדושה  כשיוצאים אלא מבדילים ואין השבת, כקדושת

קלה. לקדושה חמורה מקדושה או להבטיל 111)לחול
בשבת. ואסורה ביוםֿטוב המותרת נפש אוכל ממלאכת

היוצא.112) היום מקדושת חמורה הנכנס, היום שקדושת
הנכנס.113) היום מקדושת חמורה היוצא היום שקדושת

ה'תשע"ח  מרחשון ט"ו ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
גוי 1) עשה ואם מלאכה, לעשות לגוי אמירה דיני בו כלל

ושכירותו  הגוי שותפות לזה ונכלל דינה. מה מעצמו
נעשית  והמלאכה שבת בערב בין בשבת בין והשאלתו
הוא  מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת.
שכירות  לזה ונמשך לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או

בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Î‡ÏÓ eÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯ÓBÏ »«¿»¿ƒ«¬»¿»»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙aM‰ ÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿À∆«««»¿««ƒ

Ì„wÓ BÏ ¯Ó‡L3CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aM‰ ∆»«ƒ…∆««»¿««ƒ∆≈»ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï¿»¿»»∆»¿««««»¿»»∆»
Ô‰ÈÈÚa ‰l˜ ˙aL ‰È‰z ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»«»¿≈≈∆

.ÔÓˆÚa ˙BNÚÏ e‡B·ÈÂ¿»«¬¿«¿»

לא 2) מלאכה "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
אתה  תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה
לומר  תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא
הסמ"ג  וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה כל
לתת  לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות

מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו לעשות לגוי
הרמב"ן  אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי
התורה  מן מוזהרים אנו אין כי מבאר, זה לפסוק בפירושו
כמו  מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על
ח  דף גיטין (מסכת שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו
שאינה  (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד
דבר  על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית),
על  בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
ייעשה  "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים
(המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על מורה בנפעל
האיסור  מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י
משבת  תשיב "אם יג) עמוד נח, פרק (ישעיה  קבלה בדברי
לנכרי  יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . ְֵַרגליך
חול  של דיבור בכלל שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות

בשבת. [=גוי]3)שאסור נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
הרא"ש  כתב וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא

.·ÏÈ·La Ì‡ :˙aLa BÓˆÚÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL È¯Î»¿ƒ∆»»¿»»≈«¿¿«»ƒƒ¿ƒ
¯eÒ‡ - d˙B‡ ‰NÚ Ï‡¯NÈ4‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï ƒ¿»≈»»»»≈»¿»¿»»
ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú5,‡e‰Â .‰NÚzL È„Îa «»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»

‡lL6ÌÈa¯ Ba eÚ„iL „Ú ,‡ÈÒ‰¯Ùa ¯·c‰ ‡‰È ∆…¿≈«»»¿«¿∆¿»«∆≈¿«ƒ
Ì‡Â .˙aLa ‰NÚ ‡e‰ ÈBÏt ÏÈ·La ‰Ê ¯·cL∆»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ

¯zÓ - ‰NÚ „·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La7.˙aLa da ˙B‰Ï ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»À»≈»»¿«»

שלא 4) אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו בכדי 5)נעשה היינו
שישהה  בכדי או המלאכה אותה (מסכת שיעשה המביא

ב). עמוד כד דף ה',6)ביצה הלכה להלן קבר מדין נלמד
שאין  הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב
אבל  פרהסיא, במלאכת אלא שתעשה בכדי להמתין צורך

שלנו. כנוסח משמע הפוסקים דף 7)מכל שבת מסכת
באים  שהיו וזקנים גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב
בו  ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה

וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה

.‚B¯B‡Ï LnzLÓ - ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰L È¯Î ?„ˆÈk≈«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿«≈¿
¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ8È¯Î ‰NÚ . ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»»»»¿ƒ

Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ „¯È - ‰ÈÙq‰ ÔÓ Ba „¯ÈÏ L·k∆∆≈≈ƒ«¿ƒ»≈≈«¬»ƒ¿»≈¿ƒ
BzÓ‰a ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ‡lÓ .¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈»ƒ≈«ƒ¿«¿¿∆¿
- Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ ‰˜LÓ -«¿∆«¬»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÁÈpÓ - BzÓ‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ÌÈ·NÚ ËwÏ .¯eÒ‡»ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆¿«ƒ«ƒ¿»≈

BzÓ‰a9È¯Îp‰ B˙B‡ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¿∆¿∆¡…≈∆»∆…¿≈«»¿ƒ
,BÏÈ·La BzÎ‡ÏÓa ‰a¯È ‡nL ;Ï‡¯NÈ B˙B‡Ï ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
¯LÙ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰NBÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈»»»∆∆¿»
BÈ‡ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ˙aLa Ba ‰‰È ‡Ï ,Ba ˙Ba¯‰Ï¿«¿…≈»∆¿«»∆»ƒ≈≈

.B¯ÈkÓ«ƒ

א.8) עמוד קכב דף שבת "נכרי 9)מסכת (שם) בברייתא
הגמרא  ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט
מוקצה  גבי על בהמתו להעמיד שאסור חנינא רבי מדברי
והרי  בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא
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קמג zay zekld - mipnf xtq - oeygxn e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאינו  שם ומתרץ הם? מוקצים בשבת שנלקטו אלו עשבים
אותה  ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה
לפניה. אחרות דרכים שסותם זה ידי על העשבים למקום
כן  גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם
שאילו  זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו
כי  וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה
כן  גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף
באורח  וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע מחוייב אינו

יג. סעיף שכה סימן חיים

.„¯ ÔB‚k ,ËÚÓÏe ˙Ba¯‰Ï Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡10 ¬»»»∆≈¿«¿¿«≈¿≈
ÂÈ¯Á‡ ‰‰ ,BÓˆÚ ÏÈ·La ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ - L·ÎÂ»∆∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿∆¡∆«¬»
˜eÏc‰ ¯ .B¯ÈkÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙aLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿««ƒ∆«ƒ≈«»

Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡ :˙aLa ‰aÒÓa11LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…ƒ¿»≈»¿ƒ¿«≈
·¯ Ì‡Â ;˜ÈÏ„Ó ·¯‰ ˙Úc ÏÚ - ˜ÈÏ„n‰L ,d¯B‡Ï¿»∆««¿ƒ«««»…«¿ƒ¿ƒ…
- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;d¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯Î»¿ƒÀ»¿ƒ¿«≈¿»∆¡»¿∆¡»
ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ È¯Î ‡·e ,˙aLa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ .¯eÒ‡»»¿»¿≈»¿«»»»¿ƒ¿«≈

'‰aÎz Ï‡'Â '‰ak' BÏ ÔÈ¯ÓB‡12ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿ƒ«≈¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈
B˙˙È·L13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÈÏÚ ¿ƒ»»≈¿≈…«≈»∆

א).10) עמוד קכב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
למאה". כבש לאחד "כבש כן יודעים 11)וכמו שאיננו

בשביל  או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם
אף  מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש ואם שניהם,

(מגידֿמשנה). ישראל בידו.12)ברוב למחות צריך אין
שבת 13) (מסכת בשבת הנכרי שישבות מצווים אנו שאין

א). עמוד קכא דף

.‰˙Ó14¯·˜ BÏ e¯ÙÁÂ ÔB¯‡ ÌÈ¯Î BÏ eNÚL ≈∆»»¿ƒ»¿»¿∆∆
ÔÈÏÈÏÁ BÏ e‡È·‰ B‡ ,˙aLa15Ì‡ :Ô‰a „tÒÏ ¿«»≈ƒ¬ƒƒƒ¿…»∆ƒ

¯·wÈÂ ˙aL È‡ˆBÓÏ eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈ - ‰Úˆa¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»≈«»¿ƒ»≈
‡ÈË¯Òa ¯·w‰ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba16ÏÚ ÔB¯‡‰Â ‰ÏB„‚ ¿ƒ»»«∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»»«

ÌÈ¯Îp‰L ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ·M‰Â ÔÈ¯·BÚ‰ ÏÎÂ ,ÂÈab«»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆∆∆«»¿ƒ
¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÈBÏÙÏ ˙aLa ÂLÎÚ ÔÈNBÚƒ«¿»¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ»≈
.‡ÈÒ‰¯Ùa ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÓÏBÚ Ï‡¯NÈ B˙B‡ Baƒ¿»≈»ƒƒ¿≈∆¿«¿∆¿»
È„Îa ÔÈzÓiL ,‡e‰Â .¯Á‡ Ï‡¯NÈ Ba ¯a˜Ï ¯zÓeÀ»ƒ¿…ƒ¿»≈«≈»∆«¿ƒƒ¿≈

‰NÚiL17.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆¿≈…«≈»∆

הוא 14) שגנאי א) עמוד קנא דף שבת מסכת (משנה
בשבילו  בפרסום שבת שנתחלל בקבר להיקבר לישראל
א). עמוד פא דף קמא בבא במסכת ותוספות (הר"ן

מחללים 15) והיו בצידו, ונקבים נבוב מקנה עשוי נגינה כלי
ונהי. לאבל המת מיטת אחר הרבים.16)בו דרך רחוב,

את 17) ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
לנכרי  יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין
מכיוון  כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו, לעשות
אין  לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר
בשבילו. נעשה שלא מכיוון שיעשה, בכדי אחר על לאסור

.ÂÈ¯Î18ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÓÏ ˙aLa ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬ƒƒ¿«»¿≈««ƒ
È„Îa ˙aL È‡ˆBÓÏ ÔÈzÓÈ - ‰ÓBÁ‰ „vÓ Ô‡È·‰L∆¡ƒ»ƒ««»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿≈
‡nL ;Ô‰a e„tÒÈ Ck ¯Á‡Â ,·B¯˜ ÌB˜nÓ ‡B·iL∆»ƒ»»¿««»ƒ¿¿»∆∆»

¯˜a·e ,‰ÓBÁ‰ „Ú ¯Á‡ ÌB˜nÓ Ìe‡È·‰ ‰ÏÈla««¿»¡ƒƒ»«≈««»«…∆
Ô‰a eÒÎ19ÈBÏt ÌB˜nnL È‡cÂa Ú„È Ì‡Â . ƒ¿¿»∆¿ƒ»«¿««∆ƒ¿¿ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡Ó e‡B·iL È„Îa ÔÈzÓÈ - ˙aLa Ìe‡È·‰¡ƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆»≈»
‡ÈË¯Òa ¯·c‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aM‰ ¯Á‡20 ««««»»∆…¿≈«»»ƒ¿«¿»

.e¯Ó‡L BÓk ,‰ÏB„‚¿»¿∆»«¿

א).18) עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ואף 19)(משנה
רק  הוא אמה אלפיים שבת ותחום לקולא, דרבנן שספק
אפשר  שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן,
להיכנס  צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין
שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק

התימנים).20) יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
(שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים שדין נמצא
היא  שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים

בצינעא. וחלילים בפרהסיא וקבר שארון

.Ê¯ÈÚ21da ‰˙È‰Â ,dÎB˙a ÔÈ¯c ÌÈ¯ÎÂ Ï‡¯NiL ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»¿»»
˙ˆÁ¯n‰ ıÁ¯Ó22·¯ Ì‡ :˙aLa23¯zÓ - ÌÈ¯Î ∆¿»««¿∆∆¿«»ƒ…»¿ƒÀ»

- Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ;„iÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»≈«»ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈
;enÁe‰ ·¯‰ ÏÈ·LaL ,ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»…«

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ24ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ -25ÔÎÂ . ∆¡»¿∆¡»«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

ה.21) משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה שרוחצים
המתרחצים 23) האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה במרחץ
נעשה.24) שניהם לרחיצה.25)בשביל מים

.ÁBÊ ‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿»¿ƒ«¬¿»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa26 ¿«»««ƒ∆»««ƒ«««¿

ÔÈzÓiL ¯Á‡ ·¯ÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯zÓ -À»≈»¿»¿»»»∆∆««∆«¿ƒ
È„Îa ÔÈzÓiL ÌB˜Ó ÏÎa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰NÚzL È„Îaƒ¿≈∆≈»∆¿…»¿¿»»∆«¿ƒƒ¿≈

ÈtÓ ‡l‡ eNÚiL27¯zÓ ‡‰È ¯Ó‡z Ì‡L :‰Ê ¯·c ∆«¬∆»ƒ¿≈»»∆∆ƒ…«¿≈À»
¯·c‰ ‡ˆÓÈÂ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡nL ,„iÓƒ»∆»…«¿»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«»»
,eNÚiL È„Îa ÔÈzÓiL „Ú e¯Ò‡L ÔÂÈÎÂ .„iÓ ÔÎeÓ»ƒ»¿≈»∆»¿«∆«¿ƒƒ¿≈∆«¬
¯kzNÓ BÈ‡ È¯‰L ;BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿»¿ƒ«¬∆¬≈≈ƒ¿«≈
¯·c ‰NÚiL È„Îa ·¯ÚÏ ·kÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌeÏk¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿≈∆≈»∆»»

.˙aLa ‰NÚpL ‰Ê∆∆«¬»¿«»

ג.26) הלכה א פרק למעלה לא 27)ראה זה טעם לפי
שבשבילו  ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו
ביאר  רש"י אבל לא; אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה
ייהנה  שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם
בין  הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל

.Ë‰Î‡ÏÓ BÈ‡L ¯·c28˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , »»∆≈¿»»¿≈»«¬¿«»
˙e·L ÌeMÓ ‡l‡29È¯ÎÏ ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ∆»ƒ¿À»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

˙ˆ˜Ó ÌL ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙aLa B˙BNÚÏ30B‡ ,ÈÏÁ «¬¿«»»∆ƒ¿∆»ƒ¿»…ƒ
‰ÂˆÓ ÈtÓ B‡ ,‰a¯‰ C¯ˆ ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È31. ƒ¿∆»ƒ«»»…∆«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»

ע 28) סח דף ב עמוד סז דף עירובין שאין (מסכת א) מוד
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דבר  הוא ואם ועושהו, לנכרי אומר דרבנן, איסור אלא בו
לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן חומרא 29)שאסור

גמורה. מנוחה לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת
צרכיו 30) כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי

אף  מותר דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על
לדבר  דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על
שהתירו  מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני

משנה). (מגיד מחצר 31)חכמים" חמים מים להביא
מצוות  לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר

י. הלכה ראה מילה.

.ÈÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙aLa È¯ÎÏ Ï‡¯NÈ ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»«¬»ƒ»
B‡ ¯ÙBL BÏ ‡È·‰Ï È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËeLÏ B‡»«¿≈««ƒ¿≈¿»ƒ»
·e¯Ú ÔÈ‡L ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ BÏ ‡È·Ó B‡ ,‰ÏÈÓÏ ÔÈkÒ«ƒ¿ƒ»≈ƒ≈»≈¿»≈∆≈≈

¯ÚËˆÓe ÔË˜ Ì‰a ıÈÁ¯‰Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ Ô‰ÈÈa32ÔÎÂ . ≈≈∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿«≈¿≈
Ïk33.‰Êa ‡ˆBik …«≈»∆

התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: בנוסחה
במילה 33) שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה שמילה כיוון התירו

.‡È˙Èa Á˜Bl‰34¯zÓ - È¯Îp‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡a «≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»¿ƒÀ»
‰¯ÈÓ‡L ;˙aLa ¯ËL BÏ ·zÎÏ È¯ÎpÏ ¯ÓBÏ BÏ««»¿ƒƒ¿…¿»¿«»∆¬ƒ»
ı¯‡ ·eMÈ ÌeMÓe ,Ì‰È¯·cÓ ‰¯eÒ‡ ˙aLa È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿«»¬»ƒƒ¿≈∆ƒƒ∆∆

‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡Ï Ï‡¯NÈ35Ì‰Ó ˙Èa Á˜Bl‰ ÔÎÂ . ƒ¿»≈…»¿¿»»∆¿≈«≈««ƒ≈∆
‡È¯eÒa36‰Ê ¯·„Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡k ‡È¯eqL ,37. ¿¿»∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»∆

בארץ 34) בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא (מסכת
מכירה) (שטר אונו עליו כותבין בשבת.ישראל אפילו

בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת
ישראל  ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא
הלכה  ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו
מן  בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד):
לקנות  מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו: אמר הנכרי?
(כיוון  עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)?
דינרין  של כיסין לו מראה כסף)? לו מוסר היהודי שאין
ומעלה  חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי
יריחו  נכבשה שלא מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים
ראה  בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא

ב. פרק בסוף התירו 35)למעלה לא מצוה משום כי ואף
י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר
משאר  גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל
על  פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד מצוות,
"שמור  לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא
"ישיבת  - מצוך" אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת
אף  התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ

נכרי. ידי על כתיבה - דאורייתא היא 36)מלאכה
כל  שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות

ג). הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל (מסכת 37)ארץ
ב). עמוד ח דף גיטין

.·È˜ÒBt38‰Î‡Ïn‰ ÏÚ È¯Îp‰ ÌÚ Ì„‡39ıˆB˜Â40 ≈»»ƒ«»¿ƒ««¿»»¿≈
BÓˆÚÏ ‰NBÚ È¯Îp‰Â ,ÌÈÓc41‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿«»¿ƒ∆¿«¿¿««ƒ∆

˙aLa ‰NBÚ42¯zÓ -43È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎBN‰ ÔÎÂ . ∆¿«»À»¿≈«≈∆«»¿ƒ
‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ44‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯zÓ - ¿»ƒ«¿≈À»««ƒ∆∆

ÌÈzLÏ B‡ ‰LÏ È¯Îp‰ ¯ÎNL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙aLa¿«»≈«¿∆»««»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
‚¯B‡Â ·˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ ‚¯‡iL B‡ BÏ ·zÎiL∆ƒ¿…∆∆¡…¬≈∆≈¿≈
B‡ ¯ÙÒ BÏ ·zÎiL BnÚ ıˆ˜ el‡k ;¯zÓe ,˙aLa¿«»À»¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿…≈∆
,‡e‰Â .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰L ,„‚a BÏ ‚¯‡iL∆∆¡…∆∆∆∆¿»≈∆ƒ¿∆»

.ÌBÈ ÌBÈ BnÚ ·LÁÈ ‡lL∆…«¿…ƒ

בית 39)מתנה.38) ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ
ערב  נכרי לכובס וכלים לעבדם עורות למסור מתירים הלל
(ראה  בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק וקוצב.40)למעלה
מלאכתו,41) להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה הנכרי

בשבת. הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי של 42)ואין בביתו
"אומנין  ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי.
- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - כשהגוי 43)אסור,
כולה  העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר ולא קבוע במחיר

מרוויח 44) אינו וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין
שהיהודי  וסובר השיג, הראב"ד אבל בשבת, מעבודתו
למלאכתו  יצטרך שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח
אם  אבל כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם
אם  או תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו
גם  השכירות, זמן במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו

רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו לדעת

.‚È‰na45ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46‰Úˆa ?47ÔÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆≈
ÏL ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰Î‡Ïn‰ BfL Ïk‰ ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ«…∆«¿»»««¬≈¿«»∆
‰ÈeÏ‚e ‰Úe„È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¬»ƒ»¿»¿»¿»
BÈ‡ ,˜ÒBÚ È¯Îp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰L .‰¯eÒ‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe¿À¿∆∆¬»∆»∆∆«»¿ƒ≈≈
BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ¯ÎN ÈBÏtL ¯ÓB‡Â ,ıˆwL Ú„BÈ≈«∆»«¿≈∆¿ƒ»««»¿ƒ«¬

.˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»

א.45) עמוד יב דף קטן מועד לצוות 46)מסכת שמותר
בקבלנות. ישראל מלאכת לעשות מכירים 47)לנכרי שאין

בפרהסיא  נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה
ירוחם). (רבינו

.„ÈCÎÈÙÏ48B‡ B¯ˆÁ BÏ ˙B·Ï È¯Îp‰ ÌÚ ˜ÒBt‰ , ¿ƒ»«≈ƒ«»¿ƒƒ¿¬≈
ÌÈzL B‡ ‰L B¯ÎNL B‡ ,e‰„N ˙‡ ¯ˆ˜Ï B‡ BÏ˙k»¿ƒ¿…∆»≈∆¿»»»¿«ƒ
‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ì¯k BÏ ÚhÏ B‡ ¯ˆÁ BÏ ˙B·Ïƒ¿»≈ƒ«∆∆ƒ»¿»«¿»»
˙BNÚÏ ÔÁÈp‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌeÁz‰ CB˙a B‡ ‰È„na«¿ƒ»¿«¿»¿«ƒ»«¬

ÌÈ‡B¯‰ ÈtÓ ,˙aLa49˜ÒtL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L50Ì‡Â ; ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌL ÔÈ‡L ,¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁ ‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»«¿À»∆≈»ƒ¿»≈

.˙aLa ÔÈNBÚ Ô‰Lk ÔÈÏÚBt‰ ˙‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆∆«¬ƒ¿∆≈ƒ¿«»

א.48) עמוד יב דף קטן מועד ראש 49)מסכת במסכת
חשד  משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה
היה  זה ולפי חשדא" (אין) ליכא "דברבים רבים. בשל מותר
אברהם  (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר
בשבת  הכנסת בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן
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אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על
נכון 50) באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם

ישראל  התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר
לדור  מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא

תם). רבינו (מרדכי, בו

.ÂËÔÎÂ51e‰„N B‡ BÓ¯k ¯ÈkN‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿≈À»¿»»¿«¿ƒ«¿»≈
,˙aLa ÔÚËBÂ ÔÚ¯BÊ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯ÎÏ¿»¿ƒ««ƒ∆¿»¿¿»¿«»

ÔÈ¯eÎNL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L52˙eÒÈ¯‡a B‡ Ô‰53Ô˙ ∆»∆≈«∆¿ƒ≈«¬ƒ»«
Ô‰Ï54ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Èe¯˜ ÂÈÏÚa Ï‡¯NÈ ÌML ¯·„Â . »∆¿»»∆≈ƒ¿»≈¿»»»»»¿≈

BzÏ B‡ B¯ÈkN‰Ï ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡ ·¯ C¯c∆∆…«¿≈«»¿«¿ƒƒ¿
˙eÒÈ¯‡a55È¯ÎÏ B¯ÈkN‰Ï ¯eÒ‡ -56È¯Îp‰L ÈtÓ ; «¬ƒ»¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ

ÏÚ ‡¯˜ ‡e‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰NBÚ∆¿«»¿»»¿«»¿ƒ¿»«
ÂÈÏÚa Ï‡¯Ni‰ ÌL57. ≈«ƒ¿»≈¿»»

ב).51) עמוד כא דף זרה עבודה שהנכרי 52)(מסכת
הפירות  כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין והרווחים

מתבואת 53) ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי
בשבת, עבודתו ואת ולרביע, לשליש למחצה, האדמה
להרבות  עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא

בתנאים 54)חלקו. לרוב משכירים היו וכרם שדה כי
עבודתו,55)אלה. בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם אלא

לישראל. הפרי ואריסות,56)וכל שכירות ידי על גם
זה. באופן משכירים המקום בני שרוב וזהו 57)מכיוון

כמבואר  בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור
הפרק. בתחילת

.ÊË¯zÓ58ŒÛ‡Â È¯ÎÏ Ô¯ÈkN‰Ïe ÌÈÏk ÏÈ‡L‰Ï À»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆∆»∆¿»»¿«»ƒ¿≈∆≈

ÌÈÏk‰ ˙˙È·L ÏÚ ÌÈeˆÓ e‡59Bc·ÚÂ BzÓ‰a Ï·‡ . »¿Àƒ«¿ƒ««≈ƒ¬»¿∆¿¿«¿
ÈtÓ ,¯eÒ‡ -60‰Ó‰a ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L »ƒ¿≈∆»¿Àƒ«¿ƒ«¿≈»

.„·ÚÂ»∆∆

ב).58) עמוד יז דף שבת מסכת מבואר 59)(משנה
יט  דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה
וה' בד' שבת, בערב לנכרי כליו אדם ישכיר "לא א): עמוד
שמאי  בית דעת לפי נאמרה זו שברייתא רבינו דעת מותר",
 ֿ כבית שהלכה לפי אולם כליו, שביתת על מצּווה ְֶשאדם
וסוברים  עליו חולקים והראב"ד התוספות אבל מותר; הלל
מלאכת  שכר כנוטל שנראה אסור, לנו גם בשכירות כי

רמו). סימן חיים (אורח מותר להשאיל אבל השבת,
שורך 60) ינוח "למען יב): עמוד כג, פרק (שמות שכתוב

על  אדם ש"מצּווה מכאן והגר" אמתך בן ויינפש ְֶוחמורך,
פרק  שבת מסכת ירושלמי (תלמוד כמוהו" בהמתו שביתת
מותר, ולגופה הבהמה לנוחיות שנוגע מה אבל ג); הלכה ה
(השור) "שיהא - שורך" ינוח "למען במכילתא: כמובא
זה  אין ביתו, בתוך יחבשנו שאם ואוכל", הקרקע מן תולש

לשור. נוח

.ÊÈÛzzLn‰61B‡ ‰¯BÁÒa B‡ ‰Î‡ÏÓa È¯Îp‰ ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
‰lÁza e˙‰ Ì‡ :˙eÁa62˙aM‰ ¯ÎN ‰È‰iL «¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿«««»

‰a¯‰ Ì‡ ËÚÓ Ì‡ ,Bc·Ï È¯ÎpÏ63¯Á‡ ÌBÈ ¯ÎNe , «»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«¿≈¿««≈

‡Ï Ì‡Â .¯zÓ - Bc·Ï Ï‡¯NÈÏ ˙aM‰ ÌBÈ „‚k¿∆∆««»¿ƒ¿»≈¿«À»¿ƒ…
¯ÎN È¯Îp‰ ÏËB ,˜ÏÁÏ e‡B·iLk - ‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿∆»«¬…≈«»¿ƒ¿«
BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,Bc·Ï Ôlk ˙B˙aM‰««»À»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ64ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ÌBÈ „‚k ƒ¿¿∆∆««»∆»ƒ≈
ÔÈc - ˙eÙzLa ‰„N eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»∆¿À»ƒ

.‡e‰ „Á‡∆»

א).61) עמוד כב דף זרה עבודה הנכרי 62)(מסכת אין
ישראל. של בשליחותו כעושה שם:63)נחשב בברייתא

מת  התנו אסור","ואם - לחשבון באו ואם מותר, - חילה
מלכתחילה: התנו אם אפילו היא, שהכוונה רבינו וסובר
בעת  כך אחר בא אם בחול", ואני בשבת חלקך "טול
יום  בעד ואני וכך, כך שבת בעד נטלת אתה לומר: החשבון
והיהודי  שבת שכר הנכרי יטול אלא אסור, - וכך כך חול

הרבה. בין מעט בין אחר, יום נסתפקו:64)שכר בגמרא
ההלכה, נפסקה ולא מה? בתחילה) התנו לא (אם סתמא
משכר  רק חלקו ישראל יטול שלא לחומרא, רבינו ופסק
שבות" לנכרי ש"אמירה כיוון פסק הרא"ש אבל החול;

הנכרי. עם השכר חצי ליטול יכול לקולא, דרבנן וספק

.ÁÈ‰È‰ ‡ÏÂ ,¯ÎN‰ ˜ÏÁÏ e‡·e ,e˙‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»«¬…«»»¿…»»
Bc·Ï ÏËB È¯Îp‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - Úe„È ˙aL ¯ÎN¿««»»«≈»∆ƒ∆«»¿ƒ≈¿«

˙ÈÚÈ·L65˙BÚÓ Ô˙Bp‰ .ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,¯ÎN‰ ¿ƒƒ«»»¿«¿»¿ƒ«≈»
‡NB È¯Îp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆««ƒ∆«»¿ƒ≈

˜ÏBÁ ,˙aLa Ô˙BÂ66‰ÂLa ¯ÎNa BnÚ67e¯B‰ ÔÎÂ . ¿≈¿«»≈ƒ«»»¿»∆¿≈
.ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ

אבל 65) למעלה. כמבואר בסתמא שהחמיר רבינו לדעת זהו
את  להזכיר מבלי בשווה השכר את מחלקים הרא"ש לדעת

כלל. השבת שרירא 66)יום רב בשם הגאונים תשובת

יוסף). (בית ישראל 67)גאון על מוטלת זו מלאכה שאין
ישראל, של שליחותו בשבת עושה הנכרי ואין לעשותה,

העסק. מי של ניכר אין וגם

.ËÈ‡Ï68È¯Î Ôn‡Ï ÌÈÏk ˙aL ·¯Úa Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿∆∆«»≈ƒ¿À»»¿ƒ
˜ÒtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˙BNÚÏ69‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,BnÚ «¬»««ƒ∆»«ƒ∆»ƒ¿≈∆≈≈
‰ÎLÁL Ì„˜ B˙ÈaÓ Ô‰a70Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . »∆ƒ≈…∆∆»≈»¿≈…ƒ¿…»»

epÂÏÈ ‡ÏÂ epÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ ,È¯ÎÏ ÂÈˆÙÁ71‡ÏÂ ¬»»¿»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿…«¿∆¿…
‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,‰zÓa BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ,epkLÓÈ¿«¿¿∆¿…ƒ≈¿«»»∆»ƒ¿≈∆≈≈
ÔÓÊ ÏkL .˙aM‰ Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ ıÙÁ B˙B‡a¿≈∆ƒ∆«≈…∆««»∆»¿«
‡ˆiLÎe ;BÏ Ô˙ È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ,B˙È·a ‡e‰L∆¿≈≈»»≈«≈»«»«¿∆≈≈
ÈÓk ‰‡¯È ,B„Èa Ï‡¯NÈ ıÙÁÂ ˙aLa B˙ÈaÓ È¯Îp‰«»¿ƒƒ≈¿«»¿≈∆ƒ¿»≈¿»≈»∆¿ƒ
BÏ ¯ÎÓ B‡ BnÚ ˜Òt B‡ BkLÓ B‡ È¯ÎpÏ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»«»¿ƒƒ¿¿»«ƒ»«

.˙aLa¿«»

ב).68) עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת כמבואר 69)(מסכת
המלאכה  עושה הנכרי אם אף שמותר יב בהלכה למעלה

יום.70)בשבת. יחשוב 71)מבעוד שהרואה הדבר, טעם
בו  לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא מלאכה,

.ÎÔ˙Bp‰72Ì‡ :˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ ˙¯b‡ «≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆ƒ
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ıˆ˜73·¯Ú BÏ d˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - ‰ÎÏB‰ ¯ÎN BnÚ »«ƒ¿«»»À»«¬ƒ¿»»∆∆
‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL74Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ da ‡ˆiL ,‡e‰Â . «»ƒ¬≈»»∆≈≈»ƒ∆«≈…∆

‰È„na LÈ Ì‡ :ıˆ˜ ‡Ï Ì‡Â .˙aM‰75Úe·˜ Ì„‡76 ««»¿ƒ…»«ƒ≈«¿ƒ»»»»«
‰È„Ó ÏÎÏ Ì˙B‡ ÁÏBLÂ ˙B¯b‡‰ ıa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈»ƒ¿¿≈«»¿»¿ƒ»
.˙¯b‡‰ È¯ÎpÏ ÔzÏ ¯zÓ - ÂÈÁeÏL ÌÚ ‰È„Óe¿ƒ»ƒ¿»À»ƒ≈«»¿ƒ»ƒ∆∆
CeÓq‰ ˙ÈaÏ ÚÈbiL È„k ÌBia ˙e‰L ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆¿«¿≈∆«ƒ«««ƒ«»

‰ÓBÁÏ77˙B¯b‡‰ Ïa˜nL ‰Ê ‡nL ;˙aM‰ Ì„˜ «»…∆««»∆»∆∆¿«≈»ƒ¿
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ ‰ÓBÁÏ CeÓÒ B˙Èa ,ÔÁÏBLÂ¿¿»≈»«»¿ƒ≈»»»
‡e‰ ˙¯b‡‰ BÏ ÔÈ˙BpL È¯Îp‰ ‡l‡ ,CÎÏ Úe·»̃«¿»∆»«»¿ƒ∆¿ƒ»ƒ∆∆

¯eÒ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏBnL78È¯Î „Èa ÁÏLÏ ∆ƒ»¿ƒ«∆∆»ƒ¿…«¿«»¿ƒ
.ÌÈÓc BÏ ıˆ˜ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙¯b‡‰»ƒ∆∆¿»∆»ƒ≈»«»ƒ

א).72) עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע קצב,
ב).74) עמוד יז דף שבת מסכת אחרת:75)(משנה בנוסחה

(מער"ק). במדינה" במתא"76)"עימו דואר בי "דקביע
דוא  ולשלחם (קבוע מכתבים לקבל ממונה ואדם בעיר) ר

המכתב.77)למטרתם. לשם שנשלח העיר לחומת
ביד 78) ידו כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו

א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי

.‡ÎÈ¯Î79˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ˙aLa ÂÈˆÙÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬»»¿«»¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ80- BÊ ˙ÈÂÊa ÔÁÈp‰ :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â .¯zÓ - ƒ¿»≈À»«¬ƒ»««ƒ»¿»ƒ

ÔÈnÊÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰81ÔÈ˙BÂ ˙aLa È¯Îp‰ ˙‡ ¬≈∆À»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ¿«»¿¿ƒ
ÔÏË Ì‡Â ;ÔÏÎ‡Ï ˙BBÊÓ ÂÈÙÏ82ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ¿»»¿¿»¿»¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

ÔÈ˙B ÔÎÂ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ83˙BBÊÓ ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¿≈¿ƒ¿
.BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ÔÏË Ì‡Â ;¯ˆÁa ·Ïk‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿»≈¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

לא 79) הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא
מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא אתה תעשה

א 80) פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל
שנים. שעשאוה במלאכה טו כא 81)הלכה דף ביצה (מסכת

בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד
ישראל  בשביל רק טוב ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת

טו). הלכה א פרק טוב יום ידו 82)(הלכות לתת אבל
(ירושלמי). אסור - עמוד 83)שיוציא יט דף שבת (מסכת

א).

.·ÎÈÓ84eÈ‰Â ,ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆¿»«»»«¿»
È‡ˆBÓÏe ,BÏ BÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ BÒÈk Ô˙B - ˙BÚÓ BnÚƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ¯ÎN BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .epnÓ BÁ˜BÏ ˙aL«»¿ƒ∆¿««ƒ∆…»«»»«

‰ÎLÁMÓ BÏ B˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Ê85ÈtÓ .¯zÓ - ∆¿««ƒ∆¿»ƒ∆¬≈»À»ƒ¿≈
Ì‡Â ;epÎÈÏLiL ¯LÙ‡ È‡Â ,BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L∆»»»«»¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ∆¿ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ B¯eq‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯·c BÏ ¯Èzz ‡Ï…«ƒ»»∆∆≈ƒ∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86‡B·È -87‰Î‡ÏÓ ÏÚ ¯·BÚÂ ,B„Èa B‡È·‰Ï ¿ƒ»«¬ƒ¿»¿≈«¿»»
Ï·‡ ;BÒÈÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Bz ÏL∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»

‰‡ÈˆÓ88˙BÁÙa dÎÈÏBÓ ‡l‡ ,È¯ÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ»…ƒ≈¿»¿ƒ∆»ƒ»¿»
˙BÁt89.˙Bn‡ Úa¯‡Ó »≈«¿««

א).84) עמוד קנג דף שבת רש"י 85)(מסכת על חולק רבינו
יום. מבעוד לנכרי" כיסו "נותן א 86)שפירש פרק ראה

ג. למי 87)הלכה ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות

לו  מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא
לו  התירו הפסד משום כי להחביאן כדי המעות לטלטל
משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן",

ז.88) הלכה כ, פרק להלן קנג 89)מבואר דף שבת (מסכת
רצו  ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד
(מותר  דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים
(להעביר  התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי להסתיר
אמות  ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות)
זרה  עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך רבינו אבל שלימות",
הווינן  כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף
קא  כיסי כמה שבתא מנטרי לא יהודאי אמרינן, בארמיותן,
נמצאים  ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי
ידעתי  (ולא יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?)
מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים

אמות.

.‚ÎÏ‡¯NÈ90‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ :˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ƒ¿»≈∆»»¿»»¿«»ƒ»«¿»»
ÌÏBÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÔB„Êa91, ¿»»≈»¿»¿»»¿»

˙aL È‡ˆBÓÏ da ˙B‰Ï Ì‰Ï ¯zÓ Ï‡¯NÈ ¯‡Le¿»ƒ¿»≈À»»∆≈»»¿»≈«»
„iÓ92- ‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL . ƒ»∆∆¡«¿«¿∆∆««»ƒ…∆ƒ
‡È‰93Ï‡¯NÈ ?„ˆÈk .L„˜ ‰ÈNÚÓ ÔÈ‡Â L„˜ ƒ…∆¿≈«¬∆»…∆≈«ƒ¿»≈

,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ - „ÈÊÓa ˙aLa ÏMaL∆ƒ≈¿«»¿≈ƒ¿»≈«»≈»≈«¬≈ƒ
- ‰‚‚La ÏMa Ì‡Â .˙ÈÓÏBÚ ÏÎ‡È ‡Ï BÏ Ï·‡¬»…≈»≈»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»»

„iÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ94ÔÎÂ . ¿»≈«»…«≈≈¬≈ƒƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עמוד 90) טו דף חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
ואף 91)א). במזיד שבת שחילל משום רבנן קנסוהו

(הרשב"א). לעולם לו אסורה צריך 92)הקדירה ואינו
ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי שבת במוצאי להמתין

תאכל 93) "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
(מסכת  תאכל בבל הוא הרי לך, שתיעבתי כל תועבה" כל
מעשיה  ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין

נאסר. לא שבת שמעשה - הראשונים 94)קודש" דעת
אבל  שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך
שלא  שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו
נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות יבוא

בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל

.„Î˙B¯t95:e¯ÊÁÂ ÌeÁzÏ ıeÁ e‡ˆiL96- ‚‚BLa ≈∆»¿«¿¿»¿¿≈
˙aLa eÏÎ‡È97 ‡Ï È¯‰L ,‡ÏÂ ‰NÚÓ ÔÙe‚a ‰NÚ ≈»¿¿«»∆¬≈…«¬»¿»«¬∆¿…

.˙aL È‡ˆBÓ „Ú eÏÎ‡È ‡Ï - „ÈÊÓa ;epzLƒ¿«¿≈ƒ…≈»¿«»≈«»

ב).95) עמוד מא דף עירובין למקומם.96)(מסכת אפילו
שלא  התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד
מותר  - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם,
"לעולם  יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,
שהרי  כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים
ונקי  מעטות) (הלכות קב יעקב בן אליעזר רבי של "משנתו
והקדמת  ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה

למשנה). י.97)הרמב"ם הלכה ה פרק טוב יום הלכות ראה

.‰Î¯ÎBN‰98¯ÓLÏ ÏÚBt‰ ˙‡99˙‡Â ‰¯t‰ ˙‡ BÏ «≈∆«≈ƒ¿…∆«»»¿∆
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B¯ÎN BÏ ÔzÈ ‡Ï - ˜BÈz‰100ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙aL ÏL «ƒ…ƒ≈¿»∆«»¿ƒ»≈
˙aL ¯ÈÎN ¯ÈÎN‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡101 «¬»«»»»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ .ÌÏMÓ B¯ÎN BÏ Ô˙B - ‰L ¯ÈÎN B‡¿ƒ»»≈¿»ƒ»≈¿ƒ»
ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡«¬»«»»»¿……«≈ƒ¿»ƒ∆
ÏL B‡ ‰L ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ;˙aL«»∆»≈≈ƒ¿»ƒ∆»»∆

.ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ

נח).98) דף מציעא בבא עצמה 99)(מסכת שהשמירה אף
בשבת. אסורה אסור 100)אינה במפורש שבת שכר ליטול

וממכר. למקח של 101)שדומה או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה שבת ששכר מותר, ביחד השנה כל

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדר 1) על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

בין  שיש וההפרש תולדה, ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה.
המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא

.‡˙BÎ‡ÏÓ23‰ÏÈ˜Ò Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4˙¯ÎÂ4,„ÈÊÓa ¿»∆«»ƒ¬≈∆¿ƒ»¿»≈¿≈ƒ
Ôa¯˜ B‡4˙B·‡ Ô‰Ó - ‰‚‚La ˙‡hÁ5Ô‰Óe6 »¿««»ƒ¿»»≈∆»≈∆

˙B·‡ Ïk ÔÈÓe .˙B„ÏBz7¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡ - ˙BÎ‡ÏÓ »ƒ¿«»¬¿»«¿»ƒ»≈
˙Á‡8‰LÈ¯Á‰ :Ô‰ el‡Â .9‰ÚÈ¯f‰Â .10‰¯Èˆw‰Â .11. ««¿≈≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»

¯enÚ‰Â12‰LÈc‰Â .13‰i¯f‰Â .14‰¯È¯a‰Â .15. ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
‰ÈÁh‰Â16‰„˜¯‰‰Â .17‰LÈl‰Â .18‰iÙ‡‰Â .19. ¿«¿ƒ»¿««¿»»¿«ƒ»¿»¬ƒ»
‰ÊÈÊb‰Â20Ôeal‰Â .21ıetp‰Â .22‰ÚÈ·v‰Â .23. ¿«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»
‰iÂh‰Â24ÔÈ¯Èp‰ ˙iNÚÂ .25‰Îqn‰ ˙ÎÒ‰Â .26. ¿«¿ƒ»«¬ƒ««ƒƒ¿«¿»«««≈»

‰‚È¯‡‰Â27‰ÚÈˆa‰Â .28‰¯ÈLw‰Â .29‰¯z‰‰Â .30. ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿««»»
‰¯ÈÙz‰Â31‰ÚÈ¯w‰Â .32ÔÈa‰Â .33‰¯È˙q‰Â .34. ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»

LÈhta ‰‡k‰Â35‰„Èv‰Â .36‰ËÈÁM‰Â .37. ¿«»»««ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»
‰ËLÙ‰‰Â38‰„·Ú‰‰Â .39¯BÚ‰ ˙˜ÈÁÓe .40. ¿««¿»»¿««¬»»¿ƒ«»

BÎezÁÂ41‰·È˙k‰Â .42‰˜ÈÁn‰Â .43ËeË¯N‰Â .44. ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿
‰¯Ú·‰‰Â45Èeak‰Â .46‰‡ˆB‰‰Â .47.˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ¿««¿»»¿«ƒ¿«»»≈¿ƒ¿

א.2) עג, או 3)שבת אומנות, בו שיש בדבר העוסק
מלאכה. עושה - מתקנו או מחדשו גלמי, חומר ְֶַַהמׁשנה
בשם  נזכרה וב'תוספות' חשובה. מלאכה אינה הוצאה
מהמקרא: הוצאה איסור דרשו חז"ל אבל גרועה", "מלאכה
יעשו  אל ואשה איש לאמר: במחנה קול ויעבירו משה "ויצו
(שמות  מהביא" העם ויכלא הקודש, לתרומת מלאכה עוד
בשבת  למשכן להביאם מבתיהם נדבות יוציאו שלא ו), לו,
יצא  "אל שם): ובתוס' יז: (עירובין דרשו ועוד צו:). (שבת
בשבת  יצא אל כט) טז, (שמות השביעי" ביום ממקומו איש
וירמיה  בחול, עושה שהוא כדרך המן את ללקוט הכלי עם
השבת". ביום מבתיכם משם תוציאו "ולא הזהיר: כב) (יז,
יבא  לא השערים, על העמדתי "ומנערי יט) (יג, ובנחמיה

השבת". ביום ה"א.4)משא פ"א למעלה מבואר
תעשה 5) ימים "ששת ב): לה, (שמות בתורה מהכתוב

לה', שבתון שבת קודש, לכם יהיה השביעי וביום מלאכה,
מט:) (שבת חז"ל דרשו יומת", מלאכה בו העושה כל
שהיו  המלאכות שכל למשכן, השבת מלאכות מסמיכות
במשכן  חשובה שהיתה והמלאכה בשבת; אסורות במשכן,

נקראת  - במשכן חשובה היתה ושלא "אב", נקראת -
המקור  הוא - מלאכה" "אב ב.) (בבאֿקמא "תולדה"
המלאכות  הן וה"תולדות" ממנו, הנלמדות אחרות למלאכות

לאבות. בתכונתן דמיון להן שיש בהלכה 6)האחרות ראה
לקיש 7)ז. וריש יוחנן רבי ה"ב): פ"ז (שבת בירושלמי

ל"ט  ומצאו זה, בפרק ומחצה שנים שלש עוסקין היו
המלאכות. מאבות אב לכל המשנה:8)תולדות לשון

בפשטות  אמרו ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות
לסכום  המנין כשמגיע המקרא "שדרך ותשע, שלשים
לדייק  מבלי עשרות בחשבון אותו מונה אחת, פחות עשרות
הבאה  יעקב לבית הנפש "כל בו: כיוצא האחד, חסרון על
מוצא  אתה אי ובפרטן כז) מו, (בראשית שבעים" מצרימה
"ארבעים  וכן קכג.), (בבאֿבתרא אחת חסר שבעים אלא

(דברי  ותשע,יכנו" שלשים אלא אותו מכים ואין ג) כה, ם
רק  מונים ואין טז) כג, (ויקרא יום" חמשים "תספרו וכן
פסחים). בסוף (הרא"ש יום" מ"ט שהם שבועות שבעה

לצמיחת 9) המניעות והסרת לזריעה הקרקע הכשרת
גושיה, פירוד השדה, זיבול החרישה; תולדות הזרעים;

ועוד. בגידול 10)סיקול וסיוע צמיחה לידי הזרע הבאת
ועוד. השקייה הזריעה; תולדות דבר 11)הצמח; עקירת

- ממחובר תולש תולדתו: חיותו. ממקום והפרדתו מגידולו
בכלי. ולא מהם 12)ביד לעשות קרקע גידולי קיבוץ

אחד. בחבל שחרזם או פירות המדבק התולדה: צבורים.
מהפסולת 13) להפרידם מקליפתם, קרקע גידולי פירוק

החולב  ביד, חטים המפרק תולדתה: בטבע. בהם המחוברת
המשקה. לצורך וענבים זיתים הסוחט הבהמה, את

המוץ 14) את הרוח שישא כדי באויר, הנדוש הדגן הנפת
הנקי. הדגן לפסולת.15)וישאר האוכל בין הבדלה

הקיבה. בעור חלב המעמיד משקה, המסנן תולדתה:
ירק 16) המחתך תולדתה: דקים. לחלקים דבר חלוקת

ועוד. מתכות שפשוף לבשלו, כדי דקות לחתיכות
וכדומה.17) בנפה קמח כהעברת בנפה, המניף פעולת
אחד.18) גוש לעשותם נוזל באמצעות קטנים חלקים לדבק

העפר. את המגבל האש 19)תולדתה: באמצעות הפעולה
דבר  להקשות כגון שהיה. ממה דבר איזה ולשנות להרתיח,
המתכת, את המתיך תולדתה: קשה. דבר לרכך או רך

החלב. את או הדונג את ממקורו 20)הממיס דבר עקירת
כנף  התולש תולדתה: בהמה. מעור שער או כצמר בטבע,

צפרניו. הנוטל העוף, וצחצוח 21)מן הלכלוך ניקוי
והסוחטו. בגד המכבס תולדתה: חוטי 22)החפץ. הפרדת

החובט  תולדתה: לטויה. והכשרתם הפשתים או על הצמר
גמי, או התמר) עץ קליפת שמתחת הפנימיים (החוטים סיב

חוטים. כעין שנעשים אחר.23)עד למראה דבר כל שינוי
ושזירה.24) פיתול ידי על מפשתן או מצמר חוטים עשיית
עליון 25) מכובד והורדתם העלאתם השתי, חוטי מתיחת

האריגה. במכונת תחתון, בארג 26)לכובד המסכת הרמת
בשתי). הערב חוטי את המהדק האורגים מסרק - (מסכת

מיטה. המסרג וכברה, נפה העושה הכנסת 27)תולדתה:
נימין  שלש הקולע תולדתה: שתי. חוטי בין ערב חוטי

יחד,28)ביחד. הארוגים הערב מחוטי השתי חוטי הסרת
החוטים  קליעת הסותר תולדתה: האריג. תיקון לשם
רוקח'). ('מעשה והפציעה אחר: בנוסח לתקנה; ומתכוון
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קיימא 29) של בקשר פתיל, ידי על חוטים שני חיבור
אומן. קיים,30)ומעשה (קשר קיימא של קשר התרת

חבלים. פיתולי המפריד תולדתה: שני 31)חזק). איחוד
ידי  על עורות או ניירות המדבק תולדתה: נפרדים. דברים

ניירות 32)דבק. המפריד תולדתה: הדבקים. בין ההפרדה
דבוקים. עורות הוספה 33)או או אוהל, נטיית או בנין

בנין. תולדתה:34)על לתקן. כדי אוהל, או בנין סתירת
תיקונו. לשם תקוע עץ ֿ 35)המפרק שעל פעולה עשיית

בפטיש. כמכה קטנה פעולה אפילו המלאכה. גמר ניכר ידה
בפניו.36) לנעול או לתפסו ניצוד, שבמינו דבר כל צידת

שהגיע  עד בפניה ועמד חיה, לצוד כלב המשסה תולדתה:
ותפסה. הנפש.37)הכלב היא הדם, הוצאת או המתה

השולה שימות, עד החי את החונק הים תולדתה: מן דג
כסלע. סנפיריו בין שיבש עד בעל 38)והניחו עור הפרדת

(חתיכת  דלדול המפשיט תולדתה: מיתתו. לאחר מבשרו חי
הבשר. לצד העור שעל בולטת) העור 39)בשר תיקון

רב. זמן שיתקיים והצמר 40)וריכוכו, השער הסרת
על  זפת הממרח נוצות, המורט תולדתה: להחליקו. מהעור

להחליקו. ארכו 41)חפץ מדת לפי לצרכו חפץ התקנת
הכנף. את (קוצץ) הקוטם תולדתה: רשימת 42)ורחבו.

המתקיים. דבר על בצבע או בדיו אותיות שתי
אותיות.43) שתי לפחות עליו לכתוב ראוי מקום הכשרת
המשרטט 44) תולדתה: המתקיים. דבר כל ורשימת חקיקה

שוה. במידה נסירה לשם העץ או 45)על אש הבערת
בנר  שמן הנותן תולדתה: להאיר. בין להתחמם בין ריבויה,

תולדתה:46)הדולק. ההבערה. זמן ומיעוט אש כיבוי
הדולק. מנר שמן לרשות 47)הנוטל היחיד מרשות הוצאה

ח. הלכה יב פרק להלן ועיין הרבים.

.·Ïk48ÌÈÚÓ ‡e‰L ÏÎÂ ,˙BÎ‡Ïn‰ el‡49Ì‰ - »≈«¿»¿…∆≈ƒ¿»»≈
„Á‡ ?ÔÈÚ ‡e‰ „ˆÈk .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¬¿»≈«ƒ¿»»∆»

‰ B‡ L¯BÁ‰·‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á ‰NBÚ‰ B‡ ¯ÙBÁ «≈«≈»∆»ƒ¬≈∆«
,Ú˜¯wa ‰¯ÈÙÁ Ô‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkL ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆»««¿««≈∆¬ƒ»««¿«

.‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»

ב.48) עג, אלא 49)שבת חשבו לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
- אילן) ענפי (חותך כזומר בפעולה. ולא במטרה למשכן
נקראים  אלו כל האילן, לגידול המתכוון - ג בהלכה ראה
היו  שלא כיון הל"ט. במנין נחשבו ולא מלאכות, אבות

שבת'). ('כלכלת במשכן

.‚ÔÎÂ50B‡ ,˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ B‡ ,ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰ ¿≈«≈«¿»ƒ«≈«ƒ»
CÈ¯·n‰51·Èk¯n‰ B‡ ,˙BÏÈ‡52¯ÓBf‰ B‡ ,53Ïk - ««¿ƒƒ»««¿ƒ«≈»

„Á‡ ÔÈÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó Ô‰ „Á‡ ·‡ el‡54,‡e‰ ≈»∆»≈≈¬¿»¿ƒ¿»∆»
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·c ÁnˆÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿«≈«»»ƒ¿«≈

א.50) עג, ומכסהו 51)שבת בקרקע, עץ ענף הכופף
מיוחד. לעץ ויהיה ייקלט למען (ענף 52)בעפר, יחור שם

אחר. בעץ מהעצים.53)רך) המזיקים הענפים חותך
מח.54) באות למעלה ראה

.„ÔÎÂ55˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z ¯ˆBw‰56¯ˆBa‰ B‡ ,57 ¿≈«≈¿»ƒ¿ƒ«≈
¯„Bb‰ B‡ ,ÌÈ·Ú58˜ÒBn‰ B‡ ,ÌÈ¯Óz59B‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ¬»ƒ«≈¿»ƒ«≈≈ƒ

‰¯B‡‰60·‡ el‡ Ïk - ÌÈ‡z61,Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ »∆¿≈ƒ»≈«¿»»««≈
C¯c ÏÚÂ .Ôek˙Ó ÂÈÏecbÓ ¯·c ¯˜ÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆«¬…»»ƒƒ»ƒ¿«≈¿«∆∆

.˙B·‡‰ ¯‡L BÊ¿»»»

ב.55) עג, בתרמילים.56)שבת הגדלים ירקות
הגפנים.57) מעל הענבים את תמרים 58)קוטף לוקט

העץ.59)מדקל. מן זיתים פרי 60)תולש קוטף
מח.61)התאנים. באות למעלה ראה

.‰‰„ÏBz‰62‰Î‡Ïn‰ ‡È‰63el‡Ó ·‡Ï ‰ÓBc‰ «»»ƒ«¿»»«»¿»≈≈
ËÚÓ ˜¯i‰ ˙‡ CzÁÓ‰ ?„ˆÈk .˙B·‡‰64- BÏM·Ï »»≈««¿«≈∆«»»¿«¿«¿

ÔÁBh‰L ;‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Î‡Ïn‰ BfL ,·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆«¿»»∆∆¿ƒ»∆«≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ÌÈÙe‚Ï B˜lÁÓe „Á‡ Ûeb Á˜BÏ≈«∆»¿«¿¿ƒ«¿≈¿»»∆
Á˜Bl‰ ÔÎÂ .ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ ‰ÊÏ ‰ÓBc‰ ¯·c»»«∆»∆¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«
C¯„k ,B¯ÙÚÓ ÁwÏ È„k B˙B‡ ÛLÂ ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ»∆«∆∆¿»¿≈ƒ«≈¬»¿∆∆
.‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ·‰f‰ ÈÙ¯Bˆ ÌÈNBÚL∆ƒ¿≈«»»¬≈∆∆∆¿ƒ»

ב.62) עד, המשכן 63)שבת למלאכת הדומה מלאכה כל
הדומה  מתכת, או ברזל השף כגון: במטרה, ולא בפעולה
שמטרתה  גרעינים לטחינת דומה אינו אבל בפעולה, לטוחן
למלאכת  דומה אם וכן לאכילה: שלא - והשף לאכילה.
כגון: אחר, בגוף היא הפעולה אבל במטרה, המשכן
למלאכה  דומה שהשקייה אף ואילנות, צמחים המשקה
הפעולה  אין אבל הצמחים, שיגדלו במטרה, שבמשכן
תולדות  נקראים אלו כל במים. כיֿאם הצמחים בגוף נעשית

שבת'). ב'כלכלת ישראל' אחר:64)('תפארת בנוסח
להלן  רבינו לדברי בהתאם וזה ויניציא), (דפוס מעט" "מעט

דק. דק חותכו אם אלא חייב שאינו יח, הל' כא פרק

.ÂÔÎÂ65BˆaÁÏ È„k ‰·˜ Ba Ô˙Â ·ÏÁ Á˜Bl‰66- ¿≈«≈«»»¿»«≈»¿≈¿«¿
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ,¯¯Ba ˙„ÏBz ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»ƒ∆∆≈∆¬≈ƒ¿ƒ

Ìew‰67·iÁ - ‰È·‚ e‰NÚÂ Bab Ì‡Â .·ÏÁ‰ ÔÓ «ƒ∆»»¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ»«»
Ïk‰ ˜·„Â ˜ÏÁ Ï‡ ˜ÏÁ ıa˜Ó‰ ÏkL ;‰Ba ÌeMÓƒ∆∆»«¿«≈≈∆∆≈∆¿»««…
ÔÎÂ .ÔÈ·Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú«∆≈»∆»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿≈

ÏÎÏ68Óe ‰Î‡ÏÓÔ‰Ï LÈ ,˙B·‡‰ el‡Ó ‰Î‡Ï ¿»¿»»¿»»≈≈»»≈»∆
‰Î‡Ïn‰ ÛebÓe .e¯Ó‡L BÊ C¯c ÏÚ ˙B„ÏBz»«∆∆∆»«¿ƒ«¿»»
˙„ÏB˙Â ‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡ ÔÈÚÓ Ú„z ˙aLa ˙ÈNÚp‰««¬≈¿«»≈«≈≈≈∆»ƒ¿∆∆

.‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡≈∆»ƒ

א.65) צח, החלב.66)שבת טריפת ידי על חמאה, עשיית
הגבינה.67) יסוד את המכיל החמוץ ראה 68)החלב

ו. באות למעלה

.Ê„Á‡69ÔÓ ‰„ÏBz B‡ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ ‰NBÚ‰ ∆»»∆»≈¬¿»»»ƒ
·iÁ - „ÈÊÓa ˙B„ÏBz‰70- ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .˙¯k «»¿≈ƒ«»»≈¿ƒ»≈ƒ

Ï˜Ò71‰Ó ÔkŒÌ‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa . ƒ¿»¿≈«»«»¿»ƒ≈«
L¯Ù‰ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ ?˙B„ÏBz‰Â ˙B·‡‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰∆¿≈≈≈»»¿«»≈≈≈∆∆¿≈
Ì‡ :‚‚BLa ‰NBÚ‰L .„·Ïa Ôa¯w‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«∆»∆¿≈ƒ
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„Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B·‡ ‰NÚ72˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - »»»«¿≈¿∆¿≈∆»«»«»««
ÌÏÚ‰a ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰NÚ Ì‡Â ,·‡Â ·‡ Ïk ÏÚ«»»»»¿ƒ»»»¿¿»¿∆¿≈

.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈«»∆»«»∆»

עשה 69) שאם - לאב? תולדה בין יש "מה א: ב, בבאֿקמא
אחד  כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שני
אחת". אלא חייב אינו - שלו ותולדה אב עשה ואם ואחד.

א.70) פרק בתחילת למעלה אחר:71)כמבואר בנוסח
אברבנאל). (כ"י נסקל - בו התרו עדים שנעלם 72)ואם

למלאכה. מלאכה בין לו נודע ולא האיסור ממנו

.ÁÈ¯‰ ?„ˆÈk73ÌÏÚ‰a ˙aLa ¯ˆ˜Â Ú¯ÊÂ L¯ÁL ≈«¬≈∆»«¿»«¿»«¿«»¿∆¿≈
ÌÈÚa¯‡‰ ‰NÚ elÙ‡Â .˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - „Á‡∆»«»»«»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
˙BÎ‡Ïn‰ el‡L ÁÎML ÔB‚k ,‰‚‚La ˙Á‡ ¯ÒÁ»≈««ƒ¿»»¿∆»«∆≈«¿»
‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·ÈÁ - ˙aLa ˙BNÚÏ ˙B¯eÒ‡¬«¬¿«»«»«»¿»»
˜¯i‰ CzÁÂ ÔÁË Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‰Î‡ÏÓe¿»»«»««¬»ƒ»«¿ƒ≈«»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛLÂ¿»»∆«∆∆¿∆¿≈∆»≈«»∆»
„Á‡ ·‡ ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï È¯‰L ;˙Á‡ ˙‡hÁ«»««∆¬≈…»»∆»»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈ˙B„ÏB˙Â¿¿»¿≈…«≈»∆

ב.73) עג, שבת

.Ë‰NBÚ‰74˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ »∆¿»«¿≈≈≈¿»»««
?„ˆÈk .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»≈«»∆»«»««≈«
„Á‡ ÌÏÚ‰a ¯ÓÊÂ ·Èk¯‰Â CÈ¯·‰Â ÚËÂ Ú¯fL È¯‰¬≈∆»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿∆¿≈∆»
.Ô‰ „Á‡ ·‡ ÔlkL ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«»««∆À»»∆»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.74) סח, שבת משנה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואיכותיהן 1) המלאכות אבות שיעור לבאר בו התחיל

שלא  מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן,
ממה  קצת לזה ונמשך השיעור. שחסר או כדרכו נעשה
קצת  לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר
מלאכות  עשר זה בפרק ונתבארו המלאכות). לאלו דמיון
המעמר, הקוצר, הזורע, [החורש, ז: פרק ראשונות הנמנות

והלש]. המרקד הטוחן, הבורר, הזורה, הדש,

.‡L¯BÁ‰2‡e‰L Ïk3·iÁ -4LkÓ‰ .5È¯wÚa «≈»∆«»«¿«≈¿ƒ¿≈
ÌÒ¯˜Ó‰Â ,˙BÏÈ‡‰6„¯ÊÓ‰ B‡ ,ÌÈ·NÚ7˙‡ »ƒ»¿«¿«¿≈¬»ƒ«¿»≈∆

ÌÈ‚È¯N‰8Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BtÈÏ È„k ,9˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «»ƒƒ¿≈¿«∆««¿«¬≈∆∆∆
Ïk ‰NÚiMÓe ;L¯BÁÈt ‰ÂLn‰ ÔÎÂ .·iÁ - ‡e‰L ≈ƒ∆«¬∆»∆«»¿≈««¿∆¿≈

‰„N‰10B„c¯Â Ïz‰ ÏÈtL‰L ÔB‚k ,11‡lÓ B‡ , «»∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈
‡Èb‰12·iÁ -13ÔÎÂ .‡e‰L Ïk B¯eÚLÂ ,L¯BÁ ÌeMÓ ««¿«»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈

˙Bn‚ ‰ÂLn‰ Ïk14.‡e‰L Ïk B¯eÚL - »««¿∆Àƒ»∆

א.2) קג, שבת ליטע 3)משנה, כדי שהוא? כל "וכמה
או  לבצל) דומה נאכל ירק מין - כריש, של (קלח כרישא
של  השיבולת) של המחודד (הקצה זכרותא ליטע כדי

ה"ב). פ"ז (ירושלמי חרישה 4)חיטה" הקדים רבינו
עג.) (שבת במשנה אבל האדמה, בעבודת כנהוג לזריעה
(שבת  בגמרא ומפרש "החורש", לפני "הזורע" הקדימו

וזקוקה  הקשה ישראל ארץ לקרקע התכוון שהתנא עג:),
חרישה  על שגם והשמיענו הזריעה, אחרי נוספת לחרישה

חייב. בשדה.5)זו או בגן הרעים העשבים את עוקר
יבשים.6) ועשבים ענפים רכים 7)כורת ענפים החותך

הגפן.8)מהאילן. עץ להניית 9)ענפי שהוא דבר "כל
שהוא  דבר וכל חורש, משום חייב (להשבחתה) הקרקע
זורע" משום חייב הפרי את בישול) לידי (שיגיע להבחיל

שם). ב.10)('ירושלמי' עג, והשווהו 11)שבת השפילו
לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו תרגום האדמה, לשאר

ורדידו. הרים.12)ג): בין צר משום 13)רווח בשדה
הי"ב). פ"י (להלן בונה משום חייב בבית אבל חורש,

כנ"ל.14) בבית ולא בשדה

.·Ú¯Bf‰15‡e‰L Ïk16¯ÓBf‰ .·iÁ -17ÔÏÈ‡‰ ˙‡ «≈«»∆«»«≈∆»ƒ»
‰˜Ln‰ Ï·‡ .Ú¯BÊ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓˆiL È„k18 ¿≈∆ƒ¿«¬≈∆≈≈≈«¬»««¿∆

·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙aLa ˙BÏÈ‡Â ÔÈÁÓ¿̂»ƒ¿ƒ»¿«»¬≈∆∆∆≈«¿«»
‰¯BM‰ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎa19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ¯BÚNe ÔÈhÁ ¿»∆¿≈«∆ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆

.‡e‰L ÏÎa ·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÌÈna««ƒ¬≈∆∆∆≈«¿«»¿»∆

א.15) עג, וכו'16)שבת לזרע "המצניע ב: צ, שבת
שהוא  בכל זריעה ששיעור מכאן שהוא" בכל וכו' והוציאו

(שבת 17)(מגידֿמשנה). מהגפן מזיקים ענפים חותך
ב.18)עג:). ב, קטן פשתן 19)מועד זרע צד: זבחים

חיטי  אפילו (=שמצמיח) דמקדח משום אי - חייב למים
יוסף  לר' רבינו בתשובת (כ"ה לישה משום אלא נמי, ושערי
הרי  בדו"ו). וכה"ג מא) עמ' לוין לד"ר (סה"י המערבי
ועיין  זורע. משום חייב - במים ושעורים חיטים ששורה

באריכות. רבינו תשובת הספר, בסוף

.‚¯ˆBw‰20˙¯‚B¯‚k21·ÈÁ -22LÏB˙Â .23˙„ÏBz - «≈ƒ¿∆∆«»¿≈∆∆
¯˜BÚ‰ ÏÎÂ .‡e‰ ¯ˆB˜24ÌeMÓ ·iÁ - BÏecbÓ ¯·c ≈¿»»≈»»ƒƒ«»ƒ

˙eLÎe ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL ¯B¯ˆ ,CÎÈÙÏ .¯ˆB˜25 ≈¿ƒ»¿∆»¬»ƒ¿
‰Òa ‰ÏÚL26,˙È·Á‰ ·b ÏÚ eÁÓvL ÌÈ·NÚÂ , ∆»»ƒ¿∆«¬»ƒ∆»¿««∆»ƒ

Ï·‡ .ÔÏecb ÌB˜Ó ‡e‰ ‰fL ,·iÁ - Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆«»∆∆¿ƒ»¬»
ıÈˆÚÓ LÏBz‰27ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - ·e˜ BÈ‡L «≈≈»ƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈

È¯‰ - ÔË˜ L¯L È„Îa ·e˜ ıÈˆÚÂ .BÏecb ÌB˜Ó ‰Ê∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»»¬≈
.·iÁ - epnÓ LÏBz‰Â ,ı¯‡k ‡e‰»»∆¿«≈ƒ∆«»

א.20) קג, הלכה 21)שבת להלן רבינו לדעת א. צא, שבת
ביצה. שליש שהיא מחיותו,22)ה' מבדילו שאתה "כל

שם). ('ירושלמי' קוצר" משום בו בכלי,23)יש - "קצירה
(לחםֿמשנה). ביד" - ב.24)תלישה קז, צמח 25)שבת

וסנה. קוצים על הצומח פתילים ב.26)בצורת קז, שבת
רוקח'). ('מעשה "בספינה" אחר: חרס 27)בנוסח כלי

לנטיעה. העשוי

.„Ú¯Ê Ïk28ÔB‚k ,BzÏc‚Óe B˙B‡ ˙ÁnˆÓ B˙¯ÈˆwL »∆«∆¿ƒ»¿«««¿««¿¿
‡zÒtÒ‡29‡˜ÏÒÂ30ÈzL ·iÁ - ‰‚‚La B¯ˆBw‰ , «¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»»«»¿≈

ÈtÓ - ˙Á‡Â ,¯ˆB˜ ‡e‰L ÈtÓ - ˙Á‡ :˙B‡hÁ«»««ƒ¿≈∆≈¿««ƒ¿≈
·iÁ - ÌÈˆÚÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â ¯ÓBf‰ ÔÎÂ .ÚËB ‡e‰L∆≈«¿≈«≈¿»ƒ»≈ƒ«»

˙ÈLeL·b .ÚËB ÌeMÓe ¯ˆB˜ ÌeMÓ31¯ÙÚ ÏL ƒ≈ƒ≈««¿ƒ∆»»
ÏÚ dÁÈp‰Â ı¯‡‰ ÏÚÓ d‰Èa‚‰ ,ÌÈ·NÚ da eÏÚL∆»»¬»ƒƒ¿ƒ»≈«»»∆¿ƒƒ»«
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„˙È Èab˙B„˙È Èab ÏÚ ‰˙È‰ .LÏBz ÌeMÓ ·iÁ - ˙B «≈¿≈«»ƒ≈»¿»««≈¿≈
ÌÈ‡z .Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ı¯‡‰ ÏÚ dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»»∆«»ƒ≈«¿≈ƒ

eL·iL32,Ba ÂÈ˙B¯t eL·iL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ ,Ô‰Èa‡a ∆»¿¿ƒ≈∆¿≈ƒ»∆»¿≈»
ÔÈ¯e˜Úk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ˙aLa Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆¿«»«»««ƒ∆≈«¬ƒ

‰‡ÓË ÔÈÚÏ33. ¿ƒ¿«À¿»

ב.28) עג, לבהמה.29)שבת חציר - סלק 30)אספסת
לחמיצה. הפרומים בעליו שמשתמשים ירק פא,31)- שם

קטן. עפר תל שצמקו 32)ב. "תאנים ב: קכז, חולין
לקרקע), מחוברות (כשהן באיביהן רש"י) - באילן (שיבשו
חטאת". חייב בשבת מהן והתולש אוכלין, טומאת מטמאות
יבשו  אבל צמקו, שדווקא מובא קנ:) (שבת ב'תוספות' אבל
איסור  בהן אין כלל, הארץ מן יונקות שאינן מכיון לא,

אינם 33)תלישה. הקרקע, מן הגדלים האוכלין "כל
מחוברים  שהם זמן כל אבל שיעקרו, עד טומאה מקבלים
מקבלים  אינם - ממנו לחיות שיכולים קטן, בשורש אפילו

פ"ב). אוכלין טומאת (הל' טומאה"

.‰LÏBz‰34ÔÈLÏÚ35ÔÈ„¯Ê „¯ÊÓ‰ ,36‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «≈À¿ƒ«¿»≈¿»ƒƒ«¬ƒ»
˙¯‚B¯‚k B¯eÚL -37Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï Ì‡Â ; ƒƒ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ

‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï Ì‡Â ;È„‚38. ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»
¯nÚÓ‰39;˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÏÎ‡ «¿«≈√»ƒƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

Ì‡Â ;È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï ¯nÚ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»

ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈

‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»
Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«

א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת
משנה'.41) ב'מגיד ה "ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה

ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה

.Â‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.ÊLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ

;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,
גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה
רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.Ë‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆
¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»
,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»

‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,

שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.ÈËÁBq‰59·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»
˜¯ÙÓ ÌeMÓ60ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ
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ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚k ËÁqL∆»«ƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ˙ÎÈ¯c61ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ¿ƒ«≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú ÏL∆¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
 ֿ מה אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
בזה, נחלקו הראשונים הרב). (שו"ע מפרק משום בזה שאין
רק  התיר חסדא ורב סופרים, מדברי אסור שבשבת דעות יש
ונחשבת  ואכילה, לשחיטה הבהמה מותרת שאז ביוםֿטוב,
איסור  מסיבת בשבת, אבל אוכל. מתוך כאוכל החליבה
ויש  רבינו. שיטת היא וכן עליה. אוכל שם אין שחיטה,
חייב  - הפסולת מתוך אוכל כבורר שהוא שמכיון אומרים

שם). (רשב"א התורה מן ב.64)הוא ס, כתובות

.‡È‰¯Bf‰6566¯¯Ba‰ B‡67.·iÁ - ˙¯‚B¯‚k «∆«≈ƒ¿∆∆«»
ıaÁÓ‰Â68¯¯Ba‰ ÔÎÂ .¯¯Ba ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ -69 ¿«¿«≈¬≈∆∆≈¿≈«≈

B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰ CBzÓ ÌÈ¯ÓL¿»ƒƒ««¿ƒ¬≈∆∆∆≈
„w¯Ó‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰L .·iÁÂ ,„w¯Ó ˙„ÏBz70, ∆∆¿«≈¿«»∆«∆¿«≈¿«¿«≈

Ô˙B‡ eÓ ‰Ó ÈtÓe .‰ÊÏ ‰Ê Ì‰ÈÈÚ ÔÈÓBcƒƒ¿¿≈∆∆»∆ƒ¿≈»»»
‰Î‡ÏÓ ÏkL ÈtÓ ?‰LÏLa71ÔÈBÓ ÔkLna ‰È‰L ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»»∆»»«ƒ¿»ƒ

.dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡»ƒ¿≈«¿»

א.65) צה, מהגרעינים.66)שבת המוץ מסיר
יחד.67) המעורבים מפסולת אוכל פ"ז 68)המפריד ראה

שמרים",69)ה"ה. "הממחה אחר: בנוסח א. קלח, שבת
המשקין. מתוך השמרים ה"א.70)שמסיר פ"ז ראה

ב.71) עג, שבת

.·È¯¯Ba‰72ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L B‡ ,˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ «≈…∆ƒ¿…∆∆»¿»»¿≈
‰Ùa :¯Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÓ ¯¯·e ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ73‰¯·Î·e74 ƒ≈√»ƒ≈«ƒƒƒ«≈¿»»ƒ¿»»

ÔB˜a ;·iÁ -75ÈeÁÓ˙a B‡76B„Èa ¯¯a Ì‡Â ;¯eËt - «»¿»¿«¿»¿ƒ≈«¿»
¯zÏ‡Ï ÏÎ‡Ï77.¯zÓ - ∆¡…¿«¿«À»

א.72) עד, קטנים 73)שבת נקבים שבו רשת, מעשה כלי
וכדומה. קמח בה שנקבי 74)לנפות אלא נפה, כעין היא

הנפה. משל גדולים שלה לצינור 75)הרשת דומה
זרעונים. בו בורר 76)ומבררים שזהו גדולה, קערה

וכברה. בנפה ברירה עיקר כי יד, מה 77)כלאחר וכל
לאלתר  נקרא מיד, בה שמיסב סעודה לאותה שבורר

(מגידֿמשנה).

.‚È¯¯Ba‰Â78˙Á‡ B„Èa elÙ‡Â ,ÏÎ‡‰ CBzÓ ˙ÏÒt ¿«≈¿…∆ƒ»…∆«¬ƒ¿»««
ÔÈÒBÓ¯z ¯¯Ba‰Â .·iÁ -79;·iÁ - Ô‰lL ˙ÏÒt CBzÓ «»¿«≈À¿ƒƒ¿…∆∆»∆«»

Ô˙B‡ e˜ÏLiLk Ô˙B‡ ˙˜zÓÓ Ô‰lL ˙ÏÒt‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿…∆∆»∆¿«∆∆»¿∆ƒ¿¿»
.·iÁÂ ,ÏÎ‡ CBzÓ ˙ÏÒt ¯¯B·k ‡ˆÓÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿ƒ¿»¿≈¿…∆ƒ…∆¿«»
B·Ï elÙ‡ ,BÁÈp‰Ï B„Èa ˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ ¯¯Ba‰«≈…∆ƒ¿…∆¿»¿«ƒ¬ƒ¿
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .·iÁÂ ,¯ˆB‡Ï ¯¯B·k ‰NÚ - ÌBia««¬∆¿≈»»¿«»»¿»»¿≈

ÈÈÓ80ÁÈpÓe ¯Á‡Ó „Á‡ ¯¯Ba - ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈÏÎ‡ ƒ≈√»ƒ¿…»ƒ≈∆»≈«≈«ƒ«
B·Ï elÙ‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Â ¯¯a Ì‡Â .„iÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»¿ƒ≈«¿ƒƒ«¿««¿«¬ƒ¿
- ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏÎ‡Ï ˙È¯ÁLa ¯¯aL ÔB‚k ,ÌBia«¿∆≈«¿«¬ƒ∆¡…≈»«¿«ƒ

.·iÁ«»

א.78) עד, מרים 79)שבת שגרעיניו בתרמיל הגדל צמח
וכיו  לפולים, פסלתו,ודומים על במרירותו עולה שהוא ן

אוכל. מתוך פסולת לבורר שברצונו 80)דומה המאכל
לברור  צריך ולכן פסולת. והשני אוכל, נחשב עתה  לאכול

בקערה. השני את ולהניח מיד, לאכול שרוצה זה את

.„È¯nLÓ‰81ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈ «¿«≈«ƒ∆∆«ƒ¿≈¿»««¿ƒ
˙¯nLÓa82.˙¯‚B¯‚k ¯nLiL ,‡e‰Â .·iÁ - Ô‰lL ƒ¿«∆∆∆»∆«»»∆¿«≈ƒ¿∆∆

ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÌÈ¯ÓL Ba ÔÈ‡L ÔÈÈ ÔÈpÒÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ«ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·e ÔÈ¯„eÒa83È„k ,84ÏeÏˆ ‡‰iL ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆¿≈»

ÌÈ¯ÓL Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .¯˙BÈa85.elviL ÏÈ·La ¿≈¿¿ƒ«ƒ««≈¿»ƒƒ¿ƒ∆ƒ…
‰Ùe¯Ë ‰ˆÈa ÔÈ˙BÂ86È„k Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓÏ ¿¿ƒ≈»¿»ƒ¿«∆∆∆«¿»¿≈

Ïc¯Á .ÏÏviL87‰ÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL88 ∆ƒ»≈«¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«∆
ÔÓÊ Ïk ,BzbÓ ÔÈÈ ÔÎÂ .ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰˙BLÂ¿∆≈«»≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ»¿«

Ô˙BÂ ‰È¯ÓLa ˙È·Á Û¯BË - ÒÒBz ‡e‰L89CB˙Ï ∆≈≈»ƒƒ¿»∆»¿≈¿
‰ÙÈ ÔÈi‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓM‰ eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL ;ÔÈ¯„eq‰«»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿«¿»ƒƒ««ƒ»∆
ÏÎÂ Ïc¯Á‰ ÔÎÂ .‡e‰ „Á‡ Ûe‚k ÔÈi‰ ÏÎÂ ,‰ÙÈ»∆¿»««ƒ¿∆»¿≈««¿»¿…

.Ba ‡ˆBik«≈

ב.81) קלט, השמרים,82)שבת את בו שמסננים כלי
וצלול. זך יורד תמרים.83)והיין מנצרי עשוי סל

לכן 84) לשתייה, וראויים צלולים הם הסינון בלי שגם כיון
(ר"ן). בורר משום בזה המשמרת 85)אין בתוך שנתן

צלולים. שהם מכיון בורר, מים בנתינת שאין שבת, מערב
אותן 86) ונותנים אותן שטורפין הביצים "טבע מעורבת.

הדק" מן העב ויבדילו אותם ויזככו העכורים, כדברים
המשניות). בפירוש רבינו צמח 87)(לשון א. מ, שבת

האוכל. את בו ומלפתים חריפים מערבו 88)שגרעיניו
כמשקה. עכורים,89)שיהיה היינות כל התסיסה בשעת

לתקן  גורמת בסודרים הנתינה ואין בשמריהם אותם ושותים
אותם.

.ÂËÔÁBh‰90ÔÈÏ·z ˜ÁBM‰ ÏÎÂ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k91 «≈ƒ¿∆∆«»¿»«≈«¿ƒ
˜¯È CzÁÓ‰ .·iÁÂ ,ÔÁBË ‰Ê È¯‰ - ˙LzÎÓa ÔÈnÒÂ¿«»ƒ¿«¿∆∆¬≈∆≈¿«»«¿«≈»»

LeÏz92ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -93ÌÈˆÚ ¯ÒBp‰ ÔÎÂ . »¬≈∆∆∆≈¿≈«≈≈ƒ
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Ô‰lL ˙¯Òpa ˙B‰Ï94- ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛM‰ B‡ , ≈»«¿…∆∆»∆«»»∆«∆∆
ˆÚ CzÁÓ‰ Ï·‡ .‡e‰L Ïk ÛeLiMÓ ·iÁBÈ‡ ,ÌÈ «»ƒ∆»»∆¬»«¿«≈≈ƒ≈

.‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˜c˜„iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿≈≈∆¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ב.90) ע, משום 91)שבת חייב ופלפלין, מלח "השוחק
תבלין. לכל וה"ה ה"ב). פ"ז ('ירושלמי' שבת 92)טוחן"

קטנות. לחתיכות ב. ומניח.93)עד, בחותך נאמר זה כל
על  ציוו לא שהרי מותר, - לסעודתו סמוך מיד לאכלו אבל

גדולות. בחתיכות מאכלו לאכול אינו 94)האדם אם גם
מהנסורת. נהנה אם חייב מקלקל, שהוא מהעצים נהנה

.ÊË„w¯Ó‰95Ll‰ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k96˙¯‚B¯‚k97- «¿«≈ƒ¿∆∆«»«»ƒ¿∆∆
‰nÎÂ .LÏ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ïa‚Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆∆»»¬≈∆∆∆»¿«»

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k ?B¯eÚL98ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈»»¿≈
Ïeab99‡ÏÂ ,ÔÒ¯Óa ‡ÏÂ ,Òb‰ ÏBÁa ‡ÏÂ ,¯Ù‡a ƒ¿≈∆¿…¿««¿…¿À¿»¿…

Ú¯Ê Ô˙Bp‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎa100ÔzLt Ú¯Ê B‡ ÔÈÓLÓL ¿«≈»∆¿«≈∆«À¿¿ƒ∆«ƒ¿»
Ô‰L ÈtÓ ,LÏ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈna Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ«»ƒ»ƒ¿≈∆≈

.‰Êa ‰Ê ÔÈÏ˙Â ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆

א.95) יח, גיבול 9)6שבת בו ששייך בדבר רבינו, לדעת
רק  חייב אינו עפר, או טיט גסים) (סובין מורסן קמח, כגון
בו  שאין ובדבר במים. העפר או הקמח את עירב - כשגבל
כי  הראב"ד, דעת אבל בגיבול. אף פטור - אפר כגון גיבול,
בו  שאין ודבר כשגיבל, רק חייב אינו גיבול בו שיש בדבר

גיבול. בלא לבד מים בנתינת חייב - פ,97)גיבול שבת
הכור 98)ב. בפי מתכת; ושאר זהב מתיכים בכור

כור. פי לעשות כדי - הגיבול ושיעור המתכות, את ממלאים
ב.99) קנה, כשנתן 100)שבת מיד וחייב ב. צד, זבחים

בספר  המערבי, יוסף רבי לתלמידו בתשובתו (רבינו למים
מא). עמוד לוין לד"ר היובל



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygxn e"hÎ'h -g"ryz

ה'תשע"ח  מרחשון ט' ראשון יום

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני  המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו

.‡Ôe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰¯Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡2‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
Ì˙Ï B‡ ,ÂÈNÚÓa3‡Ï C¯„a CÏB‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»¿»¬»ƒ»»≈¿∆∆…

C¯„a B˙B‡ ÔÈ‚È‰Óe ,·ËeÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,‰·BË»«¬ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ˜„B·e ,‰¯LÈ4B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,B˙B‡ ¿»»¿ƒ¿««»«¿ƒƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe L¯„n‰Œ˙È·Ï5Ïk : ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»¿¬»ƒ»
Ô·‡ ˜¯Ê el‡k ,Ôe‚‰ BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰BM‰«∆¿«¿ƒ∆≈»¿ƒ»«∆∆

ÒÈÏe˜¯ÓÏ6‰Ób¯Óa Ô·‡ ¯B¯ˆk" :¯Ó‡pL ,7Ôk , ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ¿∆∆¿«¿≈»≈
l‡ „B·k ÔÈ‡ - "„B·k ÏÈÒÎÏ Ô˙B‰¯B˙ ‡8:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿ƒ»≈»∆»»∆∆¡«

C¯„a CÏB‰ BÈ‡L ·¯‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „B·k"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡e‰ ÏB„b ÌÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰·BË»««ƒ∆»»»¿»»»

ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ9,·ËeÓÏ B·eL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
eL˜·È ‰¯B˙Â ˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "‡e‰ ˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ10: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ
eL˜·È ‰¯Bz ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿

.e‰ÈtÓ ‰¯B˙ eL˜·È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח.), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק ביתֿהמדרש

שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח, לשומר וסילקוהו עמו
 ֿ מבית ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס

נ.) ע"ז עב. ס, (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע"י שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס. ע"ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ"ק

(שם).10)

.·ÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡¯a ·LBÈ ·¯‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
·¯‰ ÌÈ‡B¯ ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰¯ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ11 À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«

ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ·¯‰ ·LÈ ‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰12·LBÈ ·¯‰ ‰È‰ ‰BL‡¯·e .13ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ14„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈ·LBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ

פניו,11) את תראו רבכם לפני כשתשבו ו.): (כריתות
כ). ל, (ישעיה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר:

וישנה 12) המיטה גבי על ישב שלא לרב "מנין כא.) (מגילה
המיטה, גבי על שניהם או (אלא הקרקע? גבי על לתלמידו
עמוד  פה ואתה שנאמר: רש"י) הקרקע, גבי על שניהם או

כח). ה, (דברים עד 13)עמדי רבינו משה "מימות (שם)
תורה  לומדין היו לא הב"ח) כגירסת (הזקן, גמליאל רבן
היה  שהרב בפירוש פה נזכר שלא פי על ואף מעומד". אלא
בכמה  זה מצינו הרי לימודו, בשעת תלמידיו לפני יושב
נד:): (עירובין משה" לשמאל וישב אהרן "נסתלק מקומות:
טז:). (מ"ק לרבנן" להר מתני והוה אארעא יתיב הוה "דוד

אבי 14) והוא שני בית בסוף שהיה הזקן גמליאל רבן משמת
פ"ט, (סוטה ששנינו וזהו דיבנה. גמליאל רבן של אביו
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- התורה" כבוד בטל הזקן גמליאל רבן "משמת מ"טו):
מעומד: לומדים והיו בעולם בריאות היתה הוא שמת שעד
מיושב, ללמוד והתחילו לעולם כח תשות באה ומשמת

(ברטנורא). התורה" כבוד "בטל וזהו:

.‚Ì‡Â ;„nÏÓ ,ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈtÓ „nÏÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿«≈ƒƒ««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ
Ìb¯˙Ó ÈtŒÏÚ „nÏÓ ‰È‰15BÈa „ÓBÚ [Ìb¯˙Ó‰] - »»¿«≈«ƒ¿«¿≈«¿«¿≈≈≈

Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ¯ÓB‡ ·¯‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÈ·e≈««¿ƒƒ¿»«≈«¿«¿≈¿«¿«¿≈
,Ìb¯˙ÓÏ ÔÈÏ‡BL Ô‰LÎe .ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ«¿ƒ«¿»««¿ƒƒ¿∆≈¬ƒ«¿«¿≈
Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ·ÈLÓ ·¯‰Â ,·¯Ï Ï‡BL ‡e‰≈»«¿»«≈ƒ«¿«¿≈¿«¿«¿≈

BÏB˜ ·¯‰ dÈa‚È ‡ÏÂ .Ï‡BMÏ ·ÈLÓ16ÏBwÓ ¯˙BÈ ≈ƒ«≈¿…«¿ƒ«»«≈ƒ
Ï‡BML ˙Úa BÏB˜ Ìb¯˙Ó‰ dÈa‚È ‡ÏÂ ,Ìb¯˙Ó‰17 «¿«¿≈¿…«¿ƒ««¿«¿≈¿≈∆≈

‡Ï ,È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡ .·¯‰ ÏBwÓ ¯˙BÈ ·¯‰ ˙‡∆»«≈ƒ»«≈«¿«¿≈««…
‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BpLÏ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ˙BÁÙÏƒ¿¿…¿ƒ¿…¿«∆»ƒ≈»»

ÂÈ·‡ ÔÓb¯˙Ó‰18¯ÓB‡ .Ba¯ B‡ ÌÎÁ ÏL19·¯‰ «¿À¿¿»»ƒ∆»»«≈»«
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' B‡ '!Èa¯ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' :ÔÓb¯˙ÓÏ«¿À¿¿»»»«ƒ«ƒ»»«ƒ«»

¯ÓB‡LÎe '!È¯Ó20¯ÓB‡ ,ÌÚÏ ÌÈ¯·c‰ ÔÓb¯˙Ó‰ »ƒ¿∆≈«¿À¿¿»«¿»ƒ»»≈
,Ba¯ ÏL B‡ ·¯‰ È·‡ ÏL BÓL ¯ÈkÊÓe ,ÌÎÁ‰ ÌLa¿≈∆»»«¿ƒ¿∆¬ƒ»«∆«
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ !ÈBÏt ‡a¯ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â¿≈»»««»»¿ƒ««ƒ∆…
B‡ Ba¯Ï ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ,ÌÎÁ ÏL BÓL ·¯‰ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ»«¿∆»»∆»ƒ¿¿«

BÓLa ÂÈ·‡Ï21. ¿»ƒƒ¿

החכם 15) הדורש. החכם לפני עומד שהיה המתורגמן זהו
שהם  בלשון לרבים מתרגם והוא עברית, בלשון לו לוחש

כ:). יומא (רש"י, מה.).16)שומעים אבל 17)(ברכות
לו  מותר ודאי הקהל לפני הדברים משמיע שהוא בעת
הרב  דברי להשמיע תפקידו זה שהרי קולו, להגביה
המתרגם  שאין והטעם, ולהסבירם. בלחישה הנאמרים
מן  יותר קולו מגביה הרב ושאין ששואל בעת קולו מגביה
רוקח). (מעשה לזה זה כבוד לחלוק כדי - המתרגם

ה"י).18) פ"ד, מגילה אוקספורד.19)(ירושלמי, כנוסח
אומר. אחר: אחר:20)ונוסח ונוסח אוקספורד. כנוסח

לא:).21)וכשאומר. (קידושין

.„ÒÚÎÈ ‡Ï - ÌÈ„ÈÓÏz‰ eÈ·‰ ‡ÏÂ „nlL ·¯‰22 »«∆ƒ≈¿…≈ƒ««¿ƒƒ…ƒ¿«
‰nk elÙ‡ ¯·c‰ ‰BLÂ ¯ÊBÁ ‡l‡ ,Êb¯ÈÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿«∆»≈¿∆«»»¬ƒ«»

ÌÈÓÚÙ23¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .‰ÎÏ‰‰ ˜ÓÚ eÈ·iL „Ú , ¿»ƒ«∆»ƒ…∆«¬»»¿≈……«
ÔÈ·‰ ‡Ï ‡e‰Â !Èz·‰ :„ÈÓÏz‰24¯ÊBÁ ‡l‡ , ««¿ƒ≈«¿ƒ¿…≈ƒ∆»≈

ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ Ï‡BLÂ25Ba¯ ÂÈÏÚ ÒÚk Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»«»»«
CÈ¯ˆ È‡ „ÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰¯Bz ,Èa¯ :BÏ ¯Ó‡È ,Ê‚¯Â26, ¿»«…««ƒ»ƒ¿ƒ¿…¬ƒ»ƒ

!‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»

במסכת 22) אמרו וכן ה). פ"ב, (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב
שתהא  עד ומניין יט). לא, (דברים בניֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב, שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ"ב) (דא"ז
לי"! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח.) (מגילה

הארכת  במה רבי, בןֿקרחה: יהושע ר' את שאל שרבי
מה  למשא, עליך חיי כלומר: בחיי? קצת לו: אמר ימים?
אני  וללמוד היא תורה רבי, לו: אמר ימי?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני צריך,

הרב. של רוגזו על משגיחים אין תורה

.‰ÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈ¯·ÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk ¯Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ27‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ¯·cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ28Ô„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ·‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈ƒ
‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ ¯·c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ¯·„a ÔÈÏM¯˙Ó Ì‰L ,·¯Ï ¯k Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Êb¯Ï ·iÁ - eÈ·‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt¯˙Óe ‰¯B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ¯·„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ29‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡30‰¯Ó ˜¯Ê :31ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡¯Œ˙el˜ ‚‰Ï ·¯Ï Èe‡¯32‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…
È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈

Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL33.‰¯‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי על עצמו המנבל "כל ג:)
פי  על ואף ספקותיו כל ששואל רש"י: ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ"ב, (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.Â„Ú ,L¯„nÏ ÒkiLk ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc ·MÈ˙zL34Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ ·MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLk35ÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k36‡l‡ ,¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó37. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï ·¯Ï LÈÂ38ÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚn·e39È„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»

ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ֿ 36)מבוהלת ודרך נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
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È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈
ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈

‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈
.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê - ÔÈÚk ‡lL47‰NÚÓ BÈ‡LÂ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה
מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:

שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות
המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא

לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת
אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם

מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י, לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב
(קידושין  בדבר תשובות שתי שאמרו: כמו וניתוח. בביקורת

עדיפה 54)ה:). אחת ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי
י). הערה קא, עמוד לעיל (עיין בידו 55)מחברתה הרשות
השני. פני על רוצה שהוא מי את לבכר

.ËÌÈLÈ ÔÈ‡56ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L¯„n‰Œ˙È·a ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈
ÌÈÚ¯˜ ÌÈÚ¯˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L¯„n‰Œ˙È·a57ÔÎÂ ; ¿≈«ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ¯˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„·Ïa ‰¯B˙ŒÈ¯·„a ‡l‡ ,L¯„n‰Œ˙È·a ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ¯' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡58 ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯„n‰Œ˙È·a59. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰¯eÓÁ L¯„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e60.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח.).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י, לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ נימוס
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ.59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק
 ֿ בבית אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים

בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:

ה'תשע"ח  מרחשון י' שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הרב 1) אהבת להוראה; הראוי הוא מי ומוראו; הרב כבוד

לתלמידיו.

.‡‡e‰ Ck ,B˙‡¯ÈÂ ÂÈ·‡ „B·Îa ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
Ba¯ „B·Îa ·iÁ2ÂÈ·‡Ó ¯˙È B˙‡¯ÈÂ3B‡È·Ó ÂÈ·‡L ; «»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈≈»ƒ∆»ƒ¿ƒ

ÈiÁÏ B‡·Ó ,‰ÓÎÁ B„nlL ,Ba¯Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«∆¿«∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰4ÏL - Ba¯ ˙„·‡Â ÂÈ·‡ ˙„·‡ ‰‡¯ . »»«»»»¬≈«»ƒ«¬≈««∆

- ‡NÓa ÌÈ‡NB Ba¯Â ÂÈ·‡ .ÂÈ·‡ ÏLÏ ˙Ó„B˜ Ba«̄∆∆¿∆»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ·‡ ÏL CkŒ¯Á‡Â ,Ba¯ ÏL ˙‡ ÁÈpÓ5Ba¯Â ÂÈ·‡ . «ƒ«∆∆«¿««»∆»ƒ»ƒ¿«

Ba¯ ˙‡ ‰„Bt - ‰È·Ma ÌÈÈe·L6‰„Bt CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿««»∆
˙‡ ‰„Bt - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈ·‡ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»∆∆

‰lÁz ÂÈ·‡7,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»
Ba¯ „‚k Ïe˜L BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡8,B˙„·‡ ·ÈLÓ - ««ƒ∆≈»¿∆∆«≈ƒ¬≈»

ÏB„b „B·k EÏ ÔÈ‡Â .Ba¯ ˙„·‡ ·ÈLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈ƒ¬≈««¿≈¿»»
e¯Ó‡ .·¯‰ ‡¯BnÓ ‡¯BÓ ‡ÏÂ ,·¯‰ „B·kÓƒ¿»«¿…»ƒ»»«»¿

ÌÈÓÎÁ9e¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;ÌÈÓL ‡¯BÓk Ca¯ ‡¯BÓ :10: ¬»ƒ»«»¿»»»ƒ¿ƒ»»¿
˜ÏBÁ‰ Ïk11:¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÏÚ ˜ÏBÁk ,Ba¯ ÏÚ »«≈««¿≈««¿ƒ»∆∆¡«

"'‰ ÏÚ Ì˙v‰a"12‰·È¯Ó ‰NBÚ‰ ÏÎÂ ;13,Ba¯ ÌÚ ¿«…»«¿»»∆¿ƒ»ƒ«
È· e·¯ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰NBÚk¿∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ»∆∆¡«¬∆»¿≈

ÌÚ¯˙n‰ ÏÎÂ ;"Ìa L„wiÂ '‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ14,Ba¯ ÏÚ ƒ¿»≈∆«ƒ»≈»¿»«ƒ¿»≈««
Èk ÌÎÈ˙pÏ˙ eÈÏÚ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰ ÏÚ ÌÚ¯˙Ók¿ƒ¿»≈«∆∆¡«…»≈¿À…≈∆ƒ

¯‰¯‰Ó‰ ÏÎÂ ;"'‰ ÏÚ15¯‰¯‰Ó el‡k ,Ba¯ ¯Á‡ «¿»«¿«¿≈«««¿ƒ¿«¿≈
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚ‰ ¯a„ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL ¯Á‡««¿ƒ»∆∆¡««¿«≈»»≈…ƒ

"‰LÓ·e16. ¿∆

ממנו.2) למד חכמתו רוב ואביו 3)המובהק, שהוא "מפני
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וכתב  אוקספורד ובנוסח כח.). (כריתות רבו" בכבוד חייבים
כך  ויראתו, אביו בכבוד מצווה שאדם "כשם אברבנאל יד
.".... מאביו יתר ורבו ויראתו; רבו בכבוד חייב הוא

לג.).4) מציעא חכם 5)(בבא אביו היה אם אבל (שם).
קודמת. אביו של  - רבו כנגד ואפילו 7)(שם).6)ושקול

בסכנה. חייו שבשבי מפני רבו, כנגד שקול כשאינו
הם 8) רבו" כנגד שקול שאינו פי על "אף כאן: רבינו דברי

י"ב, פרק ואבידה גזילה בהלכות לדבריו גלוייה סתירה
רבו, אבידת עם אביו באבידת "פגע שם: שכתב ב, הלכה

אביו היה ¯·Âאם „‚Î ÏÂ˜˘ לאו ואם קודמת; אביו של -
הרמב"ם  מפרשי רוב הסכימו וכבר קודמת. רבו של -
והנוסח  כאן יש סופר שטעות מיימוניות", "הגהות ובראשם
במשנה  גם הנוסחה שכן עיקר, ואבידה" "גזילה בהלכות
זה  דין וטעם י"א). משנה ב, פרק מציעא (בבא ירושלמי
כיוון  בסכנה, שחייהם שבויים בפדיון - במשנה: השנוי
להציל  חייב הוא - שקול אינו אם אף תלמידֿחכם שאביו
סכנת  שאין במקום אבל אדם; כל קודם שחת מיני נפשו
ונשיאת  אבידה כגון: הגוף, יגיעת או ממון הפסד רק נפשות
כאן  להביא וכדאי קודם. רבו - שקול האב אין אם משא,
בשם  לד, סעיף רמב, סימן ערוך (שולחן הרמ"א שכתב מה
לאביו? קודם שרבו אמורים דברים במה החסידים"): "ספר

א  אבל חינם; אותו כשמלמד ומלמדו - רב לו שכר אביו ם
דבר. לכל קודם אביו יב).9)- ד, פרק (אבות

קי.).10) וקובע 11)(סנהדרין רבו ישיבת על שחולק זה
כמבואר  רבו. ברשות שלא שם ומלמד אחרת ישיבה לו

ב). (הלכה על 12)בסמוך אלא חלקו שלא פי על אף
וחלקו  היצו כאילו הכתוב עליהם מעלה תורתו, ועל משה

השכינה. בדברים 13)על נגדו לפטפט וקטטה תגר
מידת 14)(רש"י). כבושה, מידה בו שנוהג רבו על ואומר

(שם). עליו 15)אכזריות שבודה (שם), דברים עליו מחפה
גנאי. דברי "אם 16)מליבו בשלח): (מכילתא, ואמרו

המדבר  שכל ללמדך, - במשה? וחומר קל דיברו, באלוקים
העולם". והיה שאמר במי מדבר כאילו ישראל ברועה

.·,L¯„Ó BÏ Ú·BwL ‰Ê ?Ba¯ ÏÚ ˜ÏBÁ e‰ÊÈ‡≈∆≈««∆∆≈«ƒ¿»
Ba¯ ˙eL¯· ‡lL „nÏÓe L¯B„Â ·LBÈÂ17,Ìi˜ Ba¯Â , ¿≈¿≈¿«≈∆…ƒ¿«¿««»

Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙¯Á‡ ‰È„Óa Ba¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»»
ÌÏBÚÏ Ba¯ ÈÙa ˙B¯B‰Ï18ÈÙa ‰ÎÏ‰ ‰¯Bn‰ ÏÎÂ ; ¿ƒ¿≈«¿»¿»«∆¬»»ƒ¿≈

‰˙ÈÓ ·iÁ ,Ba¯19. ««»ƒ»

יורה,17) אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו וכן כז:). (ברכות
יתנהג  שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא
שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה
אומן  קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע
סג.).

.‚¯NÚŒÌÈL Ba¯ ÔÈ·e BÈ· ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
·ÈL‰Ï ¯zÓ - ‰ÎÏ‰ ¯·c Ì„‡ BÏ21LÈ¯Ù‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

¯eq‡‰ ÔÓ22.˙B¯B‰Ï ¯zÓ Ba¯ ÈÙa elÙ‡ - ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,¯eÒ‡‰ ¯·„ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
- BÚL¯ ÈtÓ B‡ ,B¯eq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!¯eÒ‡ ‰Ê ¯·c :BÏ ¯ÓBÏÂ BLÈ¯Ù‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba¯ BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba¯ ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿̄∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

·¯Ï „B·k23ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .24¯·„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰¯˜Ó ‰¯˜pL25,‰‡¯B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙B¯B‰Ïe ·LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙B¯B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa Ba¯Â ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿

˙eÓiL „ÚBa¯26.Ba¯Ó ˙eL¯ ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
‡ÏÂ27˙B¯B‰Ïe ·LÈÏ BÏ ¯zÓ ,Ba¯ ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿

ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰¯Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«
‰‡¯B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב:23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי 24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

ארעי.25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי
היה 26) הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי  רוטב (מין בכותח טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב
הגאונים, מספרי בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק
להורות  לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם

היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים
אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
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Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ
‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»

˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿
ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»

,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»
ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון
ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא

חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:
את  בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש מתעצם שהוא

יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני

.‰elÙ‡Â ,BÓLa Ba¯Ï ˙B¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ¯ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C¯„k ,Ba¯ ÌLk ÌÓML ÌÈ¯Á‡Ï ˙B¯˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ·‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ ¯Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ Ba¯Ï ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈ¯ÈÊÁÓe ÌÈÚ¯Ï ÌÈ˙BpL C¯„k ,ÌBÏL BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„B·ÎÂ ‰‡¯Èa BÏ ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
¯ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba¯ BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

È¯BÓe Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני,32) אומר: "כשהוא רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), ח,

כח). "אב"33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
על  אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים, בשם מובא
אבי  של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי
כשם  שהוא בשמו אותו קרא לא לפיכך נחמני, היה רבה

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא ואם ‡·ÈÈאביו ,
שכן. כל לא לרבו כך, שכן 34)לאביו ומכל אחרים, של

ורבו. אביו קרא 35)של שאביי מצינו ורבו, אביו של
נט:). (גיטין "מר" מותו אחרי הכתוב:36)לרבה מלשון

שמות  משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא
אברהם,37)בניֿאדם. כגון: מופלא, השם כשאין אבל

שם  לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה יצחק,
או  רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים

לפני  שאמר רבי את קג:) (כתובות מוצאים אנו וכן אביו.
אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו:

ורבו. מורו גם שלו 38)שהיה "הנותן כז:) ם (ברכות
רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו
רבי". עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר

אות 39) בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו כורע
ג.).40)יא). (ברכות

.ÂÂÈlÙz ıÏÁÈ ‡Ï ÔÎÂ41·ÒÈ ‡ÏÂ ,Ba¯ ÈÙÏ42‡l‡ , ¿≈…«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿…»≈∆»
CÏn‰ ÈÙÏ ·LBÈk ·LBÈ43ÈÙÏ ‡Ï ,Ïlt˙È ‡ÏÂ .44 ≈¿≈ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿«≈…ƒ¿≈

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Ba¯ „ˆa ‡ÏÂ Ba¯ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ba«̄¿…¿«««¿…¿««¿≈»ƒ«
,Ba¯ ¯Á‡Ï ˜Á¯˙È ‡l‡ ;Bcˆa Cl‰Ï BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿«««
‡ÏÂ .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡ „‚k ÔeÎÓ ‡‰È ‡ÏÂ¿…¿≈¿À»¿∆∆¬»¿««»ƒ¿«≈¿…

ıÁ¯na Ba¯ ÌÚ ÒkÈ45·LÈ ‡ÏÂ ,46‡ÏÂ ,Ba¯ ÌB˜Óa ƒ»≈ƒ««∆¿»¿…≈≈ƒ¿«¿…
ÚÈ¯ÎÈ47¯zÒÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÙa ÂÈ¯·c48‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ˙‡ «¿ƒ«¿»»¿»»¿…ƒ¿…∆¿»»¿…

·L :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙÏ ·LÈ49„ÓÚÈ ‡ÏÂ , ≈≈¿»»«∆…«≈¿…«¬…
˙eL¯ ÏhiL „Ú B‡ ,„ÓÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙlÓ50 ƒ¿»»«∆…«¬…«∆ƒ…¿
ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏ ¯ÊÁÈ ‡Ï ,Ba¯Ó ¯ËtiLÎe .„ÓÚÏ51, «¬…¿∆ƒ»≈≈«…«¬…«¬»

ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡l‡52.ÂÈt „‚k ÂÈÙe , ∆»ƒ¿»«¬»»»¿∆∆»»

אמרו 41) הרי שם, ידובר שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין
לנו  אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל
למלכות". ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם
שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד
אורח  שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי
לחלוץ  "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,
בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין
נמצא  הוא כאילו זה, מאמר מובא רבא" וב"שימושא

שלפנינו. בסוגייה הסיבה 42)בסנהדרין כי קח.), (פסחים
פגיעה  והריהי מדי יותר חופשית ישיבה היא שמאל צד על

רבו". ה).43)ב"מורא הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי,
יהירות 44) משום אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, שצריך 45)(כפירוש מפני נא.), (פסחים
לו  צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש

מותר. - זאת,46)שישמשהו אמרו באביו לא:), (קידושין
ברבו. וחומר חלוקים 47)וקל אחר וחכם רבו היה שאם

דברי  נראים ויאמר: כנגדו השני לצד יכריע לא הלכה, בדבר
נכון!48)פלוני. לא הדבר! כן לא לו: לומר

וישבו 49) פה! שבו ויאמר: ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
ע  לישב לקטן רשות שאין מכאן ב), ד, רבו (רות לו שייתן ד

לנו 50)רשות. נתת "רבי, לוי: אמר יט.) זרה (עבודה
לעמוד". לו 51)רשות יחזיר "לא אוקספורד: נוסח

נג.).52)אחוריו". (יומא אחורנית ילך

.Ê‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ - Ba¯ ÈtÓ „ÓÚÏ ·iÁÂ¿«»«¬…ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…
ÂÈÈÚ53epnÓ ‰qk˙iL „Ú ,54,B˙ÓB˜ ‰‡¯È ‡ÏÂ ≈»«∆ƒ¿«∆ƒ∆¿…ƒ¿∆»

ÏÈa˜‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ .·LÈ CkŒ¯Á‡Â55.Ï‚¯a Ba¯ Èt ¿««»≈≈¿«»»»¿«¿ƒ¿≈«»∆∆

רואה.53) שהעין המרחק שלו; הראות כוח שליטת כשיעור
ולא 54) הבתים בין מעיניו ייעלם או המרחק בתוך שייבלע

נג.). (יומא עוד פניו,55)יראנו את לקדם כז:) (סוכה
ולא  יצחק כרבי פוסק רבינו רגלים. בשלוש לפניו להיראות
שאינם  העצלנים את אני "משבח שאמר: אליעזר כרבי
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וביתך  אתה ושמחת דכתיב: ברגל", מבתיהם יוצאים
פניו, להקביל ברגל תלמיד אליו בא ופעם כו). יד, (דברים

(כסףֿמשנה). עשה יפה שלא לו ואמר

.ÁŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏ˙Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈«∆»ƒ
˜ÏÁÏ Ba¯ C¯c Ôk56˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ .„B·k BÏ ≈∆∆««¬…»¿»«¿»

„·Ú‰L57‰È‰ Ì‡Â .Ba¯Ï ‰NBÚ „ÈÓÏz ,Ba¯Ï ‰NBÚ ∆»∆∆∆¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ»»
ÔÈlÙz BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa58, ¿»∆≈«ƒƒ¿…»¿ƒƒ

BÏÚÓ BÏ ÏÚB BÈ‡ - ‡e‰ „·Ú e¯Ó‡È ‡nL LÁÂ¿»∆»…¿∆∆≈≈ƒ¿»
ÚBÓ ,BLnLlÓ B„ÈÓÏz ÚBn‰ ÏÎÂ .BˆÏBÁ BÈ‡Â¿≈¿¿»«≈««¿ƒƒ¿«¿≈«

„ÒÁ epnÓ59„ÈÓÏz ÏÎÂ .ÌÈÓL ˙‡¯È epnÓ ˜¯BÙe ƒ∆∆∆≈ƒ∆ƒ¿«»»ƒ¿»«¿ƒ
‰ÈÎMÏ Ì¯Bb ,Ba¯ „B·k ÏkÓ ¯·c ÏÊÏÊnL∆¿«¿≈»»ƒ»¿«≈«¿ƒ»

˜lzÒzL60.Ï‡¯NiÓ ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

בכבודו,56) רוצה עצמו הרב שאם קיט:) בתרא (בבא
כבוד. בו נוהגים אחרים שגם לראות ישמח בוודאי

הנעלת 57) רגליים, רחיצת כגון: כנעני. עבד צו.) (כתובות
וכדומה. וחליצתם בזה 58)המנעלים שיכירו להניחן,

תפילין. להניח עבדים דרך אין כי עבד. אינו שהוא
כז:).60)(שם).59) (ברכות

.Ë:BÏ ¯ÓB‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ Ba¯ ‰‡»̄»«≈«ƒ¿≈»≈
ez„nÏ61‰ÚeÓL ¯ÈkÊnL ÔÓÊŒÏÎÂ !CÎÂ Ck ea¯ ƒ«¿»«≈»»»¿»¿«∆«¿ƒ¿»

ez„nÏ Ck :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa62¯Ó‡È Ï‡Â !ea¯ ¿»»≈»ƒ«¿»«≈¿«…«
ÓL ‡lL ¯·cB¯ÓB‡ ÌL ¯ÈkÊiL „Ú ,Ba¯Ó Ú63. »»∆…»«≈««∆«¿ƒ≈¿

˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÂÈ„‚a Ïk Ú¯B˜ ,Ba¯ ˙eÓiLÎe¿∆»«≈«»¿»»«∆¿«∆∆
BaÏ64‰Á‡Ó BÈ‡Â ,65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÏBÚÏ ƒ¿≈¿«∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˜‰·Ó Ba¯a66‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓlL , ¿«À¿»∆»«ƒ∆…»¿»¬»ƒ…
¯·Á „ÈÓÏz ‰Ê È¯‰ ,B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓÏ67BÈ‡Â , »«ƒ∆…»¿»¬≈∆«¿ƒ»≈¿≈

„ÓBÚ Ï·‡ ;ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa B„B·Îa ·iÁ«»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¬»≈
ÂÈÙlÓ68Ïk ÏÚ Ú¯B˜ ‡e‰L ÌLk ,ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â , ƒ¿»»¿≈«»»¿≈∆≈««»

Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L ÌÈ˙n‰69„ÓÏ ‡Ï elÙ‡ . «≈ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆¬ƒ…»«
„ÓBÚ - ÏB„b ÔÈa ,ÔË˜ ÔÈa - „Á‡ ¯·c ‡l‡ epnÓƒ∆∆»»»∆»≈»»≈»≈

.ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â ÂÈÙlÓƒ¿»»¿≈«»»

(ברכות 61) מצינו כן תורה, דברי על עברת לו: יאמר ולא
וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:):
תורה", דברי על עברת "אבא, יאמר: אל לב.) (קידושין וכן
וחומר  וקל - כך" בתורה כתוב "מקרא לו: יאמר כך אלא

(כסףֿמשנה). ז:).62)לרב קטן (ברכות 63)(מועד
ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי זה שאין שידעו כדי כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו
פרק  ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב, מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי",

כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד

הוא  הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",
מציעא  בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק,

י"א). משנה ב, דבר 67)פרק ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י, שניים או ארבע 68)אחד בריחוק

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע

.È˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70¯a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק (אבות

.‡ÈÏÎa B„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆ¯L ,˜‰·n‰ ·¯‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡· B‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
B¯c‰Ï „ÈÓÏz‰ ·iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
לב:). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:

מועילה 74) הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על
כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות
אין  ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או
על  למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: הרב מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי התורה, כבוד חילול

.·È·¯‰ Ck ,·¯‰ „B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
e¯Ó‡ Ck .Ô·¯˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ·È·Á E„ÈÓÏz „B·Î È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì·‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע:75) שאמר במשה מצינו וכן יב). ד, פרק (אבות
דרבי  (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק וכשם 76)נתן, רוח. וקורת הנאה הגורמים
(ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן);
כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים

ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.‚ÈBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«

.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ה'תשע"ח  מרחשון י"א שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר
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מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.·Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
‡e‰L ¯·c Ïk ‡‰ - "EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆

·lÏ ¯eÒÓ9:Ba ¯Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ"10. »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבניֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ
אסור  תורה בדברי הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסףֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב דאילו ממנו, רחוק עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב ולא אמותיו לארבע כשיתקרב
את 9) יודע לבדו העושה ורק בו, תשלוט לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע ולב כליות הבוחן
שם). (רש"י, ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.‚BÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿
Ì‰Ï11,‰¯ˆ˜ C¯„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»

.„ÓÚÏ ÔÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡¯È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…
ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â12,‰BˆÈÁ‰ C¯ca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»

.ÌeÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰È¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ

דרך 11) ללכת יכול שהוא בשעה בכוונה לפניהם לעבור
לב:). (קידושין סחור 12)אחרת והולכים מסבבים היו

נקטינן  אביי: "אמר הציבור. את להטריח שלא כדי סחור,
לג.). (שם, יחיה" - מקיף אם בידינו) (מסורת

.„ÈtÓ ÌÈ„ÓBÚL ÌLÎe ;Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ ·ÎB¯≈¬≈ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈
·ÎB¯‰ ÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ Ck ,Cl‰Ó‰13. «¿«≈»¿ƒƒ¿≈»≈

אינו 13) בהמתו גבי על יושב והוא הואיל תאמר: לא

רב  את מרחוק כשראה אביי מפניו. לעמוד ופטורים כמהלך
(שם). קם מיד - החמור על רוכב רבו יוסף

.‰ÚˆÓ‡a ·¯‰ - C¯ca ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰LÏL14, ¿»∆»¿ƒ«∆∆»«¿∆¿«
BÈÓÈÓ ÏB„b15.BÏ‡ÓNÓ ÔË˜Â , »ƒƒ¿»»ƒ¿…

זה,14) בצד זה אלא זה, אחר זה ילכו לא לז.). (יומא
אצלם: שכתוב אבינו, אברהם את לבקר שבאו כמלאכים
"ניצבים" היו לא זה אחר זה הלכו ואלמלי - עליו" "נצבים

שם). (רש"י, ראשון רק "לימינו"15)עליו, סמוך לא
זה  הרי - רבו לימין "המהלך (שם): אמרו שהרי ממש,
לבאר  דק שלא ורבינו לאחוריו. קצת ימינו מצד אלא בור",
ה"ו  פ"ה, לעיל כבר שכתב מה על סמך כי זה, כל

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÎÁ ‰‡B¯‰16BÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈtÓ „ÓBÚ BÈ‡ - »∆»»≈≈ƒ»»«∆«ƒ«
ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ ‰‡¯ .·LBÈ ,¯·ÚL ÔÂÈÎÂ ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿≈»∆»«≈»»«≈ƒ
BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ ,ÂÈÙlÓ „ÓBÚ -≈ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…≈»¿≈
˙‡ ‰‡¯ .˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ó ¯·ÚiL „Ú ,·LBÈ≈«∆«¬…≈«¬»«¿««»»∆
„Ú ,·LBÈ BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙlÓ „ÓBÚ - ‡ÈNp‰«»ƒ≈ƒ¿»»¿…≈»¿≈≈«

ÂÈÈÚÓ ‰qk˙iL „Ú B‡ BÓB˜Óa ·LiL17‡ÈNp‰Â . ∆≈≈ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈≈»¿«»ƒ
ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ ÏÁnL18‡ÈNp‰Lk . ∆»««¿¿»¿∆«»ƒ

ÒÎ19¯Ó‡iL „Ú ,ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ;ÌÈ„ÓBÚ ÌÚ‰ Ïk , ƒ¿»»»»¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆…«
ÈzL BÏ ÔÈNBÚ ,ÒÎ ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡Lk !e·L :Ì‰Ï»∆≈¿∆«≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯eL20·LBÈÂ ÒÎpL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ»ƒ»«∆ƒ¿»¿≈
ÌÚ‰ ¯‡Le ,BÓB˜Óa21.ÔÓB˜Óa ÔÈ·LBÈ ƒ¿¿»»»¿ƒƒ¿»

גדולה 16) סנהדרי הסנהדרין. מחברי אחד לג:) (קידושין
- שבכולם הגדול חכמים. ואחד משבעים מורכבת היתה
"חכמים" נקראים: והשאר ביתֿדין, אב - משנהו נשיא;

ה"ג). פ"א, סנהדרין הלכות והביטו 17)(מ"ת, שנאמר:
נשיא  ומשה - ח) לג, (שמות האהלה באו עד משה אחרי

מחול,18)היה. כבודו שאין כמלך ולא לב:). (קידושין
ט:) יז, (דברים מלך עליך תשים שום אצלו: שנאמר משום

עליך. אימתו שתהא יג:),19)- (הוריות לביתֿהמדרש
שבשוק. מ"הידור" רבינו דיבר כאן שתי 20)ועד רק

באמצע. ביניהן הולך והוא מכאן ואחת מכאן אחת שורות:
שבביתֿהמדרש.21) השורות כל שאר

.Ê„ÓBÚ ,˙Bn‡ Úa¯‡a BÏ ÚÈbiL Ïk - ÒÎpL ÌÎÁ»»∆ƒ¿»…∆«ƒ«¿«¿««≈
·LBÈ „Á‡Â „ÓBÚ „Á‡ ,ÂÈÙlÓ22·LBÈÂ ÒÎpL „Ú , ƒ¿»»∆»≈¿∆»≈«∆ƒ¿»¿≈

ÌÈÓÎÁ Èa .BÓB˜Óa23ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â24ÔÓÊa , ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«
Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯‰L25ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏÚ ÔÈˆt˜Ó , ∆»«ƒ¿ƒƒ»∆¿«¿ƒ«»≈»»

ÌÓB˜ÓÏ ÌÈÒÎÂ26ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï Á·L ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈∆«¿«¿ƒ≈¬»ƒ
‰B¯Á‡Ï eÒkiL27C¯ˆÏ ‡ˆÈ .28Èa .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ , ∆ƒ»¿»«¬»»»¿…∆≈ƒ¿¿≈

Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ ,ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a LiL ÔÓÊa - ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿«∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆
Ô‰È·‡ ÈtÏk29Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ - ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡ ; ¿«≈¬ƒ∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆

.ÌÚ‰ ÈtÏk¿«≈»»

כלל.22) שורה לו עושים על 23)ואין ממונים שאביהם
הזקנים  בצד אותם מושיבים אביהם כבוד ומשום הציבור

שם). למעלת 24)(רש"י, הגיעו ולא נסמכו לא שעדיין
יו"ד 25)"חכם". (הט"ז, הרבים לצורך בהם שמשתמשים
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תלמידים  לחכמתכם: שצריכים מפרשים: ויש ז); ס"ק רמד,
ברבי  ישמעאל ברבי מעשה כאותו רבותיהם, את המחכימים
- קדוש עם לו שצריך "מי נאמר: ושם קה:), (יבמות יוסי

חדש). (פרי קדוש" עם ראשי על לשבת 26)יפסע
להם. הקבוע "פושע"27)במקומם ליה: דקרו משום

מתעצל  פושע, קוראים: לאחרונה שנכנס לזה - מג:) (ברכות
ויותר  כותב: (שם) אגדות" "בחידושי והמהרש"א (רש"י).
בשין  "פושע" (כלומר: בסמך "פוסע" לפרש נראה
שהבא  קדוש", עם ראשי על "פוסע לו: שקוראים שמאלית)
כאן, רבינו דברי הם והם עליהם. לפסוע צריך  באחרונה
(הגהות  הלימוד בשעת העם ראשי על לפסוע שלא

לצורך 28)האדר"ת). מפרשים: ויש יג:). (הוריות לנקבים
ובאמצע  קה:), יבמות תוספות, (עיין שליחות באיזו העם,
ראשי  על פוסע אינו לצורך, שלא יצא אם אבל השיעור;

הפנוי. במקום לו יושב אלא כל 29)העם כשאר
- לשמוע דעת להם שיש "בזמן אמרו: כן כי השומעים,
בזמן  העם; כלפי ואחוריהם אביהם לפני ויושבים נכנסים
אביהם, אחורי ויושבים נכנסים - לשמוע דעת להם שאין

יג:). (הוריות העם" כלפי ופניהם

.ÁÈ‡M¯ BÈ‡ ,„ÈÓz Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰L „ÈÓÏz«¿ƒ∆≈ƒ¿≈«»ƒ≈««
‡‰È ‡lL ;„·Ïa ˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ‡l‡ ,ÂÈtÓ „ÓÚÏ«¬…ƒ»»∆»«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆…¿≈

ÌÈÓL „B·kÓ ‰a¯Ó B„B·Î30. ¿¿À∆ƒ¿»»ƒ

ביום:30) פעמים אלא שמים מלכות עול עליו מקבל שאינו
דברים  במה לג:). (קידושין שמע" ב"קריאת וערבית שחרית
אפילו  לעמוד חייב בחוץ אבל בביתֿהמדרש; - אמורים?
(כסףֿמשנה, רבו בכבוד כמזלזל ייראה שלא פעמים, כמה

התוספות). בשם

.Ë‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡e‰L ÈÓ31BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜Êa ƒ∆»≈À¿»¿ƒ¿»««ƒ∆≈
„ÏÈ ‡e‰L ÌÎÁ‰ elÙ‡Â .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ,ÌÎÁ32, »»¿ƒ¿»»«¬ƒ∆»»∆∆∆

„ÓÚÏ ·iÁ BÈ‡Â .‰˜Êa ‚ÏÙn‰ Ô˜f‰ ÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«»≈«À¿»¿ƒ¿»¿≈«»«¬…
B˙ÓB˜ ‡ÏÓ33B¯c‰Ï È„k ‡l‡ ,34,È˙ek Ô˜Ê elÙ‡Â . ¿…»∆»¿≈¿«¿«¬ƒ»≈ƒ

ÌÈ¯·„a B˙B‡ ÔÈ¯c‰Ó35BÎÓÒÏ „È BÏ ÔÈ˙BÂ36, ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»¿
‰·ÈN Ïk - "Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL37 ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»≈»

.ÚÓLÓa¿«¿«

למאד.31) לימים.32)זקן עצמו 33)צעיר שהוא מכיון
בכבודו. חייבים ואחרים לנוע 34)חכם כלשהו: הידור

אחר  איש כל אבל מפניו. לעמוד רוצה הוא כאילו מעט
(טור  קומתו מלוא מופלג זקן מפני לקום צריך חכם, שאינו

רמד). סימן לג.).35)יו"ד, בחולשתו.36)(קידושין
ליהודי 37) אלא יהודי; כשאינו ואפילו חכם, כשאינו אפילו

יד  ונתינת בדברים - יהודי ולשאינו קימה, של בהידור
(כסףֿמשנה). לסמכו

.ÈÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz38ÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰¯ÈÙÁÂ ÔÈ·a Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„k39Ô‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈ¯ÓBM‰ ¯ÎNe ÌÈ¯ÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈ·Ï40 ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙¯eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa - Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

¯ÈÚ‰42LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,43,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :¯Ó‡pL44elÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb· ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈ¯NÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn45‰¯BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

¯kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓ¯kÓiL „Ú46.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈ·ÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰47.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח.).38) יעשו 39)(ב"ב שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי 40)את (שם), נטירותא" צריכי לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידיֿחכמים ז). ט,
הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי מוצאים
בלֹו אדמה), (מס מנּדה מס: שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי  על הרי"ף) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידיֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי.42)(רש"י גולגולת.43)מס מס
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך

אם  ואף אקבצם; בקרוב עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח.). (ב"ב במסכת הש"ס כנוסחת
החיבור. "ו" בלי שרים", "מלך כב.).46)היא: (ב"ב

לפני 47) במשפט בעמדם לעמוד הדין בעלי שעל אע"פ
הריב  להם אשר האנשים שני ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט, (דברים
עדיפה  - כב:) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.‡È.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙Bf·Ï ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï48,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d· …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊB·e ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :¯ÓBÏk ,"ÂÈ‡·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰¯B˙ ‰¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ¯·„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»

È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו
תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו

חכמים.

.·È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ
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ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון
(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק

מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ"ו, דעות הלכות (עיין (כסףֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף "צורבא יז.): (מ"ק,

ספק. כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי" מן אינש שמית דלא לי "תיתי פפא: רב אמר

(מ"ק  מעולם איש נידיתי שלא ולזכות, לצדקה לי תיחשב
בריב"ל  מעשה ה"א) ס"ג, מ"ק (ירושלמי, גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי. לו שנתחייב איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ"ז, לקמן כמבואר

.‚È‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk - B„B·ÎÏ ‰cpL ·¯‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï·‡ .‰cÓa Èec61ÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ ,Èec Ba ‚‰Ï ·iÁ ·¯‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ - ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ ;˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ -¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈

B¯ÈÚÏ ‰cÓ62. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי. בו לנהוג הרב גם חייב החברה, וחיי הבריות כלפי

לה 62) כפוף שהוא עירו לגבי אחרת עיר שדין מפני
לרב" מנודה שאינו לתלמיד "מנודה כדין ולנימוסיה,
(מו"ק  הוא י"ג הלכה לכל המקור שלד). יו"ד ("ביתֿיוסף",

ע"א.). טז,

.„ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63‰ÊaL ÏÚ e‰ecpL ÈÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ«∆ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L ÏÚ e‰ecpL ÈÓ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿»¿»ƒ

Èec Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL64Ï‡¯NÈaL ÔË˜ e‰c elÙ‡ , ∆«»ƒ¬≈∆ƒ¬ƒƒ»»»∆¿ƒ¿»≈
¯ÊÁiL „Ú ,Èec Ba ‚‰Ï Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‡ÈNp‰ ·iÁ -«»«»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«∆«¬…
ÏÚ .BÏ e¯ÈzÈÂ ,BÏÈ·La e‰ecpL ¯·cÓ ‰·eL˙aƒ¿»ƒ»»∆ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«

‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ65ÔÈa ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcÓ ÌÈ¯·„ ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»»≈
:Ô‰ el‡Â ,‰M‡ ÔÈa ,LÈ‡ƒ≈ƒ»¿≈≈

אלה 63) כל וכן לרב, מנודה אינו לתלמיד שהמנודה
לזה? מנודה אינו לזה לעיל:64)שהמנודה שאמרנו כמו

בסמוך. וכמבואר והחברה, שמים כלפי עבירות על
יט.).65) (ברכות

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ .(‡66(· . «¿«∆∆∆»»«¬ƒ¿««
ÔÈcŒ˙Èa ÁÈÏL ‰f·Ó‰67„·Ú B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ (‚ .68. «¿«∆¿ƒ«≈ƒ«≈«¬≈∆∆

‡· ‡ÏÂ ÔÓÊ BÏ eÚ·˜Â ÔÈcŒ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓ („69. ƒ∆»¿≈ƒ¿»¿¿«¿…»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ „Á‡ ¯·„a ÏÊÏÊÓ‰ (‰70CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿«¿≈¿»»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ

,ÔÈc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓ (Â .‰¯B˙ŒÈ¯·„a ¯ÓBÏ«¿ƒ¿≈»ƒ∆…ƒ≈»»∆«ƒ
ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ71¯·c B˙eL¯a LiL ÈÓ (Ê . ¿«ƒ«∆ƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»»

ÚeÚ¯ ÌlÒ B‡ Ú¯ ·Ïk ÔB‚k ,˜Èfn‰72B˙B‡ ÔÈcÓ , ««ƒ¿∆∆«À»»«¿«ƒ
Œ„·BÚÏ BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ (Á .B˜f‰ ¯ÈÒiL „Ú«∆»ƒ∆≈«≈«¿«∆¿≈
Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈcÓ ,ÌÈ·ÎBk73 »ƒ¿«ƒ«∆¿«≈»»»…∆

.¯ˆn‰ ÏÚa B¯·Á Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚ‰ ÔÓ ‡·iL∆»…ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈«««∆∆
˙B‡k¯Úa Ï‡¯NÈ ÏÚ „ÈÚn‰ (Ë74ŒÈ„·BÚ ÏL «≈ƒ«ƒ¿»≈¿«¿»∆¿≈

ÔÈ„Î ‡lL ÔBÓÓ B˙e„Úa epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿ƒƒ∆¿≈»∆…¿ƒ
Ï‡¯NÈ75ÌlLiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ,76,Ô‰k ÁaË (È . ƒ¿»≈¿«ƒ«∆¿«≈«»…≈

˙Bzn‰ LÈ¯ÙÓ BÈ‡L77ÔÈcÓ ,¯Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙BÂ ∆≈«¿ƒ««»¿¿»¿…≈«≈¿«ƒ
ÏL ÈL ·BËŒÌBÈ ÏlÁÓ‰ (‡È .ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈«¿«≈≈ƒ∆

˙BiÏb78‚‰Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,79‰NBÚ‰ (·È . »À««ƒ∆ƒ¿»»∆
˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ80¯ÈkÊn‰ (‚È . ¿»»¿∆∆«∆«««¬««¿ƒ

‰Ïh·Ï ÌÈÓLŒÌL81È‡·‰ È¯·„a ‰Úe·LÏ B‡82(„È . ≈»«ƒ¿«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬«
ÌM‰ ÏelÁ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡È·n‰83‡È·n‰ (ÂË . «≈ƒ∆»«ƒƒ≈ƒ«≈«≈ƒ

ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡84(ÊË . ∆»«ƒƒ≈¬ƒ«»»ƒ«
ÌÈL ·MÁÓ‰85ÌÈL„Á Ú·B˜Â86Áaı¯‡ÏŒ‰ˆe87. «¿«≈»ƒ¿≈«√»ƒ¿»»»∆

¯eÚ‰ ˙‡ ÏÈLÎn‰ (ÊÈ88ÌÈa¯‰ ·kÚÓ‰ (ÁÈ . ««¿ƒ∆»ƒ≈«¿«≈»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ89‰Ù¯Ë ‰‡ˆiL ÁaË (ËÈ .90˙ÁzÓ ƒ«¬ƒ¿»«»∆»¿»¿≈»ƒ««

BÈkÒ ˜„· ‡lL ÁaË (Î .B„È91(‡Î .ÌÎÁ ÈÙÏ »«»∆…»««ƒƒ¿≈»»
˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰L˜n‰92,BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ (·Î . ««¿∆«¿»»«ƒ∆≈≈∆ƒ¿

ÔÈ‡È·n‰ ,ÔzÓeŒ‡NÓ B‡ ˙eÙzL dÈ·e BÈa ‰NÚÂ¿»»≈≈»À»«»«»«¿ƒƒ
˜˜f‰Ï Ô‰Ï93ÔÈcŒ˙È·Ï e‡B·iLk - ‰ÊÏ ‰Ê94ÔÈcÓ , »∆¿ƒ»≈∆»∆¿∆»¿≈ƒ¿«ƒ

Ì˙B‡95‰Ú¯ B˙ÚeÓML ÌÎÁ (‚Î .96ÈÓ ‰cÓ‰ („Î . »»»∆¿»»»«¿«∆ƒ
·iÁ BÈ‡L97.Èec ∆≈««ƒ

ע:).67)(שם).66) שהוא 68)(קידושין כנעני עבד
על  כה). ט, (בראשית וגו' עבדים עבד כנען ארור בכלל:
(קידושין  נידוי שזהו ב"ארור", אותו מקללים כזה זלזול

"הקורא"). ד"ה: שם, ובתוספות פתיחא 69)כח., כתבינן
שם). ובירושלמי, ; קיב: (ב"ק שמתא) (שטר עילויה

מ"ו).70) פ"ה, (עדויות לסעודה ידים בנטילת המזלזל כגון:
שהיה 71) אלא - לומר? היה צריך שיקבל" "עד קיג.) (ב"ק

- וכשקיבלו הדין; את עליו לקבל שסירב על מנודה כבר
מנדים  ולפיכך מלפרוע, גם משתמט הוא וכעת התירוהו.

(כסףֿמשנה). שיתן עד שוב מא:).72)אותו (כתובות
(73- היהודי לשכנו הנכרי הלוקח ידי על שנגרם היזק כל

ובתוספות  קיד.). (ב"ק המצר לבעל למכור היה שעליו מפני
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לתת  רצה המצר כשבעל - אמורים? דברים במה שם: העירו
להפסיד  למוכר אין - לא אם אבל הנכרי, שנתן המחיר אותו

(כסףֿמשנה). כך המשפט.74)משום כגון:75)בבתי
בדיני  הנתבע. של לחובתו יחידי בערכאותיהם שהעיד
על  קם שבממון דבר שאין מפני פטור, הנתבע היה ישראל
ממון. הפסד לו גרם אצלם זו ובעדותו אחד, עד פי

קיד.).76) (ב"ק היזקו שכל 77)דמי וקיבה, לחיים זרוע,
כהן  רק שנשחטה; מבהמתו לכהן להפריש חייב בןֿישראל
בשר  המוכר טבח הוא הכהן אם אבל פטור. - ששחט
אינו  ואם לכהן. המתנות את להפריש הוא גם חייב באטליז,

קלב:). (חולין נידוי חייב - חוץ 78)מפרישן נב.) (פסחים
 ֿ שבית בזמן גם ימים שני יוםֿטוב שעשאוהו מראשֿהשנה
היו  ל:). (ר"ה שהיה מעשה משום קיים, היה המקדש
והיהודים  אחד. יום רק החגים כל ארץֿישראל בני עושים
לא  ישראל שבארץ ביתֿדין ששליחי הגולה, שבתפוצות
היו  ראשֿחודש, היה מתי ולהודיעם אליהם להגיע יכלו

יוםֿט  ימים שני "יום עושים נקרא: הוא ולכן - מספק וב
גלויות". של שני הגדול 79)טוב שביתֿהדין מאחר כי

ראיה  עדי פי על החדשים את מקדש שהיה שבארץֿישראל
חוץֿלארץ  בני - ומאז האמוראים, אחרוני בתקופת עוד בטל
השנים  את ומעברים החדשים את קובעים ארץֿישראל כבני
יעשו  לא הם שגם היה הראוי מן קבוע, חשבון פי על
תקנת  אלא - ארץֿישראל כבני אחד יום אלא יוםֿטוב
אבותיהם  מנהג משום שני, ביוםֿטוב שייזהרו היא חכמים

ד:). (ביצה יהא 80)בידיהם שלא היא, חכמים תקנת
הלילה  ולסדר החג לצרכי הכל ויכין במלאכה, טרוד

נ:). תירא 81)(פסחים אלהיך ה' את שנאמר: ז:), (נדרים
לזה  אזהרה שזוהי ד.), (תמורה חז"ל וקיבלו כ), י, (דברים

לבטלה. שםֿשמים בכך,82)שמזכיר מה של דברים
עליהם. להישבע כדאי ואינם הכרח כאותו 83)שאין

ועמד  עוגה עג בצורת בשנת שפעם המעגל, בחוני מעשה
עד  מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני "נשבע ואמר: בתוכה
לו  שלח יורדים. גשמים התחילו ואז בניך", על שתרחם
גזירה  נגזרה שאלמלי להתנדות, אתה צריך בןֿשטח: שמעון
את  מביא נמצאת לא גשמים, ירדו שלא אליהו בימי כמו
חילול  לידי רבים המביא וכל השם?! חילול לידי הרבים
ה"י). פ"ג, תענית (ירושלמי, נידוי חייב - השם

בלילי 84) לאכול הנהיג רומי איש תודוס נג.): (פסחים
ועל  כרעיו על "ראשו (צלויים) מקולסים גדיים פסחים
תודוס  "אלמלא לו: שלחו פסח). קרבן צליית (כדרך קרבו"
ישראל  את להאכיל קרוב שאתה נידוי, עליך גזרנו אתה,

בחוץ". מעוברת.85)קדשים או פשוטה, תהא השנה אם
חסר.86) או לביתֿדין 87)מלא, מסורים אלה שכל בעוד

מ  "כי שנאמר: הכל שבארץ, כמבואר תורה", תצא ציון
סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור

(ראב"ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי ומביאו
איש  ראתה רבי של שפחתו יז.): (מ"ק חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני

יותר 89)רש"י). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די אמר: כי לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם

רבן  לו שלח השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי, נידוי חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ"א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט שעל יח.) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסףֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח), סימן

חמורות 92) עבירות לידי המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח.) (כתובות
בזו. זה גס לבם בהיות עבירה, לידי בוודאי שתביאם

יז.).96) (מ"ק כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש

לו  אמר בו. השגיח לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
אתה  תהא אדרבה, השיב: הלה בנידוי! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי? מי נידוי נתחייבתי, ממון אם בנידוי!
נידוי  אינו לקיש ריש של נידוי, האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי, חייב שאינו מי את שמנדה מי הרי -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב"שולחןֿערוך" יז.). (מ"ק בנידוי
שכולם  אלא נידוי, עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)

כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

ה'תשע"ח  מרחשון י"ב רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כיצד 1) וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.

.‡Ô˜Ê ÌÎÁ2ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ B‡ ‡ÈN ÔÎÂ ,‰ÓÎÁa3, »»»≈¿»¿»¿≈»ƒ«≈ƒ
Á¯qL4ÔÈcÓ ÔÈ‡ -5‡ÈÒ‰¯Ùa B˙B‡6ÌÏBÚÏ7; ∆»«≈¿«ƒ¿«¿∆¿»¿»

ÌÚ·¯Èk ‰NÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡8Ï·‡ .ÂÈ¯·ÁÂ Ë·ŒÔa ∆»ƒ≈»»¿»»¿»∆¿»«¬≈»¬»
¯‡L ‡ËÁLk9‰Úˆa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ,˙B‡hÁ10, ¿∆»»¿»«»«¿ƒ¿ƒ¿»

"‰ÏÈÏ EnÚ ‡È· Ìb ÏLÎÂ ÌBi‰ zÏLÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«¿»««»ƒƒ¿»¿»
‰ÏÈlk e‰qk ,ÏLkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -11BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;12: ««ƒ∆»««≈«»¿»¿¿ƒ

„·k‰13·iÁ˙pL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk ÔÎÂ !E˙È·a ·LÂ ƒ»≈¿≈¿≈∆¿≈»«¿ƒ»»∆ƒ¿«≈
ıt˜Ï ÔÈcŒ˙È·Ï ¯eÒ‡ ,Èec14‰¯‰Óa B˙BcÏe15, ƒ»¿≈ƒƒ¿…¿«ƒ¿≈»

ÔÈËÓLÂ ‰Ê ¯·cÓ ÔÈÁ¯Ba ‡l‡16È„ÈÒÁÂ .epnÓ ∆»¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ≈
ÌÏBÚÓ eÓ ‡lL ,ÌÈÁazLÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰17˙BcÏ «¬»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿≈»¿«

Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ ·iÁ˙18˙e„¯ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;19ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל
בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו

יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא
ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין

מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד
להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו
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ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב
(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם

יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:
ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות

עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים

.·‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :¯ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ20! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

Ì¯Á‰Â21Ba - ¯e¯‡Â !Ì¯ÁÓ ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ -22 ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰Úe·L Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי לרבינו כי כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי וחרם. שמתא בין רק מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי המה שלשה הראב"ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי:
ומאי  מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב: אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב ובין יז.). (מ"ק,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב)
המוחרם. ודיני מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי אתה! ארור נידוי: שנתחייב למי אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים
שבועה: זו הרי - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב קללה זו הרי - ב"ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.‚ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈÎÂ23:BÏ ¯ÓB‡ ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
Èe¯L24,ÂÈÙa ‡lL e‰e¯Èz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ Èe¯L ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ»»

התרה 23) בלי מעצמם כי החרם: או הנידוי זמן כשנשלם
מותרים. אינם אליעזר 24)מפורשת ברבי שמצינו כמו

רגליו  על יהושע רבי עמד מנידויו, כשהתירוהו הגדול
סח.). (סנהדרין הנדר! הותר הנדר! הותר ואמר:

.„Ó‰ ‚‰iL ‚‰n‰ e‰ÓÔÈ‚‰BpLÂ ,BÓˆÚa ‰c ««ƒ¿»∆ƒ¿««¿À∆¿«¿¿∆¬ƒ

¯tÒÏ ¯eÒ‡ ‰cÓ ?BnÚ25ÈÓÈ Ïk ,Ï·‡k ÒaÎÏe ƒ¿À∆»¿«≈¿«≈¿»≈»¿≈
ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â ;BÈec26B˙B‡ ÔÈÏÏBÎ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¿…¿ƒ

‰¯NÚ CÈ¯vL ¯·c ÏÎÏ ‰¯NÚa27BnÚ ÔÈ·LBÈ ‡ÏÂ ; «¬»»¿»»»∆»ƒ¬»»¿…¿ƒƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a28‰BL Ï·‡ ;29ÔÈBLÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡e‰30 ¿«¿««¬»∆«¬≈ƒ¿ƒ

¯kNÂ ,BÏ31¯ÎBNÂ ,32ÔÈcŒ˙Èa - Èeca ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ,¯ÓBÏk ,BB¯‡ ÏÚ Ô·‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ«ƒƒ∆∆«¬¿«∆≈

ÔÈÓ‚B¯33ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÔÓ Ïc·Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,B˙B‡ ¿ƒ¿ƒ∆À¿»ƒ«ƒ¿≈
˙‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«¿ƒƒ¿≈¿«ƒ∆

.B˙hÓƒ»

טו.).25) (מ"ק לברכת 26)להסתפר אותו מצרפים אין
בשלשה. שהיא כל 27)המזון כי וכיו"ב. בציבור תפילה

ואם  עדתו, קהל מתוך להבדילו אלא אינו "נידוי" של עצמו
בתקנתם? הועיל ומה קללתם? היכן - עמהם יצרפוהו
נזכר  לא שלנו בגמרא הגהות). בשם (כסףֿמשנה,
גדולות" "הלכות בספר אולם הקהל: מתוך אותו שמרחיקים
טז.) (מ"ק שלנו הגמרא של גירסא נמצאת רומי כתבֿיד
אשר  וכל דכתיב: - ציבורא? מן ליה דמנזרינן "ומנלן והיא:
כל  יחרם והזקנים, השרים בעצת הימים לשלשת יבוא לא
שזהו  וכנראה ח). י, (עזרא הגולה מקהל ייבדל והוא רכושו

רבינו. לדברי נט:).28)המקור מלמד 29)(ב"מ
אותו.30)לאחרים. לעשות 31)ומלמדים לאחרים הוא

טו.).32)מלאכתם. (מ"ק, מלאכתו לעשות אחרים
מ"ו).33) פ"ה, עדויות (שם:

.‰Ì¯Án‰ ÂÈÏÚ ¯˙BÈ34ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰BL BÈ‡L , ≈»»«»√»∆≈∆«¬≈ƒ¿≈
ÁkLÈ ‡lL ,BÓˆÚÏ ‡e‰ ‰BL Ï·‡ ;BÏ ÔÈBLƒ¬»∆¿«¿∆…ƒ¿«
ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈ¯kN ÔÈ‡Â ,¯kN BÈ‡Â .B„eÓÏz«¿¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
˜ÒÚ ËÚÓ ‡l‡ ,BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡Â ;BnÚ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿«≈∆

B˙Ò¯Ù È„k35. ¿≈«¿»»

בשמתא.34) מהמנודה חמור נפשו 35)שהוא להחיות
טו.). (מ"ק בניֿביתו ונפש

.Â,B¯Èz‰Ï Lw· ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Èeca ·LiL ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ≈¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ·LÈ .‰iL B˙B‡ ÔÈcÓ¿«ƒ¿ƒ»»«¿ƒ¬≈ƒ¿…

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,B¯Èz‰Ï Lw·36. ƒ≈¿«ƒ«¬ƒƒ

טז.).36) (שם,

.Ê‰LÏLa ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰nÎa37elÙ‡ , ¿«»«ƒƒ«ƒ«≈∆ƒ¿»¬ƒ
˙BËBÈ„‰38‰ÁÓÓ „ÈÁÈÂ .39Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯ÈzÓ ∆¿¿»ƒÀ¿∆«ƒ«ƒ«≈∆

Bc·Ï40elÙ‡Â ,Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯Èz‰Ï „ÈÓÏ˙Ï LÈÂ . ¿«¿≈¿«¿ƒ¿«ƒ«ƒ«≈∆«¬ƒ
·¯‰ ÌB˜Óa41. ƒ¿»«

עח.).37) (נדרים נדרים התרת תלמידי 38)כדין שאינם
בהלכות.39)חכמים. הבקי מובהק חכם תלמיד

שלשה 40) או מומחה, יחיד או בנדר: כמו ח:), (נדרים
שהתירו  בשעה שהרי נדר, נקרא: הוא גם ונידוי הדיוטות.
עיין  הנדר! הותר יהושע: רבי קרא מנידוי, אליעזר רסי את

ה). הערה קיח, (עמוד אין 41)למעלה שבנדר פי על אף
הנדר  מן הנידוי הוא שונה אבל רבו, במקום מתיר התלמיד
את  שימצא עד המנודה על רובץ שיהא אותו מניחים ואין

הרא"ש). וכפירוש (שם, מיד לו מתירים אלא - הרב
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Ë42.‰Ê ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ï eÎÏ‰Â ecpL ‰LÏL43¯·cÓ ¿»∆ƒ¿»¿»∆¿»«∆ƒ»»
ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL ÔÈ‡a - BÏÏ‚a e‰cpL44.BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»¬≈ƒ«ƒƒ

ומסיימת 42) ח, הלכה כאן מתחילה אוקספורד בנוסח
שבפרק  ההלכות וסכום לו": ומתירים אחרים שלשה "באים
יג, - ההלכות סכום הדפוסים כל שבשאר בעוד יב, - זה
הזה? ההעדר טעם ויבן חכם ומי לגמרי. חסרה ח וההלכה
שסימנוהו  "חרם" הוא ותכנו הפרק שנושא מפני אולי

עליה. דילגו ולכן "ח" באות תמיד בתשובה 43)בקצרה
שנידוהו 44)שלימה. אלה כמו חשובים כשאינם ואפילו

ולפיכך  שמים, כלפי כשחטא אלא אינה זאת כל טז.). (מ"ק
החטא  מאותו בתשובה חזר כי נכון אל שיודעים מכיון
אינם  הם שהרי הדיוטות, בשלשה די אז בגללו, שנידוהו
אם  אבל מעוונו: שב כבר כי הראשונים, דברי מבטלים
יכולים  אחרים שלשה אין שביזהו, על נידהו חכם תלמיד

אותו. פייס שלא זמן כל להתירו

.È‡ÈNp‰ Ïˆ‡ BÏ CÏÈ ,e‰cp ÈÓ Ú„È ‡lL ÈÓ45 ƒ∆…»«ƒƒ»≈∆≈∆«»ƒ
.BÈec BÏ ¯ÈzÈÂ¿«ƒƒ

מלבד 45) אחרים, אין ולכן מופלא, חכם המנדה היה שמא
יז.). (מ"ק להתירו יכולים הנשיא.

.‡ÈÈ‡z ÏÚ Èec46BÓˆÚ ÈtŒÏÚ elÙ‡ ,47CÈ¯ˆ , ƒ«¿«¬ƒ«ƒ«¿»ƒ
‰¯Ù‰48‰c elÙ‡Â ,BÓˆÚ ‰cpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz . ¬»»«¿ƒ»»∆ƒ»«¿«¬ƒƒ»

˙Úc ÏÚ BÓˆÚ49·iÁL ¯·c ÏÚ elÙ‡Â ,ÈBÏt50ÂÈÏÚ «¿«««¿ƒ«¬ƒ«»»∆«»»»
BÓˆÚÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Èec51. ƒ¬≈∆≈≈¿«¿

(46- יהיה לא אם או יהיה הדבר אותו אם שאמר: כגון
בנידוי. אבינו 47)יהא יעקב רצה כשלא יהודה, כגון

אליך  הביאותיו לא אם אמר: בנימין, את אתם לשלוח
ט), מג, (בראשית הימים כל לאבי וחטאתי לפניך והצגתיו

חייו. ימי כל בנידוי יהא נתקיים 48)כלומר: כשלא אפילו
ויהודה  הפרה. בלי מנידויו יוצא אינו לנידוי, הגורם התנאי
התירוהו  שלא מפני אבל התנאי, ונתבטל בנימין את שהחזיר
אותן  "כל חז"ל: ואמרו מותו, אחרי גם בו נשאר מנידויו
יהודה  של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
(תוספות, כתב ורבינוֿתם יא:). (מכות בארון" מגולגלין
כשלא  אפילו הפרה צריך תנאי על "נידוי שאמרו: מה שם):
בשעת  מסופק היה כשהמתנה רק זה - התנאי" נתקיים
יצליח  אם בטוח היה שלא כיהודה לקיימו, יוכל אם התנאי
שיוכל  לו וברור המתנה בידי התלוי תנאי אבל בדרכו:
וממילא  התנאי, נתקיים כשלא כלל חל הנידוי אין - לקיימו

התרה. צריך או 49)אינו להתנדות: לו אמר שרבו כגון
("תשובת  בנידוי" אהיה - זאת יעשה פלוני "אם כשאמר:

לפסיא). פ, סימן מר 50)הרמב"ם" של כנידויו רק ולא
והיה  המנודה, התלמיד לכבוד עצמו מנדה שהיה זוטרא
ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני לעצמו אז מתיר

מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)
המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.·ÈCÈ¯ˆ - e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ· e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰¯NÚ52˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ·53.BÈecpÓ B¯Èz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Ò¯t „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯BË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â54‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»

‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰¯NÚ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

¯ÈzÓ - ‰¯NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ55. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי
ח.). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסףֿמשנה" ולדעת בש"ס. אינו רבינו,
פרשת  על ישב - מצא "לא ח.): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי  הגאון אולם וכו'". בניֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב"שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה

שכט. סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי אינו זה גם
הנ"ל. ב"שאילתות" ומקורו

.‚ÈÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ56. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÂÈÙa ‡lL e‰ec57. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈ¯ÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰¯Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚¯a58e‡¯ Ì‡Â .·ËeÓÏ ‰cÓ‰ ¯ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ - ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙È·59ÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰ÊÏ ÌÈ¯Á‰Ï ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ̄¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆

‰lÁzÎÏ60‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈ¯Á‰Ïe ,61,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ
È„k ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆ¯ÙÈ ‡lL „Ú ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe B¯qÈÏ62 ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿

˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL¯ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Á·L BÈ‡ - B„B·ÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê ¯·„a63‡ÏÂ ı¯‡‰ŒÌÚ È¯·cÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ e¯a„È ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ C¯c∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
Û¯ÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈ·ÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂ64ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏ65ÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»
È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ
,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»

‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…
‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»

LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆
.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
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ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה
מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס

אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח
מטיל  הייתי איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם
למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא

ויש  בראשית. ימי מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף זאב ואוכל: - דורס ארי ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני אפשר יא), י, (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי ולא

ה'תשע"ח  מרחשון י"ג ה' יום
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,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯e˙Ï ‡lL (· .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬«»ƒ∆…»
(„ .Ûc‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰ .d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê .BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â .dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
elÙ‡ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á .ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬¬ƒ
¯ÈÚ Û¯NÏ (È .‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë .ÈBÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…ƒ
ÏkÓ ˙B‰Ï ‡lL (·È .d˙B·Ï ‡lL (‡È .˙Ácp‰«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»ƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ „ÈÁÈ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È .dBÓÓ»»∆…¿»ƒ»ƒ«¬«»ƒ
·ÊÚÏ ‡lL (ÂË .˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È .d„·ÚÏ¿»¿»∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…

ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ .BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË .B˙‡Nƒ¿»∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»
(ËÈ .‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ .˙eÎÊ¿∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î .dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î .dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
(‚Î .¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î .ÌM‰«≈∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆
‡lL („Î .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa Ú·MÏ ‡lL∆…ƒ»«¿≈¬«»ƒ∆…

cÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î .·B‡ ˙BNÚÏ‡lL (ÂÎ .ÈBÚ «¬∆…«¬ƒ¿ƒ∆…
‡lL (ÁÎ .‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ .CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
.‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ .˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»
.dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï (Ï¿«≈¬«»ƒ¿»««¬∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï .„·Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (·Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚÏ ˙È¯a¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓ·e¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .¯·Á ¯·ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
‡lL (‰Ó .ÛMÎÏ ‡lL („Ó .ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…
.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡¯‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אבינו 1) אברהם שבא עד הכוכבים, עבודת השתלשלות

בעולם. יחודו את והודיע הבורא את והכיר

.‡LB‡ ÈÓÈa2Ì„‡‰ È· eÚË3ÏB„b ˙eÚË4, ƒ≈¡»¿≈»»»»»
‰¯Ú·Â5BÓˆÚ LB‡Â ,¯Bc‰ B˙B‡ ÈÓÎÁ ˙ˆÚ6ÔÓ ¿ƒ¿¬»¬««¿≈«∆¡«¿ƒ

ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡ - Ì˙eÚË ‰˙È‰ BÊÂ .‰È‰ ÌÈÚBh‰«ƒ»»¿»¿»»»»¿ƒ
˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â el‡ ÌÈ·ÎBÎ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰7„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÂ ,ÌB¯na Ì˙e ,8Ì‰Â , »»¿»»«»¿»«»∆»¿≈
ÌÁaLÏ Ì‰ ÔÈÈe‡¯ - ÂÈÙÏ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈLnL«»ƒ«¿«¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿«¿»
Ce¯a ,Ï‡‰ ÔBˆ¯ e‰ÊÂ ;„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÏÂ Ì¯‡ÙÏe¿»√»¿«¬…»∆»¿∆¿»≈»

ÈÓ „aÎÏe Ïc‚Ï ,‡e‰9CÏn‰L BÓk ,B„aÎÂ BÏcbL ¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿¿∆«∆∆
.CÏÓ ÏL B„B·Î e‰ÊÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ „aÎÏ ‰ˆB¯∆¿«≈»¿ƒ¿»»¿∆¿∆∆∆
˙B·Ï eÏÈÁ˙‰ ,ÌaÏ ÏÚ ‰Ê ¯·„ ‰ÏÚL ÔÂÈk≈»∆»»»»∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÁaLÏe ,˙Ba¯˜ Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,˙BÏÎÈ‰ ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ≈»¿«¿ƒ»∆»¿»¿«¿»

ÏeÌÈ¯·„a Ì¯‡Ù10‚ÈN‰Ï È„k ,ÌÏeÓÏ ˙BÁzL‰Ïe11 ¿»√»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬¿»¿≈¿«ƒ
‰Ú¯‰ ÌzÚ„a ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯12˙„B·Ú ¯wÚ ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿«≈¿«¿»»»»¿∆»»ƒ«¬«

ÌÈ·ÎBk13ÌÈÚ„Bi‰ ,‰È„·BÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÂ . »ƒ¿»»¿ƒ¿∆»«¿ƒ
·ÎBk ‡l‡ dBÏ‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L ‡Ï ;d¯wÚƒ»»…∆≈¿ƒ∆≈»¡«∆»»
ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È ‡Ï ÈÓ" :¯ÓB‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰Ê∆∆ƒ¿¿»≈ƒ…ƒ»¬∆∆«ƒ
Ì˙eÎÏÓ ÏÎ·e ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ· Èk ,‰˙‡È EÏ Èkƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»«¿»
ıÚ ÌÈÏ·‰ ¯ÒeÓ ,eÏÒÎÈÂ e¯Ú·È ˙Á‡·e .EBÓk ÔÈ‡Ó≈≈»¿««ƒ¿¬¿ƒ¿»«¬»ƒ≈
Ï·‡ ,Ec·Ï ‡e‰ ‰z‡L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ :¯ÓBÏk ."‡e‰¿««…¿ƒ»«»¿«∆¬»
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קסה miakek zcear zekld - rcnd xtq - oeygxn b"i 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

EBˆ¯ Ï·‰‰ ‰fL ÌÈn„nL ,Ì˙eÏÈÒÎe Ì˙eÚË»»¿ƒ»∆¿«ƒ∆∆«∆∆¿¿
‡e‰14.

הראשון.2) אדם של בןֿבנו אז 3)בןֿשת, שנאמר: כמו
"לשון  רש"י: ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל
בשמו  העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא - חולין
(על  רבתי בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של
אנוש  של דורו "כשעמד יוולד): כי כשב או שור הפיסקא:
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו

"גדולה".4) אוקספורד: וניטפשה,5)בנוסח נכסלה
כסילים. עצת - יא) יט, (ישעיה נבערה עצה מלשון:

(שבת 6) כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: כמו
א).7)קיח:). הלכה ג, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

המלך".8) פני "רואים ולהיות לפניו מי.9)לשמש את
ואומרים:10) חמה גלגל עונקים שהיו אומר: אחא רבי

תכשיטים  עושים שהיו שם: רש"י ופירש גשמים! לנו הורד
אומרים  והם - לה משתחווים שהיו לפי - חמה דמות
גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים:

כו). פרק לפי 12)באמצעותם.11)(בראשיתֿרבה,
המשובשת. במקום 13)דעתם תמיד העתיקות בנוסחות

עבודהֿזרה. - ֿ 14)עבודתֿכוכבים שבני רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.·È‡È· Ì„‡‰ È·a e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ¯Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
·ÎBk e„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,e¯Ó‡Â ¯˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ e·È¯˜‰Â ,ÌÈ·ÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙¯eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ e·e ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı¯‡‰ ÈnÚ ¯‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰¯eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈ƒ
e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»

˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««
˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ

‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»
‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»

,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ
eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ

ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿
Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈

ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»
ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ

¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«
ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«

ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות
תבניתם. אלה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות חמישה

התורה; מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים
אמרו  וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה
אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני, (ילקוט
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי כלומר: מתושלח", של אבלו ימי והם המבול,
המבול  נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל
צדיק  איש נח התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי  ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט): ב,
מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו
נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו

ומתפתח.28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך
עליו. עומד הרוחני

.‚ÏÓ‚pL ÔÂÈk30Ô˙È‡31ËËBLÏ ÏÈÁ˙‰ ,‰Ê32 ≈»∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ¿≈
Â BzÚ„a‰ÏÈl·e ÌBia ·LÁÏ ÏÈÁ˙‰Â ,ÔË˜ ‡e‰ ¿«¿¿»»¿ƒ¿ƒ«¿…«««¿»

‚‰B ‰f‰ ÏbÏb‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ C‡È‰ :dÓ˙ ‰È‰Â¿»»»≈«≈«∆¿»∆ƒ¿∆««¿««∆≈
‚È‰Ó BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz33È‡ Èk ,B˙B‡ ·aÒÈ ÈÓe ? »ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ ·aÒiL ¯LÙ‡∆¿»∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…
Ú˜LÓ ‡l‡ ,¯·c ÚÈ„BÓ34È„·BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒ¯e‡a ƒ«»»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈

È„·BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ·‡Â ,ÌÈLth‰ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈
Ì‰nÚ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ35ÔÈ·Óe ËËBLÓ BaÏÂ .36, »ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ

B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ
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ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»
·˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ ·LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ

ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»
e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc·‰Â52‰·ÈLÈa B·ÈLB‰Â ,L‡¯53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»

˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰¯·‡ ˙ÂˆÓ ¯ÓLÏÂ ÌM‰ C¯c „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ ¯Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
È·a ¯ab˙Óe CÏB‰ ¯·c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp·e ·˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk „·ÚÏÂ Ô‰ÈNÚÓ „ÓÏÏ e¯ÊÁÂ55ıeÁ ,Ô˙BÓk ¿»¿ƒ¿…«¬≈∆¿«¬…»ƒ¿»
Ú ‡Ï ÌÏBÚÓe .˙B·‡ ˙ÂˆÓa „ÓÚL ,ÈÂÏ Ë·MÓ„· ƒ≈∆≈ƒ∆»«¿ƒ¿«»≈»…»«

ÈÂÏ Ë·L56Ë˜ŒËÚÓÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57‰È‰ ≈∆≈ƒ¬«»ƒ¿ƒ¿«»»»
¯wÚ‰58·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯ÊBÁÂ ,¯˜Ú Ì‰¯·‡ Ï˙ML »ƒ»∆»««¿»»∆¡«¿¿ƒ¿≈«¬…

ÌÏBÚ‰ ˙eÚËÏ59,e˙B‡ '‰ ˙·‰‡Óe .Ô˙BiÚ˙e ¿»»»¿ƒ»≈«¬«»
Ì‰¯·‡Ï ‰Úe·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe60‰NÚ ,eÈ·‡61 ƒ»¿∆«¿»¿«¿»»»ƒ»»

ÔÂÈk .BÁÏLe ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ea¯ ‰LÓ∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¿»≈»
,‰ÏÁÏ Ï‡¯NÈ '‰ ¯Á·e ,ea¯ ‰LÓ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈∆«≈»«ƒ¿»≈¿«¬»
‰È‰i ‰Óe ,B˙„B·Ú C¯c ÌÚÈ„B‰Â ˙BˆÓa Ô¯ÈzÎ‰ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»∆∆¬»«ƒ¿∆

.‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ËtLÓƒ¿«¬«»ƒ¿»«ƒ«¬∆»

שנים.30) שלש כבן אז והוא אמו, משדי כשנעתק
אבינו,31) אברהם - והוא לעולם, ימוט שלא זה חזק עמוד

איתן  רב: אמר א). פט, (תהילים האזרחי" "איתן שנקרא:
השנה  (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי
עולם  איתני בו שנולדו תשרי חודש הוא - איתנים ירח יא.):
כמו: בקיומו, ומתמיד חזק פירושו: - איתן האבות. -
כד) ה, (עמוס איתן נחל י); ו, (מיכה ארץ מוסדי והאיתנים

פוסקים. אינם שמימיו לחקור 32)- ברוחו: לחפש
(עמוס  ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב: שם על ולהתבונן.

ד). יב, (דניאל הדעת ותרבה רבים ישוטטו יב); ח,
שהעולם 33) תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:

לו: ואמר הקדושֿברוךֿהוא עליו הציץ מנהיג?! בלי הזה
לט). פרק (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני

בתוכם.34) ונתון אבינו 35)שקוע אברהם שמצינו: כמו
עובד  שהייתי עוון בידי יש שמא ואומר: מתפחד היה
לך  הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה
אתה  אף פורח, זה טל מה - ג) קי, (תהילים ילדותיך טל
סד). פרק (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך

לימדו,37)ומתבונן.36) לא אב שמעון: רבי שאמר כמו
לו  זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב
נובעות  והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקדושֿברוךֿהוא
סא). פרק (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו ומלמדות

כולו.38) העולם בכל המציאות, גלגולי 39)בכל גם ידע
בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי שהביאום הסיבות

ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות
תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי החכמים:

(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר
על  ט), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח), פרק
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח.42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו

 ֿ הקדוש של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי  תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי 48) מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי ליעקב: המלאך "אמר
ולא  בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת: כך
לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת
השרת  כמלאכי בארץ לפניו משרתים בניֿלוי שיהיו וברכו,

לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי של 53)בשמים" מימיהם
הייתה  - במצרים היו מהם: ישיבה פסקה לא אבותינו
(יומא  וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה

אוקספורד.54)כח:). כנוסח (שמותֿרבה,55)ונעשתה,
היו  במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה

עבודהֿזרה". כי 56)עובדי ברכה): (ספרי, כמאמרם
זו  - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
אמרו  וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה,
עבודהֿזרה. עבד לא לוי של שבטו סו:): (יומא

קט 57) מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל יסוד שהנון קטן, מן מקוצרת תמונה -

למעלה.58) שנזכר האמונה אוקספורד:59)שורש נוסח
בו.60)"העמים". יתברכו הארץ גויי ושכל זרעו, להרבות

הרמה.61) לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות חננו

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



קסז miakek zcear zekld - rcnd xtq - oeygxn c"i 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ח  מרחשון י"ד ו' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עבודהֿזרה;1) עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא

ה'. את המגדף דין כוכבים; עבודת בספרי לקרוא שלא

.‡„Á‡ „·ÚÏ ‡lL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa Èeev‰ ¯wÚƒ««ƒ«¬«»ƒ∆…«¬…∆»
C‡ÏÓ ‡Ï - ÌÈ‡e¯a‰ ÏkÓ2ÏbÏ‚ ‡ÏÂ3,·ÎBÎ ‡ÏÂ ƒ»«¿ƒ…«¿»¿…«¿«¿…»

˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‡ÏÂ4ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ , ¿…∆»≈«¿»»«¿¿…∆»ƒ»
Ô‰Ó ÌÈ‡¯·p‰5‡e‰ '‰L Ú„BÈ „·BÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «ƒ¿»ƒ≈∆¿««ƒ∆»≈≈«∆

„·ÚL C¯c ÏÚ ‰f‰ ‡¯·p‰ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«ƒ¿»«∆«∆∆∆»«
‰lÁz B¯B„ ÈL‡Â LB‡6.ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¡¿«¿≈¿ƒ»¬≈∆≈»ƒ

‰Ê ÔÈÚÂ7ÔÙe" :‰¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰L ‡e‰ ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»»»¿»¿»∆
¯L‡ ,'B‚Â LÓM‰ ˙‡ ˙È‡¯Â ‰ÓÈÓM‰ EÈÈÚ ‡Nzƒ»≈∆«»«¿»¿»ƒ»∆«∆∆¿¬∆
‡nL :¯ÓBÏk ;"ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˜ÏÁ»«¡…∆…»¿…»«ƒ¿«∆»

ËeLz8EaÏ ÔÈÚa9ÌÈ‚È‰n‰ Ô‰ el‡L ‰‡¯z ,10˙‡ »¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆≈≈««¿ƒƒ∆
˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ì˙B‡ '‰ ˜ÏÁL Ì‰Â ,ÌÏBÚ‰»»¿≈∆»«»¿»»»ƒ¿

ÌÈÂ‰Â ÌÈiÁ11ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡Â12ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ók13, «ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Ô„·ÚÏe Ì‰Ï ˙BÁzL‰Ï Èe‡¯L ,¯Ó‡˙Â14ÈÚ·e .Ô ¿…«∆»¿ƒ¿«¬»∆¿»¿»»ƒ¿»

;"ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ e¯ÓM‰" :¯Ó‡Â ‰eˆ ‰f‰«∆ƒ»¿»«ƒ»¿»∆∆ƒ¿∆¿«¿∆
˙BÈ‰Ï ,el‡ „·ÚÏ ·l‰ ¯e‰¯‰a eÚË˙ ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…ƒ¿¿ƒ¿«≈«¬…≈ƒ¿

¯eÒ¯Ò15.‡¯Ba‰ ÔÈ·e ÌÎÈÈa «¿≈≈∆≈«≈

פרק 2) התורה, יסודי הלכות (עיין הנפרדות. מהצורות אחת
הלכת 3)ב). כוכבי לשבעת שבעה בעיקרם: המה תשעה

שבו  השמיני, הגלגל - מהם למעלה חנכ"ל; שצ"ם -
התשיעי  הגלגל - מכולם ולמעלה השבת; כוכבי קבועים
(שם, כמבואר בהקפתו, הכל את ומסבב הכל את המקיף

עפר.4)פ"ג). מים, רוח, אלה.5)אש, יסודות מארבעה
ברואי  כל תמיד ומתהווים נתהוו והרכבתם מהתערבותם כי
המקור  פ"ד). (שם, כמבואר מדבר, חי, צומח, דומם, מטה:
(שמות  וגו' פסל לך תעשה לא כד:): (ר"ה הוא רבינו לדברי
כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ" "ואשר השרת; מלאכי לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -
תעבדם". ב"לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול

ונביאי 6) כוזבים ידי על עולמים צור מהם שנשתכח בטרם
לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,

ה"א). (פ"א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב"ה, הדבר ואל
וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה

טז,8) (דבריֿהימיםֿב הארץ בכל משוטטות עיניו מלשון:
לבך.9)ט). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם  אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף, בלי צורה ולובש צורה פושט ונפסד, הווה

פ"ד). התורה, יסודי וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי
ביח 15)לעד. לח:) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי אין "וכן החמישי): היסוד פ"י,

יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי

.·,d˙„B·Úa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ«ƒƒ¿¿≈»ƒ«¬»»
eeˆ - ‰ÈËtLÓe ‰ÈNÚn ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÚ C‡È‰≈«ƒ«¬»»««¬∆»ƒ¿»∆»ƒ»
ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï ‡lL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆…ƒ¿¿»«¿»ƒ
elÙ‡Â .‰È¯·cÓ ¯·„· ‡ÏÂ da ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk¿»¿…¿«¿≈»¿…¿»»ƒ¿»∆»«¬ƒ

‰¯ev‰ ˙eÓ„a ÏkzÒ‰Ï16eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ ¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆∆¡««ƒ¿
L¯„z ÔÙe" :¯Ó‡ ‰f‰ ÔÈÚ·e ."ÌÏÈÏ‡‰ Ï‡∆»¡ƒƒ»ƒ¿»«∆∆¡«∆ƒ¿
ÏÚ Ï‡L˙ ‡lL - "e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡ ¯Ó‡Ï Ì‰È‰Ï‡Ï≈…≈∆≈…≈»««¿∆…ƒ¿««
‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡È‰ C‡È‰ d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»≈«ƒ««ƒ∆≈«»
˙BNÚÏÂ ‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,d„·BÚ¿»∆»»∆≈¿ƒ»«¬∆»¿«¬

ÔÈNBÚ Ô‰L ‰Ók17."È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â" :¯Ó‡pL , ¿»∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¡∆≈«»ƒ

אסור 16) (צורות) "דיוקנאות עבודהֿזרה. לשם שנעשתה
קמט.). (שבת בהן" "אל 17)להסתכל קדושים). (ת"כ,

אפילו  תפנו אל יהודה: רבי אמר - האלילים" אל תפנו
- אחריהם פונה אתה ואם הם, "אלילים" תחילה לראותם...
המצוות" "ספר "והשווה אלוהות". אותם עושה אתה סופך

י). ל"ת,

.‚el‡‰ ÔÈÂ‡l‰ ÏÎÂ18‡lL ,‡e‰Â ,Ô‰ „Á‡ ÔÈÚa ¿»«»ƒ»≈¿ƒ¿»∆»≈¿∆…
‰tÈ19‰È¯Á‡ ‰Ùp‰ ÏÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ƒ»∆««¬«»ƒ¿»«ƒ¿∆«¬∆»

‰NÚÓ B· ‰NBÚ ‡e‰L C¯„a20‡ÏÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆∆∆«¬∆¬≈∆∆¿…
‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡L ‡e‰ „·Ïa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ¿«∆»¿ƒ»«¬∆»

Ì¯B‚ ‡e‰L ‰·LÁÓ Ïk ‡l‡ ,‰·LÁÓa21Ì„‡Ï BÏ ¿«¬»»∆»»«¬»»∆≈»»»
¯wÚ ¯˜ÚÏ22‡lL e‡ ÔÈ¯‰ÊÓ ,‰¯Bz‰ È¯wÚÓ «¬…ƒ»≈ƒ»≈«»À¿»ƒ»∆…

ezÚc ÁÈq ‡ÏÂ ,eaÏ ÏÚ d˙BÏÚ‰Ï23·LÁÂ CÎÏ ¿«¬»«ƒ≈¿…«ƒ««¿≈¿»¿«¿…
È¯e‰¯‰ ¯Á‡ CLnÂ24Ì„‡ ÏL BzÚcL ÈtÓ ,·l‰ ¿ƒ»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆«¿∆»»

‰¯ˆ˜25ÏÚ ˙Ó‡‰ ‚ÈN‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BÚc‰ ÏÎ ‡ÏÂ , ¿»»¿…»«≈¿ƒ¿«ƒ»¡∆«
BÈ¯a26,BaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ Ì„‡ Ïk CLnÈ Ì‡Â . À¿¿ƒƒ»≈»»»«««¿¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‡ˆÓ27„ˆÈk .BzÚc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ,28? ƒ¿»«¬ƒ∆»»¿ƒ…∆«¿≈«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ¯e˙È ÌÈÓÚt29·LÁÈ ÌÈÓÚÙe , ¿»ƒ»««¬«»ƒ¿»ƒ«¿…

„eÁÈa30‡e‰ ‡nL ,‡¯Ba‰31‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl32‰hÓl ‰Óe33ÌÈÙl ‰Ó ;34¯BÁ‡l ‰Óe35; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡e·pa ÌÈÓÚÙe36‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡37‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰¯Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»

˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡38Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈ¯a ÏÚ ˙Ó‡‰39ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :da ¯Ó‡Â ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :¯ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ ¯L‡ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰¯ˆw‰ BzÚc ¯Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ Bz·LÁnL40: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ
BÊ - "ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â" ,˙eÈÓ BÊ - "ÌÎ··Ï È¯Á‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„¯ËÏ Ì„‡Ï Ì¯B‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ41. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
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"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא
עבודתה. כדי 20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,

עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי - לראותו
הסמ"ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה

האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ
יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע כל נרכז ולא

על  מחשוב חדול פירושו: - מ... דעת היסח לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב לזה הלב תשומת להפנות - ל... דעת היסח זה;

בלב.24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס שהוא האנדרלמוסיה ידי
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ עיקרים עקירת לידי האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני משמי
לארץ.33) העולם.34)מתחת שנברא קודם
(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית

"כל  אמרו: אלה ועל למערב. - לאחור למזרח; הרקיע מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי הללו דברים בארבעה המסתכל

מ"א). פ"ב, (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי, החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב, יב:).40)והוראתה: ברכות שלח; (ספרי,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי

.„,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚Â42ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„B·Úa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯ÙBk ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¿»«»À»¿»«¿ƒƒ¿»

Ì„‡Ó ,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó43ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ44, «∆ƒ¿««¿ƒƒ≈»»¿«»»
."ÌÎÈ˙¯„Ï ‰‡Ï‰Â '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌBi‰ ÔÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¬∆ƒ»»»¿»¿……≈∆

‰„BÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ45‰¯Bz‰ ÏÎa ¿»«≈«¬«»ƒ∆¿»«»
,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlÎÀ»¿»«¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿««¿ƒƒ
.Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk ¯wÚ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«»»¿ƒ«»«ƒ¿À»

כנגד 42) השקולה מצוה איזוהי ח.): הוריות שלח; (ספרי,
עבודהֿזרה. זו אומר: הוי - המצוות? בו:43)כל שכתוב

טז). ב, (בראשית האדם על אלהים ה' לשון 44)ויצו וכך
בעשרת  כופר - בעכו"ם המודה "כל שלח): (ה"ספרי",
שנצטוו  ובמה והנביאים, משה שנצטוה ובמה הדיברות
האדם" על אלהים ה' ויצו בו: שנאמר לאדם, עד האבות
לשנים  "משל אמרו: ה"ט) פ"ז, (סנהדרין ובירושלמי וגו'.
ידו  אחד פשט ביניהם. גריסים של וקערה יושבים שהיו
ועובד  המגדף כך - כלום בה שייר ולא הקערה כל את וגרף

מצוה". אחריו משייר אינו ה.).45)עבודהֿזרה, (חולין

.‰ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL Ï‡¯NÈ46‡e‰ È¯‰ , ƒ¿»≈∆»«¬«»ƒ¬≈
ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚÎ47¯·BÚL Ï‡¯NÈÎ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»≈∆≈

‰ÏÈ˜Ò da LiL ‰¯·Ú48,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÓeÓ . ¬≈»∆∆»¿ƒ»»«¬«»ƒ
dlÎ ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰49ÌÈÈn‰ ÔÎÂ .50 ¬≈»¿»«»À»¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï Ï‡¯NÈk ÔÈ‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
ÌÏBÚÏ ‰·eL˙a Ì˙B‡ ÌÈÏa˜Ó51Ïk" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆∆¡«»

"ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡ e‚ÈNÈ ‡ÏÂ Ôe·eLÈ ‡Ï ‰È‡a52. »∆»…¿¿…«ƒ»¿«ƒ
˙eÏÎÒa ÌaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ ÌÈ¯z‰ Ì‰ - ÌÈÈn‰Â¿«ƒƒ≈«»ƒ«««¿¿ƒ»¿ƒ¿

e¯Ó‡L ÌÈ¯·c53ÈÙeb ÏÚ ÌÈ¯·BÚ e‡ˆÓpL „Ú ,54 ¿»ƒ∆»«¿«∆ƒ¿¿¿ƒ«≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯B˙55LÙa Ë‡La ,56‰Ó¯ „Èa ,57, »¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿»»»

¯tÒÏ ¯eÒ‡Â .ÔBÚ ‰Êa ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â58Ô‰nÚ ¿¿ƒ∆≈»∆»¿»¿«≈ƒ»∆
Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe‰·eLz59·¯˜z Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÏÏk ¿»ƒ¬≈∆¿»¿»∆∆¡«¿«ƒ¿«

‰·LÁÓe ;"d˙Èa Á˙t Ï‡60- ÒB¯B˜Èt‡ ÏL ∆∆«≈»«¬»»∆∆ƒ
.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ

אחת.46) פעם רק -47)אפילו יינו פסולה, שחיטתו
וכיו"ב. שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין ואין ייןֿנסך

דבר.48) לכל הוא ישראל כן, פי על כלומר:49)שאף
עכו"ם  הריהו - אחת פעם רק עבודהֿזרה שעבד ישראל
בקביעות, עבודהֿזרה שעובד לעכו"ם מומר כמו גמור,
מוכיחים  מ"א) פ"א, (חולין המשנה בפירוש רבינו ודברי

אבן). (טורי זה פירוש בני 50)נכוחות ה"ערוך": לדעת
"מאמינים", לעצמם: וקראו האמת מדת שנטו ידועה כת
בהם  שיש מפני "מינים", וקראום המלה את קטעו  וחז"ל
לעיל, שהזכרנו כמו לוי, החכם ולדעת שונים. ממינים מינים
כוזבים  - "מינים" כזב. והוראתה: בערבית, המלה מקור

כוזבות. דעות בתשובה 51)ובעלי אותם מקבלים כלומר:
פ"ג, תשובה (הלכות עצמו רבינו שהרי מועילה, ותשובתם
שחזרו  בהם וכיוצא והמומרים הרשעים "כל אומר: ה"יד)
שובבים  בנים שובו שנאמר: אותם, מקבלים - בתשובה
אלא  - התשובה בפני העומד דבר לך ושאין כב), ג, (ירמיה
אין  אומרת: זאת "לעולם", בתשובה אותם מקבלים אין
אנו  ואין רע שסורם מפני הראשונה, לחזקתם אותם מחזירים
מחר  ישובו לא ואם לעולם, היא היום תשובתם אם בטוחים
הרמב"ם  בלשונות הרדב"ז תשובות (עיין לכסלה פעם עוד

תי"ח). אלף מאחר 52)מ"ה "וכי יז.): (עבודהֿזרה אמרו
כשישובו  אפילו אלא חיים? ארחות ישיגו מהיכן שבו, שלא
המינות  מן הפורש שכל לך: לומר חיים. ארחות ישיגו לא -
וכפיית  צרה מתוך למות "שממהרים לומר: רצה מת", -
יז.). ע"ז (רש"י, עליהם" המלך גזירת וזוהי יצרם

ג).53) (הלכה עיקריות.54)למעלה את 55)מצוות
תאוה  שנפשם גופנית הנאה או תועלת, איזו לשם לא השם;

הכתוב:56)לה. כלשון בנפשם, הנטוע בוז מתוך
לד) כה, (בראשית הבכורה את עשו ויבז טו). כה, (יחזקאל

ּבכרּותא. ית עשו ושט מצח 57)תרגומו: ובזדון.בעזות ְֵֵַָָָ
ימשכו 58) פן דברים, ואריכות בשיחה אתם להיכנס

כז:). (ע"ז פ"ב,59)אחריהם (אבות שאמרו פי על ואף
נכרי, במין אלא זה אין - לאפיקורוס" שתשיב מה "ודע ד):
ידי  שעל מפני באולתו", כסיל תען "אל ישראל במין אבל

לח:). (סנהדרין יותר עוד מתפקר הוא (חולין 60)הוויכוח
שחט  אם ולפיכך בה; מעייניו וכל אחריה כרוך הוא יג:)
בהנאה; ואסורה לעבודהֿזרה כתקרובת היא אסורה - בהמה
שספר  בעוד אזכרותיה, עם תישרף - תורה ספר כתב ואם
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כמבואר  שריפה, לא אבל גניזה, טעון גוי שכתב תורה
ה"ח). פ"ו, התורה יסודי (הלכות

.ÂŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ó‡ ‡È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„Bn‰ Ïk»«∆«¬«»ƒ∆ƒ¡∆««
ÌM‰ ˙‡ Ûc‚Óe Û¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,d„·Ú ‡lL Ètƒ∆…¬»»¬≈∆¿»≈¿«≈∆«≈

„Á‡Â .‡¯Bp‰Â „aÎp‰61„Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰ «ƒ¿»¿«»¿∆»»≈¬«»ƒ¿∆»
„È· ‰NÚz ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,'‰ ˙‡ Ûc‚Ó‰«¿«≈∆∆∆¡«¿«∆∆¬∆«¬∆¿»

"Ûc‚Ó ‡e‰ '‰ ˙‡ ,¯b‰ ÔÓe Á¯Ê‡‰ ÔÓ ‰Ó¯62. »»ƒ»∆¿»ƒ«≈∆¿«≈
CÎÈÙÏ63ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÔÈÏBz64ÔÈÏBzL BÓk , ¿ƒ»ƒ≈¬«»ƒ¿∆ƒ

Ûc‚Ó‰ ˙‡65ÈzÏÏk ‰Ê ÈtÓe .ÔÈÏ˜Ò Ì‰ÈLe ,66ÔÈc ∆«¿«≈¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»«¿ƒƒ
Ûc‚Ó‰67ÌÈ¯ÙBk Ì‰ÈML ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a «¿«≈¿ƒ¿¬«»ƒ∆¿≈∆¿ƒ

.Ì‰ ¯wÚa»ƒ»≈

להם.61) המגיע והעונש העוון בחומר שוים שניהם
העובד 62) את התורה שהשוותה הרי ה'. ומקלל מחרף

שוים.63)למגדף. והם הסקילה 64)הואיל אחר עץ על
נתלים  אינם הנסקלים ששאר בעוד השמש, בוא עד

מה:). כי 65)(סנהדרין ככתוב: אצלו, מפורשת שהתלייה
ה' שקילל זה כלומר: כג), כא, (דברים תלוי אלהים קללת

עבודהֿזרה.66)תלוי. הלכות בתוך אותו הכנסתי
על 67) אף טז), כד, (ויקרא בתורה דינו שנזכר השם מגדף

אברהם, רבי של פירושו פי (על עבודהֿזרה עובד שאינו פי
ד). תשובה "ברכתֿאברהם" ז"ל, רבינו של בנו

.Ê,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ Ûc‚Ó‰ ÔÈ‡ :Ûc‚Ó‰ ÈÈc Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ≈«¿«≈≈«¿«≈«»¿ƒ»
L¯ÙiL „Ú68,˙BÈ˙B‡ Úa¯‡ ÏL „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ˙‡ «∆¿»≈∆«≈«¿À»∆«¿«ƒ

„"eÈ Ô"e ˙"Ïc Û"Ï‡ ‡e‰L69C¯·ÈÂ ,70ÌLa B˙B‡ ∆»∆»∆ƒ»≈¿≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ÔÓ71ÌL ·˜Â" :¯Ó‡pL , ƒ«≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…≈≈

'‰72¯‡L ÏÚÂ ,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ÏÚ - "««≈«¿À»«»¿ƒ»¿«¿»
ÌÈÈepk‰73‰¯‰Ê‡a74ÈÓ LÈÂ .75·iÁ BÈ‡L ,L¯ÙnL «ƒƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆¿»≈∆≈«»

‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eÈ ÌL ÏÚ ‡l‡76,¯ÓB‡ È‡Â . ∆»«≈≈»≈«¬ƒ≈
Ì‰ÈL ÏÚL77.Ï˜Ò ‡e‰ ∆«¿≈∆ƒ¿»

שאם 68) ויקללנו; השם את הוא בשפתיו ויבטא שינקוב
פטור. - ביטאו שאחרים השם את "אדני",69)קילל

הויה. שם נקייה 70)ומכלֿשכן לשון ויקלל, כלומר:
מעלה. אל 71)כלפי ואדני, הוי"ה הם: שמות ,ושבעה

ומנויים  למחקם, שאסור צבאות שדי, אהיה, אלהים, אלוה,
ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (בהלכות (סנהדרין 72)הם אמרו

יומת  ה' שם בנקבו ה'... שם ונוקב בתורה: נאמר נו.):
בשם, השם את שיברך עד חייב אינו - טז) כד, (ויקרא

פלוני. שם את פלוני שם יכה נמחקים.73)כלומר: שאינם
בלאו.74) עובר אלא נסקל, הובאה 75)אינו זו דעה

הלוי. מאיר רבי בשם שם 76)ב"כסףֿמשנה" על לא אבל
עד 77)אדנות. חייב "אינו ס.): (סנהדרין שאמרו מפני

- אותיות" שתי בן לאפוקי אותיות, ארבע בן שם שיברך
הוא. אותיות ארבע בן שם בכלל אדנות ושם

.ÁÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ Ûc‚Ó ÏL ‰¯‰Ê‡78‡Ï «¿»»∆¿«≈ƒ«ƒ∆∆¡«¡…ƒ…
ÌÈepÎa ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ."Ïl˜˙79: ¿«≈¿»»¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ ."ÈÒBÈ ˙‡ ÈÒBÈ ‰kÈ"80Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «∆≈∆≈ƒ¿««ƒƒƒ∆»
ıeÁÏ Ì„‡81ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ , »»«¿¬ƒ∆«»∆»≈ƒ¿¿ƒ

Le¯Ùa zÚÓMM ‰Ó ¯Ó‡ :BÏ82,¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ¡…«∆»«¿»¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈic‰Â83ÔÈÚ¯B˜Â84‡ÏÂ , ¿««»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿¿ƒ¿…

B˙BÓk È‡ Û‡ :¯ÓB‡ ÈM‰ „Ú‰Â .ÔÈÁ‡Ó85 ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿
„Á‡ Ïk CÈ¯ˆ - ÌÈa¯ ÌÈ„Ú eÈ‰ Ì‡Â !ÈzÚÓL»«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«ƒ»ƒ»∆»

„Á‡Â86!ÈzÚÓL ‰Êk :¯ÓBÏ Ô‰Ó ¿∆»≈∆«»∆»«¿ƒ

למדים 78) הדיין, את למקלל באה זו שאזהרה פי על ואף
סו.). (סנהדרין מחול קודש שם 79)אנו להזכיר שלא כדי

זכאי, הנידון יצא שמא ועוד: בקללה. פעם בכל שמים
לעדים  אסור לפיכך - לבטלה שמים שם שנזכר ונמצא
המיוחדים  השמות את לפרש והבדיקה החקירה בשעת

כ  בכינויים, אלא נמחקים, במקום שאינם למשל: ינוייֿחול,
מפני  אלהים, בשם ההויה שם את קילל שהמגדף לומר,
יוסי  "יכה העדים: יאמרו בשם, שם שיקלל עד חייב שאינו
לשמות  כינוי בתור "יוסי" דווקא ומדוע יוסי". את
הויה, בשם כמו אותיות ארבע בו שיש מפני - המיוחדים?
שב"אלהים". האותיות כחשבון פ"ו, עולה שלו והגימטריא

והגיעה 80) הדיונים ונגמרו והבדיקות החקירות נגמרו
המשפט. את לחרוץ את 81)השעה להשמיע שלא כדי

ברבים. השם כל 82)ברכת בלי ששמעת כמו בדיוק,
עדות  יסוד על מות משפט איש לשפוט אין כי כינוי,

ס.).83)בכינויים. יהודה,84)(סנהדרין מלך כחזקיה
בשמעו  א), לז, (ישעיה אתֿבגדיו" "ויקרע אצלו: שכתוב
וגידף. שחירף אשור מלך צבא שר רבשקה, דברי את

ברכת85) מפורש להזכיר צריך כקודמו.ואינו השם
אחד 86) שאם מכיון אולם עדים, בשני שדי פי על אף

אין  כן על - העדות כל בטלה יתבדה, או יופסל, מהעדים
הם. רבים אם מהם אחד על אף לפסוח

.Ë¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁL Ûc‚Ó87ÌeÏÎ BÈ‡ ,88; ¿«≈∆»«¿¿≈ƒ≈¿
ÛcbL ÔÂÈk ‡l‡ÌÈ„Úa89ÌM‰ ˙‡ ÛcbL ÈÓ .Ï˜Ò , ∆»≈»∆ƒ≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆«≈

ÌÈ‡p˜ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa90ÌÈÚ‚Bt91Ba ¿≈¬«»ƒ«»ƒ¿ƒ
Œ˙È·Ï ‡·e ,ÌÈ‡p˜ e‰e‚¯‰ ‡Ï Ì‡Â .B˙B‡ ÌÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ¿ƒ…¬»«»ƒ»¿≈
˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa C¯·iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡ - ÔÈcƒ≈ƒ¿»«∆¿»≈¿≈ƒ«≈

ÌÈ„ÁÈÓ‰92. «¿À»ƒ

רבי!87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי פי על אף
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני שאני, - "מגדף" אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול שענשו
(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה

פז.). ֿ 89)נדרים ה"כסף בעל סובר - התראה בלא אפילו
בעדים". שגידף "כיון שאמר: רבינו מדברי להוכיח משנה",
ואין  רבינו, מדברי מוכח זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני  זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי את שהרג כפינחס
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב
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הבעל, נביאי את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי לה'... קנאתי קנוא בו: ונאמר

י). מו).91)יט, ב, (מלכיםֿא וימת בו ויפגע מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.ÈÏÚ elÙ‡Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ,ÌM‰ ˙k¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙k¯a93‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï·‡ .Ú¯˜Ï ·iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡·LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ .Ú¯˜Ï ·iÁ94ÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜L·¯L95¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ‰È‰96ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ97,Ûc‚Ó‰ L‡¯ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ¯‚ ‰z‡L ,EL‡¯a EÓc :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈

"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa98. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט" המקלל ין
כב).94)בשם. לו, (סנהדרין 96)המגדף.95)(ישעיה

אמור).97)ס.). המגדף 98)(ספרא, המקלל, ראש  על
הפסוק. שבראש

ה'תשע"ח  מרחשון ט"ו ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.‡BBˆ¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïk2ÔB„Êa3˙¯k ·iÁ ,4. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â5„·Ú Ì‡Â .Ï˜Ò - ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La6‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·Ó -7. ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»

לאנוס.2) (הלכות 3)פרט רבינו דברי השווה לשוגג. פרט
ה"טו). פ"ג, ביאה תשובה 4)איסורי (הלכות להלן מבואר

ה"ב). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה ועיין ה "א): פ"ח,
אותה 5) עשותו קודם - העבירה עובר את מתרים שהעדים

בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על ידע 6)- שלא
(הלכות  כמבואר "כרת", שענשה ידע שלא או היא, שעבירה

ה"ב). פ"ב, עוון 7)שגגות על הבאה עזים שעירת
לקרבן  בניגוד "קבועה", ונקראת: בשגגה. עבודהֿזרה
יד  השגת כפי ידועות עבירות על הבא ויורד" "עולה
עמוד  שגגות, (הלכות המצוות" ב"מנין כמבואר החוטא,
ההלכה  מקור קבועה". חטאת "קרבן אחרת: נוסחה ס"ז),

נג.). סנה' ב.: (כריתות שלפנינו

.·ÌÏˆ ÏÎÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÚ·˜ ‰a¯‰ ˙B„B·Ú8 ¬«¿≈»¿¿≈»ƒ¿»∆∆
‰¯eˆ ÏÎÏe ÌÏˆÂ9˙„B·Úk dÈ‡ ‰Ê ˙„B·ÚÂ ,‰¯eˆÂ »∆∆¿»»¿»«¬«∆≈»«¬«
¯BÚt ÔB‚k .‰Ê10¯ÚBtL ,B˙„B·ÚL ,11BÓˆÚ Ì„‡ ∆¿¿∆¬»∆≈»»«¿

ÒÈÏe˜¯Óe ;BÏ12L ,B˙„B·ÚL ,B‡ ÌÈ·‡ BÏ ˜¯Êi «¿ƒ∆¬»∆ƒ¿…¬»ƒ
ÏwÒÈ13ÌÈ·‡ ÂÈÙlÓ14el‡ ÔB‚k ˙B„B·Ú ‰a¯‰Â ; ¿«≈ƒ¿»»¬»ƒ¿«¿≈¬¿≈

BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓÏˆ ¯‡LÏ ewzƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«≈«¿
¯eËt ,¯BÚÙÏ Ô·‡ ˜¯fL B‡ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ15„Ú , ¿«¿ƒ∆»«∆∆ƒ¿»«

e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡" :¯Ó‡pL ,B˙„B·Ú C¯c B˙B‡ „·ÚiL∆«¬…∆∆¬»∆∆¡«≈»««¿
Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ ‰l‡‰ ÌÈBb‰16"È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â17. «ƒ»≈∆∆¡…≈∆¿∆¡∆≈«»ƒ

ÈÎ¯c Ú„ÈÏ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ≈««¿≈
˙B„B·Ú‰18eÚ„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡L , »¬∆≈¿ƒ≈»ƒ«∆≈¿

.B˙„B·Ú C¯c ‡È‰ BfL∆ƒ∆∆¬»

ידי 8) מעשה - מתכת יצוק או אבן, חצוב עץ, מחוטב פסל
צלם. תרגומו: ד) כ, (שמות פסל לך תעשה לא פסל.

מעשי 9) בציור ובין בפיסול בין ותבנית דמות לכל כולל שם
צייר. מואב 10)ידי בני אליל שבתורה, פעור בעל זהו

"הפוער  סא.): (סנהדרין שבגמרא ובמשנה ג), כה, (במדבר
פיה  ופערה כמו: פה, פתוח והוראתו: פעור". לבעל  עצמו

יד). ה, לפניו.11)(ישעיה רעי מרקוריוס,12)ומתריז
והרומים. היוונים אצל והדרכים המסחר אליל מרקור, או
הנטויה  ובידו אבן עשוי זה פסל מקימים היו דרכים בפרשת
אבן  מקימים היו ידו על בה. ילכו אשר הדרך מורה היה
שם  משליכים היו דרכים ועוברי אחרות, שתים על אחת

זה). ערך ב"ערוך" (מוספיא לכבודו מלשון:13)אבנים
ופינוים, אבנים סילוק ופירושו: ד), ה, (ישעיה ויסקלהו

השר  את לעקור - שרש הדשן: את לפנות - דשן שים.כמו:
יסלק. אחרת: הנוטלה 14)ונוסחה "אחד סד.): (סנהדרין

- לפניה) אבן (הזורק הנותנה ואחד מאבניה) אבן (המסקל
הוא  מלפניה, אבנים ומסלק מסקל שהוא בזה שהרי חייב",
אבניהם. ויזרקו שיבואו לאחרים פנוי ומקום ריוח מניח

סא.).15) (סנהדרין עבודתו דרך זו כדרך 16)שאין
הם. על 17)עבודתם אלא תורה הקפידה לא כמותם.

עובדיה. הגויים כדרכי אותה האלילים 18)העובד כל של
למיניהם.

.‚el‡ ˙B„B·Ú ÏL ‰¯‰Ê‡Â19‰Ó ‡e‰ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»»∆¬≈¿«≈»∆«
"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :·e˙kM20ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21? ∆»¿…»»¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ

¯ÈË˜Óe Á·BÊÂ ‰ÂÁzLnÓ ıeÁ ,˙B„B·Ú ¯‡Laƒ¿»¬ƒƒ¿«¬∆¿≈««¿ƒ
CqÓe22el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a „·BÚ‰ Ï·‡ ; ¿«≈¬»»≈¿««≈«¿«¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·iÁ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ»ƒ≈¬«»ƒ«»¿««ƒ
¯BÚÙÏ CqpL È¯‰ ?„ˆÈk .CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¬»¿»≈«¬≈∆ƒ≈ƒ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê" :¯Ó‡pL ,·iÁ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ Á·fL B‡23 ∆»«¿«¿ƒ«»∆∆¡«…≈«»¡…ƒ

Ì¯ÁÈ24‰„B·Ú ÏÏÎa ‰ÁÈ·Ê - "Bc·Ï '‰Ï ÈzÏa ,25 »√»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«¬»
,˙„ÁÈÓ ‰ÁÈ·f ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ?˙‡ˆÈ ‰nÏÂ ,‰˙È‰»¿»¿»»»»«¿«¿ƒ»¿À∆∆

ÌMÏ da ÔÈ„·BÚL26‰ÏÈ˜Ò ¯Á‡ Ï‡Ï Á·Bf‰ ·iÁÂ , ∆¿ƒ»«≈¿«»«≈«¿≈«≈¿ƒ»
dÈ‡ B‡ ‰ÁÈ·Êa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰ ÔÈa ,‰ÈÏÚ»∆»≈»¿»∆∆¬»ƒ¿ƒ»≈»

ÌMÏ ˙„ÁÈÓ ‡È‰L ‰„B·Ú Ïk Û‡ - ‰ÁÈ·Êa27Ì‡ , ƒ¿ƒ»«»¬»∆ƒ¿À∆∆«≈ƒ
CÎa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰L ÔÈa ,¯Á‡ Ï‡Ï da „·Ú»«»¿≈«≈≈∆»¿»∆∆¬»¿»
‡Ï" :¯Ó‡ CÎÏ .‰ÈÏÚ ·iÁ ,CÎa dÈ‡L ÔÈa≈∆≈»¿»«»»∆»¿»∆¡«…

"¯Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙28‰ÈÂÁzL‰‰ ÏÚ ·iÁÏ ,29elÙ‡ ƒ¿«¬∆¿≈«≈¿«≈««ƒ¿«¬»»¬ƒ
ÔÈc‰ ‡e‰Â ;CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡30.CqÓe ¯h˜ÓÏ ≈∆∆¬»¿»¿«ƒƒ¿«≈¿«≈

CqÓe ˜¯BÊÂ31.‡e‰ „Á‡ ¿≈¿«≈∆»
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כלומר:19) עבודתן. כדרך שעשאון למעלה, כאן שהזכרנו
באבנים  וסקלתם שמענו: עבודהֿזרה עובדי של העונש את
הזהירה  איפה מנין? האזהרה אבל ה), יז, (דברים ומתו
מזהירין? כן אם אלא עונשין אין הלא לעבדה, שלא התורה

למיניהן.20) אלילים עבודות חייב 21)כל העובד שאין
בכך? עבודתה דרך היתה כן אם ארבע 22)אלא אלא

במקדש. ה' לעבודת מיוחדות היו לאלהים 23)העבודות
לא  שהרי בזביחה: עבודתם דרך שאין לאלה גם אחרים,
משמע  שהיה יחרם", בזביחה לאלהים "עובד תורה: אמרה

ס:). סנהדרין (רש"י, עבודתה דרך היא יומת.24)שזביחה
ה).25) יז, (דברים אחרים אלהים ויעבוד ֿ 26)וילך בבית

פנים. עבודת הן 27)המקדש, שגם ומנסך מקטר כגון:
רבי  של המידות משלשֿעשרה אחת והיא פנים. עבודות היו
ויצא  בכלל שהיה דבר כל בהן: נדרשת שהתורה ישמעאל
עצמו  על ללמד לא - דידן) בנידון "זביחה" (כמו הכלל מן
וניסוך). קיטור על (גם יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא,

ארבע 28) בין "משתחוה" למעלה כאן שמנה רבינו
עשאון  אם סקילה עליהן שחייבים לה', המיוחדות העבודות
להשמיענו  רצונו עבודתה, כדרך שלא אפילו זרה, לעבודה

לומדים אנו מפני שאין הנ"ל, המידה פי על "משתחוה"
אלא  - האחרות העבודות כשלש פנים מעבודות לא שהיא
כבר  שהרי זאת, לומדים אנו מיותר שהוא אחר ממקרא
ד), יז, (דברים וישתחו אחרים אלהים ויעבוד וילך נאמר:

אחר?" לאל תשתחוה "לא לי: אינה 29)ולמה שהיא אף
פנים. מה 30)עבודת לסיים ממנו לשלמעלה חוזר

ומנסך  מקטר אף - וכו' מיוחדת זביחה מה שהתחיל:
הן. פנים וגם 31)עבודות הדם זריקת גם כולל - ניסוך

וכן  נסיכם: יין ישתנו לח): לב, (דברים ככתוב היין, ניסוך
ס:). (סנהדרין מדם נסכיהם אסיך בל ד): טז, (תהלים

.„˙ÙÒ32ËÈ·Ú dÏ CqpL B‡ ‰‡Bˆ dÏ33ÏL »«»»∆ƒ≈»»ƒ∆
·iÁ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ34¯eËt - ·‚Á dÏ ËÁL .35, ≈«¿«ƒ«»»«»»»»

dÏ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .CÎa d˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»¿»¬»»¿»¿≈ƒ»«»
¯eËt ,¯·‡ ˙¯qÁÓ ‰Ó‰a36C¯c ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈»¿À∆∆≈∆»∆»ƒ≈»¿»∆∆

d˙B‡ ÔÈ„·BÚL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .CÎa d˙„B·Ú¬»»¿»¬«»ƒ∆¿ƒ»
ÏwÓa37·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ ¯·L -38˙¯Ò‡Â ,39˜¯Ê ; ¿«≈»««≈¿»∆»«»¿∆¡∆∆»«

·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ40˙¯Ò‡ dÈ‡Â ,41˙˜È¯Ê ÔÈ‡L , «≈¿»∆»«»¿≈»∆¡∆∆∆≈¿ƒ«
‡e‰L BÓk Ïwn‰ È¯‰L ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê ÔÈÚk Ïwn‰42, ««≈¿≈¿ƒ««»∆¬≈««≈¿∆

ÈÓ ÏkÓ „Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ .¯ft˙Ó Ìc‰Â˙„B·Ú È ¿«»ƒ¿«≈«¿«≈»»∆»ƒ»ƒ≈¬«
ÌÈ·ÎBk43‰ÏÈ˜Ò ·iÁ ,dBÏ‡a44dÈa‚‰ elÙ‡Â . »ƒ∆¡««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«
‰·Ï45¯ea„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‰z‡ ÈÏ‡ :dÏ ¯Ó‡Â ¿≈»¿»«»≈ƒ«»¿≈…«≈¿ƒ

ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁ elÙ‡Â .·iÁ ,‰Ê∆«»«¬ƒ»«¿¿≈ƒ¿»«≈
ÌeÏk B˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - !ÈÏ‡ ‰Ê46.Ï˜Ò ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¬»»¿∆»ƒ¿»

(כסףֿמשנה 32) פיה לתוך זריקה ידי על האכילה נ:) (ע"ז
מלשון: "ספת", פירשו שם והתוספות שם). לפרש"י,
ליכלכה  כלומר: פט:), (ב"מ במלח יספות לא כמו: טיבול,
בחטמו  וקינח בפניו פער פעור: גבי ומצינו בצואה.

סד.). לכך.33)(סנהדרין מיוחד כעין 34)כלי שהיא
עבודתה. כדרך שלא אפילו עליה וחייבים כי 35)זריקה

זביחה. משום בזה ואין בחגבים, שחיטה אין

בבמה 36) נח לבני אפילו להקריב אסור אבר שמחוסר
ראויה  שהיא מכיון שלמים, ואבריה מום בעלת אבל שלהם.
ואם  פנים, כעבודת שחיטתה נחשבת - נח בני אצל להקרבה
בכך  עבודתה דרך כשאין אפילו חייב, - לעבודהֿזרה שחטה

נא.). במקל.37)(ע"ז לפניה כי 38)שמקשקשים
חיתוך  בה שיש זביחה כעין היא בפניה המקל שבירת

נ:). ע"ז (רש"י, "נאסר",39)ושבירה הגירסא ובר"ן בטור
"תקרובת" שכל מפני נאסר, המקל שגם המקל, על ומוסב
ועיין  נא.). ע"ז (רש"י, נאסרת - עבודהֿזרה לפני שמגישים
היא  מוסבה "נאסרת" גירסתנו נקיים ואם ה"ב). (פ"ז, להלן

בהנאה לעבודהֿזרה: אסורה אינה ישראל של שעבודהֿזרה
ה"ד). (פ"ז, להלן כמבואר שתיעבד, זורק 40)עד משום

(כסףֿמשנה). מקל בזריקת אותה וכשעובדים לעבודהֿזרה,
שאין 41) י). הערה לעיל, (עיין המקל או העבודהֿזרה,

בעבודה  אלא בהנאה נאסרות שלה ותקרובת עבודהֿזרה
כמו  הדם, כזריקת אינה מקל וזריקת - פנים עבודת כעין

והולך. כדם 42)שמבאר מפורד ולא ומחובר שלם
נא.) (ע"ז ורסיסים ֿ 43)לטיפות לעבודה כבר היה כשזה

לאלוה. עכשיו קיבלו והוא כעובד 44)זרה ס.) (סנהדרין
אלא 45)עבודהֿזרה. לעבודהֿזרה, עוד היתה שלא

אתה! אלי לה: באמרו לכזאת עכשיו אותה עושה שהוא
לאו  "הגביה" ז"ל רבינו שכתב מה לכאורה, (לחםֿמשנה).
מהגמרא  מוכח שכן חייב: כן גם בעלמא באמירה כי דווקא,
חייב  אינו בשגגה עבד אם קרבן לענין אלא סג.): (סנהדרין
שרבינו  ומפני מ"ב). פ"א, (כריתות מעשה שיעשה עד
כן  על קרבן. בחיוב גם חיוב, מיני בכל הפרק את התחיל
הספרדים). (חכמי מעשה בה -שעשה "הגביה" לומר הוצרך
נאסרת  הלבינה שאין בזה, רבינו כוונת "לחםֿמשנה" ולפי
לבינה, זקף כמו: מעשה, בה שייעשה עד כעבודהֿזרה

ה"ג). (פ"ח, להלן כדי 46)המבואר "תוך ההלכה: פי על
למעלה  עיין פז.). (נדרים מעבודהֿזרה חוץ - כדיבור דיבור

ה"ט). (פ"ב,

.‰C¯c ‰NÚ elÙ‡Â ,dk¯„k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ¿«¿»«¬ƒ»»∆∆
ÔBÈfa47·iÁ -48È„k ¯BÚÙÏ BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ?„ˆÈk . ƒ»«»≈««≈«¿«¿¿≈

B˙Bf·Ï È„k ÒÈÏe˜¯ÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê B‡ ,B˙Bf·Ï49- ¿«»«∆∆¿«¿ƒ¿≈¿«
ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ,·iÁ ,CÎa B˙„B·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ«¬»¿»«»≈ƒ»¿»«

B˙‚‚L50. ƒ¿»

לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב. בכך עבודתה שדרך פי על אף

הוא  אבל זה, לביזוי חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ"ך). בשם ("כסףֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע הרי - בזיון בדרך
 ֿ עבודת כעובד מיתה חייב כך: רבינו דברי מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב משום קרבן, אף יתחייב לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.Â˜LÁL ÔB‚k ,‰·‰‡Ó ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
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B‡ ,¯˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰¯eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Ú¯z ‡nL dÏ B˙‡¯iÓ d„·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰·ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„·BÚ51‰Ú¯Óe52ÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡ - ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡a53B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d„·Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò ·iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡·54‰‡¯iÓ B‡ ‰·‰‡Ó ,55- ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
¯eËt56Ût‚Ó‰ .57,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰Â58ıa¯Ó‰Â59Cq‰Â dÏ ıÈÁ¯n‰Â ,‰ÈÙÏ60 ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „B·Î È¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â61 ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈

,"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈
‰„B·Ú ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·„e62BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈

Le¯Ùa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ63‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»
e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»

·iÁ - d„·ÚÏ64. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור האומר:56)ולא סא:) (סנהדרין, כרבא

פטור. - באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד
מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי
ורבים  לו. תרע שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם
מאהבה  בראשם: והראב"ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
 ֿ עבודה מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסףֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב:). יג), כט, (בראשית לו ויחבק המחבק.
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף להשכיב מים מזלף

בשמים.60)האבק. ובמיני כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף, לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק,

ס:). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
וגו' האלה" הגויים יעבדו מ"איכה אנו למדים "שכדרכה"

ס:). סנהדרין (רש"י,

.ÊıB˜ BÏ ·LÈ65‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ BÏ‚¯a »«¿«¿ƒ¿≈¬«»ƒ…
ÁeLÈ66‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,epÏhÈÂdÏ67. »«¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»

ÈtÓ ,ÌÏhÈÂ ÁeLÈ ‡Ï ,‰ÈÙa ˙BÚÓ BÏ e¯ft˙ƒ¿«¿»¿»∆»…»«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
.ÏhÈ CkŒ¯Á‡Â ,·LÈ ‡l‡ ;dÏ ‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»∆»≈≈¿««»ƒ…

ברגלו.65) קוץ לו יב.).67)יתכופף.66)נתחב (ע"ז
צדו  או אחוריו שמפנה כגון לה, כמשתחווה נראה אינו ואם

מותר. - לעבודהֿזרה

.Á˙BÁl˜Ó‰ ˙BÙeˆ¯t68ÈÙa ÌÈÓ69ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¿«¿«¿«ƒƒ¿≈¬«»ƒ
‰‡¯pL ÈtÓ ,‰zLÈÂ Ì‰Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈpÈ ‡Ï -…«ƒ«ƒ«ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˜MÓk70. ƒ¿«≈«¬«»ƒ

לתוכן 68) מאחוריהן מים סילון ונכנס חלולין אדם פרצופות
שם). (רש"י, פיהן דרך עצמן 69)ויוצאים שהן כלומר:

עבודהֿזרה. לפני מים מקלחין אלא עבודהֿזרה אינן
לפני 70) מים המושך "מעין גם: יש שלנו הש"ס ובנוסחת

כמשתחוה  שנראה מפני וישתה, ישחה לא עבודהֿזרה
(שם). לעבודהֿזרה

.ËBÓˆÚÏ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰71ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆¬«»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,d„·Ú ‡ÏÂ B„Èa d‡NÚ ‡lL∆…¬»»¿»¿…¬»»∆∆∆¡«…

EÏ ‰NÚ˙72˙„B·Ú ‰NBÚ‰ ÔÎÂ ."‰eÓz ÏÎÂ ÏÒÙ «¬∆¿∆∆¿»¿»¿≈»∆¬«
,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï B„Èa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»«¬≈ƒ¬ƒ¬»»¿≈»ƒ

"ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ73. ∆∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬»∆
‰˜BÏ ,BÓˆÚÏ B„Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆

.ÌÈzL¿»ƒ

בשבילו.71) לעשותה אומן אצל אזהרה 72)שהזמין
לא  אחרים וגם בידיו, לעצמו פסל יעשה שלא היא: כפולה
(הוצאת  דרשב"י במכילתא נמצא לזה המקור למענו. יעשו
העושה  שכל מלמד - לך" תעשה "לא הופמן): ד"ר
"לא  - משום שתים: משום עובר לעצמו עבודהֿזרה
זו  הלכה רבינו שמסיים כמו "לך", - ומשום תעשה",

תעשו 73)שלפנינו. לא כפשוטו: המקרא לפרש שאין
אחרים". אלהים לך יהיה "לא כבר: כתוב שהרי לעצמכם,
אלא  - יהיה לא לך עשוהו שאחרים בין עשיתו, שאתה בין
אמרו  וכן חכמים). (שפתי לאחרים תעשו שאל ללמדך
לומר: תלמוד - לאחרים? יעשו הם "יכול קדושים): (ספרא,
לאחרים  אלא לכם לא אפילו כלומר: לכם, לא תעשו, לא

תעשו". אל

.È˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡74dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBÏ »«¬¿¿««ƒ∆≈»
;"Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ∆∆¡«…«¬ƒƒ

ÈBÏ ‡l‡ ÌÈ‡L ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ˙B¯eˆ :¯ÓBÏk75- ¿«∆∆∆¿»»∆≈»∆»¿
˙„B·ÚÏ Ì‰L en„ÈÂ ÌÈÚBh‰ Ô‰· eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆«ƒƒ«∆≈«¬«
Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,ÈBÏ ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈»»¿∆»«»»»

„·Ïa76‡ÏÂ „ÈÒ· ‡ÏÂ ıÚ· ‡Ï ,ÌÈ¯iˆÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…¿≈¿…¿ƒ¿…
,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰È‰zL ,‡e‰Â .Ì„‡‰ ˙¯eˆ ,Ô·‡·¿∆∆«»»»¿∆ƒ¿∆«»∆∆

¯eik‰Â ¯eiv‰ ÔB‚k77Ì‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ˜¯ËaL ¿«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ
‰˜BÏ - ¯ˆ78B‡ ˙Ú˜LÓ ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»¿»«»À¿««

ÔÈnÒ ÏL ‰¯eˆ79˙BÁel‰ ÈabŒÏÚL ˙B¯ev‰ ÔB‚k , »∆«»ƒ¿«∆««≈«
˙BiÏ·h‰Â80el‡ È¯‰ - ‚È¯‡a ÔÈÓ˜B¯L ˙B¯eˆ B‡ , ¿««¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¬≈≈

˙B¯zÓ81. À»

רבינו.74) שמסיים כמו אדם, יתדו)75)צורות (מכילתא,
עושים  שאחרים כדרך לנוי עושה הריני תאמר: "שלא
רבינו: מסיים ד) (ל"ת, המצוות" וב"ספר וכו'. במדינות"
 ֿ עבודה עובדי הסכלים שיחשבו כמו בהם יחשבו "שלא

כחות". לצורות כי כל 76)זרה, תניא: מג:) (ע"ז
תעשון  "לא ודרשו: אדם. מפרצוף חוץ מותרים הפרצופים
נגלה  אני שבה אדם בדמות כלומר: אותי, תעשון לא - אתי"
בכל  שלמה צורה ודווקא קמא). יו"ד (ש"ך, לנביאים
אין  - ראש בלא גוף או גוף בלא ראש צורת אבל איבריה,

שם). (טור, איסור הקיר 77)בה על מחוקקים ציורים
סקולפטור. מעשה שהם נג:), ב"ב שעבר 78)(רשב"ם,
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אתי". תעשון "לא ושל 80)צבעים.79)על עץ של
בולטות. הצורות שאין מג:).81)שיש (ע"ז

.‡ÈÌ‡ - Ì„‡ ˙¯eˆ ‡e‰L Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaË«««∆≈»∆»»∆«»»ƒ
dÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰˙È‰82ÌzÁÏ ¯zÓe , »¿»«»∆∆»¿«ƒ»À»«¿…

da83,dÁÈp‰Ï ¯zÓ - ˙Ú˜BL ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; »¿ƒ»¿»«»««À»¿«ƒ»
‰¯ev‰ B· ‰NÚz ÌzÁp‰L ÈtÓ ,da ÌzÁÏ ¯eÒ‡Â¿»«¿…»ƒ¿≈∆«∆¿»≈»∆«»

˙ËÏBa84,‰·Ïe ‰nÁ ˙eÓc ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈»»¿«»¿»»
ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÏfÓ ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«¿»ƒ∆∆¡«…«¬

‰ ÈLnL ˙eÓ„k eNÚ˙ ‡Ï - "Èz‡ÈÙÏ ÔÈLnLÓ ƒƒ…«¬ƒ¿«»««¿«¿ƒ¿»«
ÌB¯na85Áel‰ ÏÚ elÙ‡Â86¯‡Le ˙BÓ‰a‰ ˙B¯eˆ ; «»«¬ƒ««««¿≈¿»

ÌÈ‡L„e ˙BÏÈ‡‰ ˙B¯eˆÂ ,Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ‰iÁ LÙ∆∆«»ƒ»»»¿»ƒ»¿»ƒ
Ì˙B‡ ¯eˆÏ ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ87‰˙È‰ elÙ‡Â , ¿«≈»∆À»»»«¬ƒ»¿»

˙ËÏBa ‰¯ev‰88. «»∆∆

שלא 82) החשד, מפני - בביתו להשהותה או באצבעו,
עבודהֿזרה. עובד שהוא שהצורה 83)יחשדוהו מפני

ומשוקעת  - משוקעת נעשית הנייר על בחתימתה הבולטת,

-84)מותר. בשוה שוה שאפילו וסובר משיג הראב"ד
לעשותה. לישראל כן גם מג.).85)אסור (ע"ז

בולטות 86) לא - שוות הן אפילו במרום המשמשים צורות
- בולטת אינה אם אדם צורת ורק אסור: - שוקעות ולא
לנו  נראים אינם במרום שהמשמשים מפני - והטעם מותר.
(כסףֿמשנה). אופן בכל לעשותם אסור ולכן כבולטים,

בצורתא"87) אלא רב דבי לגינתא קני לא "דרב נד.) (ב"ב
ידי  על אלא ביתֿמדרשו שלפני הגינה את קנה לא רב -
בלי  שמת גר של (בגינה בה להחזיק בתוכה שצייר הצורות

שם). ידובר לעשות 88)יורשים שאסור הרמ"ך, כתב
המשמשים  פנים ארבעה כדמות ביחד, פנים ארבעה דמות
- שוקעת בצורה ואפילו ונשר, ואריה ואדם שור במרום:
וראוי  (כסףֿמשנה). במרום המשמשים צורת היא שזו
מותר  - להתלמד נעשו אם האסורות הצורות שכל  להעיר,
וכמו  ד), סעיף קמא, יו"ד (שו"ע, בולטות כשהן ואפילו
ט) יח, (דברים הגויים כתועבות לעשות תלמד לא שאמרו:
ולהורות  להבין למד אתה אבל לומד, אתה אי "לעשות" -

סח.). (סנהדרין
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ה'תשע"ח  מרחשון ט' ראשון יום

יט. עשה מצות
― הי"ט לֹוהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶַַַַָ

"ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל אחר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָיתעּלה
וגֹו'" אלהי ֿ ה' את ּוברכּת i)וׂשבעּת ,g mixac). ְְְְֱֵֶֶַָָָָֹ

הּתֹוספּתא e)ּולׁשֹון wxt yix zekxa)הּמזֹון "ּברּכת : ְְְִֶַַַָָ
ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת ׁשּנאמר: ֿ הּתֹורה, ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמן
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ְָּברכֹות.

ה'תשע"ח  מרחשון י' שני יום

רטו. יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי ֿ ה' את i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר ci)את ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּכ ּבקּדּוׁשיןעל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,(.hk). ְְְִִִֵֶַָָ

ה'תשע"ח  מרחשון י"א שלישי יום

רטו. עשה מצות
.. העם נהגו השנה, כל תפלות סדר

וכו'. עלינו ימלוך
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר ci)את ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

עמודים לעיל נדפס ֿ הּׁשנה ּכל ּתפּלֹות ְִֵֶַָָָסדר
קח-קיא

ה'תשע"ח  מרחשון י"ב רביעי יום

וסידורן. התפילה ברכות נוסח
הוידוי. נוסח

ו וסּדּורן הּתפּלה ּברכֹות נדפסנסח הוידּוי נסח ְְְִִִִַַַַָָֹֹ
קיא-קכ עמודים לעיל

יום ראשון ֿ רביעי ט 'ֿ י "ב מרחשון 
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ה'תשע"ח  מרחשון י"ג חמישי יום

המזון. ברכת נוסח
קנד. עשה מצות

קכ-קכב עמודים לעיל נדפס הּמזֹון ּברּכת ְִַַַָֹנסח
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ח  מרחשון י"ד שישי יום

קנד. עשה מצות
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ

יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל
(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו
טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ח  מרחשון ט"ו ש"ק יום

שכ. תעשה לא מצות
יוםחמישיֿ ש"קי"גֿ ט"ומרחשון

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

ֿ מלאכה" כל ֿ תעׂשה i)"לא ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר
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rlap e` ,zxehwd ixihwn mr sxyp gxw m`d zxxan `xnbd
:dtbna zn e` ,ezcr lk mr dnc`a,ïðçBé éaø øîàåx`ean §¨©©¦¨¨

,y`a etxypy eide ,dnc`a erlapy gxw zcrn eidy miweqta
la`çø÷,envràìdidíéòeìaä ïî,dnc`aïéôeøOä ïî àìå Ÿ©Ÿ¦©§¦§Ÿ¦©§¦

iax z`f giken .mra jk xg` dzidy dtbna zn `l` ,y`a
:opgeiàìdidáéúëc ,ïéòeìaä ïî(al fh xacna)z` ux`d gYtYe' Ÿ¦©§¦¦§¦©¦§©¨¨¤¤

mdiYA z`e mz` rlaYe diR,'çø÷ì øLà íãàä ìk úàåyie ¦¨©¦§©Ÿ¨§¤¨¥¤§¥¨¨¨¨£¤§Ÿ©
,dnc`a rlap 'gxwl xy` mc`d' wxy wiiclçø÷ àìå.envràìå §ŸŸ©§Ÿ

didáéúëc ,íéôeøOä ïî(i ek xacna)íéOîç úà Làä ìëàa' ¦©§¦¦§¦©£Ÿ¨¥¥£¦¦
,'Léà íéúàîeenr eidy yi`d miyinge miz`n wxy wiicl yie ¨©¦¦
,y`a etxypçø÷ àìåla` .envràðz àúéðúna`ziixaa - §ŸŸ©©©§¦¨¨¨

,epipyçø÷mb did ,envrå ïéôeøOä ïîmb,ïéòeìaä ïîdtxypy Ÿ©¦©§¦§¦©§¦
,jkl di`xde .my rlape ,drilad mewnl eteb lblbzde ,eznyp

didáéúëc ,íéòeìaä ïî(my)diR z` ux`d gYtYe'íúà òìázå ¦©§¦¦§¦©¦§©¨¨¤¤¦¨©¦§©Ÿ¨
'çø÷ úàå.dideáéúëc ,ïéôeøOä ïî(dl fh my)('ä éðôìî ùà àöúå) §¤Ÿ©¦©§¦¦§¦

Léà íéúàîe íéMîç úà ìëàzå ['ä úàî äàöé Làå']iaixwn §¥¨§¨¥¥©Ÿ©¥£¦¦¨©¦¦©§¦¥
,'zxhTdeäééãäa çø÷å,zxehwd iaixwn mr cgi did gxw ixde - ©§Ÿ¤§Ÿ©©£©§

xn`py(fi fh my)miz`nE miXng FzYgn Wi` 'd iptl mYaxwde'§¦§©§¤¦§¥¦©§¨£¦¦¨©¦
.'FzYgn Wi` oxd`e dY`e zYgn©§Ÿ§©¨§©£Ÿ¦©§¨

áéúëc éàî ,àáø øîà(`i b wewag)øBàì äìeáæ ãîò çøé LîL' ¨©¨¨©¦§¦¤¤¨¥©¨©§¨§
évç,'eëläé Eenyy riwxa micner gxide ynyd ixdy ,dywe ¦¤§©¥

weqt `l` ,'leaf' enyy riwxa mdy weqta aezk recne ,'riwx'
`a dfL ãnìîezcre gxw zwelgn zryaçøéå LîL eìò §©¥¤¨¤¤§¨¥©

'riwx' dpeknd ipyd riwxdnìdpeknd iriaxd riwx'ìeáf', ©§
eì ïéã äNBò äzà íà ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì eøîàdynïá ¨§§¨¨¦¤¨¦©¨¤¦§¤

àöð ,íøîò,xi`dlíäa ÷øfL ãò .àöð àì ,åàì íàåyecwd ©§¨¥¥§¦¨Ÿ¥¥©¤¨©¨¤
`ed jexa,íévçeïäì øîà,gxile ynyl -íúéçî àì éãBáëa ¦¦¨©¨¥¦§¦Ÿ§¦¤

,iceak z` millgne mkl miegzyn miiebd iklny drya -
,xi`dle z`vln mirpnp mkpi`íúéçî íãå øNa ãBáëawxe - ¦§¨¨¨¨§¦¤

m` exi`z `ly mixne`e ,migen mz` epiax dyn ly eceaka
.oic el dyr` `làðãéàäåjexa yecwd mdilr xfb ,dzre - §¨¦¨¨

c `edeäì eçîc ãò é÷ôð àìmi`vei gxide ynyd oi`y - ¨¨§¦©§¨§
.mze` mikny cr ,xi`dl

áéúëc éàî ,àáø Løãezcre gxwl epiax dyn xn`y(l fh xacna) ¨©¨¨©¦§¦
éðôì äLî øîà ,'äét úà äîãàä äúöôe 'ä àøáé äàéøa íàå'§¦§¦¨¦§¨¨§¨¨£¨¨¤¦¨¨©Ÿ¤¦§¥

ípäéb äàéøa íà ,àeä Ceøa LBãwä,mpidbd xak `xap m` -,áèeî ©¨¨¦§¦¨¥¦Ÿ¨
,ezcre gxw ea eyprieåàì íàå,mpdibd `xap `l m` -'ä àøáé §¦¨¦§¨

.ea eyprie mpdibd z` dzr
:`xnbd zl`eyéàîì,'d `xaiy dyn oiekzd oipr dfi`l - §©

Lnî déøáîì àîéìéàdzr 'd `xaiy dzid ezpeeky xn`z m` - ¦¥¨§¦§§¥©¨
,miiw did `l onf eze` cry ,envr mpdibd z`Lãç ìk ïéà' àäå§¨¥¨¨¨

'LîMä úçz(h ` zldw)mixac `xea `ed jexa yecwd oi`e , ©©©¨¤
.miycgàìàwx dyn lltzde ,okl mcew miiw mpdibd did i`ce ¤¨

àçúét éáBø÷ìea ecnry mewnl mpdibd ly egzt z` axwl - §¨¥¦§¨
.ea erlaiy ick ,ezcre gxw

'eúî àì çø÷ éðáe'(`i ek xacna),àðz,`ziixaaeðéaø íeMîiaxÎ] §¥Ÿ©Ÿ¥¨¨¦©¥
[`iypd dcedieøîàita,daeyz eyry oeik ,weqtd yexíB÷î ¨§¨

ípäéba íäì øvaúðjk jezne ,mpdiba deab mewn 'd mdl dyr - ¦§©¥¨¤©¥¦Ÿ
,ezn `läøéL eøîàå åéìò eáLéå. §¨§¨¨§¨§¦¨

:gxw zcr irela oipra dyrn d`ian `xnbdøa øa äaø øîà̈©©¨©©
àçøBàa àðéìæà÷ äåä àãç àðîéæ ,äpçjled iziid zg` mrt - ©¨¦§¨©¨£¨¨¨§¦¨¨§¨

,jxcaàòééè àeää éì øîà,cg` il`rnyi xgeq il xn` -àz £©¦©©§¨¨
çø÷c éòeìa Cì éåçàåzcr ly mnewn z` jl d`x`e inir `a - §©§¥¨§¥§Ÿ©

,dnc`a mirelad gxwìéæà,il`rnyi eze` jld -éòæa éøz àæç £¥£¨§¥¦§¥
eäéépî àøèé÷ ÷ôð à÷ äåäc`veiy rwxwa miawp ipy d`xe - ©£¨¨¨©¦§¨¦©§

,oyr mdndéçîBø Léøa déáúBàå ,àiî dééLîà ,àøîòc àááb ì÷L§©§¨¨§©§¨©§§¥©¨§§¥§¥§¥
gnexd y`xa dze` urpe ,mina dliahde ,xnv zkizg lhp -

,elyíúä déôlçàå,oyr epnn `viy awp eze`a dxiarde - §©§§¥¨¨
êøçéàoeik ,daehx dzidy s` ,xnv zkizg dze` hrn dtxype - ¦£©

.mpdibd gzt `ed myydéì øîàxa xa daxl il`rnyi eze` £©¥
,dpgL äî úévàúòî,dnc`d jezn rnyzy dnl aywd - ©¥©¨§©

éëä éøîà÷ Båäc úéòîLe,jk mixne` gxw irela eidy izrnye - §©¦©£¨¨§¦¨¦
'íéàca ïäå ,úîà BúøBúå äLî'mirelad ,xnelk ,mipxwy - Ÿ¤§¨¤¤§¥©¨¦

mdizeprha mipxwy eid mdy ,iecie jxc ,mnvr lr ok mixne`
.dyn lr
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' א

p wxt diryi - mi`iap

ð ÷øô äéòùé`iÎb

â(ô) :íúeñk íéNà ÷Nå úeøã÷ íéîL Léaìàãì éì ïúð ýåýé éðãàúeòì úòãì íéãenì ïBL ©§¦¬¨©−¦©§®§©−¨¦¬§¨«£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¨³©¦Æ§´¦¦½¨©²©¨¬
ì ïæà éì øéòé ø÷aa ø÷aa | øéòé øác óòé-úà:íéãenlk òîLäàì éëðàå ïæà éì-çút ýåýé éðãà ¤¥̈−¨¨®¨¦´©´Ÿ¤©ÀŸ¤¨¦¬¦Æ½Ÿ¤¦§−Ÿ©©¦¦«£Ÿ¨³¡¦Æ¨©«¦´½Ÿ¤§¨Ÿ¦−´Ÿ

:éúâeñð àì øBçà éúéøîå:÷øå úBnìkî ézøzñä àì éðt íéèøîì ééçìe íékîì ézúð éåbæéðãàå ¨¦®¦¨−¬Ÿ§«Ÿ¦¥¦Æ¨©´¦§©¦½§¨©−§«Ÿ§¦®¨©Æ´Ÿ¦§©½§¦¦§¦−¨«Ÿ©Ÿ¨³
:LBáà àì-ék òãàå Léîlçk éðô ézîN ïk-ìò ézîìëð àì ïk-ìò éì-øæòé ýåýéçé÷écöî áBø÷ ¡¦Æ©«£¨¦½©¥−´Ÿ¦§¨®§¦©¥º©³§¦¨©Æ©«©¨¦½¨¥©−¦¬Ÿ¥«¨Æ©§¦¦½

:éìà Lbé éètLî ìòá-éî ãçi äãîòð ézà áéøé-éîèïä éðòéLøé àeä-éî éì-øæòé ýåýé éðãà ïä ¦«¨¦¬¦¦−©´©§¨¨®©¦«©¬©¦§¨¦−¦©¬¥¨«¥´£Ÿ¨³¡¦Æ©«£¨¦½¦−©§¦¥®¦¥³
(ñ) :íìëàé Lò eìáé ãâak ílkéïéàå íéëLç Cìä | øLà Bcáò ìB÷a òîL ýåýé àøé íëá éî ª¨Æ©¤¤́¦§½−̈Ÿ§¥«¦³¨¤Æ§¥´¡½̈Ÿ¥−©§´©§®£¤´¨©´£¥¦À§¥¬

(ñ) :åéýìàa ïòMéå ýåýé íLa çèáé Bì dâðàéíëLà øeàa | eëì úB÷éæ éøfàî Là éçã÷ íëlk ïä ŸÆ©Æ½¦§©Æ§¥´§½̈§¦¨¥−¥Ÿ¨«¥¯ª§¤²¬Ÿ§¥¥−§©§¥´¦®§´§´¤§¤À
(ñ) :ïeákLz äáöòîì íëì úàf-äúéä éãiî ízøòa úB÷éæáe§¦Æ¦«©§¤½¦¨¦Æ¨§¨´Ÿ¨¤½§©£¥−̈¦§¨«

i"yx
.íéãåîì ïåùì éì ïúð (ã) שלחני ה' אומר היה ישעיה

העיפים  את לעות לדעת כדי ללמד הראוי לשון לי ונתן
דבר: הקב"ה דברי את לשמוע מנחם úåòì.וצמאים

לקבוע  קיט) (תהלים לה' לעשות עת במחלוקת חברו
עתים: ïæà.להם éì øéòé:קדשו ברוח אזני את מעורר

.íéãåîìë òåîùì:והנכוחה האמת הלימודים במשפט
.ïæåà éì çúô (ä)(ו (לעיל אשלח מי את והשמיעני

את  שלחתי פסילוס אותו קורין והיו עמוס את שלחתי
נחמו: דנחמו בפסיקתא כדאיתא וכו' àìמיכה éëðàå

.éúéøî אלא אחור נסוגותי ולא בשליחותו מלילך
(שם): שלחני הנני íéëîì.ואומר éúúð éåâ (å) הוא

על  הם טרחנים בני הם סרבנים בני ישעיה לי אומר
כן: מנת על לו אמרתי עליהם תכעס שלא äå'מנת (æ)

.éì øæòé íéýìà:עלי יקומו é÷éãöî.אם áåø÷ (ç)
בדין: לזכותי לי קרוב ùò.הקב"ה (è):הבגדים תולע'

(é).åãáò ìå÷á:הנביאים íéëùç.בקול êìä øùà'אפי
יצילהו: הוא כי ה' בשם יבטח עליו באה ïäצרה (àé)

.íëìåë:נביאיו בקול שומעים ùà.שאינכם éçãå÷
עליכם: úå÷éæ.עברתו éøæàî גצין הן זיקות מחזיקי

ארמי  בל' דוגמא לו ויש בקלע הנזרקין אש וגחלי
לן: פסיק זיקתא וכך כך דנור, íëùà.זיקוקין øåàá åëì

תלקו: דרככם לכם:éãéî.לפי זאת גמולכם תהא

cec zcevn
(‚).ÌÈÓ˘ ˘È·Ï‡: במ "ש הדבר  כפל וכו'. ‰'.(„)ושק 

הראוי צח  לשון לי ונתן לנבאות  שלחני ה' אומר הוא ישעיה 
ÂÚÏ˙.ללמד : ˙Ú„Ïהתאב את והזמן העת לפי ללמד  להשיג

למים: התאב  העיף כאדם  ה' דבר ··Â˜¯.לשמוע ¯ÈÚÈ בכל
לנבאות : ללכת אותי מעורר היה  ‡ÔÊÂ.בוקר ÈÏ ¯ÈÚÈהיה

אזני המעורר הרב כדרך  הנבואה לשמוע  אזני מעורר 
אמריו: לשמוע ‡ÔÊÂ.(‰)התלמידים ÈÏ Á˙Ùדבריו לשמוע 

ו): (לעיל אשלח  מי את È˙È¯Ó.שאמר  ‡Ï:מללכת סרבתי לא 
.'ÂÎÂ ¯ÂÁ‡:במ "ש כפול  והוא  בדבר למאן לאחור  חזרתי לא 

(Â).ÌÈÎÓÏ È˙˙ ÈÂ‚מנעתי לא  לומר רצה  למכים  גופי מסרתי
יכוני: פן מחשש  ÌÈË¯ÂÓÏללכת  ÈÈÁÏÂלמורטים לחיי מסרתי .

‰È˙¯˙Ò.שערותם: ‡Ï ÈÙפן מחשש  ללכת מנעתי לא ר"ל
בפני : וירוקו ÈÏ.(Ê)יכלימוני  ¯ÊÚÈהדבר היה קרוב  לומר רצה

נכלמתי: לא  לכן לי עזר ה ' אבל  אותי  ˘È˙Óשיכלימו ÔÎ ÏÚ
.ÈÙכחלמיש פני שמתי לזה לי  עוזר שה' ראיתי כי על ר"ל 

בושה: לידי אבוא  שלא ואדע קשות  È˜È„ˆÓ.(Á)לדבר ·Â¯˜
עמדי לריב הרוצה מי לכן  אלי קרוב הוא בדין אותי המצדיק ה'

לי: יוכל לא בודאי  הנה כאומר והוא אני יחד  ·ÏÚנעמדה  ÈÓ
.ÈËÙ˘Ó כפול והוא  אלי  יגש  במשפט  עמי  לבוא  הרוצה  מי
ÂÎÂ'.(Ë)במ "ש : '„‡ Ô‰:אותי ולחייב להרשיע יוכל אשר א"כ הוא ומי לי  יעזר  ה' ÌÏÂÎבאמת Ô‰עלי העומדים כל באמת .

הנרקב: כבגד  ÌÏÎ‡È.ירקבו  ˘Ú: בבגד הנופל  לשון אמר  לבגד שהמשילם  ‰'.(È)לפי ‡¯Èעבדו בקול  ושומע מה' ירא  הוא אשר
ÌÈÎ˘Á.הנביא: ÍÏ‰ ותשועה:‡˘¯ הארה מצא לא ועדיין  הצרות בחשכת  הלך ‰'.אפי' Ì˘· ÁË·È:התשועה לו .ÔÚ˘ÈÂשתבא

במ "ש : הדבר ÌÎÏÎ.(È‡)כפל  Ô‰:' ה חמת את  מעבירים  כולכם כמעט  באמת Â˜ÈÊ˙.אבל  È¯Ê‡Óבניצוצי המקום את מאזרים
במ "ש : הענין וכפל  היא והיא  ‡˘ÌÎ.אש ¯Â‡· ÂÎÏ:הגמול יהיה  כן המעשה לפי  ·Ì˙¯Ú.ר "ל  ˙Â˜ÈÊ·Â: במ "ש הדבר  È„ÈÓכפל 

.'Â‚Â:תמותו כי עד העצבון תסור לא כי  בעצבון תמותו למען  בגזרה  באה מידי  כיֿאם  היתה  במקרה  לא

oeiv zcevn
(‚).˙Â¯„˜קדרו וירח  שמש  כמו שחרות ב)ענין :(יואל
(„).˙ÂÚÏ: וזמן עת  וצמאון :ÛÚÈ.מל ' עיפות מל 'ÈÚÈ¯.מלשון

בלמודיÌÈ„ÂÓÏÎהתעוררות . תורה  חתום  וכן  כתלמידים ר"ל .
ח) וסרוב :È˙È¯Ó.(‰):(לעיל מרי ההחזרהÈ˙Â‚ÂÒ.מלשון ענין

אלהינו מאחר ונסוג כמו נט)לאחור  גוית‚ÈÂ.(Â):(לקמן כמו גופי
ל"א)שאול  העין:ÈÈÁÏÂ.:(ש"א שאצל  המקום נקרא כן

.ÌÈË¯ÂÓÏראשי משער  ואמרטה  כמו השער תלישת (עזרא ענין

וחרפה :ÂÓÏÎÓ˙.ט) כלימה  מלשון ..˜Â¯Â:הפה רוק 
(Ê).˘ÈÓÏÁÎמים למעינו חלמיש כמו חזק קיד)סלע :(תהלים
(Ë).ÂÏ·È:ורקבון בליה  האוכל Ú˘.מלשון התולעת יקרא  כן

עש יאכלם  כבגד  וכן  נא)הבגד וזוהרÂ‚‰.(È):(לקמן הארה ענין 
נגדו מנוגה יח)כמו  תמיכה:ÔÚ˘ÈÂ.:(תהלים ˜„ÈÁ.(È‡)ענין

באפי קדחה  אש  כמו  שרפה לב)ענין  אזורÈ¯Ê‡Ó.:(דברים מלשון
חיל אזרו וכן ב)ומחגורת ובדרז"ל Â˜ÈÊ˙.:(ש"א האש  ניצוצות

דרב מפומיה דנור  זיקוקין קלז)נפקין כמו·‡Â¯.:(חולין שלהבת
אור ראיתי מד)חמותי אש :‡˘ÌÎ.:(לעיל מלשון·Ì˙¯Ú.מל '
ושריפה: ודאגה:ÚÓÏˆ·‰.הבערה עצבון כן˙˘ÔÂ·Î.מל '

אבותיו עם  דוד וישכב כמו המיתה  ב)נקרא  :(מ"א



קעה p wxt diryi - mi`iap

ð ÷øô äéòùé`iÎb

â(ô) :íúeñk íéNà ÷Nå úeøã÷ íéîL Léaìàãì éì ïúð ýåýé éðãàúeòì úòãì íéãenì ïBL ©§¦¬¨©−¦©§®§©−¨¦¬§¨«£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¨³©¦Æ§´¦¦½¨©²©¨¬
ì ïæà éì øéòé ø÷aa ø÷aa | øéòé øác óòé-úà:íéãenlk òîLäàì éëðàå ïæà éì-çút ýåýé éðãà ¤¥̈−¨¨®¨¦´©´Ÿ¤©ÀŸ¤¨¦¬¦Æ½Ÿ¤¦§−Ÿ©©¦¦«£Ÿ¨³¡¦Æ¨©«¦´½Ÿ¤§¨Ÿ¦−´Ÿ

:éúâeñð àì øBçà éúéøîå:÷øå úBnìkî ézøzñä àì éðt íéèøîì ééçìe íékîì ézúð éåbæéðãàå ¨¦®¦¨−¬Ÿ§«Ÿ¦¥¦Æ¨©´¦§©¦½§¨©−§«Ÿ§¦®¨©Æ´Ÿ¦§©½§¦¦§¦−¨«Ÿ©Ÿ¨³
:LBáà àì-ék òãàå Léîlçk éðô ézîN ïk-ìò ézîìëð àì ïk-ìò éì-øæòé ýåýéçé÷écöî áBø÷ ¡¦Æ©«£¨¦½©¥−´Ÿ¦§¨®§¦©¥º©³§¦¨©Æ©«©¨¦½¨¥©−¦¬Ÿ¥«¨Æ©§¦¦½

:éìà Lbé éètLî ìòá-éî ãçi äãîòð ézà áéøé-éîèïä éðòéLøé àeä-éî éì-øæòé ýåýé éðãà ïä ¦«¨¦¬¦¦−©´©§¨¨®©¦«©¬©¦§¨¦−¦©¬¥¨«¥´£Ÿ¨³¡¦Æ©«£¨¦½¦−©§¦¥®¦¥³
(ñ) :íìëàé Lò eìáé ãâak ílkéïéàå íéëLç Cìä | øLà Bcáò ìB÷a òîL ýåýé àøé íëá éî ª¨Æ©¤¤́¦§½−̈Ÿ§¥«¦³¨¤Æ§¥´¡½̈Ÿ¥−©§´©§®£¤´¨©´£¥¦À§¥¬

(ñ) :åéýìàa ïòMéå ýåýé íLa çèáé Bì dâðàéíëLà øeàa | eëì úB÷éæ éøfàî Là éçã÷ íëlk ïä ŸÆ©Æ½¦§©Æ§¥´§½̈§¦¨¥−¥Ÿ¨«¥¯ª§¤²¬Ÿ§¥¥−§©§¥´¦®§´§´¤§¤À
(ñ) :ïeákLz äáöòîì íëì úàf-äúéä éãiî ízøòa úB÷éæáe§¦Æ¦«©§¤½¦¨¦Æ¨§¨´Ÿ¨¤½§©£¥−̈¦§¨«

i"yx
.íéãåîì ïåùì éì ïúð (ã) שלחני ה' אומר היה ישעיה

העיפים  את לעות לדעת כדי ללמד הראוי לשון לי ונתן
דבר: הקב"ה דברי את לשמוע מנחם úåòì.וצמאים

לקבוע  קיט) (תהלים לה' לעשות עת במחלוקת חברו
עתים: ïæà.להם éì øéòé:קדשו ברוח אזני את מעורר

.íéãåîìë òåîùì:והנכוחה האמת הלימודים במשפט
.ïæåà éì çúô (ä)(ו (לעיל אשלח מי את והשמיעני

את  שלחתי פסילוס אותו קורין והיו עמוס את שלחתי
נחמו: דנחמו בפסיקתא כדאיתא וכו' àìמיכה éëðàå

.éúéøî אלא אחור נסוגותי ולא בשליחותו מלילך
(שם): שלחני הנני íéëîì.ואומר éúúð éåâ (å) הוא

על  הם טרחנים בני הם סרבנים בני ישעיה לי אומר
כן: מנת על לו אמרתי עליהם תכעס שלא äå'מנת (æ)

.éì øæòé íéýìà:עלי יקומו é÷éãöî.אם áåø÷ (ç)
בדין: לזכותי לי קרוב ùò.הקב"ה (è):הבגדים תולע'

(é).åãáò ìå÷á:הנביאים íéëùç.בקול êìä øùà'אפי
יצילהו: הוא כי ה' בשם יבטח עליו באה ïäצרה (àé)

.íëìåë:נביאיו בקול שומעים ùà.שאינכם éçãå÷
עליכם: úå÷éæ.עברתו éøæàî גצין הן זיקות מחזיקי

ארמי  בל' דוגמא לו ויש בקלע הנזרקין אש וגחלי
לן: פסיק זיקתא וכך כך דנור, íëùà.זיקוקין øåàá åëì

תלקו: דרככם לכם:éãéî.לפי זאת גמולכם תהא

cec zcevn
(‚).ÌÈÓ˘ ˘È·Ï‡: במ "ש הדבר  כפל וכו'. ‰'.(„)ושק 

הראוי צח  לשון לי ונתן לנבאות  שלחני ה' אומר הוא ישעיה 
ÂÚÏ˙.ללמד : ˙Ú„Ïהתאב את והזמן העת לפי ללמד  להשיג

למים: התאב  העיף כאדם  ה' דבר ··Â˜¯.לשמוע ¯ÈÚÈ בכל
לנבאות : ללכת אותי מעורר היה  ‡ÔÊÂ.בוקר ÈÏ ¯ÈÚÈהיה

אזני המעורר הרב כדרך  הנבואה לשמוע  אזני מעורר 
אמריו: לשמוע ‡ÔÊÂ.(‰)התלמידים ÈÏ Á˙Ùדבריו לשמוע 

ו): (לעיל אשלח  מי את È˙È¯Ó.שאמר  ‡Ï:מללכת סרבתי לא 
.'ÂÎÂ ¯ÂÁ‡:במ "ש כפול  והוא  בדבר למאן לאחור  חזרתי לא 

(Â).ÌÈÎÓÏ È˙˙ ÈÂ‚מנעתי לא  לומר רצה  למכים  גופי מסרתי
יכוני: פן מחשש  ÌÈË¯ÂÓÏללכת  ÈÈÁÏÂלמורטים לחיי מסרתי .

‰È˙¯˙Ò.שערותם: ‡Ï ÈÙפן מחשש  ללכת מנעתי לא ר"ל
בפני : וירוקו ÈÏ.(Ê)יכלימוני  ¯ÊÚÈהדבר היה קרוב  לומר רצה

נכלמתי: לא  לכן לי עזר ה ' אבל  אותי  ˘È˙Óשיכלימו ÔÎ ÏÚ
.ÈÙכחלמיש פני שמתי לזה לי  עוזר שה' ראיתי כי על ר"ל 

בושה: לידי אבוא  שלא ואדע קשות  È˜È„ˆÓ.(Á)לדבר ·Â¯˜
עמדי לריב הרוצה מי לכן  אלי קרוב הוא בדין אותי המצדיק ה'

לי: יוכל לא בודאי  הנה כאומר והוא אני יחד  ·ÏÚנעמדה  ÈÓ
.ÈËÙ˘Ó כפול והוא  אלי  יגש  במשפט  עמי  לבוא  הרוצה  מי
ÂÎÂ'.(Ë)במ "ש : '„‡ Ô‰:אותי ולחייב להרשיע יוכל אשר א"כ הוא ומי לי  יעזר  ה' ÌÏÂÎבאמת Ô‰עלי העומדים כל באמת .

הנרקב: כבגד  ÌÏÎ‡È.ירקבו  ˘Ú: בבגד הנופל  לשון אמר  לבגד שהמשילם  ‰'.(È)לפי ‡¯Èעבדו בקול  ושומע מה' ירא  הוא אשר
ÌÈÎ˘Á.הנביא: ÍÏ‰ ותשועה:‡˘¯ הארה מצא לא ועדיין  הצרות בחשכת  הלך ‰'.אפי' Ì˘· ÁË·È:התשועה לו .ÔÚ˘ÈÂשתבא

במ "ש : הדבר ÌÎÏÎ.(È‡)כפל  Ô‰:' ה חמת את  מעבירים  כולכם כמעט  באמת Â˜ÈÊ˙.אבל  È¯Ê‡Óבניצוצי המקום את מאזרים
במ "ש : הענין וכפל  היא והיא  ‡˘ÌÎ.אש ¯Â‡· ÂÎÏ:הגמול יהיה  כן המעשה לפי  ·Ì˙¯Ú.ר "ל  ˙Â˜ÈÊ·Â: במ "ש הדבר  È„ÈÓכפל 

.'Â‚Â:תמותו כי עד העצבון תסור לא כי  בעצבון תמותו למען  בגזרה  באה מידי  כיֿאם  היתה  במקרה  לא

oeiv zcevn
(‚).˙Â¯„˜קדרו וירח  שמש  כמו שחרות ב)ענין :(יואל
(„).˙ÂÚÏ: וזמן עת  וצמאון :ÛÚÈ.מל ' עיפות מל 'ÈÚÈ¯.מלשון

בלמודיÌÈ„ÂÓÏÎהתעוררות . תורה  חתום  וכן  כתלמידים ר"ל .
ח) וסרוב :È˙È¯Ó.(‰):(לעיל מרי ההחזרהÈ˙Â‚ÂÒ.מלשון ענין

אלהינו מאחר ונסוג כמו נט)לאחור  גוית‚ÈÂ.(Â):(לקמן כמו גופי
ל"א)שאול  העין:ÈÈÁÏÂ.:(ש"א שאצל  המקום נקרא כן

.ÌÈË¯ÂÓÏראשי משער  ואמרטה  כמו השער תלישת (עזרא ענין

וחרפה :ÂÓÏÎÓ˙.ט) כלימה  מלשון ..˜Â¯Â:הפה רוק 
(Ê).˘ÈÓÏÁÎמים למעינו חלמיש כמו חזק קיד)סלע :(תהלים
(Ë).ÂÏ·È:ורקבון בליה  האוכל Ú˘.מלשון התולעת יקרא  כן

עש יאכלם  כבגד  וכן  נא)הבגד וזוהרÂ‚‰.(È):(לקמן הארה ענין 
נגדו מנוגה יח)כמו  תמיכה:ÔÚ˘ÈÂ.:(תהלים ˜„ÈÁ.(È‡)ענין

באפי קדחה  אש  כמו  שרפה לב)ענין  אזורÈ¯Ê‡Ó.:(דברים מלשון
חיל אזרו וכן ב)ומחגורת ובדרז"ל Â˜ÈÊ˙.:(ש"א האש  ניצוצות

דרב מפומיה דנור  זיקוקין קלז)נפקין כמו·‡Â¯.:(חולין שלהבת
אור ראיתי מד)חמותי אש :‡˘ÌÎ.:(לעיל מלשון·Ì˙¯Ú.מל '
ושריפה: ודאגה:ÚÓÏˆ·‰.הבערה עצבון כן˙˘ÔÂ·Î.מל '

אבותיו עם  דוד וישכב כמו המיתה  ב)נקרא  :(מ"א



clÎblקעו wxt aei` - miaezk

âì ÷øô áåéàblÎal

áì:j÷cö ézöôç-ék øac éðáéLä ïélî-Lé-íàâì:äîëç Eôlààå Løçä éì-òîL äzà ïéà-íà ¦¥¦¦¬£¦¥®¦©¹¥À¦«¨©¬§¦©§¤«¨¦© −¦©¨¬§©«¦®©¹£¥À©£©¤§¬¨§¨«
ãì ÷øô áåéàciÎ`

à:øîàiå àeäéìà ïòiåá:éì eðéæàä íéòãéå élî íéîëç eòîLâíòèé Cçå ïçáz ïélî ïæà-ék ©©¬©¡¦À©Ÿ©«¦§´£¨¦´¦¨®§¹Ÿ§¦À©£¦¬¦«¦−Ÿ¤¦¦´¦§¨®§¹¥À¦§©¬
:ìëàìã:áBh-äî eðéðéá äòãð eðl-äøçáð ètLîä:éètLî øéñä ìàå éz÷ãö áBià øîà-ék ¤¡«Ÿ¦§¨¬¦§£¨¨®¥§−̈¥¥´©«¦«¨ −©¦´¨©®§¦§¹¥À¥¦¬¦§¨¦«

å:òLô-éìá évç Leðà áfëà éètLî-ìòæ:íénk âòl-äzLé áBiàk øáâ-éîçäøáçì çøàå ©¦§¨¦¬£©¥®¨−¦¦´§¦¨«©¦¤¬¤§¦®¦«§¤©¬©©¨«¦§¨©´§ −¤§¨
:òLø-éLðà-íò úëììå ïåà éìòt-íòè:íéäìà-íò Búöøa øáb-ïkñé àì øîà-ékéááì éLðà | ïëì ¦´Ÿ£¥¨®¤§¹¨¤À¤¦©§¥¤«©¦«¨ −©´Ÿ¦§¨¨®¤¦¹§ŸÀ¦¡Ÿ¦«¨¥³©¬£¥¬¥À̈

:ìåòî écLå òLøî ìàì äììç éì eòîLàé:epàöîé Léà çøàëe Bì-ílLé íãà ìòô ékáéíðîà-óà ¦§Å¦¬¨¦−¨¨¥¬¥¤À©§©©¬¥¨«¤¦³´Ÿ©¨ −¨§©¤®«§¬Ÿ©¦¹À©§¦¤«©¨§À̈
:ètLî úeòé-àì écLå òéLøé-àì ìàâé:dlk ìáz íN éîe äöøà åéìò ã÷ô-éîãéåéìà íéNé-íà ¥¬«Ÿ©§¦®©§¹©©À«Ÿ§©¥¬¦§¨«¦«¨©´¨¨´¨®§¨¦¬¹̈À¥¥¬ª¨«¦¨¦´¥¨´

:óñàé åéìà BúîLðå Bçeø Baì¦®¬§¹¦§¨À¥¨¬¤¡«Ÿ

i"yx
(‡):(åäéìà äðòî)(‚).ïçáú ïéìî ïæåà éë כאשר

האוכל: יטעום דברים:éèôùî.(‰)החיך הוכחת
(Â).áæëà:אמת דנני שלא שופטי חולה ùåðà.אכזיב

ויאנש כמו יב)מכתי ב ïëñé(Ë)נגעי:éöç.:(שמואל àì
.øáâ:דרכיו מתמים אם אדם יהנה ã÷ô(È‚)לא éî

.äöøà åéìòלאמר בו מושל ולא מי עשית כן למה

תואנות  ימצא ולמה בממשלתו צוהו מי כי כן צויתיך
בשביל  לאמר בו למושל דבר להשיב צריך אינו לבריות

לו: הרעותי åáì.(È„)זאת åéìà íéùé íà אדם על
אליו  יאסוף מיד הרי עליו בעלילה יבא למה להשחיתו

שהיא שלו ונשמה רוח ונשמתו בו)רוחו ואין (נפוחה
יחד: בשר כל ויגוע בידו מוחה

cec zcevn
(·Ï).ÔÈÏÓ ˘È Ì‡שכבר הדברים  על  להשיב עמך  מה יש אם

חפצי כל  כי בלבבך  אשר כל ודבר  עליהם השב אמרתי
אשיב כולם על שבלבבך  מה  כל  לדבר לך  וטוב  אותך  להצדיק
ותשמור מלדבר תחדל אם  כי  והצדק  האמת בדרך  להיישירך
עוד : תצדק  ולא  כוזבת בדעת א"כ  תשאר בבטנך  הדברים

(‚Ï).ÔÈ‡ Ì‡מה בידך אין  והחרשאם  אלי אתה שמע  להשיב 
הדברים ביתר חכמה אמר ואלמדך אשר ההיא מהמענה (העולה

מה  ועל האל במקום לך אשיב ואני שאלת כאשר כמוך איש הנני לאיוב

ישיב  פשעו לאיש לגלות המקום יענה לא מדוע לומר איוב שהתלונן

דבריו) יתר על עוד להשי' יבטיחו ואף המקו' חסדי עוד ויספר לגבוה האמיר' היא וזו במכאוב ויוכיחו בו ידבר בחלום כי הוא כן לא :לאמר
(‡).ÔÚÈÂלזה והעונש , השכר גמול  בדבר להשיב בא  ועתה האדם אל  הפשע  הגלות בדבר לו השיב  הראשונה  שבמענה  לפי 

בשניה: והתחיל  מהראשונה והפסיק דבר בכל  יפה להתבונן לענין ענין בין ריוח  ÌÈÓÎÁ.(·)נתן ÂÚÓ˘הרעים כלפי פניו חזר
מאמרי: להבין הבינה עמכם כי אמרי  האזינו יודעים ואתם מלי שמעו חכמים אתם ‡ÔÊÂ.(‚)ואמר  ÈÎקולות תבחן  שהאוזן כמו

וצדק: אמת אמרי יבינו  חכמה בעלי כן מתוק או הוא המר לדעת לאכול  הראוי יטעם שהחך וכמו המה מי של  הדברים 
(„).‰¯Á· ËÙ˘Ó:מהצודק צודק  הבלתי להפריש  טוב מה  בינינו ונדעה  האמת בירור לברר  משפט לנו  נבחרה ואתם אני
(‰).È˙˜„ˆ:וזכאי צדיק ÈËÙ˘Ó.אני ¯ÈÒ‰:הראוי הגמול  משפט  ממני ‡ÊÎ·.(Â)הסיר  ÈËÙ˘Ó ÏÚאשר גמולי משפט  מלבד 

בחנם : עוד  מייסרני שאפילו עד גמולי שחומס  די לא ר"ל  פשע בלי חצי אנוש  עוד  הנה  ממני שפסקה  אומר ‚·¯(Ê)אני ÈÓ
.·ÂÈ‡Î הואיל ספוקו די לשתות  ירבה  אשר מים השותה כמו לעג בדברי כ"כ  ירבה אשר כאיוב  בחכמה חשוב אדם  הנמצא

מחיר: בעדו לתת  הדרך און:Á¯‡Â.(Á)ואין פועלי  עם להתחבר אורח  Â‚Â'.וילך  ˙ÎÏÏÂ:במ "ש הדבר  ‡Ó¯.(Ë)כפל  ÈÎ
ללכת שירצה במה לאדם  בא ותועלת הנאה אין  ר"ל וגו' יסכן  לא אמר כי איוב כדברי שיאמר וגו' גבר מי שאמר  למעלה  מוסב

ובפקודיו : בדרכו האלהים  Ï··.(È)עם  È˘‡: חכמה לבב  אנשי Ú˘¯Ó.ר"ל  Ï‡Ï ‰ÏÈÏÁ: הראוי גמול ÏÂÚÓ.לעשוק  È„˘Â
לצדיק: ורע לרשע  טוב ‡„Ì.(È‡)לגמול ÏÚÂÙ ÈÎיזמין כן איש אורח וכפי רע  ואם  טוב אם לו ישלם כן האדם  פועל  כפי

במ "ש : הדבר וכפל  ‡ÌÓ.(È·)לו  Û‡ ר"ל ירשיע לא אל  אשר היא  שהאמת כ "ש  ור "ל  כי אף אמר  וכאילו כי מלת תחסר
מאליו: ומובן קצר מקרא והוא הרשיע  לא  אשר למי  רשע גמול ישלם ËÙ˘Ó.לא ˙ÂÚÈ ‡Ïלעשוק יעות לא  המשפט  אפילו

שכרו : Ù˜„.(È‚)גמול ÈÓ וא "כ בראה  ומרצונו  בראה הוא והלא מבלעדו אותה  ברא  מי או הארץ  את  לברוא עליו צוה מי וכי 
בידו: והכל  ממנו בא  קיומה ÌÈ˘È.(È„)כל  Ì‡לאסוף הוא יוכל  הלא לאין  מיש הכל  להפוך  העולם  על לבו משים היה אם 

לאין: שבה והיתה  ממנו הבאה  ההשפעה העולם מן מונע היה ר "ל  ממנו בו הנתון והנשמה  הרוח מהעולם אליו

oeiv zcevn
(‚Ï).ÍÙÏ‡‡Â פיך עונך יאלף כמו טו)אלמדך  :(לעיל

(·).ÌÈÚ„ÂÈÂ: דעה אשר‡ÊÎ·.(Â)בעלי כמו הפסקה ענין
מימיו יכזבו כח)לא אנושה‡Â˘.:(ישעיה כמו ביותר כאוב

א)מכותיה  הלאל ÔÎÒÈ.(Ë):(מיכה כמו ותועלת  הנאה ענין
גבר  כג)יסכן ורצון:·¯ˆÂ˙Â.:(לעיל ריצוי ÏÈÏÁ‰.(È)מל '

וגנאי: וימציאוÂ‡ÈˆÓÈ.(È‡)חולין כמו והושטה הזמנה  ענין
אהרן ט)בני עליÙ˜„.(È‚):(ויקרא פקד  והוא  כמו (עזרא צוה

יכניס:ÛÂÒ‡È.(È„):א)

c dpyn ipy wxt dvia zkqn

·úBéäì ìçúaMä øçà–éànL úéaíéøîBà:úaMä éðôlî ìkä úà ïéìéaèî;ìlä úéáeíéøîBà:íéìk ¨¦§©©©©¨¥©©§¦©§¦¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨¥¦¥§¦¥¦
úaMä éðôlî,úaMa íãàå. ¦¦§¥©©¨§¨¨©©¨

‚ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMnL ïéåLåïøäèì,ïéìéaèî àG ìáà;ábî ïéìéaèîeäøeáçì äøeáçîe áâì. §¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨£¨©§¦¦©§¦¦¦©§©¥£¨©£¨
„éànL úéaíéøîBà:ïäéìò ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî,úBìBò àG ìáà.ìlä úéáeíéøîBà:íéîìL ïéàéáî ¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨¥¦¥§¦§¦¦§¨¦

íäéìò ïéëîBñå úBìBòå. §§§¦£¥¤

aaaa.lkd z` oiliahn:úáùä éðôìî ïéìéáèî íéìë ïéá íãà ïéá äìéáè êéøöù äî ìëå .ìâøá åîöò øäèì íãà áééçù.zayd iptln milkíäù ïåéëù
úéáã ïçë êòéãåäì àëä è÷ðã úáùå .øåñàå àðî ï÷úî äéì äåä è"åéáå úáùá åäì ìéáèî éà ,äìéáè íãå÷ åì ïééåàø åéä àìù øáãì äìéáè øçàì ïééåàø

:äìéáè íùì àìå âåðòúì õçåøå ïðèöîëå ø÷éîë äàøðã íåùî ,íãà ìéáèäì åøù úáùá åìéôàã ,ììä
bbbb.oa` ilka mind z` oiwiyny oieyeåà íéçåìî íéî äå÷îá ïðúåðå äàîåè ìá÷î åðéàù ïáà éìë ïäî àìîî ,åàîèðå úåúùì íéôé íéî åì ùéù éî

,ãáìá íéîì àìà ä÷ùîå ìëåà íåùì äå÷îá äøäè ïéàå .åøäèå åäééáâà åìèáå äå÷î éîì íéøáåçîå íéòåøæ åìà åàöîð ,íéîì íéî íé÷ùåðù ãò íéøåëò
:äòéøæ úøåúá àìà äìéáè úøåúá àìå.oiliahn `l la`áâà éìëì äìéáè úåìòì éãë ,åá ÷éùäì ,éìëì äìéáè êéøöù àîè õò éìëá ïúåà ïéðúåð ïéàù

:íéî ú÷ùä:abl abn oiliahne,äîåøú ìù ïééì úâá íéáðò ïäá êåøãì êìîðå ,ïéìåç ìù ïîùì ãáä úéáá íéúéæ ïäá êåøãéù úòãì íéìë ìéáèäù éî
ìåëé äìéáè äúåàå .ùãå÷ íùì äéðù äìéáè íéëéøö ,ùãå÷ íäá úåùòì êìîðå äîåøú íùì íéìë ìéáèä íà ïëå .äîåøú íùì äéðù íòô ïìéáèäì êéøö

:äøäè úôñåúì àìà äàîåè éãéî ïúåà úåìòäì åæ äìéáè ïéàù éôì éìë ïå÷ú ïàë ïéàù ,è"åéá ìéáèäì.dxeagl dxeagneúðî ìò íéìë ìéáèä íà
:è"åéá äúåùòì øúåî äìéáè äúåà ,äéðù íòô åéìë ìéáèäì àáå úøçà äøåáç íò úåðîéäì êìîðå åæ äøåáç íò åçñô ìåëàì

ccccminly oi`ian:íãàì äìéëà êøåö íäá ùéù éôì .äâéâç éîìù ,è"åéá.mdilr oikneq oi`eêîåñ äéä åçë ìëáù ,úåáù íåùî äøåñà äëéîñäù
:äèéçù äëéîñì óëú ù"áì åäì úéìã ,è"åéòî íäéìò ïéëîåñ àìà .íééç éìòáá ùîúùî äéì äåäå.zeler `l la`ïáø÷ ïäù ïéôñåîå ïéãéîúî õåç

`xephxa yexit
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ìç,טוב יום –úaMä øçà úBéäì, ראשון ביום –éànL úéa ÈÄÀÇÇÇÇÈÅÇÇ
úaMä éðôlî ìkä úà ïéìéaèî :íéøîBà אדם חייב שכן – ÀÄÇÀÄÄÆÇÙÄÄÀÅÇÇÈ

ברגל  עצמו ב ב ב ב ))))לטהר  טז טז טז טז ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראש ראש ראש ראש  בערב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  לטבול דרכם והיה ,

להטביל צריכים שהיו שכן וכל בטהרה, טוב ליום להיכנס כדי  טוב, יום
טוב יום לצורך  טוב יום בערב כליהם בית ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))את וסוברים ;

בין  הכל, את מטבילים השבת, אחר  להיות טוב יום חל שאם שמאי,
בשבת. להטבילם שאסור  לפי שבת, מערב כלים, בין  ìläאדם úéáeÅÄÅ

úaMä éðôlî íéìk :íéøîBàשהואיל בגמרא, מבואר  הטעם – ÀÄÅÄÄÄÀÅÇÇÈ
טבילה, קודם לו  ראויים היו  שלא לדבר הטבילה לאחר  ראויים והכלים

טוב ביום או בשבת מטבילם מתקנם,אם הוא כאילו נראה זה הרי
טוב, וביום בשבת כלים להטביל אסור  úaMaהלכך  íãàåאבל – ÀÈÈÇÇÈ

לשם  שרוחץ ניכר  שאינו  לפי  בשבת, אפילו לטבול  לו מותר אדם
בטבילת  גוזרים שמאי  בית ברם, לתענוג. כרוחץ נראה אלא טבילה

כלים הטבלת משום .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אדם

ג ה נ ש מ ר ו א ב

באה  טוב, וביום בשבת כלים להטביל  שאסור הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
טוב. ביום מותרות שהן טבילות שיש  ללמד, משנתנו 

ïéåLå, הלל ובית שמאי  בית –ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMnL ÀÈÄÆÇÄÄÆÇÇÄÄÀÄÆÆ
ïøäèì, אבן כלי טוב ביום מהם ממלאים שנטמאו , שתיה מי – ÀÇÂÈ

במקווה המים עם הכלי את ומכניסים טומאה, מקבל  (eininyשאינו
,(migeln mdy oebk ,dizyl miie`x mpi`שבכלי הטמאים שהמים עד

המים  מיטהרים כך  ידי ועל לאלו , אלו  ונושקים המקווה במי נוגעים
בלבד . למים אלא זו בדרך טהרה אין ברם, ïéìéaèîשבכלי ; àG ìáàÂÈÇÀÄÄ

במים  טומאה, המקבל  בו , וכיוצא עץ, כלי  ממלאים אין כלומר  –
אף  וצריך המים, מן  נטמא שהכלי לפי  במקווה, לטהרם כדי  הטמאים

במשנה  שבארנו כמו טוב, ביום כלי להטביל  ואסור טבילה, הוא
מפרשים:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))הקודמת ויש  ;oiliahn `l la` ממלאים שאין  –

השקת  אגב להטבילו  כדי  טבילה, שצריך  טמא, עץ כלי  המים מן
טוב ביום היא אסורה הכלי שהטבלת המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))המים, ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; .((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;;

áâì ábî ïéìéaèîe אחר לשם אחד משם כלומר  –abÎlrn enk) ÇÀÄÄÄÇÀÇ
,(abÎlrlבשביל הבד בבית בהם להשתמש כדי  כליו  שהטביל  מי כגון

חולין של oileg),שמן ab lr mliahdy) בגת בהם להשתמש ונמלך
תרומה לשם שנית להטבילם צריך תרומה, של  dnexz),ליין  ab lr)

צריכים  קודש , בהם לעשות ונמלך  תרומה לשם כליו שהטביל  מי וכן
אינה  זו שנייה וטבילה ו ), ב, (חגיגה קודש לשם שנייה טבילה הכלים

טהרה תוספת לשם אלא טומאה מידי הכלי את להעלות ;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))באה
äøeáçì äøeáçîe עם פסחו  לאכול  מנת על  כליו  שהטביל  מי – ÅÂÈÇÂÈ

כליו  להטביל בא והוא אחרת, חבורה עם להימנות ונמלך זו חבורה
אותה  לכך, צריך  אינו  הדין מן  שכן  יתרה, חומרה משום שנייה פעם

טוב ביום היא מותרת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))טבילה מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ויש  .dxeagne
dxeaglשלמים לחבורת תרומה מחבורת רבנורבנורבנורבנו– בשם בשם בשם בשם  משנה משנה משנה משנה """" ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

.חננאל חננאל חננאל חננאל ))))

שבגמרא. בברייתא רבי כדעת טוב, ביום בה שמדובר כולה משנתנו  בארנו 
שבברייתא, כחכמים משנתנו  מפרש הרמב"ם אבל ואחרים. המאירי מפרשים וכן 
טמא  כלי מטבילים ואין בשבת, אפילו לטהרם אבן בכלי המים את שמשיקים

לטהרו  מימיו גב מימיוzayaעל  גב על  כלי  להטביל מותר  טוב ביום אבל  ;
כאחד. והמים הכלי ויטהרו 
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הרגלים: משלושת רגל בכל להביא ישראל  נצטוו  קרבנות עולה `.שלשה קרבן
dii`x",הנקרא zler"זכורך כל  יראה בשנה פעמים "שלש  טז): טז , (דברים שנאמר

ריקם". ה' פני  את יראה ולא יבחר ... אשר  במקום אֿלהיך ה' פני  a.את Ðקרבן
הנקרא dbibg",שלמים inly" חג אותו  "וחגותם יד ): יב, (שמות נאמר  כך ועל

b.לה'". Ð .daeg zepaxw md elld zepaxwd ipyהנקראים שלמים "inlyקרבנות
,"dgnyלפני ושמחת שם ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים שנאמר  מה לקיים

אחרים. מקרבנות בשר שיש  בזמן חובה אינם ואלה אֿלהיך". ה'
והמעשר  הבכור מן  (חוץ נדבה בין חובה בין  היחיד, שמקריב בהמה קרבנות כל
כלומר  קרבנו", ראש על  ידו  "וסמך  ב): ג, (ויקרא שנאמר  סמיכה, טעונים והפסח),
כוחו בכל בחיים, בעודה הבהמה, ראש על ידיו  בשתי לסמוך צריך הקרבן  שבעל

יג). ו; ג, הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם ז -ח; ט, מנחות (משנה
בזה  ונחלקו טוב. ביום ושמחה חגיגה ושלמי ראייה עולת בהבאת דנה משנתנו

הלל. ובית שמאי בית

ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa,טוב ביום –íéîìLשלמי – ÅÇÇÀÄÀÄÄÀÈÄ
צורך בהם שיש  לפי  למשנתנו, בהקדמה שהזכרנו כמו  ושמחה, חגיגה

לבעלים, נאכלים השלמים שהרי  אדם, ïäéìòלאכילת ïéëîBñ ïéàåÀÅÀÄÂÅÆ
כמו  כוחו, בכל  הבהמה ראש  על לסמוך שצריך לפי  טוב, ביום –
אין  הלכך טוב, ביום חיים בבעלי  להשתמש ואסור לעיל, שבארנו 

izdw - zex`ean zeipyn



קעז clÎbl wxt aei` - miaezk

âì ÷øô áåéàblÎal

áì:j÷cö ézöôç-ék øac éðáéLä ïélî-Lé-íàâì:äîëç Eôlààå Løçä éì-òîL äzà ïéà-íà ¦¥¦¦¬£¦¥®¦©¹¥À¦«¨©¬§¦©§¤«¨¦© −¦©¨¬§©«¦®©¹£¥À©£©¤§¬¨§¨«
ãì ÷øô áåéàciÎ`

à:øîàiå àeäéìà ïòiåá:éì eðéæàä íéòãéå élî íéîëç eòîLâíòèé Cçå ïçáz ïélî ïæà-ék ©©¬©¡¦À©Ÿ©«¦§´£¨¦´¦¨®§¹Ÿ§¦À©£¦¬¦«¦−Ÿ¤¦¦´¦§¨®§¹¥À¦§©¬
:ìëàìã:áBh-äî eðéðéá äòãð eðl-äøçáð ètLîä:éètLî øéñä ìàå éz÷ãö áBià øîà-ék ¤¡«Ÿ¦§¨¬¦§£¨¨®¥§−̈¥¥´©«¦«¨ −©¦´¨©®§¦§¹¥À¥¦¬¦§¨¦«

å:òLô-éìá évç Leðà áfëà éètLî-ìòæ:íénk âòl-äzLé áBiàk øáâ-éîçäøáçì çøàå ©¦§¨¦¬£©¥®¨−¦¦´§¦¨«©¦¤¬¤§¦®¦«§¤©¬©©¨«¦§¨©´§ −¤§¨
:òLø-éLðà-íò úëììå ïåà éìòt-íòè:íéäìà-íò Búöøa øáb-ïkñé àì øîà-ékéááì éLðà | ïëì ¦´Ÿ£¥¨®¤§¹¨¤À¤¦©§¥¤«©¦«¨ −©´Ÿ¦§¨¨®¤¦¹§ŸÀ¦¡Ÿ¦«¨¥³©¬£¥¬¥À̈

:ìåòî écLå òLøî ìàì äììç éì eòîLàé:epàöîé Léà çøàëe Bì-ílLé íãà ìòô ékáéíðîà-óà ¦§Å¦¬¨¦−¨¨¥¬¥¤À©§©©¬¥¨«¤¦³´Ÿ©¨ −¨§©¤®«§¬Ÿ©¦¹À©§¦¤«©¨§À̈
:ètLî úeòé-àì écLå òéLøé-àì ìàâé:dlk ìáz íN éîe äöøà åéìò ã÷ô-éîãéåéìà íéNé-íà ¥¬«Ÿ©§¦®©§¹©©À«Ÿ§©¥¬¦§¨«¦«¨©´¨¨´¨®§¨¦¬¹̈À¥¥¬ª¨«¦¨¦´¥¨´

:óñàé åéìà BúîLðå Bçeø Baì¦®¬§¹¦§¨À¥¨¬¤¡«Ÿ

i"yx
(‡):(åäéìà äðòî)(‚).ïçáú ïéìî ïæåà éë כאשר

האוכל: יטעום דברים:éèôùî.(‰)החיך הוכחת
(Â).áæëà:אמת דנני שלא שופטי חולה ùåðà.אכזיב

ויאנש כמו יב)מכתי ב ïëñé(Ë)נגעי:éöç.:(שמואל àì
.øáâ:דרכיו מתמים אם אדם יהנה ã÷ô(È‚)לא éî

.äöøà åéìòלאמר בו מושל ולא מי עשית כן למה

תואנות  ימצא ולמה בממשלתו צוהו מי כי כן צויתיך
בשביל  לאמר בו למושל דבר להשיב צריך אינו לבריות

לו: הרעותי åáì.(È„)זאת åéìà íéùé íà אדם על
אליו  יאסוף מיד הרי עליו בעלילה יבא למה להשחיתו

שהיא שלו ונשמה רוח ונשמתו בו)רוחו ואין (נפוחה
יחד: בשר כל ויגוע בידו מוחה

cec zcevn
(·Ï).ÔÈÏÓ ˘È Ì‡שכבר הדברים  על  להשיב עמך  מה יש אם

חפצי כל  כי בלבבך  אשר כל ודבר  עליהם השב אמרתי
אשיב כולם על שבלבבך  מה  כל  לדבר לך  וטוב  אותך  להצדיק
ותשמור מלדבר תחדל אם  כי  והצדק  האמת בדרך  להיישירך
עוד : תצדק  ולא  כוזבת בדעת א"כ  תשאר בבטנך  הדברים

(‚Ï).ÔÈ‡ Ì‡מה בידך אין  והחרשאם  אלי אתה שמע  להשיב 
הדברים ביתר חכמה אמר ואלמדך אשר ההיא מהמענה (העולה

מה  ועל האל במקום לך אשיב ואני שאלת כאשר כמוך איש הנני לאיוב

ישיב  פשעו לאיש לגלות המקום יענה לא מדוע לומר איוב שהתלונן

דבריו) יתר על עוד להשי' יבטיחו ואף המקו' חסדי עוד ויספר לגבוה האמיר' היא וזו במכאוב ויוכיחו בו ידבר בחלום כי הוא כן לא :לאמר
(‡).ÔÚÈÂלזה והעונש , השכר גמול  בדבר להשיב בא  ועתה האדם אל  הפשע  הגלות בדבר לו השיב  הראשונה  שבמענה  לפי 

בשניה: והתחיל  מהראשונה והפסיק דבר בכל  יפה להתבונן לענין ענין בין ריוח  ÌÈÓÎÁ.(·)נתן ÂÚÓ˘הרעים כלפי פניו חזר
מאמרי: להבין הבינה עמכם כי אמרי  האזינו יודעים ואתם מלי שמעו חכמים אתם ‡ÔÊÂ.(‚)ואמר  ÈÎקולות תבחן  שהאוזן כמו

וצדק: אמת אמרי יבינו  חכמה בעלי כן מתוק או הוא המר לדעת לאכול  הראוי יטעם שהחך וכמו המה מי של  הדברים 
(„).‰¯Á· ËÙ˘Ó:מהצודק צודק  הבלתי להפריש  טוב מה  בינינו ונדעה  האמת בירור לברר  משפט לנו  נבחרה ואתם אני
(‰).È˙˜„ˆ:וזכאי צדיק ÈËÙ˘Ó.אני ¯ÈÒ‰:הראוי הגמול  משפט  ממני ‡ÊÎ·.(Â)הסיר  ÈËÙ˘Ó ÏÚאשר גמולי משפט  מלבד 

בחנם : עוד  מייסרני שאפילו עד גמולי שחומס  די לא ר"ל  פשע בלי חצי אנוש  עוד  הנה  ממני שפסקה  אומר ‚·¯(Ê)אני ÈÓ
.·ÂÈ‡Î הואיל ספוקו די לשתות  ירבה  אשר מים השותה כמו לעג בדברי כ"כ  ירבה אשר כאיוב  בחכמה חשוב אדם  הנמצא

מחיר: בעדו לתת  הדרך און:Á¯‡Â.(Á)ואין פועלי  עם להתחבר אורח  Â‚Â'.וילך  ˙ÎÏÏÂ:במ "ש הדבר  ‡Ó¯.(Ë)כפל  ÈÎ
ללכת שירצה במה לאדם  בא ותועלת הנאה אין  ר"ל וגו' יסכן  לא אמר כי איוב כדברי שיאמר וגו' גבר מי שאמר  למעלה  מוסב

ובפקודיו : בדרכו האלהים  Ï··.(È)עם  È˘‡: חכמה לבב  אנשי Ú˘¯Ó.ר"ל  Ï‡Ï ‰ÏÈÏÁ: הראוי גמול ÏÂÚÓ.לעשוק  È„˘Â
לצדיק: ורע לרשע  טוב ‡„Ì.(È‡)לגמול ÏÚÂÙ ÈÎיזמין כן איש אורח וכפי רע  ואם  טוב אם לו ישלם כן האדם  פועל  כפי

במ "ש : הדבר וכפל  ‡ÌÓ.(È·)לו  Û‡ ר"ל ירשיע לא אל  אשר היא  שהאמת כ "ש  ור "ל  כי אף אמר  וכאילו כי מלת תחסר
מאליו: ומובן קצר מקרא והוא הרשיע  לא  אשר למי  רשע גמול ישלם ËÙ˘Ó.לא ˙ÂÚÈ ‡Ïלעשוק יעות לא  המשפט  אפילו

שכרו : Ù˜„.(È‚)גמול ÈÓ וא "כ בראה  ומרצונו  בראה הוא והלא מבלעדו אותה  ברא  מי או הארץ  את  לברוא עליו צוה מי וכי 
בידו: והכל  ממנו בא  קיומה ÌÈ˘È.(È„)כל  Ì‡לאסוף הוא יוכל  הלא לאין  מיש הכל  להפוך  העולם  על לבו משים היה אם 

לאין: שבה והיתה  ממנו הבאה  ההשפעה העולם מן מונע היה ר "ל  ממנו בו הנתון והנשמה  הרוח מהעולם אליו

oeiv zcevn
(‚Ï).ÍÙÏ‡‡Â פיך עונך יאלף כמו טו)אלמדך  :(לעיל

(·).ÌÈÚ„ÂÈÂ: דעה אשר‡ÊÎ·.(Â)בעלי כמו הפסקה ענין
מימיו יכזבו כח)לא אנושה‡Â˘.:(ישעיה כמו ביותר כאוב

א)מכותיה  הלאל ÔÎÒÈ.(Ë):(מיכה כמו ותועלת  הנאה ענין
גבר  כג)יסכן ורצון:·¯ˆÂ˙Â.:(לעיל ריצוי ÏÈÏÁ‰.(È)מל '

וגנאי: וימציאוÂ‡ÈˆÓÈ.(È‡)חולין כמו והושטה הזמנה  ענין
אהרן ט)בני עליÙ˜„.(È‚):(ויקרא פקד  והוא  כמו (עזרא צוה

יכניס:ÛÂÒ‡È.(È„):א)
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·úBéäì ìçúaMä øçà–éànL úéaíéøîBà:úaMä éðôlî ìkä úà ïéìéaèî;ìlä úéáeíéøîBà:íéìk ¨¦§©©©©¨¥©©§¦©§¦¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨¥¦¥§¦¥¦
úaMä éðôlî,úaMa íãàå. ¦¦§¥©©¨§¨¨©©¨

‚ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMnL ïéåLåïøäèì,ïéìéaèî àG ìáà;ábî ïéìéaèîeäøeáçì äøeáçîe áâì. §¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨£¨©§¦¦©§¦¦¦©§©¥£¨©£¨
„éànL úéaíéøîBà:ïäéìò ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî,úBìBò àG ìáà.ìlä úéáeíéøîBà:íéîìL ïéàéáî ¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨¥¦¥§¦§¦¦§¨¦

íäéìò ïéëîBñå úBìBòå. §§§¦£¥¤

aaaa.lkd z` oiliahn:úáùä éðôìî ïéìéáèî íéìë ïéá íãà ïéá äìéáè êéøöù äî ìëå .ìâøá åîöò øäèì íãà áééçù.zayd iptln milkíäù ïåéëù
úéáã ïçë êòéãåäì àëä è÷ðã úáùå .øåñàå àðî ï÷úî äéì äåä è"åéáå úáùá åäì ìéáèî éà ,äìéáè íãå÷ åì ïééåàø åéä àìù øáãì äìéáè øçàì ïééåàø

:äìéáè íùì àìå âåðòúì õçåøå ïðèöîëå ø÷éîë äàøðã íåùî ,íãà ìéáèäì åøù úáùá åìéôàã ,ììä
bbbb.oa` ilka mind z` oiwiyny oieyeåà íéçåìî íéî äå÷îá ïðúåðå äàîåè ìá÷î åðéàù ïáà éìë ïäî àìîî ,åàîèðå úåúùì íéôé íéî åì ùéù éî

,ãáìá íéîì àìà ä÷ùîå ìëåà íåùì äå÷îá äøäè ïéàå .åøäèå åäééáâà åìèáå äå÷î éîì íéøáåçîå íéòåøæ åìà åàöîð ,íéîì íéî íé÷ùåðù ãò íéøåëò
:äòéøæ úøåúá àìà äìéáè úøåúá àìå.oiliahn `l la`áâà éìëì äìéáè úåìòì éãë ,åá ÷éùäì ,éìëì äìéáè êéøöù àîè õò éìëá ïúåà ïéðúåð ïéàù

:íéî ú÷ùä:abl abn oiliahne,äîåøú ìù ïééì úâá íéáðò ïäá êåøãì êìîðå ,ïéìåç ìù ïîùì ãáä úéáá íéúéæ ïäá êåøãéù úòãì íéìë ìéáèäù éî
ìåëé äìéáè äúåàå .ùãå÷ íùì äéðù äìéáè íéëéøö ,ùãå÷ íäá úåùòì êìîðå äîåøú íùì íéìë ìéáèä íà ïëå .äîåøú íùì äéðù íòô ïìéáèäì êéøö

:äøäè úôñåúì àìà äàîåè éãéî ïúåà úåìòäì åæ äìéáè ïéàù éôì éìë ïå÷ú ïàë ïéàù ,è"åéá ìéáèäì.dxeagl dxeagneúðî ìò íéìë ìéáèä íà
:è"åéá äúåùòì øúåî äìéáè äúåà ,äéðù íòô åéìë ìéáèäì àáå úøçà äøåáç íò úåðîéäì êìîðå åæ äøåáç íò åçñô ìåëàì

ccccminly oi`ian:íãàì äìéëà êøåö íäá ùéù éôì .äâéâç éîìù ,è"åéá.mdilr oikneq oi`eêîåñ äéä åçë ìëáù ,úåáù íåùî äøåñà äëéîñäù
:äèéçù äëéîñì óëú ù"áì åäì úéìã ,è"åéòî íäéìò ïéëîåñ àìà .íééç éìòáá ùîúùî äéì äåäå.zeler `l la`ïáø÷ ïäù ïéôñåîå ïéãéîúî õåç

`xephxa yexit
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ìç,טוב יום –úaMä øçà úBéäì, ראשון ביום –éànL úéa ÈÄÀÇÇÇÇÈÅÇÇ
úaMä éðôlî ìkä úà ïéìéaèî :íéøîBà אדם חייב שכן – ÀÄÇÀÄÄÆÇÙÄÄÀÅÇÇÈ

ברגל  עצמו ב ב ב ב ))))לטהר  טז טז טז טז ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראש ראש ראש ראש  בערב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  לטבול דרכם והיה ,

להטביל צריכים שהיו שכן וכל בטהרה, טוב ליום להיכנס כדי  טוב, יום
טוב יום לצורך  טוב יום בערב כליהם בית ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))את וסוברים ;

בין  הכל, את מטבילים השבת, אחר  להיות טוב יום חל שאם שמאי,
בשבת. להטבילם שאסור  לפי שבת, מערב כלים, בין  ìläאדם úéáeÅÄÅ

úaMä éðôlî íéìk :íéøîBàשהואיל בגמרא, מבואר  הטעם – ÀÄÅÄÄÄÀÅÇÇÈ
טבילה, קודם לו  ראויים היו  שלא לדבר הטבילה לאחר  ראויים והכלים

טוב ביום או בשבת מטבילם מתקנם,אם הוא כאילו נראה זה הרי
טוב, וביום בשבת כלים להטביל אסור  úaMaהלכך  íãàåאבל – ÀÈÈÇÇÈ

לשם  שרוחץ ניכר  שאינו  לפי  בשבת, אפילו לטבול  לו מותר אדם
בטבילת  גוזרים שמאי  בית ברם, לתענוג. כרוחץ נראה אלא טבילה

כלים הטבלת משום .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אדם

ג ה נ ש מ ר ו א ב

באה  טוב, וביום בשבת כלים להטביל  שאסור הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
טוב. ביום מותרות שהן טבילות שיש  ללמד, משנתנו 

ïéåLå, הלל ובית שמאי  בית –ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMnL ÀÈÄÆÇÄÄÆÇÇÄÄÀÄÆÆ
ïøäèì, אבן כלי טוב ביום מהם ממלאים שנטמאו , שתיה מי – ÀÇÂÈ

במקווה המים עם הכלי את ומכניסים טומאה, מקבל  (eininyשאינו
,(migeln mdy oebk ,dizyl miie`x mpi`שבכלי הטמאים שהמים עד

המים  מיטהרים כך  ידי ועל לאלו , אלו  ונושקים המקווה במי נוגעים
בלבד . למים אלא זו בדרך טהרה אין ברם, ïéìéaèîשבכלי ; àG ìáàÂÈÇÀÄÄ

במים  טומאה, המקבל  בו , וכיוצא עץ, כלי  ממלאים אין כלומר  –
אף  וצריך המים, מן  נטמא שהכלי לפי  במקווה, לטהרם כדי  הטמאים

במשנה  שבארנו כמו טוב, ביום כלי להטביל  ואסור טבילה, הוא
מפרשים:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))הקודמת ויש  ;oiliahn `l la` ממלאים שאין  –

השקת  אגב להטבילו  כדי  טבילה, שצריך  טמא, עץ כלי  המים מן
טוב ביום היא אסורה הכלי שהטבלת המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))המים, ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; .((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;;

áâì ábî ïéìéaèîe אחר לשם אחד משם כלומר  –abÎlrn enk) ÇÀÄÄÄÇÀÇ
,(abÎlrlבשביל הבד בבית בהם להשתמש כדי  כליו  שהטביל  מי כגון

חולין של oileg),שמן ab lr mliahdy) בגת בהם להשתמש ונמלך
תרומה לשם שנית להטבילם צריך תרומה, של  dnexz),ליין  ab lr)

צריכים  קודש , בהם לעשות ונמלך  תרומה לשם כליו שהטביל  מי וכן
אינה  זו שנייה וטבילה ו ), ב, (חגיגה קודש לשם שנייה טבילה הכלים

טהרה תוספת לשם אלא טומאה מידי הכלי את להעלות ;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))באה
äøeáçì äøeáçîe עם פסחו  לאכול  מנת על  כליו  שהטביל  מי – ÅÂÈÇÂÈ

כליו  להטביל בא והוא אחרת, חבורה עם להימנות ונמלך זו חבורה
אותה  לכך, צריך  אינו  הדין מן  שכן  יתרה, חומרה משום שנייה פעם

טוב ביום היא מותרת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))טבילה מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ויש  .dxeagne
dxeaglשלמים לחבורת תרומה מחבורת רבנורבנורבנורבנו– בשם בשם בשם בשם  משנה משנה משנה משנה """" ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

.חננאל חננאל חננאל חננאל ))))

שבגמרא. בברייתא רבי כדעת טוב, ביום בה שמדובר כולה משנתנו  בארנו 
שבברייתא, כחכמים משנתנו  מפרש הרמב"ם אבל ואחרים. המאירי מפרשים וכן 
טמא  כלי מטבילים ואין בשבת, אפילו לטהרם אבן בכלי המים את שמשיקים

לטהרו  מימיו גב מימיוzayaעל  גב על  כלי  להטביל מותר  טוב ביום אבל  ;
כאחד. והמים הכלי ויטהרו 

i p y m e i
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הרגלים: משלושת רגל בכל להביא ישראל  נצטוו  קרבנות עולה `.שלשה קרבן
dii`x",הנקרא zler"זכורך כל  יראה בשנה פעמים "שלש  טז): טז , (דברים שנאמר

ריקם". ה' פני  את יראה ולא יבחר ... אשר  במקום אֿלהיך ה' פני  a.את Ðקרבן
הנקרא dbibg",שלמים inly" חג אותו  "וחגותם יד ): יב, (שמות נאמר  כך ועל

b.לה'". Ð .daeg zepaxw md elld zepaxwd ipyהנקראים שלמים "inlyקרבנות
,"dgnyלפני ושמחת שם ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים שנאמר  מה לקיים

אחרים. מקרבנות בשר שיש  בזמן חובה אינם ואלה אֿלהיך". ה'
והמעשר  הבכור מן  (חוץ נדבה בין חובה בין  היחיד, שמקריב בהמה קרבנות כל
כלומר  קרבנו", ראש על  ידו  "וסמך  ב): ג, (ויקרא שנאמר  סמיכה, טעונים והפסח),
כוחו בכל בחיים, בעודה הבהמה, ראש על ידיו  בשתי לסמוך צריך הקרבן  שבעל

יג). ו; ג, הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם ז -ח; ט, מנחות (משנה
בזה  ונחלקו טוב. ביום ושמחה חגיגה ושלמי ראייה עולת בהבאת דנה משנתנו

הלל. ובית שמאי בית

ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa,טוב ביום –íéîìLשלמי – ÅÇÇÀÄÀÄÄÀÈÄ
צורך בהם שיש  לפי  למשנתנו, בהקדמה שהזכרנו כמו  ושמחה, חגיגה

לבעלים, נאכלים השלמים שהרי  אדם, ïäéìòלאכילת ïéëîBñ ïéàåÀÅÀÄÂÅÆ
כמו  כוחו, בכל  הבהמה ראש  על לסמוך שצריך לפי  טוב, ביום –
אין  הלכך טוב, ביום חיים בבעלי  להשתמש ואסור לעיל, שבארנו 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰éànL úéaíéøîBà:ì ïééeàø ïk íà àlà åéìâøì ïénç íãà íçé àGäiúL.úéáeìläïéøézî.íãà äNBò ¥©©§¦¨¥¨¨©¦§©§¨¤¨¦¥§¦¦§¦¨¥¦¥©¦¦¤¨¨
ínçúîe äøeãîdcâðk. §¨¦§©¥§¤§¨

ÂGLíéøác äLìàéìîb ïaøøéîçî,éøáãkéànL úéa:è íBiî ïénçä úà ïéðîBè ïéàúaMì áB,ïéô÷Bæ ïéàå §¨§¨¦©¨©§¦¥©§¦§¦§¥¥©©¥§¦¤©©¦¦©©¨§¥§¦
áBè íBéa äøBðnä úà,ïé÷é÷ø àlà ïéöéøb ïézt ïéôBà ïéàå.øîàìàéìîb ïaø:ìL ïäéîéîàaà úéaeéä àG ¤©§¨§§¥¦¦¦§¦¦¤¨§¦¦¨©©¨©§¦¥¦¥¤¤¥©¨¨

ïéöéøb ïézt ïéôBà,ïé÷é÷ø àlà.Bì eøîà:äNòp äîéáà úéáìE,ìàøNé ìëì ïél÷îe ïîöò ìò ïéøéîçî eéäL, ¦¦¦§¦¦¤¨§¦¦¨§©©£¤§¥¨¦¤¨©§¦¦©©§¨§¦¦§¨¦§¨¥

.òåá÷ ïðîæå øåáöøîà àðîçøã ,è"åéá àìå ìâøä úåîé øàùá úåáø÷ äéàø úåìåò åìéôàå .èåéãä úìéëà äá ïéàù ãéçé úìåò àéáé àì ìáà(è"ë øáãîá)
:äåáâì àìå íëì ,íëì äéäú úøöò.mixne` d"aeáéúëã .äéàø úåìåòå äâéâç éîìù íéàéáî(æ"è íéøáã)éøáã úåáãðå íéøãð ìáà .'äìã ìë ,'äì úøöò

:íéîìù àìå úåìåò àì è"åéá ïéáéø÷ ïéà ìëä
dddd.eilbxl oing mc` mgi `l:äöéçø ìéáùá øåà øéòáäì àìå ,äøåúä äøéúä ùôð ìëåà.oixizn lld ziaeäìéëà êøåöì äøòáä äøúåäù êåúîã

åèà è"åé åøæâã ,åôåâ ìë àì ìáà ,åéìâøå åéãé åéðô ïäá õçåø è"åéá åîçåäù ïéîçã äëìä ÷ñôå .äàðä åæéà êøåö äá ùéùë äìéëà êøåöì àìù éîð äøúåä
:è"åéá åôåâ ìë ïäá õçåø ,è"åéòî åîçåäù ïéîçå .úáù

eeee.zayl h"ein oingd z` oipneh oi`åéä ë"à àìà ïéðîåè ïéàå ,ìéùáúä ìò áøéò ë"à àìà ïéìùáî ïéàå ,úôá áøéò ë"à àìà ïéôåà ïéà ù"á éøáñã
:äëìä ïëå .øùáå úô åòá éîð ä"áã çëåî àøîâá åäéîå .ãáìá ìéùáú ìù áåøéò ìò ïéðîåèå ïéìùáîå ïéôåàã éøáñ ä"áå .è"åéòî ïéðåîè ïéîç åìoi`

.dxepn oitwef:íéìëá ïéðá ïéà éøáñ ä"áå .íéìëá ïéðá ùéå ,äðåáë éåäã ïúåà ïéøéæçî ïéà ,äéúåéìåç å÷øôúðù úåéìåç ìù.oivixb:úåáò úåøëë`l`
.oiwiwxäáåøî úô ïéôåà íéøîåà ä"áå .àçøè íåùî è"åéá äáåøî úô ïéôåà ïéà ù"á éøáñã ,úå÷ã úåøëë:äôé úéôàð àéä äáåøî úôäù ïîæáù ,è"åéá

`xephxa yexit

מערב  אלא טוב ביום שמביאים והשמחה החגיגה שלמי על  סומכים
טוב. úBìBòיום àG ìáà,טוב ביום יחיד  עולות מביאים אין – ÂÈ

ואפילו לאדם, אכילה בהן  ואין למזבח, כולן שהן  ראייה,לפי עולות
שנאמר הרגל, ימות בשאר  אלא טוב ביום קרבות אינן  היום, צורך  שהן 

מא מא מא מא ):):):): כגכגכגכג,,,, ויקראויקראויקראויקרא ידידידיד;;;; יביביביב,,,, בלבד((((שמות שמות שמות שמות  חגיגה – לה'" חג אותו "וחגותם
ראייה עולות לא אבל  טוב, ביום íéøîBà:.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))קריבה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

úBìBòå íéîìL ïéàéáî חגיגה שלמי  בין  טוב ביום מביאים – ÀÄÄÀÈÄÀ
כלומר לה', שהוא כל – לה'" "חג שכתוב: ראייה, עולות ובין  ושמחה

טוב, ביום אותם מביאים טוב, יום חובת שהם הקרבנות ïéëîBñåÀÀÄשכל 
íäéìò הסמיכה גם מותרת טוב, ביום מותרת והקרבתם הואיל – ÂÅÆ

ט, מנחות (משנה שחיטה לסמיכה תיכף הלל : בית שסוברים עליהם,
בקרבנות  ברם, שחיטה. לסמיכה תיכף סוברים אינם שמאי בית אבל  ח).

לא  טוב, ביום קרבים שאינם מודים, הלל  בית אף ונדבות, נדרים של
ביום  להביאם ואפשר  קבוע, זמנם ואין הואיל  שלמים, ולא עולות

אחר.
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הנאה  לצורך  אלא נפש אוכל לצורך שלא טוב ביום אש בהבערת דנה משנתנו
האדם. של  אחרת

åéìâøì ïénç íãà íçé àG :íéøîBà éànL úéa יחמם לא – ÅÇÇÀÄÈÅÈÈÇÄÀÇÀÈ
ביום  מלאכה התורה התירה שלא רגליו, לרחיצת טוב ביום מים אדם
בית  לדעת שאסור , הדין  והוא בלבד; נפש אוכל לצורך  אלא טוב
"לרגליו " המשנה שנקטה אלא וידיו , פניו  לרחיצת מים לחמם שמאי,

בסיפא כדלהלן הלל, בית של היתרם כוח להשמיענו  ,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))כדי
äiúLì ïééeàø ïk íà àlàלהשתמש מותר לשתיה, הוחמו  שאם – ÆÈÄÅÀÄÄÀÄÈ

ראויים  המים אם שאף מפרשים, יש ורגליו . ידיו  פניו , לרחיצת גם בהם
תחילה  מהם שתה כן אם אלא לרחיצה בהם משתמש אינו  לשתיה

ïéøézî.((((תוספות תוספות תוספות תוספות )))) ìlä úéáe לרחיצת אפילו  טוב ביום מים לחמם – ÅÄÅÇÄÄ
שהותרה  מתוך הלל : בית שסוברים וידיו, פניו לצורך שכן ומכל  רגליו ,

בה  כשיש  אכילה, לצורך  שלא גם הותרה נפש  אוכל לצורך הבערה
רחיצת  אלא הלל  בית התירו שלא מפרשים, יש  לאדם. הנאה איזו צורך 

כל רחיצת אבל  נפש , לכל השווה צורך שהוא לפי ורגליו, ידיו  פניו
אסורה, נפשגופו  לכל  השווה צורך המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).שאינה "כלל((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

שהוחמו  חמין "כי  – למשנתנו  בפירושו הרמב"ם כותב – הדברים"
אם  אלא גופו , כל רוחץ ואינו ורגליו , ידיו  פניו  בהם רוחץ טוב, ביום

בהם  רוחץ שבת מערב שהוחמו  וחמין  טוב; יום מערב הוחמו כן 
גופו". כל  לא אבל ורגליו , ידיו פניו äøeãîבשבת íãà äNBò– ÆÈÈÀÈ

טוב, dcâðkביום ínçúîe שזו הברייתא, לפי מבואר  בגמרא – ÄÀÇÅÀÆÀÈ
ומתוך הוא, נפש  כל  צורך להתחמם שהצורך  הסוברים הלל, בית דעת

כמו  אכילה, לצורך שלא גם הותרה אכילה, לצורך הבערה שהותרה
להתחמם  בשביל  מדורה לעשות אוסרים שמאי  בית אבל  לעיל , שבארנו 

הגוף. כל הנאת משום בזה שיש פי  על אף כנגדה,
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GLíéøác äL,טוב יום בענייני –øéîçî ìàéìîb ïaø פוסק – ÀÈÀÈÄÇÈÇÀÄÅÇÀÄ
לחומרה, éànLבהם úéa éøáãkמצאצאי היה שהוא פי על אף – ÀÄÀÅÅÇÇ

הם: ואלו  הזקן; áBè`.הלל íBiî ïénçä úà ïéðîBè ïéàÅÀÄÆÇÇÄÄ
úaMìמובא בגמרא בברייתא א א א א ):):):):– כבכבכבכב,,,, בבבב;;;; יז יז יז יז ,,,, i`ny((((ביצה ביצה ביצה ביצה  zia" ÇÇÈ

oite` oi` :mixne`(לשבת טוב axir(מיום ok m` `l` עירוב" (עשה
oipnehתבשילין") oi`e ,liyaza axir ok m` `l` oilyan oi`e ,zta

axrn :mixne` lld ziae .aeh mei axrn oipenh oing el eid ok m` `l`
."ekxv lk ea dyere cg` liyaza mc` בית שלדעת הדברים: פירוש 

היינו  דבר , לכל מועיל  וזה ותבשיל, פת תבשילין  עירוב מניחים הלל
לדעת  אבל  לשבת. טוב מיום חמין להטמין  ואף ולבשל  לאפות שמותר 

עירוב  ואין  ומין , מין כל  על  טוב יום מערב לערב צריכים שמאי  בית
להטמנת  לא אבל בלבד , ולבישול לאפייה אלא מועיל  ותבשיל  פת

"עירוב  סמך שעל  שמאי , כבית להחמיר פסק גמליאל רבן ואף חמין .
לשבת, טוב מיום החמין  את טומנין  אין  ותבשיל פת של תבשילין"

טוב. יום מערב טמונים חמין לו  היו  כן אם aïéô÷Bæ.אלא ïéàåÀÅÀÄ
áBè íBéa äøBðnä úà במנורה כאן  שמדובר מבואר , בגמרא – ÆÇÀÈÀ

להחזיר שאסור  שמאי בית וסוברים טוב, ביום שנתפרקה חוליות של

שנראה  מפני טוב, ביום המנורה את ולזקוף למקומן החוליות את
גמליאל ורבן בכלים. בניין  שאין סוברים, הלל בית ברם, כבונה.

שמאי. כבית bïéôBà.החמיר ïéàå,טוב ביום –ïéöéøb ïézt– ÀÅÄÄÄÀÄÄ
וגדולות, עבות ïé÷é÷øכיכרות àlà בית שסוברים דקות, עוגות – ÆÈÀÄÄ

אבל יתירה. טירחה משום טוב, ביום מרובה פת אופים אין  שמאי:
נאפית  שהפת לפי  טוב, ביום מרובה פת אופים סוברים: הלל  בית

שמאי . כבית גמליאל רבן החמיר בזה ואף מלא. כשהתנור øîàÈÇיפה
ïézt ïéôBà eéä àG àaà úéa ìL ïäéîéî :ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÄÅÆÆÅÇÈÈÄÄÄ

ïé÷é÷ø àlà ,ïéöéøb,להעיד גמליאל  רבן  בא לדבריו  כסיוע – ÀÄÄÆÈÀÄÄ
למעשה  מחמירים היו הזקן , גמליאל  בן  שמעון רבן אביו , בבית שגם

דקות, אלא עבות כיכרות טוב ביום לאפות Bìלא eøîà:חכמים – ÈÀ
ïél÷îe ïîöò ìò ïéøéîçî eéäL ,Eéáà úéáì äNòp äîÇÇÂÆÀÅÈÄÆÈÇÀÄÄÇÇÀÈÀÄÄ
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éøçå ïéöéøb ïézt ïéôBà úBéäì. ¦§¦¦¦§¦¦¨Ÿ¦
ÊGL øîà àeä óàì÷äì íéøác äL:úBhnä ïéa ïéãaëî,áBè íBéa øîânä úà ïéçépîe,ñl÷î éãb ïéNBòå ©¨©§¨§¨¦§¨¥§©§¦¥©¦©¦¦¤©ª§¨§§¦§¦§ª¨

íéçñô éìéìa.íéîëçåïéøñBà. §¥¥§¨¦©£¨¦§¦
ÁGLíéøác äLäéøæò ïa øæòìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà:äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé Búøt,úà ïéãø÷îe §¨§¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨©¦©£¨¦§¦¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨§¨§¦¤

áBè íBéa äîäaä,íälL íéçøa ïéìtìtä úà ïé÷çBLå.äãeäé éaøøîBà:áBè íBéa äîäaä úà ïéãø÷î ïéà ©§¥¨§§£¦¤©¦§§¦¨¥©¦¤¨¤©¦§¨¥¥§¨§¦¤©§¥¨§
äøeaç äNBòL éðtî,ïéôöø÷î ìáà.íéîëçåíéøîBà:ïéãø÷î ïéà,ïéôöø÷î àG óà. ¦§¥¤¤©¨£¨§©§§¦©£¨¦§¦¥§¨§¦©§©§§¦

.ixge:ù"á éøáãë øéîçîù äî ìëá â"øë äëìä ïéàå .àëéà àçøèå úåîîåòå úåëìåä íéìçâäù ìåãâ ÷ñéä àéòáã íåùî ,íéìçâ â"ò úôàðä äìåãâ äñéò
ffff.zehnd oia oicaknàåäù úéá éáâ ïðéùééçãë úåîåâ äåùé àîù ïðéùééç àì èòåî íå÷î àåäù éðôîå .úåèî â"ò ìåëàìå áñäì íéìéâøù .íù ïéìëåàù

:àîåâ íù äéäé àìù à"àå ìåãâ.xnben:øåñà ìëä éøáã íéìëä úà øîâì ìáà .äá çéøäì íéìçâ éáâ ìò äðåáì.qlewnäöåç ïééåìú åéòî éðáå åéòøë
äéá áéúëã çñôì øëæ íéùåò åéäå ,åäìåöùë [åãöá] åì(á"é úåîù)àñìå÷å ,úùçð òáåëå íåâøú .åîò åéðééæ éìëù äæ øåáâë ñìå÷î .åáø÷ ìòå åéòøë ìò åùàø

:ñåìé÷ ïåùì ,ãáåëî ñìå÷î ùøéô í"áîøå .àùçðã.oixqe` minkgeåðéàù ,àåä ùôð ìëì êøåö åàìã íåùî ,øîâåîå .úåîåâ ééååùà íåùî ,ãåáéë .ïúùìùá
:íéîëçë äëìäå .õåçá íéùã÷ ìëåàë äàøðù éðôî ,ñìå÷î .òø åçéøù éîìå íéâðåòîìå íé÷ðåôîì àìà

gggg.dipxw oiay drevxa d`vei ezxtàìù ìòå ,åúðëù ìù àìà äúéä äéøæò ïá à"ø ìù åúøô àìå .äì èéùëú åðéàå àåä éåàùî íéîëç åøîàå .éåðì
:åîù ìò úàø÷ð äá äçéî.h"eia oicxwne:äøåáç ãéáòã â"òàå ,äîäáä äá ïéãøâîå ïéëëçîå úå÷ã äéðéùù ìæøá ìù äðè÷ äøéâî ïéîë.odly migxa

:êëì úåéåùòä úåðè÷.oitvxwn:äøåáç ïéùåò ïéàå .úåñâ äéðéùù õò ìù äøâîá.oitvxwn `l s`äùìùá ò"áàøë äëìä ïéàå .ãåøé÷ åèà óåöø÷ ïðéøæâã
ììä íéøáãéâéìôã íéîëçå .äéúååë ì"éé÷å ,øúåî ïéåëúî ïéàù øáã øîàã ïåòîù éáøã äéúèùá äéì í÷ àäáã íåùî ,ãáìá äîäáä úà ïéãø÷îá àìà ,å

`xephxa yexit

éøçå ïéöéøb ïézt ïéôBà úBéäì ,ìàøNé ìëìפי על  שאף – ÀÈÄÀÈÅÄÀÄÄÄÀÄÄÈÙÄ
ה  מקום מכל עצמם, על  מחמירים שמותרשהיו  לאחרים, מקילים יו
ואפילו  עבות, כיכרות טוב ביום גדולות ixeg,לאפות חררות היינו 

מרובה. וטרחתם גחלים גבי  על mixacdהנאפות zyly lka dklde
,lld ziak גמליאל רבן  כדעת טובטובטובטוב")")")")ולא יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין .((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

ז ה נ ש מ ר ו א ב

כדברי דברים בשלשה מחמיר  היה גמליאל  שרבן  הקודמת, במשנה שלמדנו כיון

וחולק  בהם מקל  גמליאל  רבן  שהיה דברים, שלשה משנתנו מביאה שמאי, בית
חכמים. דברי על 

àeä óà, גמליאל רבן  –GL øîàì÷äì íéøác äL ואלו – ÇÈÇÀÈÀÈÄÀÈÅ
úBhnä`.הם: ïéa ïéãaëîעל בסעודה להסב רגילים שהיו  – ÀÇÀÄÅÇÄ

פירורי את טוב ביום לטאטא שמותר  גמליאל , רבן  וסובר המיטות,

בשבת  הבית את לטאטא אסרו חכמים שכן  המיטות; בין שנפלו האוכל 
גמליאל רבן אבל כבונה, זה והרי  גומות, ישווה שמא גזירה טוב, וביום

המיטות, בין  אבל כולו, הבית בטיאטוא אלא לאסור שאין סובר,
אבק  יעלה שלא יום כל  שם ומטאטאים מועט, מקום וזה הואיל 

משום  שם לטאטא מותר  ולכן גומות, שם אין הסתם מן למסובים,
טוב יום סעודת בין ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כבוד  גם לטאטא אוסרים חכמים ברם,

הבית. כל  לטאטא יבוא שלא aíBéa.המטות, øîânä úà ïéçépîeÇÄÄÆÇËÀÈÀ
áBèלבונה להניח היו  נוהגים –(minyad ipinn)כדי גחלים, על

מן  העולה הבשמים עשן  הבשמים; של  נעים ריח למסובים להעלות

נקרא טוב,"xnben";הגחלים ביום אף כן לעשות גמליאל רבן  והתיר
ביום  שמותר נפש  אוכל  כצורך זה והרי הגוף, הנאת בזה שיש  משום

שאינו  מאחר טוב, ביום המוגמר את להניח אוסרים חכמים אבל טוב.
ומפונקים, עשירים אלא למוגמר  נזקקים שאין  נפש, לכל  השווה צורך 

רע. שריחם אנשים bíéçñô.או  éìéìa ñl÷î éãb ïéNBòå– ÀÄÀÄÀËÈÀÅÅÀÈÄ
qlewn icbובני קרבו, ועל כרעיו  על  ראשו  צלוי , כולו  שהוא גדי היינו 

בירושלים  הפסח קרבן את צולים שהיו כדרך  לו, חוצה לו  תלויים מעיו 
:qlewn) היו שהמעיים לפי  מפרשים: ויש מכובד. הרמב"ם: מפרש

שכן  עליו, שנשקו כגבור נראה והיה הגדי , גוף על ככובע תלויים
"zyegp raek": תרגומו – ה יז , א' שמואל – בגליית qleweהכתוב

;(qgpc אף הפסח חג בליל מקולס גדי שעושים גמליאל, רבן  וסובר
הפסח. לקרבן  זכר  הזה, ïéøñBàבזמן íéîëçå שלשת בכל  – ÇÂÈÄÀÄ

למעלה, הטעם שבארנו כמו הראשונים, הדברים בשני הללו: הדברים
"qlewn icb"e.בחוץ קדשים כאוכל שנראה משום חכמים, אוסרים

.minkgk dklde
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עזריה  בן  אלעזר רבי  בהם שנחלקו  דברים", "שלשה על ללמד מוסיפה משנתנו

וחכמים.

GLïéøñBà íéîëçå ,øézî äéøæò ïa øæòìà éaø íéøác äL ÀÈÀÈÄÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÄÇÂÈÄÀÄ
הם: ואלו –.`äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé Búøt לרשות – ÈÈÀÈÄÀÈÆÅÇÀÆÈ

מן  מצּווה האדם ואמנם בשבת. בהמתו הרבים שביתת על התורה

בדבר הרבים לרשות בשבת שתצא לבהמתו  לתת לו  ואסור בשבת,
גופה על  משא `),שהוא ,d zayl epzncwd oiir)אלעזר שרבי  אלא

לנוי. לה העשויה קרניה, שבין ברצועה הפרה שתצא התיר עזריה בן
הפרות  כל שאין  לפי  לנוי, שהיא רצועה גם בה אסרו  חכמים ברם,

ברייתא מובאת בגמרא כמשא. נחשב זה והרי בכך, כגכגכגכג,,,,רגילות ((((ביצה ביצה ביצה ביצה 

dzid"א א א א ):):):): ely `l",(עזריה בן אלעזר  רבי  של  פרתו  זו היתה (לא

"eny lr z`xwp da dgin `ly jezne ,dzid ezpky ly `l` שבת (עיין
ד). aáBè.ה, íBéa äîäaä úà ïéãø÷îe את לגרד מותר  – ÀÈÀÄÆÇÀÅÈÀ

עושה  שהמגרדת פי  על אף דקות, ששיניה ברזל  של  במגרדת הבהמה
הוא. מתכוון  שאין שדבר  חבורה, לפעמים búà.בה ïé÷çBLåÀÂÄÆ

ïéìtìtä,טוב ביום –íälL íéçøa לשחיקת המיוחדות – ÇÄÀÀÄÈÅÇÄÆÈÆ
אינם  חכמים אבל  מרובה. טורח ויש גדולות שהן  פי על אף פלפלים,

או  אבן  של קטנה במדוכה אלא טוב ביום פלפלים שחיקת מתירים
וכדומה. עץ äîäaäשל  úà ïéãø÷î ïéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÀÈÀÄÆÇÀÅÈ

áBè íBéa, לעיל שבארנו  כמו –äøeaç äNBòL éðtîרבי – ÀÄÀÅÆÆÇÈ
הבהמה  את לגרד  אסור  הלכך  אסור, מתכוון שאינו שדבר סובר , יהודה

חבורה, בה עושות הברזל  ששיני  לפי  ברזל, של ìáàÂÈבמגרדת
ïéôöø÷î ואין רחבות, ששיניה עץ, של  במגרדת אותה מגרדים – ÀÇÀÀÄ

חבורה. חשש  íéøîBàבהן íéîëçåàG óà ,ïéãø÷î ïéà : ÇÂÈÄÀÄÅÀÈÀÄÇ
ïéôöø÷î יתירו שאם קירוד , משום בקירצוף חכמים שגוזרים – ÀÇÀÀÄ

מפרש: הרמב"ם לקרד . יבואו שמא חשש  יש  הסרת cexiwלקרצף הוא

חבורה  שם ועושים הבהמה, בירכות הנאחזים הקטנים הזבובים
אותם. עושים sevxiwכשעוקרים שאינם הגדולים, הזבובים הסרת הוא

בן  אלעזר  כרבי  הבהמה בקירוד  והלכה אותם. כשמסירים חבורה
ברם, מותר . מתכוון שאינו  שדבר שמעון  כרבי  היא הלכה שכן עזריה,

פלפלים. ובשחיקת הפרה minkgk.ברצועת dkld

izdw - zex`ean zeipyn
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‰éànL úéaíéøîBà:ì ïééeàø ïk íà àlà åéìâøì ïénç íãà íçé àGäiúL.úéáeìläïéøézî.íãà äNBò ¥©©§¦¨¥¨¨©¦§©§¨¤¨¦¥§¦¦§¦¨¥¦¥©¦¦¤¨¨
ínçúîe äøeãîdcâðk. §¨¦§©¥§¤§¨

ÂGLíéøác äLìàéìîb ïaøøéîçî,éøáãkéànL úéa:è íBiî ïénçä úà ïéðîBè ïéàúaMì áB,ïéô÷Bæ ïéàå §¨§¨¦©¨©§¦¥©§¦§¦§¥¥©©¥§¦¤©©¦¦©©¨§¥§¦
áBè íBéa äøBðnä úà,ïé÷é÷ø àlà ïéöéøb ïézt ïéôBà ïéàå.øîàìàéìîb ïaø:ìL ïäéîéîàaà úéaeéä àG ¤©§¨§§¥¦¦¦§¦¦¤¨§¦¦¨©©¨©§¦¥¦¥¤¤¥©¨¨

ïéöéøb ïézt ïéôBà,ïé÷é÷ø àlà.Bì eøîà:äNòp äîéáà úéáìE,ìàøNé ìëì ïél÷îe ïîöò ìò ïéøéîçî eéäL, ¦¦¦§¦¦¤¨§¦¦¨§©©£¤§¥¨¦¤¨©§¦¦©©§¨§¦¦§¨¦§¨¥

.òåá÷ ïðîæå øåáöøîà àðîçøã ,è"åéá àìå ìâøä úåîé øàùá úåáø÷ äéàø úåìåò åìéôàå .èåéãä úìéëà äá ïéàù ãéçé úìåò àéáé àì ìáà(è"ë øáãîá)
:äåáâì àìå íëì ,íëì äéäú úøöò.mixne` d"aeáéúëã .äéàø úåìåòå äâéâç éîìù íéàéáî(æ"è íéøáã)éøáã úåáãðå íéøãð ìáà .'äìã ìë ,'äì úøöò

:íéîìù àìå úåìåò àì è"åéá ïéáéø÷ ïéà ìëä
dddd.eilbxl oing mc` mgi `l:äöéçø ìéáùá øåà øéòáäì àìå ,äøåúä äøéúä ùôð ìëåà.oixizn lld ziaeäìéëà êøåöì äøòáä äøúåäù êåúîã

åèà è"åé åøæâã ,åôåâ ìë àì ìáà ,åéìâøå åéãé åéðô ïäá õçåø è"åéá åîçåäù ïéîçã äëìä ÷ñôå .äàðä åæéà êøåö äá ùéùë äìéëà êøåöì àìù éîð äøúåä
:è"åéá åôåâ ìë ïäá õçåø ,è"åéòî åîçåäù ïéîçå .úáù

eeee.zayl h"ein oingd z` oipneh oi`åéä ë"à àìà ïéðîåè ïéàå ,ìéùáúä ìò áøéò ë"à àìà ïéìùáî ïéàå ,úôá áøéò ë"à àìà ïéôåà ïéà ù"á éøáñã
:äëìä ïëå .øùáå úô åòá éîð ä"áã çëåî àøîâá åäéîå .ãáìá ìéùáú ìù áåøéò ìò ïéðîåèå ïéìùáîå ïéôåàã éøáñ ä"áå .è"åéòî ïéðåîè ïéîç åìoi`

.dxepn oitwef:íéìëá ïéðá ïéà éøáñ ä"áå .íéìëá ïéðá ùéå ,äðåáë éåäã ïúåà ïéøéæçî ïéà ,äéúåéìåç å÷øôúðù úåéìåç ìù.oivixb:úåáò úåøëë`l`
.oiwiwxäáåøî úô ïéôåà íéøîåà ä"áå .àçøè íåùî è"åéá äáåøî úô ïéôåà ïéà ù"á éøáñã ,úå÷ã úåøëë:äôé úéôàð àéä äáåøî úôäù ïîæáù ,è"åéá

`xephxa yexit

מערב  אלא טוב ביום שמביאים והשמחה החגיגה שלמי על  סומכים
טוב. úBìBòיום àG ìáà,טוב ביום יחיד  עולות מביאים אין – ÂÈ

ואפילו לאדם, אכילה בהן  ואין למזבח, כולן שהן  ראייה,לפי עולות
שנאמר הרגל, ימות בשאר  אלא טוב ביום קרבות אינן  היום, צורך  שהן 

מא מא מא מא ):):):): כגכגכגכג,,,, ויקראויקראויקראויקרא ידידידיד;;;; יביביביב,,,, בלבד((((שמות שמות שמות שמות  חגיגה – לה'" חג אותו "וחגותם
ראייה עולות לא אבל  טוב, ביום íéøîBà:.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))קריבה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

úBìBòå íéîìL ïéàéáî חגיגה שלמי  בין  טוב ביום מביאים – ÀÄÄÀÈÄÀ
כלומר לה', שהוא כל – לה'" "חג שכתוב: ראייה, עולות ובין  ושמחה

טוב, ביום אותם מביאים טוב, יום חובת שהם הקרבנות ïéëîBñåÀÀÄשכל 
íäéìò הסמיכה גם מותרת טוב, ביום מותרת והקרבתם הואיל – ÂÅÆ

ט, מנחות (משנה שחיטה לסמיכה תיכף הלל : בית שסוברים עליהם,
בקרבנות  ברם, שחיטה. לסמיכה תיכף סוברים אינם שמאי בית אבל  ח).

לא  טוב, ביום קרבים שאינם מודים, הלל  בית אף ונדבות, נדרים של
ביום  להביאם ואפשר  קבוע, זמנם ואין הואיל  שלמים, ולא עולות

אחר.
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הנאה  לצורך  אלא נפש אוכל לצורך שלא טוב ביום אש בהבערת דנה משנתנו
האדם. של  אחרת

åéìâøì ïénç íãà íçé àG :íéøîBà éànL úéa יחמם לא – ÅÇÇÀÄÈÅÈÈÇÄÀÇÀÈ
ביום  מלאכה התורה התירה שלא רגליו, לרחיצת טוב ביום מים אדם
בית  לדעת שאסור , הדין  והוא בלבד; נפש אוכל לצורך  אלא טוב
"לרגליו " המשנה שנקטה אלא וידיו , פניו  לרחיצת מים לחמם שמאי,

בסיפא כדלהלן הלל, בית של היתרם כוח להשמיענו  ,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))כדי
äiúLì ïééeàø ïk íà àlàלהשתמש מותר לשתיה, הוחמו  שאם – ÆÈÄÅÀÄÄÀÄÈ

ראויים  המים אם שאף מפרשים, יש ורגליו . ידיו  פניו , לרחיצת גם בהם
תחילה  מהם שתה כן אם אלא לרחיצה בהם משתמש אינו  לשתיה

ïéøézî.((((תוספות תוספות תוספות תוספות )))) ìlä úéáe לרחיצת אפילו  טוב ביום מים לחמם – ÅÄÅÇÄÄ
שהותרה  מתוך הלל : בית שסוברים וידיו, פניו לצורך שכן ומכל  רגליו ,

בה  כשיש  אכילה, לצורך  שלא גם הותרה נפש  אוכל לצורך הבערה
רחיצת  אלא הלל  בית התירו שלא מפרשים, יש  לאדם. הנאה איזו צורך 

כל רחיצת אבל  נפש , לכל השווה צורך שהוא לפי ורגליו, ידיו  פניו
אסורה, נפשגופו  לכל  השווה צורך המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).שאינה "כלל((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

שהוחמו  חמין "כי  – למשנתנו  בפירושו הרמב"ם כותב – הדברים"
אם  אלא גופו , כל רוחץ ואינו ורגליו , ידיו  פניו  בהם רוחץ טוב, ביום

בהם  רוחץ שבת מערב שהוחמו  וחמין  טוב; יום מערב הוחמו כן 
גופו". כל  לא אבל ורגליו , ידיו פניו äøeãîבשבת íãà äNBò– ÆÈÈÀÈ

טוב, dcâðkביום ínçúîe שזו הברייתא, לפי מבואר  בגמרא – ÄÀÇÅÀÆÀÈ
ומתוך הוא, נפש  כל  צורך להתחמם שהצורך  הסוברים הלל, בית דעת

כמו  אכילה, לצורך שלא גם הותרה אכילה, לצורך הבערה שהותרה
להתחמם  בשביל  מדורה לעשות אוסרים שמאי  בית אבל  לעיל , שבארנו 

הגוף. כל הנאת משום בזה שיש פי  על אף כנגדה,
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GLíéøác äL,טוב יום בענייני –øéîçî ìàéìîb ïaø פוסק – ÀÈÀÈÄÇÈÇÀÄÅÇÀÄ
לחומרה, éànLבהם úéa éøáãkמצאצאי היה שהוא פי על אף – ÀÄÀÅÅÇÇ

הם: ואלו  הזקן; áBè`.הלל íBiî ïénçä úà ïéðîBè ïéàÅÀÄÆÇÇÄÄ
úaMìמובא בגמרא בברייתא א א א א ):):):):– כבכבכבכב,,,, בבבב;;;; יז יז יז יז ,,,, i`ny((((ביצה ביצה ביצה ביצה  zia" ÇÇÈ

oite` oi` :mixne`(לשבת טוב axir(מיום ok m` `l` עירוב" (עשה
oipnehתבשילין") oi`e ,liyaza axir ok m` `l` oilyan oi`e ,zta

axrn :mixne` lld ziae .aeh mei axrn oipenh oing el eid ok m` `l`
."ekxv lk ea dyere cg` liyaza mc` בית שלדעת הדברים: פירוש 

היינו  דבר , לכל מועיל  וזה ותבשיל, פת תבשילין  עירוב מניחים הלל
לדעת  אבל  לשבת. טוב מיום חמין להטמין  ואף ולבשל  לאפות שמותר 

עירוב  ואין  ומין , מין כל  על  טוב יום מערב לערב צריכים שמאי  בית
להטמנת  לא אבל בלבד , ולבישול לאפייה אלא מועיל  ותבשיל  פת

"עירוב  סמך שעל  שמאי , כבית להחמיר פסק גמליאל רבן ואף חמין .
לשבת, טוב מיום החמין  את טומנין  אין  ותבשיל פת של תבשילין"

טוב. יום מערב טמונים חמין לו  היו  כן אם aïéô÷Bæ.אלא ïéàåÀÅÀÄ
áBè íBéa äøBðnä úà במנורה כאן  שמדובר מבואר , בגמרא – ÆÇÀÈÀ

להחזיר שאסור  שמאי בית וסוברים טוב, ביום שנתפרקה חוליות של

שנראה  מפני טוב, ביום המנורה את ולזקוף למקומן החוליות את
גמליאל ורבן בכלים. בניין  שאין סוברים, הלל בית ברם, כבונה.

שמאי. כבית bïéôBà.החמיר ïéàå,טוב ביום –ïéöéøb ïézt– ÀÅÄÄÄÀÄÄ
וגדולות, עבות ïé÷é÷øכיכרות àlà בית שסוברים דקות, עוגות – ÆÈÀÄÄ

אבל יתירה. טירחה משום טוב, ביום מרובה פת אופים אין  שמאי:
נאפית  שהפת לפי  טוב, ביום מרובה פת אופים סוברים: הלל  בית

שמאי . כבית גמליאל רבן החמיר בזה ואף מלא. כשהתנור øîàÈÇיפה
ïézt ïéôBà eéä àG àaà úéa ìL ïäéîéî :ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÄÅÆÆÅÇÈÈÄÄÄ

ïé÷é÷ø àlà ,ïéöéøb,להעיד גמליאל  רבן  בא לדבריו  כסיוע – ÀÄÄÆÈÀÄÄ
למעשה  מחמירים היו הזקן , גמליאל  בן  שמעון רבן אביו , בבית שגם

דקות, אלא עבות כיכרות טוב ביום לאפות Bìלא eøîà:חכמים – ÈÀ
ïél÷îe ïîöò ìò ïéøéîçî eéäL ,Eéáà úéáì äNòp äîÇÇÂÆÀÅÈÄÆÈÇÀÄÄÇÇÀÈÀÄÄ
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éøçå ïéöéøb ïézt ïéôBà úBéäì. ¦§¦¦¦§¦¦¨Ÿ¦
ÊGL øîà àeä óàì÷äì íéøác äL:úBhnä ïéa ïéãaëî,áBè íBéa øîânä úà ïéçépîe,ñl÷î éãb ïéNBòå ©¨©§¨§¨¦§¨¥§©§¦¥©¦©¦¦¤©ª§¨§§¦§¦§ª¨

íéçñô éìéìa.íéîëçåïéøñBà. §¥¥§¨¦©£¨¦§¦
ÁGLíéøác äLäéøæò ïa øæòìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà:äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé Búøt,úà ïéãø÷îe §¨§¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨©¦©£¨¦§¦¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨§¨§¦¤

áBè íBéa äîäaä,íälL íéçøa ïéìtìtä úà ïé÷çBLå.äãeäé éaøøîBà:áBè íBéa äîäaä úà ïéãø÷î ïéà ©§¥¨§§£¦¤©¦§§¦¨¥©¦¤¨¤©¦§¨¥¥§¨§¦¤©§¥¨§
äøeaç äNBòL éðtî,ïéôöø÷î ìáà.íéîëçåíéøîBà:ïéãø÷î ïéà,ïéôöø÷î àG óà. ¦§¥¤¤©¨£¨§©§§¦©£¨¦§¦¥§¨§¦©§©§§¦

.ixge:ù"á éøáãë øéîçîù äî ìëá â"øë äëìä ïéàå .àëéà àçøèå úåîîåòå úåëìåä íéìçâäù ìåãâ ÷ñéä àéòáã íåùî ,íéìçâ â"ò úôàðä äìåãâ äñéò
ffff.zehnd oia oicaknàåäù úéá éáâ ïðéùééçãë úåîåâ äåùé àîù ïðéùééç àì èòåî íå÷î àåäù éðôîå .úåèî â"ò ìåëàìå áñäì íéìéâøù .íù ïéìëåàù

:àîåâ íù äéäé àìù à"àå ìåãâ.xnben:øåñà ìëä éøáã íéìëä úà øîâì ìáà .äá çéøäì íéìçâ éáâ ìò äðåáì.qlewnäöåç ïééåìú åéòî éðáå åéòøë
äéá áéúëã çñôì øëæ íéùåò åéäå ,åäìåöùë [åãöá] åì(á"é úåîù)àñìå÷å ,úùçð òáåëå íåâøú .åîò åéðééæ éìëù äæ øåáâë ñìå÷î .åáø÷ ìòå åéòøë ìò åùàø

:ñåìé÷ ïåùì ,ãáåëî ñìå÷î ùøéô í"áîøå .àùçðã.oixqe` minkgeåðéàù ,àåä ùôð ìëì êøåö åàìã íåùî ,øîâåîå .úåîåâ ééååùà íåùî ,ãåáéë .ïúùìùá
:íéîëçë äëìäå .õåçá íéùã÷ ìëåàë äàøðù éðôî ,ñìå÷î .òø åçéøù éîìå íéâðåòîìå íé÷ðåôîì àìà

gggg.dipxw oiay drevxa d`vei ezxtàìù ìòå ,åúðëù ìù àìà äúéä äéøæò ïá à"ø ìù åúøô àìå .äì èéùëú åðéàå àåä éåàùî íéîëç åøîàå .éåðì
:åîù ìò úàø÷ð äá äçéî.h"eia oicxwne:äøåáç ãéáòã â"òàå ,äîäáä äá ïéãøâîå ïéëëçîå úå÷ã äéðéùù ìæøá ìù äðè÷ äøéâî ïéîë.odly migxa

:êëì úåéåùòä úåðè÷.oitvxwn:äøåáç ïéùåò ïéàå .úåñâ äéðéùù õò ìù äøâîá.oitvxwn `l s`äùìùá ò"áàøë äëìä ïéàå .ãåøé÷ åèà óåöø÷ ïðéøæâã
ììä íéøáãéâéìôã íéîëçå .äéúååë ì"éé÷å ,øúåî ïéåëúî ïéàù øáã øîàã ïåòîù éáøã äéúèùá äéì í÷ àäáã íåùî ,ãáìá äîäáä úà ïéãø÷îá àìà ,å

`xephxa yexit

éøçå ïéöéøb ïézt ïéôBà úBéäì ,ìàøNé ìëìפי על  שאף – ÀÈÄÀÈÅÄÀÄÄÄÀÄÄÈÙÄ
ה  מקום מכל עצמם, על  מחמירים שמותרשהיו  לאחרים, מקילים יו
ואפילו  עבות, כיכרות טוב ביום גדולות ixeg,לאפות חררות היינו 

מרובה. וטרחתם גחלים גבי  על mixacdהנאפות zyly lka dklde
,lld ziak גמליאל רבן  כדעת טובטובטובטוב")")")")ולא יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין .((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;
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כדברי דברים בשלשה מחמיר  היה גמליאל  שרבן  הקודמת, במשנה שלמדנו כיון

וחולק  בהם מקל  גמליאל  רבן  שהיה דברים, שלשה משנתנו מביאה שמאי, בית
חכמים. דברי על 

àeä óà, גמליאל רבן  –GL øîàì÷äì íéøác äL ואלו – ÇÈÇÀÈÀÈÄÀÈÅ
úBhnä`.הם: ïéa ïéãaëîעל בסעודה להסב רגילים שהיו  – ÀÇÀÄÅÇÄ

פירורי את טוב ביום לטאטא שמותר  גמליאל , רבן  וסובר המיטות,

בשבת  הבית את לטאטא אסרו חכמים שכן  המיטות; בין שנפלו האוכל 
גמליאל רבן אבל כבונה, זה והרי  גומות, ישווה שמא גזירה טוב, וביום

המיטות, בין  אבל כולו, הבית בטיאטוא אלא לאסור שאין סובר,
אבק  יעלה שלא יום כל  שם ומטאטאים מועט, מקום וזה הואיל 

משום  שם לטאטא מותר  ולכן גומות, שם אין הסתם מן למסובים,
טוב יום סעודת בין ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כבוד  גם לטאטא אוסרים חכמים ברם,

הבית. כל  לטאטא יבוא שלא aíBéa.המטות, øîânä úà ïéçépîeÇÄÄÆÇËÀÈÀ
áBèלבונה להניח היו  נוהגים –(minyad ipinn)כדי גחלים, על

מן  העולה הבשמים עשן  הבשמים; של  נעים ריח למסובים להעלות

נקרא טוב,"xnben";הגחלים ביום אף כן לעשות גמליאל רבן  והתיר
ביום  שמותר נפש  אוכל  כצורך זה והרי הגוף, הנאת בזה שיש  משום

שאינו  מאחר טוב, ביום המוגמר את להניח אוסרים חכמים אבל טוב.
ומפונקים, עשירים אלא למוגמר  נזקקים שאין  נפש, לכל  השווה צורך 

רע. שריחם אנשים bíéçñô.או  éìéìa ñl÷î éãb ïéNBòå– ÀÄÀÄÀËÈÀÅÅÀÈÄ
qlewn icbובני קרבו, ועל כרעיו  על  ראשו  צלוי , כולו  שהוא גדי היינו 

בירושלים  הפסח קרבן את צולים שהיו כדרך  לו, חוצה לו  תלויים מעיו 
:qlewn) היו שהמעיים לפי  מפרשים: ויש מכובד. הרמב"ם: מפרש

שכן  עליו, שנשקו כגבור נראה והיה הגדי , גוף על ככובע תלויים
"zyegp raek": תרגומו – ה יז , א' שמואל – בגליית qleweהכתוב

;(qgpc אף הפסח חג בליל מקולס גדי שעושים גמליאל, רבן  וסובר
הפסח. לקרבן  זכר  הזה, ïéøñBàבזמן íéîëçå שלשת בכל  – ÇÂÈÄÀÄ

למעלה, הטעם שבארנו כמו הראשונים, הדברים בשני הללו: הדברים
"qlewn icb"e.בחוץ קדשים כאוכל שנראה משום חכמים, אוסרים

.minkgk dklde
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עזריה  בן  אלעזר רבי  בהם שנחלקו  דברים", "שלשה על ללמד מוסיפה משנתנו

וחכמים.

GLïéøñBà íéîëçå ,øézî äéøæò ïa øæòìà éaø íéøác äL ÀÈÀÈÄÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÄÇÂÈÄÀÄ
הם: ואלו –.`äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé Búøt לרשות – ÈÈÀÈÄÀÈÆÅÇÀÆÈ

מן  מצּווה האדם ואמנם בשבת. בהמתו הרבים שביתת על התורה

בדבר הרבים לרשות בשבת שתצא לבהמתו  לתת לו  ואסור בשבת,
גופה על  משא `),שהוא ,d zayl epzncwd oiir)אלעזר שרבי  אלא

לנוי. לה העשויה קרניה, שבין ברצועה הפרה שתצא התיר עזריה בן
הפרות  כל שאין  לפי  לנוי, שהיא רצועה גם בה אסרו  חכמים ברם,

ברייתא מובאת בגמרא כמשא. נחשב זה והרי בכך, כגכגכגכג,,,,רגילות ((((ביצה ביצה ביצה ביצה 

dzid"א א א א ):):):): ely `l",(עזריה בן אלעזר  רבי  של  פרתו  זו היתה (לא

"eny lr z`xwp da dgin `ly jezne ,dzid ezpky ly `l` שבת (עיין
ד). aáBè.ה, íBéa äîäaä úà ïéãø÷îe את לגרד מותר  – ÀÈÀÄÆÇÀÅÈÀ

עושה  שהמגרדת פי  על אף דקות, ששיניה ברזל  של  במגרדת הבהמה
הוא. מתכוון  שאין שדבר  חבורה, לפעמים búà.בה ïé÷çBLåÀÂÄÆ

ïéìtìtä,טוב ביום –íälL íéçøa לשחיקת המיוחדות – ÇÄÀÀÄÈÅÇÄÆÈÆ
אינם  חכמים אבל  מרובה. טורח ויש גדולות שהן  פי על אף פלפלים,

או  אבן  של קטנה במדוכה אלא טוב ביום פלפלים שחיקת מתירים
וכדומה. עץ äîäaäשל  úà ïéãø÷î ïéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÀÈÀÄÆÇÀÅÈ

áBè íBéa, לעיל שבארנו  כמו –äøeaç äNBòL éðtîרבי – ÀÄÀÅÆÆÇÈ
הבהמה  את לגרד  אסור  הלכך  אסור, מתכוון שאינו שדבר סובר , יהודה

חבורה, בה עושות הברזל  ששיני  לפי  ברזל, של ìáàÂÈבמגרדת
ïéôöø÷î ואין רחבות, ששיניה עץ, של  במגרדת אותה מגרדים – ÀÇÀÀÄ

חבורה. חשש  íéøîBàבהן íéîëçåàG óà ,ïéãø÷î ïéà : ÇÂÈÄÀÄÅÀÈÀÄÇ
ïéôöø÷î יתירו שאם קירוד , משום בקירצוף חכמים שגוזרים – ÀÇÀÀÄ

מפרש: הרמב"ם לקרד . יבואו שמא חשש  יש  הסרת cexiwלקרצף הוא

חבורה  שם ועושים הבהמה, בירכות הנאחזים הקטנים הזבובים
אותם. עושים sevxiwכשעוקרים שאינם הגדולים, הזבובים הסרת הוא

בן  אלעזר  כרבי  הבהמה בקירוד  והלכה אותם. כשמסירים חבורה
ברם, מותר . מתכוון שאינו  שדבר שמעון  כרבי  היא הלכה שכן עזריה,

פלפלים. ובשחיקת הפרה minkgk.ברצועת dkld
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Ëäàîè ïéìtìt ìL íéçøä,GL íeMîíéìk äL:î éìk íeMîe ìea÷ éìk íeMîäøáë éìk íeMîe úBëz. ¨¥©¦¤¦§§¦§¥¨¦§¨¥¦¦§¦¦¦§¦©§¦§¦§¨¨
Èñøãî äàîè ïè÷ ìL äìâò,úaMa úìhðå,íéìk éab ìò àlà úøøâð dðéàå.äãeäé éaøøîBà:íéìkä ìk £¨¨¤¨¨§¥¨¦§¨§¦¤¤©©¨§¥¨¦§¤¤¤¨©©¥¥¦©¦§¨¥¨©¥¦

ïéøøâð ïéà,äìâòä ïî õeç,úLáBk àéäL éðtî. ¥¦§¨¦¦¨£¨¨¦§¥¤¦¤¤
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡áBè íBéa ïéøáéaä ïî íéâc ïéãö ïéà,ïéàåúBðBæî íäéðôì ïéðúBð;ïéøáéaä ïî óBòå äiç ïéãö ìáà,ïéðúBðå ¥¨¦¨¦¦©¦¨¦§§¥§¦¦§¥¤§£¨¨¦©¨¨¦©¦¨¦§§¦

:äëìä äðéàå ,øåñà ïéåëúî ïéàù øáã øîàã äãåäé éáøë éøáñ äéìò
hhhh.milk dyly meyníéàøðå íéøáåçî ïä íééçøá ïãåòáù ô"òà ,àîèå åîöò éðôá éìë áåùç íäî ãçà ìë àìà íéìë éøáù ïðéà ïäî ãçà ùøéô íàù

:ãçà éìëë.leaw ilk meyn:àåä ìåá÷ úéá åì ùéù õò éìëù ,ìåá÷ éìë íåùî äàîè ,äøáëä éá÷ð êøã íéìôìôä ú÷éçù ÷áà úìá÷îù äðåúçúä
.zekzn ilk meyneäéåôéö íåùî àìà ,ïéøåäè ïäéèåùôã ,äééåîèì àëéì õò éìë íåùîã .úëúî éìë íåùî äàîè ,ïéìôìôä äá ïéðçåèå ïéùúåëù äðåéìòä

:úëúî ìù àåäù ïåúçúä.dxak ilk meyneäàîåè åøæâ íéîëç àìà ,ìåá÷ äìåá÷ ïéàã äàîèî àì õò éìë íåùî .äøáëä úà úô÷î àéäù úéòöîà
:äøáë éìë íåùî äàîèî úëúî ìù äøáëä ïéà åìéôàå .âåøà éìë íåùî äøáëä ìò

iiii.dlbr:äéìò áùéì åì úãçåéîå ,ïè÷ì ÷åçùì äéåùòä.qxcn d`nh:äàîåèä áà äìâòä úéùòð ,áæ ïè÷ä äéä íà.zaya zlhpe:äéìò éìë úøåúã
.zxxbp dpi`e:úáùá.milk b"r `l`:ùøåç íåùî áééç øôåçå ,ò÷ø÷á õéøç äùåòù éðôî ,íéãâá éáâ ìò.'ek xne` dcedi iaxéøúàáéìàå åäðéð éàðú

äðéàù éðôî ,ïè÷ ìù äìâòá äãåäé 'ø øñà àìã øîàå éúéøçà àðú éàä àúàå .øåñà ïéåëúî ïéàù øáã øîàã àéä äãåäé éáø éîð ÷"úã ,äãåäé 'øã
øîàã ù"øë àúëìä à÷éñôà øáëå .äîå÷îî øôò äæéæî äðéà ìáà ,êåîð äøôò äùòðå äéúçú ùåãðå ò÷ø÷ä úùáåë àìà ,äøéôç é"ò äëåìäá õéøç äùåò

:õéøç úåùòì ïéåëúé àìù ãáìáå ,ìñôñå àñë äèî íãà øøåâ
b`̀̀̀.mibc oicv oi`ìù ïéøáéá .è"åéá äøúåä àì äøéö÷å äøéö÷ì àéîã äãéö ,è"åé êøåöì åøúåäå ïä úåëàìî úåáàî ìåùéáå äéôàå äèéçùã â"òà
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במשנתנו נשנית שלהם, בריחיים הפלפלים ששוחקים הקודמת, במשנה ההלכה אגב
ריחיים. לאותן הנוגעת טומאה בענין הלכה

GL íeMî ,äàîè ïéìtìt ìL íéçøäíéìk äLשיש – ÈÅÇÄÆÄÀÀÄÀÅÈÄÀÈÅÄ
טומאה, לענין עצמו בפני  ככלי  נחשב חלק וכל  חלקים, שלשה בריחיים

מפרשים, ויש טומאה; מקבלים עדיין  האחרים מהם, אחד נשבר ואם
יחד, כולם שהם מלאכה בשעת אפילו  זה נטמא לא זה נטמא שאם

לבדו  למלאכה ראוי אחד  וכל הם:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))הואיל  ואלו  ,éìk íeMîÄÀÄ
ìea÷ את ומקבל  עץ של  שהוא הריחיים של התחתון החלק – Ä

לו  שיש עץ שכלי קיבול, כלי  שהוא משום טמא השחוקים, הפלפלים
טומאה; מקבל  קיבול úBëzîבית éìk íeMîe העליון החלק – ÄÀÄÇÀ

מתכת  וכלי מתכת, כלי שהוא משום טמא הפלפלים, את כותשים שבו 
קיבול; בית לו כשאין אפילו טומאה äøáëמקבל éìk íeMîe– ÄÀÄÀÈÈ

הפלפלים  אבק את המוציאה כברה בו יש  עץ, של  שהוא האמצעי החלק
קיבול ככלי היא אף חשובה הלכך  הגסים, החלקים את בה ועוצרת

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;( אינה ועייתוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; כברה שכלי שמפרשים, וברטנורא רש"י ן

שגזרו  אלא קיבול, קיבולה שאין  לפי  קיבול , כלי  משום מטמאה
ארוג). כלי משום בכברה טומאה חכמים
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ïè÷ ìL äìâò עליה נשען  והקטן  ללכת, שילמד  כדי לו  העשויה – ÂÈÈÆÈÈ
לפניו מתגלגלת ñøãî,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))והיא äàîè,זב היה הקטן  אם – ÀÅÈÄÀÈ

הטומאה, אב שהוא הזב, שכן  מדרס; טומאת העגלה את מטמא הריהו

גם  ועושה לרכיבה, או  לשכיבה או לישיבה המיוחדים כלים מטמא
עליהם, נשען או שוכב או יושב או דורס הוא אם הטומאה, אב אותם

נקראת זו  qxcn";וטומאה z`neh" היא ומיוחדת הואיל  זו  עגלה ואף

מדרס"; "טומאת מקבלת היא הרי  עליה, נשען הקטן שיהא לכך 
úaMa úìhðå.מוקצה ואינה עליה, כלי שתורת –úøøâð dðéàå ÀÄÆÆÇÇÈÀÅÈÄÀÆÆ

טוב, וביום בשבת –íéìk éab ìò àlà כגון בגדים, גבי  על  – ÆÈÇÇÅÅÄ
והרי חריץ, בו עושה שהיא מפני  הקרקע, גבי על  לא אבל שטיחים,

כחופר . ïéøøâðזה ïéà íéìkä ìk :øîBà äãeäé éaøגבי על  – ÇÄÀÈÅÈÇÅÄÅÄÀÈÄ
טוב, וביום בשבת äìâòäהקרקע ïî õeçעל לגררה שמותר – ÄÈÂÈÈ

הקרקע, úLáBkגבי àéäL éðtîאת נמוך,– עפרה ונעשה הקרקע ÄÀÅÆÄÆÆ
היא  הרישא שאף מבואר , בגמרא ממקומו. העפר את מזיזה אינה אבל 
תנאים  ששני אלא אסור , מתכוון  שאינו  שדבר  הסובר  יהודה, רבי לדעת

האח  התנא יהודה; רבי  בשם במשנתנו  רבינחלקו שלדעת אומר, ד 
חריץ  עושה והיא שהואיל כלים, גבי על  אלא נגררת העגלה אין יהודה

שלא  אומר , האחר  והתנא חופר; משום הקרקע, גבי  על לגררה אסור
שהיא  מפני הקרקע, גבי על  לגררה קטן של בעגלה יהודה רבי  אסר 

שמעון  כרבי  אלא יהודה כרבי  הלכה שאין הזכרנו , וכבר  כובשת.
לעשות  יתכוון  שלא ובלבד  בשבת וספסל כסא מטה אדם "גורר  האומר:

ה ה ה ה ))))חריץ" אאאא,,,, שבת שבת שבת שבת  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אאאא;;;; כבכבכבכב,,,, .((((שבתשבתשבתשבת
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הזכרנו epzkqnl)כבר dgizta)לצורך שהן מלאכות טוב ביום שהותרו פי על שאף

היא  שעשייתן  אף טוב, ביום אסורות שהן מלאכות יש מקום מכל נפש , אוכל 

במפרשים  נאמרו  שונים טעמים וטחינה. עימור דישה, קצירה, כגון אכילה, לצורך
בירושלמי – להרמב"ם). תורה" מ"משנה שהבאנו  מה למסכתנו בפתיחה (עיין  כך  על 

(שמות  לכם" יעשה לבדו  הוא נפש לכל  יאכל אשר  "אך לקיש : ריש בשם מובא
ואילך, מצה משימור  שהוא כל  – המצות" את "ושמרתם נאמר : לו  וסמוך  טז), יב,

אחריה  הבאות והמלאכות הלישה היינו  ואילך , המצות שמשמירת מלאכות כלומר 
הלישה  שלפני  המלאכות אבל  נפש, אוכל צורך משום טוב ביום לעשותן מותר 

אוכלין, להכשר  מלאכה היא שאחריה מה וכל שהלישה המאירי , ומבאר אסורות;
בכלל הן והרי  אוכל , הכשר  אינן  בהן  כיוצא וכל  והעימור  והדישה הקצירה אבל 

לימים  אחד  בזמן אותן עושה אדם המלאכות אותן  כל שהרי עבודה", "מלאכת
והרא"ש שעה. לצורך  נעשות כולן שלאחריה, והמלאכות הלישה כן שאין  מה הרבה,

כרמו לבצור רגיל שאדם לפי וטחינה, ובצירה קצירה על  גזרו שחכמים כותב,
אסרו הלכך כאחד, ענביו ולדרוך  ביחד  הרבה ולטחון  כאחד  שדהו  ולקצור  כאחד

חול של  למעשים הן  שדומות הללו, המלאכות o"xd).כל  oiir),ללמד באה משנתנו 

נפש. אוכל לצורך  אפילו  טוב ביום אסורה הצידה שאף

ïéøáéaä ïî íéâc ïéãö ïéà שמגדלים מים בריכות והן דגים, של – ÅÈÄÈÄÄÇÄÈÄ
דגים, áBèבהן íBéaאסור טוב יום מערב לצודם ואפשר שהואיל  – À

טוב ביום דומה ((((רש רש רש רש """"יייי))))לצודם שהצידה לפי הטעם, מבארים ויש  ,
כקצירה, דינה הלכך  גידולו , ממקום דבר  עקירת שהיא לקצירה,

טוב ביום היא המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שאסורה (שהבאנו ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; הרא"ש ולדעת .
שאסרו  טעם מאותו  טוב ביום צידה אסרו חכמים למשנתנו), בהקדמה

חול של  וכמעשה הרבה דגים מצודתו  תעלה שפעמים וטחינה, קצירה
הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))הוא ïéðúBð.((((עייןעייןעייןעיין ïéàåíäéðôì,הדגים לפני  –úBðBæî– ÀÅÀÄÄÀÅÆÀ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyily wxt dvia zkqn

úBðBæî íäéðôì.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïéåL ïéøáéaä ìk àG.ììkä äæ:äãéö øqçîä ìk–øeñà, ¦§¥¤§©¨¦§¤©§¦¥¥¨©¦¨¦¨¦¤©§¨¨©§ª¨¦¨¨
äãéö øqçî BðéàLå–øzî. §¤¥§ª¨¦¨ª¨

·áBè íBé áøòî ïàNòL íéâãå óBòå äiç úBãeöî–áBè íBéa ïäî ìhé àG,áøòî eãBvpL òãBé ïk íà àlà §©¨¨§¨¦¤£¨¨¥¤¤¦Ÿ¥¤§¤¨¦¥¥©¤¦¥¤¤
áBè íBé.ãçà éøëða äNòîe,íéâc àéáäLìàéìîb ïaøìøîàå:ïä ïéøzî,epîéä ìa÷ì éðBöø ïéàL àlà. ©£¤§¨§¦¤¨¤¥¦¨¦§©¨©§¦¥§¨©ª¨¦¥¤¨¤¥§¦§©¥¥¤

‚èçLé àG úðkñî äîäa,éìö úéfk äpnî ìBëàì íBéa úeäL Lé ïk íà àlà.éaøàáé÷òøîBà:elôà §¥¨§ª¤¤¦§Ÿ¤¨¦¥¥¨©¤¡¦¤¨©©¦¨¦©¦£¦¨¥£¦
dúçéáè úéaî éç úéfk.äãOa dèçL–äèBnáe èBna äpàéáé àG;íéøáà íéøáà Bãéa àéáî ìáà. ©©¦©¦¥§¦¨¨§¨¨©¨¤§¦¤¨©©¨£¨¥¦§¨¥¨¦¥¨¦

:íù úåìãâúîå úåãìåéå úåéç íù íéàéáîå áéáñ øãâ ïéô÷åî úåôéôø÷ ,äéç ìù íéøáéá .íù íéìãâúî íéâãù íéî ìù úåëéøá ïä ,íéâã.oipzep oi`eéðôì
:êéìò ïúðåæî ïéàå úåðåæî àìá íäì øùôàã ,úåðåæî íéâãä.sere dig oicv la`:ìåîúàî íéðëåîä.oixaiad onïáøå .äãéö íéøñåçî ïéàù ,íéðè÷ä

:éùåøôì àìà ,àúà àî÷ àðúà éâåìôàì åàì ìàéìîâ ïá ïåòîù.dciv xqegnd lkãçá äéì éèîå äéøúá èéäøã ìëå .åñôúì éãë úåìåáçú ù÷áì êéøöù
:äãéö øñåçî éåä ,àì éàå ,äãéö øñåçî éåä àì äéçù

aaaa.cg` ixkpa dyrneúåøéô àìà ,ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå .'åëå ãçà éøëðá äùòîå ,øéúî ìàéìîâ ïáøå øåñà ïëåî ÷ôñ ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç
ïäéìò úçëåî ïúøåö íàå .åìèìèì øåñà åìëàì øåñàù ìëå .íéøåñà ,ìåîúàî ÷ôñ íåéä åãåöð ÷ôñ ,ìåîúàî ÷ôñ íåéä åè÷ìð ÷ôñ è"åéá åàáåäù íéâãå
ìéáùá íåçúì õåçî àáù ïëåî øáãå .ïéøúåî ,íåéä åãåöðù øùôà éàù ÷åçø íå÷îî íåàéáäù íéâã ïëå ,íåéä åè÷ìðù øùôà éàù ïéùåîëã úåøéô ïåâë

,ïåùàø è"åéá åãåöð åà åùìúðù íéâã åà úåøéôå .øçà ìàøùéì øúåîå ,åúéá éðá ìëìå åìéáùá àáåäù ìàøùé åúåàì øåñà ,ìàøùéíåé ìéìá áøòì ïéøúåî
úåøéôä åùìúéù éãë ,åùòéù éãë ùåøéôå .åùòéù éãëá éðù è"åé éàöåî ãò íéøåñà íäù äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðùî õåç ,åùòéù éãëá éðù áåè

:åùòéù éãëá ø÷åáì ïéúîéù êéøö äìéìá úåìåòð äéúåúìãù øéòå .íåàéáäù íå÷îä ïî íúåà åàéáéå åùìúðù íå÷îî.epnn lawl ipevx oi`y `l`éðàù
:åúåà àðåù

bbbb.zpkeqn dnda:åúãåòñ ãòñ øáëù äì êéøö ïéàå .úåîú àîù àøé àåäù.hegyi `l:äðîéä éìö úéæë ìåëàì íåéá úåäù ùéù òãåé ë"àà.dzgiah zian
:àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .ãîåòå åøåòî èùôåîå ïîåæî àåäù.dhnae hena dp`iai `l:è"åé ãåáëá ìæìæîå àúìî àùååàã íåùî .íãà éðá éðùá
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לצודם יבוא שמא טוב, שמוצאים((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))ביום ועוד , את ; הם

מזונות. להם ליתן  צורך  ואין  בבריכה, äiçמזונותיהם ïéãö ìáàÂÈÈÄÇÈ
ïéøáéaä ïî óBòåגדר המוקפים קרפיפות והם ועופות, חיות של – ÈÄÇÄÈÄ

וכיון  לאכילה, עומדים והם ועופות, חיות שם שמגדלים סביב,
טוב ביום לצודם מותר  לצודם, וקל לאדם הם .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שמזומנים

לשחטם  טוב יום מערב שהכינם ועוף בחיה כאן שמדובר מפרשים, ויש 
טוב ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ביום úBðBæî,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; íäéðôì ïéðúBðåשהואיל – ÀÀÄÄÀÅÆÀ

מזונות. להם ליתן הוא חייב ליטלם, ìàéìîbורשאי ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
ïéåL ïéøáéaä ìk àG :øîBà בן שמעון שרבן מפרשים, יש – ÅÈÇÄÈÄÈÄ

דבריו  את לפרש אלא קמא תנא על  לחלוק בא אינו ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;גמליאל 

äãéö,המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) øqçîä ìk :ììkä äæ הרבה לטרוח שצריך – ÆÇÀÈÈÇÀËÈÄÈ
ונצודנו ", מצודה "הבא שאומר  כל  מבואר : ובגמרא לתפסו; øeñàÈכדי 

לעיל , שהבאנו  מהטעמים טוב, ביום לצודו  –äãéö øqçî BðéàLåÀÆÅÀËÈÄÈ
אחת, בריצה לתפסו שאפשר  –øzî הרמב"ם טוב. ביום לצודו  – ËÈ
צידה מחוסר  שהוא שכל dvwen,מפרש, df ixd ביום אותו צדין ואין
צידה, מחוסר שאינו וכל  okenטוב, df ixd טוב ביום אותו  וצדין

אותו ז ז ז ז ).).).).ואוכלין בבבב,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  הרמב"ם((((הלהלהלהל'''' מדברי  משמע ((((שם שם שם שם ))))כן

דגים. על  אף היינו  במשנתנו , ששנינו מה כל  על מוסב הכלל " ש "זה

חיה  על גמליאל  בן  שמעון  רבן דברי  מוסבים הראב"ד  לדעת אבל 
בביברים  אפילו טוב, ביום צדים אין לעולם דגים אבל  בלבד, ועוף

לצודם. טורח ויש העין מן מכוסים שהם לפי קטנים,
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בארנו  epzkqnl),כבר dgizta) לאכילה המוכנים דברים אלא טוב ביום אוכלים שאין
מוקצה, הם הרי טוב, יום מערב לאכילה מוכנים שאינם דברים אבל טוב, יום מערב
ספק  שהוא בדבר  דנה משנתנו  – בטלטול . בין  באכילה בין  טוב ביום ואסורים

מוכן.

áBè íBé áøòî ïàNòL íéâãå óBòå äiç úBãeöî מלכודות – ÀÇÈÈÀÈÄÆÂÈÈÅÆÆ
טוב, יום בערב שפרשן  דגים, לצוד  רשתות או  ולעופות àGלחיות

íBé áøòî eãBvpL òãBé ïk íà àlà ,áBè íBéa ïäî ìhéÄÙÅÆÀÆÈÄÅÅÇÆÄÅÆÆ
áBè שניצודו יודע אינו  אם אבל טוב, יום מערב בוודאי מוכן  שהוא –

אסור . מוכן  שספק טוב, ביום מהן  ליטול אסור  טוב, יום oaxeמערב
xizn l`ilnb מוכן efבספק dwqit siqedl yiy ,`xnba x`ean jk)

.(epzpynaøì íéâc àéáäL ,ãçà éøëða äNòîeìàéìîb ïa ÇÂÆÀÈÀÄÆÈÆÅÄÈÄÀÇÈÇÀÄÅ
מהיום, או  מאתמול  ניצודו אם ידעו ולא טוב, ביום –øîàå רבן – ÀÈÇ

ïäגמליאל : ïéøzî; מותר מוכן  שספק הדגים, –éðBöø ïéàL àlà ËÈÄÅÆÈÆÅÀÄ
epîéä ìa÷ì שהיה מפני ממנו לקבל רצה שלא מפרשים, יש – ÀÇÅÅÆ

עצמו ((((רש רש רש רש """"יייי))))שונאו  על  להחמיר  שרצה מפני  מפרשים, ויש ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;

יהונתן יהונתן יהונתן יהונתן )))) ר ר ר ר '''' מבאריםבשם בשם בשם בשם  יש .,(`xnbay zg` drc itl)גמליאל רבן שאף
בלבד בטלטול  אלא באכילה הדגים את התיר  dkld.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))לא oi`e

.l`ilnb oaxk

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úðkñî äîäa,מסוכנת חולה שהיא בהמה טוב ביום לו  שיש  מי  – ÀÅÈÀËÆÆ
סעד וכבר ותתנבל, תמות שמא שחושש  לפי  לשחטה, רוצה והוא

לסעודתו , לה צריך èçLéואינו  àG,טוב ביום אותה –íà àlà ÄÀÙÆÈÄ
éìö úéfk äpnî ìBëàì íBéa úeäL Lé ïk שאין פי  על אף – ÅÅÈÇÆÁÄÆÈÇÇÄÈÄ

ואינו  הבישול מזמן פחות הצלייה זמן שהרי  מבושל, לאכול שהות
הקילו  מרובה הפסד שיש  זה בכגון מקום מכל  למליחה, שהייה טעון 
ביום  לשחטה מותר צלי , כזית ממנה לאכול שהות יש שאם חכמים,

שיכול אלא אוכל , אינו  שאפילו  משנתנו, מלשון  מדייקים ויש  טוב;
לשחוט . מותר  לאכול , éçהיה úéfk elôà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÂÄÇÇÄÇ

dúçéáè úéaî ביום שהות אין שאפילו  יותר, מיקל עקיבא רבי – ÄÅÀÄÈÈ
הפשט  שם צריך שאינו  שחיטתה, ממקום חי  בשר  כזית לאכול  אלא

לשחטה. מותר  aiwr`העור , iaxk dkld oi`e(((( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם)))).äãOa dèçLÀÈÈÇÈÆ
כאן  גם שמדובר מפרשים, יש בשדה; טוב ביום הבהמה את שחט –

מסוכנת בין בריאה בין מפרשים: ויש  מסוכנת; בבהמה ,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))דווקא
äèBnáe èBna äpàéáé àG הנישא קטן במוט או גדול  במוט – ÀÄÆÈÇÇÈ

עושה  הוא כך  ידי  שעל בידיהם, או  הכתפיים על  אנשים שני  ידי על 
טוב, יום בכבוד  ומזלזל לדבר íéøáàפרסום Bãéa àéáî ìáàÂÈÅÄÀÈÅÈÄ

íéøáàניכר שכן בהליכה, מרבה הוא כך  ידי  שעל  פי  על אף – ÅÈÄ
לביתו . מביאם הוא טוב יום שלשם הדבר

izdw - zex`ean zeipyn



קפי ` dpyn iyily wxt dvia zkqn

Ëäàîè ïéìtìt ìL íéçøä,GL íeMîíéìk äL:î éìk íeMîe ìea÷ éìk íeMîäøáë éìk íeMîe úBëz. ¨¥©¦¤¦§§¦§¥¨¦§¨¥¦¦§¦¦¦§¦©§¦§¦§¨¨
Èñøãî äàîè ïè÷ ìL äìâò,úaMa úìhðå,íéìk éab ìò àlà úøøâð dðéàå.äãeäé éaøøîBà:íéìkä ìk £¨¨¤¨¨§¥¨¦§¨§¦¤¤©©¨§¥¨¦§¤¤¤¨©©¥¥¦©¦§¨¥¨©¥¦

ïéøøâð ïéà,äìâòä ïî õeç,úLáBk àéäL éðtî. ¥¦§¨¦¦¨£¨¨¦§¥¤¦¤¤
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡áBè íBéa ïéøáéaä ïî íéâc ïéãö ïéà,ïéàåúBðBæî íäéðôì ïéðúBð;ïéøáéaä ïî óBòå äiç ïéãö ìáà,ïéðúBðå ¥¨¦¨¦¦©¦¨¦§§¥§¦¦§¥¤§£¨¨¦©¨¨¦©¦¨¦§§¦

:äëìä äðéàå ,øåñà ïéåëúî ïéàù øáã øîàã äãåäé éáøë éøáñ äéìò
hhhh.milk dyly meyníéàøðå íéøáåçî ïä íééçøá ïãåòáù ô"òà ,àîèå åîöò éðôá éìë áåùç íäî ãçà ìë àìà íéìë éøáù ïðéà ïäî ãçà ùøéô íàù

:ãçà éìëë.leaw ilk meyn:àåä ìåá÷ úéá åì ùéù õò éìëù ,ìåá÷ éìë íåùî äàîè ,äøáëä éá÷ð êøã íéìôìôä ú÷éçù ÷áà úìá÷îù äðåúçúä
.zekzn ilk meyneäéåôéö íåùî àìà ,ïéøåäè ïäéèåùôã ,äééåîèì àëéì õò éìë íåùîã .úëúî éìë íåùî äàîè ,ïéìôìôä äá ïéðçåèå ïéùúåëù äðåéìòä

:úëúî ìù àåäù ïåúçúä.dxak ilk meyneäàîåè åøæâ íéîëç àìà ,ìåá÷ äìåá÷ ïéàã äàîèî àì õò éìë íåùî .äøáëä úà úô÷î àéäù úéòöîà
:äøáë éìë íåùî äàîèî úëúî ìù äøáëä ïéà åìéôàå .âåøà éìë íåùî äøáëä ìò

iiii.dlbr:äéìò áùéì åì úãçåéîå ,ïè÷ì ÷åçùì äéåùòä.qxcn d`nh:äàîåèä áà äìâòä úéùòð ,áæ ïè÷ä äéä íà.zaya zlhpe:äéìò éìë úøåúã
.zxxbp dpi`e:úáùá.milk b"r `l`:ùøåç íåùî áééç øôåçå ,ò÷ø÷á õéøç äùåòù éðôî ,íéãâá éáâ ìò.'ek xne` dcedi iaxéøúàáéìàå åäðéð éàðú

äðéàù éðôî ,ïè÷ ìù äìâòá äãåäé 'ø øñà àìã øîàå éúéøçà àðú éàä àúàå .øåñà ïéåëúî ïéàù øáã øîàã àéä äãåäé éáø éîð ÷"úã ,äãåäé 'øã
øîàã ù"øë àúëìä à÷éñôà øáëå .äîå÷îî øôò äæéæî äðéà ìáà ,êåîð äøôò äùòðå äéúçú ùåãðå ò÷ø÷ä úùáåë àìà ,äøéôç é"ò äëåìäá õéøç äùåò

:õéøç úåùòì ïéåëúé àìù ãáìáå ,ìñôñå àñë äèî íãà øøåâ
b`̀̀̀.mibc oicv oi`ìù ïéøáéá .è"åéá äøúåä àì äøéö÷å äøéö÷ì àéîã äãéö ,è"åé êøåöì åøúåäå ïä úåëàìî úåáàî ìåùéáå äéôàå äèéçùã â"òà

`xephxa yexit
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במשנתנו נשנית שלהם, בריחיים הפלפלים ששוחקים הקודמת, במשנה ההלכה אגב
ריחיים. לאותן הנוגעת טומאה בענין הלכה

GL íeMî ,äàîè ïéìtìt ìL íéçøäíéìk äLשיש – ÈÅÇÄÆÄÀÀÄÀÅÈÄÀÈÅÄ
טומאה, לענין עצמו בפני  ככלי  נחשב חלק וכל  חלקים, שלשה בריחיים

מפרשים, ויש טומאה; מקבלים עדיין  האחרים מהם, אחד נשבר ואם
יחד, כולם שהם מלאכה בשעת אפילו  זה נטמא לא זה נטמא שאם

לבדו  למלאכה ראוי אחד  וכל הם:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))הואיל  ואלו  ,éìk íeMîÄÀÄ
ìea÷ את ומקבל  עץ של  שהוא הריחיים של התחתון החלק – Ä

לו  שיש עץ שכלי קיבול, כלי  שהוא משום טמא השחוקים, הפלפלים
טומאה; מקבל  קיבול úBëzîבית éìk íeMîe העליון החלק – ÄÀÄÇÀ

מתכת  וכלי מתכת, כלי שהוא משום טמא הפלפלים, את כותשים שבו 
קיבול; בית לו כשאין אפילו טומאה äøáëמקבל éìk íeMîe– ÄÀÄÀÈÈ

הפלפלים  אבק את המוציאה כברה בו יש  עץ, של  שהוא האמצעי החלק
קיבול ככלי היא אף חשובה הלכך  הגסים, החלקים את בה ועוצרת

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;( אינה ועייתוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; כברה שכלי שמפרשים, וברטנורא רש"י ן

שגזרו  אלא קיבול, קיבולה שאין  לפי  קיבול , כלי  משום מטמאה
ארוג). כלי משום בכברה טומאה חכמים
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ïè÷ ìL äìâò עליה נשען  והקטן  ללכת, שילמד  כדי לו  העשויה – ÂÈÈÆÈÈ
לפניו מתגלגלת ñøãî,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))והיא äàîè,זב היה הקטן  אם – ÀÅÈÄÀÈ

הטומאה, אב שהוא הזב, שכן  מדרס; טומאת העגלה את מטמא הריהו

גם  ועושה לרכיבה, או  לשכיבה או לישיבה המיוחדים כלים מטמא
עליהם, נשען או שוכב או יושב או דורס הוא אם הטומאה, אב אותם

נקראת זו  qxcn";וטומאה z`neh" היא ומיוחדת הואיל  זו  עגלה ואף

מדרס"; "טומאת מקבלת היא הרי  עליה, נשען הקטן שיהא לכך 
úaMa úìhðå.מוקצה ואינה עליה, כלי שתורת –úøøâð dðéàå ÀÄÆÆÇÇÈÀÅÈÄÀÆÆ

טוב, וביום בשבת –íéìk éab ìò àlà כגון בגדים, גבי  על  – ÆÈÇÇÅÅÄ
והרי חריץ, בו עושה שהיא מפני  הקרקע, גבי על  לא אבל שטיחים,

כחופר . ïéøøâðזה ïéà íéìkä ìk :øîBà äãeäé éaøגבי על  – ÇÄÀÈÅÈÇÅÄÅÄÀÈÄ
טוב, וביום בשבת äìâòäהקרקע ïî õeçעל לגררה שמותר – ÄÈÂÈÈ

הקרקע, úLáBkגבי àéäL éðtîאת נמוך,– עפרה ונעשה הקרקע ÄÀÅÆÄÆÆ
היא  הרישא שאף מבואר , בגמרא ממקומו. העפר את מזיזה אינה אבל 
תנאים  ששני אלא אסור , מתכוון  שאינו  שדבר  הסובר  יהודה, רבי לדעת

האח  התנא יהודה; רבי  בשם במשנתנו  רבינחלקו שלדעת אומר, ד 
חריץ  עושה והיא שהואיל כלים, גבי על  אלא נגררת העגלה אין יהודה

שלא  אומר , האחר  והתנא חופר; משום הקרקע, גבי  על לגררה אסור
שהיא  מפני הקרקע, גבי על  לגררה קטן של בעגלה יהודה רבי  אסר 

שמעון  כרבי  אלא יהודה כרבי  הלכה שאין הזכרנו , וכבר  כובשת.
לעשות  יתכוון  שלא ובלבד  בשבת וספסל כסא מטה אדם "גורר  האומר:

ה ה ה ה ))))חריץ" אאאא,,,, שבת שבת שבת שבת  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אאאא;;;; כבכבכבכב,,,, .((((שבתשבתשבתשבת
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הזכרנו epzkqnl)כבר dgizta)לצורך שהן מלאכות טוב ביום שהותרו פי על שאף

היא  שעשייתן  אף טוב, ביום אסורות שהן מלאכות יש מקום מכל נפש , אוכל 

במפרשים  נאמרו  שונים טעמים וטחינה. עימור דישה, קצירה, כגון אכילה, לצורך
בירושלמי – להרמב"ם). תורה" מ"משנה שהבאנו  מה למסכתנו בפתיחה (עיין  כך  על 

(שמות  לכם" יעשה לבדו  הוא נפש לכל  יאכל אשר  "אך לקיש : ריש בשם מובא
ואילך, מצה משימור  שהוא כל  – המצות" את "ושמרתם נאמר : לו  וסמוך  טז), יב,

אחריה  הבאות והמלאכות הלישה היינו  ואילך , המצות שמשמירת מלאכות כלומר 
הלישה  שלפני  המלאכות אבל  נפש, אוכל צורך משום טוב ביום לעשותן מותר 

אוכלין, להכשר  מלאכה היא שאחריה מה וכל שהלישה המאירי , ומבאר אסורות;
בכלל הן והרי  אוכל , הכשר  אינן  בהן  כיוצא וכל  והעימור  והדישה הקצירה אבל 

לימים  אחד  בזמן אותן עושה אדם המלאכות אותן  כל שהרי עבודה", "מלאכת
והרא"ש שעה. לצורך  נעשות כולן שלאחריה, והמלאכות הלישה כן שאין  מה הרבה,

כרמו לבצור רגיל שאדם לפי וטחינה, ובצירה קצירה על  גזרו שחכמים כותב,
אסרו הלכך כאחד, ענביו ולדרוך  ביחד  הרבה ולטחון  כאחד  שדהו  ולקצור  כאחד

חול של  למעשים הן  שדומות הללו, המלאכות o"xd).כל  oiir),ללמד באה משנתנו 

נפש. אוכל לצורך  אפילו  טוב ביום אסורה הצידה שאף

ïéøáéaä ïî íéâc ïéãö ïéà שמגדלים מים בריכות והן דגים, של – ÅÈÄÈÄÄÇÄÈÄ
דגים, áBèבהן íBéaאסור טוב יום מערב לצודם ואפשר שהואיל  – À

טוב ביום דומה ((((רש רש רש רש """"יייי))))לצודם שהצידה לפי הטעם, מבארים ויש  ,
כקצירה, דינה הלכך  גידולו , ממקום דבר  עקירת שהיא לקצירה,

טוב ביום היא המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שאסורה (שהבאנו ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; הרא"ש ולדעת .
שאסרו  טעם מאותו  טוב ביום צידה אסרו חכמים למשנתנו), בהקדמה

חול של  וכמעשה הרבה דגים מצודתו  תעלה שפעמים וטחינה, קצירה
הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))הוא ïéðúBð.((((עייןעייןעייןעיין ïéàåíäéðôì,הדגים לפני  –úBðBæî– ÀÅÀÄÄÀÅÆÀ
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úBðBæî íäéðôì.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïéåL ïéøáéaä ìk àG.ììkä äæ:äãéö øqçîä ìk–øeñà, ¦§¥¤§©¨¦§¤©§¦¥¥¨©¦¨¦¨¦¤©§¨¨©§ª¨¦¨¨
äãéö øqçî BðéàLå–øzî. §¤¥§ª¨¦¨ª¨

·áBè íBé áøòî ïàNòL íéâãå óBòå äiç úBãeöî–áBè íBéa ïäî ìhé àG,áøòî eãBvpL òãBé ïk íà àlà §©¨¨§¨¦¤£¨¨¥¤¤¦Ÿ¥¤§¤¨¦¥¥©¤¦¥¤¤
áBè íBé.ãçà éøëða äNòîe,íéâc àéáäLìàéìîb ïaøìøîàå:ïä ïéøzî,epîéä ìa÷ì éðBöø ïéàL àlà. ©£¤§¨§¦¤¨¤¥¦¨¦§©¨©§¦¥§¨©ª¨¦¥¤¨¤¥§¦§©¥¥¤

‚èçLé àG úðkñî äîäa,éìö úéfk äpnî ìBëàì íBéa úeäL Lé ïk íà àlà.éaøàáé÷òøîBà:elôà §¥¨§ª¤¤¦§Ÿ¤¨¦¥¥¨©¤¡¦¤¨©©¦¨¦©¦£¦¨¥£¦
dúçéáè úéaî éç úéfk.äãOa dèçL–äèBnáe èBna äpàéáé àG;íéøáà íéøáà Bãéa àéáî ìáà. ©©¦©¦¥§¦¨¨§¨¨©¨¤§¦¤¨©©¨£¨¥¦§¨¥¨¦¥¨¦

:íù úåìãâúîå úåãìåéå úåéç íù íéàéáîå áéáñ øãâ ïéô÷åî úåôéôø÷ ,äéç ìù íéøáéá .íù íéìãâúî íéâãù íéî ìù úåëéøá ïä ,íéâã.oipzep oi`eéðôì
:êéìò ïúðåæî ïéàå úåðåæî àìá íäì øùôàã ,úåðåæî íéâãä.sere dig oicv la`:ìåîúàî íéðëåîä.oixaiad onïáøå .äãéö íéøñåçî ïéàù ,íéðè÷ä

:éùåøôì àìà ,àúà àî÷ àðúà éâåìôàì åàì ìàéìîâ ïá ïåòîù.dciv xqegnd lkãçá äéì éèîå äéøúá èéäøã ìëå .åñôúì éãë úåìåáçú ù÷áì êéøöù
:äãéö øñåçî éåä ,àì éàå ,äãéö øñåçî éåä àì äéçù

aaaa.cg` ixkpa dyrneúåøéô àìà ,ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå .'åëå ãçà éøëðá äùòîå ,øéúî ìàéìîâ ïáøå øåñà ïëåî ÷ôñ ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç
ïäéìò úçëåî ïúøåö íàå .åìèìèì øåñà åìëàì øåñàù ìëå .íéøåñà ,ìåîúàî ÷ôñ íåéä åãåöð ÷ôñ ,ìåîúàî ÷ôñ íåéä åè÷ìð ÷ôñ è"åéá åàáåäù íéâãå
ìéáùá íåçúì õåçî àáù ïëåî øáãå .ïéøúåî ,íåéä åãåöðù øùôà éàù ÷åçø íå÷îî íåàéáäù íéâã ïëå ,íåéä åè÷ìðù øùôà éàù ïéùåîëã úåøéô ïåâë

,ïåùàø è"åéá åãåöð åà åùìúðù íéâã åà úåøéôå .øçà ìàøùéì øúåîå ,åúéá éðá ìëìå åìéáùá àáåäù ìàøùé åúåàì øåñà ,ìàøùéíåé ìéìá áøòì ïéøúåî
úåøéôä åùìúéù éãë ,åùòéù éãë ùåøéôå .åùòéù éãëá éðù è"åé éàöåî ãò íéøåñà íäù äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðùî õåç ,åùòéù éãëá éðù áåè

:åùòéù éãëá ø÷åáì ïéúîéù êéøö äìéìá úåìåòð äéúåúìãù øéòå .íåàéáäù íå÷îä ïî íúåà åàéáéå åùìúðù íå÷îî.epnn lawl ipevx oi`y `l`éðàù
:åúåà àðåù

bbbb.zpkeqn dnda:åúãåòñ ãòñ øáëù äì êéøö ïéàå .úåîú àîù àøé àåäù.hegyi `l:äðîéä éìö úéæë ìåëàì íåéá úåäù ùéù òãåé ë"àà.dzgiah zian
:àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .ãîåòå åøåòî èùôåîå ïîåæî àåäù.dhnae hena dp`iai `l:è"åé ãåáëá ìæìæîå àúìî àùååàã íåùî .íãà éðá éðùá

`xephxa yexit

לצודם יבוא שמא טוב, שמוצאים((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))ביום ועוד , את ; הם

מזונות. להם ליתן  צורך  ואין  בבריכה, äiçמזונותיהם ïéãö ìáàÂÈÈÄÇÈ
ïéøáéaä ïî óBòåגדר המוקפים קרפיפות והם ועופות, חיות של – ÈÄÇÄÈÄ

וכיון  לאכילה, עומדים והם ועופות, חיות שם שמגדלים סביב,
טוב ביום לצודם מותר  לצודם, וקל לאדם הם .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שמזומנים

לשחטם  טוב יום מערב שהכינם ועוף בחיה כאן שמדובר מפרשים, ויש 
טוב ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ביום úBðBæî,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; íäéðôì ïéðúBðåשהואיל – ÀÀÄÄÀÅÆÀ

מזונות. להם ליתן הוא חייב ליטלם, ìàéìîbורשאי ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
ïéåL ïéøáéaä ìk àG :øîBà בן שמעון שרבן מפרשים, יש – ÅÈÇÄÈÄÈÄ

דבריו  את לפרש אלא קמא תנא על  לחלוק בא אינו ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;גמליאל 

äãéö,המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) øqçîä ìk :ììkä äæ הרבה לטרוח שצריך – ÆÇÀÈÈÇÀËÈÄÈ
ונצודנו ", מצודה "הבא שאומר  כל  מבואר : ובגמרא לתפסו; øeñàÈכדי 

לעיל , שהבאנו  מהטעמים טוב, ביום לצודו  –äãéö øqçî BðéàLåÀÆÅÀËÈÄÈ
אחת, בריצה לתפסו שאפשר  –øzî הרמב"ם טוב. ביום לצודו  – ËÈ
צידה מחוסר  שהוא שכל dvwen,מפרש, df ixd ביום אותו צדין ואין
צידה, מחוסר שאינו וכל  okenטוב, df ixd טוב ביום אותו  וצדין

אותו ז ז ז ז ).).).).ואוכלין בבבב,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  הרמב"ם((((הלהלהלהל'''' מדברי  משמע ((((שם שם שם שם ))))כן

דגים. על  אף היינו  במשנתנו , ששנינו מה כל  על מוסב הכלל " ש "זה

חיה  על גמליאל  בן  שמעון  רבן דברי  מוסבים הראב"ד  לדעת אבל 
בביברים  אפילו טוב, ביום צדים אין לעולם דגים אבל  בלבד, ועוף

לצודם. טורח ויש העין מן מכוסים שהם לפי קטנים,
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בארנו  epzkqnl),כבר dgizta) לאכילה המוכנים דברים אלא טוב ביום אוכלים שאין
מוקצה, הם הרי טוב, יום מערב לאכילה מוכנים שאינם דברים אבל טוב, יום מערב
ספק  שהוא בדבר  דנה משנתנו  – בטלטול . בין  באכילה בין  טוב ביום ואסורים

מוכן.

áBè íBé áøòî ïàNòL íéâãå óBòå äiç úBãeöî מלכודות – ÀÇÈÈÀÈÄÆÂÈÈÅÆÆ
טוב, יום בערב שפרשן  דגים, לצוד  רשתות או  ולעופות àGלחיות

íBé áøòî eãBvpL òãBé ïk íà àlà ,áBè íBéa ïäî ìhéÄÙÅÆÀÆÈÄÅÅÇÆÄÅÆÆ
áBè שניצודו יודע אינו  אם אבל טוב, יום מערב בוודאי מוכן  שהוא –

אסור . מוכן  שספק טוב, ביום מהן  ליטול אסור  טוב, יום oaxeמערב
xizn l`ilnb מוכן efבספק dwqit siqedl yiy ,`xnba x`ean jk)

.(epzpynaøì íéâc àéáäL ,ãçà éøëða äNòîeìàéìîb ïa ÇÂÆÀÈÀÄÆÈÆÅÄÈÄÀÇÈÇÀÄÅ
מהיום, או  מאתמול  ניצודו אם ידעו ולא טוב, ביום –øîàå רבן – ÀÈÇ

ïäגמליאל : ïéøzî; מותר מוכן  שספק הדגים, –éðBöø ïéàL àlà ËÈÄÅÆÈÆÅÀÄ
epîéä ìa÷ì שהיה מפני ממנו לקבל רצה שלא מפרשים, יש – ÀÇÅÅÆ

עצמו ((((רש רש רש רש """"יייי))))שונאו  על  להחמיר  שרצה מפני  מפרשים, ויש ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;

יהונתן יהונתן יהונתן יהונתן )))) ר ר ר ר '''' מבאריםבשם בשם בשם בשם  יש .,(`xnbay zg` drc itl)גמליאל רבן שאף
בלבד בטלטול  אלא באכילה הדגים את התיר  dkld.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))לא oi`e

.l`ilnb oaxk
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úðkñî äîäa,מסוכנת חולה שהיא בהמה טוב ביום לו  שיש  מי  – ÀÅÈÀËÆÆ
סעד וכבר ותתנבל, תמות שמא שחושש  לפי  לשחטה, רוצה והוא

לסעודתו , לה צריך èçLéואינו  àG,טוב ביום אותה –íà àlà ÄÀÙÆÈÄ
éìö úéfk äpnî ìBëàì íBéa úeäL Lé ïk שאין פי  על אף – ÅÅÈÇÆÁÄÆÈÇÇÄÈÄ

ואינו  הבישול מזמן פחות הצלייה זמן שהרי  מבושל, לאכול שהות
הקילו  מרובה הפסד שיש  זה בכגון מקום מכל  למליחה, שהייה טעון 
ביום  לשחטה מותר צלי , כזית ממנה לאכול שהות יש שאם חכמים,

שיכול אלא אוכל , אינו  שאפילו  משנתנו, מלשון  מדייקים ויש  טוב;
לשחוט . מותר  לאכול , éçהיה úéfk elôà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÂÄÇÇÄÇ

dúçéáè úéaî ביום שהות אין שאפילו  יותר, מיקל עקיבא רבי – ÄÅÀÄÈÈ
הפשט  שם צריך שאינו  שחיטתה, ממקום חי  בשר  כזית לאכול  אלא

לשחטה. מותר  aiwr`העור , iaxk dkld oi`e(((( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם)))).äãOa dèçLÀÈÈÇÈÆ
כאן  גם שמדובר מפרשים, יש בשדה; טוב ביום הבהמה את שחט –

מסוכנת בין בריאה בין מפרשים: ויש  מסוכנת; בבהמה ,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))דווקא
äèBnáe èBna äpàéáé àG הנישא קטן במוט או גדול  במוט – ÀÄÆÈÇÇÈ

עושה  הוא כך  ידי  שעל בידיהם, או  הכתפיים על  אנשים שני  ידי על 
טוב, יום בכבוד  ומזלזל לדבר íéøáàפרסום Bãéa àéáî ìáàÂÈÅÄÀÈÅÈÄ

íéøáàניכר שכן בהליכה, מרבה הוא כך  ידי  שעל  פי  על אף – ÅÈÄ
לביתו . מביאם הוא טוב יום שלשם הדבר

izdw - zex`ean zeipyn
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„øBaì ìôpL øBëa,äãeäé éaøøîBà:äàøéå äçîî ãøé,íeî Ba Lé íà–èçLéå äìòé;åàì íàå–àG §¤¨©©©¦§¨¥¥¥ª§¤§¦§¤¦¤©£¤§¦§Ÿ§¦¨
èçLé.ïBòîL éaøøîBà:íBé ãBòaî økð Bîeî ïéàL ìk,ïëenä ïî äæ ïéà. ¦§Ÿ©¦¦§¥¨¤¥¦¨¦§¥¤¦©¨
‰äúnL äîäa–dîB÷nî äpæéæé àG.úà eìàLå äNòîeïBôøè éaøäàîèpL älçä ìòå äéìò;úéáì ñðëðå §¥¨¤¥¨§¦¤¨¦§¨©£¤§¨£¤©¦©§¨¤¨§©©©¨¤¦§§¨§¦§©§¥

ìàLå Løãnä,Bì eøîàå:íîB÷nî íæéæé àG. ©¦§¨§¨©§¨§§¦¥¦§¨

cccc.xeal ltpy xeka:íù úåîé àîù àøéå è"åéá øåáì ìôðå ,åøéúäì íåé ãåòáî è"åé áøòî íëçì åäàøä àìù íåî ìòá øåëá.dgnen cxiïéçáäì é÷áù
:øáåò íåîì òåá÷ íåî ïéá.d`xie:àåä òåá÷ íåî íà ,ìåîúà åá äéäù íåî.hegyie dlri:äéåìò äéúòã ìåîúàîã ,àëéì äö÷åî íåùîã`l e`l m`e

.hegyiïðéøîà àìå .èåçùé àì åäìòäå øáò åìéôà ,òåá÷ íåî åá äùòð íåéä àìà òåá÷ äéä àì è"åé áøòî åá äéäù íåî åúåàã ,åàì íàå ,øîà÷ éëä
íåî åéùëò åá ùéù ïåéëå äéåìò äéúòã äåä ìåîúàî:äåä øåñéà úîçî äö÷åî ,òåá÷ äéä àì ìåîúà ìù íåîäå ìéàåäã ,äéèçùð òåá÷on df oi`

.okend,÷"äå .úåáù íåùî äéá øåæâã ïéã ïãë äàøðå ,åð÷úîë ì"ä è"åéá åøéúîù éðôî àìà ,äö÷åî ù"øì äéì úéì àäã ,äéì øñà äö÷åî íåùî åàì
:øùë úåéäì ïëåî åðéàå ,øúéä åúøúä ïéà

dddd.dzny dnda.äîå÷îî äðæéæé àì êëìä ,äøåá÷ äðåòèå äàðäá äøåñà äúîù íéùã÷ úîäáå .úàîèðù äìçä ìòå äéìò éðú÷ãë ,éøééî íéùã÷ úîäáá
àì ïéìåç úîäá óà ìåîúàî úðëåñî äúéä àì ìáà ,äåìéò äéúòãã ìåîúàî úðëåñî äúéäù éìéî éðäå .íéáìëä éðôì äúåà ïéëúçî ïéìåç úîäá ìáà

:äîå÷îî äðæéæé.z`nhpy dlgd,äîäá úìéëà é"ò åìéôàå è"åéá íìåòä ïî íéùã÷ ïéøòáî ïéàã ,åáìëì äúúì åà ä÷ñäì óà ,è"åéá ïäëì äéåàø äðéà
:è"åéá íìåòä ïî íéøòáúî íéàîè íéùã÷ ïéàù àéä áåúëä úøéæâã
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אם  אלא אותו  שוחטים אין  הזה בזמן  ואף מאליו, הוא קדוש טהורה בהמה בכור
במומים, הבקי  למומחה, המום את תחילה להראות וצריך  קבוע; מום בו  נפל כן
בו שהיה בבכור דנה משנתנו עובר . מום או  הוא קבוע מום אמנם אם שיבדוק
אם  קבוע מום הוא אם נודע ולא לחכם הראהו שלא אלא טוב, יום מערב מום
אכילה  לצורך  שלא ולהעלותו שם; ימות שמא וחוששים טוב, ביום לבור ונפל  לא,
לזלזל חוששים אין  חיים, בעלי  צער  כאן שיש  פי על ואף טוב. ביום רשאי  אינו 

חיים בעלי  צער משום טוב יום (ixi`nd).בכבוד

øBëa,טוב יום מערב למומחה הראהו שלא מום, בעל  –ìôpL ÀÆÈÇ
øBaì,שם ימות שמא חשש ויש טוב, ביום –:øîBà äãeäé éaø ÇÇÄÀÈÅ

äçîî ãøé,במומים הבקי –Lé íà ,äàøéåíeî Baכלומר – ÅÅËÀÆÀÄÀÆÄÆ
לשחטו , ומותר קבוע, מום הוא טוב יום מערב בו שיש המום אם

èçLéå äìòé עליו שדעתו לפי ולשחטו , הבור מן  להעלותו  מותר – ÇÂÆÀÄÀÙ
מוקצה. דין בו  ואין  åàìמאתמול  íàå שהמום המומחה, ראה אם – ÀÄÈ

נפילתו  ידי  שעל אלא קבוע מום היה לא טוב יום מערב בו  שהיה

קבוע, מום נעשה èçLéלבור  àG ביום להעלותו  אסור  כלומר  – ÄÀÙ
מערב  בו  היה ולא שהואיל לשחטו , אסור  והעלהו , עבר  ואם טוב,

מוקצה. הריהו עובר  מום אלא טוב ìkיום :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈ
íBé ãBòaî økð Bîeî ïéàL קבוע מום אם טוב, יום מערב – ÆÅÄÈÄÀ

ïëenäהוא, ïî äæ ïéàיש טוב. ביום ולשחטו להעלותו ואסור  – ÅÆÄÇÈ

שמעון  שרבי  מוקצה, משום לאסור  בא אינו שמעון שרבי  מפרשים,

ביום  מומים רואים אין  שלדעתו  משום אלא מוקצה, דין  סובר אינו
וזהו  שבות, משום בו  שגזרו דין, כדן  שהוא מפני  רביטוב, שאמר 

okendשמעון : on df oi` mei ceran xkip enen oi`y lk–כשר להיות
היתר אינה והתרתו  טוב ביום להתירו  יכול  המומחה שאין  לשחיטה,

oerny.((((רש רש רש רש """"יייי)))) iaxk dklde.(.(.(.(דדדד בבבב,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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äúnL äîäa,טוב ביום –dîB÷nî äpæéæé àG בגמרא – ÀÅÈÆÅÈÀÄÆÈÄÀÈ
היא  אסורה מיתתה שאחר קדשים, בבהמת כאן  שמדובר  מבואר,

א  ממקומה. יזיזנה לא הלכך  קבורה, וטעונה חולין בהנאה בהמת בל 
לחתך מותר  טוב, יום מערב מסוכנת היתה אם טוב, ביום שמתה

הכלבים. בשביל מאתמול  עליה שדעתו טוב, ביום הכלבים לפני אותה
בטלטול אסורה חולין  בהמת אף מאתמול , מסוכנת היתה לא אם ברם,

טוב. äéìòביום ïBôøè éaø úà eìàLå äNòîe בהמת על – ÇÂÆÀÈÂÆÇÄÇÀÈÆÈ
טוב, ביום שמתה äàîèpLקדשים älçä ìòå ראויה שאינה – ÀÇÇÇÈÆÄÀÀÈ

תבשילו  תחת להסיקה ואף באכילה, היא אסורה שהרי טוב, ביום לכהן

העולם  מן טמאים קדשים מבערים שאין  לכהן, אסור לכלבו לתתה או
טוב, ìàLåביום Løãnä úéáì ñðëðå, דינן מה –Bì eøîàå ÀÄÀÇÀÅÇÄÀÈÀÈÇÀÈÀ

íîB÷nîחכמים: íæéæé àG החלה ואת הבהמה את להזיז  אסור  – ÀÄÅÄÀÈ
בטלטול. הם אסורים לכלום, ראויים ואינם שהואיל טוב, ביום ממקומם

izdw - zex`ean zeipyn

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

.'íBãàa àeä Cìnä òøfî éîBãàä̈£¦¦¤©©¤¤¤¡
iabl weqta xn`p :mrla zyxt z` yxtl dkiynn `xnbd

,oicna l`xyi znglnúàå 'Bâå íäéììç ìò eâøä ïéãî éëìî úàå'§¤©§¥¦§¨¨§©©§¥¤§§¥
'áøça eâøä øBòa ïa íòìa(g `l xacna),`xnbd zl`ey .éàî ,íòìa ¦§¨¤§¨§¤¨¤¦§¨©

íúä éòamx`a `ed enewn ixde ,oicna ,mrla my dyr dn - ¨¥¨¨
:`xnbd daiyn .miixdpCìäL ,ïðçBé éaø øîàick oicnl mrla ¨©©¦¨¨¤¨©

[ìàøNiî ìétäL] óìà äòaøàå íéøùò øëL ìBhéì,drxd ezvra ¦§©¤§¦§©§¨¨¤¤¤¦¦¦¦§¨¥
ezne dtibn mda dzid a`en zepa ixg` l`xyi epfy ixg` ixdy

.sl` drax`e mixyr
:df oipra lyn `xnbd d`ian,áø øîà ,äiáBè øa àøèeæ øî øîà̈©©§¨©¦¨¨©©

éLðéà éøîàc eðééä,mc` ipa mixne`y edf -éòáéîì àìæà àìîb ©§§¨§¦¡¨¥©§¨£©¨§¦§¥
déðéî ïæéæb déì Båäã éðãeà ,éðø÷envrl ywal jld lnbd - ©§¥§¥©£¥§¦¨¦¥

eid xaky eipfe` z` s` `l` miipxw laiw `ly ic `le ,miipxw
,miigd ilra x`yn zexvw lnbd ly eipfe` ixdy ,el ekzg ,el

`l` ,xky laiw `ly ic `le ,xky envrl ywal jld mrla jk
.bxdp

eqta xn`p:wíñBwä øBòa ïa íòìa úàå'l`xUi ipa Ebxd §¤¦§¨¤§©¥¨§§¥¦§¨¥
'axgA(ak bi ryedi)did mrla ike :`xnbd dywn .,'íñB÷'epiide ©¤¤¥

ixde ,xzeia dzegt dbxca zecizr zricia wqery,àeä àéáð̈¦
.miiwzdl zecizry ze`eap dnke dnk eci lr exn`p ixdy

:`xnbd zvxznälçza ,ïðçBé éaø øîàdidóBqáìe ,àéáð- ¨©©¦¨¨©§¦¨¨¦§©
dyrp ,d`eapd epnn dwlzqpe ,l`xyi z` llwl dvxy xg`l

.íñB÷¥
:df oipra lyn d`ian `xnbdéLðéà éøîàc eðééä ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨©§§¨§¦¡¨¥

,mc` ipa mixne`y edféàåä éèìéLå éðâñîd`eyp dzidy dy` - ¦§¨¥§¦§¥£©
,miaeyg miyp` mdy ,mixye mipbqléøbð éøáâì ïæééàdkld - ©§¨§©§¥©¨¥

mrla jk ,dpitqd ilag ikyen ,miheyt mc` ipa mr dzpife
.mqew dyrpe jld ,'d `iap didy
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„øBaì ìôpL øBëa,äãeäé éaøøîBà:äàøéå äçîî ãøé,íeî Ba Lé íà–èçLéå äìòé;åàì íàå–àG §¤¨©©©¦§¨¥¥¥ª§¤§¦§¤¦¤©£¤§¦§Ÿ§¦¨
èçLé.ïBòîL éaøøîBà:íBé ãBòaî økð Bîeî ïéàL ìk,ïëenä ïî äæ ïéà. ¦§Ÿ©¦¦§¥¨¤¥¦¨¦§¥¤¦©¨
‰äúnL äîäa–dîB÷nî äpæéæé àG.úà eìàLå äNòîeïBôøè éaøäàîèpL älçä ìòå äéìò;úéáì ñðëðå §¥¨¤¥¨§¦¤¨¦§¨©£¤§¨£¤©¦©§¨¤¨§©©©¨¤¦§§¨§¦§©§¥

ìàLå Løãnä,Bì eøîàå:íîB÷nî íæéæé àG. ©¦§¨§¨©§¨§§¦¥¦§¨

cccc.xeal ltpy xeka:íù úåîé àîù àøéå è"åéá øåáì ìôðå ,åøéúäì íåé ãåòáî è"åé áøòî íëçì åäàøä àìù íåî ìòá øåëá.dgnen cxiïéçáäì é÷áù
:øáåò íåîì òåá÷ íåî ïéá.d`xie:àåä òåá÷ íåî íà ,ìåîúà åá äéäù íåî.hegyie dlri:äéåìò äéúòã ìåîúàîã ,àëéì äö÷åî íåùîã`l e`l m`e

.hegyiïðéøîà àìå .èåçùé àì åäìòäå øáò åìéôà ,òåá÷ íåî åá äùòð íåéä àìà òåá÷ äéä àì è"åé áøòî åá äéäù íåî åúåàã ,åàì íàå ,øîà÷ éëä
íåî åéùëò åá ùéù ïåéëå äéåìò äéúòã äåä ìåîúàî:äåä øåñéà úîçî äö÷åî ,òåá÷ äéä àì ìåîúà ìù íåîäå ìéàåäã ,äéèçùð òåá÷on df oi`

.okend,÷"äå .úåáù íåùî äéá øåæâã ïéã ïãë äàøðå ,åð÷úîë ì"ä è"åéá åøéúîù éðôî àìà ,äö÷åî ù"øì äéì úéì àäã ,äéì øñà äö÷åî íåùî åàì
:øùë úåéäì ïëåî åðéàå ,øúéä åúøúä ïéà

dddd.dzny dnda.äîå÷îî äðæéæé àì êëìä ,äøåá÷ äðåòèå äàðäá äøåñà äúîù íéùã÷ úîäáå .úàîèðù äìçä ìòå äéìò éðú÷ãë ,éøééî íéùã÷ úîäáá
àì ïéìåç úîäá óà ìåîúàî úðëåñî äúéä àì ìáà ,äåìéò äéúòãã ìåîúàî úðëåñî äúéäù éìéî éðäå .íéáìëä éðôì äúåà ïéëúçî ïéìåç úîäá ìáà

:äîå÷îî äðæéæé.z`nhpy dlgd,äîäá úìéëà é"ò åìéôàå è"åéá íìåòä ïî íéùã÷ ïéøòáî ïéàã ,åáìëì äúúì åà ä÷ñäì óà ,è"åéá ïäëì äéåàø äðéà
:è"åéá íìåòä ïî íéøòáúî íéàîè íéùã÷ ïéàù àéä áåúëä úøéæâã

`xephxa yexit
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אם  אלא אותו  שוחטים אין  הזה בזמן  ואף מאליו, הוא קדוש טהורה בהמה בכור
במומים, הבקי  למומחה, המום את תחילה להראות וצריך  קבוע; מום בו  נפל כן
בו שהיה בבכור דנה משנתנו עובר . מום או  הוא קבוע מום אמנם אם שיבדוק
אם  קבוע מום הוא אם נודע ולא לחכם הראהו שלא אלא טוב, יום מערב מום
אכילה  לצורך  שלא ולהעלותו שם; ימות שמא וחוששים טוב, ביום לבור ונפל  לא,
לזלזל חוששים אין  חיים, בעלי  צער  כאן שיש  פי על ואף טוב. ביום רשאי  אינו 

חיים בעלי  צער משום טוב יום (ixi`nd).בכבוד

øBëa,טוב יום מערב למומחה הראהו שלא מום, בעל  –ìôpL ÀÆÈÇ
øBaì,שם ימות שמא חשש ויש טוב, ביום –:øîBà äãeäé éaø ÇÇÄÀÈÅ

äçîî ãøé,במומים הבקי –Lé íà ,äàøéåíeî Baכלומר – ÅÅËÀÆÀÄÀÆÄÆ
לשחטו , ומותר קבוע, מום הוא טוב יום מערב בו שיש המום אם

èçLéå äìòé עליו שדעתו לפי ולשחטו , הבור מן  להעלותו  מותר – ÇÂÆÀÄÀÙ
מוקצה. דין בו  ואין  åàìמאתמול  íàå שהמום המומחה, ראה אם – ÀÄÈ

נפילתו  ידי  שעל אלא קבוע מום היה לא טוב יום מערב בו  שהיה

קבוע, מום נעשה èçLéלבור  àG ביום להעלותו  אסור  כלומר  – ÄÀÙ
מערב  בו  היה ולא שהואיל לשחטו , אסור  והעלהו , עבר  ואם טוב,

מוקצה. הריהו עובר  מום אלא טוב ìkיום :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈ
íBé ãBòaî økð Bîeî ïéàL קבוע מום אם טוב, יום מערב – ÆÅÄÈÄÀ

ïëenäהוא, ïî äæ ïéàיש טוב. ביום ולשחטו להעלותו ואסור  – ÅÆÄÇÈ

שמעון  שרבי  מוקצה, משום לאסור  בא אינו שמעון שרבי  מפרשים,

ביום  מומים רואים אין  שלדעתו  משום אלא מוקצה, דין  סובר אינו
וזהו  שבות, משום בו  שגזרו דין, כדן  שהוא מפני  רביטוב, שאמר 

okendשמעון : on df oi` mei ceran xkip enen oi`y lk–כשר להיות
היתר אינה והתרתו  טוב ביום להתירו  יכול  המומחה שאין  לשחיטה,

oerny.((((רש רש רש רש """"יייי)))) iaxk dklde.(.(.(.(דדדד בבבב,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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äúnL äîäa,טוב ביום –dîB÷nî äpæéæé àG בגמרא – ÀÅÈÆÅÈÀÄÆÈÄÀÈ
היא  אסורה מיתתה שאחר קדשים, בבהמת כאן  שמדובר  מבואר,

א  ממקומה. יזיזנה לא הלכך  קבורה, וטעונה חולין בהנאה בהמת בל 
לחתך מותר  טוב, יום מערב מסוכנת היתה אם טוב, ביום שמתה

הכלבים. בשביל מאתמול  עליה שדעתו טוב, ביום הכלבים לפני אותה
בטלטול אסורה חולין  בהמת אף מאתמול , מסוכנת היתה לא אם ברם,

טוב. äéìòביום ïBôøè éaø úà eìàLå äNòîe בהמת על – ÇÂÆÀÈÂÆÇÄÇÀÈÆÈ
טוב, ביום שמתה äàîèpLקדשים älçä ìòå ראויה שאינה – ÀÇÇÇÈÆÄÀÀÈ

תבשילו  תחת להסיקה ואף באכילה, היא אסורה שהרי טוב, ביום לכהן

העולם  מן טמאים קדשים מבערים שאין  לכהן, אסור לכלבו לתתה או
טוב, ìàLåביום Løãnä úéáì ñðëðå, דינן מה –Bì eøîàå ÀÄÀÇÀÅÇÄÀÈÀÈÇÀÈÀ

íîB÷nîחכמים: íæéæé àG החלה ואת הבהמה את להזיז  אסור  – ÀÄÅÄÀÈ
בטלטול. הם אסורים לכלום, ראויים ואינם שהואיל טוב, ביום ממקומם

izdw - zex`ean zeipyn

ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יא N÷דף øBâçì éàMø áeLç íãà ïéà ,øæòìà éaø øîàå,הציבור צרת על §¨©©¦¤§¨¨¥¨¨¨©©©£©

ויחרפוהו, יענה לא ïkשמא íà àlàשהוא בו áàçà,יודעים ïa íøBäék äðòð ¤¨¦¥©£¤¦¨¤©§¨
כמו בימיו שהיה רעב על והתענה שק ל)øîàpLשלבש ו ב' òBîLë(מלכים éäéå' ¤¤¡©©§¦¦§©

äMàä éøác úà Cìnä[הרעב מחמת בנה את àeäå[שאכלה åéãâa úà òø÷iå ©¤¤¤¦§¥¨¦¨©¦§©¤§¨¨§
,'Bâå 'BøNa ìò ÷Nä äpäå íòä àøiå äîBçä ìò øáBò רשע שהיה אף ועל ¥©©¨©©§¨¨§¦¥©©©§¨§

כנאמר תפילתו, טז)נתקבלה ז ּבׁשקל'.(שם ׂשערים וסאתים ּבׁשקל סלת סאה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ'ויהי

ìkä àì ,øæòìà éaø øîàåנעניםìkä àìå ,äòéø÷aנענים,äìéôða שäLî §¨©©¦¤§¨¨Ÿ©Ÿ¦§¦¨§Ÿ©Ÿ¦§¦¨Ÿ¤
ïøäàåמיד áìëåואילוäìéôða,נענו òLBäé נענו לא כמותם, חשובים היו שלא §©£Ÿ¦§¦¨§ª©§¨¥

ïøäàåאלא  äLî .äòéø÷aשנענו áéúëcמצאנו ,äìéôða המרגלים חטא אחר ¦§¦¨Ÿ¤§©£Ÿ¦§¦¨¦§¦
ה) יד íäéðt'.(במדבר ìò ïøäàå äLî ìtéå'ואילו,äòéø÷a áìëå òLBäé ©¦ŸŸ¤§©£Ÿ©§¥¤§ª©§¨¥¦§¦¨

áéúëcמעמד ו)באותו יד äpôé(שם ïa áìëå ïeð ïa òLBäéå''וגו.'íäéãâa eòø÷ ¦§¦¦ª©¦§¨¥¤§ª¤¨§¦§¥¤
é÷úîdì ó[מקשה]àîéúéàå ,àøéæ éaø[זאת שמקשה אומרים ìàeîL[יש éaø ©§¦¨©¦¥¨§¦¥¨©¦§¥

áéúk äåä éà ,éðîçð øaבפסוק'òLBäé'אומרים היינו וא"ו, zøîà÷ãk,בלא ©©§¨¦¦£¨§¦§ª©¦§¨¨§©§
אך בקריעה. רק נענה 'òLBäéå'שיהושע áéúëc àzLä ש משמע וא"ו, àäåעם àä ©§¨¦§¦¦ª©¨§¨

ãéáò את לקרוע גם הוסיף ואהרן כמשה פניו על שנפל מלבד כלומר עשה, וזה זה - ¨¦
בגדיו.

,øæòìà éaø øîàå,ישראל לעם כבוד ויתנו הגוים כשיכנעו ìkäלעתיד־לבוא àì §¨©©¦¤§¨¨Ÿ©Ÿ
ìkäלפניהם,äîé÷aיכבדום àìåיכבדום.äéåçzLäaאלאíéëìî יכבדום §¦¨§Ÿ©Ÿ§¦§©£¨¨§¨¦

áéúëc ,äîé÷a íéëìî .äéåçzLäa íéøNå äîé÷a(ז מט ä'(ישעיה øîà äk' §¦¨§¨¦§¦§©£¨¨§¨¦§¦¨¦§¦Ÿ¨©
,BLBã÷ ìàøNé ìàBb¥¦§¨¥§

øé íéëìî íéìLî ãáòì éBb áòúîì Lôð äæáì'eî÷å eà הבזויים ישראל - ¦§Ÿ¤¤¦§¨¥§¤¤Ÿ§¦§¨¦¦§¨¨
ויקומו  מלכים יראום לעתיד־לבוא בהם, מושלים ועבדים הגויים ידי על ומתועבים

áéúëcלקראתם. ,äéåçzLäa íéøNe הפסוק eåçzLéå'.בהמשך íéøN' ¨¦§¦§©£¨¨¦§¦¨¦§¦§©£
é÷úîdì óהקשה –àîéúéàå ,àøéæ éaø[זאת שמקשה אומרים éaø[יש ©§¦¨©¦¥¨§¦¥¨©¦

áéúk äåä éà ,éðîçð øa ìàeîL כתוב היה אם –zøîà÷ãk ,'eåçzLé íéøN(å)'אך כדברך, האמת -àzLä[עתה] §¥©©§¨¦¦£¨§¦§¨¦¦§©£¦§¨¨§©§©§¨
'eåçzLéå íéøN' áéúëc ו הפסוק, בתחילת המפורשת לקימה בנוסף זאת שעושים משמע וא"ו, האות ãeáòעם àäå àä- ¦§¦¨¦§¦§©£¨§¨¨

ומשתחווים. קמים עושים, וזה זה

øîBà éðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàשלעתיד־לבוא בענין, ìkäודורש àìיזכוìkä àìå äøBàìיזכו,äçîNì אלא ¨©©©§¨©¦§¨©£¦¥Ÿ©Ÿ§¨§Ÿ©Ÿ§¦§¨
íé÷écö יזכוíéøLéå ,äøBàìיזכו מהם áéúëcהחשובים ,äøBàì íé÷écö .äçîNì(יא צז écvì÷'.(תהלים òøæ øBà' ©¦¦§¨§¨¦§¦§¨©¦¦§¨¦§¦¨ª©©©¦

áéúëc ,äçîN íéøLéìåהפסוק äçîN'.בהמשך áì éøLéìe' §¦¨¦¦§¨¦§¦§¦§¥¥¦§¨

éúîéàî êìò ïøãä

i"yx

äðòð ïë íà àìàod oirceiy Ð
,did ryx mxedi .mxedik dprpy
didy arx lr dprzdy `l`
(f a mikln) aizkc ,dprpe einia
miz`qe lwya zleq d`q idie"

."lwya mixeryìëä àìoiprp Ð
.drixwa oiprp lkd `le (dlitpa)
oiaeyg eid `ly alke ryedic
`l` zepril ekf `l oxd`e dynk
`w `nlra `xwne .drixwa

.yixcïåð ïá òùåäéåaizk Ð
siqen e"ie ,"ltie"c `eddc dixza

.oey`x oipr lráòúîì ùôð äæáì
íéìùåî ãáòì éåâl`xyil Ð

oilyen micare ,miarezne miefad
.odaîé÷á ìëä àìåäz`xwl Ð

e`xi mikln" `ealÎcizrl l`xyi
:opiqxb ikd ."eegzyie mixy enwe
äçîùì ìëä àìå äøåàì ìëä àì
áì éøùéìå ÷éãöì òåøæ øåà áéúëã

äçîùmixyic ,dgnyl mixyi Ð
.miwicvn iticr

éúîéàî êìò ïøãä

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

...שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עפ"י מרז"ל שמדתו של 

הקב"ה מדה כנגד מדה אשר כל העוסק בחינוך הכשר המקרב את לבן של בני ובנות ישראל לאבינו 

שבשמים, הנה שכרם ביחוד הוא, נחת אמיתי מיוצאי חלציהם הם, ותקותי חזקה אשר בה ובבעלה 

הרב שיחיו יקוים זה במדתו של הקב"ה מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בברכה.
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.`ad mlerd iigl,éîBãàä âàBc äæ 'éìòð êéìLà íBãà ìò''ilrp'e ©¡©§¦©£¦¤¥¨£¦
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המשך בעמוד ריב

oifge` mipy` cenr dw sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äãåäéî éúà à÷ã`xew didy irceine itel` ikxrk yep` dz`e cec el xn`wc

:ceck dcedi hayn didy iaexw ircein ltezig`l.éöçø øéñ áàåî`wc cec
:a`enn iz`.éöçø øéñ:dvigx iwqr lr rxhvpe xqy ifgb.éìòð êéìùà íåãà ìò

:ocr oba mze` lirp`.éúùìôä úà âøäù ãåã àáé íàdz`y lr jiptl wrvie
dn a"derl ltezig`e b`ecl wlg ozep
oi`pey eid mdy ezrc qitdl dyer dz`

:eze`.íäì øîàmirix ozeyrle oqiitl ilr
oeyl irrexzd epiide dfl df miaed`e

:zerixøîà ìàåîùåzgvp daeyz i`n
:'eke mc` ipa dxyr [e`a] b"dkãáò

.åáø åøëîùd"awd epxkny xg`ne
:melk epilr el yi eilrn epyxbe xvpckeapl
.éãáò øöðãëåáð éãáò ãåãå áéúëã éàî
cecl e`xwy enk car ryx eze`l e`xwy
izgwle gley ippd (an) dinxi seqa aizkc
dfl df dnecy iptn `l icar xvpckeap z`
mlerd dide xn`y in iptl recie ielb `l`
d"awd epxkn xak xnel l`xyi oicizry
`xwe d"awd micwd jkitl xvpckeapl
:daeyz odl xifgdl ick xvpckeapl icar

.éîì íéñëð éîì ãáòxvpckeap xnelk
`l oiicre `ed il dpwy dn lke `ed icar

:izeyxn mz`viàì äéä íëçåø ìò äìåòäå
.äéäú:didi `l mixeaq mz`y dn lkìë

.àçúéø éàä éëqrkd df epl `aie ozi in
lra epl`biy mkilr jeln` dkety dniga

:epilr jelnie epgxk.àðäë øá àáà ø"à
epxei midl` dil exn`c zgvp daeyz epiid

:eze` xqil oileki ep` oi`y.íò àìáoi`y
:mr mr wlg el.íò äìáùl`xyi lalay

xninl opirack wlal e`iydy ezvra
:mitl` c"k mdn litde onwlàáù øåòá

.øéòá ìòdnda enk epez` lr `ay
:xira opinbxznc.øåòá àåä àðúly eia`

:inx`d oal `ed mizryx oyek `ed mrla
.á÷òé éîéá úçàxewrl ywae eixg` scxy

:lkd.íéèôåù éîéá úçàåzzin xg`l
'd s` xgie (b mihtey) aizkc ryedi

:mizryx oyek cia mpzie l`xyiaåðá

.øåòá:did mrla ly epa xera rnyn.àåä åðálecb mrlay ze`iapa mrlal
:ze`iapa did eia`n.åúà íéåâ øàù àäoizipznc `pz aiyg `wcn xnelk

mdl yi mieb x`yc llkn wlg el oi`c xn`we zeheicd icda ieb didy mrlac
:wlg.'åëå éðî ïéúéðúîlka dle`yl miryx eaeyi xn`p el` ryedi 'x l"`

lk aizkc `zyd zxn`wck rnyn miebd
oze` `l` rnyn `l midl` igky mieb
la` [ezenkye] mrla oebk del` migkeyd
(:`v sc) oiwxt yixa opixn`ck ez` ipixg`
mlerl mkixk` xkp ipae mkp`v mixf erxe

:`ad.íéäìà éçëù íéåâ ìë åäðéð éàî
mday miryxd d"awd xxea ikd meync
cizrl wlg mdl oi`e mpdiba mze` ozepe

:wlg mdl yi x`yd la`òùø åúåà óàå
.åîöòá ïîéñ ïúð:cizrl wlg el oi`y

.íéøùé úåî éùôð úåîúzzin zeni m`
wlg el yi i`cec edenk izixg` `dz envr

:mdnr.åàì íàåippd bxdi `l` zeni `lc
:mpdibl inrl jled.íåìù íäì äéä àì

:a`en dcya oicn z` dknd aizkc.ïéáåäö
:oiaedv eipt qreky mc`k oiqerk

.àúùåëøë:dcleg.àøðåùå àúùåëøëoi`
:mlern mely mdl.àãâ ùéá:rx lfníåìë

.åðá úà àðåùù áà ùéxn`iy xeaq `edy
epil mrla xn`wc ipa z` llw d"awd el

:[dlild] dtàéîù éôìë åìéôà àôöåç
.éðäîxnel eipt sivgdy dn dil ipd`c

d"awd el xn`y dt epil wla igelyl
:jl xn` xcde jlz `l dligzaàúåëìî

.àâú àìáxqg epi`e dlecb dxxy xnelk
:zekln xzk `l`çåùîå êø íåéä éëðà

.éðîî íéù÷ äìàä íéùðàäå êìîxnelk
:zekln zgiyn `l` mdn lecb ipi`.éôù

syc `nh`c `wea (:cp sc oileg) enk
:dizkecn.ïåôéôù:mizy ernyníåúù

.ïéòäxnelk xkip enezy enk gezt mezy
dnezq zxg`dc llkn dgezt zg` epir
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envr lr mrla xn`y weqta xn`p'ïBéìò úòã òãBéå'(fh ck xacna). §¥©©©¤§

:`xnbd dywnàúLäz` elit` ixd ,dzr -äåä àì Bzîäa úòc ¨¨¨©©§¤§¨£¨
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àéñeñ záëø àì àîòèxdnn `edy ,qeq lr akex jpi` recn - ©£¨¨§©§§§¨

.zkll xzeieäì øîàj` ,qeq il yi ok` ,mrlaàáéèøa eäì éàãL £©§§©§¦§¦¨
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àìBâðøúc`le ,dpal ziidp lebpxzd ly zleaxkdy onfa - §©§§¨

.cinzk c`n dnec`
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éìçîó,lcbe xfeg `ed uvwpy xg`l -ìk eléôàå ,ïéaeøî åéLøLå ©£¦§¨¨¨§¦©£¦¨
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eîîBãLehwy -ãîò ,úBçeøäd x`yp -,BîB÷îa äð÷l`xyi jk ¤§¨¨©¨¤¦§

,min el yi zxeva zpya s`y ,mind lr cnerd oli`l mileyn
miaxzn md mda mibxed m` s`e ,dkxa cinz yi l`xyil jke
.mnewna mix`yp md mdilr zexaery zexvd lk ixg` s`e ,aey

,'æøà'a ïëøa ,òLøä íòìa ìáà,dllw dfa yieBðéà äæ æøà äî £¨¦§¨¨¨¨¥§¨§¤¤©¤¤¤¥
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,úéîBøc,dyw gex `idy,åéðt ìò BzëôBäå Bzø÷Bò ãiîoiekzd jk §¦¦¨©§§©§©¨¨
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íéáeúëe. §¦
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.'LaWFn ozi`' oeyld xe`ia edfe ,'mler ipzi`' mdy¥¨¨¤
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.'axgA÷úùL áBià,dl cbpzd `le ,ef dvr rnyyk,ïéøeqéa ïBcéð ¤¨¤¦¤¨©¦§¦¦
.aei` xtqa `aenkçøaL Bøúéå,ef dvrl mikqd `ly zngneëæ §¦§¤¨©¨
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íéøëð ìL ïéé (àìå éðåîò ìù ïéé) øñàðBì äøîà ,,dclidðBöøE ¤¡©©¦¤¨§¦¨§¨§§

,ïéé ìL ñBk äzLzL,dzey dideäúML ïåékxkzydeBa øòaexvi ¤¦§¤¤©¦¥¨¤¨¨¨©
,rxddì øîà,dcliléì éòéîMä.yinyzldúàøé äàéöBä- ¨©¨¦¨¥¦¦¦¨¦§¨¨
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המשך בעמוד קפב

oifge` mipy` cenr ew sc ± oey`x wxt`nw `aa
éìçî.ó:uvwpy xg`l.íéî íå÷îá ãîåò åðéàmin ilr mifx`k aizkc i`de

dpiky min mewna oicner oi`y xnelk mifx`k xn` edi` dxn`c `id dpiky
milgpk xn` `ed eihp milgpk b"dka dcb`a yxtn edlek oke min ilr dxn`
xdp ilr lew za dxn` zepbk xn` `ed eihp [dxn`] lew za d`vi minrtl oiwqet

rhp dxn`e lew za d`vi mild`k xn` `ed
:'d.úéîåøã çåø:dywúééä åðîò àì

.äöò äúåàácelid oad lk drxt xfby
:onwlck ziid i`ce dinza dxe`idéîå

.íìåò éðúéà ìöà êáéùåäjipa micizry
ozi` aizkc epiide zifbd zkyla ayil
in ayei dz` mler ipzi` oia ike jayen

:jkl jwiwfd.ìà íùá åîöò äéçîùdyer
xg` oeyl :mxige drxt enk del` envréî

.åîöò äéçîùipa oze`l mdl ie` xnelk
oiwxete f"dera onvr oipcrne oiigny mc`
:onvr z` oipnyne mx`ev lrn dxez ler

.ìà åîùîenvrl oeict d"awd miynyk
jk .`al cizrl miwicvl lenb mlyne

:izrny.àöîúù äîåàì äì éåàdl ie`
lr dlriy minid oze`a didzy dne`l

:l`xyi akrl dzrcïéá úåñë ìéèî éî
.'åëå àéáìdfl df ewwcfi `ly oakrl

z` akrl lekiy `ed in xnelk `ed okeqnc
:mqipkn d"awde l`xyi.íééözepitq

(la) xic` ive (bl diryi) enk zelecb
:epxariàáéì áø øîà íéúë ãéî íéöå
.øéôñà:jk enyy mewn epiid mizkcãò

.éìéè÷ ìè÷î øåùàjli`e xey`ne
:iceary edl icarynåðòå íéúë ãéî íéöå

.øåùàodl icarync xar epre edl ilhwc
:xey` cr.íéúëzene` oze` 'nelk minex

lk z` bexdl oicizr miva d"awd `iady
oigipn jli`e xey`ne xey` cr zene`d
cizrle (oze` oigipne) mda oicaryne oze`
opiqxb `l l`xyi ipal eid dpd od :ixiin `w

b"d `l`øùà êöòéà äëì éîòì êìåä éððä
éòáî äæä íòì êîò êîòì äæä íòä äùòé

.äéìl`xyi da elykpy wlal dvr `iydy

:mrla xaca l`xyi ipal eid dpd od.åøáçá åúìì÷ äìåúådvx `l mrla jke
`l` l`xyi da elyki j`id dvr ywal jixv `ed `diy wlaa df zelty zelzl
`ly a`en ipa da elykiy dvrl oikixv ody xnel zeltyd dlz l`xyia
`"l .x"n .jnrl dfd mrd dyri xy` aizkc epiide l`xyi lr a`en ici sewzz
aezkd dlzy xnelk exaga ezllw dlez
l`xyi itlk aezkl dvx `le a`ena dllw

:ryxd mrla xn`y enk.íéòì÷ly mild`
:miweya oiyery enk mirlwáàåî úåáøòá

.âìù øäî:xipyäéäùë.äì øîåàl`xyi
inc el zxne` dpwf dnka df ozyt ilk
eieey ickn zegta el zxne` dclie eieey

:minrt 'b cr e` 'a cr oiyer okeøåøá
.êîöòì:dvex dz`y oihiykz lk.éøöøö

:zecep.åá øòåáxvi ea xreae xkzyn didy
:rxd.éòéîùä:yinyzl zrney ied.øåòéô

:eiptl mifixzny xert ly ezcear dzid jk
â"ä`ede xerit `l` jnn oiywan melk

dyn zxeza xetk el zxne` aeye dyer
:dyer `ede jax.úùáì åøæðéåmkxcn exq

:zyad xg` eklde.íáäàëze`z jezn
oixteky mivweyn eid zepfl mzad`

:d"awda.ïàø÷úå[rnyn] o`xwze oteba
:dxwn oeyl.íéãéôø éàîlirlc icii`

zernyna ryedi 'xe `"x dia ebilti`
i`d ika dia ibiltc micitx inp hiwp mihyc

:`peeb.íéðá ìà úåáà åðôä àìaihidl
:mdl.íéãé ïåéôø éðôîikde zevne dxez ly

iptn xnelk `ed mici oeitx micitx inp
:wlnr mdilr `a dxezd on mici etxyøëù

.ìàøùéî íéôìà ã"ëjld ezvra ebxdy
:oicn ipwfne wlan lehil.éðø÷ òáú àìîâ

:bxdpe xky l`y mrla jk.äéðéî åæâekzg
:epnn.áøçá åâøä íñå÷ä øåòá ïá íòìá

:aizk ryedia `xw `edd.óåñáìåozpy
d`eap epnn dlhip l`xyi z` llwl eipir

:mqew dyrpe.éàåä àèìéùå éðâñîzy`
:dzid mixye mipbq.øâð àøáâì ïæééàdzpif

:miyxg ixbp `"l dpitq lag ikyenl
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קפט
oifge` mipy` cenr ew sc ± oey`x wxt`nw `aa

éìçî.ó:uvwpy xg`l.íéî íå÷îá ãîåò åðéàmin ilr mifx`k aizkc i`de
dpiky min mewna oicner oi`y xnelk mifx`k xn` edi` dxn`c `id dpiky
milgpk xn` `ed eihp milgpk b"dka dcb`a yxtn edlek oke min ilr dxn`
xdp ilr lew za dxn` zepbk xn` `ed eihp [dxn`] lew za d`vi minrtl oiwqet

rhp dxn`e lew za d`vi mild`k xn` `ed
:'d.úéîåøã çåø:dywúééä åðîò àì

.äöò äúåàácelid oad lk drxt xfby
:onwlck ziid i`ce dinza dxe`idéîå

.íìåò éðúéà ìöà êáéùåäjipa micizry
ozi` aizkc epiide zifbd zkyla ayil
in ayei dz` mler ipzi` oia ike jayen

:jkl jwiwfd.ìà íùá åîöò äéçîùdyer
xg` oeyl :mxige drxt enk del` envréî

.åîöò äéçîùipa oze`l mdl ie` xnelk
oiwxete f"dera onvr oipcrne oiigny mc`
:onvr z` oipnyne mx`ev lrn dxez ler

.ìà åîùîenvrl oeict d"awd miynyk
jk .`al cizrl miwicvl lenb mlyne

:izrny.àöîúù äîåàì äì éåàdl ie`
lr dlriy minid oze`a didzy dne`l

:l`xyi akrl dzrcïéá úåñë ìéèî éî
.'åëå àéáìdfl df ewwcfi `ly oakrl

z` akrl lekiy `ed in xnelk `ed okeqnc
:mqipkn d"awde l`xyi.íééözepitq

(la) xic` ive (bl diryi) enk zelecb
:epxariàáéì áø øîà íéúë ãéî íéöå
.øéôñà:jk enyy mewn epiid mizkcãò

.éìéè÷ ìè÷î øåùàjli`e xey`ne
:iceary edl icarynåðòå íéúë ãéî íéöå

.øåùàodl icarync xar epre edl ilhwc
:xey` cr.íéúëzene` oze` 'nelk minex

lk z` bexdl oicizr miva d"awd `iady
oigipn jli`e xey`ne xey` cr zene`d
cizrle (oze` oigipne) mda oicaryne oze`
opiqxb `l l`xyi ipal eid dpd od :ixiin `w

b"d `l`øùà êöòéà äëì éîòì êìåä éððä
éòáî äæä íòì êîò êîòì äæä íòä äùòé

.äéìl`xyi da elykpy wlal dvr `iydy

:mrla xaca l`xyi ipal eid dpd od.åøáçá åúìì÷ äìåúådvx `l mrla jke
`l` l`xyi da elyki j`id dvr ywal jixv `ed `diy wlaa df zelty zelzl
`ly a`en ipa da elykiy dvrl oikixv ody xnel zeltyd dlz l`xyia
`"l .x"n .jnrl dfd mrd dyri xy` aizkc epiide l`xyi lr a`en ici sewzz
aezkd dlzy xnelk exaga ezllw dlez
l`xyi itlk aezkl dvx `le a`ena dllw

:ryxd mrla xn`y enk.íéòì÷ly mild`
:miweya oiyery enk mirlwáàåî úåáøòá

.âìù øäî:xipyäéäùë.äì øîåàl`xyi
inc el zxne` dpwf dnka df ozyt ilk
eieey ickn zegta el zxne` dclie eieey

:minrt 'b cr e` 'a cr oiyer okeøåøá
.êîöòì:dvex dz`y oihiykz lk.éøöøö

:zecep.åá øòåáxvi ea xreae xkzyn didy
:rxd.éòéîùä:yinyzl zrney ied.øåòéô

:eiptl mifixzny xert ly ezcear dzid jk
â"ä`ede xerit `l` jnn oiywan melk

dyn zxeza xetk el zxne` aeye dyer
:dyer `ede jax.úùáì åøæðéåmkxcn exq

:zyad xg` eklde.íáäàëze`z jezn
oixteky mivweyn eid zepfl mzad`

:d"awda.ïàø÷úå[rnyn] o`xwze oteba
:dxwn oeyl.íéãéôø éàîlirlc icii`

zernyna ryedi 'xe `"x dia ebilti`
i`d ika dia ibiltc micitx inp hiwp mihyc

:`peeb.íéðá ìà úåáà åðôä àìaihidl
:mdl.íéãé ïåéôø éðôîikde zevne dxez ly

iptn xnelk `ed mici oeitx micitx inp
:wlnr mdilr `a dxezd on mici etxyøëù

.ìàøùéî íéôìà ã"ëjld ezvra ebxdy
:oicn ipwfne wlan lehil.éðø÷ òáú àìîâ

:bxdpe xky l`y mrla jk.äéðéî åæâekzg
:epnn.áøçá åâøä íñå÷ä øåòá ïá íòìá

:aizk ryedia `xw `edd.óåñáìåozpy
d`eap epnn dlhip l`xyi z` llwl eipir

:mqew dyrpe.éàåä àèìéùå éðâñîzy`
:dzid mixye mipbq.øâð àøáâì ïæééàdzpif

:miyxg ixbp `"l dpitq lag ikyenl
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ìàøNé áLiå' .'íáäàa íéöewL eéäiå úLaì eøæpiå øBòt ìòá eàa änä' øîàpL ,Eaø äLî úøBúa øBtëzL ãò Eúçðî éðéàL àlà¤¨¤¥¦§¦¨§©¤¦§§©Ÿ¤©§¤¤¡©¥¨¨©©§©¦¨§©Ÿ¤©¦§¦¦§¨¢¨©¥¤¦§¨¥
,øîBà øæòéìà éaø ,'ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå' .úeèL éøáãa e÷ñòúpL ,øîBà òLBäé éaø .dîL 'íéhL' ,øîBà øæòéìà éaø ,'íéhMa©¦¦©¦¡¦¤¤¥¦¦§¨©¦§ª©¥¤¦§©§§¦§¥§©¦§¤¨¨¨§¦§¥¡Ÿ¥¤©¦¡¦¤¤¥

ì éàî .ïééø÷ éìòa ïlek eNòpL ,øîBà òLBäé éaø .ïäa eòât úBîeøò,øîBà òLBäé éaø .dîL íéãéôø ,øîBà øæòéìà éaø ,'íéãéôø' ïBL £¨§¨¥©¦§ª©¥¤©£¨©£¥§¨¦©§§¦¦©¦¡¦¤¤¥§¦¦§¨©¦§ª©¥
ì àlà Bðéà ,'áLiå' øîàpL íB÷î ìk ,ïðçBé éaø øîà .'íéãé ïBéôøî íéða ìà úBáà eðôä àì' øîàpL ,äøBz éøácî ïîöò etéøLïBL ¤¦©§¨¦¦§¥¨¤¤¡©Ÿ¦§¨¤¨¦¥¦§¨¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¤¡©©¥¤¥¤¨§

íúac úà óñBé àáiå' ,'ïòðk õøàa åéáà éøeâî õøàa á÷òé áLiå' .'áàBî úBða ìà úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå' øîàpL ,øòö©©¤¤¡©©¥¤¦§¨¥©¦¦©¨¤¨¨¦§¤§¨©¥¤©£Ÿ§¤¤§¥¨¦§¤¤§¨©©¨¥¥¤¦¨¨
úçúå Bðôb úçz Léà çèáì ìàøNéå äãeäé áLiå' .'úeîì ìàøNé éîé eáø÷iå' ,'ïLb õøàa ìàøNé áLiå' øîàðå .'íäéáà ìà äòø̈¨¤£¦¤§¤¡©©¥¤¦§¨¥§¤¤Ÿ¤©¦§§§¥¦§¨¥¨©¥¤§¨§¦§¨¥¨¤©¦©©©§§©©

ì ïèO 'ä í÷iå' ,'Búðàzïa íòìa úàå 'Bâå íäéììç ìò eâøä ïéãî éëìî úàå' .'íBãàa àeä Cìnä òøfî éîBãàä ããä úà äîìL §¥¨©¨¤¨¨¦§ŸŸ¥£©¨£¦¦¤©©¤¤¤¡§¤©§¥¦§¨¨§©©§¥¤§§¥¦§¨¤
àøèeæ øî øîà .[ìàøNiî ìétäL] óìà äòaøàå íéøNò øëN ìBhéì CìäL ,ïðçBé éaø øîà ?íúä éòa éàî ,íòìa ,'áøça eâøä øBòa§¨§¤¨¤¦§¨©¨¥¨¨¨©©¦¨¨¤¨©¦§©¤§¦§©§¨¨¤¤¤¦¦¦¦§¨¥¨©©§¨
,'íñB÷' ,'íñBwä øBòa ïa íòìa úàå' .déðéî ïæéæb ,déì Båäã éðãeà ,éðø÷ éòáéîì àìæà àìîb ,éLðéà éøîàc eðééä ,áø øîà ,äiáBè øa©¦¨¨©©©§§¨§¦¡¨¥©§¨£©¨§¦§¥©§¥§¥©£¥§¦¨¦¥§¤¦§¨¤§©¥¥

Lðéà éøîàc eðééä ,àtt áø øîà .íñB÷ óBqáìe ,àéáð älçza ,ïðçBé éaø øîà .àeä àéáð.éøbð éøáâì ïæééà ,éàåä éèìéLå éðâñî ,é ¨¦¨©©¦¨¨©§¦¨¨¦§©¥¨©©¨¨©§§¨§¦¡¨¥¦§¨¥§¦§¥£©©§¨§©§¥©¨¥
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קצ
oifge` mipya cenr ew sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íäéììç ìà åâøädailvd zgz y` ezivde ede`lzy rnyn daxd zezin
ux`l ltpyk bxd y`xd zkizg wpg epiid diilz y`d jezl ltpe ey`x ekzge

:dtixy epiid xe`l ltpyk dliwq.úìúå ïéúìú øái`niq 'xc dil zil g"xe
mrla i`niq 'xlc exzie aei`e mrla drxtc dvr dze`a eid dyly lirl xn`c

did `dc mipy xyre miz`n on xzei dig
dxe`id celid oad lkc drxt zvra
miz`n oze` lk i`niq iaxlc edekilyz
cr mixvn zelba l`xyi eidy mipy xyre

:mrla dig oicn zngln.àøéâçly mebxz
:gqit.äàèñéì ñçðô äéúé ìè÷ ãëxy

dnglnd lk xg` dilhw elit`e `av
:eny lr z`xwp.åäìåëá:zeheicde mikln

.ùåøãúå ùéôú àì:i`pbl.íòìáî øáì
) :yexc i`pbl dil zgkync dn lkcàîù

äòø úåáøúì äæ àöé(àöéù øçàì
.éåå øîà äòø úåáøúì:biiec aezk jkl

äúà øåáâ àìäå âàåãì ä"á÷ä ì"à
.äøåúálr rxd oeyl xtql lldzz dnl

:cec.êéìò äøåú ãñç àìdxeza mkg `l
lr cqg zxeze (`l ilyn) aizkc dz`

dpeyl:.íéçöøî:aep bxdy.êéô éìò`le
:ala.åàøéé äìçúámi`xi eid miwicvd

jledy b`ec ly eiyrnn mc` cnli `ly
:gilvne `hege.óåñáìåeini ivga znyk

:ewgyi ey`xa elenb aye.åðàé÷éå òìá ìéç
:ezxez gkyzy cr ozndåéðôì øîà

.ìà åðùéøåé åðèáîåcr el oiznz l`
:epgikyze xdnz `l` gkzyzyéá

.àùøãî:yxcnd zia df ld`nêùøùå
.äìñ íééç õøàîux`n gqkz ely yxey

:opax oipa dil eedl `lc miigúåéúåà ìë
.äøåúáù:zexizie zexiqga iwa didy

.íéøåîçå íéì÷ ì÷åùlwa yexcl rcei

:xnege.øéåàá çøåôä ìãâîádtetk dn iptn c"nld on dlrnly dpeilr bzn
minrd ux`l qpkpd xie`a gxetd lcbna `"l .drenyd itn x"n oeyl .dhnl
gxetd lcbna zekld ze`n 'b `"l .e`l m` `nh `ed m` lcbne daiz dciya
zerihpa zekld ze`n yly oebk xie`a lcbn cinrdl seyik zeyrl xie`a
(.gq sc) lirlc oiwxita oxn`c oi`eyw
zekld ze`n yly b"dc d`xp ixenle
zg` dpyne [xie`a] cnerd lcbna
ikda irzync (` dpyn c"t) zeld`a
milk dkeza d`nehe xie`a cnerd lcbn

:'xl d`xp oke mi`nh ekezayàúåáø
.ééòá àòáîì`al `pngx dxez cenlle

iiepz edlek dcedi axc ipya `dc ira
ded `l odly `xnbd lk did oiwifp xcqa
jk lk oiaxn eid `ly oiwifp xcqa `l`

:[yexcl].äøéã÷á ÷øé úùáåëù äùàä`l
:oivwer zkqna dizgky`.÷øé úùáåëù

oilawn oi`c mixedh xiva e` unega
d`neh rbp m`y oivwer i"r d`neh
oilrl ci oiyrp oi`y oixedh oilrd eiyxya
`l` myl oigipn oi`y myaky xg`n

:d`xnl.ïäéôøèá ïùáëù íéúéæ`zi`
:(`"n a"t) oivwer zkqna.ïäéôøèoilr

zia mdl oiyrp oi`y mizifd oixedh odly
:d`neh mdl qipkdl ciìàåîùå áøã úåéåä

.àëä àðéæç à÷`nrh i`n rci ded `lc
:oixedh od.àúáéúî øñéìúzeaiyi b"i

oirceie oivwer zkqna olek oiwqer ep`y
xzei miciqg eid mda ikd 'it`e dti dze`

:'ek dcedi ax el`c epnn.éøéáñ àìeid `l
:`nrha dpwzk dyxtl dkld oirceiàìã

.'åë àúúòîù åäì à÷ìñreawl ekf `ly
:ozenk dkld.ïéèåìçì ïðéîâøúîåopz op`e

:rxevn iab oihelg oeyl.éôåìà:iax epiid
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,áø øîà ,'íäéììç ìà [áøça] ìàøNé éðá eâøä'¨§§¥¦§¨¥©¤¤¤©§¥¤¨©©
.÷ðçå âøä ,äôéøNe ,äìé÷ñ ,úBúéî òaøà Ba eîiéwL¤¦§©§©¦§¦¨§¥¨¤¤¨¤¤
,íòìa Cì òéîL éî ,àðéðç éaøì àðéî àeää déì øîà£©¥©¦¨§©¦£¦¨¦§¦©¨¦§¨
,àlà .áéúk àì ázëéî ,déì øîà .äåä änk øa©©¨£¨£©¥¦§©¨§¦¤¨
øa ,'íäéîé eöçé àì äîøîe íéîã éLðà' áéúëcî¦¦§¦©§¥¨¦¦§¨Ÿ¤¡§¥¤©
,déì øîà .òaøàå ïéúìz øa Bà ïéðL úìúe ïéúìz§¨¦§¨§¦©§¨¦§©§©£©¥
äåäå ,íòìác déñ÷ðt éì éæç éãéãì .úøîà÷ øétù©¦¨¨§©§¦¦£¦¦¦§¨¥§¦§¨©£¨
ãk ,àøéâç íòìa ïéðL úìúe ïéúìz øa' déa áéúk§¦¥©§¨¦§¨§¦¦§¨£¦¨©
àðéáøã déøa øî déì øîà .'äàèñéì ñçðt déúé ìéè÷̈¥¨¥¦§¨¦§¨¨£©¥©§¥§©¦¨
,òLøä íòìaî øáì ,Løãîì Létz àì eäìeëa ,déøáì¦§¥§§¨©¦§¦§©§©¦¦§¨¨¨¨
áéúëe ,'âàBc' áéúk .déa LBøc ,déa úçkLîc änëc§©¨§©§©©¥§¥§¦¥§¦
Ceøa LBãwä áLBé äléçza ,ïðçBé éaø øîà .'âééBc'¥¨©©¦¨¨©§¦¨¥©¨¨
,àöiL øçàì .äòø úeaøúì äæ àöé ànL ,âàBãå àeä§¥¤¨¥¥¤§©§¨¨§©©¤¨¨
ìéç ,÷écöå ,òLøå ,øBab ïîéñ) .'äæ àöiL éåå' øîà̈©©¤¨¨¤¦¨¦§¨¨§©¦©¦
ìläúz äî' áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîà .(øôBñå§¥¨©©¦¦§¨©¦§¦©¦§©¥
LBãwä Bì øîà ,'íBiä ìk ìà ãñç øBabä äòøa§¨¨©¦¤¤¥¨©¨©©¨
ìläúz äî ?äzà äøBza øBab àì ,âàBãì àeä Ceøä§¥Ÿ¦©¨©¨©¦§©¥

éìò éeèð ìà ãñç àì .äòøaéaø øîàå .?íBiä ìk E §¨¨Ÿ¤¤¥¨¨¤¨©§¨©©¦
øtñì Eì äî íéäìà øîà òLøìå' áéúëc éàî ,÷çöé¦§¨©¦§¦§¨¨¨¨©¡Ÿ¦©§§©¥
Eì äî ,òLøä âàBãì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,'é÷eç¨¨©©¨¨§¥¨¨¨©§
úLøôe ,íéçvøî úLøôì òébî äzàLk ,é÷eç øtñì§©¥¨§¤©¨©¦©§¨¨©§©§¦¨¨©

ì éøtñîéúéøá àOzå' .íäa LøBc äzà äî ,òøä ïBL §©§¥¨¨¨¨©¨¥¨¤©¦¨§¦¦
éô éìòàlà âàBc ìL BúøBz ïéà ,énà éaø øîà ,'E £¥¦¨©©¦©¦¥¨¤¥¤¨

,÷çöé éaø øîàå .e÷çNé óBqáìe eàøéé äléçza ,'e÷çNé åéìòå eàøééå íé÷écö eàøéå' áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàå .õeçìå äôOî¦¨¨§©§¨©©¦¦§¨©¦§¦§¦§©¦¦§¦¨§¨¨¦§¨©§¦¨¦§§©¦§¨§¨©©¦¦§¨
ìéç' ,Bì øîà .âàBã úeîé ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà ,'ìà epLéøBé Bðèaî epàé÷éå òìa ìéç' áéúëc éàî©¦§¦©¦¨©©§¦¤¦¦§¦¤¥¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨¨¥¨©©¦

b' áéúëã éàî ,÷çöé éaø øîàå .'ìà epLéøBé Bðèaî' ,åéðôì øîà .'epàé÷éå òìa,ãåãì àeä Ceøa LBãwä øîà ,'çöðì Eözé ìà í ¨©©§¦¤¨©§¨¨¦¦§¦¤¥§¨©©¦¦§¨©¦§¦©¥¦¨§¨¤©¨©©¨¨§¨¦
LBãwä øîà ,'äìñ íéiç õøàî ELøLå ìäàî Eçqéå Ezçé' áéúëc éàî .'çöðì Eözé ìà íb' ,åéðôì øîà .éúàc àîìòì âàBc éúéð¥¥¥§¨§¨§¨¥¨©§¨¨©¥¦¨§¨¤©©¦§¦©§§§¦¨£¥Ÿ¤§¥¤§¥¤¤©¦¤¨¨©©¨
.'äìñ íéiç õøàî ELøLå' ïðaø ïéða déì éåäéì .'ìäàî Eçqéå Ezçé' ,åéðôì øîà .déîLî àLøãî éa àzòîL eøîéì ,àeä Ceøä¥§§©§¨¥¦§§¨¦§¥¨©§¨¨©§§§¦¨£¥Ÿ¤¤¡¥¥§¦©¨¨§¥¤§¥¤¤©¦¤¨
ì÷BML ,'ì÷BL äià' .äøBzaL úBiúBà ìk ,'øôBñ äià' ,'íéìcânä úà øôBñ äià ì÷BL äià øôBñ äià' áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©¦§¦©¥¥©¥¥©¥¥¤©¦§¨¦©¥¥¨¦¤©¨©¥¥¤¥

ìL øôBñ äéäL ,íéìcânä úà 'øôBñ äià' .äøBzaL íéøeîçå íél÷ ìkéaø øîà .øéåàa çøBtä ìcâîa úB÷eñt úBëìä úBàî L ¨©¦©£¦¤©¨©¥¥¤©¦§¨¦¤¨¨¥§Ÿ¥£¨§§¦§¨©¥©¨£¦¨©©¦
éðLa ?ééòa éòáîì àúeáø ,àáø øîà .[ãç eäì èLtéà àìå] øéåàa çøBtä ìcâîa ìôBúéçàå âàBc Bòa ,'ééòa äàî òaøà ,[énà]©¦©§©§¨¨£¥§¥©£¦¤§¦§¨©¥©¨£¦§¨¦§©§©¨©¨¨§¨§¦§¥¨£¥¦§¥
,dì éøîàå .'äøéã÷a ÷øé úLáBkL äMà' ,äãeäé áø éèî äåä éëå ,ïéö÷Bòa àáeè ïðéðúî à÷ ïðàå ,ïé÷éæða ééBpz élek ,äãeäé áøc§©§¨¥©¥¦§¦¦©£©¨©§¦©¨§§¦§¦£¨¨¥©§¨¦¨¤¤¤¨¨©§¥¨§¨§¦¨
áøå ,àúáéúî éøñ úìz ,ïéö÷Bòa ïðéðúî à÷ ïðàå .àëä àðéæç à÷ ìàeîLe áøc úBéåä ,øîà .'íéøBäè ïäéôøèa ïLákL íéúéæ'¥¦¤§¨¨§©§¥¤§¦¨©£¨§©§¥¨¨¥¨¨¨©£©¨©§¦©§§¦§¨§¥§¦¨¨§©

éìL äãeäé.'áálì äàøé 'äå' áéúëc ,éòa àaéì àeä Ceøa LBãwä ,àlà .ïa çbLîc àkéìå ïðéçåö ïðàå ,àøèî àúàå déðàñî ó §¨¨¥§¨¥©£¨¦§¨©£©¨§¦©§¥¨§©§©©¤¨©¨¨¦¨¨¥¦§¦©¦§¤©¥¨
é÷úî .àzòîL éøáñ [Båä] àì ìôBúéçàå âàBc ,àéLøLî áø øîàäià ì÷BL äià øôBñ äià' déa áéúëc ïàî ,àøèeæ øî dì ó ¨©©§¨§§¨¥©£¦¤¨£¨§¦§©§¨©§¦¨©§¨©¦§¦¥©¥¥©¥¥©¥

'ä ãBñ' áéúëc ,àúëìäc àaélà àzòîL eäì à÷ìñ äåä àìc ,àlà .àzòîL éøáñ Båä àì zøîà zàå ,'íéìcânä úà øôBñ¥¤©¦§¨¦§©§£©§§¨£¨§¦§©§¨¤¨§¨£¨¨§¨§§©§¨©¦¨§¦§§¨¦§¦
,øîà (éMà) áø .'äbLé Bzìeà áBøáe øñeî ïéàa úeîé àeä' øîàpL ,Bãeîìz çëML ãò ,âàBc úî àì ,énà éaø øîà .'åéàøéì¦¥¨¨©©¦©¦Ÿ¥¥©¤¨©©§¤¤¡©¨§¥¨§¦©§¦§¤©©¥¨©
äòéøt àlà èìçeîe øbñeî ïéa ïéà ,ïðúe .'ïéèeìçì' ïðéîbøzîe ,'úeúéîvì' íúä áéúk .'jnî äðBæ ìk äzîöä' øîàpL ,òøèöð¦§©©¤¤¡©¦§©¨¨¤¦¤¨§¦¨¨©§¦§©§§¦©©£¦§©¥¥§¨§¨¤¨§¦¨

ìL ïîéñ) äîéøôeìL ,ïðçBé éaø øîà .(eàø÷å ,éöçå ,eàø ,äLãçàå ,Bãeîìz çkéML ãçà ,âàBãì Bì epîcæð äìaç éëàìî äL §¦¨¦¨§Ÿ¨¨©£¦§¨§¨©©¦¨¨§Ÿ¨©§£¥©¨¨¦§©§§¥¤¨¤¦©©§§¤¨
úà äæ eàø àì ìôBúéçàå âàBc ,ïðçBé [éaø øîàå] (éaø øîà) .úBLøãî ézááe úBiñðk ézáa Bøôò øfétL ãçàå ,BúîLð óøOL¤¨©¦§¨§¤¨¤¦¥£¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¨©©¦§¨©©¦¨¨¥©£¦¤Ÿ¨¤¤
àì äîøîe íéîc éLðà' ,éëä énð àéðz .íäéîé eöç àì ìôBúéçàå âàBc ,ïðçBé éaø øîàå .ãåc éîéa ìôBúéçàå ,ìeàL éîéa âàBc ,äæ¤¥¦¥¨©£¦¤¦¥¨¦§¨©©¦¨¨¥©£¦¤Ÿ¨§¥¤©§¨©¥¨¦©§¥¨¦¦§¨Ÿ

ìL àlà eéä àì âàBc ìL åéúBðL ìk ,'íäéîé eöçéìL àlà ïðéà ìôBúéçà ìLå ,òaøàå íéLìLå íéLälçza ,ïðçBé éaø øîàå .L ¤¡§¥¤¨§¨¤¥Ÿ¨¤¨§Ÿ¦§©§©§¤£¦¤¥¨¤¨§Ÿ¦§¨Ÿ§¨©©¦¨¨©§¦¨
.'éòceéîe éôelà ékøòk LBðà äzàå' ,Baø Bàø÷ äléçza .'Bãéîìz' Bàø÷ óBqáìe ,'Bøéáç' Bàø÷ óBqáìe ,'Baø' ìôBúéçàì ãåc àø÷̈¨¨¦©£¦¤©§©§¨£¥§©§¨©§¦©§¦¨§¨©§©¨¡§¤§¦©¦§¨¦
Bá ézçèa øLà éîBìL Léà íb' ,Bãéîìz Bàø÷ óBqáìe .'Lâøa Cläð íéäìà úéáa ãBñ ÷ézîð åcçé øLà' ,Bøéáç Bàø÷ óBqáìe§©§¨£¥£¤©§¨©§¦§¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤§©§¨©§¦©¦§¦£¤¨©§¦
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc oixcdpq(ipy meil)

mrlA z`e' :weqta xn`p .mrla oipra weqtd z` zyxec `xnbd§¤¦§¨
mqFTd xFrA oA'íäéììç ìà [áøça] ìàøNé éðá eâøä(ak bi ryedi). ¤§©¥¨§§¥¦§¨¥©¤¤¤©§¥¤

:`xnbd zx`an,áø øîà,miax oeyl `idy ,'mdillg l`' oeyl ¨©©
cnll d`aBa eîiéwLl`xyiúBúéî òaøà,oic zial exqnpy ¤¦§©§©¦

,÷ðçå âøä ,äôéøNe ,äìé÷ñ,'wpg' dfa eniiwe eze` elz dligzy §¦¨§¥¨¤¤¨¤¤
ux`l ltpe ,'siiq' dfa eniiwe ey`x ekzge ,eizgz y` ezivde

.'dtixy' ea dniiwzd y`l ltpyke ,'dliwq' ea dniiwzde
:bxdpyk mrla did dnk oa zx`an `xnbdàðéî àeää déì øîà£©¥©¦¨

àðéðç éaøì,`pipg iax z` cg` ieb l`y -øa íòìa Cì òéîL éî §©¦£¦¨¦§¦©¨¦§¨©
äåä änkici lr bxdpy drya mrla did dnk oa jl reci m`d - ©¨£¨

.l`xyidéì øîà,`pipg iaxáéúk àì ázëéîyxetn df xac oi` - £©¥¦§©¨§¦
,weqtaàlàz`f cenll yiáéúëcîmildza(ck dp)íéîã éLðà' ¤¨¦¦§¦©§¥¨¦

'íäéîé eöçé àì äîøîedidy cenll yiBà ïéðL úìúe ïéúìz øa ¦§¨Ÿ¤¡§¥¤©§¨¦§¨§¦
òaøàå ïéúìz øamiyly oa e` mipy ylye miyly oa e` - ©§¨¦§©§©

xn`py ,dpy miray md mc`d ini ixdy ,rax`e(i v mildz)ini'§¥
ynge miyly md el` minin zivgne ,'dpW miraW mda EpizFpW§¥¨¤¦§¦¨¨
ivgl miribn mpi` dnxne minc iyp`y xn`py jkne ,mipy
miyly oa did `l` ,ynge miyly libl ribd `ly gken mdini

.rax`e miyly e` ylyedéì øîà,ieb eze`úøîà÷ øétùdti - £©¥©¦¨¨§©
,zyxcíòìác déñ÷ðt éì éæç éãéãìqwptd z` izi`x ip`y oeik - §¦¦£¦¦¦§¨¥§¦§¨

,mrla lyäéa áéúk äåäå,jk ea aezk dide -úìúe ïéúìz øa' ©£¨§¦¥©§¨¦§¨
'äàèñéì ñçðt déúé ìéè÷ ãk àøéâç íòìa ïéðLylye miyly oa - §¦¦§¨£¦¨©¨¥¨¥¦§¨¦§¨¨

.`avd xy qgpt eze` bxdyk ,xbigd mrla did mipy
:ryxd mrla lr zeyxcd oipra `xnin d`ian `xnbddéì øîà£©¥

Løãîì Létz àì eäìeëa ,déøáì àðéáøã déøa øîmze` lka - ©§¥§©¦¨¦§¥§§¨©¦§¦§©
yexcl daxz l` ,`ad mlerl wlg mdl oi`y dpyna miiepnd

,mzepbaøáìueg -déa LBøc déa úçkLîc änëc ,òLøä íòìaî §©¦¦§¨¨¨¨§©¨§©§©©¥§¥
.yexcz ,ezepba yexcl `ven dz`y dn lky -

:inec`d b`ec iabl exn`py miweqt zyxec `xnbdáéúkweqta §¦
did enyy cg` mewna'âàBc'(g `k '` l`eny),áéúëemewna weqta ¥§¦

enyy xg`'âééBc'(gi ak my).izin`d eny did dn xxal yie ,øîà ¥¨©
äæ àöé ànL âàBãå àeä Ceøa LBãwä áLBé äléçza ,ïðçBé éaø©¦¨¨©§¦¨¥©¨¨§¥¤¨¥¥¤

,äòø úeaøúìe ,'b`ec' eny `xwp okleàöiL øçàì,drx zeaxzl §©§¨¨§©©¤¨¨
øîà`ed jexa yecwd'äæ àöiL éåå'lr zxrhvn dpikydy itl , ¨©©¤¨¨¤

.'biiec' eny `xwp 'iie' oeyld my lre ,miryxd oca`
:inec`d b`ec oipra zeyxc d`ian `xnbdïîéñ),el` zeyxcl ¦¨

.(øôBñå ìéç ,÷écöå ,òLøå ,øBab¦§¨¨§©¦©¦§¥
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàweqtd yxcp cvik -(b ap mildz)äî' ¨©©¦¦§¨©¦§¦©

,'íBiä ìk ìà ãñç øBabä äòøa ìläúz,eyxecl yi jkBì øîà ¦§©¥§¨¨©¦¤¤¥¨©¨©
,âàBãì àeä Ceøa LBãwäike,äzà äøBza øBab àìok m`eäî ©¨¨§¥Ÿ¦©¨©¨©

äòøa ìläúzdz` recn -ike ,cec lr rxd oeyl xtql lldzn ¦§©¥§¨¨
éìò éeèð ìà ãñç àìíBiä ìk Edpeknd dxeza wqer jpi` ike - Ÿ¤¤¥¨¨¤¨©

'cqg zxFz'(ek `l ilyn).rxd oeyl xaczy ie`x df oi`e , ©¤¤
'é÷eç øtñì Eì äî íéäìà øîà òLøìå' áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©¦§¦§¨¨¨¨©¡Ÿ¦©§§©¥¨

(fh p my),é÷eç øtñì Eì äî ,òLøä âàBãì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà̈©©¨¨§¥¨¨¨©§§©¥¨
,dxeza wqer dz` recn -úLøôe íéçvøî úLøôì òébî äzàLk§¤©¨©¦©§¨¨©§©§¦¨¨©

ì éøtñîòøä ïBL,íäa LøBc äzà äî ,zxn` jnvr dz` ixde §©§¥¨¨¨¨©¨¥¨¤
znxbe ,ea micxen mipdkd xir aep iyp`y le`yl rxd oeyl
.mheyt icin m`ivedl el` zeyxt yxec dz` cvike ,mzgivxl

weqtd meiq z` `xnbd zyxec(my):éô éìò éúéøá àOzå'øîà ,'E ©¦¨§¦¦£¥¦¨©
,énà éaøy cnll weqtd zpeekäôOî àlà âàBc ìL BúøBz ïéà ©¦©¦¥¨¤¥¤¨¦¨¨

,õeçìå`le eiztya cenild z` `ived wxy ,'Lit ilr' oeylk §©£¥¦
.cnel `edy dn z` miiwl ,eail l` eaiyd

'e÷çNé åéìòå eàøééå íé÷écö eàøéå' áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàåmy) §¨©©¦¦§¨©¦§¦§¦§©¦¦§¦¨§¨¨¦§¨
(g apy ,eàøéé äléçzamc` ipa ecnli `ly miwicvd ecgt - ©§¦¨¦§

,gilvne `heg didy ,b`ec ly eiyrnne÷çNé óBqáìexg`le - §©¦§¨
eiyrnn cnliy in didi `ly ,miwicvd egny ,eini ivga zny

.mirxd

áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàå(eh k aei`)Bðèaî epàé÷éå òìa ìéç' §¨©©¦¦§¨©¦§¦©¦¨©©§¦¤¦¦§
ãåc øîà ,'ìà epLéøBéjlndìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ¦¤¥¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤

,âàBã úeîé ,íìBòrxd oeyl xn`y ,mirxd eiyrn lr yperk ¨¨¥
.aep ipdk zbixdl mxbe le`ylBì øîà,`ed jexa yecwdìéç' ¨©©¦

'epàé÷éå òìa,cnly dxezd lk z` b`ec gkyiy cr oznd - ¨©©§¦¤
.rlay dn z` `iwi eli`keåéðôì øîà,cec'ìà epLéøBé Bðèaî'- ¨©§¨¨¦¦§¦¤¥

epyixei' `l` ,ezxez z` envrn `iwie gkyiy cr el oiznz l`
.zenie ,dxezd z` epnn gikyie xdni 'd ,'l`

áéúëã éàî ,÷çöé éaø øîàå(f ap mildz),'çöðì Eözé ìà íb'øîà §¨©©¦¦§¨©¦§¦©¥¦¨§¨¤©¨©
òì âàBc éúéð ,ãåãì àeä Ceøa LBãwäéúàc àîìiigl b`ec `eai - ©¨¨§¨¦¥¥¥§¨§¨§¨¥

,`ad mlerdåéðôì øîà,cec'çöðì Eözé ìà íb'uzpi 'dy - ¨©§¨¨©¥¦¨§¨¤©
e .'gvpl' `edy ,`ad mlera wlg el didi `ly exayieáéúëc éàî©¦§¦

weqtd jyndaøîà ,'äìñ íéiç õøàî ELøLå ìäàî Eçqéå Ezçé'©§§§¦¨£¥Ÿ¤§¥¤§¥¤¤©¦¤¨¨©
déîLî àLøãî éa àzòîL eøîéì ,àeä Ceøa LBãwäixac exn`i - ©¨¨¥§§©§¨¥¦§§¨¦§¥

.b`ec ly enyn yxcnd ziaa dxezåéðôì øîà,cecEçqéå Ezçé' ¨©§¨¨©§§§¦¨£
,'ìäàîb`ec myn xwrie jzgiy ,yxcnd zial iepik `ed 'ld`'e ¥Ÿ¤

,`ed jexa yecwd xn` .enya dxez ixac exkfei `le ixnbléåäéì¤¡¥
ïðaø ïéða déìz` cec el xn` ,minkg icinlz mipa b`ecl eidi - ¥§¦©¨¨

weqtd meiqa xen`d,'äìñ íéiç õøàî ELøLå'z` 'd jezgiy §¥¤§¥¤¤©¦¤¨
.minkg icinlz mipa el eidi `ly epiide ,miigd ux`n eiyxey

áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàå(gi bl diryi),äià ì÷BL äià øôBñ äià' §¨©©¦¦§¨©¦§¦©¥¥©¥¥©¥
'íéìcânä úà øôBñ,inec`d b`ec lr weqtd z` yexcl yiäià ¥¤©¦§¨¦©¥

øôBñxteq didy b`ec `ed okid -,äøBzaL úBiúBà ìkxnelk ¥¨¦¤©¨
yi cvik ,dxezd lkay zexizie zexiqg zeize`a iwa didy

,oazeklL ,ì÷BL äiàdidäøBzaL íéøeîçå íél÷ ìk ì÷BM- ©¥¥¤¥¨©¦©£¦¤©¨
,'xnege lw'a mipic cenlle yexcl rceiy,íéìcânä úà øôBñ äià©¥¥¤©¦§¨¦

äéäLb`ecìL øôBñøéåàa çøBtä ìcâîa úB÷eñt úBëìä úBàî L ¤¨¨¥§Ÿ¥£¨§§¦§¨©¥©¨£¦
z`neha `nhp `ed m`d ,daiz jeza ux`l uegl `veiy ina -

.minkg dilr exfby minrd ux`
çøBtä ìcâîa ìôBúéçàå âàBc Bòa 'ééòa äàî òaøà ,[énà] éaø øîà̈©©¦©¦©§©§¨¨£¥§¥©£¦¤§¦§¨©¥©

øéåàadf oipra ltezig`e b`ec ewtzqd zewitq ze`n rax` - ¨£¦
,xie`a gxetd lcbn ly[ãç eäì èLtéà àìå]elit` ehyt `le - §¨¦§©§©

.zewitqd iyewe xneg zngn ,cg` wtqéòáîì àúeáø ,àáø øîà̈©¨¨§¨§¦§¥
ééòaixde ,zewitq wtzqdl `id dlecb ike -élek äãeäé áøc éðLa ¨£¥¦§¥§©§¨¥

ïé÷éæða ééBpzcenila wx miwqer mlek eid dcedi ax ly execa - ©¥¦§¦¦
,oiwifp xcqïéö÷Bòa àáeè ïðéðúî à÷ ïðàåmicnel epgp` eli`e - ©£©¨©§¦©¨§§¦

xcq seqay oivwer zkqna elit`e ,dpynd ixcq zyy lk z`
,mipic daxd mipey ep` zexdhecedi ax onfay `ax giken`l d

ixdy ,el` zezkqna mi`iwa eidäãeäé áø éèî äåä éëdidyk - ¦£¨¨¥©§¨
,ef dpynl ecenila dcedi ax ribn'äøéã÷a ÷øé úLáBkL äMà', ¦¨¤¤¤¨¨©§¥¨

dì éøîàåef dpynl mixne` yie -(`"n a"t oivwer)ïLákL íéúéæ' §¨§¦¨¥¦¤§¨¨
'íéøBäè ïäéôøèaøîà ,,xne` dcedi ax did -ìàeîLe áøc úBéåä §©§¥¤§¦¨©£¨§©§¥

àëä àðéæç à÷eidy zeibeqk zexeng zeibeq o`k d`ex ip` - ¨¨¥¨¨¨
mipicl mrhd dn rcei did `ly ,l`enye ax mda oiwqer

,el` zeipyna miiepydàúáéúî éøñ úìz ïéö÷Bòa ïðéðúî à÷ ïðàå©£©¨©§¦©§§¦§¨§¥§¦¨¨
,oivwer zkqna zeaiyi dxyr yly mipey epgp` eli`e -

,ahid da mi`iwaeå,minyb micxei eid `lyk ,ok it lr s`áø §©
éìL äãeäéàøèî àúàå déðàñî óelrpn z` uleg dcedi ax did - §¨¨¥§¨¥©£¨¦§¨

,minyb micxei eid cine ,iepir jxcaïa çbLîc àkéìå ïðéçåö ïðàå©£©¨§¦©§¥¨§©§©©
zcixi lr dlitza migeev epgp` eli`e -

,epizlitz z` lawl minyd on epilr migibyn oi`e ,minybàlà¤¨
y ,jkn gkenéòa àaéì àeä Ceøa LBãwäzpeeka `ed 'd oevx - ©¨¨¦¨¨¥

ax ly execay oeike ,dxezd cenila wx `le ,mc`d ly ald
,mzlitzl rney 'd did ,xzei miciqg eid dcediáéúëc'` l`eny) ¦§¦

(f fh.'áálì äàøé 'äå'©¦§¤©¥¨
:ltezig`e b`ec oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdáø øîà̈©©

àzòîL éøáñ [Båä] àì ìôBúéçàå âàBc ,àéLøLîmircei eid `l - §¨§§¨¥©£¦¤¨£¨§¦§©§¨
:`xnbd dywn .obedk zekldd inrh z` yxtlé÷úîøî dì ó ©§¦¨©
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc oixcdpq(iyily meil)

,'á÷ò éìò ìécâä éîçì ìëBà,dxez epnn cnly epiid 'ingl lke`'e ¥©§¦¦§¦¨©¨¥
.ecinlz e`xwy gkene

:jlnd cec oipra `xnin d`ian `xnbd,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
àéáä ìàøNé Cìî ãåc éøäL ,ïBéqð éãéì Bîöò íãà àéáé ìà íìBòì§¨©¨¦¨¨©§¦¥¦¨¤£¥¨¦¤¤¦§¨¥¥¦

.ìLëðå ,ïBéqð éãéì Bîöò:dyrnd did jkeøîàcecBðBaø ,åéðôì ©§¦¥¦¨§¦§¨¨©§¨¨¦
íéøîBà äî éðtî ,íìBò ìLdlitza,÷çöé éäìà ,íäøáà éäìà' ¤¨¦§¥©§¦¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨

'ãåc éäìà' íéøîBà ïéàå ,'á÷òé éäìàåøîà .,`ed jexa yecwd el ¥Ÿ¥©£Ÿ§¥§¦¡Ÿ¥¨¦¨©
éì úéñpéî àì zàå éì eñpéî eäðéàawrie wgvi mdxa` z` - ¦§¦§¦§©§¨¦§¥¦

.iziqip `l jze` eli`e ,iziqipåéðôì øîà,cec,íìBò ìL BðBaø ¨©§¨¨¦¤¨
øîàpL ,éðqðå éððça(a ek mildz)øîà .'Bâå 'éðqðå 'ä éððça'yecwd el §¨¥¦§©¥¦¤¤¡©§¨¥¦§©¥¦§¨©

,`ed jexaCì àðqðéî,jze` dqp` -Cãäa àúléî àðãéáòå- ¦©¥¨¨§¨¥§¨¦§¨©£¨
,jxear xac dyr`eàðà eléàå eäðézòãBä àì eäãéãìcàðòãBî à÷ ¦§¦§¨©§¦§§¦£¨¨©§¨

Cì,mzeqpl cizr ip` dna izrced `l awrie wgvi mdxa`ly - ¨
ricen ip` jl eli`eCì àðéqðîcjze` dqp`y -,äåøò øáãaick ¦§©¥¨¨¦§©¤§¨

.oeiqpa cenrle xnydl lkezyãiîweqta aezky dn rxi` ¦¨
(a `i 'a l`eny)'Bâå BákLî ìòî ãåc í÷iå áøòä úòì éäéå'KNdzIe ©§¦§¥¨¤¤©¨¨¨¦¥©¦§¨§©¦§©¥

d`xn zaFh dX`de bBd lrn zvgx dX` `xIe KlOd ziA bB lr©©¥©¤¤©©§¦¨Ÿ¤¤¥©©¨§¨¦¨©©§¤
,axrd zrl eakynn mw recne ,'c`nCôäL ,äãeäé áø øîàcec §Ÿ¨©©§¨¤¨©

z`,íBé ìL BákLîì äìéì ìL BákLîmeia ezhin ynyn didy ¦§¨¤©§¨§¦§¨¤
,meia xdxdi `le yinyzn ray `diy ickäëìä epnî äîlòúðå§¦§©§¨¦¤£¨¨

,ef,íãàa Lé ïè÷ øáàm`eBòéaNîdyrp ,yinyza mc`dáòø ¥¤¨¨¥¨¨¨©§¦¨¥
,cer ynyl dvexeåm`,òáN ,Báéòøî`l` ,ok dyr `l `ede §©§¦¨¥©

.meia mb eriayd
:weqtd jynd z` `xnbd zx`anàøiå Cìnä úéa âb ìò êläúiå'©¦§©¥©©¥©¤¤©©§

,'ãàî äàøî úáBè äMàäå âbä ìòî úöçBø äMà,`xnbd zxtqn ¦¨¤¤¥©©¨§¨¦¨©©§¤§Ÿ
,zvgex `idyk dze` d`xy okzi cvikàôééç à÷ äåä òáL úa©¤©£¨¨¨§¨

àúlç éúez àLéø,zxeek zgz dy`x ztteg ray za dzid - ¥¨¥©§¨
,dze` dxizqn dzidyàúøtéök déì éîcéà ïèN àúà`a - £¨¨¨¦§¥¥§¦©§¨

,xetivk el dncp dide jlnd cec iptl ohydàøéb déa ÷út- §©¥¦¨
,xetivd z` cevl ick ug cec eilr jilydàúlçì d÷útdkd - ©§©§©§¨

,dxaye zxeeka ugddééæçå äélbéà`idyk ray za dzlbzd - ¦©§¨§©§©
.jlnd cec dze` d`xe ,zvgxznãiîmiweqta xen`d rxi`my) ¦¨

(bÎa `iúa òáL úa úàæ àìä øîàiå äMàì LBøãiå ãåc çìLiå'©¦§©¨¦©¦§¨¦¨©Ÿ¤£ŸŸ©¤©©
åéìà àázå äçwiå íéëàìî ãåc çìLiå ,ézçä äiøeà úLà íòéìà¡¦¨¥¤¦¨©¦¦©¦§©¨¦©§¨¦©¦¨¤¨©¨Ÿ¥¨

dúàîehî úLc÷úî àéäå dnò ákLiådilr `ae ,dzcp z`nehnÎ] ©¦§©¦¨§¦¦§©¤¤¦§¨¨
[dxedh `idykáéúëc eðééäå .'dúéa ìà áLzådf dyrn lre - ©¨¨¤¥¨§©§¦§¦

weqtd xn`päìél zã÷t éaì zðça','dlil dyrn'a ipziqip - ¨©§¨¦¦¨©§¨©§¨
,oeiqpa cenr` m` iail z` oegalàöîz ìá éðzôøözayg - §©§©¦©¦§¨

pz`vn `le ,iwp `ed m` wecal sqk mitxevy enk iptxvl,iwp i
,'ét øáòé ìa éúBnæ:weqtd meiq z` `xnbd zx`anøîà,cecekéà ©¦©©£¨¦¨©¦

àúléî àä ék øîà àìå éì éðñc ïàîc déîeôa ìôð àîîæi`eld - §¨¨§©§¥§©§¨¥¦§Ÿ¨©¦¨¦§¨
`le ,ize` dqpiy 'dn ywal ipnn rpen didy ,oqx ita ltep dide

.df `hga lykp iziid
:df oipra `ax ly zeyxc dnk d`ian `xnbdéàî ,àáø Løã̈©¨¨©

áéúëcweqtd yxcp cvik -(` `i mildz)éúéñç 'äa ãåãì çvðîì' ¦§¦©§©¥©§¨¦©¨¦¦
éàCeøa LBãwä éðôì ãåc øîà ,'øBtö íëøä éãeð éLôðì eøîàz C ¥Ÿ§§©§¦¦©§¤¦¨©¨¦¦§¥©¨¨

,ïBò BúBà ìò éì ìBçî ,íìBò ìL BðBaø ,àeäickeøîàé àlL,miiebd ¦¤¨§¦©¨¤ŸŸ§
íëaL øä,xdk aeyge lecb `edy ,mkay jlnd -Bzããð øBtö- ©¤¨¤¦§¨©
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המשך בעמוד ריד
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.'éðëîñú äáéãð çeøå EòLé ïBNN él äáéLä' áéúëc ,'äpéëL epîéä ä÷lzñð' .'ïéaìà âìMîe éðñaëz øäèàå áBæàa éðàhçz' áéúëc¦§¦§©§¥¦§¥§¤§¨§©§¥¦¦¤¤©§¦¦§©§¨¥¤§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦§¤§©§¦¨¦§§¥¦

éàøé éì eáeLé' áéúëc ,'ïéøãäðñ epnî eLøôe',äðL íéòaøà ìàøNé ìò ãåc Cìî øLà íéîiäå' áéúëc ,ïìpî íéLãç äML .'Bâå 'E ¥§¦¤©§¤§¦¦§¦¨¦§¥¤§¦¨¨¨¦¦¨¨¦§¦§©¨¦£¤¨©¨¦©¦§¨¥©§¨¦¨¨
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קצד
oifge` mipya cenr fw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íéùãç äùùå íéðù òáù êìî ïåøáçáaiyg `l `xw jci`ae edl aiyg `kdcn
b"d :miycg 'e oze` rxhvpy dnily ezekln did `l n"y edlêðá ééçá ìáà

òéãåî éðà:jl opiqxb `le.úåððø ã"ëjlie :c"k `ki` dpxe dpgz dltz oia
:lf` `kidl wync ryil`.úáàåùoifrely dze` oirk dribp `la zkzn zdabn

oa` dze` ici lre f"rla d"qipn`lw
:xie`a mraxi ly milbr cinrdäçã ïðáø

.äéî÷îly ezaiyin dgc micinlzd
:ryil`.åðîî øö`l `pci`d crc llkn
:xv ded.ç÷å ìàåä:jgly ryil`y rayd

.åá øöôéå:ifgbóñëä úà úç÷ì úòä
.'åâå íéãâáäåi`da aiyg `w mixac dpny

:`xw.éàä éìåë ì÷ù éî éæçâåsqk onrpn
:'ebe mixkk xvie aizkc lwyc `ed micbae

.äòù äúåàdpeny wxta wqer ryil` did
wxt xky lehil zr ribd el xn` mivxy
azk ikdle 'eke izwqry mivxy dpeny

onrpn epnn zlawy micbae sqka xnelk wxt eze` cbpk mixac dpny `xw i`da
:mivxy dpeny xky jl mzeidl elld mixac zepwl dz` xeaq.øöém` eze`z

xeqi` icil `a ixnbl daxwn m`e mler zaiyi hrnn ixnbl epnn dwigxn
:dxiar xacn exvi yeakl leki epi`y.äùàå ÷åðéúmze` dgcz m`e dlw ozrc

:mlerd on ocxhn.äìçxy` .ixz eilg .cg
:zlz ea zeni.àùìåç éåäìã éîçø àòáick

cg`e cg` lk `al eipal i`pt `diy
oeiky dzin zrya eilr zeidl enewnn
zeniy oircei dhnl ltpy oi`exy

:oi`ae oivawzne.çôúî:`txzn'éðúî
.çåø àìå ïéã àì éçåø ïåãé àìoicner oi`y

yiy miwicvd mr zeidl gex mdl oi`e oica
:wlg mdl.íöéôä íùîå íúåà 'ä] õôéå

:`ad mlera mvitd myne dfd mlera [utie
.åìàå åìàmecq iyp`e leand xec iyp`

:dingp 'x bilt `cgae
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ìL Cìî íéìLeøéáe íéðL òáL Cìî ïBøáçaíéL §¤§¨©¤©¨¦¦¨©¦¨©§Ÿ¦
ìLåòáL äãeäé ìò Cìî ïBøáça' áéúëe ,'íéðL L §¨Ÿ¨¦§¦§¤§¨©©§¨¤©

àì ,íéLãç äML épäå ,'Bâå 'íéLãç äMLå íéðL̈¦§¦¨¨¨¦§§©¥¦¨¨¨¦¨
L ,áéùç÷ìL BðBaø ,åéðôì øîà .òøèöð dpéî òî ¨©¥§©¦©¦§©©¨©§¨¨¦¤

énò äNò' .Eì ìeçî .ïBò BúBà ìò éì ìBçî ,íìBò¨§¦©¨¨§£¥¦¦
éðzøæò 'ä äzà ék eLBáéå éàðBN eàøéå äáBèì úBà§¨§¦§§©§¥¦©¨£©§©¦

éiça ,Bì øîà ,'éðzîçðåòéãBî éðà ìáà ,òéãBî éðéà E §¦©§¨¦¨©§©¤¥¦¦©£¨£¦¦©
ða äîìL éiçaúéa úà äîìL äðaL äòLa .E §©¥§ŸŸ¦§§¨¨¤¨¨§ŸŸ¤¥

,íéLãwä éLã÷ úéáì ïBøà ñéðëäì Lwéa ,Lc÷nä©¦§¨¦¥§©§¦¨§¥¨§¥©¨¨¦
úBððø äòaøàå íéøNò øîà .äæa äæ íéøòL e÷ác̈§§¨¦¤¨¤¨©¤§¦§©§¨¨§¨

,'äîçìî øBab 'ä øBaâå æefò 'ä ãBákä Cìî äæ éî ,ãBákä Cìî àáéå íìBò éçút eàNpäå íëéLàø íéøòL eàN' øîà ,äðòð àìå§Ÿ©£¨¨©§§¨¦¨¥¤§¦¨§¦§¥¨§¨Ÿ¤¤©¨¦¤¤¤©¨¦§¦¦¦§¨¨
äøëæ EçéLî éðt áLz ìà íéäìà' øîàL ïåék .äðòð àìå ,'Bâå 'ãBákä Cìî àáéå íìBò éçút eàNe íëéLàø íéøòL eàN' øîàðå§¤¡©§§¨¦¨¥¤§¦§¥¨§¨Ÿ¤¤©¨§§Ÿ©£¨¥¨¤¨©¡Ÿ¦©¨¥§¥§¦¤¨§¨
àeä Ceøa LBãwä Bì ìçnL ìàøNé ìk eòãéå ,äøéã÷ éìeLk ãåc éàðBN éðt eëtäð ,äòL dúBàa .äðòð ãiî ,'Ecáò ãéåc écñçì§©§¥¨¦©§¤¦¨©£¨§¨¨¨¤§§§¥§¥¨¦§¥§¥¨§¨§¨¦§¨¥¤¨©©¨¨
,Bì øîà .øæç àìå ,äáeLúa éæçb øéæçäì CìäL ,ïðçBé éaø øîà ?ìæà àëéäì ,'÷Nnc òLéìà Cìiå' áéúëc ,'éæçb' .ïBòä BúBà ìò©¤¨¥£¦¦§¦©¥¤¡¦¨©¤¤§¥¨£©¨©©¦¨¨¤¨©§©£¦¥£¦¦§¨§Ÿ¨©¨©
ïáà ,éøîàc àkéà ?ãáò éàî .äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe àèBçä ,Enî éðìae÷î Ck ,Bì øîà .Ea øBæç£§¨©¨§§©¦¦§©¥©£¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨©£©¦¨§¨§¦¡¤
äéäé àì'å 'éëðà' úøîBàå úæøëî äúéäå ,äéôa ÷÷ç íL ,éøîàc àkéàå .õøàì íéîL ïéa dãéîòäå ,íòáøé úàhçì äìz úáàBL¤¤¨¨§©Ÿ¨¨§¨§¤¡¦¨¥¨©¦¨¨¤§¦¨§¨§¦¥¨©§¦¨§¨§¨©§¤¤§¤¤¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤
éðôì íL íéáLBé eðçðà øLà íB÷nä [àð] äpä òLéìà ìà íéàéápä éðá eøîàiå' øîàpL ,dénwî äçã ïðaø ,éøîàc àkéàå .'ElE §§¦¨§¨§¦©¨¨¨¨¦©¥¤¤¡©©Ÿ§§¥©§¦¦¤¡¦¨¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨§¨¤

ézLa éæçâì BôçcL ,òLéìàk àì .'úáø÷î ïéîéå äçBc ìàîN' àäz íìBòì ,ïðaø eðz .[øö] Båä àì àzLä ãòã ììëî ,'epnî øö©¦¤¦§¨§©©§¨¨£¨¨©¨¨§¨§¥§Ÿ¨§¨¦§¨¤¤Ÿ¤¡¦¨¤¨£§¥£¦¦§¥
íéøkk øöiå Ba [õøôiå] íéøkk ç÷å ìàBä ïîòð øîàiå' áéúëc ,éæçâ .[åéãé ézLa éøöBpä eLéì BôçcL ,àéçøt ïa òLBäék àìå] ,íéãé̈¨¦§Ÿ¦ª©¤§©§¨¤§¨§¤©§¦¦§¥¨¨¥£¦¦§¦©Ÿ¤©£¨¥§©¦¨¨¦©¦§¨©¨©¦§©¦

òî Léà Côä øLàk Cìä éaì àì åéìà øîàiå ,äðàå äðà Ecáò Cìä àì øîàiå éæçb ïéàî òùéìà åéìà øîàiå' .'Bâå óñkBzákøî ì ¤¤§©Ÿ¤¥¨¡¦¨¥©¦¥£¦©Ÿ¤Ÿ¨©©§§¨¨¨¨¨©Ÿ¤¥¨Ÿ¦¦¨©©£¤¨©¦¥©¤§©§
àeä íéãâáe óñk ,éàä élek ì÷L éîe .'úBçôLe íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa úç÷ìå óñkä úà úç÷ì úòä Eúàø÷ì¦§¨¤©¥¨©©¤©¤¤§¨©©§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦§¨¦§©¥©¤¤§¨¦
déì äøîà ,òøBöî äéä íøà Cìî àáö øN ïîòð .'íéöøL äðBîL'a LøBãå áLBé òLéìà äéä äòL dúBàa ,÷çöé éaø øîà .ì÷Lc¦§©¨©©¦¦§¨§¨¨¨¨¨¡¦¨¥§¥¦§¨§¨¦©£¨©§¨¤¤£¨¨¨§¨£©¨¥
à÷ éëBçà ,déì øîà .ïcøia ìBáè ìéæ ,déì øîà ,àúà ék .Cì éqî ,òLéìà éaâì úìæà éà ,ìàøNé àòøàî éàázLéàc àúéáø àéää©¦¨¦¨§¦§§©¥©§¨¦§¨¥¦¨§©§©¥¡¦¨©¥¨¦£¨£©¥¦§©©§¥£©¥©¥¨
,èé÷ðc éðä ìk déì éúééà ,àúà .éqzéàå ,àðcøia ìáèe ìæà .éqð ìéæ ,dðéî Cì à÷ôð éàî ,déãäa Båäc eäðä déì éøîà .éa úëéiçî§©¥©¦¨§¦¥©§©£©£¥©¨§¨¨¦©¦©¥£©§©©©§§¨§¦©¥£¨©§¦¥¨¨¥¦§¦
àçøt äåäc úòøvì òLéìà dééæç ,àúà ék .ãé÷tàå ì÷Lc éàî ì÷L ,ìæà .òLéìà dénwî øètéà ,éæçb .déðéî éìBa÷ì éáö àì̈§¦§©¥¦¥¥£¦¦§©¦©¥¡¦¨£©§©©¦§©§¦§¦¦£¨©§©¡¦¨©¨©©©£¨¨§¨
òøBöî åéðôìî àöiå íìBò ãò Eòøæáe Ea ÷aãz ïîòð úòøöå' ,íéöøL äðîL øëN ìBhéì úò òébä ,òLø ,déì øîà .déLéø äéåléò¦¨¥¥¥£©¥¨¨¦¦©¥¦§©§Ÿ¨§¨¦§¨©©©£¨¦§©§§©§£©¨©¥¥¦§¨¨§¨

ìLe éæçb ,ïðçBé éaø øîà ,'øòMä çút íéòøBöî eéä íéLðà äòaøàå' :'âìMkeäðéìè÷ ãk ?àéä éàî äéçøt ïa òLBäé] .åéða äL ©¨¤§©§¨¨£¨¦¨§¨¦¤©©©©¨©©¦¨¨¥£¦§Ÿ¨¨¨§ª©¤§©§¨©¦©©§¦§
íéìLeøé épéî' ,çèL ïa ïBòîL déì çìL ,àîìL äåä ék .íéøöî ìL àiøcðñkìàì eLéå äéçøt ïa òLBäé ìæà ,ïðaøì àkìî éàpé©©©§¨§©¨¨£©§ª©¤§©§¨§¤©£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦¦£¨§¨¨¨©¥¦§¤¨©¦¦§¨©¦
.àæétLeà àeää déì éîøúàå àúà ,í÷ .'äîîBL úáLBé éëðàå CëBúa éeøL éìòa ,éúBçà ,íéøöî ìL äiøcðñkìà éëéì ,Lãwä øéò¦©Ÿ¤¦¦£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦£¦©§¦¨§¥§¨Ÿ¦¤¤¥¨¨£¨§¦§§¥¥©§¦¨
òaøà ÷étà ?÷ñBò äzà Cëa ,òLø ,déì øîà .úBèeøè äéðéò ,éaø ,déì øîà .Bæ àéðñëà äôé änk ,øîà .àáeè àø÷é déì eãáò̈§¥§¨¨¨¨©©¨¨¨©§©§¨¨©¥©¦¥¤¨§¨©¥¨¨§¨©¨¥©¦©§©
àúà ,òîL úàéø÷ éø÷ à÷ äåä ãç àîBé .déa çbLî à÷ éåä àì .ïìa÷ ,déì øîà ,ïéðîéæ änk dén÷ì àúà .déznLå ,éøetéL äàî§¨¦¥§©§¥£¨§©¥©¨¦§¦¨©¥©§¨Ÿ£¥¨©§©¥¨©£¨¨¨¥§¦©§©£¨

çcéî ,øáñ àeä .déãéa déì éåçà .éìea÷ì øáñ .dén÷ìCk ,déì øîà .Ca øãä ,déì øîà .dì äåçzLäå àzðéáì ó÷æ ,ìæà .éì éçc à §©¥¨©§©¥©£¥¥¦¥¨©¦§¨¨¥¦£©¨©§¥§¨§¦§©£¨¨¨©¥£©¨¨©¥¨
.[ìàøNé úà çécäå úéñäå óMék eLé ,øî øîàå .äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe àèBçä ìk ,Enî éðìae÷î§§©¦¦§¨©¥©£¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨§¨©©¤¦¥§¥¦§¦¦©¤¦§¨¥

ìL ,ïðaø eðz .úáø÷î ïéîéå äçBc ìàîN àäz ,äMàå ÷Bðéz ,øöé ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðz,ãçà .òLéìà äìç íéàìç äL ©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨¥¤¦§¦¨§¥§Ÿ¨§¨¦§¨¤¤¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨
àì ,íäøáà ãò .['Bâå Béìç úà äìç òLéìàå' øîàpL] ,Ba únL ,ãçàå .íéãé ézLa éæçâl BôçcL ,ãçàå .úB÷Bðéza íéaec äøébL¤¦¨¦©¦§¤¨¤¨£§¥£¦¦§¥¨¨¦§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤¨§§©©§¨¨Ÿ
øîàpL ,äð÷æ déì éåäéìc éîçø íäøáà àòa .íäøáà éàä øîà ,÷çöéì éæçc ìk .÷çöé éàä øîà ,íäøáàì éæçc ìk .äð÷æ äéä̈¨¦§¨¨§¨¥§©§¨¨¨©©¦§¨¨§¨¥§¦§¨¨©©©§¨¨§¨©§¨¨©£¥§¤¡¥¥¦§¨¤¤¡©

ìeç äåä àì ,á÷òé ãò .'íéîia àa ï÷æ íäøáàå'ìeç äåäå éîçø àòa .àLéáà äpä óñBéì øîàiå' øîàpL ,àL,òLéìà ãò .'äìBç E §©§¨¨¨¥¨©¨¦©©£Ÿ¨£¨§¨§¨©£¥©£¨§¨¤¤¡©©Ÿ¤§¥¦¥¨¦¤©¡¦¨
:'Ba úeîé øLà Béìç úà äìç òLéìàå' øîàpL ,çôzéàå éîçø àòáe òLéìà àúàå .çôzéîc Léìç ùéðéà äåä àìäðùîøBc ¨£¨¡¦£¦§¦§©©£¨¡¦¨§¨©£¥§¦§©¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤¨§£¤¨

ïéà ,äâìôä øBc .çeø àìå ïéc àì ,'íìBòì íãàá éçeø ïBãé àì' øîàpL ,ïéca ïéãîBò ïéàå ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà ,ìeanä©©¥¨¤¥¤¨¨©¨§¥§¦©¦¤¤¡©Ÿ¨¦¨¨¨§¨Ÿ¦§Ÿ©©§¨¨¥
.äfä íìBòa ,'íúBà 'ä õôiå' .('íöéôä íMîe' áéúëe) .'õøàä ìë éðt ìò íMî íúBà 'ä õôiå' øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì̈¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¨¤¨¦¨©§¥¨¨¨¤§¦¦¨¡¦¨©¨¤¨¨¨©¤
,'íéòø' .'ãàî 'äì íéàhçå íéòø íBãñ éLðàå' øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà ,íBãñ éLðà .àaä íìBòì , 'íöéôä íMîe'¦¨¡¦¨¨¨©¨©§¥§¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©§©§¥§¨¦§©¨¦©§Ÿ¨¦
eîe÷é àì ïk ìò' øîàpL ,ïéca ïéãîBò ïéà elàå elà ,øîBà äéîçð éaø .ïéca ïéãîBò ìáà ,àaä íìBòì 'íéàhçå' ,äfä íìBòä¨©¤§©¨¦¨¨©¨£¨§¦©¦©¦§¤§¨¥¥¨¥¥§¦©¦¤¤¡©©¥Ÿ¨
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc oixcdpq(iyily meil)

ìL Cìî íéìLeøéáe íéðL òáL Cìî ïBøáçaìLå íéLáéúëe ,'íéðL L §¤§¨©¤©¨¦¦¨©¦¨©§Ÿ¦§¨Ÿ¨¦§¦
xg` weqta(d d 'a l`eny)äMLå íéðL òáL äãeäé ìò Cìî ïBøáça'§¤§¨©©§¨¤©¨¦§¦¨

áéùç÷ àì íéLãç äML épäå ,'Bâå 'íéLãçdyy mze` z`e - ¨¨¦§§©¥¦¨¨¨¦¨¨©¥
mirax`' jlny xn`p ixdy ,oey`xd weqtd dpn `l miyceg

,miyceg dyye dpy mirax` `le ,'dpyòøèöð dpéî òîLgken - §©¦©¦§©©
el` miyceg oi` okle ,rxevn did miyceg dyy mze`ay

.ezekln ini mr mipnp mpi`e dnily zeklnk miaygp
:ztqep dyxcøîàjlnd cecìò éì ìBçî ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì ¨©§¨¨¦¤¨§¦©

.ïBò BúBà,`ed jexa yecwd el xn`.Eì ìeçî,cec el xn`äNò' ¨¨§£¥
ðå éðzøæò 'ä äzà ék eLBáéå éàðBN eàøéå äáBèì úBà énò'éðzîç ¦¦§¨§¦§§©§¥¦©¨£©§©¦§¦©§¨¦

(fi et mildz)eze` lr il zlgny mler i`a lkl oniq oz xnelk ,
.oeerBì øîà,`ed jexa yecwdéiçaòéãBî éðéà E,jl izlgny ¨©§©¤¥¦¦©

òéãBî éðà ìáàz`fða äîìL éiça.E,dyrnd did jkeäòLa £¨£¦¦©§©¥§ŸŸ¦§§¨¨
ñéðëäì Lwéa ,Lc÷nä úéa úà äîìL äðaLd z`éLã÷ úéáì ïBøà ¤¨¨§ŸŸ¤¥©¦§¨¦¥§©§¦¨§¥¨§¥

,íéLãwäj`e÷ácdíéøòLmiycwd ycw ly,äæa äæelki `le ©¨¨¦¨§§¨¦¤¨¤
.mgzetløîàezlitza jlnd dnlyúBððø äòaøàå íéøùò- ¨©¤§¦§©§¨¨§¨

,d`ixw e` dpigz ,dlitz zepeyløîà ,äðòð àìåmiweqtd z` §Ÿ©£¨¨©
mildza(iÎf ck)Cìî àáéå íìBò éçút eàNpäå íëéLàø íéøòL eàN'§§¨¦¨¥¤§¦¨§¦§¥¨§¨Ÿ¤¤

øîàðå ,'äîçìî øBab 'ä øBaâå æefò 'ä ãBákä Cìî äæ éî ,ãBákä©¨¦¤¤¤©¨¦§¦¦¦§¨¨§¤¡©
'Bâå ãBákä Cìî àáéå íìBò éçút eàNe íëéLàø íéøòL eàN'in §§¨¦¨¥¤§¦§¥¨§¨Ÿ¤¤©¨§¦

,'dlq cFaMd Kln `Ed zF`av 'd cFaMd Kln df `Ed.äðòð àìå ¤¤¤©¨§¨¤¤©¨¤¨§Ÿ©£¨
øîàL ïåék(an e 'a i"dc)écñçì äøëæ EçéLî éðt áLz ìà íéäìà 'ä' ¥¨¤¨©¡Ÿ¦©¨¥§¥§¦¤¨§¨§©§¥

äðòð ãiî ,'Ecáò ãéåc.miycwd ycw ixry egztpe ,dnlydúBàa ¨¦©§¤¦¨©£¨§¨
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:ogzexn.úéùàøá éøãñzrayl epiide

:mdl dpiy ziy`xa ini zray xcq minid
.ìåãâ ïîæ øçà ïè÷ ïîæodl xn` dligza

df onf xaryk dpy mixyre d`n eini eide
:ohw onf mdl rawe xfg daehl eay `le

.äéì úéà éî äîäáì úåùéàzg` dawp
:zeyi` ef oi`e mixkf dnkl zakypàìù

.äøéáò ïäá äãáòðoal `l` ewwfp `ly
:mbef.äâéìáî:`ed ur.éì øúåîá'it`

) :xeq` ip` izy`a.çð éðá:(ztie mge my
.÷ø:dawp ly ditl eitn rxf wwexä÷ì

.åøåòá:yek epnn `viy.åúàî`l axer iab
d`pd xnelk 'ek mzxicy o`kn ez`n aizk
miwicva mixikny mlv` mixcy `ed

:`zixg` izkeca 'ixn`ck.äéôá óøè úéæ:zif ly sxh oefn zl`ey dzid dita
.äáéúä ïî åàöé íäéúåçôùîìoilke` eid `le did envr ipta cge cg lk `nl`

:oiiexy eid [zegtyn] zegtyn `l` cg` qea`a mlek.øæòéìà ì"àcar]
:[mdxa`.àáø íùì:gp ly epa lecb.ïåúéåä éëéäoikdl oileki mziid j`id

dixae dixa lkl zeyrl jka mdipipr
:dvtg.àúé÷æ:dixa my.éìàôenk jzgn

:(:`k sc) dcp zkqna iielt iltàúùéà
.äéúðéæyyeg did `le edpfe ezfg` dng

:zenda x`yn qexclàúéùî øéöá àì
.àúùéà àðééæ øñéøúî éôè àìåjl oi`

epefl dleki ezening `dz `ly dlw dng
jl oi`e lk`n `la zeni `ly mini zyy
ila mini a"in xzei oefl dlekiy dng
zegt `l iqxbc zi`e y"k dzyne lk`n
`zy` `zpf xqixzn ith `le igxi `ziyn
miycg dyyn zegt `l xnelk i`w ix``e
:il `xidp `le miycg a"in xzei `le

.àðéùøåà`xwnd oeyla leg enye ser
:mlerl zn epi`e.àðôñáowezne oetq xcga

] :el'åë 'ä íåàð[.äæ ÷åñô øîà øæòéìà
ay mdxa`l d"awd xn` ipc`l 'd m`p

:'eke ipc` ipinil.íäøáà äæ çøæîî`ay
xacna) aizkc gxfna `edy mixdp mx`n

:'ebe a`en jln wla ipgpi mx` on (bkìë
.äéì à÷ìñ äåäã:dil rxe`nd xac lk
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áéúëã éàî ,àáø Løc .íéîøk êøc äðôð àì ,ïk íà¦¥Ÿ¦§¤¤¤§¨¦¨©¨¨©¦§¦
ãnìî ,'ìâø éãòBîì ïBëð ïðàL úezLòì æea ãétì'©¦§©§©£¨¨§£¥¨¤§©¥
íéøác íäì øîàå ,íúBà çéëBî ÷écvä çð äéäL¤¨¨Ÿ©©©¦¦©¨§¨©¨¤§¨¦
,Bì eøîà .BúBà [ïéfáî] eéäå ,íéãétlk íéL÷ íäL¤¥¨¦©©¦¦§¨§©¦¨§
àeä Ceøa LBãwä ,íäì øîà ?änì ,Bæ äáéz ,ï÷æ̈¥¥¨¨¨¨©¨¤©¨¨
íà .äî ìL ìeaî ,eøîà .ìeanä úà íëéìò àéáî¥¦£¥¤¤©©¨§©¤©¦
.dîL 'äúéìò'å ãçà øác eðì Lé ,Là ìL ìeaî©¤¥¥¨¨¨¤¨©£¦¨§¨
,àéáî àeä õøàä ïî íà ,àéáî àeä íéî ìL íàå§¦¤©¦¥¦¦¦¨¨¤¥¦
úà íäa ïétçî eðàL ,ìæøa ìL úBiLLò eðì Lé¥¨£¨¦¤©§¤¤¨§©¦¨¤¤
øác eðì Lé ,àéáî àeä íéîMä ïî íàå .õøàä̈¨¤§¦¦©¨©¦¥¦¥¨¨¨
,íäì øîà .BîL 'Lwò' dì éøîàå ,BîL 'á÷ò'å§¨¥§§¨§¦¨¦¥§¨©¨¤
éãòBîì ïBëð' øîàpL ,íëéìâø éáwò ïéaî àéáî àeä¥¦¦¥¦§¥©§¥¤¤¤¡©¨§£¥
øîàpL ,òøæ úáëLk íéL÷ ,ìeanä éîéî ,àéðz .'ìâø̈¤©§¨¥¥©©¨¦§¦§©¤©¤¤¡©
eì÷ì÷ ïéçúBøa ,àcñç áø øîà .'ìâø éãòBîì ïBëð'¨§£¥¨¤¨©©¦§¨§§¦¦§§
,'íénä ekLiå' àëä áéúk .epBcéð ïéçúBøáe ,äøéáòä£¥¨§§¦¦§¦¨¨©¨Ÿ©¨¦

ì éäéå' .'äëëL Cìnä úîçå' íúä áéúëeúòáL §¦¨¨©£©©¤¤¨¨¨©§¦§¦§©
úeìéáà éîé elà ,áø øîà ?íéîiä úòáL ìL íáéè äî ,'õøàä ìò eéä ìeanä éîe íéîiä©¨¦¥©©¨©¨¨¤©¦¨¤¦§©©¨¦¨©©¥§¥£¥

ì' ,øçà øác .àáì úeðòøetä úà ïéákòî íé÷écö ìL ïãtñäL Eãnìì ,çìLeúî ìLàeä Ceøa LBãwä íäéìò äpéML ,'úòáL ¤§¤©§©¤§¤¤§¥¨¤©¦¦§©§¦¤©§¨¨Ÿ¨¨©¥§¦§©¤¦¨£¥¤©¨¨
ïîæ êk øçàå ,ìBãb ïîæ àeä Ceøa LBãwä íäì òáwL ,øçà øác .çøæna úò÷BLå áøònî úàöBé änç äúéäL ,úéLàøa øãñ¥¤§¥¦¤¨§¨©¨¥¦©£¨§©©©¦§¨¨¨©¥¤¨©¨¤©¨¨§©¨§©©¨§©

ì' ,øçà øác .ïè÷Eì çwz äøBähä äîäaä ìkî' .ïäî eòðî äáBè äî eòãiL éãk ,àaä íìBòä ïéòî íîéòèäL ,'íéîiä úòáL ¨¨¨¨©¥§¦§©©¨¦¤¦§¦¨¥¥¨¨©¨§¥¤¥§©¨¨§¥¤¦Ÿ©§¥¨©§¨¦©§
íäa äãáòð àlL íúBàî ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà ?dì úéà éî äîäáì úeLéà ,'BzLàå Léà äòáL äòáL¦§¨¦§¨¦§¦§¦¦§¥¨¦¦¨¨©©¦§¥©©§©¦¨©©¦¨¨¥¨¤Ÿ¤¤§¨¨¤

àðî .äøéáòäáézä ïéàL ìëå .äøéáò íäa äãáòð àlL òeãéa ,BzèìB÷ äáézäL ìk ,äáézä éðôì ïøéáòäL ,àcñç áø øîà ?òãé £¥¨§¨¨©¨©©¦§¨¤¤¡¦¨¦§¥©¥¨¨¤©¥¨©§§¨©¤Ÿ¤¤§¨¨¤£¥¨§¨¤¥©¥¨
,àãà áø øîà .'øôBb' éàî ,'øôBâ éöò úáéz Eì äNò' .ïäéìéàî ïéàaä ïúBàî ,øîà eäáà éaø .äøéáò da äãáòðL òeãéa ,BzèìB÷©§§¨©¤¤¤§¨¨£¥¨©¦£¨¨©¥¨©¨¦¥¥¥¤£¥§¥©£¥¤©¤¨©©£¨
,çðì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,ïðçBé éaø øîà ,'äáézì äNòz øäBö' .'Léîìeb' dì éøîàå ,'äâéìáî' Bæ ,àìéL éaø éác éøîà̈§¦§¥©¦¦¨©§¦¨§¨§¦¨§¦©©£¤©¥¨¨©©¦¨¨¨©©¨¨§Ÿ©
íéizçz' .àîéé÷c [àeä] éëäáã ,'äìòîìî äplëz änà ìàå' .íéøäök íëì úBøéàî eéäiL éãk ,úBiìbøîe úBáBè íéðáà da òá÷§©¨£¨¦©§¨¦§¥¤¦§§¦¨¤©¨¢©¦§¤©¨§©¤¨¦§©§¨¦§¨¦§¨§¨©§¦¦
äáeLz ,Lé÷ì Léø øîà ,'áøBòä úà çlLéå' .íãàì ,íéðBéìò .äîäaì ,íéiòöîà .ìáfì ,íéizçz ,àðz ,'äNòz íéLéìLe íiðL§¦¦§¦¦©£¤¨¨¨©§¦¦©¤¤¤§¨¦¦©§¥¨¤§¦¨¨¨©§©©¤¨¥¨©¥¨¦§¨
,éðúàðN äzàå .íéðL íéàîhä ïî ,äòáL ïéøBähä ïî ,éðàðBN Eaø .éðúàðN äzàå ,éðàðBN Eaø ,Bì øîà .çðì áøBò BáéLä úçvéð¦©©¡¦¥§Ÿ©¨©©§§¥¦§©¨§¥©¦©§§¥¦¦©§¦¦§¨¦©§¥¦§©¦§©¨§¥©¦
ànL Bà ,úçà äéøa øñç íìBò àöîð àì ,äpö øN Bà änç øN éa òâBt íà .íéðL ïénî çìBLå ,äòáL ïénî çépî äzàL¤©¨©¦©¦¦¦§¨§¥©¦¦§©¦¦¥©¦©©¨©¦¨Ÿ¦§¨¨¨¥§¦¨¤¨¤¨

éøö äzà ézLàìäzà äáézä ìà úàáe' áéúëã ,eøñàðc ïìðîe .ïkL ìk àì ,éì øñàpa .éì øñàð ,éì øzena ,òLø ,Bì øîà .C §¦§¦©¨¨¦¨©¨¨©¨¦¤¡¨¦©¤¡¨¦Ÿ¨¤¥§¨¨§¤¤§¦§¦¨¨¤©¥¨©¨
éðáeéðá éLðe EzLàå Eéðáe EzLàå äzà äáézä ïî àö' áéúëe ,'Czà Eéðá éLðe EeøñàpL eøîà ïkéî ,ïðçBé éaø øîàå ,'Czà E ¨¤§¦§§§¥¨¤¦¨§¦¥¦©¥¨©¨§¦§§¨¤§¥¨¤¦¨§¨©©¦¨¨¦¨¨§¤¤¤§

ìL ,ïðaø eðz .ähnä LéîLúaçlLéå' .BøBòa ä÷ì ,íç .÷ø ,áøBò .øL÷ð ,áìk .íçå ,áøBòå ,áìk .e÷ì íleëå ,äáéza eLnL äL §©§¦©¦¨¨©¨¨§Ÿ¨¦§©¥¨§¨¨¤¤§¥§¨¤¤¦§¨¥¨¨¨¨§©§©©
.'äéôa óøè úéæ äìò äpäå' .íé÷écvä íò íéøBäè úBôBò ìL ïúøécL ïàkî ,äéîøé éaø øîà ,'íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä úà¤©¨¥¦¦§£©©©¦¨©©¦¦§§¨¦¨¤¦¨¨¤§¦¦©©¦¦§¦¥£¥©¦¨¨§¦¨

úéfk íéøBøî éúBðBæî eéäé ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äðBé äøîà ,øæòìà éaø øîàíé÷eúî eéäé ìàå ,Eãéa íéøeñîe ¨©©¦¤§¨¨¨§¨¨¦§¥©¨¨¦¤¨¦§§©§¦©©¦§¦§¨¤§©¦§§¦
eàöé íäéúBçtLîì' .'é÷eç íçì éðôéøèä' áéúëc ,àeä éðBæîc àðLéì 'óøè' éàäc òîLî éàî .íãå øNa ãéa íéøeñîe Láck©§©§¦§©¨¨¨¨©©§©§©¨¨¦§¨¦§¥¦§¦©§¦¥¦¤¤¦§¦§§¥¤¨§

ì øæòéìà déì øîà ,àðæéa øa àpç áø øîà .'íä' àìå 'íúBçtLîì' ,ïðçBé éaø øîà ,'äáézä ïîíäéúBçtLîì' áéúk ,àaø íL ¦©¥¨¨©©¦¨¨§¦§§¨§Ÿ¥¨©©¦¨©¦§¨¨©¥¡¦¤¤§¥©¨§¦§¦§§¥¤
dkøcL .íBéa äeðìëàä ,íBia dìéëàäì dkøcL äiøa ,äáéza eðì äéä ìBãb øòö ,déì øîà .ïeúéåä ïëéä ïezà ,'äáézä ïî eàöé̈§¦©¥¨©¥¨£¥¨©¥©©¨¨¨¨©¥¨§¦¨¤©§¨§©£¦¨©¤¡©§¨©¤©§¨
àzòìBz ìôð .àðBnø éìàt à÷å áéúé äåä ,ãç àîBé .äìëà äî àaà òãé äåä àì ,àúéwæ éàä .äìéìa äeðìëàä ,äìéla dìéëàäì§©£¦¨©©§¨¤¡©§¨©¨§¨©¦¦¨¨£¨¨©©¨¨¨§¨¨©£¨¨¥§¨¨¥¦¨§©©§¨
éôè àìå ,àúéMî øéöa àì ,áø øîàc ,déúðéæ àúMéà àéøà äìëà òìúî ék .àøæéç dì ìéab äåä ,Cìéàå ïkéî .dìëà ,dpéî¦©£©¨¦¨¨¥¨£¨©¥¨¦§¨¦©§©¨§¨©§¨¦¨¨¦§¥§¨©©¨§¦¦¦¨§¨§¥

éúéæç ,déì øîà ?éðBæî úéòa àì ,déì øîà .àúeáéúc àðôña éðâc ,àaà déðéçkLà ,'äðéLøBà' .àúMéà àðéæ øñéøzîúåäc C ¦§¥©¨§¨¦¨¨§¦¨©§§¦¥©¨§¨¥§©§¨§¥¨£©¥¨¨¥§¥£©¥£¥¦©£¥
øa äpç áø øîà .'íéîé äaøà ìBçëå òåâà ép÷ íò øîBàå' øîàpL ,úeîz àìc àåòø àäé ,déì øîà .Cøòöà àì àðéîà ,àãéøè§¦¨¨¥¨¨£©£¨£©¥§¥©£¨§¨§¤¤¡©¨©¦¦¦¤§¨§©©§¤¨¦¨©©¦¨©
,íäøáàì àeä Ceøa LBãwä ézééà ,déì øîà .eúéãéáò éëéä ïezà ,áøòîe çøæî éëìî eëééìò eúà ék ,øæòéìàì àaø íL øîà ,éàeì¦£©¥©¨¤¡¦¤¤¦¨£©§©§¥¦§¨©£¨©¥¦¨¥¦£©¥©§©©¨¨§©§¨¨
éáéBà úéLà ãò éðéîéì áL éðBãàì 'ä íàð ãåãì øBîæî' øîàpL ,éøéb éåäå éìéb éaøç eåäå ,àøôò ïðéãL äåäå ,déðéniî déáúBàåE §§¥¦©¦¥©£¨¨¦©©§¨§¨©§¥¦¥§¨¥¦¥¤¤¡©¦§§¨¦§ª©¦¥¦¦¦©¨¦§¤

éìâøì íBãäíeçð .'BzL÷ ócð L÷k Baøç øôòk ïzé cøé íéëìîe íéBb åéðôì ïzé Bìâøì eäàø÷é ÷ãö çøænî øéòä éî' áéúëe ,'E £§©§¤§¦¦¥¦¦¦§¨¤¤¦§¨¥§©§¦¥§¨¨¦§¨¦©§§¦¥§¨¨©§§©¦¨©§©
ì [ìàøNé] Bòa ,ãç àîBé .'äáBèì Bæ íb' øîà ,déì à÷ìñ äåäc ìëc ìéâø äåä ,Bæ íb Léàéãäa ,éøîà .øñéwì ïBøBc éøBcL ¦©£¨§¦§¨©£¨¨§¨¥¨©©§¨¨©§¦§¨¥§©¥©¥¨¨§¦©£¥
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc oixcdpq(iriax meil)

íéîøk êøc äðôð àì ïk íàmikxca zklln rpnp `l - ¦¥Ÿ¦§¤¤¤§¨¦
.zexiar zeyrln rpnp `l ,xnelk ,zeyaeynd

áéúëã éàî ,àáø Løcweqtd yxcp cvik -(d ai aei`)æea ãétì' ¨©¨¨©¦§¦©¦
çéëBî ÷écvä çð äéäL ãnìî ,'ìâø éãòBîì ïBëð ïðàù úezLòì§©§©£¨¨§£¥¨¤§©¥¤¨¨Ÿ©©©¦¦©

íúBà,exec iyp` z` -íéãétlk íéL÷ íäL íéøác íäì øîàå ¨§¨©¨¤§¨¦¤¥¨¦©©¦¦
[y` ea miwilcny urÎ]eéäåexec iyp`,BúBà [ïéfáî] (íéæåá)dfe §¨§©¦

miayeiy epiid 'op`y zezyrl'e ,'fea citl' milind yexit
.zerx zeaygn miayege mihwye mipp`y

Bì eøîà,gpl exec ipaänì ,Bæ äáéz ,ï÷æ.dpea dz`,íäì øîà ¨§¨¥¥¨¨¨¨©¨¤
y iptneøîà .ìeanä úà íëéìò àéáî àeä Ceøa LBãwä,elìeaî ©¨¨¥¦£¥¤¤©©¨§©

íà ,äî ìLepilr `iaiçà øác eðì Lé ,Là ìL ìeaî'äúéìò'å ã ¤©¦©¤¥¥¨¨¨¤¨©£¦¨
,dîL.da zhley y`d oi`yíàåleanïî íà ,àéáî àeä íéî ìL §¨§¦¤©¦¥¦¦¦

àéáî àeä õøàä,min ly lean eze` z`úBiLLò eðì Lézegel - ¨¨¤¥¦¥¨£¨¦
ïétçî eðàL ,ìæøa ìLmiqkn -íéîMä ïî íàå ,õøàä úà íäa ¤©§¤¤¨§©¦¨¤¤¨¨¤§¦¦©¨©¦

,BîL 'Lwò' dì éøîàå ,BîL 'á÷ò'å øác eðì Lé ,àéáî àeä`edy ¥¦¥¨¨¨§¨¥§§¨§¦¨¦¥§
.mind lk z` betqie epiy`x lr gippy betq oiníäì øîàm` ,gp ¨©¨¤

ixd `ed jexa yecwd dvxiàéáî àeäleand z`éáwò ïéaî ¥¦¦¥¦§¥
,íëéìâø,lfxaa mkilbx z` zetgl mileki mkpi`eøîàpL(my) ©§¥¤¤¤¡©

.'ìâø éãòBîì ïBëð'¨§£¥¨¤
àéðz,`ziixaa epipy -,ìeanä éîéîeidíéL÷miar -úáëLk ©§¨¥¥©©¨¦§¦§©

.'ìâø éãòBîì ïBëð' øîàpL ,òøæ¤©¤¤¡©¨§£¥¨¤
,àcñç áø øîà,leand xecäøéáòa ,eì÷ì÷ ïéçúBøa,zepf ly ¨©©¦§¨§§¦¦§§¨£¥¨

,zgzex `idy rxf zaky oi`iven eidy,epBcéð ïéçúBøáein eidy §§¦¦
,migzex eidy jkl di`xe .migzex leandàëä áéúkxn`p - §¦¨¨

leand iabl ,o`k(` g ziy`xa),'íénä ekLiå'íúä áéúëexn`pe - ©¨Ÿ©¨¦§¦¨¨
yexeyg` iabl ,my(i f xzq`),'äëëL Cìnä úîçå'myy enke ©£©©¤¤¨¨¨

egp mindy dpeekd o`k jk ,ezgizxn gp jlndy weqtd zpeek
.migzex eid dligza j` ,mzgizxn

weqta xn`p :leand iabl miweqtd z` yexcl dkiynn `xnbd
(i f ziy`xa),ì éäéå''õøàä ìò eéä ìeanä éîe íéîiä úòáLxxal yie ©§¦§¦§©©¨¦¥©©¨©¨¨¤

íéîiä úòáL ìL íáéè äîleand ligzd mdixg`l wxy ,elld ©¦¨¤¦§©©¨¦
.zcxlelà ,áø øîàzrayEãnìì ,çìLeúî ìL úeìéáà éîé ¨©©¥§¥£¥¤§¤©§©¤§

àáì úeðòøetä úà ïéákòî íé÷écö ìL ïãtñäL. ¤¤§¥¨¤©¦¦§©§¦¤©§¨¨Ÿ
øçà øácidie' weqtd ,zxg` dyxc -ìúòáLfnxl `a 'minId ¨¨©¥©§¦§¦§©©¨¦

jcnll ,ziy`xa ini zrayløãñ àeä Ceøa LBãwä íäéìò äpéML¤¦¨£¥¤©¨¨¥¤
L ,úéLàøamini mze`a,çøæna úò÷BLå áøònî úàöBé änç äúéä §¥¦¤¨§¨©¨¥¦©£¨§©©©¦§¨

,ziy`xa inia d`xapy itk axrna zrweye gxfna zgxef `le
.daeyz eyrie e`xiiziy ick

àeä Ceøa LBãwä íäì òáwL ,øçà øácdligzaìBãb ïîæxefgl ¨¨©¥¤¨©¨¤©¨¨§©¨
xn`py ,dpy mixyre d`n mde ,daeyza(b e ziy`xa)'d xn`Ie'©Ÿ¤

mixUre d`n eini Eide xUa `Ed mBWA mlrl mc`a igEx oFci `lŸ¨¦¨¨¨§Ÿ¨§©©¨¨§¨¨¨¥¨§¤§¦
,'dpW,êk øçàåyecwd mdl ozp ,daeyz eyr `le df onf xaryk ¨¨§©©¨

`ed jexa,ïè÷ ïîæ.leand iptly mini zray mze` epiide §©¨¨
ì' ,øçà øác,'íéîiä úòáLcnlníîéòèäL`ed jexa yecwd ¨¨©¥§¦§©©¨¦¤¦§¦¨

mini zray mze`aeòðî äáBè äî eòãiL éãk ,àaä íìBòä ïéòî¥¥¨¨©¨§¥¤¥§©¨¨§
ïäî.mirxd mdiyrn zngn ¥¤

weqta xn`p(b f ziy`xa),äòáL Eì çwz äøBähä äîäaä ìkî'¦Ÿ©§¥¨©§¨¦©§¦§¨
,'BzLàå Léà äòáL:`xnbd zl`eydì úéà éî äîäáì úeLéà- ¦§¨¦§¦§¦¦§¥¨¦¦¨

zcgeind zg` dawp oi` ixde ,dndaa 'zeyi`' oeyl zkiiy ike
:`xnbd daiyn .cg` xkfléaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§©¦¨©©¦

,ïúðBédray dray gwiy 'd edeivíúBàîzendaäãáòð àlL ¨¨¥¨¤Ÿ¤¤§¨
äøéáò íäaipa mr wx ebeecfd `l` ,mixg` mipinl eraxp `ly - ¨¤£¥¨

.mpin
:`xnbd zl`eyòãé àðîdzyrp `l zenda eli`a gp rci cvik - §¨¨©

:`xnbd daiyn .dxiarìk ,äáézä éðôì ïøéáòäL ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¤¤¡¦¨¦§¥©¥¨¨
BzèìB÷ äáézäL,eze` zlawn -,äøéáò íäa äãáòð àlL òeãéa ¤©¥¨©§§¨©¤Ÿ¤¤§¨¨¤£¥¨

,BzèìB÷ äáézä ïéàL ìëå,dil` qpki `ly eze` dgec `l`òeãéa §Ÿ¤¥©¥¨©§§¨©
.äøéáò äa äãáòðL,sqep uexiz,øîà eäáà éaøgp ogwlïúBàî ¤¤¤§¨¨£¥¨©¦£¨¨©¥¨

ïäéìéàî ïéàaä`ly oniq did dfe ,mnvrn e`ay zendadn - ©¨¦¥¥¥¤

.dxiar mda dzyrp
weqta xn`p(ci e ziy`xa),.'øôBâ éöò úáéz Eì äNò'zxxan £¥§¥©£¥¤

:`xnbdéàîur edn -àìéL éaø éác éøîà ,àãà áø øîà .'øôBb' ©¤¨©©£¨¨§¦§¥©¦¦¨
,`liy iax ly eyxcn ziaa exn` -,'äâéìáî' Bæ.jk enyy ur ©§¦¨

dì éøîàåenyy ur edfy ,mixne` yie -.'Léîìeb' §¨§¦¨§¦
weqta xn`p(fh e my),'äáézì äNòz øäBö','xdev' eze` edneøîà ©©£¤©¥¨¨©

da òá÷ ,çðì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,ïðçBé éaø,daiza -íéðáà ©¦¨¨¨©©¨¨§Ÿ©§©¨£¨¦
íéøäök íëì úBøéàî eéäiL éãk ,úBiìbøîe úBáBè. ©§¨¦§¥¤¦§§¦¨¤©¨¢©¦

'äìòîìî äplëz änà ìàå'(my)iepa daizd bb didiy ,xnelk . §¤©¨§©¤¨¦§©§¨
zx`an .cala dn` agex didi daizd y`xay cr ,retiya

,jkl mrhd z` `xnbdàîéé÷c [àeä] éëäáãote`a wxy oeik - ¦§¨¦§¨§¨
dagxk dlrnl dagx did eli`y ,miiwzdl dleki daizd dfk

.o`kle o`kl zktdzn `l` ,cenrl dleki dzid `l dhnl
'äNòz íéLéìLe íiðL íéizçz'(my),àðz,`ziixaa epipy - ©§¦¦§¦¦§¦¦©£¤¨¨¨

d mixecnd,íéizçzeid,ìáfìd mixecnd.äîäaì ,íéiòöîà ©§¦¦©¤¤¤§¨¦¦©§¥¨
d mixecndeíãàì ,íéðBéìò. ¤§¦¨¨¨

'áøBòä úà çlLéå'(f g my).úçvéð äáeLz ,Lé÷ì Léø øîàoi`y - ©§©©¤¨¥¨©¥¨¦§¨¦©©
,dilr aiydl dnBáéLäd,çðì áøBòjkeBì øîà,Eaøyecwd - ¡¦¥§Ÿ©¨©©§

`ed jexaå ,éðàðBNs`,éðúàðN äzà,jkl di`xde,éðàðBN Eaø §¥¦§©¨§¥©¦©§§¥¦
jl xn` ixdyïéøBähä ïîqipkdl,äòáLeli`eíéàîhä ïîwx ¦©§¦¦§¨¦©§¥¦

äòáL ïénî çépî äzàL ,éðúàðN äzàå .íéðLrpnp dz`y - §©¦§©¨§¥©¦¨©¨©¦©¦¦¦§¨
epnn yiy ,mixedhd zeterd cg` z` daizl uegn l` gelyln

,dyy cer ex`yi wfp dfi` el dxwi m` s`e ,drayådz`çìBL §¥©
,íéðL ïénîeäpö øN Bà änç øN éa òâBt íàzngn dlg` m` - ¦¦§©¦¦¥©¦©©¨©¦¨

m`d ,zen`e ,xew e` megàöîð àìd,úçà äéøa øñç íìBògkene Ÿ¦§¨¨¨¥§¦¨¤¨
jiynde .df oinn mlerd xqgi m` jl ztki` `le ip`pey dz`y

,gpl xn`e axerdànL Bày oeik ipgley dz`éøö äzà ézLàì,C ¤¨§¦§¦©¨¨¦
.dl wwcfdlBì øîà,gpéì øzena ,òLøzxzen `idy ,izy`a - ¨©¨¨©¨¦

,llk jxca iléì øñàðok m` ,oldl x`eaiy enke ,daiza ynyl ¤¡¨¦
éì øñàpa,cinz mc`l xeq` `edy axerd oina -ïkL ìk àì ©¤¡¨¦Ÿ¨¤¥

.xeq` ip`y
:`xnbd zxxaneøñàðc ïìðîeynyl eipae gp exq`py oipne - §¨¨§¤¤§

:`xnbd zx`an .daiza mzhináéúëã(gi e my)äáézä ìà úàáe' ¦§¦¨¨¤©¥¨
éðáe äzàéðá éLðe EzLàå Eáéúëe ,'Czà E(fh g my)äáézä ïî àö' ©¨¨¤§¦§§§¥¨¤¦¨§¦¥¦©¥¨

éðáe EzLàå äzàéðá éLðe Eeøîà ïkéî ,ïðçBé éaø øîàå ,'Czà E- ©¨§¦§§¨¤§¥¨¤¦¨§¨©©¦¨¨¦¨¨§
z`e cegl miyp`d z` dxezd dazk daizl eqpkpyky jkn
yi ,ezy`e yi` oeyla mze` dazk e`viyke ,cegl miypd

cenllLdaizl eqpkpy dryn.ähnä LéîLúa eøñàp ¤¤¤§§©§¦©¦¨
ìL ,ïðaø eðz.e÷ì íleëå ,äáéza eLnL äL,md dylyde,áìk ¨©¨¨§Ÿ¨¦§©¥¨§¨¨¤¤

íçå ,áøBòå,ewl dna `xnbd zx`an .gp oaøL÷ð áìkxg`y - §¥§¨¤¤¦§¨
.dawpdn hnydl leki epi` dlirad÷ø ,áøBòerxf z` wxei - ¥¨

.ux`d lk jxck ynyn epi`e ,dawpd itl eitna ä÷ì ,íç,BøBò ¨¨¨§
.xegy exery ,yek epnn `viy

'íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä úà çlLéå'(g g my).éaø øîà ©§©©¤©¨¥¦¦§£©©©¦¨©©¦
,äéîøéiabl jk xn`p `le ,'FY`n' dpeid z` glyy xn`py jkn ¦§§¨¥¦

e ,elv` dpeid dzidy rnyn ,axerd geliyïàkîcenll yi ¦¨
íéøBäè úBôBò ìL ïúøécL`idíé÷écvä íò. ¤¦¨¨¤§¦¦©©¦¦

,øæòìà éaø øîà .'äéôa óøè úéæ äìò äpäå'dxezd dhwp recn §¦¥£¥©¦¨¨§¦¨¨©©¦¤§¨¨
,'dita' oeyläøîàd jkaìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äðBé ¨§¨¨¦§¥©¨¨¦¤

,Eãéa íéøeñîe úéfk íéøBøî éúBðBæî eéäé ,íìBòmhwll lke`y ¨¦§§©§¦©©¦§¦§¨¤
,invra,íãå øNa ãéa íéøeñîe ùáck íé÷eúî eéäé ìàåonfa epiide §©¦§§¦©§©§¦§©¨¨¨¨

.dizepefn z` dl ozep did gpy ,daiza dzidy
:`xnbd zl`eyòîLî éàîcenll ozip okidn -'óøè' éàäc ©©§©§©¨¨

àeä éðBæîc àðLéì,zepefn oeyl `ed 'sxh'y -áéúëc(g l ilyn) ¦§¨¦§¥¦§¦
,'éweç íçì éðôéøèä'jexa yecwd el oziy dnly ywiay epiide ©§¦¥¦¤¤¦

.ekxv itk eizepefn z` `ed
'äáézä ïî eàöé íäéúBçtLîì'(hi g ziy`xa).ïðçBé éaø øîàjkn §¦§§¥¤¨§¦©¥¨¨©©¦¨¨

xn`py'íúBçtLîì',daizd on e`vi'íä' àìå,daizd on e`vi §¦§§¨§Ÿ¥
ilra ly oin lk xnelk ,zegtyn zegtyn daiza eidy gken
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המשך בעמוד רטר



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc oixcdpq(iying meil)

øcLð ïàî,xqiwl ef dpzn glyp in cia ,micedid exn` -øcLð ©§©©§©©
éãäacia glyp -àeä íéqða ãneìîã ,Bæ íb Léà íeçðàèî ék . ©£¥©¦©¦§¨§¦¦¦§¨

úáéîì àòa ,àøBic àeääìoelnl ef mb yi` megp ribdyk - §©©¨§¨§¥©
,dlila my oell dvx ,mieqndéì éøîà,oelnd ilra el exn` - ¨§¦¥

Cãäa àkéà éàî,jnr yiy `ynd edn -eäì øîàmb yi` megp ©¦¨©£¨£©§
,eføñéwì àâøk àðìéáBî à÷ip` -.xqiwl qn liaenàéìéìa eî÷ ¨¦§¨§¨¨©¥¨¨©¥§¨

,dlila miyp` mze` enw -déab äåäc ìk eì÷Le ,déèôéñì eäðéøL§¦§§¦§¥§©¨©£¨©¥
lk z` elhpe ,ef mb yi` megp ly mifbx`d ixeyiw z` egzt -

,my eidy zexwid zepzndàøôò eäðlîelk z` e`line - ©ª§©§¨
.eyry dna ef mb yi` megp yibxi `ly ick ,xtra mifbx`dék¦

àøôò çëzLéà ,íúäì àèîmewnl ef mb yi` megp ribdyk - §¨§¨¨¦§§©©§¨
,cala xtr my e`vne ,eizepzn z` egzt ,xqiwdøîà,xqiwd £©

éàãeäé éa éëéiçî à÷ éëBçà,ia milflfne il mibrel micedid - ©¥¨§©§¦¦§¨¥
,xtr mi`ln mifbx` dpzna il migleyydéìè÷îì eäe÷ôà- ©§§¦§§¥

,dbixdl ef mb yi` megp z` e`ivedàúà .'äáBèì Bæ íb' ,øîà- £©©§¨£¨
myl `aeäiìà,`iapdeäéépéî ãçk eäì éîcéàådncp dide - ¥¦¨§¦©¥§§©¦©§

,mdn cg` `ed eli`k my eidy mixyleäì øîà,edil`àîìéc £©§¦§¨
àeä eðéáà íäøáàc àøôòî àøôò éàäe`iady df xtr `ny - ©©§¨¥©§¨§©§¨¨¨¦

,`ed epia` mdxa` ly extrn `l` ,libx xtr epi` micedidäåäc©£¨
àøôò éãLeéìéb ,éaøç eåäeéøéb eåädide xtrd z` jilyn didy - ¨¥©§¨¨©§¥¦¥¨¦¥

.mivig dyrp dide ,yw jilyn dide ,zeaxg dyrpeçkLàå ÷eãa©§©§©
éëä,zeaxgl xtrd dyrp ok`y e`vne ,eixac z` mixyd ewca - ¨¦

déLaëéîì déì éìëé à÷ Båä àìc àæBçî äåäxqiw eze`l did - £¨¨¨§¨£¨¨§¦¥§¦§§¥
miyp`d wfeg zngn leki did `le ,dyaekl dvxy zg` xir

,daydeLáëå déìò àøôò àeääî BãLxir dze` lr ekilyd - §¥©©§¨£¥§©§
.dyaekl egilvde ef mb yi` megp `iady xtrdnéáì eäeìéiò©§§¥

àæðb,zeklnd ly mifpbd zial ef mb yi` megp z` e`iad -éøîà ¦§¨¨§¦
,el exn`e -Cì àçéðc ìB÷L,dvxzy dn o`kn leh -déélî §§¦¨¨©§©

àáäc àèôéñì.adfa eifbx` z` ef mb yi` megp `lin - §¦§¨©£¨
àúà øãä éklk z` el eapby oeln eze` jxc xar `ae xfgyk - ¦£©£¨

,zepzndðä déì eøîàéøBic Cmy exby miyp` mze` el exn` - £©¥¨¨©¥
,edeapbeàkìî éáì úéèîà éàî,jlnd zial z`ad dn -eäì øîà ©©§¦§¥©§¨£©§

,ef mb yi` megpíúäì éàèîà àëäî éì÷Lc éàîizlhpy dn - ©¦§©¦¥¨¨©§©§¨¨
,jlnl iz`ad eze` ,ifbx`a mz`liny xtr eze` z` ,o`kn
mxtra dlebq yiy miyp` mze` exaq .zeaxg xtrd dyrpe

,zeaxgl jtddleäðéà éì÷Lzian xtr miyp` mze` elhp - ¨§¦¦§
,mpelníúäì eèîàea ynzyiy ick ,jlnd zial ede`iade - ©§§¨¨

,libx xtr `edy xxazd mxtr z` ewcayk mpn` ,zeaxgak
eéøBic êðäì eäðéìè÷lr ,miyp` mze` z` jlnd iyp` ebxd - ©§¦§§¨¨©¥

.jlnl xtr e`iady
dpyna epipy(:fw):.'eëå àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà äâìôä øBc©§¨¨¥¨¤¥¤¨¨©¨§

:`xnbd zl`ey .dbltd xec `hg z` zxxan `xnbdãeáò éàî©£
wlg mdl didi `ly eyprp ezngny ,dbltd xec iyp` eyr dn -

.`ad mlerl,àìéL éaø éác éøîàmyl ,miyp` mze` exn` jk ¨§¦§¥©¦¦¨
,minyb epl cixeiy 'dn ywal mikixv ep` dnäìòðå ,ìcâî äðáð¦§¤¦§¨§©£¤

BúBà äkðå ,òé÷øìriwxd z` -åéîéî eáeæiL éãk ,úBîecø÷aecxie ¨¨¦©§©¤§©§§¥¤¨¥¨
.minyb

:`xnbd dgecàáøòîa dìò eëçîyexit lr l`xyi ux`a ebrl - ©££©§©£¨¨
ixdy ,dfïk íàlcbnd z` epa recn ,riwxl zelrl did mpevxy ¦¥

weqta xen`k ,dkenp `idy ,drwaa(a `i ziy`xa),ãçà Bðáéì¦§¤¨
àøeha.xzei deab `edy ,mixdd cg` lr lcbn zepal mdl did - ©¨

okle ,riwxl zelrl evx `l zn`ay :xg` yexit d`ian `xnbd
,xda ede`pa `l,øæòìà øa äéîøé éaø øîà (àlà)miyp` mze` ¤¨¨©©¦¦§§¨©¤§¨¨

e÷ìçðmdipiaììL,úBzék Lzk ,xg` xac dxn` zk lkeúçà ¤§§§¨Ÿ¦©©
äìòð ,úøîBàlcbnd y`xl,íL áLðålean epilr cixei m` s`e ¤¤©£¤§¥¥¨

.lcbnd daeb zngn ,mind epil` eribi `låzkäìòð ,úøîBà úçà §©©¤¤©£¤
lcbnd y`xlå .íéáëBk úãBáò ãBáòðåzkäìòð ,úøîBà úçà §©££©¨¦§©©¤¤©£¤
äîçìî äNòðå:myper z` `xnbd zx`an .`ed jexa yecwd mr §©£¤¦§¨¨

'ä íöéôä ,íL áLðå äìòð úøîBàL Bæ.ux`d lk ipt lrBæå ¤¤¤©£¤§¥¥¨¡¦¨§

,äîçìî äNòðå äìòð úøîBàLe eyprpíéôB÷ eNòðúBçeøå ,oi`y - ¤¤¤©£¤§©£¤¦§¨¨©£¦§
,dxev `le seb mdlíéãéLåmilke`e mc` zxev mdl yiy - §¥¦

,mc` ipak mizeyeïéìéìå.miitpk mdl yiy `l` ,mc` zxevk - §¦¦
,íéáëBk úãBáò ãBáòðå äìòð úøîBàL Bæåweqtd xn`p mdilrmy) §¤¤¤©£¤§©££©¨¦

(h `i,'õøàä ìk úôN 'ä ììa íL ék'zty z` yi` epiad `le ¦¨¨©§©¨¨¨¤
.dxf dcear cearle exiag zrcl oiekl cg`d lki `le ,edrx

àéðz,`ziixaaì ílek ,øîBà ïúð éaø,eðåekúð íéáëBk úãBáò íL ©§¨©¦¨¨¥¨§¥£©¨¦¦§©§
,jkl di`xdeàëä áéúklcbnd ziipa iabl ,o`k xn`p -(c `i my), §¦¨¨

'íL eðì äNòð'íúä áéúëedxf dcear iabl ,my xn`pe -bk zeny) ©£¤¨¥§¦¨¨
(bi,'eøékæú àì íéøçà íéäìà íLå',dfl df myiwdl yieïläì äî §¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ©§¦©§©¨

iabl 'my' xn`pïàk óà ,íéáëBk úãBáòmzpeek ,'my' xn`py £©¨¦©¨
l dzid.íéáëBk úãBáò£©¨¦

:lcbnd ly eteqa did dn zx`an `xnbdìcâî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¨
,dbltd xec iyp` epayLéìLely oeilrd,óøNðeLéìLoezgz §¦¦§©§¦

elyòìáðe ,dnc`aLéìLoiicr irvn`íéi÷.rwxwd iab lrøîà ¦§©§¦©¨¨©
çkLî ìcâî øéåà ,áømxeb lcbnd daebay xie`d d`xn - ©£¦¦§¨§©¥©

xfbp ,mpeyl z` egkyiy eyprpyky oeik ,dgkyl ea lkzqnl
jk mpeyl z` egky mdy enke ,gkyn didiy mewn eze` lr

.gkey ,ea lkzqne my `vnpd
,óñBé áø øîàenyy mewne ,ìáaenyy mewnéñøBá,ómd ixd ¨©©¥¨¤§¦

,äøBzì òø ïîéñ,lcbnd didy mewn eze`a micner mdy itl ¦¨©©¨
.dxezd z` gkyn df xace ,edaeb d`xn z` myn mi`exe

:`xnbd zxxanéàîmyd yexit edn -éñøBa''ó.xird dze` ly ©§¦
éôàL øBa ,éqà éaø øîà`vnpdy xnelk ,einin epwexzdy xea - ¨©©¦©¥¨¥

.ecenlzn owexzne gkyn my
dpyna epipy(:fw):.'eëå 'àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà íBãñ éLðà'eðz ©§¥§¥¨¤¥¤¨¨©¨§¨

øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç ïäì ïéà íBãñ éLðà ,ïðaø(bi bi ziy`xa) ©¨¨©§¥§¥¨¥¥¤¨¨©¨¤¤¡©
,'ãàî 'äì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå',yexcl yieíìBòa ,'íéòø' §©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦©§Ÿ¨¦¨¨

.àaä íìBòì ,'íéàhçå' .äfä:zxg` dyxc `xnbd d`ianáø øîà ©¤§©¨¦¨¨©¨¨©©
,'íéòø' ,äãeäézepf ly zexiar miyer eidy,'íéàhçå' ,ïôeâaeidy §¨¨¦§¨§©¨¦

mi`heg.íðBîîa:eixac z` dcedi ax giken'íéòø'epiid,ïôeâa §¨¨¨¦§¨
áéúëc`ehgl dvex epi`y xtihet zy`l wicvd sqei xn`y ¦§¦

dnr(h hl my),éàå''íéäìàì éúàèçå úàfä äìBãbä äòøä äNòà C §¥¤¡¤¨¨¨©§¨©Ÿ§¨¨¦¥Ÿ¦
.sebay `hg lr `ed 'drx' oeyly gkene'íéàhçå'epiid,íðBîîa §©¨¦§¨¨

áéúëcdhinyd iptl zeeldln rpnpy in iabl(h eh mixac),äéäå' ¦§¦§¨¨
'àèç Eádcedi ax jiynn .oennay xac lr `ed `hgy gkene §¥§

,weqtd xe`iaaíMä úkøa Bæ ,''äì',.da mi`heg eidy,'ãàî' ©¦§©©¥§Ÿ
epiidíéàèBçå íéðåekúîLmipeekzne ,mpeaix z` mixikny - ¤¦§©§¦§§¦

.ea cexnl
:ztqep dyxcàðz àúéðúnadf weqt yxcpy epipy `ziixaa - ©©§¦¨¨¨

,jk'íéòø'epiid'íéàhçå' ,íðBîîaepiid,ïôeâa:`ziixad zx`ane ¨¦§¨¨§©¨¦§¨
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.'ä ììá íù éë æ"ò ãåáòðick mpeyl lala

cearl exiag zrcl oeekn cg` `di `ly
:f"r.[òìáð] ùéìùdizeceqi erlap

ly yilye yily cr rwxwa `id zrweyn
rwxwa miiw irvn` yilye sxyp dlrn

:xie`a cner `diy `le.ìãâî øéåày`xn
in [xir ly dxie` enk] (xnelk) lcbnd
d`xne dxie` d`exe lcbnl aiaq cnery

:ely daeb.çëùîmewn eze` lr xfbp oky
:mpeyl z` egky mnvr md jkle gkyiy

éñøåáå ìáá.äøåúì òø ïîéñ óoigkyny
:lcbnd xie`a micnery iptn cenldäîì
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dn lk mc`d gkyn xnelk einin owexzpy

:cnely.éôàùz` dteyd (.q sc n"a) enk
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jexa yecwd lalay itl lla my ik sqei

:zgkyn `id jkl myl mpeyl z` `ed.òø ïîéñ:`id dgky oniq mny xnelk
.íôåâá íéòø:dnifa mitehyäéäå 'åâå ìòéìá êááì íò øáã äéäé ïô êì øîùä
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סנהדרין. חלק - פרק אחד עשר דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc oixcdpq(iying meil)

àøBz déì úéàc,mixeey el eidy in -àkLî ãç ìB÷Lðxer lehi - §¦¥¨¦§©©§¨
e ,cg` xey lyàøBz déì úéìc,llk mixeey el oi`y in -ìB÷Lð §¥¥¨¦§

ékLî éøz.mixeey ly zexer izy lehi -déì eøîà,xird ipaéàî §¥©§¥£©¥©
éàäiny xazqn xzei ixde ,zrawy dwelgd zxev `id dn - ©

.mixeey el eid `ly in `le ,mdizexer z` lehi mixeey el eidy
eäì øîà,mezi eze`àðéc úléçúk àðéc óBñ`ed oicd seq - £©§¦¨¦§¦©¦¨

,mz` mzrawy oicd zligz ly `xaq dze`kàðéc úléçz äî- ©§¦©¦¨
,df weg mzraw dligzay itk,àîBé ãç éòøî àøBz déì úéàc§¦¥¨¦§¥©¨

éîBé éøz éòøî éøBz déì úéìcmei wx drex mixeey el yiy in - §¥¥¥¦§¥§¥¥
,miinei drex mixeey el oi`y ine ,cg`àðéc óBñ óàseq s` - ©¦¨

,`ed jk zexerd zwelg oiprl ,oicdì ,àøBz ãç déì úéàcìB÷L §¦¥©¨¦§
ì àøBz déì úéìc ,ãçéøz ìB÷Lxer lehi cg` xey el yiy in - ©§¥¥¨¦§§¥

.zexer ipy lehi mixeey el oi`y ine ,cg`
:mecqa did sqep wegàøana øáòãxdpd z` xary in - §¨©©©¨¨
,dphw dpitq ,zxearnaàæeæ ãç áéúéð,jk lr cg` fef mlynàìc ¥¦©¨§¨

àøana øáò,mina eilbxa jld `l` ,zxearna xar `ly ine - ¨©©©¨¨
éøz áéúéð.mifef ipy mlyi - ¥¦§¥

:my mibdep eidy sqep xacéðáìc [àøc] (àøåú) déì äåäcmc` - ©£¨¥¨¨§¦§¥
,dxeya mipiald z` gipde ,mipial dyer didyãçå ãç ìk éúà̈¦¨©§©

àãç eì÷Ldpial lhepe xird iyp`n cg`e cg` lk `a did - §©£¨
,zg`déì øîà,mipiald lral xne` cg` lk dide -àãç àðà £©¥£¨£¨

éì÷Lcok enke .dhext dey dpi`y ,zg` dpial wx izlhp ip` - ¦§©¦
ékîL Bà éîez éãL äåäcmilva e` miney ghey didy mc` - ©£¨¨¦¥©§¥

,myaiilàãç ìé÷L ãçå ãç ìk eúàlhepe cg`e cg` lk `a did - ¨¨©§©¨¥£¨
,cg`éì÷Lc àãç àðà déì øîàjl izlhp ip` ,el xne` dide - £©¥£¨£¨¦§©¦

.xzei `le ,cg` wx
:`xnbd zxne`éðéic òaøà[mipiicÎ],éàø÷L ,íBãña eéä ©§©©¨¥¨¦§¦§¨

,éàøBø÷Lå,xwy oeyl mdipyy,éôééæ,seif oeyln,àðéc éìöîe §¦§¨©§¨©§¥¦¨
.oicd z` dhny

:mdipicl ze`nbec d`ian `xnbddéøáçc àúzéàì déì éçîc§¨¥¥§¦§¨§©§¥
déì àìtîez` dlitn dzide ,exiag zy` z` dkn didy mc` - ©§¨¥

,dxaerdéì éøîà,dy`d lral mixne` mipiicd eid -dáäé ¨§¦¥§©©
éìäéð døaòéðc déìäéðCcr dnr akyiy ,jzy` z` wifnl oz - ¦¨¥§¦©§©¦¨¦

oke .dyry dn z` owzi jkae ,xarzzyàðãeàì déì ÷éñôc§¨¥¥§§¨
déøáçc àøîçc,exiag ly xengd ofe` z` jzeg didy mc` - ©£¨¨§©§¥

déì eøîà,xengd lral mipiicdàçã÷c ãò déìäéð dáäz` oz - ¨§¥©©¦¨¥©§¨§¨
.epfe` gnvzy cr wifnl xengddéøáçì déì òãôcdidy mc` - §¨©¥§©§¥

,exiag z` rvetdéì éøîà,mipiicdàîc Cì ì÷Lc àøâà déì áä ¨§¦¥©¥©§¨¦§©¨§¨
.mc jl fiwdy jk lr wifnl xky oz -àøana øáòcdidy mc` - §¨©©©¨¨
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,mifefàina øáòcici lr `ly ,mina eilbxa xaer didy ine - §¨©©©¨

,zxearnéæeæ éðîz áéäé.mifef dpeny mlyl jixv did - ¨¥©§¥¥
:df oipra dyrn d`ian `xnbdk àeää àúà àãç àðîéæñáB ¦§¨£¨£¨©¥

íúäì òìwéàeze`l oncfde ,cg` qaek my xar zg` mrt - ¦§©§¨¨
,xdpd z` ea mixaery mewnéæeæ äòaøà áä ,äéì eøîàjilr - £©¥©©§§¨¥

.zxearna zxary lr mifef drax` mlylàina àðà ,eäì øîà£©§£¨©©¨
éøáò.zxearnd ici lr `le ,mina ilbxa xdpd z` izxar -eøîà £©¦£©

àina zøáòc ,àéðîz áä ,ïk íà ,déì,mifef dpeny mlyl jilr - ¥¦¥©§©§¨©£©§§©©¨
.mina xaerd oickáéäé àìelihdy dn qaekd mdl mliy `l - ¨§¦

,eilreäeéãt.miyp` mze` edervt -àðéiãc dén÷ì àúà`a - ©§£¨§©¥§©¨¨
,edervty jk lr mraezl mecq ly oiicd iptl qaekddéì øîà£©¥

,oiicdàîc Cì ìé÷Lc àøâà déì áälr sqk dknl mlyl jilr - ©¥©§¨¦§¦¨§¨
,jnc z` fiwdy jkàina zøáòc éæeæ àéðîúemlyl jilr cere - §©§¨¥©£©§§©©¨

.zxearnd ici lr `ly ,mina xaerd oick ,mifef dpeny el
:sqep dyrn d`ian `xnbdíúä éîøúéà ,íäøáà ãáò øæòéìà- ¡¦¤¤¤¤©§¨¨¦§§¦¨¨

,mecql oncfdéäBéãt.xird ipan cg` ervte -àðéic dén÷ì àúà ©§¦£¨§©¥©¨¨
,oiicd iptl xfril` `a -déì øîà,oiicdCì ì÷Lc àøâà déì áä £©¥©¥©§¨¦§©¨

àîc.jnc z` fiwdy jk lr xky el oz -àììb ì÷Llhp - §¨§©§¨¨

,lwn xfril`àðéicì eäéà éäBéãt,oiicd z` envra rvte -øîà ©§¦¦©©¨¨£©
oiicd eléàä éàî.ok ziyr recn -déì øîà,xfril`÷ôðc àøâà ©©£©¥©§¨¦§©

péî éìéîéé÷ éîéé÷ãk éãéc éæeæå ,éàäì déìäéð áä ,Coenn eze` z` - ¦¦¨©¦¨¥§©§¥¦¦¦§¨§¦¨§¦
mlyz ,jnc z` izfwdy jk lr dzr il mlyl jixv dz`y
,izwfga x`yi ipenn eli`e ,el mlyl ize` zaiige iprvty eze`l

.melk mlyl jxhv` `le
:mzeryx z` xtql dkiynn `xnbdéðâî Båäc àúééøet eäì àéåä©§¨§§§¨©£©§¥

ïéçøBà dìòz` miaikyn eid dilry zcgein dhin mdl dzid - £©§¦
,mxirl mi`ay migxe`déøàî ékdéì éæééb ,Cgxe`d did m` - ¦©£¦¨§¦¥

,eilbx z` mikzeg eid ,dhindn jex`déì ïéçúî ,õeb ékm` - ¦¨§¦¥
jxe`l jx`ziy ick eteb z` migzen eid ,dhindn xvw did

y rxi` .dhindíúäì òìwà íäøáà ãáò øæòéìà,mecql oncfd - ¡¦¤¤¤¤©§¨¨¦§©§¨¨
déì eøîà,xird iyp`àéøetà éðb íe÷,dhind lr akye dlr - £©¥§¥©§¨

.egzenl e` ekzegl elkeiy ickïBäì øîàhnydl ick xfril` £©§
,mdnàéøetà àðéðb àì ànà úúéîc àîBé ïî éøãð àøãðxcp - ¦§¨§©¦¦¨§¦©¦¨¨¨¥¨©§¨

.ux`d lr `l` dhin lr oyi` `ly ,ini` dzny mein izxcp
:mecqa didy sqep bdpnàéðò eäì éîøúî äåä ékoncfn didyk - ¦£¨¦§§¥§©§¨

,mecql iprdéìò déîL áéúëå ,àøðéc ãçå ãç ìk déì eáäédid - §©¥¨©§©¦¨¨§¨¥§¥£¥
,xpicd lr eny z` azek dide ,xpic el ozep cg` lkàì àzôéøå§¦§¨¨

déì éèîî Båäzxenz elit` ,lek`l mgl el mipzep eid `l la` - £©§¦¥
,oennúéî äåä ék,arxn zn iprd didy xg`l -ãçå ãç ìk éúà ¦£¨¦¨¥¨©§©

äéãéc ìé÷Ldide ,ely xpicd z` lhepe cg`e cg` lk `a did - ¨¥¦¥
.eilr aezk didy eny itl exikn

:my didy sqep bdpneäééðéa éðúà éëämecq iyp` epzd jk - ¨¦©§¦¥©§
,mdipiaàîéìb çlMì ,àìeléä éáì àøáb ïéîæîc ïàî ìkin lk - ¨©§©§¦©§¨§¥¦¨¦©©§¦¨

,yperk ,eicba z` oinfndn ehiyti ,dpezgl gxe` oinfiyéàä éåä̈¥©
àìeléäe ,zg` dpezg dzid -íúäì øæòéìà òìwàmyl oncfd - ¦¨¦§©¡¦¤¤§¨¨

,mdxa` car xfril`àîäð déì eáäé àìåiyp` el epzp `le - §Ÿ§©¥©£¨
.lek`l mgl mewndãòñîì éòa ék,lek`l dvxyk -øæòéìà àúà ¦§¦§¦§©£¨¡¦¤¤

eäìeëc àôéñì áéúéåmiaeqnd lk seqa ayie xfril` `a - ¦¥§¥¨§§
,dpezgadéì eøîà,xfril`lðîæà ïàîàëäì C,o`kl jpinfd in - £©¥©©§§¨§¨¨

ïzðnæ äzà ,[áéúéc] àeääì déì øîàayiy eze`l xfril` xn` - £©¥§©¦¥©¨©¥§©
,epinfd `l zn`ay s` ,o`kl ipzpnfd dz` ,eil` jenqaøîà]£©

,envrl mc` eze`déúðéîæà àðàc éa éòîL àîìécernyi `ny - ¦§¨¨§¦¦©£¨©§¦§¥
,eizpnfd ip`y xn`y xfril` ixac z` miyp`ddéì éçìLîe©§§¦¥

àøáb éàäc déðàîicba z` ehiytie -áéúéc àeää déîéìb ì÷L ,[ ¨¥§©©§¨§©§¦¥©¦¥
àøáì èäøe déab,eicba z` xfril` cil ayiy mc` eze` lhp - ©¥§©§¨¨

.dvegd gxaeeäìeëì ãáò ïëådfa ,mlekl xfril` dyr oke - §¥£©§§
,df xg`eäìek é÷ôðc ãò,dvegd mlek e`viy cr -eäéà àìëàå ©§¨§¦§©£©¨¦

àúãBòñì.dcerqd lk z` ecal lk`e - ¦§§¨
:my didy sqep dyrnàúéáø àéää àéåä,zg` dxrp my dzid - ©§¨©¦¨¦¨

àaöça àéðòì àzôéø à÷tî à÷ úåäcmgl d`iven dzidy - ©£¨¨©§¨¦§¨§©§¨§©§¨
,da eyibxi `ly ick ,min ea za`ey dzidy ilca iprléàlbéà¦©©

àúlî,mecq iyp`l xacd dlbzd -ìò äeî÷Bàå àLáec äeéôL ¦§¨©§¨§¨§§¨©
àøeL øbéà,dnegd y`x lr decinrde yaca dteb lk z` ekq - ¦©¨

àúàäeìëàå éøeaéæevxy jezn ,dxya z` elk`e mixeacd e`a - £¨¦¥©£©¨
,dilry yacd z` lek`láéúëc eðééäå(k gi ziy`xa)'ä øîàiå' §©§¦§¦©Ÿ¤

,áø øîà ,äãeäé áø øîàå ,'äaø ék äøBîòå íãñ ú÷òæyexcl yiy ©£©§Ÿ©£¨¦¨¨§¨©©§¨¨©©
,dxrp xnelk ,'daix' enk ,'dax' oeyld z`é÷ñéò ìòdze`äáéø ©¦§¥¦¨

.iprl mgl dpzpy lr debxdy
dpyna epipy(.gw):øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà íéìbøî§©§¦¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©

(fl ci xacna)eúeîiå ,'äôbna äòø õøàä úac éàöBî íéLðàä eúîiå'©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨©¨
íìBòì ÷ìç íäì ïéà çø÷ úãò .àaä íìBòì äôbna äfä íìBòä¨©¤©©¥¨¨¨©¨£©Ÿ©¥¨¤¥¤¨¨

øîàpL ,àaä(bl fh my)eãáàéå' äfä íìBòa 'õøàä íäéìò ñëzå' ©¨¤¤¡©©§©£¥¤¨¨¤¨¨©¤©Ÿ§
íäéìò øîBà øæòéìà éaø .àáé÷ò éaø éøác ,àaä íìBòì 'ìäwä CBzî¦©¨¨¨¨©¨¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤¥£¥¤

áeúkä øîà(e a '` l`eny).'ìòiå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä' ¨©©¨¥¦§©¤¦§©¨©
:gxw zcr oipra zwelgn d`ian `xnbdïéà çø÷ úãò ,ïðaø eðz̈©¨¨£©Ÿ©¥

øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì(bl fh xacna),'õøàä íäéìò ñëzå' ¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©©§©£¥¤¨¨¤
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc oixcdpq(iying meil)

àøBz déì úéàc,mixeey el eidy in -àkLî ãç ìB÷Lðxer lehi - §¦¥¨¦§©©§¨
e ,cg` xey lyàøBz déì úéìc,llk mixeey el oi`y in -ìB÷Lð §¥¥¨¦§

ékLî éøz.mixeey ly zexer izy lehi -déì eøîà,xird ipaéàî §¥©§¥£©¥©
éàäiny xazqn xzei ixde ,zrawy dwelgd zxev `id dn - ©

.mixeey el eid `ly in `le ,mdizexer z` lehi mixeey el eidy
eäì øîà,mezi eze`àðéc úléçúk àðéc óBñ`ed oicd seq - £©§¦¨¦§¦©¦¨

,mz` mzrawy oicd zligz ly `xaq dze`kàðéc úléçz äî- ©§¦©¦¨
,df weg mzraw dligzay itk,àîBé ãç éòøî àøBz déì úéàc§¦¥¨¦§¥©¨

éîBé éøz éòøî éøBz déì úéìcmei wx drex mixeey el yiy in - §¥¥¥¦§¥§¥¥
,miinei drex mixeey el oi`y ine ,cg`àðéc óBñ óàseq s` - ©¦¨

,`ed jk zexerd zwelg oiprl ,oicdì ,àøBz ãç déì úéàcìB÷L §¦¥©¨¦§
ì àøBz déì úéìc ,ãçéøz ìB÷Lxer lehi cg` xey el yiy in - ©§¥¥¨¦§§¥

.zexer ipy lehi mixeey el oi`y ine ,cg`
:mecqa did sqep wegàøana øáòãxdpd z` xary in - §¨©©©¨¨
,dphw dpitq ,zxearnaàæeæ ãç áéúéð,jk lr cg` fef mlynàìc ¥¦©¨§¨

àøana øáò,mina eilbxa jld `l` ,zxearna xar `ly ine - ¨©©©¨¨
éøz áéúéð.mifef ipy mlyi - ¥¦§¥

:my mibdep eidy sqep xacéðáìc [àøc] (àøåú) déì äåäcmc` - ©£¨¥¨¨§¦§¥
,dxeya mipiald z` gipde ,mipial dyer didyãçå ãç ìk éúà̈¦¨©§©

àãç eì÷Ldpial lhepe xird iyp`n cg`e cg` lk `a did - §©£¨
,zg`déì øîà,mipiald lral xne` cg` lk dide -àãç àðà £©¥£¨£¨

éì÷Lcok enke .dhext dey dpi`y ,zg` dpial wx izlhp ip` - ¦§©¦
ékîL Bà éîez éãL äåäcmilva e` miney ghey didy mc` - ©£¨¨¦¥©§¥

,myaiilàãç ìé÷L ãçå ãç ìk eúàlhepe cg`e cg` lk `a did - ¨¨©§©¨¥£¨
,cg`éì÷Lc àãç àðà déì øîàjl izlhp ip` ,el xne` dide - £©¥£¨£¨¦§©¦

.xzei `le ,cg` wx
:`xnbd zxne`éðéic òaøà[mipiicÎ],éàø÷L ,íBãña eéä ©§©©¨¥¨¦§¦§¨

,éàøBø÷Lå,xwy oeyl mdipyy,éôééæ,seif oeyln,àðéc éìöîe §¦§¨©§¨©§¥¦¨
.oicd z` dhny

:mdipicl ze`nbec d`ian `xnbddéøáçc àúzéàì déì éçîc§¨¥¥§¦§¨§©§¥
déì àìtîez` dlitn dzide ,exiag zy` z` dkn didy mc` - ©§¨¥

,dxaerdéì éøîà,dy`d lral mixne` mipiicd eid -dáäé ¨§¦¥§©©
éìäéð døaòéðc déìäéðCcr dnr akyiy ,jzy` z` wifnl oz - ¦¨¥§¦©§©¦¨¦

oke .dyry dn z` owzi jkae ,xarzzyàðãeàì déì ÷éñôc§¨¥¥§§¨
déøáçc àøîçc,exiag ly xengd ofe` z` jzeg didy mc` - ©£¨¨§©§¥

déì eøîà,xengd lral mipiicdàçã÷c ãò déìäéð dáäz` oz - ¨§¥©©¦¨¥©§¨§¨
.epfe` gnvzy cr wifnl xengddéøáçì déì òãôcdidy mc` - §¨©¥§©§¥

,exiag z` rvetdéì éøîà,mipiicdàîc Cì ì÷Lc àøâà déì áä ¨§¦¥©¥©§¨¦§©¨§¨
.mc jl fiwdy jk lr wifnl xky oz -àøana øáòcdidy mc` - §¨©©©¨¨

,zxearna xdpd z` xaeréæeæ äòaøà áéäédrax` ozep did - ¨¥©§§¨¥
,mifefàina øáòcici lr `ly ,mina eilbxa xaer didy ine - §¨©©©¨

,zxearnéæeæ éðîz áéäé.mifef dpeny mlyl jixv did - ¨¥©§¥¥
:df oipra dyrn d`ian `xnbdk àeää àúà àãç àðîéæñáB ¦§¨£¨£¨©¥

íúäì òìwéàeze`l oncfde ,cg` qaek my xar zg` mrt - ¦§©§¨¨
,xdpd z` ea mixaery mewnéæeæ äòaøà áä ,äéì eøîàjilr - £©¥©©§§¨¥

.zxearna zxary lr mifef drax` mlylàina àðà ,eäì øîà£©§£¨©©¨
éøáò.zxearnd ici lr `le ,mina ilbxa xdpd z` izxar -eøîà £©¦£©

àina zøáòc ,àéðîz áä ,ïk íà ,déì,mifef dpeny mlyl jilr - ¥¦¥©§©§¨©£©§§©©¨
.mina xaerd oickáéäé àìelihdy dn qaekd mdl mliy `l - ¨§¦

,eilreäeéãt.miyp` mze` edervt -àðéiãc dén÷ì àúà`a - ©§£¨§©¥§©¨¨
,edervty jk lr mraezl mecq ly oiicd iptl qaekddéì øîà£©¥

,oiicdàîc Cì ìé÷Lc àøâà déì áälr sqk dknl mlyl jilr - ©¥©§¨¦§¦¨§¨
,jnc z` fiwdy jkàina zøáòc éæeæ àéðîúemlyl jilr cere - §©§¨¥©£©§§©©¨

.zxearnd ici lr `ly ,mina xaerd oick ,mifef dpeny el
:sqep dyrn d`ian `xnbdíúä éîøúéà ,íäøáà ãáò øæòéìà- ¡¦¤¤¤¤©§¨¨¦§§¦¨¨

,mecql oncfdéäBéãt.xird ipan cg` ervte -àðéic dén÷ì àúà ©§¦£¨§©¥©¨¨
,oiicd iptl xfril` `a -déì øîà,oiicdCì ì÷Lc àøâà déì áä £©¥©¥©§¨¦§©¨

àîc.jnc z` fiwdy jk lr xky el oz -àììb ì÷Llhp - §¨§©§¨¨

,lwn xfril`àðéicì eäéà éäBéãt,oiicd z` envra rvte -øîà ©§¦¦©©¨¨£©
oiicd eléàä éàî.ok ziyr recn -déì øîà,xfril`÷ôðc àøâà ©©£©¥©§¨¦§©

péî éìéîéé÷ éîéé÷ãk éãéc éæeæå ,éàäì déìäéð áä ,Coenn eze` z` - ¦¦¨©¦¨¥§©§¥¦¦¦§¨§¦¨§¦
mlyz ,jnc z` izfwdy jk lr dzr il mlyl jixv dz`y
,izwfga x`yi ipenn eli`e ,el mlyl ize` zaiige iprvty eze`l

.melk mlyl jxhv` `le
:mzeryx z` xtql dkiynn `xnbdéðâî Båäc àúééøet eäì àéåä©§¨§§§¨©£©§¥

ïéçøBà dìòz` miaikyn eid dilry zcgein dhin mdl dzid - £©§¦
,mxirl mi`ay migxe`déøàî ékdéì éæééb ,Cgxe`d did m` - ¦©£¦¨§¦¥

,eilbx z` mikzeg eid ,dhindn jex`déì ïéçúî ,õeb ékm` - ¦¨§¦¥
jxe`l jx`ziy ick eteb z` migzen eid ,dhindn xvw did

y rxi` .dhindíúäì òìwà íäøáà ãáò øæòéìà,mecql oncfd - ¡¦¤¤¤¤©§¨¨¦§©§¨¨
déì eøîà,xird iyp`àéøetà éðb íe÷,dhind lr akye dlr - £©¥§¥©§¨

.egzenl e` ekzegl elkeiy ickïBäì øîàhnydl ick xfril` £©§
,mdnàéøetà àðéðb àì ànà úúéîc àîBé ïî éøãð àøãðxcp - ¦§¨§©¦¦¨§¦©¦¨¨¨¥¨©§¨

.ux`d lr `l` dhin lr oyi` `ly ,ini` dzny mein izxcp
:mecqa didy sqep bdpnàéðò eäì éîøúî äåä ékoncfn didyk - ¦£¨¦§§¥§©§¨

,mecql iprdéìò déîL áéúëå ,àøðéc ãçå ãç ìk déì eáäédid - §©¥¨©§©¦¨¨§¨¥§¥£¥
,xpicd lr eny z` azek dide ,xpic el ozep cg` lkàì àzôéøå§¦§¨¨

déì éèîî Båäzxenz elit` ,lek`l mgl el mipzep eid `l la` - £©§¦¥
,oennúéî äåä ék,arxn zn iprd didy xg`l -ãçå ãç ìk éúà ¦£¨¦¨¥¨©§©

äéãéc ìé÷Ldide ,ely xpicd z` lhepe cg`e cg` lk `a did - ¨¥¦¥
.eilr aezk didy eny itl exikn

:my didy sqep bdpneäééðéa éðúà éëämecq iyp` epzd jk - ¨¦©§¦¥©§
,mdipiaàîéìb çlMì ,àìeléä éáì àøáb ïéîæîc ïàî ìkin lk - ¨©§©§¦©§¨§¥¦¨¦©©§¦¨

,yperk ,eicba z` oinfndn ehiyti ,dpezgl gxe` oinfiyéàä éåä̈¥©
àìeléäe ,zg` dpezg dzid -íúäì øæòéìà òìwàmyl oncfd - ¦¨¦§©¡¦¤¤§¨¨

,mdxa` car xfril`àîäð déì eáäé àìåiyp` el epzp `le - §Ÿ§©¥©£¨
.lek`l mgl mewndãòñîì éòa ék,lek`l dvxyk -øæòéìà àúà ¦§¦§¦§©£¨¡¦¤¤

eäìeëc àôéñì áéúéåmiaeqnd lk seqa ayie xfril` `a - ¦¥§¥¨§§
,dpezgadéì eøîà,xfril`lðîæà ïàîàëäì C,o`kl jpinfd in - £©¥©©§§¨§¨¨

ïzðnæ äzà ,[áéúéc] àeääì déì øîàayiy eze`l xfril` xn` - £©¥§©¦¥©¨©¥§©
,epinfd `l zn`ay s` ,o`kl ipzpnfd dz` ,eil` jenqaøîà]£©

,envrl mc` eze`déúðéîæà àðàc éa éòîL àîìécernyi `ny - ¦§¨¨§¦¦©£¨©§¦§¥
,eizpnfd ip`y xn`y xfril` ixac z` miyp`ddéì éçìLîe©§§¦¥

àøáb éàäc déðàîicba z` ehiytie -áéúéc àeää déîéìb ì÷L ,[ ¨¥§©©§¨§©§¦¥©¦¥
àøáì èäøe déab,eicba z` xfril` cil ayiy mc` eze` lhp - ©¥§©§¨¨

.dvegd gxaeeäìeëì ãáò ïëådfa ,mlekl xfril` dyr oke - §¥£©§§
,df xg`eäìek é÷ôðc ãò,dvegd mlek e`viy cr -eäéà àìëàå ©§¨§¦§©£©¨¦

àúãBòñì.dcerqd lk z` ecal lk`e - ¦§§¨
:my didy sqep dyrnàúéáø àéää àéåä,zg` dxrp my dzid - ©§¨©¦¨¦¨

àaöça àéðòì àzôéø à÷tî à÷ úåäcmgl d`iven dzidy - ©£¨¨©§¨¦§¨§©§¨§©§¨
,da eyibxi `ly ick ,min ea za`ey dzidy ilca iprléàlbéà¦©©

àúlî,mecq iyp`l xacd dlbzd -ìò äeî÷Bàå àLáec äeéôL ¦§¨©§¨§¨§§¨©
àøeL øbéà,dnegd y`x lr decinrde yaca dteb lk z` ekq - ¦©¨

àúàäeìëàå éøeaéæevxy jezn ,dxya z` elk`e mixeacd e`a - £¨¦¥©£©¨
,dilry yacd z` lek`láéúëc eðééäå(k gi ziy`xa)'ä øîàiå' §©§¦§¦©Ÿ¤

,áø øîà ,äãeäé áø øîàå ,'äaø ék äøBîòå íãñ ú÷òæyexcl yiy ©£©§Ÿ©£¨¦¨¨§¨©©§¨¨©©
,dxrp xnelk ,'daix' enk ,'dax' oeyld z`é÷ñéò ìòdze`äáéø ©¦§¥¦¨

.iprl mgl dpzpy lr debxdy
dpyna epipy(.gw):øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà íéìbøî§©§¦¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©

(fl ci xacna)eúeîiå ,'äôbna äòø õøàä úac éàöBî íéLðàä eúîiå'©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨©¨
íìBòì ÷ìç íäì ïéà çø÷ úãò .àaä íìBòì äôbna äfä íìBòä¨©¤©©¥¨¨¨©¨£©Ÿ©¥¨¤¥¤¨¨

øîàpL ,àaä(bl fh my)eãáàéå' äfä íìBòa 'õøàä íäéìò ñëzå' ©¨¤¤¡©©§©£¥¤¨¨¤¨¨©¤©Ÿ§
íäéìò øîBà øæòéìà éaø .àáé÷ò éaø éøác ,àaä íìBòì 'ìäwä CBzî¦©¨¨¨¨©¨¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤¥£¥¤

áeúkä øîà(e a '` l`eny).'ìòiå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä' ¨©©¨¥¦§©¤¦§©¨©
:gxw zcr oipra zwelgn d`ian `xnbdïéà çø÷ úãò ,ïðaø eðz̈©¨¨£©Ÿ©¥

øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì(bl fh xacna),'õøàä íäéìò ñëzå' ¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©©§©£¥¤¨¨¤
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc oixcdpq(iyiy meil)

déæîì dzøúñe,dy`x zexry z` dxzqe -déæç ,àúàc ìkeøãä §©§©§©§©¨©£¨©§©£©
zrext dze` d`x ,dlral `exwl gxw zcrn `ay in lke -

,eixeg`l xfge y`xeäì eòlaà éëäå éëäãàoe` didyk ,miizpia - ©§¨¦§¨¦¦©§§
.lvip zlt oa oe`e ,dnc`a gxw zcr erlap ,oyi zlt oa
:gxw zy` ly dketdd dzbdpd z` d`ian `xnbddéúzéà¦§¥

äiì äøîà çø÷c,gxwl el dxn` gxw ly ezy` -ãéáò÷ éàî éæç §Ÿ©£©¨¥£¦©¨¨¥
äLîmiyp` zexxyd lkl dpiny ,epiax dyn dyr dn d`x - Ÿ¤

,eil` miaxewndàkìî äåä eäéàlr jln dyrp envr `ed - ¦£¨©§¨
,l`xyiàaø àðäk déåeL deçàìodkl dpin oxd` eig` z` - ©£©§¥©£¨©¨

,lecbàðäëc éðâñ eäðéeL éäBçà éðáìdpin eig` oxd` ipa z` - ¦§¥£¦©¦§§¨¥§¨£¨
,dpedk ipbqlïäkì éåäéz øîà äîeøz àéúà éàmi`ian m`e - ¦¨§¨§¨¨©¤¡¥©Ÿ¥

,mipdkl didzy xne` `ed ,dnexz l`xyiøNòî eúà éà¦¨©£¥
ïezà eúìé÷Lc,mkly wlgd dfy ,zexyrn mi`ianyk elit`e - §¨¦§©

,miieldøîàdynïäkl øNòî ãç eáäxyrndn zixiyr epz - ¨©©©¥£©©Ÿ¥
.mipdkl 'xyrn znexz'eëééæîì déì æééâc ,ãBòålk z` ffby - §§¨¥¥§©©§

,miield ,mkizexryàúôek ék eëì ììhéîemka wgyne - ¦§©§¦§¨
oeik ok dyre ,eipira miaygp mz` millbk eli`ke ,miheyk

ceëééæîa áäé àðéòmi`p eidz `ly ,mkizexrya eipir ozp - ¥¨§©§©©§
.ezenk dxev ilrae

dì øîà,gxwãéáò à÷ énð eäéà àäglib envr epiax dyn ixd - £©©¨¦©¥¨¨¥
.iel did `ed mb ixdy ,envr zexry lk z` mbdéì äøîàezy` £©¨¥

,gxw lydéãéc àúeáø eäìeëc ïåéklhp dlecbd lk z`y oeik - ¥¨§§§¨¦¥
,envrl dynøîà,eailaénð eäéàz` mzenk ip` s` fefb` - ¨©¦©¥

,izexryìt íò éLôð úBîz''íézL(l fh mihtey)il ahen ,xnelk , ¨©§¦¦§¦§¦
dn lkl il mirney eidi df ici lry calae ,izexry z` ciqt`y
z` mb enr ziniy calae envr z` zind oeynyy enke ,xne`y

.mizyltd
,gxw zy` dxn`e dtiqedãBòå,oick `ly mka bdep `edøîà÷c §§¨¨©
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áéúëc éàî ,àáø Løã .eäì eçîc ãò ,é÷ôð àì àðãéàäå .íúéçî ,íãå øNa ãBáëa .íúéçî àì éãBáëa ,ïäì øîà .íévç íää¤¦¦¨©¨¥¦§¦Ÿ§¦¤¦§¨¨¨¨§¦¤§¨¦¨¨¨¨§¦©§¨§¨©¨¨©¦§¦
.''ä àøáé' ,åàì íàå .áèeî ,ípäéb 'äàéøa íà' ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî øîà ,'äét úà äîãàä äúöôe 'ä àøáé äàéøa íàå'§¦§¦¨¦§¨¨§¨¨£¨¨¤¦¨¨©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦§¦¨¥¦Ÿ¨§¦¨¦§¨
,eøîà eðéaø íeMî ,àðz ,'eúî àì çø÷ éðáe' .àçúét éáBø÷ì ,àìà .'LîMä úçz Lãç ìk ïéà' àäå ,Lnî déøáîì àîéìéà ,éàîì§©¦¥¨§¦§§¥©¨§¨¥¨¨¨©©©¨¤¤¨§¨¥¦§¨§¥Ÿ©Ÿ¥¨¨¦©¥¨§
àeää éì øîà .àçøBàa àðéìæà÷ äåä ,àãç àðîéæ ,äpç øa øa äaø øîà .äøéL eøîàå åéìò eáLéå ípäéba íäì øvaúð íB÷î̈¦§©¥¨¤©¥¦Ÿ§¨§¨¨§¨§¦¨¨©©¨©©©¨¦§¨©¨£¨¨¨§¦¨¨§¨£©¦©
déáúBàå ,àiî dééLîà ,àøîòc àááb ì÷L .eäéépî àøèé÷ ÷ôð à÷ äåäc ,éòæa éøz àæç ,ìéæà .çø÷c éòeìa Cì éåçàå àz ,àòééè©§¨¨§©§¥¨§¥§Ÿ©£¥£¨§¥¦§¥©£¨¨¨©¦§¨¦©§§©§¨¨§©§¨©§§¥©¨§§¥
.'íéàca ïäå ,úîà BúøBúå äLî' éëä éøîà÷ Båäc úéòîLe .úòîL äî úévà ,déì øîà .Cøçéà íúä déôlçàå déçîBø Léøa§¥§¥§©§§¥¨¨¦£©£©¥©¥©¨§©§©¦©£¨¨§¦¨¦Ÿ¤§¨¤¤§¥©¨¦
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רו
oifge` mipya cenr iw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ì"à:`riih `edd.íðäéâ åäì øãäî ïéîåé ïéúìú ìë:`kdäùî éëä éøîàå
.úîà åúøåúårneye myn `vei oyr mei 'l lky d`xe minrt dnk dqpy

:'iqxb `l it`a :'eke zn` ezxeze dyn oixne`y.øîàðù'n `xw dipin lirl
:xacnd xec epiidc xeca hew` dpy.çáæ éìò éúéøá éúøåëxacnd xec epiide

minlye migaf ilr mewn ly zixa ezxky
minly migaf egafie (ck zeny) aizkc
mc dpd xn`ie mrd lr wexfie (my) aizke

:mknr 'd zxk xy` zixadéðøæåçå éúòáùð
.éáiqrk iptn it`a izrayp xy` epiide

:ip` hxgzne izraypìàùéî äéððç åìà
.äéøæòåaya dzinl onvr exqnyezixa li

:mewn ly.'ä ééåãôåectpy xacnd xec el`
:mixvnn.äéúåãéñçì ò"ø äé÷áùlibxy

xn`c edl aiign `zyde l`xyi z` zekfl
wlg mdl oi` xacnd xec (.gw sc) lirl
:dizeciqg i`n yxtn onwle `ad mlerl

.úàø÷å êåìä øîàðùdid ixdy xnelk
[`ad mlerl] wlg mdl yiy yexcl leki

:'ebe z`xwe jeld aizkc'éðúîúøùò
.íéèáùäa mikln) xn`py aixgpq dlbdy

:icn ixre ofeb xdp xeagae glga mgpie (gi
.øåæçì íéãéúò ïéà`de elby mewnn

oxifgdy `l oxifgd dinxic 'nba opixn`c
:xifgd mzvwn `l` olekíëéìùéå øîàðù

.äæä íåéë úøçà õøà ìàmdl xfb jky
dlbn `ed ezxez z` oiafery oeiky d"awd

:oze`.ìéôàî íåéä äî äæä íåéëxwaa
jlede lt` axra p"` xi`n mixdvae lt`
(oi`) mihayd zxyr s` xi`n ezxgnle
`ad mlerl wlg mdl zeidl xefgl oicizr
oze` `l` xn`w mdipa ipae mdipaa `l
oixenb miryxy wlg mdl oi` onvr elby
.oikfne oikef mi`ad zexece mdipa la` md

:x"n.íëéìùéåoileb mlek ediy rnyn
zxyr epiide zxg` ux` l` cg` mewna
mewna maiyede aixgpq mlbdy mihayd
mkiledy (.cv sc lirl) opixn`ck cg`
elb `l mihayd 'a la` iwixt` zpicnl
zevx`d lka exftzp `l` cg` mewnl
mvaw`e mdl dwxy` xne` `ed mdilre
oi` mihayd zxyr 'ipzn b"d :(i dixkf)

:xefgl oicizr'îâúøùò ïðáø åðú
øîàðù àáä íìåòì ÷ìç íäì ïéà íéèáùä

.'åâå íúîãà ìòî 'ä íùúéåiyxtnc zi`e
`ad mlerl wlg mdl oi` mihayd zxyr
mr giyn mlawi `ly giynd zenil epiid

i ux` zepba extqy itl zeilb x`yl`xy

:milbxn eyprp dfd xacae 'eke yey ehn ik (.my) lirl oxn`ck.øîåà ù"øi`n
:a"derl wlg mdl `di `l dfd meidk mdiyrn m` jl xnel dfd meidkíàå

.[åàì]:`ad mlerl wlg mdl yie zelbn md mb exfgi daeyza exfgiyíéãáåàä
.øåùà õøàáoeyl oke xacnd xec el` mixvn ux`a migcpde mihayd 'i el`

:cer izrny `le `ztqezd.äáåùî äáåù
:xefgl oicizr l`xyi lkyéòùø éðá éðè÷

.ìàøùéoi`c `hiyt onvr l`xyi iryx
`xza 'ta 'ixn`ck `ad mlerl wlg mdl
in enewi la mi`tx (:`iw sc) zeaezkc
mipa la` dxez ixacn envr dtxny

:eda ibilt e`hg `le miphw mdlyùøåù
ðòå.ó:mdly miphw mipa el`íìåòá ùøåù

.äæä:miltp ezeniyðòå.àáä íìåòì ós`y
:e`hg `l md miryx eid mdizea`y it lr

.å÷åáù àòøàá éäåùøù ø÷éòmipad el`
dpwz wlg mdl oi` zea`y t"r`y miphw

:mdl yi.çéðé àìù:d"awd mdläåöî àì
.äåöî éøåéù àìå`le dxeng devn `l

mxky mlyne xiarn `di lkd dlw devn
:mlerd on ocxhl ick xzl`l.äîùð åæ

:oli`d cinrny yxyk sebd zcnrnyìáà
.íìåòä úåîåà éòùø éðá éðè÷xn`w `wec

da ibilt mlerd zene` iciqg eli`c iryx
opi` c"nl `ki`e oi`a onvr od c"nl `ki`e
miryx eaeyi (.dw 'c) oxn`ck oi`a
oi`y o`kn midl` igky mieb lk dle`yl
lka xn`p ike ryedi iax el xn` wlg mdl

p `l `lde miebigky mieb lk `l` xn`
wlg odl yi midl` igky oi` `d midl`

opiqxb ikd :[a"derl]éòùø éðè÷ ìáà
:ïéàá ïðéà ìëä éøáã íìåòä úåîåà

.äéì à÷ôð åîì øëæ ìë ãáàúåîxnelk
lkd ixac dil `wtpc i`de `ziixac `pzl
xnl dil `irain spre yxey `dc `id

:dil zi`ck xne dil zi`ckåðãáòé òøæ
.øåãì 'äì øôåñé'dl epcari xteqnd rxf

:digie el xefgiy xece xecl.òøæðù äòùî
elit` dy` irna rxfd hlwpy dryn
aizkc cizrl wlg el yi dgnpe en` dlitd
`xza 'ta zeaezka xn` ikde epcari rxf

:miltp zeaxl oenewi izlap (.`iw sc)éðò
.øòåðî òåâå éðàizrieb ipr ip`y t"r`

sq`ie rebie ilr xnel ie`xe drieb daeyg
miwicvk `al cizrl ip` dkefy xnelk
ip`y dryn izni`ne drieb oda xn`py
dpekye zlblbzn dpet` jcgte jin` `yep
mixnyn ep`y exyaay dlin epiide ilr

:d"awd ly ezni`n.äðåôà:ote` oeyl
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øNák ,ípäéb eäì àøcäî ïéîBé ïéúìz ìk ,éì øîà£©¦¨§¨¦¦©§§¨§¥¦Ÿ§¨¨
ïäå úîà BúøBúå äLî' éëä éøîàå ,úçl÷ CBúa§©©©§¨§¦¨¦Ÿ¤§¨¤¤§¥
:'eëå 'àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà øaãnä øBc' :'íéàca©¨¦©¦§¨¥¨¤¥¤¨¨©¨§
,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà øaãnä øBc ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦§¨¥¨¤¥¤¨¨©¨
íìBòa 'enzé' .'eúeîé íLå enzé äfä øaãna' øîàpL¤¤¡©©¦§¨©¤¦©§¨¨¦©¨¨
ézòaLð øLà' øîBàå .àaä íìBòa 'eúeîé íLå' ,äfä©¤§¨¨¨¨©¨§¥£¤¦§©§¦
éaø .àáé÷ò éaø éøác ,'éúçeðî ìà ïeàáé íà étàá§©¦¦§Ÿ¤§¨¦¦§¥©¦£¦¨©¦
eôñà' øîàpL ,àaä íìBòì [ïä ïéàa] ,øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¨¦¥¨¨©¨¤¤¡©¦§
íéi÷î éðà äî ,àlà .'çáæ éìò éúéøá éúøk éãéñç éì¦£¦¨Ÿ§¥§¦¦£¥¨©¤¨©£¦§©¥
éaø .éa éðøæBçå ,ézòaLð étàa ,'étàá ézòaLð øLà'£¤¦§©§¦§©¦§©¦¦§©§¦§§©¦¦©¦
ãâðk àlà äæ ÷eñt øîàð àì ,øîBà äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨¥Ÿ¤¡©¨¤¤¨§¤¤
ìëaL íé÷écö elà ,'éãéñç éì eôñà' .íéàaä úBøBc©¨¦¦§¦£¦¨¥©¦¦¤§¨
ìàLéî äéððç elà ,(çáæ éìò) 'éúéøá éúøBk' .øBãå øBc¨§¥§¦¦£¥¨©¥£©§¨¦¨¥
,'çáæ éìò' .ùàä ïLák CBúì ïîöò eøñnL ,äéøæòå©£©§¨¤¨§©§¨§¦§¨¨¥£¥¨©

ì ïîöò eøñnL ,åéøéáçå àáé÷ò éaø [elà]ìò äèéçL ¥©¦£¦¨©£¥¨¤¨§©§¨¦§¦¨©
z éøácïä íéàa ,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø .äøB ¦§¥¨©¦¦§¤§©§¨¥¨¦¥

ïBiö eàáe ïeáLé 'ä ééeãôe' øîàpL ,àaä íìBòì̈¨©¨¤¤¡©§¥§ª¨¦
d÷áL ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîà .'äpøa§¦¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©§©
éðæàá úàø÷å Cìä' øîàpL ,déúeãéñçì àáé÷ò éaø©¦£¦¨©£¦¥¤¤¡©¨Ÿ§¨¨¨§¨§¥

éøeòð ãñç Cì ézøëæ øîàì íéìLeøéúáäà C §¨©¦¥Ÿ¨©§¦¨¤¤§¨¦©£©
éúìeìkäîe .'äòeøæ àì õøàa øaãna éøçà Czëì C §Ÿ¨¦¤§¥©£©©¦§¨§¤¤Ÿ§¨¨

:ïkL ìk àì ïîöò íä ,íúeëæa íéàa íéøçàäðùî £¥¦¨¦¦§¨¥©§¨Ÿ¨¤¥
íëìLiå' øîàpL ,øBæçì ïéãéúò ïðéà ,íéèáLä úøNò£¤¤©§¨¦¥¨£¦¦©£¤¤¡©©©§¦¥
Bðéàå êìBä 'íBi'ä äî ,'äfä íBik úøçà õøà ìà¤¤¤©¤¤©©¤¨©¥§¥
.àáé÷ò éaø éøác ,íéøæBç ïðéàå íéëìBä íä óà ,øæBç¥©¥§¦§¥¨§¦¦§¥©¦£¦¨
,øéàîe ìéôàî íBé äî ,'äfä íBik' ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©©¤©©£¦¥¦
øéàäì äãéúò Ck ,ïäì äìéôàL íéèáMä úøNò óà©£¤¤©§¨¦¤£¥¨¨¥¨£¦¨§¨¦

:íäìàøîâíäì ïéà ,íéèáMä úøNò ,ïðaø eðz ¨¤¨©¨¨£¤¤©§¨¦¥¨¤
íúîãà ìòî 'ä íLziå' øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¦§¥¥©©§¨¨
'íúîãà ìòî 'ä íLziå' .'ìBãb óö÷áe äîçáe óàa§©§¥¨§¤¤¨©¦§¥¥©©§¨¨
,àaä íìBòì 'úøçà õøà ìà íëéìLiå' ,äfä íìBòä¨©¤©©§¦¥¤¤¤©¤¤¨¨©¨
Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¤§¨¦§©©
ïðéà ,äfä íBik íäéNòî íà ,ïBòîL éaø íeMî øîBà¥¦©¦¦§¦©£¥¤©©¤¥¨
íìBòì íä íéàa ,øîBà éaø .ïéøæBç ,åàì íàå .ïéøæBç§¦§¦¨§¦©¦¥¨¦¥¨¨
,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîà .'Bâå 'ìBãb øôBLa ò÷zé àeää íBia' øîàpL ,àaä©¨¤¤¡©©©¦¨©§¨¨§¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨

éðt ìétà àìå 'ä íàð ìàøNé äáLî äáeL zøîàå äðBôö älàä íéøácä úà úàø÷å Cìä' øîàpL ,déúeãéñçì àáé÷ò éaø d÷áL©§©©¦£¦¨©£¦¥¤¤¡©¨Ÿ§¨¨¨¤©§¨¦¨¥¤¨¨§¨©§¨¨§ª¨¦§¨¥§ª§Ÿ©¦¨©
äpä ék' øîàpL ,àaä íìBòì ïéàa ïéà ìàøNé éòLø éða épè÷ ,àéðúc ?déúeãéñç éàî .'íìBòì øBhà àì 'ä íàð éðà ãéñç ék íëä¤¦¨¦£¦§ªŸ¤§¨©£¦¥§©§¨§©¥§¥¦§¥¦§¨¥¥¨¦¨¨©¨¤¤¡©¦¦¥

äì áæòé àì øLà úBàáö 'ä øîà àaä íBiä íúà èäìå L÷ äòLø éùBò ìëå íéãæ ìë äéäå øepzk øòa àa íBiäðòå LøL í.'ó ©¨Ÿ¥©©§¨ª¨¥¦§¨¥¦§¨©§¦©Ÿ¨©©¨¨©§¨£¤Ÿ©£Ÿ¨¤Ÿ¤§¨¨
ðòå' ,äfä íìBòa 'LøBL',''ä íéàút øîL' øîàpL ,àaä íìBòì íä íéàa ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàéìîb ïaø éøác ,àaä íìBòì 'ó ¤¨¨©¤§¨¨¨¨©¨¦§¥©¨©§¦¥©¦£¦¨¥¨¦¥¨¨©¨¤¤¡©Ÿ¥§¨¦

àì' íéi÷î éðà äî ,àlàå .'e÷áL àòøàa éäBLøL øwò íøa éäeìaçå àðìéà ecb' ,øîBàå .'àéút' ,'à÷eðé'ì íiä ékøëa ïéøB÷ ïkL¤¥¦¦§©¥©¨¦¨©§¨§¥Ÿ¦¨¨§©§¦§©¦©¨§¦§©§¨§ª§¤¨¨£¦§©¥Ÿ
ðòå LøBL íäì áBæòéðò'å ,äîLð Bæ 'LøBL' ,øçà øác .äåöî éøeiL àìå äåöî àì íäì çépé àlL ,'óéða épè÷ ìáà ,óebä äæ 'ó ©£¨¤¤§¨¨¤Ÿ©¦©¨¤Ÿ¦§¨§Ÿ¦¥¦§¨¨¨©¥¤§¨¨§¨¨¤©£¨§©¥§¥

àa éúîéàî ,ïè÷ ,øîzà .'Bîì øëæ ìk ãaàzå'î déì à÷ôð ,ìàéìîb ïaøå .àaä íìBòì ïéàa ïéà ìkä éøác ,íéáëBk éãáBò éòLø¦§¥§¥¨¦¦§¥©Ÿ¥¨¦¨¨©¨§©¨©§¦¥¨§¨¥¦©§©¥¨¥¤¨¦§©¨¨¥¥¨©¨
øîàpL ,ãìBpL äòMî øîàc ïàî .øtéqL äòMî ,øîà ãçå .ãìBpL äòMî ,øîà ãç .éaø øa ïBòîL éaøå àéiç éaø ,àaä íìBòì̈¨©¨©¦¦¨§©¦¦§©©¦©¨©¦¨¨¤¨§©¨©¦¨¨¤¦¥©§¨©¦¨¨¤¨¤¤¡©
äòMî ,øîà àðéáø ,øîzà .'øBcì 'äì øtñé epãáòé òøæ' áéúëc ,øtéqL äòMî øîàc ïàîe .'äNò ék ãìBð íòì Bú÷ãö eãébéå eàáé'¨Ÿ§©¦¦§¨§©¨¦¨¨©§¨©¦¨¨¤¦¥¦§¦¤©©©§¤§ª©©©¦§©©¦¨¨©¦¨¨

éîéà éúàNð øòpî òåâå éðà éðò' áéúëc ,ìBnépL äòMî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .'epãáòé òøæ' áéúëc ,òøæpLíeMî àðz .'äðeôà E ¤¦§©¦§¦¤©©©§¤©©§¨©¦§¨¨©¦¨¨¤¦¦§¦¨¦£¦§Ÿ¥©¦Ÿ©¨¨¦¥¤¨¨¨¨¦
.'ïîà øîBàL' àlà ,'íéðeîà øîBL' éø÷z ìà ,'íéðîà øîL ÷écö éBb àáéå íéøòL eçút' øîàpL ,'ïîà' øîàiL äòMî ,øéàî éaø©¦¥¦¦¨¨¤Ÿ©¨¥¤¤¡©¦§§¨¦§¨Ÿ©¦Ÿ¥¡ª¦©¦§¥¥¡¦¤¨¤¥¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc oixcdpq(iyiy meil)

,dpg xa xa dax xn`e jiyndéì øîà,il`rnyi eze`ïéúìz ìk £©¦¨§¨¦
úçl÷ CBúa øNák ípäéb eäì àøcäî ïéîBémiktdp gxw irela - ¦©§§¨§¥¦Ÿ§¨¨§©©©

lyaziy ick ,dxicwa xya miktdny itk mewnl mewnn mpdiba
md mei miyly lky d`xe minrt dnk wcae ,eiccv lkn ahid

,maeaiq jldna o`kl mi`aeo`kl mi`a mdykéëä éøîàmd - ¨§¦¨¦
,jk mixne`.'íéàca ïäå úîà BúøBúå äLî'Ÿ¤§¨¤¤§¥©¨¦

:dpyna epipyeðz .'eëå 'àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà øaãnä øBc'©¦§¨¥¨¤¥¤¨¨©¨§¨
øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà øaãnä øBc ,ïðaø(dl `i xacna) ©¨¨©¦§¨¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©

,'eúeîé íLå enzé äfä øaãna',yexcl yieíLå' ,äfä íìBòa ,'enzé' ©¦§¨©¤¦©§¨¨¦©¨¨©¤§¨
øîàå .àaä íìBòa ,'eúeîéxn`py ,sqep weqtn z`f cenll yie - ¨¨¨©¨§Ÿ¥
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,'ìBãb óö÷áe äîçáe óàa íúîãà,yexcl yieìòî 'ä íLziå' ©§¨¨§©§¥¨§¤¤¨©¦§¥¥©

éøác ,àaä íìBòì ,'úøçà õøà ìà íëéìLiå' ,äfä íìBòa ,'íúîãà©§¨¨¨¨©¤©©§¦¥¤¤¤©¤¤¨¨©¨¦§¥
àáé÷ò éaøéaø íeMî øîBà Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø . ©¦£¦¨©¦¦§¤§¨¦§©©¥¦©¦
íà ,ïBòîLex`yiíäéNòîmirxäfä íBikelbedy mei eze`k - ¦§¦©£¥¤©©¤

,mznc` lrnåàì íàå ,ïéøæBç ïðéà,mirx mdiyrn eidi `l m`e - ¥¨§¦§¦¨
,daeyza exfgi `l`,ïéøæBç.`ad mlerl wlg mdl didieéaø §¦©¦

,øîBàmihayd zxyrøîàpL ,àaä íìBòì íä íéàa(bi fk diryi) ¥¨¦¥¨¨©¨¤¤¡©
dide''Bâå ìBãb øôBLa ò÷zé àeää íBiaxEX` ux`A mica`d E`aE §¨¨©©¦¨©§¨¨§¨¨Ÿ§¦§¤¤©

,'milWExiA WcTd xdA 'dl EegYWde mixvn ux`A migCPde§©¦¨¦§¤¤¦§¨¦§¦§©£©§©©Ÿ¤¦¨¨¦
ici lr elbedy mihayd zxyr el` 'xey` ux`a micae`d'e

.xey` jln aixgpq
déúeãéñçì àáé÷ò éaø d÷áL ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©§©©¦£¦¨©£¦¥
,l`xyi z` zekfle zeciqga bedpl ekxc z` `aiwr iax afr -
leki did ixde ,`ad mlerl wlg mihayd zxyrl oi`y xn`e

,`ad mlerl wlg mdl yiy weqtdn yexcløîàpL(ai b dinxi) ¤¤¡©
ìàøNé äáLî äáeL zøîàå äðBôö älàä íéøácä úà úàø÷å Cìä'¨Ÿ§¨¨¨¤©§¨¦¨¥¤¨¨§¨©§¨¨§ª¨¦§¨¥
,'íìBòì øBhà àì 'ä íàð éðà ãéñç ék íëa éðt ìétà àìå 'ä íàð§ª§Ÿ©¦¨©¨¤¦¨¦£¦§ªŸ¤§¨
,'l`xUi daEWn' mya mihayd zxyr z` `iapd dpkn df wxtae§¨¦§¨¥
zxyrl yiy gkene ,'l`xUi daEWn daEW' xn` mdilre¨§¨¦§¨¥

.`ad mlerl wlg mihayd
:`xnbd zxxandéúeãéñç éàî,`aiwr iax ly ezeciqg `id dn - ©£¦¥

,`aiwr iax dafr o`ky opgei iax xn` dilryéða épè÷ ,àéðúc§©§¨§©¥§¥
ìàøNé éòLømiphw mdyk ezny ,miryxd ly mdipa -ïéàa ïéà ¦§¥¦§¨¥¥¨¦

øîàpL ,àaä íìBòì(hi b ik`ln)äéäå øepzk øòa àa íBiä äpä ék' ¨¨©¨¤¤¡©¦¦¥©¨Ÿ¥©©§¨ª
úBàáö 'ä øîà àaä íBiä íúà èäìå L÷ äòLø éùBò ìëå íéãæ ìë̈¥¦§¨¥¦§¨©§¦©Ÿ¨©©¨¨©§¨

ðòå LøL íäì áæòé àì øLà,'ómipal iepik `ed 'spre yxey'e £¤Ÿ©£Ÿ¨¤Ÿ¤§¨¨
x`yi `ly weqtdn yexcl yie ,mdizea`l milthd ,miphwd

mdl,äfä íìBòa ,'LøBL',miltp mdyk mdipa ezeniyðòå''ó ¤¨¨©¤§¨¨
,àaä íìBòì,ea wlg mdl didi `lyàáé÷ò éaø .ìàéìîb ïaø éøác ¨¨©¨¦§¥©¨©§¦¥©¦£¦¨

àaä íìBòì íä íéàa ,øîBà,`l md ixd e`hg mdizea`y s` ik ¥¨¦¥¨¨©¨
,e`hgøîàpL(e fhw mildz)íiä ékøëa ïéøB÷ ïkL ,''ä íéàút øîL' ¤¤¡©Ÿ¥§¨¦¤¥¦¦§©¥©¨

'àéút' ,'à÷eðé'ì.'izt' mya ohw cli mipkn mid zpicna ixdy - ¦¨©§¨
:ztqep di`x,øîBàåietvd yperd lr xvpckeap ly enelg iabl §¥

el(k c l`ipc),'e÷áL àòøàa éäBLøL øwò íøa éäeìaçå àðìéà ecb', Ÿ¦¨¨§©§¦§©¦©¨§¦§©§¨§ª
ux`ay eiyxey xwir z` la` ,edezigyde oli`d z` ekzig
,`ad mlerl wlg mdl oi`y miryxd s` ok enke ,minly egipd
,minly ex`yi ,miphwd mipal fnx mdy ,'miyxey'd mewn lkn

.`ad mlerd iigl e`eaieíéi÷î éðà äî àlàåcvik df itle - §¤¨¨£¦§©¥
weqtd yxtziðòå LøBL íäì áBæòé àì','óweqtd zpeekçépé àlL Ÿ©£¨¤¤§¨¨¤Ÿ©¦©

íäì`ad mlerl mnvr miryxläåöî éøeiL àìå äåöî àì`l - ¨¤Ÿ¦§¨§Ÿ¦¥¦§¨
lk z` mdl mlyi `l` ,dlw devn xky `le dxeng devn xky

.`ad mlerl wlg mdl didi `le ,dfd mlera mxky,øçà øác̈¨©¥
äîLð Bæ 'LøBL'yxeyy enk sebd z` dcinrny ,miryxd ly ¤§¨¨

,oli`d z` cinrnðò'å,óebä äæ 'ómlerdne dfd mlerdn eca`iy §¨¨¤©
.`ad mlerd iigl mi`a miphwd mdipa la` ,`ad

,íéáëBk éãáBò éòLø éða épè÷ ìáàl ,mnvra e`hg `ly s`éøác £¨§©¥§¥¦§¥§¥¨¦¦§¥
àaä íìBòì ïéàa ïéà ìkädéì à÷ôð ,ìàéìîb ïaøå ,cnel `ed - ©Ÿ¥¨¦¨¨©¨§©¨©§¦¥¨§¨¥

mi`a mpi` miakek icaer iryx ly miphwd mdipay ,df xac
,`ad mlerl'Bîì øëæ ìk ãaàzå'î.(ci ek diryi) ¦©§©¥¨¥¤¨

:miznd ziigzl mikef l`xyi iphw iznn zxxan `xnbdøîzà- ¦§©
,ef zwelgn yxcnd ziaa epy,àaä íìBòì àa éúîéàî ,ïè÷epiide ¨¨¥¥¨©¨¨¨©¨
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המשך בעמוד ח



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

:`xnbd zxxan,'ïîà' éàî'on`' zxin`a dfenx cvik ,xnelk ©¨¥
.miny zekln ler zlaw,àðéðç éaø øîàiy`x `id 'on`' zaiz ¨©©¦£¦¨

milind ly zeaiz,'ïîàð Cìî ìà'z` eilr oin`n 'on`' xne`dy ¥¤¤¤¡¨
.`ed jexa yecwd

xn`p :`ad mlerl mc`d zekf oipra zwelgn d`ian `xnbd
weqta(ci d diryi),'÷ç éìáì äéô äøòôe äLôð ìBàM äáéçøä ïëì', ¨¥¦§¦¨§©§¨¨£¨¦¨¦§¦Ÿ

,Lé÷ì Léø øîà,'wFg ilal' milind z` yexcl yiøéiLîL éîì ¨©¥¨¦¦§¦§¦¤§©¥
ãçà ÷Bç eléôàdpeknd ,mpdiba oecip `di ,eniiw `ly dxezdn £¦¤¨

.'le`y'éëä eäì úøîàc eäééøîì àçéð àì ,ïðçBé éaø øîàoi` - ¨©©¦¨¨¨¦¨§¨©§§¨§©§¨¦
,daeg skl l`xyi z` jk oeczy `ed jexa yecwd ly epevxàlà¤¨

,ixnbl 'wFg ilal' `edy in wxy weqtdn yexcl yi ,daxc`¦§¦
,cnly in la` ,mpdiba oecip `ed ,cg` weg elit` cnl `ly

e,ãçà ÷Bç àlà ãîì àì eléôà.mpdiba oecip epi` £¦Ÿ¨©¤¨¤¨
xn`p :yiwl yixl opgei iax oia dnec zwelgn d`ian `xnbd

weqta(g bi dixkf),äa íéðL ét 'ä íàð õøàä ìëá äéäå' (øîàðL)¤¤¡©§¨¨§¨¨¨¤§ª¦§©¦¨
ìMäå eòåâé eúøké'äa øúeé úéLmiwlg ipyy weqta x`eane ¦¨§¦§¨§©§¦¦¦¨¥¨

mze` z` miaygn cvik x`azd `l j` ,x`yi cg` wlge ,ezeni
,miwlg,Lé÷ì Léø øîàmlerd lkn yily ipyy dpeekd oi` ¨©¥¨¦

`l` ,miiw x`yi cg` yilye ,ezeniíL ìL éLéìLyily - §¦¦¤¥
dlindn zeaxl epl yi ,xnelk ,eigi gp oa my ly ei`v`vn
ly ei`v`vn yily `ed gp oa mye ,'zeiyily' daxd 'ziyily'
,l`xyi mr e`vi epnny ,cyktx` `ed my ly iyilyd oade ,gp
yily ipye ,miig ex`yi cyktx` ly ei`v`v lkn yily wxe

.ezeni
ïðçBé éaø déì øîà,yiwl yixléëä eäì úøîàc eäééøîì àçéð àì ¨©¥©¦¨¨¨¦¨§¨©§§¨§©§¨¦

ehrnziy okzi jixacl ixdy ,ok xn`zy 'd iptl ievx df oi` -
,yilyn xzei l`xyi eidi cyktx` i`v`v lkn m`y ,l`xyi
.mil`xyi mb i`cea eidi ezeniy miyilyd ipy llkay `vnp

àlà,weqtd z` yxtl yi jkçð ìL éLéìL eléôàx`yi m` s` - ¤¨£¦§¦¦¤Ÿ©
`l m` s`e ,df weqt miiwzi ,mlerd lk mdy ,gp ipa lkn yily
enilyi ,mlerd lkn yily eidiy ,jk lk miaexn l`xyi eidi
xzei l`xyi eidi m` s`e ,mlerd zene` iciqge wcvd ixb mdl
`l mewn lkn ,ezeniy yily ipyd llka mzvwn eidie ,yilyn

.yiwl yix xn`y enk jk lk ehrnzi
:yiwl yixl opgei iax oia dnec ztqep zwelgn d`ian `xnbd

weqta xn`p(ci b dinxi),íëa ézìòa éëðà ék'[mkly milrad ip`Î] ¦¨Ÿ¦¨©§¦¨¤
íéøác ,Lé÷ì Léø øîà ,'äçtLnî íéðLe øéòî ãçà íëúà ézç÷ìå§¨©§¦¤§¤¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨¨©¥¨¦§¨¦

ïáúëkcg` `l` l`xyin elvpi `ly ,eheytk yxtzn weqtd - ¦§¨¨
.dgtyn lkn mipye xirndéì àçéð àì ,ïðçBé éaø déì øîà̈©¥©¦¨¨¨¦¨¥

éëä eäì úøîàc eäééøîìixdy ,ok xn`zy 'd iptl ievx df oi` - §¨©§§¨§©§¨¦
,c`n l`xyi ehrnzi jixaclàlà,weqtd z` yxtl yi jkãçà' ¤¨¤¨

'øéòî,xira cg` ciqg -,dlek øéòä ìk äkæîmlek elvpie ¥¦§©¤¨¨¦¨
,ezekfaäçtLnî íéðLe,dgtyna eidiy miciqg ipy -ïékæîz` §©¦¦¦§¨¨§©¦

dlek äçtLnä ìk.mzekfa lvpdl ¨©¦§¨¨¨
øîà÷å áéúéå ,áøc dén÷ àðäk áø áéúé,ax iptl `pdk ax ayi - §¥©©£¨©¥§©¦¥§¨£©

yxtzn 'dgRWOn mipWE xirn cg`' ly df weqty xn`e ayie¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨
,ïáúëk íéøác.yiwl yix xn`y itkedéì àçéð àì ,áø déì øîà §¨¦¦§¨¨£©¥©¨¦¨¥

àlà ,éëä eäì úøîàc eäééøîì,yxtl yi jkãçàäkæî øéòîz` §¨©§§¨§©§¨¦¤¨¤¨¥¦§©¤
.äçtLnä ìk ïékæî äçtLnî íéðLe ,øéòä ìk̈¨¦§©¦¦¦§¨¨§©¦¨©¦§¨¨

:`pdk axa dyrn d`ian `xnbddééæç,ax d`x -ééç à÷ äåäãó ©§¥©£¨¨¨¥
áøc dén÷ áéúéå ÷éìñe déLéøey`x z` steg did `pdk axy - ¥¥§¦¦¥©¥§©

iptl cenll zayl `a jk xg` wxe ,cenll jixv `edy drya
,axdéì øîà`pdk axl ax.'íéiçä õøàa àönú àìå'déì øîàax £©¥§Ÿ¦¨¥§¤¤©©¦£©¥

,axl `pdkéì úèééì à÷ èìéî`ly ,ize` llwl jzpeek m`d - ¥©¨¨§©¦
.'miigd ux`' dpeknd ,`ad mlerd iigl dkf`déì øîà,axàø÷ £©¥§¨

àðéîà÷xn`p dligzay ,aei`a weqtd z` xnel dzid izpeek - ¨¨¥¨
(ai gk my)xn`p df lre ,'dpiA mFwn df i`e `vOY oi`n dnkgde'§©¨§¨¥©¦¦¨¥§¥¤§¦¨
(bi gk my),xnelk ,'miIgd ux`A `vOz `l'éîa äøBz àönú àì Ÿ¦¨¥§¤¤©©¦Ÿ¦¨¥¨§¦

äéìò Bîöò äiçîLeteb z` ocrny ina zniiwzn dxezd oi` - ¤§©¥©§¨¤¨

drya jy`x setgl jl did `le ,dxez cnel `edy drya
.dxez cenll `eal jixv dz`y

:giynd z`iaa l`bdl ekfi l`xyin wlg dfi` zxxan `xnbd
øîàð ,øîBà éàîéñ éaø ,àéðzmixvn z`ivi iabl(f e zeny)ézç÷ìå' ©§¨©¦¦¨¥¤¡©§¨©§¦

øîàðå ,'íòì éì íëúà(g e my)íëúà éúàáäå','ux`d l`ùéwî ¤§¤¦§¨§¤¡©§¥¥¦¤§¤¤¨¨¤©¦
z` weqtdäî ,õøàì ïúàéáì íéøönî ïúàéöéaõøàì ïúàéaeqpkp §¦¨¨¦¦§©¦§¦¨¨¨¨¤©¦¨¨¨¨¤

wxíéðLdpeti oa alke oep oa ryedi -îjezàBaéø íéMMe`viy §©¦¦¦¦¦
,xacna ezn x`yd lke ,mixvnníéøönî ïúàéöé óà,jk dzid ©§¦¨¨¦¦§©¦

e`viy,àBaéø íéMMî íéðLdlit`d ini zylya ezn x`yd lke §©¦¦¦¦¦
.jyeg zkna eidyïëå ,àáø øîàdidi,çéLnä úBîéìwx ex`yiy ¨©¨¨§¥¦©¨¦©

,`eaix miyiy jezn mc` ipa ipyøîàpL(fi a ryed)änM äúðòå' ¤¤¡©§¨§¨¨¨
øeòð éîék,'íéøöî õøàî dúìò íBéëe äéoeyln `id 'dzpre' zaize ¦¥§¤¨§£Ÿ¨¥¤¤¦§¨¦§¨§¨

z`ivia enk miltye mipern l`xyi eidi giynd z`iaay ,iepir
.`eaix miyiy lkn mc` ipa ipy wx ex`yie ezeni maexy ,mixvn

:mixvn ceariy oipra `ziixa d`ian `xnbdéaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦
ì ézñðëð úçà íòt ,éñBé éaøa øæòìàxir,íéøöî ìL àiøcðñkìà ¤§¨¨§©¦¥©©©©¦§©§¦§£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦

eãçà ï÷æ éúàöî,ixvnéúBáà eNò äî jàøàå àa ,éì øîàå ¨¨¦¨¥¤¨§¨©¦Ÿ§©§¤¨¤¨£©
éúBáàìáøça eâøä íäî ,íia eòaè íäî ,Eeïéðaa eëòî íäîìòå . ©£¤¥¤¦§©¨¥¤¨§¤¨¤¥¤¨£©¦§¨§©
äæ øác,oipaa mze` mikren eidy df oipr lr -,eðéaø äLî Lðòð ¨¨¤¤¡©Ÿ¤©¥
øîàpL(bk d zeny),'äfä íòì òøä EîLa øaãì äòøt ìà éúàa æàîe' ¤¤¡©¥¨¨¦¤©§Ÿ§©¥¦§¤¥©¨¨©¤

l`xyi z` `iveiy drxtl xn`e epiax dyn `ay ixg`y
ok it lr s`e ,oaz mdl epzi `ly drxt mdilr xfb ,mixvnn
ok dyer did `ly ine ,mei lk mipiald oipn z` milydl ekxhvi
xn`e epiax dyn xfge ,mipiald mewna oipaa eipa z` mikren eid

,l`xyil xzei rxed ellbay 'dlìáç ,àeä Ceøa LBãwä Bì øîà̈©©¨¨£¨
ïéçkzLî àìå ïéãáàc ìòon eca`y milecbd miyp`d lr lag - ©§¨§¦§¨¦§©§¦

,mzenk miciqg `evnl leki ipi`e ,mlerdéúéìâð íéîòt änk éøä£¥©¨§¨¦¦§¥¦
a á÷òéå ÷çöé íäøáà ìòmyàìå ,éúBcî ìò eøäøä àìå ,'écL ìà' ©©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§¥©¨§Ÿ¦§£©¦©§Ÿ

,EîL äî éì eøîàeizecin xg` zea`d exdxd `ly x`ean okide ¨§¦©§¤
,'d lyEì ék äaçøìe äkøàì õøàa êläúä íe÷' íäøáàì ézøîà̈©§¦§©§¨¨¦§©¥¨¨¤§¨§¨§¨§¨¦§
'äpðzà(fi bi ziy`xa)onf xg`le ,àìå ,äøN úà øBa÷ì íB÷î Lwa ¤§¤¨¦¥¨¦§¤¨¨§Ÿ

óñk ì÷L úBàî òaøàa äðwL ãò ,àöî(fh bk my),ìò øäøä àìå ¨¨©¤¨¨§©§©¥¤¤¤¤§Ÿ¦§¥©
.éúBcîoke'jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øeb' ÷çöéì ézøîàmy) ¦¨¨©§¦§¦§¨¨¨¤©Ÿ§¤§¤¦§©£¨§¤¨

(b ekokn xg`le ,ì íéî åéãáò eLwaeNòL ãò ,eàöî àìå úBzL ¦§£¨¨©¦¦§§Ÿ¨§©¤¨
øîàpL ,äáéøî(k ek my)eðì øîàì ÷çöé éòø íò øøb éòø eáéøiå' §¦¨¤¤¡©©¨¦Ÿ¥§¨¦Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¨

å ,'íénäok it lr s`.éúBcî øçà øäøä àìokeõøàä' á÷òéì ézøîà ©¨¦§Ÿ¦§¥©©¦©¨©§¦§©£Ÿ¨¨¤
'äpðzà Eì äéìò áëL äzà øLà(bi gk my)okn xg`le ,íB÷î ùwéa £¤©¨Ÿ¥¨¤¨§¤§¤¨¦¥¨

,äèéN÷ äàîa äðwL ãò àöî àìå ,Bìäà òBèðìxn`py(hi bl my) ¦§©¨¢§Ÿ¨¨©¤¨¨§¥¨§¦¨
ia` xFng ipA cIn Fld` mW dhp xW` dcVd zwlg z` owIe'©¦¤¤¤§©©¨¤£¤¨¨¨¨¢¦©§¥££¦

,'dhiUw d`nA mkWåok it lr s`å ,éúBcî øçà øäøä àìok §¤§¥¨§¦¨§Ÿ¦§¥©©¦©§
zea`d zylyå .EîL äî éì eøîà àìeli`äî' éì zøîà äzà Ÿ¨§¦©§¤§©¨¨©§¨¦©
,älçza 'EîLxn`py(bi b zeny)dPd midl`d l` dWn xn`Ie' ¦§©§¦¨©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦¦¥

ipglW mkizFa` idl` mdl iYxn`e l`xUi ipA l` `a ikp`̈Ÿ¦¨¤§¥¦§¨¥§¨©§¦¨¤¡Ÿ¥£¥¤§¨©¦
,'mdl` xn` dn FnX dn il Exn`e mkil`åéLëòåxdxdn dz` £¥¤§¨§¦©§¨Ÿ©£¥¤§©§¨

y ,izecin ixg`,'Enò úà zìvä àì ìväå' éì øîBà äzà(bk d my) ©¨¥¦§©¥Ÿ¦©§¨¤©¤
weqtd z` 'd el xn` df lreäNòà øLà (úà) äàøú äzò'©¨¦§¤¥£¤¤¡¤

'äòøôì(` e my)wxy ,ypriy dfa el fnxl `ae ,äòøt úîçìîa §©§Ÿ§¦§¤¤©§Ÿ
ìL úîçìîa äàBø äzà éàå ,äàBø äzàíéëìî ãçàå íéLux`ay ©¨¤§¦©¨¤§¦§¤¤§Ÿ¦§¤¨§¨¦

.l`xyi ux` z` mdn yeakiy `ed oep oa ryedi `l` ,l`xyi
yly z` el xn`e dyn iptl 'd xary drya ,weqta xn`p

eizecin dxyr(g cl zeny),.'eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå'©§©¥Ÿ¤©¦Ÿ©§¨©¦§¨
:`xnbd zxxanäLî äàø äîdyn d`xy dcin efi` zngn - ¨¨¨Ÿ¤

.zeegzydl xdin,äàø 'íétà Cøà' ,øîà àìîb ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¨¨©¤¤©©¦¨¨
.oldl x`eaiy mrhke,äàø 'úîà' ,éøîà ïðaøåoeik ,degzyd okle §©¨¨¨§¦¡¤¨¨

okle ,dilk eaiigzi ,zn`d zcna l`xyi z` 'd oeci m`y cgty
.mdiyrn itk mpeci `ly 'dn ywale zeegzydl xdin

mit` jx`'c `lnb oa `pipg iaxl `ziixan di`x d`ian `xnbd
:'d`xàéðz`ziixaaäàø íétà êøà øîàc ïàîk,degzyde ©§¨§©§¨©¤¤©©¦¨¨

áLBiL àeä Ceøa LBãwäì Bàöî ,íBønì äLî äìòLk ,àéðúc§©§¨§¤¨¨Ÿ¤©¨§¨§©¨¨¤¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118
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oifge` mipy` cenr `iw sc ± oey`x wxt`nw `aa
.ïîà éàî:miny z`xi zlaw rnyn j`id on` dkxae dkxa lk lr oiperykìà

.ïîàð êìî:d"awd eilr oin`ny oewixhepa.ãçà ÷ç åìéôà øééùîù éîì
:mpdiba oecip exnyln.åäééøîì äéì àçéð àìz` oc `dzy dvex d"awd oi`

:daeg skl jk lk l`xyi.åúøëé äá íéðù éô:da xzei ziyilyde erebieøîà
.íù ìù éùéìù ì"ølk ly miwlg 'ay

dfi`e da xzei 'b wlge mizxkp eidi mlerd
ep` ylyl yiy zeiyily lk iyily wlg
mipa 'be mlerd lk ecxtp gpny oiylyn
my ly iyilye my eipa yily ixd el eid
xey`e mlir my ipa aizkck cyktx` `ed
ly erxfa `nzqne mx`e cele cyktx`e
l`xyie li`ed zix`y didi cyktx`
`edy cyktx` ly iyilye epnn mi`vei
xzeei gp ly iyily `edy my ly iyily
l`xyi e`vnp l"x ixacle zxki mlerd lke
l`xyi e`vi cyktx`ny xzeia oihrnzn
gly z` ciled cyktx` gp 'ta aizkck
blt z` ciled xare xar z` ciled glye
erxf miwlg 'bl wlgn dz`yke mdxa` cr
l`rnyie l`xyi ipa oebk cyktx` ly
x`y oke oxd ipae hel ipae mdxa` ipa ody
`ny miwlg 'bl epnn e`viy zene`d
cbpk zeidl oiaexwe oiaexn eidi l`xyi
it zeidl cyktx` rxf lk eribi `le mlek
oiivg e` oaex oinilyn l`xyi k"`` mipy

:mipy it jeza oihrnzn l`xyi e`vnpeàì
.åäééøîì äéì àçéðhrnn dz`y d"awdl

gp ly iyily elit` `l` jk lk oze`
elek mlerd lkn epiidc gp ipa lkn xnelk
'bd wlg eze` `nzqne yilyd xzei
l`xyi oi` m`e zix`y didi ea l`xyiy
eidi mleray 'bn cg` zeidl jk lk oiaexn
md m`e yilyl milydl mieb iciqge mixbd
ziyilyd wlgn xzei zeidl oiaexn
l`xyi oi` opgei iaxl n"ne zvw ehrnzi
yiwl oa y"x ixacl enk jk lk oihrnzn
rnyn ziyilyde my ly iyily `"l x"n
ly ziyily ziyily xn`p jkl yily ipy
xey`e mlir my ipae aizke myl iyily
ziyilye eed cyktx`n l`xyie cyktx`e
epiid xzei myl iyily `edy cyktx`n
ly iyily iyily `l` l`xyin ziyily
`edy da xzei cyktx` elek xnelk gp
iyily oa did myc gp ly iyily iyily
mg my gp ipae (i ziy`xa) aizkc gp ly

:xwire myl iyily cyktx`e ztieíéøáã
.ïáúëëmipye xirn cg` `l` ehlni `ly

:dgtynn.øéòî ãçà éúç÷ìå:dlek xird lk z` gw` xiray cg` ciqg liaya
.äééæç:`pdk axl axééç à÷ã.äéùéø ódidy drya envra ocrne ey`x steg

:dxez cenll el.íééçä õøàá àöîú àìl ellwny rnyn:a"derl `eaz `
.øîàðl` mkz` iz`ade dixza aizke mrl il mkz` izgwle `x`e zyxta

:ux`d.àåáø 'ñî íéðù õøàì íúàéá äî
mixvnn e`viy `eax 'qn exiizyp `ly
opixn`ck alke ryedi miyp` 'a `l`
`l (.`kw sc) oilgep yi 'ta `xza `aaa
'qn xzeia `le 'kn zegta `l dxfb dxfbp
xacna epnpy `eax miyy inp jpda dpy
:'qn xzeie dpy 'k oan zegt `l aeyg` `l
.àåáø 'ñî íéðù íéøöîî ïúàéöé óà
xiizyp `l mixvna eidy `eax 'q lkny
'q ly mipy mze`e cala mipy `l` mdn
'qn cg` e`viy ze`eax 'ql] elr `eax
zylya mlek ezn x`yde [mda eidy `eax
ozltna oi`ex mixvn eidi `ly dlit` ini

:l`xyi ly.çéùîä úåîéì ïëåex`yi `ly
:'a `l` `eax 'q lknéîéë äîù äúðòå

.íéøöî õøàî äúåìò íåéëå äéøåòðmiipr
:mixvn ux`n dzelr inik eidi miltye

.ïéðáá åëòî:mipal mewna mze` oipea eid
.åðéáø äùî ùðòð äæ øáã ìòåd`xyky

mrxzdl ligzd jk l`xyil dyrpy
iptl dyn xn` d"awd iptl xdxdle

:iz`a f`ne d"awdïéãáàã ìò ìáç ì"à
.ïéçëúùî àìåmilecb lr yi lecb cqtd

mixg` miciqg `evnl leki ipi`e eca`y
awrie wgvie mdxa`k dz` oi`y mzenk

:izecn ixg` exdxd `ly.éãù ìà
'ebe daxe dxt icy l` ip` el izxn`y
iptl jldzd icy l` ip` (dl ziy`xa)
i"` lky egihan iziide (fi my) minz dide
ziyry enk jny dn exn` `le eipale el

:dz`.êîù äî éì úøîà äìçúáeiykre
zlvd `l lvd zxn`e izecn lr zxdxd

:jnr z`.åìäà òåèðìild` [rhie] enk
:ld`a jiiy drihp oeyle (`i l`ipc) epct`

.äàøú äúòip`y ze`ltp d`xz mrtd
(zg`) dcn dfi` lr d`x dn mdl dyer

:degzyde d`x [zecn] b"i ly.äàø úîà
eaiigzp m` `xiizpe zn` `xwpy eizecna
xdine xenb oica oze` oc `ed m` diilk
itl oze` oc `di `ly mdilr lltzde

b"d :mdiyrnäàø íéôà êøà ã"îë àéðú
åì øîà 'åëå íåøîì äùî äìòùë àéðúã

.åãáàé íéòùømit` jx` jl didi `le
:mdilr.åì øîàjx` zxn` jk `l d"awd

:miryxl `le miwicvl mit`
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.ïîàð êìî:d"awd eilr oin`ny oewixhepa.ãçà ÷ç åìéôà øééùîù éîì

:mpdiba oecip exnyln.åäééøîì äéì àçéð àìz` oc `dzy dvex d"awd oi`
:daeg skl jk lk l`xyi.åúøëé äá íéðù éô:da xzei ziyilyde erebieøîà

.íù ìù éùéìù ì"ølk ly miwlg 'ay
dfi`e da xzei 'b wlge mizxkp eidi mlerd
ep` ylyl yiy zeiyily lk iyily wlg
mipa 'be mlerd lk ecxtp gpny oiylyn
my ly iyilye my eipa yily ixd el eid
xey`e mlir my ipa aizkck cyktx` `ed
ly erxfa `nzqne mx`e cele cyktx`e
l`xyie li`ed zix`y didi cyktx`
`edy cyktx` ly iyilye epnn mi`vei
xzeei gp ly iyily `edy my ly iyily
l`xyi e`vnp l"x ixacle zxki mlerd lke
l`xyi e`vi cyktx`ny xzeia oihrnzn
gly z` ciled cyktx` gp 'ta aizkck
blt z` ciled xare xar z` ciled glye
erxf miwlg 'bl wlgn dz`yke mdxa` cr
l`rnyie l`xyi ipa oebk cyktx` ly
x`y oke oxd ipae hel ipae mdxa` ipa ody
`ny miwlg 'bl epnn e`viy zene`d
cbpk zeidl oiaexwe oiaexn eidi l`xyi
it zeidl cyktx` rxf lk eribi `le mlek
oiivg e` oaex oinilyn l`xyi k"`` mipy

:mipy it jeza oihrnzn l`xyi e`vnpeàì
.åäééøîì äéì àçéðhrnn dz`y d"awdl

gp ly iyily elit` `l` jk lk oze`
elek mlerd lkn epiidc gp ipa lkn xnelk
'bd wlg eze` `nzqne yilyd xzei
l`xyi oi` m`e zix`y didi ea l`xyiy
eidi mleray 'bn cg` zeidl jk lk oiaexn
md m`e yilyl milydl mieb iciqge mixbd
ziyilyd wlgn xzei zeidl oiaexn
l`xyi oi` opgei iaxl n"ne zvw ehrnzi
yiwl oa y"x ixacl enk jk lk oihrnzn
rnyn ziyilyde my ly iyily `"l x"n
ly ziyily ziyily xn`p jkl yily ipy
xey`e mlir my ipae aizke myl iyily
ziyilye eed cyktx`n l`xyie cyktx`e
epiid xzei myl iyily `edy cyktx`n
ly iyily iyily `l` l`xyin ziyily
`edy da xzei cyktx` elek xnelk gp
iyily oa did myc gp ly iyily iyily
mg my gp ipae (i ziy`xa) aizkc gp ly

:xwire myl iyily cyktx`e ztieíéøáã
.ïáúëëmipye xirn cg` `l` ehlni `ly

:dgtynn.øéòî ãçà éúç÷ìå:dlek xird lk z` gw` xiray cg` ciqg liaya
.äééæç:`pdk axl axééç à÷ã.äéùéø ódidy drya envra ocrne ey`x steg

:dxez cenll el.íééçä õøàá àöîú àìl ellwny rnyn:a"derl `eaz `
.øîàðl` mkz` iz`ade dixza aizke mrl il mkz` izgwle `x`e zyxta

:ux`d.àåáø 'ñî íéðù õøàì íúàéá äî
mixvnn e`viy `eax 'qn exiizyp `ly
opixn`ck alke ryedi miyp` 'a `l`
`l (.`kw sc) oilgep yi 'ta `xza `aaa
'qn xzeia `le 'kn zegta `l dxfb dxfbp
xacna epnpy `eax miyy inp jpda dpy
:'qn xzeie dpy 'k oan zegt `l aeyg` `l
.àåáø 'ñî íéðù íéøöîî ïúàéöé óà
xiizyp `l mixvna eidy `eax 'q lkny
'q ly mipy mze`e cala mipy `l` mdn
'qn cg` e`viy ze`eax 'ql] elr `eax
zylya mlek ezn x`yde [mda eidy `eax
ozltna oi`ex mixvn eidi `ly dlit` ini

:l`xyi ly.çéùîä úåîéì ïëåex`yi `ly
:'a `l` `eax 'q lknéîéë äîù äúðòå

.íéøöî õøàî äúåìò íåéëå äéøåòðmiipr
:mixvn ux`n dzelr inik eidi miltye

.ïéðáá åëòî:mipal mewna mze` oipea eid
.åðéáø äùî ùðòð äæ øáã ìòåd`xyky

mrxzdl ligzd jk l`xyil dyrpy
iptl dyn xn` d"awd iptl xdxdle

:iz`a f`ne d"awdïéãáàã ìò ìáç ì"à
.ïéçëúùî àìåmilecb lr yi lecb cqtd

mixg` miciqg `evnl leki ipi`e eca`y
awrie wgvie mdxa`k dz` oi`y mzenk

:izecn ixg` exdxd `ly.éãù ìà
'ebe daxe dxt icy l` ip` el izxn`y
iptl jldzd icy l` ip` (dl ziy`xa)
i"` lky egihan iziide (fi my) minz dide
ziyry enk jny dn exn` `le eipale el

:dz`.êîù äî éì úøîà äìçúáeiykre
zlvd `l lvd zxn`e izecn lr zxdxd

:jnr z`.åìäà òåèðìild` [rhie] enk
:ld`a jiiy drihp oeyle (`i l`ipc) epct`

.äàøú äúòip`y ze`ltp d`xz mrtd
(zg`) dcn dfi` lr d`x dn mdl dyer

:degzyde d`x [zecn] b"i ly.äàø úîà
eaiigzp m` `xiizpe zn` `xwpy eizecna
xdine xenb oica oze` oc `ed m` diilk
itl oze` oc `di `ly mdilr lltzde

b"d :mdiyrnäàø íéôà êøà ã"îë àéðú
åì øîà 'åëå íåøîì äùî äìòùë àéðúã

.åãáàé íéòùømit` jx` jl didi `le
:mdilr.åì øîàjx` zxn` jk `l d"awd

:miryxl `le miwicvl mit`
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רי
oifge` mipya cenr `iw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.'åëå åéðôì øîà[ef dcn] d`xy oeiky d`x mit` jx` c"nk [`xazqn] `zyde
:gny miryxl s` mit` jx` `edy d"awda.íéîé êøåàì 'ä 'åâå êéúåãòzcn epiid

d"rxn df weqte axega eze` d`xy c`n epn`p jizecr dyn xn` dilre mit` jx`
:'ebe midl`d yi` dynl dltz dipin lirl aizkc exn`.ìëì ìåëéoiyery inl

:d`bzny t"r` epeiav.íéøéùëoi`y miixiy
:d`bzn epi`e eipira aeyg epi` jk oiaygp

.èôùî çåøìå:egex z` htey.åøöéá äãåøù
dxiard on daeyza xfege exvia hreay

:xary.åøöéá øáâúîåx"dvi lr h"vi fibxn
eic `l ef dxiar dyr el xn` x"dvid m`
devn dyere jled `l` dxiard on rpnpy

:dcexn sicr xabzne.äøòùiza el`
:zeiqpk.åìàî åìà åðúùð äîyiyzecn mda

oi`e :eby oiia d"awd xn` x`yd on elld
:oipiic `l` dlilt'éðúîéðá íéùðà åàöé

.êáø÷î ìòéìá:a"derl wlg mdl oi`y
.íøéò [éáùåé] (éùðà) úà åçéãéåoi` `d

xird dze`n digicn eidiy cr mibxdp
axwn jaxwn aizkc dnvr hayd eze`e

:envr hay eze`.äáåø çãåéù ãòaizkc
epiid xir ly daeyi rnyn xird iayeie
aizkc daex gceiy cr `pixg` `pyil daex

:jaexn dia ixw jaxwnâ"ädaex gceiy cr
:miyp` degiciy cräöåç äéçéãî åéäù åà

.äì:xird dze`n eid `ly.íéãéçéë åìà éøä
:hlt openne dliwqa odyíéãò 'á íéëéøöå

.ãçà ìëì äàøúäåmicigi `xnba silick
zxngdy jezne hlt openn jkitl dliwqa

:epenna eilr zlwd ezzina eilräëú äëä
úøîçä áøç éôì àéää øéòä éáùåé úà
.ïéìéöî íå÷îì íå÷îî úøáåòä úìîâäå
mixng ly dxiiyc llkn iayei aizkcn
yxtnck mei 'l xira edzypy milnbe
oilivn el` ixd xird iayei edl eedc `xnba
milnbe mixnge egced xird iyp` aex m`
oilivn aex mze` dyere herind oinilyn
micigik mipecp `l` ca` mpenn oi`y mdilr
m` zgcpd xir dze` zeyrl inp oinxebe
`d `l` aex zeyrl zgcpd xirl minilyn
zaxern mzrc oi` zlnbe zxngc ith `wiqt

b"d :odnr oipecp zeidl xird ipa mríøçä
'åëå íé÷éãö åøîà ïàëî äá øùà ìëå äúåà
äì äöåçî ïéá äëåúî ïéá íéòùø ìùå

.íéãåáà:lk aizkcn dl yxtn `xnbaúàå
.äáåçø êåú ìà õåá÷ú äììù ìëdl oi`

x dl oiyer aegxinp `zydc daegxe .aeg
:rnyn.äì äöåç äáåçø äéäueaw mewny

xirl dze` oiqpek xirl ueg did xird ipa
`ihxq aegx dkeza aegx dl zeyrl jixvy

:dlecbììù àìå äììù ìë úàå øéòä úà
.íéîù:hlt miny llycåøîà ïàëî

.åãôé äëåúáù úåùã÷ädiict jixvy ycwd x`yk md ixd `l` oitxyp oi` xnelk
:md miny llyc y"k.åá÷øé úåîåøúåodk oennc odk cia dnexza dl inwen 'nbae

ycwc dlly x`y mr `ied `l dtixyac idpc zgcpd xirc xeqi` dilr lge `ed
:i`d ilek dia opilflfn `le ixw`.éðù øùòîli`ed l`xyil lk`p `edy t"r`

oke efpbi `l` sxyi 'ixn` `l ixwi` ycwe
:efpbi ycwd iazkâ"äy"x` jidl` 'dl lilk

dler dlrn dz` eli`k 'eke d"awd xn`
:iptl lilk `edyïéñãøôå úåðâ äùòú àì

.'åëå:ibilt i`na yxtn 'nba.äúéäù åîëì
:miza aeyiia'îâ.íçåìù àìå íä åàöém`

miaexn md ixde ogicde e`vi onvr oigicnd
micigik gily i"r egicd m` la` siiqa oipce

:hlt mpenne dliwqa mdúåçô íéùðà ïéà
.'áî:zgcpd xir ziyrp oi` cg` gicn i"rc

.êáø÷ám`y xtqd on `le rvn`a rnyn
fegnl mieb fegn oia xtq ly xir dzid
zxifbc zgcpd xir ziyrp dpi` l`xyi

:zgcpd xir dyrz `ly `id aezkdéáùåé
.úøçà øéò éáùåé àìå øéòä'igicn epiidc

:dl dvegn.äãáòðå äëìð øîàìrnyn
oi`e dcarpe dklp mixne` jky epiptl l"vy

a `l` dxin`lkl micr jixv `nl` micr
p"de exn`y dn mdilr eciriy cg`e cg`

:mdn '`e '` lkl d`xzd jixvøéò ïé÷ìåç
.úçàeid ux`d z` l`xyi ewlgyk dlgza

oebk mihay 'al '` xir welgle ozil oi`yx
zkyen zvwne megza xir mdl rxi` m`
zvw eze`a wlg lhep cg` hay xg` megzl
ilztp m` ux`d dwlgp lxebd t"r ux`d
opixn` ikdc enr dler xqepib megz dler

:(.akw sc) oiligpne p"i wxta a"aaïéà
.ïé÷ìåç'aexy hayd eze` ly dlek `l`

:'inegzaäúåàî äéçéãîã â"òà åàì éàî
.øéòzgcpd xir ziyrp hay eze`n eidi m`

egcedy hay eze`n epi` m`y `l `l i`e
`l` siiqa epi` xiray xg` hayn `l`
xird dze` on ediy xyt` `nl` dliwqa
zg` xir ewlgy oebk c"de hay eze`n `le

:mihay ipyl.àìoi`c jl `ni` mlerl
`le xir dze`n dl zgkyn ikide oiwleg
dyexia digicnl dltpc oebk hay eze`n

:dlgp zyxei za i"r xird zvwnòùú íéøò
.äìàä íéèáùä éðù úàîdcedi dhnn

:miell mepzpe mixr 'h elhp oerny dhnne
.àâìôå 'ã éàäî ì÷ùã åàì éàîxir dzidy

`nl` mdn elhpe oernye dcedi ly '`
:mihay ipyl zg` xir oiwlegâ"ä'c `l

:i`dn 'de i`dn.éùåøô ùåøôì ä"àedpip id
dipin liwyc edpip ide 'd dipin liwyc hay
mihayd ipy z`n ryz mixr aizk i`n`e 'c

:lwy deyac rnyn
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,÷écöå ÷écö ìk Làøa äøèò úBéäì àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦§£¨¨§Ÿ¨©¦§©¦
úøéôöìå éáö úøèòì úBàáö 'ä äéäé àeää íBia' øîàpL¤¤¡©©©¦§¤§¨©£¤¤§¦§¦§¦©

ì äøàôz,'äøàôz úøéôöìå éáö úøèòì' éàî .'Bâå 'Bnò øàL ¦§¨¨¦§¨©§©©£¤¤§¦§¦§¦©¦§¨¨
øîBì ãeîìz ?ìkì ,ìBëé .BúòeLéì íétöîe BðBöø íéNBòì§¦§§©¦¦¨¨©Ÿ©§©

ì','Bnò øàLáLBiì ètLî çeøìe' .íéøéMk Bîöò íéNîL éîì ¦§¨©§¦¤¥¦©§©¦©¦§©¦§¨©¥
'ètLî çeøìe' ,'äøòL äîçìî éáéLî äøeáâìå ètLnä ìò©©¦§¨§¦§¨§¦¥¦§¨¨¨§¨§©¦§¨
úîà ïéc ïcä äæ 'ètLnä ìò áLBéìå' ,Bøöé úà äãBøä äæ¤¨¤¤¦§§©¥©©¦§¨¤©¨¦¤¤
äæ 'äîçìî éáéLî' ,Bøöéa øabúnä äæ 'äøeáâìå' ,Bzéîàì©£¦§¦§¨¤©¦§©¥§¦§§¦¥¦§¨¨¤
ïéîékLnL elà ,'äøòL' ,äøBz ìL dzîçìîa ïúBðå àNBpL¤¥§¥§¦§©§¨¤¨¨§¨¥¤©§¦¦
éðôì ïécä úcî äøîà .úBLøãî ézáe úBiñðk ézáa ïéáéøòîe©£¦¦§¨¥§¥¦¨¥¦§¨¨§¨¦©©¦¦§¥
øîà .elàî elà epzLð äî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨©¦§©¥¥¥¨©
ïéàå ,'äiìéìt e÷t ['Bâå] eòz øëMáe eâL ïéia älà íâå' ,dì̈§©¥¤©©¦¨©¥¨¨§¨§¦¦¨§¥
ïéàå ,'ä÷eôì Eì úàæ äéäú àì' øîàpL ,ípäéâ àlà 'ä÷et'¨¤¨¥¦Ÿ¤¤¡©Ÿ¦§¤Ÿ§§¨§¥

:'íéììôa ïúðå' øîàpL ,ïéðéic àlà äìéìtäðùîøéò éLðà §¦¨¤¨©¨¦¤¤¡©§¨©¦§¦¦©§¥¦
éða íéLðà eàöé' øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà ,úçcpä©¦©©¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©¨§£¨¦§¥
ãò íéâøäð ïðéàå .'íøéò [éáLé] úà eçéciå Eaøwî ìòiìá§¦©©¦¦§¤©©¦¤Ÿ§¥¦¨§¥¨¤¡¨¦©
çceiL ãòå ,èáMä BúBàîe ,øéòä dúBàî äéçécî eéäiL¤¦§©¦¤¨¥¨¨¦¥©¥¤§©¤©
çceäL Bà ,íépè÷e íéLð äeçécä .íéLðà äeçéciL ãòå ,daeø¨§©¤©¦¨£¨¦¦¦¨¨¦§©¦¤©
,íéãéçik elà éøä ,dì äöeç äéçécî äéäL Bà ,dèeòéî¦¨¤¨¨©¦¤¨¨¨£¥¥©§¦¦
íéãéçia øîBç äæ .ãçàå ãçà ìëì äàøúäå íéãò éðL ïéëéøöe§¦¦§¥¥¦§©§¨¨§¨¤¨§¤¨¤¤©§¦¦
ïéaeøîäå .èìt íðBîî Cëéôì ,äìé÷ña íéãéçiäL ,íéaeøîaî¦©§¦¤©§¦¦¦§¦¨§¦¨¨¨¨©§©§¦

ééña(úàfä) øéòä éáLé úà äkú äkä' .ãáà íðBîî Cëéôì ,ó §©¦§¦¨¨¨¨¥©¥©¤¤Ÿ§¥¨¦©Ÿ
,íB÷îì íB÷nî úøáBòä úìnbäå úønçä ,'áøç éôì [àéää]©¦§¦¨¤©©¤¤§©©¤¤¨¤¤¦¨§¨
øLà ìk úàå dúà íøçä' (øîàpL) ,dúBà ïéìévî elà éøä£¥¥©¦¦¨¤¤¡©©£¥Ÿ¨§¤¨£¤
íé÷écö éñëð ,eøîà ïàkî .'áøç éôì dzîäa úàå dä§¤§¤§¨§¦¨¤¦¨¨§¦§¥©¦¦
ïéa ,íéòLø ìLå .ïéèéìt ,dì äöeçaL .ïéãáBà ,dëBúaL¤§¨§¦¤§¨¨§¥¦§¤§¨¦¥
ìk úàå' (øîàpL) ,ïéãáBà elà éøä ,dì äöeçaL ïéa dëBúaL¤§¨¥¤§¨¨£¥¥§¦¤¤¡©§¤¨
dì ïéNBò ,áBçø dì ïéà íà .'Bâå 'dáçø êBz ìà õa÷z dììL§¨¨¦§Ÿ¤§Ÿ¨§¦¥¨§¦¨

dúBà ïéñðBk ,dì äöeç dáçø äúéä .áBçø(øîàpL) ,dëBúì §¨§¨§Ÿ¨¨¨§¦¨§¨¤¤¡©
éäìà 'äì ìéìk dììL ìk úàå øéòä úà Làá zôøNå','E §¨©§¨¨¥¤¨¦§¤¨§¨¨¨¦©¡Ÿ¤

,eãté daL úBLc÷ää ,eøîà ïàkî .íéîL ììL àìå dììL§¨¨§Ÿ§©¨©¦¦¨¨§©¤§¥¤¨¦¨
éäìà 'äì ìéìk' .eæðbé ,Lãwä éáúëå éðL øNòî ,eá÷øé úBîeøúeéðà äìòî ,úçcpä øéòa ïéc ïéNBò ízà íà ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,ïBòîL éaø øîà ,'E §¦§¨©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤¦¨§¨¦©¡Ÿ¤¨©©¦¦§¨©©¨¨¦©¤¦¦§¦©¦©©©£¤£¦

úBîëì ,'ãBò äðaú àì' ,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,íéñcøôe úBpb äNòz àì ,'íìBò ìz äúéäå' .éðôì ìéìk äìBò íéìòî ízà eléàk íëéìò£¥¤§¦©¤©£¦¨¨¦§¨©§¨§¨¥¨Ÿ¥¨¤©©§¥¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥Ÿ¦¨¤¦§
ïî íéòLø eãáà .íìBòa óà ïBøç ,íìBòa íéòLøäL ïîæ ìkL ,'íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãé àìå' .íéñcøôe úBðb àéä úéNòð ìáà ,úéðáð dðéà äúéäL¤¨§¨¥¨¦§¥£¨©£¥¦©©§¥¦§Ÿ¦§©§¨§§¨¦©¥¤¤¨§©¤¨§¨¦¨¨£©¨¨¨§§¨¦¦

:íìBòä ïî óà ïBøç ÷lzñð ,íìBòäàøîâ,'íéLðà' .íéLð àìå ,'íéLðà' ,øçà øác .íéðLî úBçt 'íéLðà' ïéà ,'íéLðà' .ïéçeìL àìå ïä ,'eàöé' ,ïðaø eðz ¨¨¦§©¥£©¦¨¨¨©¨¨¨§¥§Ÿ§¦£¨¦¥£¨¦¨¦§©¦¨¨©¥£¨¦§Ÿ¨¦£¨¦
äàøúäå íéãò ïéëéøvL ,'øîàì' .úøçà øéò éáLBé àìå ,'íøéò éáLBé' .øôqä ïî àìå ,'Eaøwî' .íäéøàevî íéîL ìBò e÷øtL íéða ,'ìòiìá éða' .íépè÷ àìå§Ÿ§©¦§¥§¦©©¨¦¤¨§¨©¦¦©¨¥¤¦¦§¤§Ÿ¦©§¨§¥¦¨§Ÿ§¥¦£¤¤¥Ÿ§§¦¦¥¦§©§¨¨

ì úçà øéò ïé÷ìBç ,øîà ïðçBé éaø ,øîzéà .ãçàå ãçà ìëìì úçà øéò ïé÷ìBç ïéà ,øîà ùé÷ì Léøå .íéèáL éðLLéøì ïðçBé éaø déáéúéà .íéèáL éðL §¨¤¨§¤¨¦§©©¦¨¨¨©§¦¦©©¦§¥§¨¦§¥¨¦¨©¥§¦¦©©¦§¥§¨¦¥¦¥©¦¨¨§¥
,dpéî òîL .àì ,àì éà .ïéà ,èáL BúBàî àkéà éà ,øéòä dúBàî äéçécîc áb ìò óà ,åàì éàî .èáL BúBàîe øéòä dúBàî äéçécî eäiL ãò ,Lé÷ì̈¦©¤§©¦¤¨¥¨¨¦¥¥¤©¨©©©§©¦¤¨¥¨¨¦¦¦¨¥¥¤¦¦ŸŸ§©¦©

ì úçà øéò ïé÷ìBç,åàì éàî ,'älàä íéèáMä éðL úàî òLz íéøò' ,déáéúéà .äðzîa déìäéð äeáäéc ,énð éà .äLeøéa déì äìôðc ,àì .íéèáL éðL §¦¦©©¦§¥§¨¦Ÿ§¨§¨¥¦¨¦©¥§©£¨¦¨¥§©¨¨¥¦¥¨¦¥©¥¥§¥©§¨¦¨¥¤©¨
ì úçà øéò ïé÷ìBç ,dpéî òîLe ,éàäî àbìôe òaøàå ,éàäî àbìôe òaøàéLBøt LBøôì ,éëä éà .éàäî Lîçå ,éàäî äòaøà ,àì .íéèáL éðL? ©§©©§¨¥©§©§©©§¨¥©§©¦©§¦¦©©¦§¥§¨¦Ÿ©§¨¨¥©§¨¥¥©¦¨¦¦§¨¥

àéù÷

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

סנהדרין. חלק - פרק אחד עשר דף קיא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

åéðôì øîà,dynå ,íìBò ìL BðBaøm`déì zøîà Ck àìdz`y ¨©§¨¨¦¤¨§Ÿ¨¨©§¨¦
mit` jx`áéúëc eðééäå ,íéòLøì óàweqtd yexit edfe -xacna) ©¨§¨¦§©§¦§¦

(fi ci,'øîàì zøac øLàk 'ä çk àð ìcâé äzòå''zxaic xy`k'e §©¨¦§©¨Ÿ©©£¤¦©§¨¥Ÿ
mb mit` jx` `edy `ed jexa yecwd el xn`y itk epiid
zcn epiax dyn d`xyky xne`d zrck gken o`kne ,miryxl
xg`l did df xac ixdy ,dgny jezn degzyd 'mit` jx`'
lgniy 'dn epiax dyn ywiae ,milbxnd `hga l`xyi e`hgy
,'mit` jx`' dcnd z` xikfn `ed jexa yecwdy d`xyke ,mdl

.gny ,miryxl s` `idy
:df oipra dyrn `xnbd zxtqnàbøca ìéæàå ÷éìñ äåä àbç éaø©¦©¨£¨¨¥§¨¥§©§¨

àìéL øa äaø éácly yxcnd zia zebxcna dler did `bg iax - §¥©¨©¦¨
,`liy xa daxà÷eðé àeääì déòîLdxeza wqerd cli rny - ©§¥§©§¨

øîàcweqtd z`(d bv mildz),éúãò'Lãw äåàð Eúéáì ãàî eðîàð E §¨©¥Ÿ¤¤¤§§Ÿ§¥§©£¨Ÿ¤
'íéîé Cøàì 'äéîñådéì Cxn`p df xenfnl mcewe jenq ixde -my) §Ÿ¤¨¦§¨¦¥

(` v'Bâå äLîì älôz'z` s`y gken ok m`e ,'midl`d Wi` §¦¨§Ÿ¤§¦¨¡Ÿ¦
df itle ,epiax dyn xn` 'ebe 'c`n Epn`p LizFcr' weqtdøîà ¥¤¤¤§§Ÿ¨©

,`bg iaxdpéî òîLepiax dyny df weqtn gken -'íétà Cøà' §©¦©¤¤©©¦
,äàøjxe`l 'd' oeyla dfenx ef dciny ,degzyd ef dcin zngne ¨¨

xaky ,'c`n epn`p jizecr' dyn xn` df lre ,df xenfnay 'mini
.lirl `ziixaa x`azdy enke ,ipiq xda ef dcn d`x

úBéäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò ,àðéðç éaø øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¨¦©¨¨¦§
÷écöå ÷écö ìk Làøa äøèò,miwicvd iy`x lr eceakn zzl - £¨¨§Ÿ¨©¦§©¦

,xzkkøîàpL(d gk diryi)éáö úøèòì úBàáö 'ä äéäé àeää íBia' ¤¤¡©©©¦§¤§¨©£¤¤§¦
ì äøàôz úøéôöìå.'Bâå 'Bnò øàL:`xnbd zx`anéàîdidi inl - §¦§¦©¦§¨¨¦§¨©§©

'd,BúòeLéì íétöîe BðBöø íéNBòì ,'äøàôz úøéôöìå éáö úøèòì'©£¤¤§¦§¦§¦©¦§¨¨§¦§§©¦¦¨
zreyil diitiv oeyl `ed 'zxitv'e ,oevx oeyl `ed 'iav'y

.'dl zx`tz `idy ,l`xyiìkì ìBëéin lkl ok didi m`d - ¨©Ÿ
,d`bzny s`e ,epevx dyeryì' øîBì ãeîìz,'Bnò øàLepiideéîì ©§©¦§¨©§¦

íéøéMk Bîöò íéNîL.d`bzn epi`e ,zaygp dpi`y zix`yk - ¤¥¦©§©¦©¦
dfi` cer zx`ane ,diryia miweqtd jynd z` d`ian `xnbd

weqta xn`p :my`xl dxhr didi d"awdy ekfi miwicv(e gk my)

,'äøòL äîçìî éáéLî äøeáâìå ètLnä ìò áLBiì ètLî çeøìe'§©¦§¨©¥©©¦§¨§¦§¨§¦¥¦§¨¨¨§¨
:`xnbd zx`an'ètLî çeøìe',epevxe egex z` hteyy in epiid §©¦§¨

eäæ`edBøöé úà äãBøäzexiarn daeyza xfege exvia hrea - ¤¨¤¤¦§
.dyryäæ 'ètLnä ìò áLBéìe'oiicBzéîàì úîà ïéc ïcä. §¥©©¦§¨¤©¨¦¤¤©£¦

,Bøöéa øabúnä äæ ,'äøeáâìå'xvid lr aehd xvid z` xiabny §¦§¨¤©¦§©¥§¦§
,`heg epi`y cala ef `l ,`ehgl rxd xvid el xne`yky ,rxd

.devn miiwne jled `l`ïúBðå àNBpL äæ ,'äîçìî éáéLî'§¦¥¦§¨¨¤¤¥§¥
elà ,'äøòL' .äøBz ìL dzîçìîamc` ipaïéáéøòîe ïéîékLnL- §¦§©§¨¤¨¨§¨¥¤©§¦¦©£¦¦

,axra wx mi`veie xwead znkyda mi`aézáe úBiñðk ézáa§¨¥§¥¦¨¥
,úBLøãîz` geztl 'mixrey'k miyrpy epiid 'dxry' oeyle ¦§¨

.axra mixryd zlirp onf cr my mixg`ne ,dnkyda zezlcd
epzLð äî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ïécä úcî äøîà̈§¨¦©©¦¦§¥©¨¨¦¤¨©¦§©

elà,my`x z` xhrn dz`y ,el` zecn mda yiyelàîoi`y ¥¥¥
.el` zecn mdadì øîà,`ed jexa yecwdeâL ïéia älà íâå' ¨©¨§©¥¤©©¦¨

'äiìéìt e÷t ['Bâå] eòz øëMáe(f gk my),ïéàåoeylàlà 'ä÷et' ©¥¨¨§¨§¦¦¨§¥¨¤¨
øîàpL ,ípäéâ(`l dk '` l`eny)ïéàå ,'ä÷eôì Eì úàæ äéäú àì'oeyl ¥¦Ÿ¤¤¡©Ÿ¦§¤Ÿ§§¨§¥

øîàpL ,ïéðéic àlà äìéìteze` miaiigny dxd dy` sbepd iabl §¦¨¤¨©¨¦¤¤¡©
zecled inc z` dlral mlyl mipiicd(ak `k zeny),'íéììôa ïúðå'§¨©¦§¦¦

s` elykpe ,oiid ici lr erh xecay miaeygde mipiicd mb ,xnelk
.miwicvd y`xay dxhrl ekfi `l okle ,dxez ipice d`xeda

äðùî
egcedy xir epiide ,zgcpd xir iyp` ly mpica zwqer ef dpyn
oia welig yiy dxeza ycgzpe .dxf dcear cearl diayei ziaxn
,dxf dcear ecary xird aex oiae dxf dcear micaerd micigi
mpenne dliwq zzina dphw oixcdpq ici lr mibxdp micigidy
dlecb oixcdpq ici lr mibxdp miaexnd eli`e ,d`pda xzen

ihxt ex`eai oldle .d`pda xeq`e sxyp mpenne siiq zzina
.dfa mipicd

úçcpä øéò éLðà,dxf dcear cearl egced maexy xird iyp` - ©§¥¦©¦©©
øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà(ci bi mixac)éða íéLðà eàöé' ¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©¨§£¨¦§¥

,'íøéò [éáLé] (éùðà) úà eçéciå Eaøwî ìòiìáixac zernynne §¦©©¦¦§¤©©¦¤Ÿ§¥¦¨
mdl oi`e ,l`xyi llkn e`viy cenll yi ,'miyp` e`vi' aezkd

.`ad mlerl mnr wlg
íéâøäð ïðéàå,zgcpd xir iyp` oick siiq zzinaäéçécî eéäiL ãò §¥¨¤¡¨¦©¤¦§©¦¤¨

,dxf dcear cearl xird iayei z` egicdy miyp`d -dúBàî¥¨
øéòä,migcend ly xird dze`a mixc -èáMä BúBàîeoke - ¨¦¥©¥¤

,migcend ly hayd eze` ipa migicnd eidiydaeø çceiL ãòå- §©¤©¨
iayez aex egceiy cr zgcpd xirl ziyrp xird oi` ok enke

,dxf dcear cearl xirdíéLðà äeçéciL ãòåmibxdp mpi` oke - §©¤©¦¨£¨¦
m` la` .miphw e` miyp `le ,miyp` migicnd eid ok m` `l`

çceäL Bà ,íépè÷e íéLð äeçécäwxdèeòéî,xird lyäéäL Bà ¦¦¨¨¦§©¦¤©¦¨¤¨¨
äéçécîn mixcdì äöeç,xirl ueg -éøämigcen ly mpicelà ©¦¤¨¨¨£¥¥

íéãéçikxzen mpenne dliwqa mzziny ,dxf dcear micaerd ©§¦¦
.d`pda
ïéëéøöemigcend,ãçàå ãçà ìëì äàøúäå íéãò éðLmpi`y epiidc §¦¦§¥¥¦§©§¨¨§¨¤¨§¤¨

bxdpmicaerd on cg` lk lr micr ipy mpyi ok m` `l` mi
.cary mcew mdn cg` lka micrd exzd ok enke ,dxf dcearl

íéaeøîaî íéãéçia øîBç äæmicaerd micigid mixeng df oiprl - ¤¤©§¦¦¦©§¦
,micaerd miaexnd on dxf dcearíéãéçiäLmzzinäìé÷ña ¤©§¦¦¦§¦¨

e ,dxengdêëéôì,mzzina dxezd mdilr dxingdy xg`n - §¦¨
y mdilr dliwdèìt íðBîî,mnr mpenn z` milkn oi`y - ¨¨¨©

,d`pda `ed xzeneåeli`ïéaeøîädliwd ,dxf dcear micaerd §©§¦
mzziny dxezd mdilrééña,óeCëéôìy mdilr dxingdíðBîî §©¦§¦¨¨¨

,ãáà.d`pda xeq`e etxeyl yiy ¨¥
on micnlpd zgcpd xir iabl mipic dnk zx`an dpynd

`xwna xn`p :da miwqerd ze`xwnd(fh bi my)éáLé úà äkú äkä'©¥©¤¤Ÿ§¥
,'áøç éôì úàfä øéòämei miyely xira `vnp mc`y xg`ly oeike ¨¦©Ÿ§¦¨¤

y 'iayei' zaizn wiicl yi okl ,xird iayein aygp `edúønçä©©¤¤
úìnbäå,milnbe mixeng iakex ly dxiiy -íB÷nî úøáBòä §©©¤¤¨¤¤¦¨
,íB÷îì,mei miyely zgcpd xira dakrzpe,dúBà ïéìévî elà éøä §¨£¥¥©¦¦¨

herine ,dxf dcear cearl egced xird iayei aex m` ,xnelk
xir' zeidl xird ly dpic if` ,mdnr egced `l xird iyp`
mixenge milnb iakex ly dxiiy da yi m` la` ,'zgcpd
md xy`ke ,dxf dcearl egced `le ,mei miyely da eakrzpy
md milivn ,egced `l xird iyp` aexy `vnp herinl mitxhvn
llka ef dxiiy s` ixdy ,cae` mpenn oi`y xird iayei lk z`
micaerd micigi oick migcend z` mibxed `l` ,md 'xird iayei'

.dxf dcearøîàpL)dzîäa úàå äa øLà ìk úàå dúà íøçä' ( ¤¤¡©©£¥Ÿ¨§¤¨£¤¨§¤§¤§¨
'áøç éôì(my),eøîà ïàkîy ,minkgéñëðddëBúaL íé÷écöjeza - §¦¨¤¦¨¨§¦§¥©¦¦¤§¨

,dxf dcear cearl egcip `ly el` ,epiidc ,xirdïéãáBàs` - §¦
mdiqkp la` ,xird iyp` x`y iqkp llka mitxyp mdiqkp

ïéèéìt dì äöeçaL,xirl uegn miqkp el` miwicvl yi m` - ¤§¨¨§¥¦
oeyln wiicl yi oky ,mtxeyl jixv oi`e ,dhiltl md mixzep

,dkezay dn `l` sexyl oi`y 'dze`' `xwndåmiqkpdìL §¤
d,íéòLøif` ,dxf dcear cearl egcipy el` ,epiidcïéael` §¨¦¥

dëBúaLe ,xird jeza -ïéael`dì äöeçaLmdl yiy miqkp s` - ¤§¨¥¤§¨¨
,zxg` xira,ïéãáBà elà éøäz`e' `xwnd oeyln zeaxl yi oky £¥¥§¦

.'dlly lk'Bâå 'dáçø êBz ìà õa÷z dììL ìk úàå' (øîàpL)my) ¤¤¡©§¤¨§¨¨¦§Ÿ¤§Ÿ¨§
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.eze` mitxey mye ,xird iyp` mitq`zn eay agx mewn `edy
dì ïéà íàef xirl -,áBçø dì ïéNBò ,áBçøzeevn z` miiwl ick ¦¥¨§¦¨§

m` ok enke .aezkddì äöeç dáçø äúéäly qepikd mewn m` - ¨§¨§Ÿ¨¨¨
if` ,xirl uegn `ed xird ipadëBúì dúBà ïéñðBkzeyrl jixv - §¦¨§¨

.xird iqkp lk z` sexyl eae ,dkeza xg` aegx dl
'êéäìà 'äì ìéìk dììL ìk úàå øéòä úà Làá zôøNå' (øîàpL)¤¤¡©§¨©§¨¨¥¤¨¦§¤¨§¨¨¨¦©¡Ÿ¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115



ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

åéðôì øîà,dynå ,íìBò ìL BðBaøm`déì zøîà Ck àìdz`y ¨©§¨¨¦¤¨§Ÿ¨¨©§¨¦
mit` jx`áéúëc eðééäå ,íéòLøì óàweqtd yexit edfe -xacna) ©¨§¨¦§©§¦§¦

(fi ci,'øîàì zøac øLàk 'ä çk àð ìcâé äzòå''zxaic xy`k'e §©¨¦§©¨Ÿ©©£¤¦©§¨¥Ÿ
mb mit` jx` `edy `ed jexa yecwd el xn`y itk epiid
zcn epiax dyn d`xyky xne`d zrck gken o`kne ,miryxl
xg`l did df xac ixdy ,dgny jezn degzyd 'mit` jx`'
lgniy 'dn epiax dyn ywiae ,milbxnd `hga l`xyi e`hgy
,'mit` jx`' dcnd z` xikfn `ed jexa yecwdy d`xyke ,mdl

.gny ,miryxl s` `idy
:df oipra dyrn `xnbd zxtqnàbøca ìéæàå ÷éìñ äåä àbç éaø©¦©¨£¨¨¥§¨¥§©§¨

àìéL øa äaø éácly yxcnd zia zebxcna dler did `bg iax - §¥©¨©¦¨
,`liy xa daxà÷eðé àeääì déòîLdxeza wqerd cli rny - ©§¥§©§¨

øîàcweqtd z`(d bv mildz),éúãò'Lãw äåàð Eúéáì ãàî eðîàð E §¨©¥Ÿ¤¤¤§§Ÿ§¥§©£¨Ÿ¤
'íéîé Cøàì 'äéîñådéì Cxn`p df xenfnl mcewe jenq ixde -my) §Ÿ¤¨¦§¨¦¥

(` v'Bâå äLîì älôz'z` s`y gken ok m`e ,'midl`d Wi` §¦¨§Ÿ¤§¦¨¡Ÿ¦
df itle ,epiax dyn xn` 'ebe 'c`n Epn`p LizFcr' weqtdøîà ¥¤¤¤§§Ÿ¨©

,`bg iaxdpéî òîLepiax dyny df weqtn gken -'íétà Cøà' §©¦©¤¤©©¦
,äàøjxe`l 'd' oeyla dfenx ef dciny ,degzyd ef dcin zngne ¨¨

xaky ,'c`n epn`p jizecr' dyn xn` df lre ,df xenfnay 'mini
.lirl `ziixaa x`azdy enke ,ipiq xda ef dcn d`x

úBéäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò ,àðéðç éaø øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¨¦©¨¨¦§
÷écöå ÷écö ìk Làøa äøèò,miwicvd iy`x lr eceakn zzl - £¨¨§Ÿ¨©¦§©¦

,xzkkøîàpL(d gk diryi)éáö úøèòì úBàáö 'ä äéäé àeää íBia' ¤¤¡©©©¦§¤§¨©£¤¤§¦
ì äøàôz úøéôöìå.'Bâå 'Bnò øàL:`xnbd zx`anéàîdidi inl - §¦§¦©¦§¨¨¦§¨©§©

'd,BúòeLéì íétöîe BðBöø íéNBòì ,'äøàôz úøéôöìå éáö úøèòì'©£¤¤§¦§¦§¦©¦§¨¨§¦§§©¦¦¨
zreyil diitiv oeyl `ed 'zxitv'e ,oevx oeyl `ed 'iav'y

.'dl zx`tz `idy ,l`xyiìkì ìBëéin lkl ok didi m`d - ¨©Ÿ
,d`bzny s`e ,epevx dyeryì' øîBì ãeîìz,'Bnò øàLepiideéîì ©§©¦§¨©§¦

íéøéMk Bîöò íéNîL.d`bzn epi`e ,zaygp dpi`y zix`yk - ¤¥¦©§©¦©¦
dfi` cer zx`ane ,diryia miweqtd jynd z` d`ian `xnbd

weqta xn`p :my`xl dxhr didi d"awdy ekfi miwicv(e gk my)

,'äøòL äîçìî éáéLî äøeáâìå ètLnä ìò áLBiì ètLî çeøìe'§©¦§¨©¥©©¦§¨§¦§¨§¦¥¦§¨¨¨§¨
:`xnbd zx`an'ètLî çeøìe',epevxe egex z` hteyy in epiid §©¦§¨

eäæ`edBøöé úà äãBøäzexiarn daeyza xfege exvia hrea - ¤¨¤¤¦§
.dyryäæ 'ètLnä ìò áLBéìe'oiicBzéîàì úîà ïéc ïcä. §¥©©¦§¨¤©¨¦¤¤©£¦

,Bøöéa øabúnä äæ ,'äøeáâìå'xvid lr aehd xvid z` xiabny §¦§¨¤©¦§©¥§¦§
,`heg epi`y cala ef `l ,`ehgl rxd xvid el xne`yky ,rxd

.devn miiwne jled `l`ïúBðå àNBpL äæ ,'äîçìî éáéLî'§¦¥¦§¨¨¤¤¥§¥
elà ,'äøòL' .äøBz ìL dzîçìîamc` ipaïéáéøòîe ïéîékLnL- §¦§©§¨¤¨¨§¨¥¤©§¦¦©£¦¦

,axra wx mi`veie xwead znkyda mi`aézáe úBiñðk ézáa§¨¥§¥¦¨¥
,úBLøãîz` geztl 'mixrey'k miyrpy epiid 'dxry' oeyle ¦§¨

.axra mixryd zlirp onf cr my mixg`ne ,dnkyda zezlcd
epzLð äî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ïécä úcî äøîà̈§¨¦©©¦¦§¥©¨¨¦¤¨©¦§©

elà,my`x z` xhrn dz`y ,el` zecn mda yiyelàîoi`y ¥¥¥
.el` zecn mdadì øîà,`ed jexa yecwdeâL ïéia älà íâå' ¨©¨§©¥¤©©¦¨

'äiìéìt e÷t ['Bâå] eòz øëMáe(f gk my),ïéàåoeylàlà 'ä÷et' ©¥¨¨§¨§¦¦¨§¥¨¤¨
øîàpL ,ípäéâ(`l dk '` l`eny)ïéàå ,'ä÷eôì Eì úàæ äéäú àì'oeyl ¥¦Ÿ¤¤¡©Ÿ¦§¤Ÿ§§¨§¥

øîàpL ,ïéðéic àlà äìéìteze` miaiigny dxd dy` sbepd iabl §¦¨¤¨©¨¦¤¤¡©
zecled inc z` dlral mlyl mipiicd(ak `k zeny),'íéììôa ïúðå'§¨©¦§¦¦

s` elykpe ,oiid ici lr erh xecay miaeygde mipiicd mb ,xnelk
.miwicvd y`xay dxhrl ekfi `l okle ,dxez ipice d`xeda

äðùî
egcedy xir epiide ,zgcpd xir iyp` ly mpica zwqer ef dpyn
oia welig yiy dxeza ycgzpe .dxf dcear cearl diayei ziaxn
,dxf dcear ecary xird aex oiae dxf dcear micaerd micigi
mpenne dliwq zzina dphw oixcdpq ici lr mibxdp micigidy
dlecb oixcdpq ici lr mibxdp miaexnd eli`e ,d`pda xzen

ihxt ex`eai oldle .d`pda xeq`e sxyp mpenne siiq zzina
.dfa mipicd

úçcpä øéò éLðà,dxf dcear cearl egced maexy xird iyp` - ©§¥¦©¦©©
øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà(ci bi mixac)éða íéLðà eàöé' ¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©¨§£¨¦§¥

,'íøéò [éáLé] (éùðà) úà eçéciå Eaøwî ìòiìáixac zernynne §¦©©¦¦§¤©©¦¤Ÿ§¥¦¨
mdl oi`e ,l`xyi llkn e`viy cenll yi ,'miyp` e`vi' aezkd

.`ad mlerl mnr wlg
íéâøäð ïðéàå,zgcpd xir iyp` oick siiq zzinaäéçécî eéäiL ãò §¥¨¤¡¨¦©¤¦§©¦¤¨

,dxf dcear cearl xird iayei z` egicdy miyp`d -dúBàî¥¨
øéòä,migcend ly xird dze`a mixc -èáMä BúBàîeoke - ¨¦¥©¥¤

,migcend ly hayd eze` ipa migicnd eidiydaeø çceiL ãòå- §©¤©¨
iayez aex egceiy cr zgcpd xirl ziyrp xird oi` ok enke

,dxf dcear cearl xirdíéLðà äeçéciL ãòåmibxdp mpi` oke - §©¤©¦¨£¨¦
m` la` .miphw e` miyp `le ,miyp` migicnd eid ok m` `l`

çceäL Bà ,íépè÷e íéLð äeçécäwxdèeòéî,xird lyäéäL Bà ¦¦¨¨¦§©¦¤©¦¨¤¨¨
äéçécîn mixcdì äöeç,xirl ueg -éøämigcen ly mpicelà ©¦¤¨¨¨£¥¥

íéãéçikxzen mpenne dliwqa mzziny ,dxf dcear micaerd ©§¦¦
.d`pda
ïéëéøöemigcend,ãçàå ãçà ìëì äàøúäå íéãò éðLmpi`y epiidc §¦¦§¥¥¦§©§¨¨§¨¤¨§¤¨

bxdpmicaerd on cg` lk lr micr ipy mpyi ok m` `l` mi
.cary mcew mdn cg` lka micrd exzd ok enke ,dxf dcearl

íéaeøîaî íéãéçia øîBç äæmicaerd micigid mixeng df oiprl - ¤¤©§¦¦¦©§¦
,micaerd miaexnd on dxf dcearíéãéçiäLmzzinäìé÷ña ¤©§¦¦¦§¦¨

e ,dxengdêëéôì,mzzina dxezd mdilr dxingdy xg`n - §¦¨
y mdilr dliwdèìt íðBîî,mnr mpenn z` milkn oi`y - ¨¨¨©

,d`pda `ed xzeneåeli`ïéaeøîädliwd ,dxf dcear micaerd §©§¦
mzziny dxezd mdilrééña,óeCëéôìy mdilr dxingdíðBîî §©¦§¦¨¨¨

,ãáà.d`pda xeq`e etxeyl yiy ¨¥
on micnlpd zgcpd xir iabl mipic dnk zx`an dpynd

`xwna xn`p :da miwqerd ze`xwnd(fh bi my)éáLé úà äkú äkä'©¥©¤¤Ÿ§¥
,'áøç éôì úàfä øéòämei miyely xira `vnp mc`y xg`ly oeike ¨¦©Ÿ§¦¨¤

y 'iayei' zaizn wiicl yi okl ,xird iayein aygp `edúønçä©©¤¤
úìnbäå,milnbe mixeng iakex ly dxiiy -íB÷nî úøáBòä §©©¤¤¨¤¤¦¨
,íB÷îì,mei miyely zgcpd xira dakrzpe,dúBà ïéìévî elà éøä §¨£¥¥©¦¦¨

herine ,dxf dcear cearl egced xird iayei aex m` ,xnelk
xir' zeidl xird ly dpic if` ,mdnr egced `l xird iyp`
mixenge milnb iakex ly dxiiy da yi m` la` ,'zgcpd
md xy`ke ,dxf dcearl egced `le ,mei miyely da eakrzpy
md milivn ,egced `l xird iyp` aexy `vnp herinl mitxhvn
llka ef dxiiy s` ixdy ,cae` mpenn oi`y xird iayei lk z`
micaerd micigi oick migcend z` mibxed `l` ,md 'xird iayei'

.dxf dcearøîàpL)dzîäa úàå äa øLà ìk úàå dúà íøçä' ( ¤¤¡©©£¥Ÿ¨§¤¨£¤¨§¤§¤§¨
'áøç éôì(my),eøîà ïàkîy ,minkgéñëðddëBúaL íé÷écöjeza - §¦¨¤¦¨¨§¦§¥©¦¦¤§¨

,dxf dcear cearl egcip `ly el` ,epiidc ,xirdïéãáBàs` - §¦
mdiqkp la` ,xird iyp` x`y iqkp llka mitxyp mdiqkp

ïéèéìt dì äöeçaL,xirl uegn miqkp el` miwicvl yi m` - ¤§¨¨§¥¦
oeyln wiicl yi oky ,mtxeyl jixv oi`e ,dhiltl md mixzep

,dkezay dn `l` sexyl oi`y 'dze`' `xwndåmiqkpdìL §¤
d,íéòLøif` ,dxf dcear cearl egcipy el` ,epiidcïéael` §¨¦¥

dëBúaLe ,xird jeza -ïéael`dì äöeçaLmdl yiy miqkp s` - ¤§¨¥¤§¨¨
,zxg` xira,ïéãáBà elà éøäz`e' `xwnd oeyln zeaxl yi oky £¥¥§¦
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(fi bi,,day aegxd l` xiray oennd lk z` seq`l yiy ,epiidc

.eze` mitxey mye ,xird iyp` mitq`zn eay agx mewn `edy
dì ïéà íàef xirl -,áBçø dì ïéNBò ,áBçøzeevn z` miiwl ick ¦¥¨§¦¨§

m` ok enke .aezkddì äöeç dáçø äúéäly qepikd mewn m` - ¨§¨§Ÿ¨¨¨
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המשך בעמוד עו



ריב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oixcdpq(oey`x meil)

,izhin lr zgpa zen`yeäBîk éúéøçà àäzwlg il didi - §¥©£¦¦¨
,l`xyi enk ,`ad mlerlåàì íàå,dpeyn dzina zen`y -éððä §¦¨¦§¦

énòì CìBä.miiebd lkk ,mpdibl - ¥§©¦
:weqta xn`p .mrla zyxta exn`py miweqt zyxec `xnbd

ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå'ExAcie mrlA l` E`aIe mciA minqwE ©¥§¦§¥¨§¦§¥¦§¨§¨¦§¨¨©¨Ÿ¤¦§¨©§©§
'wla ixaC eil`(f ak xacna),àðziyp` ,`ziixaaå ïéãîiyp`áàBî ¥¨¦§¥¨¨¨¨¦§¨§¨

,íìBòî íBìL íäì äéä àìmrlan ywal cgi ekld mewn lkne Ÿ¨¨¨¤¨¥¨
,l`xyi z` llwiyì ìLî,øãòa eéäL íéáìk éðLlr xenyl ¨¨¦§¥§¨¦¤¨¨¥¤

,miyakdäæì äæ ïéaeäö eéäå,df lr df miqrek -ìò áàæ àaalkd §¨§¦¤¨¤¨§¥©
øîà ,ãçàäalkdøçàä,ealaò éðéà íàBøæBixd ,ipyd alkl - ¨¤¨¨©¨©¥¦¥¦§

âøBä íBiäa`fdàa øçîìe ,BúBàa`fdíäéðL eëìä ,éìòcgieâøäå ©¥§¨¨¨¨©¨§§¥¤§¨§
z`,áàfädry dze`a eyyg a`en iyp` wxy s` o`k jke ©§¥

eyygy oeik ,mdl xefrl oicn iyp` e`a mewn lkn ,l`xyin
z` mb ebxdi jk xg`e a`en iyp` z` l`xyi ebxdi dligzy

.oicn iyp`
éLðéà éøîàc eðééä ,àtt áø øîàmc` ipa milibxy dn edf - ¨©©¨¨©§§¨§¥¦§¥

,xnelàøðeLå àúLekøk,daixn mdipia yiy ,lezgde dclegd - ©§§¨§¨¨
àcb ùéác àaøzî àìelä eãáòeyre dry itl mdipia enilyd - £©¦¨¦©§¨§¦©¨

.rx lfn lra ly FAlgn 'dbibg'¤§
mrla zyxta xn`p(f ak xacna)oicn ipwfe a`Fn ipwf EklIe'©¥§¦§¥¨§¦§¥¦§¨

xn`p jk xg`e ,'mrlA l` E`aIe mciA minqwE(g ak my)éøN eáLiå' §¨¦§¨¨©¨Ÿ¤¦§¨©¥§¨¥
,'íòìa íò áàBî:`xnbd zl`eyìefà ïëéäì ïéãî éøNåokidl - ¨¦¦§¨§¨¥¦§¨§¥¨©

daiyn .mrla mr eayi a`en ixy wx recne ,oicn ixy ekld
:`xnbdeäì øîàc ïåékmrlaøác íëúà éúBáLäå äìélä äô eðéì' ¥¨§¨©§¦Ÿ©©§¨©£¦¦¤§¤¨¨

'il` 'd xAci xW`M(my),eøîà,oicn ixyúà àðBOL áà Lé íeìk ©£¤§©¥¥¨¨§§¥¨¤¥¤
,Bðaeay okle l`xyi z` llwl mrlal zeyx 'd ozi `l i`ceae §

.mnewnl
àtöeç ,ïîçð áø øîà,zefr ly dbdpd -épäî àiîL étìk eléôà ¨©©©§¨§¨£¦§©¥§©¨§©¥

,`ed jexa yecwd itlk elit` dliren -áéúk àøwéòîixdy - ¥¦¨¨§¦
mrlal 'd xn` dligza(ai ak my)óBqáìe ,'íänò Cìú àì'- Ÿ¥¥¦¨¤§©

my epiliy mrla mdl xn`e mitqep mixy eil` e`ay xg`l
oevx oi`y rciy s` ,l`xyi z` llwl 'd el xizi `ny ,dlila

,jka 'dáéúk'd el xn`y(k ak my)'ízà Cì íe÷'. §¦¥¦¨
:`tveg oipra ztqep `xninàìa àúeëìî ,àtöeç ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¨©§¨§¨

àéä àâàz`l` dxqg dpi`e ,zekln ly dgekk lecb dgek - ¨¨¦
,xzkáéúëcxpa` z` bxd cec `av xy diexv oa a`eiy xg`l ¦§¦

,eixg` jlny zyea yi` lye ,le`y ly e`av xy didy xp oa
eicarl cec xn`(hlÎgl b 'a l`eny)ltp lFcbe xU iM Ercz `Fld'£¥§¦©§¨¨©

,l`xUiA dGd mFIdéða älàä íéLðàäå Cìî çeLîe Cø íBiä éëðàå ©©¤§¦§¨¥§¨Ÿ¦©©¨©¤¤§¨£¨¦¨¥¤§¥
'Bâå épnî íéL÷ äéeøö,'FzrxM drxd dUrl 'd mNWix`eane §¨¨¦¦¤¦§§©¥§Ÿ¥¨¨¨§¨¨

z` yiprdl leki did `l mewn lkn jln did cecy s`y weqta
`edy envr lr xn` df lre ,epnn fre dyw didy ,diexv oa a`ei
jlnl geyn ip`y `id mdn xzei izlecb lk ,xnelk ,'jln geyn'

.xzk `ll zeklnk `id zefrdy gkene ,`l mde
:mrla oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd,íòìa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¨

øbéç[rlevÎ]øîàpL ,äéä úçà Bìâøa(b bk xacna),'éôL Cìiå''ity'e ¦¥§©§©©¨¨¤¤¡©©¥¤¤¦
elbxa rlev dide ,dnewnn mvrd d`viy ,d`ivi oeyln `ed

.zg`dïBLîLrlev did ,xeaibdøîàpL ,åéìâø ézLazkxaa ¦§¦§¥©§¨¤¤¡©
oc epal epia` awri(fi hn ziy`xa)Kxc ilr Wgp oc idi'éìò ïBôéôL §¦¨¨¨£¥¤¤§¦£¥

ñeñ éáwò CLBpä çøBàiabl xen` df weqte ,'xFg` Fakx lRIe ©©¥¦§¥©¦ŸŸ§¨
dheq zkqna mb eyxcy enk ,xeaibd oeyny.(:h)

àîeñ ,íòìa[xeirÎ]øîàpL ,äéä åéðéòî úçàa(b ck xacna)m`p' ¦§¨¨§©©¥¥¨¨¨¤¤¡©§ª
xaBd m`pE xra FpA mrlA,'ïéòä íeúLjkne ,dgezt epiry epiide ¦§¨§§Ÿ§ª©¤¤§¨¨¦

dgezt dzid zg`d epir wxy rnyn mipird `le 'oird' xn`y
.da d`ex did `ly ,dnezq dzid dipyd epir eli`e ,d`exe

,mrlaäéä Búnàa íñB÷enk ,ezn` ici lr minqw dyer did - ¥§©¨¨¨
lirl x`eand 'exekfa dlrn'(:dq),ezexkf lr znd z` aiyeny ,

,jkl di`xde,àëä áéúk,mrla iabl(c ck my),'íéðéò éeìâe ìôBð' §¦¨¨¥§¥¨¦
,íúä áéúëe,ryxd ond iabl(g f xzq`)äpäå'ähîä ìò ìôBð ïîä §¦¨¨§¦¥¨¨¥©©¦¨

'Bâåezpeeky yexeyg` aygy x`ean mye ,'dilr xYq` xW` §£¤¤§¥¨¤¨
y ,dilr `ealel xn`(my)dMlOd z` WFAkl mbd KlOd xn`Ie'©Ÿ¤©¤¤£©¦§¤©©§¨

.'ziAA iOr¦¦©¨¦
,øîà àøèeæ øî ,øîzéàmrlaàðéáøc déøa øî .äéä Búnàa íñB÷ ¦§©©§¨¨©¥§©¨¨¨©§¥§©¦¨
.BðBúà ìò àaL ,øîà:`xnbd zx`anøîàc ïàî`xhef xn - ¨©¤¨©£©§¨©

mrlay xn`yïøîàãk ,äéä Búnàa íñB÷`id jkl di`xd - ¥§©¨¨¨§©£©©
.x`azdy enke ,xzq` zlibna weqtdnBðBúà ìò àa øîàc ïàîe©§¨©¨©£

,äéä,xg` weqtn z`f cnelàëä áéúkmrla ixaca ,o`k xn`p - ¨¨§¦¨¨
'áëL òøk',(h ck xacna)íúä áéúëelrie `xqiq iabläéìâø ïéa' ¨©¨©§¦¨¨¥©§¤¨
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מעש"ק, בו כותב ע"ד התעסקותו בשדה חינוך הכשר המקרב את לבם של 

בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים, ומה שכותב שאינו שבע רצון כי לא הצליח הרבה במשמעת, הנה 

זה מכבר אמרתי לו שיסיח דעתו מהמרה שחורה שלו שאין לו יסוד, ומה שלא הצליח הרבה, הנה בטח 

הוא ע"פ מרז"ל מגילה ו' ע"ב אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, אבל קודם לזה נאמר, 

אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, ובמילא הרי בידו דבר זה.

ב( מ"ש שאינו שבע רצון, הנה סימן טוב הוא זה, כי אי שביעת רצון יכול להמשיך גילוי כחות 

הנעלמים אם כחות הגלוים אינם מספיקים, משא"כ שביעת רצון מביא ע"פ רוב לישות וכו' והעדר 

האדם  שעבודת  והכוונה  המקווה,  תכלית  היפך  וזה  המתאים,  במרץ  העבודה  העדר  ועכ"פ  העבודה 

צריכה להיות דוקא ביגיעה. והאריכות בזה אך למותר.

בברכה להצלחה בענינים הכלליים והפרטיים.

המחכה לבשו"ט.



ריג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc oixcdpq(oey`x meil)

.lecb cec `qk didy enk lecb e`qk didiy dzid mzpeek
:eixac z` ixn xa dax gikenéëä àîéz àì éàcyxtz `l m`y - §¦¨¥¨¨¦

zxiya xn`py ,xg` weqt jilr dywi ok m` ,weqtd z` ok
,`xqiq z` dbxdy lri iabl dxeacøáç úLà ìòé íéLpî CøBáz'§©¦¨¦¨¥¥¤¤¤

'CøBáz ìäàa íéLpî éðéwä(ck d mihtey),xxal yie ,'ìäàa íéLð' ©¥¦¦¨¦¨Ÿ¤§¨¨¦¨Ÿ¤
,weqta exkfedyeäðéð ïàîl dpeekd ixd ,od in -ìçø ,ä÷áø ,äøN ©¦§¨¨¦§¨¨¥

,äàìå,dyw ok m`e ,'ld`' oeyl dxeza dxn`p odiablyçøBà §¥¨©
éëä øîéîì àòøàxzei jxeaz lriy xnel `id ux` jxc ike - ©§¨§¥©¨¦

,dpeekd ef oi` i`ce ixd ,d`le lgx dwax dxy ,zedn`dnàlà¤¨
øîà÷ 'ïéòî'eid zedn`dy myk jxeaz `idy weqtd zpeek - ¥¥¨¨©
e ,zekxeanøîà÷ ïéòî énð àëäel exn`y gqepa ,o`k mbe - ¨¨©¥¥¥¨¨©

milecbe miaeh eidi dnly ly e`qke enyy dpeekd cecl eicar
.cec lyk

:`xnbd zxne` .weqtd yexita wlegd zrc z` `xnbd d`ian
å,ixn xa daxàâéìteixac lr wleg -áø øîàc ,éðBç øa éñBé áøc §§¦¨§©¥©¦§¨©©

,Bãéîìúå Bðaî õeç ,àp÷úî íãà ìka ,éðBç øa éñBéjkl di`xde ¥©¦©Ÿ¨¨¦§©¥¦§§©§¦
a `pwzn mc` oi`yBða`idäîìMîcec icar exn`y ,jlnd §¦§ŸŸ

F`qM z` lCbie LnXn dnlW mW z` midl` ahii' jlnd cecl¥¥¡Ÿ¦¤¥§ŸŸ¦§¤¦©¥¤¦§
.'L`qMnåa `pwzn epi`y di`xdàîéà úéòaéà ,Bãéîìúm` - ¦¦§¤§©§¦¦¨¥¥¨

eax edil`n ryil` ywiay dnn z`f micnely xn`z dvxz
'éìà Eçeøa íéðL ét àð éäéå'(h a 'a mikln).ezywal edil` mikqde , ¦¦¨¦§©¦§£¥¨

àîéà úéòaéàådyry dnn z`f micnely xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
Lci z` Yknqe' el xn` 'dy ,ecinlz oep oa ryedil epiax dyn§¨©§¨¤¨§

'eilr(gi fk xacna)xn`py ,mici ipya eknqe elyn siqed `ede ,my) ¨¨
(bk fk.'eäeöéå åéìò åéãé úà CBîñiå'ipeg xa iqei iax ixacn gkene ©¦§¤¨¨¨¨©§©¥

enyn dnly `qke my lcbi zn`ay dzid cec icar zpeeky
.cec ly e`qke

xn`p .mrla zyxta miweqtd z` yexcl dkiynn `xnbd
:weqtaíNiå''díòìá éôa øác'xAcz dke wlA l` aEW xn`Ie ©¨¤¨¨§¦¦§¨©Ÿ¤¤¨¨§Ÿ§©¥

(d bk xacna),eita 'd myy 'xac' edn `xnbd zx`an ,øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
Càìî ,øîBàllwl el gipi `ly ,j`ln cia mrla z` 'd xqny - ¥©§¨
.l`xyi z`'äkç' ,øîà ïúðBé éaøgipd lekiak ,mibc da miqtezy ©¦¨¨¨©©¨

.epevx cbp jxai `l` ,llwl el gipz `ly ,dkg eita 'd
òLø BúBà ìL Búëøaî ,ïðçBé éaø øîà,mrla -äéä äî ãîì äzà ¨©©¦¨¨¦¦§¨¤¨¨©¨¨¥¤¨¨

Baìaxn`p ixdy ,llwl(e bk mixac)l` rnWl Lidl` 'd da` `le' §¦§Ÿ¨¨¡Ÿ¤¦§Ÿ©¤
dllw lk ok m`e ,'dkxal dllTd z` LN Lidl` 'd KtdIe mrlA¦§¨©©£Ÿ¡Ÿ¤§¤©§¨¨¦§¨¨
:opgei iax x`an ,oipr eze`a dkxal dktdp ,xnel mrla ywiay

Lwéamrla,úBLøãî ézáe úBiñðk éza íäì eäé àlL øîBìjtde ¦¥©¤Ÿ§¨¤¨¥§¥¦¨¥¦§¨
xn`e eixac z` 'déìäà eáBh äî''á÷òé E(d ck xacna)iza epiide , ©Ÿ¨¤©£Ÿ

y xnel ywia .zeyxcn,íäéìò äðéëL äøLz àìz` 'd jtde Ÿ¦§¤§¦¨£¥¤
xn`e eixacéúBðkLîe''ìàøNé E(my).l`xyi lr dpiky dxyzy , ¦§§¤¦§¨¥

y xnel ywiaïúeëìî àäz àìl`xyi ly,úëLîðxn`eíéìçðk' Ÿ§¥©§¨¦§¤¤¦§¨¦
'eéhð(e ck my)mxefy ,lgpk l`xyi ly zeklnd jx`zze dhizy , ¦¨

y xnel ywia .dwqtd `ll cinz,íéîøëe íéúéæ íäì àäé àìŸ§¥¨¤¥¦§¨¦
xn`e'øäð éìò úBpâk'(my)y xnel ywia .ïçéø àäé àìl`xyi ly §©£¥¨¨Ÿ§¥¥¨
,óãBðxn`e ,zeevn eniiwi `ly jkl lyn edfe,''ä òèð íéìäàk' ¥©£¨¦¨©

ywia .zeevnn scep ogix `diy epiide ,minya oin `ed 'mild`'e
y xnel,äîB÷ éìòa íéëìî íäì eéäé àìxn`e'íéî éìò íéæøàk' Ÿ¦§¨¤§¨¦©£¥¨©£¨¦£¥¨¦

(my)y xnel ywia .mifx`k mideab mdikln eidiy epiide ,äéäé àìŸ¦§¤
,Cìî ïa Cìî íäì,xg` jln mdilr ekilnie mklna ecxni `l` ¨¤¤¤¤¤¤

xn`e ,zewelgn mdipia eaxie'åéìcî íéî ìfé'(f ck my)enk ,epiide , ¦©©¦¦¨§¨
jlnd ly eipan jynz zeklnd jk ,envr ilcdn milfep mindy

y xnel ywia .xg` mewnn `le ,mcewdúèìBL ïúeëìî àäz àìŸ§¥©§¨¤¤
,úBîeàaxn`e'íéaø íéîa Bòøæå'(my)zene`d lr ehlyiy , ¨§©§§©¦©¦

y xnel ywia .miax min mipeknyäfò àäz àìdwfg -,ïúeëìî Ÿ§¥©¨©§¨
xn`e'Bkìî ââàî íøéå'(my),'swzie' `ed 'mxie' ly mebxzde , §¨Ÿ¥£©©§

y xnel ywia .dwfge dtiwz l`xyi zekln `dzy xnelkàìŸ
ïúeëìî [äneéà] (úîéà) àäzzeklnn mi`xi zene`d eidi `ly - §¥£¨©§¨

xn`e ,l`xyi,'Búeëìî àùpúå'lkde znnexn mzekln didzy §¦©¥©§
.mdn mi`xi eidi

:mrla ly eizekxa oipra `xnin d`ian `xnbdøa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©
ílek ,àðäkmrla ly eizekxa lk -äìì÷ì eøæçeniiwzde ©£¨¨¨§¦§¨¨

,zn`a ezpeek dzidy itk ,l`xyiaézaîe úBiñðk ézaî õeç¦¨¥§¥¦¦¨¥
,úBLøãîzeiqpk iza l`xyil eidi `ly ezllw dniiwzd `ly ¦§¨

,`pdk xa `a` iax z`f gikene .zeyxcn izaeøîàpL(e bk mixac) ¤¤¡©
éäìà 'ä êBôäiå'úà El Eéäìà 'ä Eáäà ék äëøáì äììwä,'Eyie ©©£¡Ÿ¤§¤©§¨¨¦§¨¨¦£¥§¡Ÿ¤

weqta dxn`py wiicl'äìì÷',cigi oeyla,'úBìì÷' àìåcnll §¨¨§Ÿ§¨
`l zellwd x`y eli`e ,dkxal ixnbl 'd jtd zg` dllw wxy

.l`xyia eniiwzd seqa `l` ,ixnbl ektdp
:ztqep `xninéàî ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§©¦¨©©¦¨¨©

áéúëcweqtd yexit dn -úBøzòðå áäBà éòöt íéðîàð'zektdpÎ] ¦§¦¤¡¨¦¦§¥¥§©§¨
[zepn`pdn'àðBN úB÷éLð(e fk ilyn),äiçà ìléwL äìì÷ äáBè §¦¥¨§¨¨¤¦¥£¦¨

,òLøä íòìa íëøaL äëøaî øúBé ,ìàøNé úà éðBìéùäixdyäiçà ©¦¦¤¦§¨¥¥¦§¨¨¤¥§¨¦§¨¨¨¨£¦¨
a ìàøLé úà ìlé÷ éðBìéMäoeyløîàpL ,'äð÷'(eh ci '` mikln)äkäå' ©¦¦¦¥¤¦§¨¥§¨¤¤¤¡©§¦¨

,'Bâå 'íéîa äðwä ãeðé øLàk ìàøNé úà 'ämneiw `diy ,xnelk ¤¦§¨¥©£¤¨©¨¤©©¦§
enewnn ccepy ,mina dpwd ly eneiwk ,c`n yelg l`xyi ly

,dkxa mb yi ef oeyla mpn` ,dphw daiq lk zngnäæ äð÷ äî©¨¤¤
Bòæéâå ,íéî íB÷îa ãîBò¥¦§©¦§¦§

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

המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בנוגע לבנו... שי' בענין זיווג מתאים בגו"ר, הנה עליו ג"כ בעצמו לעוררו אשר כל הענינים 

ג"כ האתעדל"ע  ובמילא הם בדוגמת הענינים דלמעלה, אשר לכן  דלמטה הם משתלשלים מלמעלה 

ג"כ תוכן הפנימי של מאמר רז"ל שמדותיו של הקב"ה הם מדה כנגד מדה,  וזהו  באה באתעדל"ת, 

ובמילא צריך הוא בעצמו וכן כל אלה שנוגע להם הענין של נשואי בנו שי', להתחזק בהענינים המביאים 

לידי יחוד קוב"ה ושכינתי' כביכול וע"פ המבואר בתניא פרק מ"א ובכמה מקומות בדא"ח, כדי באר.

בטח לקחו חלק בההתועדיות שנערכו בחדש תשרי בתוככי אנ"ש ואתענין לדעת הפרטים בזה.

בברכה.



ריד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc oixcdpq(iyily meil)

,ray za `hg lr'ïéáé éî úBàéâL' ,íìBò ìL BðBaø`ed in - ¦¤¨§¦¦¨¦
,bbeya zexiarn rpndl lekiy[déì øîà]'dCì é÷éáLlegn - ¨©¥§¦¦¨

xn`e cec siqed .zebbyd lr jl'éðwð úBøzñpîe's` il lgn - ¦¦§¨©¥¦
,'d el xn` ,cifna mdy mbd ,xzqa eyrpy zexiar lrCì é÷éáL§¦¦¨

xn`e cec siqed .mdilr s` jl legn -'Ecáò CBNç íéãfî íb'- ©¦¥¦£©§¤
,'d el xn` ,`iqdxta eyrpy cifna zexiar lr s` il lgné÷éáL§¦¦

.Cìxn`e cec siqed,'íúéà æà éá eìLîé ìà',xnelkBòzLéì àìc ¨©¦§§¦¨¥¨§¨¦§©
ïðaø éal`'e ,i`hga zexecd jyna minkg icinlz ewqri `ly - ¦©¨¨

did`y ,'mzi` f`' ,lyn jxca i`hga eyxci `ly epiid 'elyni
,'d el xn` .mlye minzCì é÷éáL`ly ,df oiprl s` jl izlgn - §¦¦¨

cec el xn` .j`hga zexecd inkg ewqri,'áø òLtî éúéwðå'§¦¥¦¦¤©¨
xnelkéðBçøñ áúké àlLza `hg mi`iapd ixtqa azki `ly - ¤Ÿ¦¨¥¦§¦

.rayBì øîàdf xac ,'døLôà éàziyry dryny oeik ,ezeyrl ¨©¦¤§¨
,dxwerl xyt` i`e ,ef dyxt aezkl daygna dlr okäîeze`d ©

éøOî ézìèpL ã"eédid ,'dxy' dny z` iz`xwykçåBöå ãîBò ¤¨©§¦¦¨©¥§¥©
øîàpL ,Bì ézôñBäå òLBäé àaL ãò ,íéðL änk(fh bi xacna)àø÷iå' ©¨¨¦©¤¨§ª©§©§¦¤¤¡©©¦§¨

dlek äLøtä ìk ,'òLBäé ïeð ïa òLBäì äLî,df `hga zwqerd Ÿ¤§¥©¦§ª©¨©¨¨¨¨
änëå änk úçà ìòleki ipi` okle ,geevze cenrz dpwgn` m`y ©©©©¨§©¨

.ef dyxt wegnl
:df weqt lr ztqep dyxcøîà ,'áø òLtî éúéwðå'jlnd cec §¦¥¦¦¤©¨¨©

Blek ïBò BúBà ìò éì ìBçî ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì.ray za ly §¨¨¦¤¨§¦©¨

øîà,`ed jexa yecwd elða äîìL ãéúò øákBúîëça øîBì E ¨©§¨¨¦§ŸŸ¦§©§¨§¨
(hkÎfk e ilyn)Cläé íà ,äðôøMú àì åéãâáe B÷éça Là Léà äzçéä'£©§¤¦¥§¥§¨¨Ÿ¦¨©§¨¦§©¥

ä÷pé àì eäòø úLà ìò àaä ïk ,äðéåkú àì åéìâøå íéìçbä ìò Léà¦©©¤¨¦§©§¨Ÿ¦¨¤¨¥©¨©¥¤¥¥Ÿ¦¨¤
,'äa òâBpä ìk.ixnbl df `hg lr legnl xyt` i`edéì øîà,cec ¨©¥©¨¨©¥

àøáb àeää ãøèð éëä ìkdlign il didz `ly ipic edf m`d - ¨¨¦¦§©©©§¨
.df `hg lrdéì øîà,`ed jexa yecwdéìò ìa÷,ïéøeqé Extkzie ¨©¥©¥¨¤¦¦
e ,j`hg jlåéìò ìa÷.mixeqi jlnd cec ¦¥¨¨

:cec ly eixeqi eid dn `xnbd zx`an,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
epnî eLøéôe ,äpéëL epîéä ä÷lzñðå ,ãåc òøèöð íéLãç äML¦¨¨¨¦¦§©©¨¦§¦§©§¨¥¤§¦¨¥§¦¤

.ïéøãäðñ,ax z`f cnl oipn `xnbd zx`anáéúëc ,'òøèöð'mildz) ©§¤§¦¦§©©¦§¦
(h `p,'ïéaìà âìMîe éðñaëz øäèàå áBæàa éðàhçz'aef`a dxdhe §©§¥¦§¥§¤§¨§©§¥¦¦¤¤©§¦

.rxhvpy gkene ,rxevn iabl dxn`p,'äpéëL epîéä ä÷lzñð'¦§©§¨¥¤§¦¨
áéúëc(ci `p my),'éðëîñú äáéãð çeøå EòLé ïBNN él äáéLä',xnelk ¦§¦¨¦¨¦§¦§¤§©§¦¨¦§§¥¦

oi` ixdy ,d`eap gex ilr dxyz ,'oeyy'd z` il aiyzy ici lr
epnn dwlzqd onf eze`ay gkene ,zeavr jezn dxey dpiky

.ycewd gex eilr dzxy `le dpikyd,'ïéøãäðñ epnî eLøôe'¥§¦¤©§¤§¦
áéúëc(hr hiw my)éàøé éì eáeLé','Bâå 'Eeyxt onf eze`ay epiide ¦§¦¨¦§¥¤§

.eil` aeyl mikixv eide ,epnn
:`xnbd zl`eyïìpî íéLãç äMLel`d mixacd lky epl oipn - ¦¨¨¨¦¦¨¨

:`xnbd daiyn .miyceg dyy jyna eidáéúëc(`i a '` mikln) ¦§¦
äðL íéòaøà ìàøNé ìò ãåc Cìî øLà íéîiäå'§©¨¦£¤¨©¨¦©¦§¨¥©§¨¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc oixcdpq(iying meil)

.àáé÷ò éaø éøác ,àaä íìBòì ,'ìäwä CBzî eãáàiå' ,äfä íìBòä¨©¤©Ÿ§¦©¨¨¨¨©¨¦§¥©¦£¦¨
àøéúa ïa äãeäé éaøe wlegøîBà,`ad mlerl wlg mdl yiy ©¦§¨¤§¥¨¥

y zcnln 'ldTd KFYn Eca`Ie' oeyleúLwaúnä äãéáàk ïä éøä ©Ÿ§¦©¨¨£¥¥©£¥¨©¦§©¤¤
,dixg` ytgn ca`ndy -

øîàpLmildza(erw hiw)gxw ipa lrEcáò Lwa ãáà äNk éúéòz' ¤¤¡©¨¦¦§¤Ÿ¥©¥©§¤
éúBöî ék,'ézçëL àì Exn`e jlnd cec mdilr lltzd ,xnelk ¦¦§¤Ÿ¨¨§¦

iigl m`iaie mdixg` ywai eingxa 'de ,cae` dyk erz mdy
lk z` eniiwy ,xnelk ,'iYgky `l LizFvn'y oeik ,`ad mlerd¦§¤Ÿ¨¨§¦

xn`py ,zeevnd(b fh xacna).'miWcw mNM dcrd lk iM'¦¨¨¥¨ª¨§Ÿ¦
weqta xn`p :gxw zyxta zeyxc d`ian `xnbd(` fh xacna),

'[çø÷] çwiå'.gwl dn weqta x`azd `leç÷lL ,Lé÷ì Léø øîà ©¦©Ÿ©¨©¥¨¦¤¨©
Bîöòì òø çwî.rx yper envrl dpw jkae ,zwelgna ligzdy - ¦¨©§©§

:weqta xkfedy itk eny z` zx`an `xnbdäçø÷ äNòpL ,'çø÷'Ÿ©¤©£¨¨§¨
ìàøNéa,dne`dn exqgpe l`xyin wlg ezngn erlapy - §¦§¨¥

.zexry dxiqgd zgxwkçézøäL ïa ,'øäöé ïa'qirkdy -åéìò ¤¦§¨¥¤¦§¦©¨¨
íéøävë íìBòä ìk úàåéãéìBî épéL ää÷äL ïa ,'úä÷ ïa' .- ¤¨¨¨©¨¢¨¦¤§¨¥¤¦§¨¦¥¦¨

mc`k ,mdipiy edw eli`ke ,mirxd eiyrna eizea` eyiiazdy
,xqea ixt lke`dípäéba äéåì äNòpL ïa ,'éåì ïa'mpdibl cxiy - ¤¥¦¥¤©£¨§¨¨§¥¦Ÿ

.dnc`a mlek erlapy ,ezcr lk ieeila
:`xnbd zl`eyá÷òé ïa énð áeLçéìådxezd dkiynd `l recn - §¦§©¥¤©£Ÿ

gxw didy ,z`f miyxec epiide ,'awri oa' zepnlBîöò á÷òL ïa¥¤¨©©§
ípäéâì:`xnbd daiyn .mlerl mpdibl envr xaigy -áø øîà §¥¦Ÿ¨©©

á÷òé ,÷çöé áø øa ìàeîLepia`Bîöò ìò íéîçø Lwéaxkfei `ly §¥©©¦§¨©£Ÿ¦¥©£¦©©§
,gxw zyxtaøîàpLoerny lr xn` ,mihayd z` awri jxiayk ¤¤¡©

iele(e hn ziy`xa),'éãák ãçz ìà íìä÷ae éLôð àáz ìà íãña'yie §Ÿ̈©¨Ÿ©§¦¦§¨¨©¥©§Ÿ¦
,jk weqtd z` yexclelà ,'éLôð àáz ìà íãBña'díéìbøî, §¨©¨Ÿ©§¦¥§©§¦

,çø÷ úãò äæ ,'éãBák ãçz ìà íìä÷ae'cgiizi `ly awri lltzde ¦§¨¨©¥©§¦¤£©Ÿ©
.dyn mr ezwelgna gxw ly eqegi zxkfda eny

weqta xn`p :gxw zcr ly mdizeny z` zx`an `xnbdxacna)

(` fha`il` ipA mxia`e ozce iel oA zdw oA xdvi oA gxw gTIe'©¦©Ÿ©¤¦§¨¤§¨¤¥¦§¨¨©£¦¨§¥¡¦¨
:mdizeny z` `xnbd zx`an ,'oaE`x ipA zlR oA oF`e,'ïúc' §¤¤¤§¥§¥¨¨

ìà úc ìò øáòLøaéàL ,'íøéáà' .z` wfig -BîöòrpndlúBNòî ¤¨©©©¥£¦¨¤¦¥©§¥£
úeðéðàa áLiL ,'ïBàå' .äáeLzdaeyz dyry xg`l ,xrva - §¨§¤¨©©£¦

.zwelgna dligza szzydy lr xrhvdeBì eNòpL ,'úìt'¤¤¤©£
úBàìt.gxw zcrn lvipy jkaïéáäå äàøL ïa ,'ïáeàø ïa'oi`y §¨¤§¥¥¤¨¨§¥¦

.x`eaiy enke ,mdn yxte ,obedk zbdep gxw zcr
,úìt ïa ïBà ,áø øîàyxt jk xg`e gxw zcra dligza didy ¨©©¤¤¤

,mdndpéî Cì à÷ôð éàî ,déì äøîà ,ezìévä BzLàgiexz dn - ¦§¦¦©¨§¨¥©¨§¨¨¦¨
ixd ,ef zwelgnnzðà äaø øî éàå ,àãéîìz zðà äaø øî éà¦©©¨©§§©§¦¨§¦©©¨©§§

àãéîìzdidi gxw m`e ,ecinlz didz dz` ,axd didi dyn m` - ©§¦¨
.gxwl xefrzy jka zlrez jl oi` ok m`e ,ecinlz didz axd

ãéáòà éàî ,dì øîà,dzr zeyrl leki ip` dn -äöòa éàåä ¨©¨©¤¡¥£©¨¥¨
eäééãäa éì éòázLàå,dyn lr welgl mzi` cgi dvra iziid - §¦§§©¦¦©£©§

.mdnr jl` ,`eal il e`xwi m`y mdl izrayp s`eäéì äøîà, ¨§¨¥
eäðéð àúLéc÷ àúLéðk dìeëc àðòãéldw lky zrcei ip` - ¨©§¨§¨§¦§¨©¦§¨¦§

,miyecwe mirepv md l`xyiáéúëcdynl gxw xn`y(b fh my), ¦§¦
'íéLBã÷ íìk äãòä ìë ék'àdéì äøî,zlt oa oe`làðàc áez ¦¨¨¥¨ª¨§¦¨§¨¥©£¨

Cì àðìévî.mdn jze` liv` ip`e ,ziaa ay -,àøîç déúé÷Là ©¦§¨¨©§¦¥©§¨
éàeb déúéðâàå ,déúéåøàå,eze` dxkiye ,oii eze` dzwyd - §©§¦¥§©§¦¥©©

el mi`xewy rnyi `ly ick ,ziad jeza oeyil eze` daikyde
,ezreay lr xeari `leàáa ìò dáúBàlr dnvr `id dayi - §©©¨¨

,ziad gzt
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רטו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc oixcdpq(iyily meil)

÷ñBò äzà Cëa ,òLø,yi` zy`a dz` lkzqn -òaøà ÷étà ¨¨§¨©¨¥©¦©§©
déúnLå ,éøetéL äàîze`n rax` digxt oa ryedi `ived - §¨¦¥§©§¥

.eyi z` dcipe ,zexteyïéðîéæ änk dén÷ì àúàeiptl eyi `a - £¨§©¥©¨¦§¦
e ,minrt dnkïìa÷ ,déì øîà,daeyza aey`e dxfga ize` law - ¨©¥©§¨

déa çbLî à÷ éåä àì`le ,digxt oa ryedi ea gibyd `l - Ÿ£¥¨©§©¥
.elaiwòîL úàéø÷ éø÷ à÷ äåä ãç àîBéryedi did cg` mei - ¨©£¨¨¨¥§¦©§©

,rny z`ixw `xew digxt oadén÷ì àúàick eiptl eyi `a - £¨§©¥
,eplawiydéãéa déì éåçà ,éìea÷ì øáñdigxt oa ryedi dvx - ¨©§©¥©£¥¥¦¥

,elawl ezpeeky ecia oniq el dyre ,elawléçc àçcéî ,øáñ àeä¨©¦§¨¨¥
éì,aey ezegcl digxt oa ryedi zpeeky ayg eyi j` -ó÷æ ,ìæà ¦£©¨©

dì äåçzLäå àzðéáì,dxf dcear myl dpial cinrd ,eyi jld - §¥§¨§¦§©£¨¨
.dl degzydedéì øîà,digxt oa ryediCa øãä,ja xefg - ¨©¥£©¨

.jlaw`edéì øîà,eyiúà àéèçîe àèBçä ìk ,Enî éðìae÷î Ck ¨©¥¨§§©¦¦§¨©¥©£¦¤
.äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøädna `xnbd zx`an ¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨

,l`xyi z` eyi `ihgdúà çécäå úéñäå óMék eLé ,øî øîàå§¨©©¤¦¥§¥¦§¦¦©¤
.[ìàøNé¦§¨¥

:'zaxwn oinie dgec l`ny' oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
øöé ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðz,yinyz ly÷Bðéz[ohwÎ] ©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨¥¤¦

äMàå,dihiykze dilk`n ,dy`d ikxv lk -äçBc ìàîN àäz §¦¨§¥§Ÿ¨
,úáø÷î ïéîéåixd ,mipa cilei `le ,ixnbl exvi z` dgci m`y oeik §¨¦§¨¤¤

yeakl lkei `l ,icn xzei epaxwi m`e ,mlerd zaiyi hrnn `ed
ezee`zz` egci m`e ,dlw mzrc dy`e wepize .zexiar xearie

`vzy yeygl yi dy`ae ,envr ca`iy yeygl yi wepizd
maxwl yi el` lka `l` ,icn xzei maxwl oi` oke ,drx zeaxzl
dgecd zeidl ,dylgd `idy l`ny cie ,xwird `idy ,oini cia

.hrn dwigxnde
:ryil` oipra `ziixa d`ian `xnbdìL ,ïðaø eðzíéàìç äL- ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦

zelgn,òLéìà äìçilegãçàlr yperk didíéaec äøébL ¨¨¡¦¨¤¨¤¦¨¦
úB÷Bðéza.el ebrlyåilegãçàlr yperk didézLa éæçâl BôçcL ©¦§¤¨¤¨£§¥£¦¦§¥

,íéãé.x`azdy enkeåilegãçàilegd `edøîàpL] ,Ba únL ¨¨¦§¤¨¤¥¤¤¡©
(ci bi 'a mikln)'Bâå Béìç úà äìç òLéìàå',yexcl yie ,'FA zEni xW` ¤¡¦¨¨¨¤¨§§£¤¨

`ed 'ea zeni xy`'e .ipy ileg `ed ,'eileg' .cg` ileg `ed ,'dlg'
ea zny ,iyily ileg.[

dfl dnicwne ,ryil` ly eileg oipra `xnin d`ian `xnbd
:ilege dpwif oipra zexninãòly epnfíäøáàepia`äéä àì ©©§¨¨Ÿ¨¨

mlera,äð÷æoeike ,mzen mei cr mixirv mi`xp mc` ipa eid `l` ¦§¨
,mdxa`l dnec did epia` wgviyéàä øîà íäøáàì éæçc ìk̈§¨¥§©§¨¨¨©©

,÷çöéeíäøáà éàä øîà ÷çöéì éæçc ìkdid mdxa` z` d`exd - ¦§¨¨§¨¥§¦§¨¨©©©§¨¨
ayege dreh did wgvi z` d`exde ,wgvi `edy ayege dreh

,mdxa` edfyäð÷æ déì éåäéìc éîçø íäøáà àòamdxa` ywia - §¨©§¨¨©£¥§¤¡¥¥¦§¨
,ezywa dniiwzde ,dpwifd ea d`xizy mingxøîàpLck ziy`xa) ¤¤¡©

(`,'íéîia àa ï÷æ íäøáàå'dxeza dxkfed `l mdxa` cr eli`e §©§¨¨¨¥¨©¨¦
ici lr ,eilr zxkip dpwifd dzidy epiide ,'minia `a' ly ef oeyl

.eizexry epialdy
ãòly epnfá÷òéepia`ìeç äåä àìàLdid `le ,zelgn eid `l - ©©£Ÿ¨£¨§¨

,zenl cner `edy rcei mc`ìeç äåäå éîçø àòaàLywia - §¨©£¥©£¨§¨
,zn jk xg`e dlgpe ylgp mc`y ,df xac dyrpe ,mingx awri

,mzeevle eipal `exwl witqiy ickøîàpL(` gn my)óñBéì øîàiå' ¤¤¡©©Ÿ¤§¥
éáà äpä,'äìBç E.zelgn dxeza exkfed `l my cre ¦¥¨¦¤

ãòly epnfçôzéîc Léìç ùéðéà äåä àì òLéìàmc` did `l - ©¡¦¨¨£¨¡¦£¦§¦§©
,zn did ,dleg didy in lk `l` ,`txzne dlgpyòLéìà àúàå©£¨¡¦¨

çôzéàå éîçø àòáedidyk envr lr mingx ywiae ,ryil` `ae - §¨©£¥§¦§©
,`ixade ,dlegøîàpL(ci bi 'a mikln)øLà Béìç úà äìç òLéìàå' ¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤¨§£¤

,'Ba úeîé`l` ,ea zn `ly ileg mb did df ileg calny rnyne ¨
.epnn `ixad

äðùî
wlg mdl oi`y zeheicdde miklnd e`aed zencewd zeipyna
lkly ,mlera eidy minly zexec d`ian epizpyn ,`ad mlerl

.`ad mlerl wlg oi` xec eze` iyp`
ïéca ïéãîBò ïéàå ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà ,ìeanä øBclr yprdl ©©¥¨¤¥¤¨¨©¨§¥§¦©¦

,mdi`hgøîàpL(b e ziy`xa),'íìBòì íãàá éçeø ïBãé àì'yie ¤¤¡©Ÿ¨¦¨¨¨§¨
y weqtdn yexclàìmdl didiïéc,yprdlàìåmda ozpizçeø Ÿ¦§Ÿ©

.`ad mlerl miwicvd mr zeigl miig
äâìôä øBcmvitde mzty z` 'd aaxre ,laa lcbn z` epay - ©§¨¨

,ux`d lk ipt lrøîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà(hÎg `i my) ¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©
('íöéôä íMîe' áéúëe) 'õøàä ìë éðt ìò íMî íúBà 'ä õôiå'yie , ©¨¤¨¦¨©§¥¨¨¨¤§¦¦¨¡¦¨

,weqtd z` yexcl,äfä íìBòa ,'íúBà 'ä õôiå'ipt lr mvitdy ©¨¤¨¨¨©¤
,zevx`d lk,àaä íìBòì ,''ä íöéôä íMîe'.ea wlg mdl oi`y ¦¨¡¦¨¨¨©¨

øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà ,íBãñ éLðà(bi bi my)íBãñ éLðàå' ©§¥§¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©§©§¥§
,'ãàî 'äì íéàhçå íéòø,yexcl yie'íéàhçå' ,äfä íìBòa ,'íéòø' ¨¦§©¨¦©§Ÿ¨¦¨¨©¤§©¨¦

,àaä íìBòì,`ad mlera wlg mdl didi `le m`hga ex`yiy ¨¨©¨
ïéca ïéãîBò ìáà,dfd mlera eyprpy s`e ,mdiyrn lr yprdl £¨§¦©¦

.`ad mlera aey myiprdl ie`xy jk lk lecb m`hg did
äéîçð éaøe wlegelàå elà ,øîBàiyp` oiae leand xec iyp` oia - ©¦§¤§¨¥¥¨¥

,mecq,ïéca ïéãîBò ïéàmecq iyp`y xne`d `nw `pzk `le ¥§¦©¦
,oica micnerøîàpL(d ` mildz)eîe÷é àì ïk ìò' ¤¤¡©©¥Ÿ¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה איזה זמן שהנני מתייעץ בעצמי אם לכתוב לו ע"ד הענין דלהלן, אבל סוף סוף באתי לידי 

ילבשו  תחי'...  בתו  אשר  הדבר  מוכרח  לכתוב...  מצדי  ומוכרחני  אחרת  ברירה  לי  אין  כי  החלטה, 

שייטלען. מבין אני אשר יש כאן כמה קישויים וד"ל, אבל איני רואה אפשריות אחרת, וכבר הורגל 

הדבר בארצות הברית וביותר מקומות, אשר הדור הצעיר אוחז במנהגים והידורים שהאבות עדיין 

המשך בעמוד הבא



רטז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc oixcdpq(iriax meil)

.cgi miaxern mlek eid `le ,envr ipta xecna did miig
:gp oa my ixac z` d`ian `xnbdøîà ,àðæéa øa àpç áø øîà̈©©¦¨©¦§¨¨©

øæòéìà déìmdxa` carìàaø íL,'aeygd' xnelk ,lecbd myl - ¥¡¦¤¤§¥©¨
,gp ly epa'äáézä ïî eàöé íäéúBçtLîì' áéúk,eid `ly xnelk §¦§¦§§¥¤¨§¦©¥¨

eid `l` ,cg` lk`n cgi milke`e ,daiza cgi miaxern mlek
,ok m`e ,zegtyn zegtynl miwlegnïeúéåä ïëéä ïezàcvik - ©¥¨£¥

,el dwewf `idy lke`d z` dige dnda lkl oikdl mileki mziid
.lek`l dwewf `idy onfadéì øîàmyok` ,eðì äéä ìBãb øòö ¨©¥©©¨¨¨¨

.íBéa äeðìëàä ,íBia dìéëàäì dkøcL äiøa ,äáézadixaedkøcL ©¥¨§¦¨¤©§¨§©£¦¨©¤¡©§¨©¤©§¨
.äìéìa äeðìëàä ,äìéla dìéëàäì§©£¦¨©©§¨¤¡©§¨©¨§¨

,xfril`l xtiqe my siqedàúéwæ éàädnyy dixa dze` - ©¦¦¨
,'ziwif'äìëà äî àaà òãé äåä àìlk`n dfi` ia` gp rci `l - ¨£¨¨©©¨¨¨§¨

,zlke` `idàðBnø éìàt à÷å áéúé äåä ãç àîBéayi cg` mei - ¨©£¨¨¥§¨¨¥¦¨
,dcil oenix jzge gp,dpéî àzòìBz ìôðeäìëàzrlez dltp - §©©§¨¦©£©¨

,dze` dlk` ziwifde ,oenixdnCìéàå ïkéî,d`lde onf eze`n - ¦¨¨¥¨
àøæéç dì ìéab äåä,mina oiaeq dl yle labn -òìúî ék- £¨©¥¨¦§¨¦©§©

,rilzn didykäìëà.mirlezd z` zlke` dzid - ¨§¨
,my el xtiq cerdéúðéæ àúMéà àéøàel `ay eteb meg ,dix`d - ©§¨¦¨¨¦§¥

zendadn lke`e qxec did `l okle ,eze` riayde of eileg zngn
,daiza eidy zeigdeøñéøzî éôè àìå àúéMî øéöa àì ,áø øîàc§¨©©¨§¦¦¦¨§¨§¥¦§¥©

àúMéà àðéæ,mei xyr mipyn xzei `le ,mini dyyn zegt `l - ¨§¨¦¨¨
.lek`l jxhvi `ly ,eze` oefl dlegd ly sebd meg leki

enyy ser ,xtiqe my jiynd,'äðéLøBà'iexw `ed `xwnd oeylae §¦¨
,'leg'àúeáéúc àðôña éðâc àaà déðéçkLà`edyk `a` e`vn - ©§§¦¥©¨§¨¥§©§¨§¥¨

,daiza el owezne oetqd excga oyidéì øîà,ser eze`l `a`àì £©¥¨
éðBæî úéòa.mraez jpi` recne ,zepefn dvex dz` oi` m`d -øîà ¨¥§¥£©

déì,ser eze`éúéæçCøòöà àì àðéîà ,àãéøè úåäc Cizi`x - ¥£¥¦©£¥§¦¨¨¥¨¨£©£¨

`ly iaila izxn`e ,miigd ilra x`y zlk`da cexh dz`y
.ixear mb milk`n jnn ywal jxrv`déì øîà,gpàåòø àäé £©¥§¥©£¨
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íéLpä Cøãk dzøáçì38íéøác Léåì÷a Bì øLôàL åéìò éeôø àeäL èéLëz ìk íäå Léàì óà íéøeñàL ©£¤§¨§¤¤©¨¦§¥§¨¦¤£¦©§¦§¥¨©§¦¤¨¨¨¤¤§¨§©
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ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

ב  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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dkld ixe`ia
ìåçá ïúàöåä [áé בשעת שלא מוציאם אם אף -

.33אכילה 
ìåçá ïúàöåä [âé בין הנשארים המאכל שיורי -

- ולהשליכם לנקותם דעתו אם וכדומה, השיניים
הסתם  ומן - לו מפריעים אינם ואם בטלטול, אסורים

בהם  לצאת מותר - .34יבלעם

הבגדים  כיסי בשולי המצטברים לפירורים הדין והוא
להשתמש  דעתו ואין בעיניו חשובים שאינם זמן שכל -

בהם  לצאת מותר - לנקותם מקפיד אינו וכן .35בהם,
בבגדיו  שנדבק ואבק בלכלוך לצאת שמותר וכלֿשכן

בגופו  השבת 36או לאחר לנקותו מקפיד אפילו -37.

zetqede mipeiv
Ò"„עד"ז31) „È˘ 'ÈÒ· כלל איסור בו אין יד כלאחר וכל :

גמורה. במלאכה אף התורה מן
לעיל גם Ê"Òוראה ·Ï 'ÈÒ ביד סת"ם שכתיבת (סברא

וכתיבה  בכך כתיבה דרך שאין לפי כשרה): אינה שמאל
פטור. שמאל ביד בשבת הכותב שהרי היא יד כלאחר

ב  נתבאר שינוי של סוג Ê"Òעוד ÊË˘ 'ÈÒ מלאכה שכל :
שלא  מפני פטורים שנים ועשאוה לעשותה אחד שיכול
מה  בשנים לעשות כלל דרך שאין בחול כדרכה נעשית

באחד. לעשות שאפשר
ÈÂÈ˘Ï ˙·˘Á ¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙ ‰Î‡ÏÓ Ì‡ ÔÈÈÚÏÂ ראה :

מכשיעור  פחות מלאכה העושה שכל א: ס"ק שב סי' קו"א
כל  טעם שזהו כן, לעשות העולם דרך שאין מפני פטור, -
חצי  שגם נתבאר ס"א שמ בסי' אמנם כידוע. שבת שיעורי

התורה. מן אסור שיעור
לקמן32) גם Ò"‡וראה Ó˘ 'ÈÒ ציפרנים גזיזת (לעניין

כדבעי  להיעשות יכולה אינה המלאכה אם גם שאסור ביד),
השינוי. מחמת

להוציאם,33) ובכוונתו כך להוציאם שדרך בכך ודי
(עי' כך להוציא נתכוין אם אף שפטור דברים שאר משא"כ

הי"ג). פי"ב משנה לחם

מפיו 34) שנתלש ברוק להחמיר ס"ד שנ בסי' המבואר ע"פ
לזרקו. ומוכן

האכילה  שסיים לאחר שנשארו בפירורים רק זה היתר אמנם
לאכלם  כדי בקיומם רוצה אם אבל אליהם, לבו שם ואינו

האוכלים. כל כדין דינם לטלטלם או
משום 35) סק"א), פב סי' (על יא ס"ק קו"א שבת מנחת

אין  שאצל"ג, מלאכה שהוא להקל: צדדים כמה בזה שיש
שאי  משום ובעיקר הרבים, רשות לנו אין הוצאה, שיעור בו
מקום  שמכל וכתב סא, סעיף כדלהלן מכך לימנע אפשר
בין  שנשאר בבשר וכן בזה, להחמיר יש דאפשר היכא

השיניים.
הוצאה 36) דרך נחשב שאינו ודאי בכיסו נמצא כשאינו

בכיסו  המצטבר שבלכלוך ההיתר צדדי לשאר ומצטרף
למקום  לצאת יכול לכתחילה ואפילו לעיל), (שהובאו
לצאת  שמותר סא סעיף (וכדלהלן בו שיתלכלך שיודע

עליו. שמקפיד בדבר ואפילו יורד), כשהגשם גם מביתו
מעט 37) שנתלשה ציפורן או עור חתיכת שן, זה ובכלל

השבת. לאחר לגמרי לתלשה ובדעתו
ואילך.38) ס"ה וכדלקמן
וש"נ.39) סכ"א סוף כדלקמן

לא החזיקו בהם, ובפרט שבנדון דידן אין זה ענין של הידור ומנהג אלא הרבה יותר מזה, ומטעמים 

מובנים איני רוצה להאריך בזה, ואף שכותב הנני בלשון הקדש, הנה בטח יוכל להסביר זה הן לעצמו 

והן לבתו וזוגתו תחינה, ואחכה לבשורה טובה אשר נתקבל אצלו הענין בהנחה טובה, אשר אז בטוח 

הדבר שיצא הענין לפועל און גלאטערהייט, וקידוש השם אשר בזה )ובפרט בסביבה שמביטים עליהם 

בשבע עינים והיא בהתנגדות וכו'( גדול ביותר. ומכלל הן וכו'.

בבקשת סליחה, אם נצרך לבקש סליחה על זה, הנני בתקוה לקבל ממנו ידיעה בהקדם היותר 

וכלי  צנור  זה  יהי'  אשר  ובודאי  גלאטערהייט,  און  גוטערהייט  טוב  בכי  הדבר  נסתדר  אשר  אפשרי, 

נוספים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת להזוג הצעיר בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

זו(  יתחילו בעבודה  גם במחנם  )ובטח אשר  ובנות חב"ד  נשי  מוסג"פ העתק מכתבי לאגודת 

ומה שנוגע ג"כ להנ"ל, אשר אם אף לפעמים נדמה שהדבר הנדרש האלט מען נאך ווייט דערפון, הנה 

זה למדים אנו ג"כ מבריאת העולם הכללי, שההתחלה היתה במצב של תהו ובהו וחשך היתה דוקא 

בבריאת אור, ואור כזה שגם לאחר תקון העולם אין ראוי להשתמש בו )אשר לכן נגנז לעתיד לבוא 

ולצדיקים ובתורה(, ודוקא על ידי התחלה כזו, הי' סדר בהבריאה בהדרגה ממטה למעלה, צומח חי 

מדבר,

ואכפול עוד הפעם שלא לדרשא קאתינא, אלא ובלבד שיבוא הדבר לפועל אז אייער טאכטער 

תחי' זאל אנטאן א שייטל, ותהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת,

המחכה לבשו"ט בברכה.

המשך מהעמוד הקודם
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.33אכילה 
ìåçá ïúàöåä [âé בין הנשארים המאכל שיורי -

- ולהשליכם לנקותם דעתו אם וכדומה, השיניים
הסתם  ומן - לו מפריעים אינם ואם בטלטול, אסורים

בהם  לצאת מותר - .34יבלעם

הבגדים  כיסי בשולי המצטברים לפירורים הדין והוא
להשתמש  דעתו ואין בעיניו חשובים שאינם זמן שכל -

בהם  לצאת מותר - לנקותם מקפיד אינו וכן .35בהם,
בבגדיו  שנדבק ואבק בלכלוך לצאת שמותר וכלֿשכן

בגופו  השבת 36או לאחר לנקותו מקפיד אפילו -37.
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Ò"„עד"ז31) „È˘ 'ÈÒ· כלל איסור בו אין יד כלאחר וכל :

גמורה. במלאכה אף התורה מן
לעיל גם Ê"Òוראה ·Ï 'ÈÒ ביד סת"ם שכתיבת (סברא

וכתיבה  בכך כתיבה דרך שאין לפי כשרה): אינה שמאל
פטור. שמאל ביד בשבת הכותב שהרי היא יד כלאחר

ב  נתבאר שינוי של סוג Ê"Òעוד ÊË˘ 'ÈÒ מלאכה שכל :
שלא  מפני פטורים שנים ועשאוה לעשותה אחד שיכול
מה  בשנים לעשות כלל דרך שאין בחול כדרכה נעשית

באחד. לעשות שאפשר
ÈÂÈ˘Ï ˙·˘Á ¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙ ‰Î‡ÏÓ Ì‡ ÔÈÈÚÏÂ ראה :

מכשיעור  פחות מלאכה העושה שכל א: ס"ק שב סי' קו"א
כל  טעם שזהו כן, לעשות העולם דרך שאין מפני פטור, -
חצי  שגם נתבאר ס"א שמ בסי' אמנם כידוע. שבת שיעורי

התורה. מן אסור שיעור
לקמן32) גם Ò"‡וראה Ó˘ 'ÈÒ ציפרנים גזיזת (לעניין

כדבעי  להיעשות יכולה אינה המלאכה אם גם שאסור ביד),
השינוי. מחמת

להוציאם,33) ובכוונתו כך להוציאם שדרך בכך ודי
(עי' כך להוציא נתכוין אם אף שפטור דברים שאר משא"כ

הי"ג). פי"ב משנה לחם

מפיו 34) שנתלש ברוק להחמיר ס"ד שנ בסי' המבואר ע"פ
לזרקו. ומוכן

האכילה  שסיים לאחר שנשארו בפירורים רק זה היתר אמנם
לאכלם  כדי בקיומם רוצה אם אבל אליהם, לבו שם ואינו

האוכלים. כל כדין דינם לטלטלם או
משום 35) סק"א), פב סי' (על יא ס"ק קו"א שבת מנחת

אין  שאצל"ג, מלאכה שהוא להקל: צדדים כמה בזה שיש
שאי  משום ובעיקר הרבים, רשות לנו אין הוצאה, שיעור בו
מקום  שמכל וכתב סא, סעיף כדלהלן מכך לימנע אפשר
בין  שנשאר בבשר וכן בזה, להחמיר יש דאפשר היכא

השיניים.
הוצאה 36) דרך נחשב שאינו ודאי בכיסו נמצא כשאינו

בכיסו  המצטבר שבלכלוך ההיתר צדדי לשאר ומצטרף
למקום  לצאת יכול לכתחילה ואפילו לעיל), (שהובאו
לצאת  שמותר סא סעיף (וכדלהלן בו שיתלכלך שיודע

עליו. שמקפיד בדבר ואפילו יורד), כשהגשם גם מביתו
מעט 37) שנתלשה ציפורן או עור חתיכת שן, זה ובכלל

השבת. לאחר לגמרי לתלשה ובדעתו
ואילך.38) ס"ה וכדלקמן
וש"נ.39) סכ"א סוף כדלקמן
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ÊË טוב ביום חדשים וכיריים בתנור ולבשל לאפות מותר
ראשון  והיסק מעולם עדיין הוסקו שלא פי על אף
הסיקן  אחר בצונן יפיגם שלא ובלבד טוב ביום הוא שלהם
מתקן  שהוא מפני ולחזקן) להקשותן (פירוש לחסמן כדי

ביו"ט. כלי

ורוצה  הפת תשרף שלא וחושש מדאי יותר הוסקו ואם
במים  לחסמן דרך שאין לפי מותר זה הרי בצונן להפיגן
הצוננים  אבל מאליהן שיצטננו עד אותן מניחין אלא צוננין
כן  אם אלא אסור אינו לפיכך אותה שמקלקלים פעמים

כן: ידי על לחסמן מתכוין

ÊÈ ואין ולצחצחן להחליקן בשמן אותם סכין אין אבל
ביו"ט: כלי מתקן שהוא מפני במטלית אותם שפין

ÁÈ ביו"ט צריך שאינו אע"פ פת מלא תנור לאפות מותר
הרבה  פת כשיש יפה נאפה שהפת מפני אחד פת אלא

יו"ט. צורך היא הפת כל שאפיית ונמצא התנור בתוך

להערים  אסור ביו"ט אחד פת אפילו צריך אינו אם אבל
הרבה  פת לאפות לו להתיר כדי ביו"ט אחד פת אוכל ולומר
אחת  בבת נעשית המלאכה כשכל אלא להערים התירו שלא
לחול  ממנו שיותיר כדי מאד גדול אחד ככר שאופה כגון
כיון  ביו"ט מהן אחד ואוכל הרבה ככרות כשאופה לא אבל
אחר  בזה אלא אחת בבת התנור בתוך להניחה דרך שאין
אפילו  לפיכך עצמה בפני מלאכה הוא ואחד אחד וכל זה
אפייה  בין חכמים חלקו לא אחת בבת כולן לאפות רוצה אם

תק"ג: סי' עיין ענין בכל להערים ואסרו לאפייה

ËÈ הפת מדבקים והיו קטנים שהיו שלהם בתנורים זה וכל
מקום  אין הרבה פת בו שיש ומתוך התנור דפנות סביב
שלנו  בתנורים אבל יפה נאפה והפת להתפשט לחומו
אסור  מאד קטן הוא אפילו התנור שולי על הפת שמניחים

ביו"ט. לו שצריך ממה יותר בו לאפות

ויש  שלהם לתנורים שלנו תנורים בין מחלקין שאין ויש
עירוב  הניח שלא מי כגון הדחק בשעת דבריהם על לסמוך
שבת  בערב לאפות לו מותר לשבת פת לו וצריך תבשילין
הוא  אם השבת לצורך תק"ג) סי' עיין שחרית אכילת (קודם

עצמו: ביום בו אחד לפת צריך

Î ואע"פ יו"ט מערב המוגבל בטיט התנור פי לסתום מותר
לש  משום חייב היה ובשבת התנור פי וממרח טח שהוא
ידי  שעל אכילה לצורך שהוא כיון מותר ביו"ט מקום מכל

יפה. מצטמק והתבשיל חומו מחזיק התנור כן

מערב  לגבלו אפשר שהרי ביו"ט הטיט לגבל אסור אבל
אסור  יו"ט מערב לעשותן שאפשר אוכל מכשירי וכל יו"ט

התורה. מן ביו"ט לעשותן

היה  כן אם אלא היתר אין יום מבעוד המוגבל בטיט ואפילו
משום  בו אין שאז התנור פי לסתום יו"ט מערב עליו דעתו

מוקצה.

הטיט  כגון הקרקע מן התלוש בטיט אמורים דברים במה

הטיט  כגון לקרקע המחובר טיט אבל בו וכיוצא שברחוב
צריך  אלא לו מועיל אין בפה זימון אפילו הנהר שפת שעל
ממנו  ליטול מותר ואז סימן בו ולעשות יו"ט מערב לנתקו

ביו"ט:

‡Î ביו"ט לגבלו אפילו מותר אפר אבל בטיט זה וכל
יו"ט  מערב יגבלו שאם לפי התנור פי בו ולסתום
ואוסרין  זה על חולקין ויש בו לסתום יוכל ולא יתייבש
ויש  יו"ט מערב לגבלו אפשר שאי האפר את אפילו לגבל

לדבריהם: לחוש

טוב: ביום אפייה דיני תקז, סימן ד חלק

או ‡ לאפות כדי טוב ביום הרעפים את מלבנים אין
ולצלות  לאפות לו אפשר אי אם אפילו עליהם לצלות
(פירוש  מתחסמין הן הליבון ידי שעל מפני אחר בענין
שעה  כל מקום מכל ישנים הן ואפילו ומתחזקין) מתקשין
ביו"ט  כלי מתקן זה והרי יותר מתחזקין הן מתלבנים שהן

תצ"ה): סי' (עיין

חתיכת · יחתוך לא זה הרי האסכלה גבי על דגים הצולה
האסכלה  ע"ג הדג תחת וליתנה במים לשרותה כדי נייר
ליתנה  כדי חרס חתיכת ישבור לא וכן הדג ישרף שלא כדי
הדג  תחת שלו קרום ליתן הקנה את יפצע לא וכן הדג תחת
לפי  בו לצלות שפוד כמין לעשותו הקנה את פוצעין אין וכן
זה  הרי בו להשתמש הראוי דבר ומתקן עושה שהוא שכל

טוב: ביום כלי כמתקן

שמא ‚ חוששין ואין במטלית האגוז את לפצוע מותר
התורה  מן ופטור מקלקל זה הרי תקרע אם שאף תקרע

לתפור. מנת על קורע כן אם אלא

צלי: להכנת טוב ביום האסורים דברים תקח, סימן ד חלק

שהוא ‡ כמות בו לצלות יכול אם ונכפף שנעקם שפוד
מפני  בידו אפילו ביו"ט לפושטו אסור שיפשיטנו בלי
אפשר  אי ואם צריכה שאינה טרחא טוב ביום טורח שהוא
אפילו  אחר שפוד למצוא אפשר אי וגם תקון בלא בו לצלות
אפשר  היה לא וגם ממנו לשאול לו שאפשר אחר אדם אצל
נכפף  אפילו או ביו"ט שנכפף כגון יו"ט מערב לתקנו לו
ידע  אפילו או היום שקידש עד ממנו ידע ולא יו"ט מערב
טוב  יום קודם לתקנו שהות היה ולא לחשכה סמוך ממנו
הבא  ואדם לאחר כן מורין אין אבל ביו"ט לתקנו מותר
לעשות  היאך ששואל דהיינו למעשה זו הלכה לשאול
אף  להתיר יטעו שלא כדי זה היתר לו אומרים אין מעשה

אפש  היה דאז אם תיקנו ולא ושכח יו"ט מערב לתקנו ר
נפש  אוכל מכשירי כל כדין ביו"ט לתקנו התורה מן אסור
מותר  אדם כל אבל יו"ט מערב לעשותן אפשר שהיה
אחר  אדם בפני כן יעשה שלא ובלבד מעצמו כן לעשות
לו  כמורה זה הרי לפניו שעושה דכיון זה היתר יודע שאינו

למעשה. הלכה

גליות  של שני ביו"ט לתקנו אסור ראשון ביו"ט נכפף ואם
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יו"ט  שהוא ואע"פ לתקנו כדי ראשון ביו"ט שהות יש אם
מחמת  ימים שני עושין שאנו כיון מקום מכל לתקנו ואסור
אפשר  היה כאילו זה הרי חול הוא הראשון שמא הספק

ראשון: ביום ולתקנו לעשותו

אפשר · היה שאם נפש אוכל מכשירי בכל הדין וכן
ביו"ט  לעשותן אסור חול היה אם ראשון ביו"ט לעשותן

גליות. של שני

שלא  בענין עצמו לבין בינו אלא לעשותם היתר אין וגם
למעלה: שנתבאר וכמו ממנו אחרים ילמדו

אסור ‚ מדאי יותר ארוך שהיה בו לצלות שרוצה שפוד
כלי  מתקן שהוא מפני לקצרו כדי לשרפו או לחתכו
אפשר  אי וגם יו"ט מערב לקצרו אפשר היה לא ואם ביו"ט
נפש  אוכל מכשירי כדין לקצרו מותר אחר שפוד למצוא

יו"ט: מערב לעשותן אפשר שאי

יכול „ אינו אפילו שעמדה סכין ואחת שנפגמה סכין אחת
המיוחדת  במשחזת אותה משחיזין אין כלל בה לחתוך
אפשר  היה לא ואפילו טוב ביום כלי מתקן שהוא מפני לכך
טוב  ביום ועמדה שנפגמה כגון טוב יום מערב להשחיזה
יום  מערב לעשותם אפשר שאי מכשירים שכל פי על (ואף
החמירו  בסכין מקום מכל טוב ביום לעשותם מותר טוב
ורוב  אדם בני רוב אצל המצוי דבר שהוא לפי חכמים
לפיכך  יו"ט לצורך מחבירו סכין לשאול לו אפשר הפעמים
לא  אחרת סכין למצוא לו אפשר שאי בענין הוא אם אפילו
כדרכה  הסכין השחזת ואסרו בכך לחלק חכמים רצו

ענין): בכל במשחזת

אחרת ‰ סכין גבי על כגון שינוי ע"י לחדדה התירו אבל
אפילו  חרס גבי על או אבן גבי על או עץ גבי על או
כן  יעשה שלא ובלבד יו"ט מערב לחדדה לו אפשר היה
להקל  ממנו ילמד שלא זה היתר יודע שאינו אדם בפני
ניכר  אין כן אם אלא במשחזת אף לעצמו ויתיר זה בדבר

מ  להעביר שהוא אלא שאינו לומר אפשר אלא לחדדה תכוין
היתר  מורין שאין לומר צריך ואין מותר שהוא שמנוניתה
אפשר  היה לא אפילו למעשה הלכה לשאול הבא לאדם זה
כן: לעשות מותר מעצמו אדם כל אלא יו"ט מערב לחדדה

Â שמנוניתה להעביר אלא לחדדה מתכוין אינו אם אבל
או  ואבן עץ גבי על או חבירתה גבי על להשיאה מותר
על  שמנוניתה להעביר אבל לרבים כן ומורין חרס גבי על
עצמו  לבין בינו אדם כל אלא כן מורין אין משחזת גבי

כן: לעשות מותר

Ê לחתוך יכול כשעדיין אלא שינוי ע"י לחדדה התירו לא
לה  מועיל שינוי ע"י שחידוד דכיון הדחק ידי על בה
אי  אם אבל במשחזת יחדדנה שמא חוששין אין לפיכך
דכיון  שינוי ע"י אפילו לחדדה אסור כלל בה לחתוך אפשר
לו  נתיר אם לחוש יש שינוי ע"י חידוד לה מועיל שאין

כדרכה: במשחזת ויחדדנה ילך שמא שינוי ע"י לחדדה

Á מותר ביו"ט וביצים בבשר אותם שממלאים עופות
ובלבד  היא נפש אוכל צורך זו תפירה שהרי לתפרם

וישימנו  מדאי) יותר ארוך יהיה (שלא למדתו החוט שיתקן
ביו"ט  החוט את לחתוך יצטרך שלא כדי יו"ט מערב במחט
ליתנו  אסור יו"ט מערב במחט נתנו לא ואם לקצרו כדי
יוכל  ולא מדאי יותר ארוך החוט יהיה שמא ביו"ט במחט
טוב  ביום כלי מתקן ונמצא לקצרו כדי ויחתכנו בו לתפור
כלי  תיקון מלאכת לו התירו לא התפירה לו שהתירו ואע"פ
מערב  לעשותה אפשר והיה נפש אוכל ממכשירי שהוא לפי
לאחר  בעוף תלוי הנשאר החוט לחתוך מותר אבל יו"ט
יו"ט  מערב לעשותה אפשר שאי מלאכה שהיא לפי התפירה
שהכל  אע"פ לשרפו אלא לחתכו שלא נהגו מקום ומכל
בשריפת  העוף) גוף (פירוש כלי מתקן הוא כן שכמו אחד

בחתיכתו: כמו החוט

Ë ועופות גדיים אגד ביו"ט לשרוף או לחתוך מותר
חוטי  לחתוך מותר וכן בו שנצלו בשפוד הקשורים
לחתכם  מותר בשבת ואפילו קורע משום בזה ואין תפירתם

הטעם: שם עיין שי"ד בסימן כמ"ש

È ללבנו או להגעילו אסור ליבון או הגעלה הצריך כלי
רוצה  אם ואפילו ביו"ט כלי מתקן שהוא מפני ביו"ט
היה  אם מקום מכל נפש אוכל לצורך ביום בו להשתמש
להכשירו  אסור ששכח אלא יו"ט מערב להכשירו אפשר
לא  ואם יו"ט מערב לעשותם שאפשר מכשירין כדין ביו"ט
אלא  ביו"ט להכשירו מותר יו"ט מערב להכשירו אפשר היה
מערב  לעשותם אפשר שאי מכשירים כדין כן מורין שאין

יו"ט:

‡È גבינה של מאכל בו שאפו ברזל כלי ביו"ט ללבן מותר
אפשר  שהיה אע"פ בשר של מאכל ביום בו לאפות כדי
הוא  אלא כלי שמתקן ניכר שאינו לפי יו"ט מערב ללבנו
יתן  האש מן שיעבירנו שמיד ובלבד בו לאפות כדי מחממו
שנית  ילבנו ואח"כ הכלי יצטנן אם אבל בשר של המאכל בו
להכשירו  רק היה לא הראשון ליבון הרי א"כ בו לאפות כדי

ביו"ט: כלי לתקן כדי הבערה עשה ונמצא

·È דכיון לחלב מבשר או לבשר מחלב כשמלבן זה וכל
ממנו  נתזים נצוצות שיהא עד היטב ללבנו צריך שאין
קכ"א  בסי' וביו"ד תנ"א בסי' כמ"ש קל בליבון לו די אלא
אבל  בו לאפות כדי מחממו הוא אלא כלי שמתקן ניכר אינו
אפשר  היה אם מאיסור הבלוע ברזל כלי ביו"ט ללבן אסור
מיד  היתר של מאכל לאפות רוצה אפילו יו"ט מערב ללבנו
נצוצות  שיהיו עד ללבנו שצריך דכיון האש מן שיעבירנו
ביו"ט: כלי ולתקן להכשירו שמתכוין ניכר הרי הימנו נתזים

‚È אם אבל ליבון או הגעלה צריך הדין שמן בכלי זה וכל
שצלו  שפוד כגון בעלמא חומרא מחמת אלא צריך אינו
מותר  ביו"ט בו ולצלות לחזור ורוצה מלוח שאינו בשר בו
דכיון  יו"ט מערב ללבנו אפשר שהיה אע"פ תחלה  ללבנו
מתקן  אינו הרי הגעלה ולא ליבון כלל צריך אינו הדין שמן

כלום:

„È מטעם בשבת בחבית חדש נקב נוקבין שאין כשם
לצורך  אפילו ביו"ט נוקבין אין כך שי"ד בסי' שנתבאר
אפשר  היה לא ואם יו"ט מערב לנקבה אפשר שהרי אכילה
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כדין  כן מורין ואין ביו"ט לנקבה מותר יו"ט מערב לנקבה
אפשר  שאי יו"ט:מכשירין מערב לעשותן

ÂË וכן ביו"ט ולשפשפן ושתיה אכילה כלי להדיח
וכמ"ש  בשבת כמו דינן ביו"ט חדש כלי להטביל
מותר  יו"ט מערב להטבילו אפשר היה לא ואם שכ"ג בסימן
כדין  כן מורין אין אבל הכל לדברי ביו"ט להטבילו

יו"ט: מערב לעשותן אפשר שאי מכשירים

ÊË אבנים כגון אכילה לצורך מוקצה לטלטל מותר
כדי  האבנים לטלטל מותר פירות גבי על המונחים
חמור  המוקצה טלטול יהא לא טוב ביום הפירות לאכול

אכילה. לצורך שהותרה גמורה מלאכה מעשיית

שאכילת  לפי טוב ביום לאכלם אסור המוקצין אוכלין אבל
איסור  אפילו דוחה אינה מצוה שהיא פי על אף טוב יום
אכילת  לצורך הותרו מלאכות שכל פי על ואף דבריהם של
לאכול  שאסור וכשם הותרו לא אסורות מאכלות אבל יו"ט
אכילה  לצורך אפילו בו להשתמש אסור כך המוקצה את
המוקצים  בעצים או באבנים הקדרה את לסמוך כגון
אסורה  היא במוקצה שמשתמש במה נהנה שהוא שההנאה
אכילתם  היא זו ואבנים עצים של שתשמישן לפי כאכילה
ומשקין  לאוכלין ואבנים עצים בין חכמים חלקו ולא

מוקצה. שהוא דבר בכל להשתמש ואסרו המוקצים

כגון  המוקצה בגוף מעשה כשעושה אמורים דברים במה
בעצים  שמסיק או הקדירה בה לסמוך האבן את שמטלטל
כיון  מקום מכל ממקומם מזיזם שאינו פי על אף המוקצים
בגוף  מעשה עושה הרי אותם ומבעיר אש תחתיהם שנותן
שום  עושה כשאינו במוקצה להשתמש מותר אבל המוקצה
הנעשית  המדורה כנגד להתחמם כגון המוקצה בגוף מעשה
נהנה  שהוא ואע"פ לאורן להשתמש או מוקצה מעצי
שאינו  מאליה לו בא שההנאה כיון מקום מכל מהמוקצה
גזרו  לא ממנה בהנאתו המוקצה בגוף מעשה שום עושה

ש"ח: בסי' שנתבאר כמו בשבת אפילו כך על חכמים

טוב: יום להלכות פרטיים דינים כמה תקט, סימן ד חלק

הזרע ‡ שיפול כדי בידיו תבואה של שבלים למלול מותר
יו"ט  מערב למלול לו אפשר שהיה אע"פ השבולת מן

שיתלשו  כדי בידיו קטניות של השרביטים לפרך מותר וכן
בידיו  מתוכם ויוציאם בשרביט חיבורם ממקום הזרעונים
בשבת  כן עושה היה ואילו מגידולו דבר מפרק שהוא ואע"פ
בידיו  הזרעונים מפרק שהיה או לכך המיוחד כלי ע"י
כיון  ביו"ט מקום מכל דש משום חייב היה חיבורם ממקום
לא  סופרים מדברי אלא אינו אכילה לצורך הדישה שאיסור
חטאת. חייב בשבת בה שכיוצא גמורה דישה על אלא גזרו

למלול  התירו לא ביו"ט דאף ואומרים זה על חולקין ויש
בראשי  ויפרך שימלול דהיינו שינוי ע"י אלא ולפרך
כסברא  שהעיקר ואע"פ בלבד אחת ידו של אצבעותיו
טוב  שינוי ע"י כן לעשות לו אפשר אם מקום מכל הראשונה

האחרונה: לסברא ולחוש להחמיר

מעורבים · הם ועדיין מהשבלים שנתפרכו אחר הזרעונים
ולנפח  השנית לידו האחת מידו לנערן מותר המוץ עם
כמנפח  שנראה מפני ביחד הרבה ינפח ולא המוץ מהן
בקנון  ואפילו מיד ואוכל מעט מעט מנפח אלא החול לצורך
מרזב  כמין עשוי השני וראשו רחב אחד שראשו כלי שהוא
והאוכל  ולנענע הרחב בתוך הזרעונים ליתן מותר קצר
ינפה  לא אבל בכלי נשאר והפסולת המרזב דרך  מתגלגל
מערב  לנפות לו אפשר היה שלא אע"פ וכברה בנפה אותם
מכל  מיד ואוכל מעט מעט אלא מנפה אינו ואפילו יו"ט
הרבה  אלא מעט לנפות דרך אין הללו שבכלים כיון מקום

רבים: לימים כמנפה נראה בהם המנפה לפיכך ביחד

מוץ ‚ עם או עפרורית עם המעורבים קטניות הבורר
ואפילו  האוכל מתוך פסולת אפילו כדרכו בורר שלהם
בשחרית  בורר אלא לאלתר מהם אוכל אינו ואפילו בקנון
חטאת  חייב בשבת בו שכיוצא ואע"פ הערבים בין לאכול
לצורך  ביו"ט מקום מכל הפסולת מתוך אוכל בורר אפילו
ולא  האוכל מתוך פסולת אפילו כדרכו לברור התירו אכילה
לצורך  אף ביו"ט האסורות ממלאכות היא דהברירה אמרו
ביחד  הרבה אותה לבור שדרך תבואה בברירת אלא אכילה
שאין  קטניות מיני אבל הטעם שם עיין תצ"ה בסי' וכמ"ש
מותר  ביום בו מהם לו שצריך מה אלא אותן לבור דרך

כדרכו: לברור

ואיזו  טוב ביום לעשות האסורים דברים כמה תקי, סימן ד חלק

שינוי: ע"י מותרים מהם
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ilA hEWR xF` `id Dnvr cSn WtPd dPd iM¦¦¥©¤¤¦©©§¨¦¨§¦
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oiWEalopi` la` zFCnE lkU Dl Wi WtPdW .WtPl §¦©¤¤¤©¤¤¥¨¥¤¦£¨¥¨
WtPd zEInvre zEdn1"oipETiY" mWA oi`xwp odW `N` . ©§©§¦©¤¤¤¨¤¥¦§¨¦§¥¦¦

.odA zWAlznE zpTYzn WtPdW ±¤©¤¤¦§©¤¤¦§©¤¤¨¤
wEqR lr qFlwpE` mbxYW FnkE(d ,ak mixaC)`l" : §¤¦§¥§§©¨§¨¦Ÿ

WAlixaBzlnU`l" ± "dX`oTYiA xaBipETiz ¦§©¤¤¦§©¦¨Ÿ¦©©§©§¦¥
FA hXwzOW ,hiWkY oFWNn `Ed oETY oipre ."`zY ¦̀§¨§¦§¨¦¦§©§¦¤¦§©¥
`Ed EN`M df hiWkY mr cg`zn ixde .EpOn lrRznE¦§¨¥¦¤©£¥¦§©¥¦©§¦¤§¦

.WOn FtEBn¦©¨
WEal `Ed sEBdW zFid mrW ,sEBd mr WtPd FnkE§©¤¤¦©¤¦¡¤©§
.sEBd ixwOn zlrRzn WtPd ixd mFwn lMn WtPl©¤¤¦¨¨£¥©¤¤¦§¨¤¤¦¦§¥©
dlFrX dn oke .WtPd zWBxn FrAv` swFp sEBdWMW¤§¤©¥¤§¨©§¤¤©¤¤§¥©¤¤
mixa`d ,mixa`A dNErR dfi` lFrtl WtPd oFvxA¦§©¤¤¦§¥¤§¨¨¥¨¦¨¥¨¦
zFUrl FpFvxA dlFrWM cInE skiY df oFvxl mirnWp¦§¨¦§¨¤¥¤¦¨§¤¤¦§©£

FA KFldl lbxd ± dNErRd'כּוznicw mEW ilA ± ©§¨¨¤¤©£§¦§¦©
oM m`W ,lbxA gFOdn daWgOd zkWnde zEhXRzd¦§©§§©§¨©©©§¨¨¥©©¨¤¤¤¦¥
,rbx Elit` ddFW Fpi` ixde ,dn onf iEdiW dfi` did̈¨¥¤¦§©©©£¥¥¤£¦¤©

FpFvxA dlFrW cIn `N`'כּוipRn `N` df oi` K` . ¤¨¦¨¤¤¦§©¥¤¤¨¦§¥
DpFvxM FA zlrFR WtPde ,WtPd mr cg`zn sEBdW¤©¦§¨¥¦©¤¤§©¤¤¤¤¦§¨
`Ed sEBdW s`e .WOn DzEdnE DzEnvr did ENi`M§¦¨¨©§¨©¨©¨§©¤©

.WtPd mr cg`zn `Ed mFwn lMn WtPd WEal§©¤¤¦¨¨¦§¨¥¦©¤¤
lW zFCOde lkVd oipr df KxC lr oaEi ok FnkE§¥¨©¤¤¤¦§¨©¥¤§©¦¤
WtPdW oiWEalE oipETY zpigA wx oM mB odW ± WtPd©¤¤¤¥©¥©§¦©¦¦§¦¤©¤¤
oci lre odAW WtPd ilM ode ,odA zWAlznE zpwYzn¦§©¤¤¦§©¤¤¨¤§¥§¥©¤¤¤¨¤§©¨¨
zCnA aFd`l ± FA avFgd ciA ofxBM WtPd zlrFR¤¤©¤¤©©§¤§©©¥¤¡§¦©

dnkgA liMUdlE ,dad`d'כּו`Ed dfA `vFIke df lMW , ¨©£¨§©§¦§¨§¨¤¨¤§©¥¨¤
dPOn `N` opi`W ,DzEhWRzde WtPd zNErR wx©§©©¤¤§¦§©§¨¤¥¨¤¨¦¤¨

.DzlEfl§¨¨
zFpigAd lMn dlrnl `id Dnvr cSn WtPd la £̀¨©¤¤¦©©§¨¦§©§¨¦¨©§¦
iM :miiEPiW milAwn md zFCOde lkVd ixdW .ElNd©¨¤£¥©¥¤§©¦¥§©§¦¦¦¦
miPhw mixaC adF` ohTdW ,zElcbe zEphw Wi zFCOA©¦¥©§§©§¤©¨¨¥§¨¦§©¦

mipiwfOWכּו' onf lM" ± lkVde 2df"כּו'; lM KiIW `le . §©¥¤¨§©¤©§¦¦§Ÿ©¨¨¤
miiEPiW zlrA Dpi` `idW ,DzEdnE WtPd zEInvrA§©§¦©¤¤©¨¤¦¥¨©£©¦¦
Dpi`W ,sEBd ixwOn miiEPiW zlAwn Dpi`e ,llM§¨§¥¨§©¤¤¦¦¦¦§¥©¤¥¨
odW dizFgke dizFx`d `N` ,sEBA DzEnvrA zWAlzn¦§©¤¤§©§¨©¤¨¤¨¤¨§Ÿ¤¨¤¥
miiEPW milAwn od ,FA zFWAlznE sEBA zFhWRzOd©¦§©§©¦§©§¥§©§¦¦¦

KM owfaE ,KM ohwA ± lAwOd sEBd cSn'כּו. ¦©©©§©¥§¨¨¨§¨¥¨
dizFgke ,WtPd zFx`d wx opi` zFCOde lkVd mbe§©©¥¤§©¦¥¨©¤¨©¤¤§Ÿ¤¨

WtPd zEInvr opi`e ,sEBA zFhWRzOd`N` ,DzEdnE ©¦§©§©§¥¨©§¦©¤¤©¨¤¨
.ElNd zFx`de zFgkA zhXRznE zlrFR WtPdW¤©¤¤¤¤¦§©¤¤§Ÿ§¤¨©¨

daWgn FnM WOn micxtp oiWEal opi` mFwn lMnE¦¨¨¥¨§¦¦§¨¦©¨§©§¨¨
z` WOn miWiAlOd zFgke zFx`d odW ,dUrnE xEAC¦©£¤¤¥¤¨§Ÿ©©§¦¦©¨¤

WtPddQknd WEal FnM)'כּו,(od zFCOde lkVd la` ©¤¤§§©§©¤£¨©¥¤§©¦¥
`N` WOn oiWEal opi`e ,WtPd zEInvrn zFx`d¤¨¥©§¦©¤¤§¥¨§¦©¨¤¨

"oipETYoETY FnM ,odA d`pznE zpwYzn DzEnvrW ± " ¦¦¤©§¨¦§©¤¤¦§¨¨¨¤§¦
FA hXwzOW mc`d z` dRind `EdW hiWkYd©©§¦¤©§©¤¤¨¨¨¤¦§©¥

.d`pznE: ¦§¨¤

lremi`xwPW zFxitq 'iA ,dlrnl mB oaEi df KxC §©¤¤¤¨©§©§¨§§¦¤¦§¨¦
:oipETY¦¦

cg idFnxbe Edi`"C ,zEliv`C zFCnE dnkg Epiide)'כּו." §©§¨§¨¦©£¦§¦§©§¦¨
oiWEal" :xn` mdilre ,WOn oiWEal zpigA od r''iA la £̀¨¦©¥§¦©§¦©¨©£¥¤¨©§¦

oFl zpiwY'כּו.(" §¦©

" dPd iMmiMg `Ed Yp`:WExiR " ¦¦¥©§§©¦¥
"`Ed Yp`" ,sFqÎoi` xF` Epiid "miMgKWnPW " ©§§©§¥©¦¤¦§¨

FzNEcB `vFn dY`W mFwOA" KxC lr ,dnkg zpigaA¦§¦©¨§¨©¤¤©¨¨©¨¥§¨
3oiicreכּו' ."Fpi`" miMg`rici dnkgA`xwPW `N` ," ©£©¦¥©¦§¨§¨§¦¨¤¨¤¦§¨

`EdW itl ,"miMg"xFwndnkg zkWnd EPOnE ,dnkgd ©¦§¦¤§©¨§¨¦¤©§¨©¨§¨
d`ixacÎdnkg KFxr oi`W mbd .r''iaA'כּוoMW lke , §¦©£©¤¥£¨§¨¦§¦¨§¨¤¥

diIUrC'כּו.df mW lr miMg mWA `xwp zFidl , ©£¦¨¦§¦§¨§¥©¦©¥¤
oi`" :l"fx Exn`X dOn lWn KxC lr oaEi oiprd dPd¦¥¨¦§¨¨©¤¤¨¨¦©¤¨§©©¥

aUr lM Ll'4כּוDFaB lrn DFab"e f)"כּו'", ,d zldw)ixde . §¨¥¤§¨©¥©¨©Ÿ¤¤©£¥
"mrhi lkF` Kige" ,zEwizn FA Wi inWBd gERYd,ai aFI`) ©©©©©§¦¥§¦§¥¤¦§©¦

(`imrh ux`A xW` gnFSd gkA WIW xn`p m`d ±©¦Ÿ©¤¥§Ÿ©©¥©£¤¨¨¤©©
df zEdnE Kxrn Fpi`W lGOA `hiWtE ?oM mB zEwiznE§¦©¥§¦¨©©¨¤¥¥¥¤©¤

!llM§¨
:`Ed oiprd `N ¤̀¨¨¦§¨

md ixde ± dxEaBn ExixnE ,cqgn KWnp zEwizOdW¤©§¦¦§¨¥¤¤§¦¦§¨©£¥¥
zcixi xcqe zElWlYWdAW wx !miIpgEx mipipr¦§¨¦¨¦¦©¤§¦§©§§§¥¤§¦©
KWnPW cr EnXBzp dbxcn xg` dbxcn zFbxcOd©©§¥©§¥¨©©©§¥¨¦§©§©¤¦§¨

zEwizn ± cqg zpigAn'כּו,eil` KFxr oi`W zFid mr , ¦§¦©¤¤§¦¦¡¤¥£¥¨
.FzpEkzE FBfOn `Ed mFwn lMn¦¨¨¦¦§§¨

:zEIpgExA zEwiznE zEaixr iPin dOM oi`FxW FnkE§¤¦©¨¦¥£¥§¦§¨¦
oke ;zEwizn oM mb `Ed dnkg xaC lW bEprz FnM§©£¤§©¨§¨©¥§¦§¥
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iEvn DFl` mW WI"W mircFi zFwFPY Elit`'כּוmdA oi`W s` ," £¦¦§¦¤¥¨¡©¨©¤¥¨¤
lMnW ,xF`d iENiB mdA oi`W itl ,dnE Ki` dqitzE dbVd©¨¨§¦¨¥©§¦¤¥¨¤¦¨¤¦¨

.(dlrnl FnM dHnl `vnp `Ed Fnvr xF`Od mFwn̈©¨©§¦§¨§©¨§§©§¨
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.5.[13 ciÎazkA sqFp]©¦§¨¨

.6sirq "zFHOd 'FB xAcie" xE`iA ,xAcOA dxFY ihETl oiIr]©¥¦¥¨©¦§¨¥©§©¥©©¨¦
± 'b.[x"Enc` zXEcw cFaM zxrd¤¨©§§©©§

.7]± zpigA xFwn `id mipir zpigAW:zFidl KixvmdW ¤§¦©¥©¦¦§§¦©¨¦¦§¤¥
± zpigA xFwnE mipir zpigAx"Enc` zXEcw cFaM zdBd §¦©¥©¦§§¦©©¨©§§©©§

.[oeWg `i ,"mFi mFId"A dwzrp ,ocrÎFznWp a"WxdFn©©©¦§¨¥¤¤¤§¨§©¤§¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mFwn" df mEvnv `xwp okleiEpRllge'כּו:WExiR ," §¨¥¦§¨¦§¤¨¨§¨¨¥
,llM zENBzde xF` FA oi`W ,xF`d on wixe llg `EdW¤¨¨§¥¦¨¤¥§¦§©§¨

.xF`OA gkA x`Wp `N ¤̀¨¦§©§Ÿ©©¨
DAW zEIgd iENiB d`xp sEBl D`FaAW ,WtPd lWnke§¦§©©¤¤¤§¨©¦§¤¦©©¤¨
WIW iR lr s` ,sEBl D`FA mcFw la` .sEBd z` dIgOW¤§©¤¤©£¨¤¨©©©¦¤¥
lMn ,FA DzEWAlzdA sEBd z` zFigdl zEIgd gM DÄŸ©©©§©£¤©§¦§©§¨¦¨
`NW onf lM ,lrFtA `le gkA `Edd zEIgd ixd mFwn̈£¥©©©§Ÿ©§Ÿ§©¨§©¤Ÿ
zEIgd iENiB `ivFdlE ,FzFigdl sEBA oiicr dWAlzp¦§©§¨£©¦©§©§§¦¦©©

.iENiBd l` mlrddnE lrFRd l` gMn¦Ÿ©¤©©¥©¤§¥¤©¦
zpigaA `id FNW dnkgdWMW ,mkg Wi` oke§¥¦¨¨¤§¤©¨§¨¤¦¦§¦©
drWA EpiidC ,Fnvrl Elit` F` ,FzlEfl zEhXRzd¦§©§§¨£¦§©§§©§§¨¨

A `id if` ,DA wqFrWzilbpe zi`xPW ,iENiB zpiga ¤¥¨£©¦¦§¦©¦¤¦§¥§¦§¥
ixd ,wiqr `lC `pcirA la` ;Fnvrl F` FzlEfl Fznkg̈§¨§¨§©§£¨§¦§¨§¨¨¦£¥

A wx Fznkggkm` liMUdl FgkA WIW ,EpiidC .WtPd ¨§¨©§Ÿ©©¤¤§©§¤¥§Ÿ§©§¦¦
l` gMn iENib icil d`a `l la` ,dlMUdA wFqri©£§©§¨¨£¨Ÿ¨¨¦¥¦¦Ÿ©¤

.lrFRd©©
Fl Wi oird mFYqi m`W s`W ,oirAW dI`xd gM oke§¥Ÿ©¨§¦¨¤¨©¦¤©¤¦¦§¨©¦¥
iENib icil `a `l mFwn lMn ,zEnilWA dI`xd gMŸ©¨§¦¨¦§¥¦¨¨Ÿ¨¦¥¦
KENidd gM oke .eipir gwtIW cr WOn d`Fx oird zFidl¦§¨©¦¨©¨©¤¦§©¥¨§¥Ÿ©©¦

mixa`d lkAW miWEgd x`WA dfA `vFIke ,lbxAW'כּו. ¤¨¤¤§©¥¨¤¦§¨©¦¤§¨¨¥¨¦
xF`A mEvnSd zpigaA dlrnl oaEi df KxC lre§©¤¤¤¨§©§¨¦§¦©©¦§§
wx zFidl mNrzpe mvnvzp iENiBde xF`dW ,sFqÎoi ¥̀¤¨§©¦¦§©§¥§¦§©¥¦§©
iEpR mFwn" `xwp df ixde .lrFtA `le xF`Od gkA§Ÿ©©¨§Ÿ§©©£¥¤¦§¨¨¨

.iENibe xF` x`Wp `NW xF`d iAbl "llge§¨¨§©¥¨¤Ÿ¦§©§¦
± mFlWeÎqg ixnbl iEpR mFwn Fpi` zn`AW s`e§©¤¤¡¤¥¨¨§©§¥©§¨
`l Fnvr xF`OAW .llgd lM z` `Nnn xF`Od ixdW¤£¥©¨§©¥¤¨¤¨¨¤©¨©§Ÿ

gkA `Ed xF`de ,mFlWeÎqg mlrde mEvnv KiIW'כּו± ©¨¦§§¤§¥©§¨§¨§Ÿ©
zEIge iENiBd z` l''fix`d liWndW itl ,ok iR lr s ©̀©¦¥§¦¤¦§¦¨£¦©¤©¦§©
dpiA ,dnkg ± zFxitq xUr zEEdzde sFqÎoi`n KWnPd©¦§¨¥¥§¦§©¤¤§¦¨§¨¦¨

WnXnכּו' `vFId eife xF` FnM mdW ,"zFxF`" mWA ,§¥¤¥§§¦©¥¦¤¤
xi`nE'כּוxF`OA xF`d llkPX dn mEvnSdl `xw Kkl , ¥¦§¨¨¨§©¦§©¤¦§©¨©¨

.xF`d zEnNrzd `EdW ,"iEpR mFwn" mWA§¥¨¨¤¦§©§¨
dlFr Fpi`W cr ,xF`d xCrd `id Ff zEnNrzde§¦§©§¦¤§¥¨©¤¥¤
`le miMg" Elit`e ,dnkg mWA `xwp zFidl llM mWA§¥§¨¦§¦§¨§¥¨§¨©£¦©¦§Ÿ

`rici dnkga'כּו"(gkA Elit` WBxEn xMip Fpi`W)cr , §¨§¨§¦¨¤¥¦¨§¨£¦§Ÿ©©
miCEwr zFbxcOd zElWlYWde zFcixi dOM xg`6, ©©©¨§¦§¦§©§§©©§¥£¦

miCEwp'כּוzpigA xFwn `id "mipir" zpigAW .7milM §¦¤§¦©¥©¦¦§§¦©¥¦
dnkga `le miMg" zpigA zEEdzd mWA dlFr zFidl¦§¨§¥¦§©§¦©©¦§¨§¨§¨

`rici'כּוFfi` zEEdzd gM zpigA dUrp f`W EpiidC ." §¦¨§©§¤¨©£¤§¦©Ÿ©¦§©¥
dnkg zpigal xFwnC xFwn zFidl dpigA'כּו. §¦¨¦§¨§¨¦§¦©¨§¨

milEBir zElWlYWde zcixi zFidl ± df mEvnv oipr lke)§¨¦§¨¦§¤¦§§¦©§¦§©§§¦¦

miCEwp miCEwr zFidl ,w''`c `qxtE ,xWFie'כּוllkA lMd ± §¤©§¨§©¦§£¦§¦©Ÿ¦§¨
zEliv` zpigA zEEdzd zFidl rSEnOd `EdW ,zEliv`CÎxzM¤¤©£¦¤©§¨¦§¦§©§¦©£¦

dnkg ± zFxitq xUr'כּו:( ¤¤§¦¨§¨

K`d`ixA oiaE ,d`ixal zEliv` oiAW `qxRd oipr'כּו, ©¦§¨©©§¨¤¥£¦¦§¦¨¥§¦¨
lFcB lkU xiAqdl dvFxW axd FnM lWn KxC lr `Ed©¤¤¨¨§¨©¤¤§©§¦¥¤¨
FliWndl Kixve ,FlAwl lFki cinlYd oi`W ,Fcinlzl§©§¦¤¥©©§¦¨§©§§¨¦§©§¦
dX`n LxnWl" ,dnlW ilWn FnkE .dCige lWn KxcA§¤¤¨¨§¦¨§¦§¥§ŸŸ¦§¨§¥¦¨

"dxf(d ,f ilWn)ÎdcFarA xAcOW lWnPdl lWn `idW , ¨¨¦§¥¤¦¨¨§©¦§¨¤§©¥©£¨
dxFz ixaCn dxf `idW ,dxf'כּוx`W dfA `vFIM oke . ¨¨¤¦¨¨¦¦§¥¨§¥©¥¨¤§¨

InWB mihEWR mixaCn lWn oi`iaOX dn FnM ,mipiprmi ¦§¨¦§©¤§¦¦¨¨¦§¨¦§¦©§¦¦
"mlFr lW FOExA micnFrd mixac"l'8כּו. ¦§¨¦¨§¦§¤¨

oiprn `NW mixg` mipiprn `Ed dGd lWOd dPde§¦¥©¨¨©¤¥¦§¨¦£¥¦¤Ÿ¥¦§¨
oaEi Fci lre FAW itl wx ,eilr cOll dvFxW lkVd©¥¤¤¤§©¥¨¨©§¦¤§©¨¨

.mixg` mixacA Fwiqtn `Ed okl ,lkVd©¥¤¨¥©§¦¦§¨¦£¥¦

`EdW ,d`ixal zEliv` oiA wiqtOd `qxR oipr Edfe§¤¦§¨©§¨©©§¦¥£¦¦§¦¨¤
oiprn `NW mixg` mipiprn xAcl liCan Kqn zpigA§¦©¨¨©§¦§©¥¥¦§¨¦£¥¦¤Ÿ¥¦§¨
,xg` zEdnE xg` otF`A `id dnkgd mXW .zEliv £̀¦¤¨©¨§¨¦§¤©¥©©¥
oi`e ,d`ixAd mlFrAW dnkg zEdnE otF` Kxrn Dpi`W¤¥¨¥¥¤¤©¨§¨¤§¨©§¦¨§¥
`idW FnM dnkg zx`d lAwl zlFki d`ixAA©§¦¨§¤§©¥¤¨©¨§¨§¤¦
zx`d didi zwqtOd `qxRd ici lrW wx ,zEliv`A©£¦©¤©§¥©©§¨©©§¤¤¦§¤¤¨©
icM ,DzpEkzE DBfn itl oM mB d`ixAA dnkg zpigA§¦©¨§¨©§¦¨©¥§¦¦§¨§¨¨§¥
zpigA mW WCgznE ,lWOd on cinlYdl lkVd oaEIW¤¨©¥¤§©©§¦¦©¨¨¦§©¥¨§¦©

.oM mB dnkg̈§¨©¥

" oM mB d`ixA `xwp okleoi`n Wi`idW itl ," §¨¥¦§¨§¦¨©¥¥¥©¦§¦¤¦
clFPW EpiidC ,dclFY lW xF` didW ,`qxR zpigAn¦§¦©©§¨¤¨¨¤¨¨§©§¤¨
lkVd lWn KxC lr FnM .d`ixAA dnkg xF` WCgzpe§¦§©¥¨§¨©§¦¨§©¤¤¨¨©¥¤
lWOdW ,Fl xn`W lWOd on cinlYd lv` WCgzOW¤¦§©¥¥¤©©§¦¦©¨¨¤¨©¤©¨¨
df lkU ixde ,FAx zrC dGn oian `Ede xg` oiprA `Ed§¦§¨©¥§¥¦¦¤©©©©£¥¥¤¤
,df xF` Kke .lWOd ici lr WCgzOW Flv` Wcg `Ed¨¨¤§¤¦§©¥©§¥©¨¨§¨¤

.`qxRd ici lr WCgzOW Wcg xF` `Ed ,d`ixaC¦§¦¨¨¨¤¦§©¥©§¥©©§¨

axd lW lkVd zEnNrzdW ,oiai liMUOd dPde§¦¥©©§¦¨¦¤¦§©§©¥¤¤¨©
Fznkg lMW ,`Ed cinlYdl xnF`W lWOd KxcA§¤¤©¨¨¤¥§©©§¦¤¨¨§¨
`N` cal gkA `le ,df lWnA WAEln `Ed FzEnvrA§©§§¨§¨¨¤§Ÿ§Ÿ©§¨¤¨
`Ed FA zWAEln dnkgdW oiprdW itl wx .WOn lrFtA§©©¨©§¦¤¨¦§¨¤©¨§¨§¤¤
cOll `vi `N` ,FnvrA Fznkg zlMUd oiprn `NW¤Ÿ¥¦§¨©§¨©¨§¨§©§¤¨¨¨§©¥
oi` ,FA fOxOW oiprA axd zlMUd Kkl ,Fpiprk `NW¤Ÿ§¦§¨§¨©§¨©¨©¨¦§¨¤§©¥¥
iR lr `N` ,cinlYdl zilbpe zi`xp `idd dlMUdd©©§¨¨©¦¦§¥§¦§¥§©©§¦¤¨©¦
cr lkVd Fl WCgzn EPOnE ,xg` oipr `EdW lWOd©¨¨¤¦§¨©¥¦¤¦§©¥©¥¤©
Wcgd lkVd mFwn lMn la` .Wcg lkU Flv` `xwPW¤¦§¨¤§¥¤¨¨£¨¦¨¨©¥¤¤¨¨
lMd fOExnE ,minlFrl did xaM FzEnvre FzEdnA dGd©¤§©§©§§¨¨¨§¨¦§¨©Ÿ

.lWOA©¨¨
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.8.(i"Wxe a ,e zFkxA "dlrnl dlFrW dNtY oFbM ± mlFr lW FOExA micnFrW mixaC")§¨¦¤§¦§¤¨§§¦¨¤¨§©§¨§¨§©¦



רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

mFwn" df mEvnv `xwp okleiEpRllge'כּו:WExiR ," §¨¥¦§¨¦§¤¨¨§¨¨¥
,llM zENBzde xF` FA oi`W ,xF`d on wixe llg `EdW¤¨¨§¥¦¨¤¥§¦§©§¨

.xF`OA gkA x`Wp `N ¤̀¨¦§©§Ÿ©©¨
DAW zEIgd iENiB d`xp sEBl D`FaAW ,WtPd lWnke§¦§©©¤¤¤§¨©¦§¤¦©©¤¨
WIW iR lr s` ,sEBl D`FA mcFw la` .sEBd z` dIgOW¤§©¤¤©£¨¤¨©©©¦¤¥
lMn ,FA DzEWAlzdA sEBd z` zFigdl zEIgd gM DÄŸ©©©§©£¤©§¦§©§¨¦¨
`NW onf lM ,lrFtA `le gkA `Edd zEIgd ixd mFwn̈£¥©©©§Ÿ©§Ÿ§©¨§©¤Ÿ
zEIgd iENiB `ivFdlE ,FzFigdl sEBA oiicr dWAlzp¦§©§¨£©¦©§©§§¦¦©©

.iENiBd l` mlrddnE lrFRd l` gMn¦Ÿ©¤©©¥©¤§¥¤©¦
zpigaA `id FNW dnkgdWMW ,mkg Wi` oke§¥¦¨¨¤§¤©¨§¨¤¦¦§¦©
drWA EpiidC ,Fnvrl Elit` F` ,FzlEfl zEhXRzd¦§©§§¨£¦§©§§©§§¨¨

A `id if` ,DA wqFrWzilbpe zi`xPW ,iENiB zpiga ¤¥¨£©¦¦§¦©¦¤¦§¥§¦§¥
ixd ,wiqr `lC `pcirA la` ;Fnvrl F` FzlEfl Fznkg̈§¨§¨§©§£¨§¦§¨§¨¨¦£¥

A wx Fznkggkm` liMUdl FgkA WIW ,EpiidC .WtPd ¨§¨©§Ÿ©©¤¤§©§¤¥§Ÿ§©§¦¦
l` gMn iENib icil d`a `l la` ,dlMUdA wFqri©£§©§¨¨£¨Ÿ¨¨¦¥¦¦Ÿ©¤

.lrFRd©©
Fl Wi oird mFYqi m`W s`W ,oirAW dI`xd gM oke§¥Ÿ©¨§¦¨¤¨©¦¤©¤¦¦§¨©¦¥
iENib icil `a `l mFwn lMn ,zEnilWA dI`xd gMŸ©¨§¦¨¦§¥¦¨¨Ÿ¨¦¥¦
KENidd gM oke .eipir gwtIW cr WOn d`Fx oird zFidl¦§¨©¦¨©¨©¤¦§©¥¨§¥Ÿ©©¦

mixa`d lkAW miWEgd x`WA dfA `vFIke ,lbxAW'כּו. ¤¨¤¤§©¥¨¤¦§¨©¦¤§¨¨¥¨¦
xF`A mEvnSd zpigaA dlrnl oaEi df KxC lre§©¤¤¤¨§©§¨¦§¦©©¦§§
wx zFidl mNrzpe mvnvzp iENiBde xF`dW ,sFqÎoi ¥̀¤¨§©¦¦§©§¥§¦§©¥¦§©
iEpR mFwn" `xwp df ixde .lrFtA `le xF`Od gkA§Ÿ©©¨§Ÿ§©©£¥¤¦§¨¨¨

.iENibe xF` x`Wp `NW xF`d iAbl "llge§¨¨§©¥¨¤Ÿ¦§©§¦
± mFlWeÎqg ixnbl iEpR mFwn Fpi` zn`AW s`e§©¤¤¡¤¥¨¨§©§¥©§¨
`l Fnvr xF`OAW .llgd lM z` `Nnn xF`Od ixdW¤£¥©¨§©¥¤¨¤¨¨¤©¨©§Ÿ

gkA `Ed xF`de ,mFlWeÎqg mlrde mEvnv KiIW'כּו± ©¨¦§§¤§¥©§¨§¨§Ÿ©
zEIge iENiBd z` l''fix`d liWndW itl ,ok iR lr s ©̀©¦¥§¦¤¦§¦¨£¦©¤©¦§©
dpiA ,dnkg ± zFxitq xUr zEEdzde sFqÎoi`n KWnPd©¦§¨¥¥§¦§©¤¤§¦¨§¨¦¨

WnXnכּו' `vFId eife xF` FnM mdW ,"zFxF`" mWA ,§¥¤¥§§¦©¥¦¤¤
xi`nE'כּוxF`OA xF`d llkPX dn mEvnSdl `xw Kkl , ¥¦§¨¨¨§©¦§©¤¦§©¨©¨

.xF`d zEnNrzd `EdW ,"iEpR mFwn" mWA§¥¨¨¤¦§©§¨
dlFr Fpi`W cr ,xF`d xCrd `id Ff zEnNrzde§¦§©§¦¤§¥¨©¤¥¤
`le miMg" Elit`e ,dnkg mWA `xwp zFidl llM mWA§¥§¨¦§¦§¨§¥¨§¨©£¦©¦§Ÿ

`rici dnkga'כּו"(gkA Elit` WBxEn xMip Fpi`W)cr , §¨§¨§¦¨¤¥¦¨§¨£¦§Ÿ©©
miCEwr zFbxcOd zElWlYWde zFcixi dOM xg`6, ©©©¨§¦§¦§©§§©©§¥£¦

miCEwp'כּוzpigA xFwn `id "mipir" zpigAW .7milM §¦¤§¦©¥©¦¦§§¦©¥¦
dnkga `le miMg" zpigA zEEdzd mWA dlFr zFidl¦§¨§¥¦§©§¦©©¦§¨§¨§¨

`rici'כּוFfi` zEEdzd gM zpigA dUrp f`W EpiidC ." §¦¨§©§¤¨©£¤§¦©Ÿ©¦§©¥
dnkg zpigal xFwnC xFwn zFidl dpigA'כּו. §¦¨¦§¨§¨¦§¦©¨§¨

milEBir zElWlYWde zcixi zFidl ± df mEvnv oipr lke)§¨¦§¨¦§¤¦§§¦©§¦§©§§¦¦

miCEwp miCEwr zFidl ,w''`c `qxtE ,xWFie'כּוllkA lMd ± §¤©§¨§©¦§£¦§¦©Ÿ¦§¨
zEliv` zpigA zEEdzd zFidl rSEnOd `EdW ,zEliv`CÎxzM¤¤©£¦¤©§¨¦§¦§©§¦©£¦

dnkg ± zFxitq xUr'כּו:( ¤¤§¦¨§¨

K`d`ixA oiaE ,d`ixal zEliv` oiAW `qxRd oipr'כּו, ©¦§¨©©§¨¤¥£¦¦§¦¨¥§¦¨
lFcB lkU xiAqdl dvFxW axd FnM lWn KxC lr `Ed©¤¤¨¨§¨©¤¤§©§¦¥¤¨
FliWndl Kixve ,FlAwl lFki cinlYd oi`W ,Fcinlzl§©§¦¤¥©©§¦¨§©§§¨¦§©§¦
dX`n LxnWl" ,dnlW ilWn FnkE .dCige lWn KxcA§¤¤¨¨§¦¨§¦§¥§ŸŸ¦§¨§¥¦¨

"dxf(d ,f ilWn)ÎdcFarA xAcOW lWnPdl lWn `idW , ¨¨¦§¥¤¦¨¨§©¦§¨¤§©¥©£¨
dxFz ixaCn dxf `idW ,dxf'כּוx`W dfA `vFIM oke . ¨¨¤¦¨¨¦¦§¥¨§¥©¥¨¤§¨

InWB mihEWR mixaCn lWn oi`iaOX dn FnM ,mipiprmi ¦§¨¦§©¤§¦¦¨¨¦§¨¦§¦©§¦¦
"mlFr lW FOExA micnFrd mixac"l'8כּו. ¦§¨¦¨§¦§¤¨

oiprn `NW mixg` mipiprn `Ed dGd lWOd dPde§¦¥©¨¨©¤¥¦§¨¦£¥¦¤Ÿ¥¦§¨
oaEi Fci lre FAW itl wx ,eilr cOll dvFxW lkVd©¥¤¤¤§©¥¨¨©§¦¤§©¨¨

.mixg` mixacA Fwiqtn `Ed okl ,lkVd©¥¤¨¥©§¦¦§¨¦£¥¦

`EdW ,d`ixal zEliv` oiA wiqtOd `qxR oipr Edfe§¤¦§¨©§¨©©§¦¥£¦¦§¦¨¤
oiprn `NW mixg` mipiprn xAcl liCan Kqn zpigA§¦©¨¨©§¦§©¥¥¦§¨¦£¥¦¤Ÿ¥¦§¨
,xg` zEdnE xg` otF`A `id dnkgd mXW .zEliv £̀¦¤¨©¨§¨¦§¤©¥©©¥
oi`e ,d`ixAd mlFrAW dnkg zEdnE otF` Kxrn Dpi`W¤¥¨¥¥¤¤©¨§¨¤§¨©§¦¨§¥
`idW FnM dnkg zx`d lAwl zlFki d`ixAA©§¦¨§¤§©¥¤¨©¨§¨§¤¦
zx`d didi zwqtOd `qxRd ici lrW wx ,zEliv`A©£¦©¤©§¥©©§¨©©§¤¤¦§¤¤¨©
icM ,DzpEkzE DBfn itl oM mB d`ixAA dnkg zpigA§¦©¨§¨©§¦¨©¥§¦¦§¨§¨¨§¥
zpigA mW WCgznE ,lWOd on cinlYdl lkVd oaEIW¤¨©¥¤§©©§¦¦©¨¨¦§©¥¨§¦©

.oM mB dnkg̈§¨©¥

" oM mB d`ixA `xwp okleoi`n Wi`idW itl ," §¨¥¦§¨§¦¨©¥¥¥©¦§¦¤¦
clFPW EpiidC ,dclFY lW xF` didW ,`qxR zpigAn¦§¦©©§¨¤¨¨¤¨¨§©§¤¨
lkVd lWn KxC lr FnM .d`ixAA dnkg xF` WCgzpe§¦§©¥¨§¨©§¦¨§©¤¤¨¨©¥¤
lWOdW ,Fl xn`W lWOd on cinlYd lv` WCgzOW¤¦§©¥¥¤©©§¦¦©¨¨¤¨©¤©¨¨
df lkU ixde ,FAx zrC dGn oian `Ede xg` oiprA `Ed§¦§¨©¥§¥¦¦¤©©©©£¥¥¤¤
,df xF` Kke .lWOd ici lr WCgzOW Flv` Wcg `Ed¨¨¤§¤¦§©¥©§¥©¨¨§¨¤
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העולם  שנברא דקודם הידוע מארז"ל להבין יש ועתה
המשל  ענין להבין יש ומתחלה בלבד ושמו הוא היה
כל  פיו שברוח דאצילות מל' בחי' שהוא מהו מהשם
ונקרא  כנ"ל הבריאה דכללות נפש בחי' והוא כו' צבאם
ית' שמו שיתברך אומרים ואנו כידוע עלמין כל ממלא
ומבואר  ידוע הנה הדבר וביאור כו'. חי כל בפי זה
הנפש  חיות מן דהמשל לשפע אור בין ההפרש במ"א
לנפש  התפעלות בחי' יש שהרי אמיתי אינו בגוף
דכללות  בנפש ולמעלה וחום מקור כמו ממאורעות
מתפעל  ואינו כו' כלל שניתי לא ה' אני כתיב הברואים

כזיו  הוא המשל אמיתית אלא כו' הנבראים משינוי
בכלים  הזיו משינוי מתפעל השמש שאין השמש
כינו  וע"כ בארוכה שם וכמ"ש שונים מכלים
בזוהר  וגם אורות בשם האלקיים להנאצלים המקובלים
האור  משל שהוא ע"ש כו' עילאין נהורין נקראים
בכתבי  וגם כו' קדישא דשמא רזא ג"כ ונקראים הגשמי
הן  הנאצלים ספירות הי' פרטי עיקר כל ז"ל האר"י
כו' דאלפין וס"ג דיודי"ן ע"ב שם כמו וכינויים בשמות
משל  שענין לפי אחד טעם והיינו כו' סגול בניקוד היה
ואורה  נשמתו זיו בחי' רק היא עצמו האדם לגבי השם
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בשמו  לקוראו יפנה אשר עד שמו באותיות שמתלבשת
למעלה  וכמו"כ כידוע כלל העצמיות מן השם ואין כו'
ולא  מחכים חכמה כמו המאציל מן הנאצלים אורות
חכם  שיקרא לבד המאציל שם בחי' הוא ידיעה בחכמה
כלל  העצמות לגבי ערוך לו ואין כו' דיודי"ן ע"ב והיינו
בראשית  פי' הוא מאמר נמי דבראשית וכמשארז"ל
אבל  חכם בשם שנקרא אלא אינו נאצל שכל הוא

עצמו שאינו המאציל וזהו הנאצל שכל ממהות למעלה
וכמו  כו' שם קריאת בבחי' בעלמא ודיבור מאמר אלא
ערוך  זה לדיבור אין חכם לזולתו שקורא שהדיבור
מן  הגלויה לחכמה ערוך אין כן כו' חכמתו מהות לגבי
ידיע  דלא חכמה לגבי חכמה בשם הנקראת המאציל
ספירות  עשר שעל וזהו וד"ל. ית' חכמתו עצמות שהוא
בינה  ידיע דלא חכמה הנקרא עצמו במאציל הגנוזות
ולאו  נהורין אינון דלאו בזוהר אמרו כו' ידיע דלא
כמשל  וזיו אור בבחי' אינון לאו פי' כו' רעותין אינון
ושמו  הוא היה השמות בגילוי שנאצלו דקודם השם
בבחי' היו במאציל הנעלמים הי"ס שמות גם פי' בלבד
כו' נהורין עדיין נקראו ולא עצמו הוא כמו העצמות
דנפח  ומאן כו' באפיו ויפח כתיב בנשמה והנה וד"ל.
מבחי' היא שהנשמה שאע"פ והיינו כו' נפח מתוכו
היא  בשורשה עכ"ז כו' מהדיבור שלמטה הפה הבל
לתוך  נפח ופנימיותו שמתוכו מפני מהדיבור למעלה
הנאצלים  משכל גם למעלה היא הרי וא"כ כו' הפה
דיבור  בחי' רק הוא הנאצל השכל שהרי בשורשה
ירדה  למה להבין ויש כו' ויפח כתיב ובה כו' המאציל
למטה  שתהיה עד כזו גדולה בירידה כ"כ הנשמה
דנוגה  גשמיים בגופים עוד יורדת ולהיות מהדיבור
עמיקתא. לבירא רמא מאיגרא כמו שזהו כו' דעשיה
דרכיו  בכל וללכת הנ"ל בפסוק מ"ש הוא הענין אך
דק"ש. שניה שבפ' לעבדו ענין וכן כו' אותו ולעבוד
ותועלת  תיקון יש והרי שירות הוא עבודה ענין דהנה
מכל  שלימות לו שיהיה המשרתו מעבדו להאדון
ה' בעבודת לומר יתכן לא ועד"ז כו' העבד ע"י חסרונו
ית' הוא הרי כי כו' ותיקון תועלת לו ויגרום שיעבדנו
לך  ואין החסרונות כל משלים דכולא שלימותא הוא
אך  כו'. יושלם עבודה ע"י ואיך כו' אותו משלים דבר
הגרועה  העבודה הא' יש עבד מיני דב' הוא הענין
לעשות  האדון מכבוד זה שאין וכדומה עצים כחטיבת
כו' וכדומה שולחן לערוך או בעצמו עצים שיחטוב
בעצמו  שהאדון מה עובד הוא אותה עושה וכשעבד
עני  עבד נקרא וזה לעשותם כלל מגדולתו יורד היה לא
היא  גרוע שהמלאכה עבודתו וטורח כפו מיגיע שנהנה
הטובים  בעתים עבודתו שכר ומקבל כו' ומהותו מערכו
שהאדון  ושכליים דקים במלאכות הוא הב' ועבד כו'.

נוקב  או במו"מ הפרנסה כמו אותם עושה היה בעצמו
נכבדות  שהמלאכות וכדומה טובות ואבנים מרגליות
הנה  אותם עושה וכשהעבד כו' מהם יתעשר שהאדון
האדון  שהיה העבודה משלים פי' עבדו יקרא זה
יובן  ועתה וד"ל. כו' במקומו נעשה והוא עובד בעצמו
הנאצלים  של ההשתלשלות מתחלת כי בהיות הענין
כך  ואחר כו' חסד חפץ כמ"ש חנם חסד היה מהמאציל
ששכל  כנ"ל הוא והטעם כו' דלתתא אתערותא צריך
המאציל  דיבור בחי' הוא מאמרות הי' כל מקור הנאצל

עשיה בחי' רק הגרוע ואינו עבודה כמשל והוא לבד
לאשתעי  דמלכא אורחי' דלאו כמו כו' עצים כחטיבת
הי"ס  לעצמות הוא גדולה ירידה כמ"כ דהדיוטא מילין
לזה  וצריך כו' הנאצל בשכל בגילוי שיבואו שבמאציל
(אל  והיינו זו עבודה לעבוד בשכרו שיבא עני עבד
פרס) לקבל ע"מ הרב את המשמשים כעבדים תהיו
הושע  והוא עבד מיני בב' בזוהר שנזכר הא' העבד ענין
שמקבל  פי' כו' אני ואביון עני כי אליך הבוטח עבדך
דלתתא  אתערותא ענין היינו זו ועבודה כעני ושכר פרס
וקבלת  יעקב דבחי' רחמים בהתעוררות בתפלה בצעקה
למעלה  גם זו בשפלות שגורם בעז"ה כמשי"ת מ"ש
והיינו  לגילוי ההעלם מן גדולה ושפלות ירידה שיהיה
ענוותנותו  מוצא אתה שם גדולתו במקום ז"ל מאמר
שם  באצי' התפשטות גדולת בגילוי מוצא אתה פי'
השפלות  תכלית שהוא הענוה בגילוי מוצא אתה
לנשמה  כח שיש ומה וד"ל. כו' העצמות מן והירידה
ששרשה  מפני היינו למעלה זו עבודה גורמת להיות
נפח  מתוכו דנפח דמאן משום הנאצלים מן למעלה
גשמי  בגוף ירדה ולכך כו' בסופן תחילתן ונעוץ כנ"ל
והירידה  השפלות יותר לעורר בזה שתוכל כדי דוקא
מחמת  אלא שאינה הנשמה של וההכנע' הצעקה מחמת
הוא  השנית עבודה והנה וד"ל. כו' דמחשיך הגוף חומר
הנ"ל  עד"מ פי' כו'. לעבדו והיינו כו' דרכיו בכל ללכת
הנקרא  והוא עושה בעצמו האדון שהיה מלאכות אותן
אבנים  והסתת מרגליו' נקיבת עד"מ כמו טובים מעשים
התורה  בלימוד העבודה ענין כמ"כ כו' וכדומה טובות
מחכמה  שבתורה חכמה שהרי כו' סדרי' בשית
גשמים  בענינים ונתלבש נפקא ידיע דלא העצמית
כמו  ה' אורחות נקראים ולכך כו' ומועד בזרעים
מאד  הרחוק למקום ממקום האדם הולך שבו השביל
בהעלם  העצמיו' החכמה הליכות היא ההלכה כן הימנו
וזהו  כו' עוה"ז עד העולמות השתלשלות כל תוך
הוא  העליון כבוד פי' מכבודו האירה והארץ שנאמר
המלאכים  ולכך במאציל הקדומה חכמה נתיבות ל"ב
הארץ  כל מלא והתשובה כו' כבודו מקום איה שואלים
בארץ  ניתנה החכמה מעצמות שהוא התורה פי' כבודו
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

בשמו  לקוראו יפנה אשר עד שמו באותיות שמתלבשת
למעלה  וכמו"כ כידוע כלל העצמיות מן השם ואין כו'
ולא  מחכים חכמה כמו המאציל מן הנאצלים אורות
חכם  שיקרא לבד המאציל שם בחי' הוא ידיעה בחכמה
כלל  העצמות לגבי ערוך לו ואין כו' דיודי"ן ע"ב והיינו
בראשית  פי' הוא מאמר נמי דבראשית וכמשארז"ל
אבל  חכם בשם שנקרא אלא אינו נאצל שכל הוא

עצמו שאינו המאציל וזהו הנאצל שכל ממהות למעלה
וכמו  כו' שם קריאת בבחי' בעלמא ודיבור מאמר אלא
ערוך  זה לדיבור אין חכם לזולתו שקורא שהדיבור
מן  הגלויה לחכמה ערוך אין כן כו' חכמתו מהות לגבי
ידיע  דלא חכמה לגבי חכמה בשם הנקראת המאציל
ספירות  עשר שעל וזהו וד"ל. ית' חכמתו עצמות שהוא
בינה  ידיע דלא חכמה הנקרא עצמו במאציל הגנוזות
ולאו  נהורין אינון דלאו בזוהר אמרו כו' ידיע דלא
כמשל  וזיו אור בבחי' אינון לאו פי' כו' רעותין אינון
ושמו  הוא היה השמות בגילוי שנאצלו דקודם השם
בבחי' היו במאציל הנעלמים הי"ס שמות גם פי' בלבד
כו' נהורין עדיין נקראו ולא עצמו הוא כמו העצמות
דנפח  ומאן כו' באפיו ויפח כתיב בנשמה והנה וד"ל.
מבחי' היא שהנשמה שאע"פ והיינו כו' נפח מתוכו
היא  בשורשה עכ"ז כו' מהדיבור שלמטה הפה הבל
לתוך  נפח ופנימיותו שמתוכו מפני מהדיבור למעלה
הנאצלים  משכל גם למעלה היא הרי וא"כ כו' הפה
דיבור  בחי' רק הוא הנאצל השכל שהרי בשורשה
ירדה  למה להבין ויש כו' ויפח כתיב ובה כו' המאציל
למטה  שתהיה עד כזו גדולה בירידה כ"כ הנשמה
דנוגה  גשמיים בגופים עוד יורדת ולהיות מהדיבור
עמיקתא. לבירא רמא מאיגרא כמו שזהו כו' דעשיה
דרכיו  בכל וללכת הנ"ל בפסוק מ"ש הוא הענין אך
דק"ש. שניה שבפ' לעבדו ענין וכן כו' אותו ולעבוד
ותועלת  תיקון יש והרי שירות הוא עבודה ענין דהנה
מכל  שלימות לו שיהיה המשרתו מעבדו להאדון
ה' בעבודת לומר יתכן לא ועד"ז כו' העבד ע"י חסרונו
ית' הוא הרי כי כו' ותיקון תועלת לו ויגרום שיעבדנו
לך  ואין החסרונות כל משלים דכולא שלימותא הוא
אך  כו'. יושלם עבודה ע"י ואיך כו' אותו משלים דבר
הגרועה  העבודה הא' יש עבד מיני דב' הוא הענין
לעשות  האדון מכבוד זה שאין וכדומה עצים כחטיבת
כו' וכדומה שולחן לערוך או בעצמו עצים שיחטוב
בעצמו  שהאדון מה עובד הוא אותה עושה וכשעבד
עני  עבד נקרא וזה לעשותם כלל מגדולתו יורד היה לא
היא  גרוע שהמלאכה עבודתו וטורח כפו מיגיע שנהנה
הטובים  בעתים עבודתו שכר ומקבל כו' ומהותו מערכו
שהאדון  ושכליים דקים במלאכות הוא הב' ועבד כו'.

נוקב  או במו"מ הפרנסה כמו אותם עושה היה בעצמו
נכבדות  שהמלאכות וכדומה טובות ואבנים מרגליות
הנה  אותם עושה וכשהעבד כו' מהם יתעשר שהאדון
האדון  שהיה העבודה משלים פי' עבדו יקרא זה
יובן  ועתה וד"ל. כו' במקומו נעשה והוא עובד בעצמו
הנאצלים  של ההשתלשלות מתחלת כי בהיות הענין
כך  ואחר כו' חסד חפץ כמ"ש חנם חסד היה מהמאציל
ששכל  כנ"ל הוא והטעם כו' דלתתא אתערותא צריך
המאציל  דיבור בחי' הוא מאמרות הי' כל מקור הנאצל

עשיה בחי' רק הגרוע ואינו עבודה כמשל והוא לבד
לאשתעי  דמלכא אורחי' דלאו כמו כו' עצים כחטיבת
הי"ס  לעצמות הוא גדולה ירידה כמ"כ דהדיוטא מילין
לזה  וצריך כו' הנאצל בשכל בגילוי שיבואו שבמאציל
(אל  והיינו זו עבודה לעבוד בשכרו שיבא עני עבד
פרס) לקבל ע"מ הרב את המשמשים כעבדים תהיו
הושע  והוא עבד מיני בב' בזוהר שנזכר הא' העבד ענין
שמקבל  פי' כו' אני ואביון עני כי אליך הבוטח עבדך
דלתתא  אתערותא ענין היינו זו ועבודה כעני ושכר פרס
וקבלת  יעקב דבחי' רחמים בהתעוררות בתפלה בצעקה
למעלה  גם זו בשפלות שגורם בעז"ה כמשי"ת מ"ש
והיינו  לגילוי ההעלם מן גדולה ושפלות ירידה שיהיה
ענוותנותו  מוצא אתה שם גדולתו במקום ז"ל מאמר
שם  באצי' התפשטות גדולת בגילוי מוצא אתה פי'
השפלות  תכלית שהוא הענוה בגילוי מוצא אתה
לנשמה  כח שיש ומה וד"ל. כו' העצמות מן והירידה
ששרשה  מפני היינו למעלה זו עבודה גורמת להיות
נפח  מתוכו דנפח דמאן משום הנאצלים מן למעלה
גשמי  בגוף ירדה ולכך כו' בסופן תחילתן ונעוץ כנ"ל
והירידה  השפלות יותר לעורר בזה שתוכל כדי דוקא
מחמת  אלא שאינה הנשמה של וההכנע' הצעקה מחמת
הוא  השנית עבודה והנה וד"ל. כו' דמחשיך הגוף חומר
הנ"ל  עד"מ פי' כו'. לעבדו והיינו כו' דרכיו בכל ללכת
הנקרא  והוא עושה בעצמו האדון שהיה מלאכות אותן
אבנים  והסתת מרגליו' נקיבת עד"מ כמו טובים מעשים
התורה  בלימוד העבודה ענין כמ"כ כו' וכדומה טובות
מחכמה  שבתורה חכמה שהרי כו' סדרי' בשית
גשמים  בענינים ונתלבש נפקא ידיע דלא העצמית
כמו  ה' אורחות נקראים ולכך כו' ומועד בזרעים
מאד  הרחוק למקום ממקום האדם הולך שבו השביל
בהעלם  העצמיו' החכמה הליכות היא ההלכה כן הימנו
וזהו  כו' עוה"ז עד העולמות השתלשלות כל תוך
הוא  העליון כבוד פי' מכבודו האירה והארץ שנאמר
המלאכים  ולכך במאציל הקדומה חכמה נתיבות ל"ב
הארץ  כל מלא והתשובה כו' כבודו מקום איה שואלים
בארץ  ניתנה החכמה מעצמות שהוא התורה פי' כבודו
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c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

בתחילה  מקבלתה חדש באור והאירה מ"ת בשעת
וזהו  כו'. מאמרות הי' לכל המקור שהוא מבראשית
העלם  מן ונתיבותיו אורחותיו פי' דרכיו בכל ללכת
העצמי' עבודתו והוא דוקא הלכות ע"י הוא העצמות
פנימי' הן המצות שכל כידוע הפנימי' רצונותיו הן כי
הוא  המצוה ועושה ההלכה לומד וכשאדם העליון רצון
ולעבדו  וד"ל. כו' בעצמו המאציל ונתיב בדרך הולך
כהי' דהדיוטא מילי שאינם העצמי עבודתו לעבוד
שמהן  הקדומה דחכמה דברות י' הן אלא מאמרות
כל  שורש דאצי' לחכמה לבד חיצונית הארה נמשך
אלקיך  ה' מה ענין להבין יש ועתה וד"ל. ההשתלשלות
היא  זוטרתא דמלתא כו' ליראה כ"א מעמך שואל
הושע  הא' העבד בחי' דהנה כו' ולעבדו לאהבה ואח"כ
התפלה  שע"י דלתתא אתערותא ענין הוא כו' עבדך
ה' אל ויצעקו כמ"ש הצעקה הוא ענינה ועיקר כנ"ל
פלא  דבר אדם יראה כאשר הוא הצעקה ענין  פי' כו'
שאינו  דבר זולתו יאמר כאשר או בעיניו מאוד
כן  האמת שאין יצעק מפורסם שקר והוא במציאות
מצד  בזה תבא כו' אהה בל' הצעקה סיבת וענין
לא  כן האמת התאמת ערך ולפי ההיפוך אצלו שנתאמת
דאבא  גבורות בחי' (והוא השקר היפוכו לסבול יוכל
וזהו  כו' ההשגה לאמיתות המנגד את יסבול שלא
לא  שאם אצלו ההשגה אמיתית על אמיתית הוראה
כו') היפוכו קצת סובל עדיין הי' אמיתית כ"כ היה
מאין  הנולד את הרואה האלקית שבנפש בחכמה כמ"כ
כל  כו' מקורו האין לגבי היש מציאות ביטול פי' ליש
יוכל  לא יותר השכל ראיית בבחי' יותר אצלו שנתאמת
ממקורו  נפרד היש שנראה מה דהיינו היפוכו לסבול
אל  לבם צעק כמ"ש בלבבו הצעקה תבא ומזה כו'
בלב  הצעקה וענין היש את המחי' האין שהוא הוי"ה
היפוכו  ולסלק אצלו שנתאמת האמת אל שצועק היינו
העוונות  מחמת מאוד מגושם כשהשכל אמנם וד"ל. כו'
מצד  אך שתיהן בו אין אפי' וכן גופו רוע מחמת או
המדריגה  מתחתית שהיא האלקית נפשו ערך פחיתות
אז  כו' דעשיה נפש כמו ההשתלשלות בריבוי הנפרדת
העיקר  הוא שהאין במה בנפשו מאומה יתפעל לא
להתפעל  לו אדם בינת לא כי כו' ובטל טפל והיש
נפשות  כמו גשם מענייני יתפעל רק אלקי מענין
ביטול  על בלבבו צעקה לידי לבא יוכל ולא כו' הבהמה
באמת  שהוא כמו האין בנפשו נתאמת לא כי לאין היש
זו  שבנפש הרעים המקיפים מצד הוא זה וסיבת כו'
שאינו  דקדושה מקיף בבחי' הוא פגימה שהרי האלקית
המקיף  שהוא האין משגת שאינה מה והיינו בה שורה
בהיכלות  זה כנגד המסתיר שיש מוכרח א"כ וכידוע
זלע"ז  שאת כידוע מקיפים מבחי' ג"כ והוא הקליפות

דקדושה  ומקיפים פנימים שיש וכמו האלקים עשה
רע  מיני ב' דהיינו דקליפה ומקיפים פנימים יש כמ"כ
שכבר  מפני והיינו הרע את בעצמו מרגיש כשהוא הא'
רעה  תאוה כמו או"פ בבחי' בגילוי בנפשו הרע נמשך
כשאינו  והב' כו'. בגילוי בלבבו שפועלת וכדומה
בהעלם  אך פעם בשום בגילוי בלבבו כלל מרגישה
שיוכל  עד כלל ממנה יודע אינו והוא בנפשו ישנה
והוא  כו' הרע הדבר בו שאין לומר לזולתו להכחיש
מקושר  כשהוא והיינו הרבה הא"פ מן קשה יותר באמת
יסובב  אזי הרע באותו הפנימי' לבו נקודת בתכלית
וע"ד  כלל מרגיש שאינו עד תוכו בתוך והוא הרע אותו
ממנו  בטבעו רחוק שהוא מי המו"מ תשוקת דוגמא
כו' וירגישנה כו' בגילוי התאווה תבא לפרקים ויחשוק
כשארי  טבעית לו ונעשית הרבה בה שמוטבע מי אבל
בעסקו  אזי וכדומה השתיה כמו הטבעיות הכרחיות
כלל  ירגיש ולא כלל הלב בהתפעלו' יהי' לא במו"מ
הרעות  תאות בכל לזה וכדומ' להרוויח מתאווה שהוא
ירגיש  לא ההתנשאות בעצם כשהוא ההתנשאות כמו
אע"פ  יאבד השכל וגם כו' כלל התנשאות לו שיש
דרע  מקיפים שבחי' מפני ברע יכיר לא חכם שהוא
לזולתו  שנפתה למי דומה וה"ז הוא מהשכל למעלה
כאן  הוא כמו"כ גמור שוטה ונעשה בערמה כשהערימו
דהיינו  לחוה דפיתה נחש עד"מ וזהו כו' א"ע שהשטה
כו'. מלפפתו עבירה וזהו כו'. דקליפה מקיפים בחי'
בחי' עליהם שנתגבר העגל חטא בענין יובן ובזה
את  ידעת אתה למשה אהרן אמר אזי דקליפה מקיפים
הוא  רע אמר ולא ברע לומר דקדק הוא ברע כי העם
שהרע  הרע בתוך בהעלם נעלמים שהיו כנ"ל דהיינו
להם  הי' לא וע"כ כו' ברע וזהו צד מכל מקיפם הי'
ע"ה  משה כי להיות דוקא ידך על כ"א הזה לרע תיקון
אתה  ידעת אתה שא' וזהו דקדושה מקיפי' מבחי' הי'
קבלת  אלא אינו המקיף לרע התיקון והנה וד"ל. דוקא
דוקא  תתאה יראה אלקיך ה' את ליראה והיינו מ"ש
חזיר  בבשר אפשי אי אדם יאמר אל אמרז"ל כי בהיות
למה  הענין פי' עלי גזר שבשמים אבי אבל אפשי אלא
מאחר  וישנאנו ברע שימאס טוב יותר הלא אפשי יאמר
במארז"ל  הקדמה עפ"י יובן אמנם ה' תועבת שהוא
רק  הוא המצות עיקר שכל כו' רצונו מפני רצונך בטל
במ"ע  ית' רצונו וקיום ל"ת במצות עצמו רצון ביטול
דוקא  עול בבחי' כשהוא אלא אינו הרצון ביטול וענין
אבל  הדבר באותו מאוד חפץ היה עצמו שמצד דהיינו
נמצא  הדבר אותו לעשות יניחנו לא שעליו מ"ש עול
היה  אם אבל כו' בע"כ הכרח ע"פ רצונו שנתבטל
והטעם  כו' כלל עול זה אין עצמו מצד ברצונו ממאס
מפני  כו' דוקא העול הוא הדבר שעיקר מה לזה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא  הכוונה ועיקר לו תתן מה צדקת אם שבאמת
שפע  ירידת דהיינו עול בחי' ג"כ למעל' שיגרום
אתם  ועשיתם רז"ל אמרו זה שעל כנ"ל בנאצל המאציל
בראשית  להיות עשיה בבחי' הביאוני פי' עשאוני כאלו
וזהו  דוק' הכרח בבחי' צ"ל ולכך וד"ל. כנ"ל מאמר
כו' עלי גזר שבשמים אבי אלא אפשי שיאמר שצריך
למעל' שהוא מה אבל לבד עול אלא שאינו הגם והנה
עצמו  מבטל הוא אלא בו חפץ עצמו שמצד ממנו
הרע  של הפגם מתקן בזאת כו' עליו שגזר ממנו להנעל'
מתקן  היה לא ברע מואס הי' אם כי הנ"ל דמקיפים
אינו  מואס הוא כאשר שהרי א"פ שבבחי' הרע אלא
שחפץ  הרע אבל בטובו בו חפץ שאינו הרע אלא מבטל
כשהוא  אבל כו' כלל ביטלו ולא אצלו ישנו עדיין בו
רע  מיני כל מתבטלים בזה העול הכרח בבחי' מבטל
הושע  הראשון העבד וזהו וד"ל. כו' ומקיפים פנימי'
שום  עצמי מצד בי אין פי' אני ואביון עני כי כו' עבדך
ממש  העבד כעול דווקא הכרח עפ"י רק רצון ביטול
יבא  שמזה כו' ה' את לאהבה ואח"כ כנ"ל בשכרו שבא
נפשו  על רחמים ויבקש גדולה והכנעה לשפלות ג"כ
הוא  ברע וכי הצעקה בו שאין בראותו יעקב בחי' והוא
עני  כי עבדך הושע ואומר לעול כעבד אלא ואינו כו'
מעורר  ובזה כו' אלקי' הארה בלתי ואביון דעת בלא
מצרים  בלי נחלה שנקראי' העליוני' רבי' רחמי' בחי'
יכול  פי' אברהם את פדה אשר יעקב נחלת והוא כו'
אברהם  בחי' הנק' אלקי' האהבה את החשך מן לפדות
הנ"ל  המקיף להרע תיקון ועוד וד"ל. כו' לאהבה והיינו
כנ"ל  בדרכיו ללכת דהיינו לעבדו השני' עבודה הוא
עול  קבלת שע"י מעשיות והמצות התורה שהוא
עבודתו  לעבוד השפילוני היינו עשוני כאלו המצות
עשו  עשוני הפשוט פי' אבל כו' בי"מ עבודתו נכרי'
בעצמו  ראוי שהי' העבודה והיינו כביכול עצמותו את
המצות  מעשה שע"י הטובים מעשים והוא כנ"ל לעבוד
שהעבוד' לפי הוא לרע התיקון וטעם כו' התור' ולימוד
הנתיבות  כמשל זריעה בבחי' זרועים הן ומצות שבתור'
כן  על אנושית בהשג' שנתלבשו עד כנ"ל וארחות
הזה  הזרוע אור ימשיך ההלכ' האדם ילמוד כאשר
ויברר  בו יצמח והוא שכלו בהשגת המאציל מעצמות
ויוכל  מגושם שכלו יהי' שלא עד נפשו את וינקה
כו' אדם בינת לו יהי' כי מזה ויתפעל אלקות להשיג
לא  כי חסיד ע"ה ולא חטא ירא בור אין שאמרו וזהו
מגושמים  הם וע"כ העצמיות מאורות בהם נזרעו
צריך  ועתה האלקי'. מעניני כלל יתפעלו ולא בתכלית

ד  לך לטוב הנ"ל הפסו' סיום הידוע להבין הטוב היינו
בעבד  הנה כו' ארוך שכולו יום טוב שכולו יום הנק'
כתיב  השמח' ענין להבין עבדך נפש שמח כתיב השני

השמחה  עד"מ פי' ידעך רשעים ונר ישמח צדיקים אור
שבגופו  שהדמים גורמת היא הנה התחתון באדם
הדמים  כיווץ גורמת העצבות ובהיפוך ביותר יתפשטו
הנפש  הוא שהדם לפי הוא והטעם ההתפשטות והעדר
אם  שבדם החיונית רוח שפע ומהלך הטבעית
אם  עצמו החיים ברוח תלוי בכיווץ או בהתפשטות
וידוע  הקדום ומזגו מדתו על יתירה התפעלות יקבל
וכשתבא  וקצבה במדה שורה הוא בלב החיים דרוח
זו  שמחה וכדומה טובה בשורה מאיזה לידם שמחה
מפני  שבלב החיים ברוח גדולה התפעלות עושה
שבנפש  יחידה שבבחי' העונג מן מתפשטת שהשמחה
הנפש  כחות תתפעל זה ומחמת במ"א ומבואר כידוע
בכל  יתירה התפשטות ויגרום שבלב החיוני ברוח
ברכה  בתוספת הדם חיות שפע שיקבלו כו' האברים
דאצילו' העליון באדם עד"מ כמ"כ כו' והמשכ'
בחי' הוא העליון רב שפע תוספת גורמת השמחה
הכלים  לכל יתירה חיות שיומשך דז"א גבורות
גורמת  והעצבות כידוע. האברים כמשל שהן דאצילות
השמחה  וענין וד"ל. כו' ההתפשטות והעדר הכיווץ
אל  ויתעצב ובהיפוך כו' הוי' ישמח כמ"ש והעצבות
אברין  רמ"ח שהן מעשיות מצות ע"י והיינו כו' לבו
צדיקים  אור מצות עושים כשהצדיקים כידוע דמלכא
העונג  מן שהוא עליונה שמחה גורמים פי' ישמח
התפעלות  ועושה כידוע טוב שכולו יום הנקרא העליון
יהיה  ומזה לב הנקרא דאצי' דז"א רוח בבחי' יתירה
הוא  והעצבות כו' באברים עליונים הדמים התפשטות
כמ"ש  כו' הכיווץ יגרום האדם רעת כי העונות מן
רשעים  נר ואמנם וד"ל. כו' מקומי אל ואשובה אלכה
מצוה  נר כמ"ש נר הנקר' שלהם המצות דגם משמע
דוקא  לאו רשעים הנה זה להבין יש ישמח. ולא ידעך
ואינו  מ"ע לקיים לו שאפשר כל אלא ממש חוטאים
הוא  והטעם ל"ת דוחה עשה שהרי רשע נקרא עושה
המשכת  שהוא העשה כך חושך דוחה שהאור לפי
דוחה  הוא כידוע שונים מכלים בכלים דאצילות אורות
בלאו  העובר ואם כו' הרע מניעת שהוא הל"ת את
עבד  ולא מעשה עצמו המונע וק"ו כ"ש רשע יקרא
וזהו  רז"ל בדברי שידוע כמו למעבד ליה כדבעי
השמחה  האור אין פי' דוקא ומע"ט תשובה שאמרז"ל
לא  אם לבד מעשיות מצות ע"י הנ"ל דאצילות אלקית
מעשים  שיקראו הגורמת שהיא דוקא התשובה שקדמה
כו' טוב כי האור את וירא כמ"ש מאירים פי' טובים
כלל  גורמים אינם שלהן המצות אפילו רשעים נר אבל
כיווץ  ענין כמו פי' ויקפץ ידעך אלא עליונה שמחה
עבודה  ענין פי' עבדך נפש שמח וזהו וד"ל. כו' הדמים
משמח  זו עבודה הנה כנ"ל בדרכיו ללכת שהיא השניה
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רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא  הכוונה ועיקר לו תתן מה צדקת אם שבאמת
שפע  ירידת דהיינו עול בחי' ג"כ למעל' שיגרום
אתם  ועשיתם רז"ל אמרו זה שעל כנ"ל בנאצל המאציל
בראשית  להיות עשיה בבחי' הביאוני פי' עשאוני כאלו
וזהו  דוק' הכרח בבחי' צ"ל ולכך וד"ל. כנ"ל מאמר
כו' עלי גזר שבשמים אבי אלא אפשי שיאמר שצריך
למעל' שהוא מה אבל לבד עול אלא שאינו הגם והנה
עצמו  מבטל הוא אלא בו חפץ עצמו שמצד ממנו
הרע  של הפגם מתקן בזאת כו' עליו שגזר ממנו להנעל'
מתקן  היה לא ברע מואס הי' אם כי הנ"ל דמקיפים
אינו  מואס הוא כאשר שהרי א"פ שבבחי' הרע אלא
שחפץ  הרע אבל בטובו בו חפץ שאינו הרע אלא מבטל
כשהוא  אבל כו' כלל ביטלו ולא אצלו ישנו עדיין בו
רע  מיני כל מתבטלים בזה העול הכרח בבחי' מבטל
הושע  הראשון העבד וזהו וד"ל. כו' ומקיפים פנימי'
שום  עצמי מצד בי אין פי' אני ואביון עני כי כו' עבדך
ממש  העבד כעול דווקא הכרח עפ"י רק רצון ביטול
יבא  שמזה כו' ה' את לאהבה ואח"כ כנ"ל בשכרו שבא
נפשו  על רחמים ויבקש גדולה והכנעה לשפלות ג"כ
הוא  ברע וכי הצעקה בו שאין בראותו יעקב בחי' והוא
עני  כי עבדך הושע ואומר לעול כעבד אלא ואינו כו'
מעורר  ובזה כו' אלקי' הארה בלתי ואביון דעת בלא
מצרים  בלי נחלה שנקראי' העליוני' רבי' רחמי' בחי'
יכול  פי' אברהם את פדה אשר יעקב נחלת והוא כו'
אברהם  בחי' הנק' אלקי' האהבה את החשך מן לפדות
הנ"ל  המקיף להרע תיקון ועוד וד"ל. כו' לאהבה והיינו
כנ"ל  בדרכיו ללכת דהיינו לעבדו השני' עבודה הוא
עול  קבלת שע"י מעשיות והמצות התורה שהוא
עבודתו  לעבוד השפילוני היינו עשוני כאלו המצות
עשו  עשוני הפשוט פי' אבל כו' בי"מ עבודתו נכרי'
בעצמו  ראוי שהי' העבודה והיינו כביכול עצמותו את
המצות  מעשה שע"י הטובים מעשים והוא כנ"ל לעבוד
שהעבוד' לפי הוא לרע התיקון וטעם כו' התור' ולימוד
הנתיבות  כמשל זריעה בבחי' זרועים הן ומצות שבתור'
כן  על אנושית בהשג' שנתלבשו עד כנ"ל וארחות
הזה  הזרוע אור ימשיך ההלכ' האדם ילמוד כאשר
ויברר  בו יצמח והוא שכלו בהשגת המאציל מעצמות
ויוכל  מגושם שכלו יהי' שלא עד נפשו את וינקה
כו' אדם בינת לו יהי' כי מזה ויתפעל אלקות להשיג
לא  כי חסיד ע"ה ולא חטא ירא בור אין שאמרו וזהו
מגושמים  הם וע"כ העצמיות מאורות בהם נזרעו
צריך  ועתה האלקי'. מעניני כלל יתפעלו ולא בתכלית

ד  לך לטוב הנ"ל הפסו' סיום הידוע להבין הטוב היינו
בעבד  הנה כו' ארוך שכולו יום טוב שכולו יום הנק'
כתיב  השמח' ענין להבין עבדך נפש שמח כתיב השני

השמחה  עד"מ פי' ידעך רשעים ונר ישמח צדיקים אור
שבגופו  שהדמים גורמת היא הנה התחתון באדם
הדמים  כיווץ גורמת העצבות ובהיפוך ביותר יתפשטו
הנפש  הוא שהדם לפי הוא והטעם ההתפשטות והעדר
אם  שבדם החיונית רוח שפע ומהלך הטבעית
אם  עצמו החיים ברוח תלוי בכיווץ או בהתפשטות
וידוע  הקדום ומזגו מדתו על יתירה התפעלות יקבל
וכשתבא  וקצבה במדה שורה הוא בלב החיים דרוח
זו  שמחה וכדומה טובה בשורה מאיזה לידם שמחה
מפני  שבלב החיים ברוח גדולה התפעלות עושה
שבנפש  יחידה שבבחי' העונג מן מתפשטת שהשמחה
הנפש  כחות תתפעל זה ומחמת במ"א ומבואר כידוע
בכל  יתירה התפשטות ויגרום שבלב החיוני ברוח
ברכה  בתוספת הדם חיות שפע שיקבלו כו' האברים
דאצילו' העליון באדם עד"מ כמ"כ כו' והמשכ'
בחי' הוא העליון רב שפע תוספת גורמת השמחה
הכלים  לכל יתירה חיות שיומשך דז"א גבורות
גורמת  והעצבות כידוע. האברים כמשל שהן דאצילות
השמחה  וענין וד"ל. כו' ההתפשטות והעדר הכיווץ
אל  ויתעצב ובהיפוך כו' הוי' ישמח כמ"ש והעצבות
אברין  רמ"ח שהן מעשיות מצות ע"י והיינו כו' לבו
צדיקים  אור מצות עושים כשהצדיקים כידוע דמלכא
העונג  מן שהוא עליונה שמחה גורמים פי' ישמח
התפעלות  ועושה כידוע טוב שכולו יום הנקרא העליון
יהיה  ומזה לב הנקרא דאצי' דז"א רוח בבחי' יתירה
הוא  והעצבות כו' באברים עליונים הדמים התפשטות
כמ"ש  כו' הכיווץ יגרום האדם רעת כי העונות מן
רשעים  נר ואמנם וד"ל. כו' מקומי אל ואשובה אלכה
מצוה  נר כמ"ש נר הנקר' שלהם המצות דגם משמע
דוקא  לאו רשעים הנה זה להבין יש ישמח. ולא ידעך
ואינו  מ"ע לקיים לו שאפשר כל אלא ממש חוטאים
הוא  והטעם ל"ת דוחה עשה שהרי רשע נקרא עושה
המשכת  שהוא העשה כך חושך דוחה שהאור לפי
דוחה  הוא כידוע שונים מכלים בכלים דאצילות אורות
בלאו  העובר ואם כו' הרע מניעת שהוא הל"ת את
עבד  ולא מעשה עצמו המונע וק"ו כ"ש רשע יקרא
וזהו  רז"ל בדברי שידוע כמו למעבד ליה כדבעי
השמחה  האור אין פי' דוקא ומע"ט תשובה שאמרז"ל
לא  אם לבד מעשיות מצות ע"י הנ"ל דאצילות אלקית
מעשים  שיקראו הגורמת שהיא דוקא התשובה שקדמה
כו' טוב כי האור את וירא כמ"ש מאירים פי' טובים
כלל  גורמים אינם שלהן המצות אפילו רשעים נר אבל
כיווץ  ענין כמו פי' ויקפץ ידעך אלא עליונה שמחה
עבודה  ענין פי' עבדך נפש שמח וזהו וד"ל. כו' הדמים
משמח  זו עבודה הנה כנ"ל בדרכיו ללכת שהיא השניה
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הארת  עליונה משמחה שיומשך ומבקש כנ"ל למעלה
כו' נפשאי חדאי כענין העובדת בנפש גם זו שמחה
עני  כי הראשון העבד ולא דייקא עבדך נפש שמח וזהו

לטוב  וזהו כנ"ל והכנעה במרירות עיקרו הוא ואביון
שממנו  דאצילות העונג הוא העליון שהטוב פי' לך
וד"ל: העבודה ידי על בך יאיר כנ"ל השמחה נמשכה

jnrn l`ey jiwl` 'd dn l`xyi dzre
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˙‡Ê תמים לבי יהי ע"פ במדרש ואיתא התורה חקת
שני  הפסח וחוקת הפרה חוקת זהו בחוקיך,
למען  וכתי' יצי"מ ענין שהוא הפסח חוקת וצ"ל חוקים,
אדם  חייב חייך, ימי כל מא"מ צאתך יום את תזכור
יצי"מ, יש יום ובכל ממצרים יצא הוא כאילו וכו' לראות
באל  כו' אברהם אל וארא כתיב הנה כי הוא יצי "מ וענין
הנה  הוא והענין שורה] [חסר נודעתי לא הוי' ושמי שדי
לכוכבים, מספר מונה צבאם, במספר המוציא כתיב
קדמוהי, רבבן וריבוא ישמשוניה אלפים אלף וכתיב
מספר  היש וכתיב מספר, שיש מהפסוקים משמע
עלמות  א"ת וארז"ל מספר אין ועלמות וכתיב לגדודיו
וידבר  כתיב הנה אך מספר. שאין משמע עולמות, אלא
שנה  עולם יש כי הוא והענין משל. אלפים שלשת שלמה
החיות  הוא נפש הזמן, הוא שנה המקום, הוא עולם נפש,
שלנו  שבעולם והעש"נ ליש, מאין הנבראים את שמחי'
יש  העליון בעולם כי היינו העליון לעולם משל רק הוא
כלל, ערך ואין לגמרי אחר באופן הוא אבל עש"נ ג"כ
העליון  לעולם שלמטה עולם ההשתלשלו' בכל הוא וכך
המשל  ערוך ואין הנמשל, לגבי כמשל רק הוא הימנו
היכי  כי תעניתא מאה צם זירא רבי וכידוע נמשל, לגבי
וכמו"כ  ירושלמי, תלמוד וללמוד בבלי תלמוד דלישכח
חיזו  דלישכח היכי כי דינור בנהר טבילה צריך למעלה

הנמשל, לגבי המשל כלל ערוך שאין מחמת עלמא דהאי
השתלשלות  בריבוי משל אלפים שלשת השיג ושלמה
דאצי' למל' מרכבה הי' שלמה כי עולמות, ג' נגד וזהו
שדרך  הגם בי"ע, עולמות ג' נגד הם אלפים והשלשת
שלושת  בזה השיג פרט דרך אבל עולמות ג ' רק הוא כלל
לעולם  התחתון עולם למשל, משל רק שזהו משל אלפים
הוא  שם רק ג"כ, האצי' בעולם למעלה הוא וכך העליון,

א"ס. בחי' הוא שם כי לגמרי אחר באופן
‰‰ לתבונה שייך ואיך מספר, אין ולתבונתו כתי'

כי  הוא הפי' אך  חקר, אין ולתבונתו הל"ל מספר
אל  מחיל ילכו וכמ"ש מספר אין באלקות השגה יש
השגה  כך א"ס שהוא כמו כי א"ס בחי' הוא והכל חיל,
אין  ולתבונתו וזהו גבול, ובלי א"ס בחי' ג"כ שלו
שם  ובין הוי' שם שבין החילוק וזהו גבול, בלי מספר
ומספר  גבול בחי' שהן די לעולמו שא' שדי שם שדי,

צ  בחי' ליש זהו מאין שנבראו בי"ע בעולמות מצום
משל, אלפים שלשת המספר וזהו וצמצום גבול בבחי'
בלי  קץ אין עד עולמות המהוה מקור הוא הוי' ושם
מספר  בהן שכתי' הפסוקי' וזהו מספר, אין זהו גבול
גבול, בבחי' די לעולמו שא' בבי"ע שדי בשם זהו
משם  זהו גבול בלי מספר אין בהן שכתיב והפסוקי'

וגבול. קץ אין עד עולמות שמהוה הוי'
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אלה Ï"Ù‡Âג) ע"פ הזהר מאמר ע"פ שנת' ע"ד
עה"ח תול  ענין מנוחה, לשון נח נח דות

דהיינו  למעלה שהוא כמו אף עה"ד שמבחי' ועה"ד,
דאו"א, המוחין נסתיימו ששם ולמטה מהחזה בז"א
עה"ח  אבל המגולים, חו"ג בחי' אש רשפי נמשך אזי
הביטול  כענין אימא, ביסוד המכוסי' חו"ג בחי' הוא

ב' שורש שם ונת' שמו"ע, שז"ע דקה, דממה דקול
מלמטלמ"ע  עליות שייך הק"ו שמצד אלו בחי'
הוא  מהקו שלמעלה הגדול העיגול מצד אבל רצו"ש,
לגמרי  הביטול נמשך בשוה עולמות ד' המקיף אוא"ס
פה, כבד מ"ה ונחנו משה כמו מ"ה, כח חכ' בחי'
ידי' בפישוט ההשתחוואה שלכן ההשתחוואה וז"ע
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וכמשנ"ת  שוין, נה"י חג"ת חב"ד כי מורה ורגלי'
ואפ"ל  קומה, ציור בהם שאין האופנים בענין במ"א
בחי' הוא שהאדם שע"י ה' תושיע ובהמה אדם שז"ע
כבהמה  א"ע ועושה כדמותינו בצלמינו קומה ציור
ועוי"ל  הוי'. תושיע עי"ז שוין, והגוף הראש שבבהמה
ורחימו  ורחימו דחילו שיש ע"ד ההשתחוואה ענין
נמשך  מזה מעה"ד שגבוה עילאה יראה ע"כ ודחילו,
בחי' בן מבחי' שלמעלה עבד בחי' וזהו ההשתחוואה,
בבהמ"ק  נמשך הי' זו השתחוואה ולכן עבדי, משה
אשר  בית איזה כו' והארץ כסאי השמים בענין כמ"ש
מקיף  זהו בית אך נר"נ, בחי' ממשיכי' תומ"צ ע"י
הכריעות  נמשך ומזה מאדך, בכל בחי' יחידה דחי'
בית  הנק' בהמק"ד ולכן דשמו"ע, וההשתחוואות
מזה  ע"כ יחיד מלך ענין היינו ח"י בחי' האיר ששם
שלמעלה  דח"י ביטול בנפש ההשתחוואה בחי' נמשך
יחיד  מבחי' שמקבלת יונתי היא אחת ע"ד השכל, מן
כי  אחיך יודך אתה יהודא בענין כה"ג נת' ועוד כו'.

יהודה  אבל ויציב, ואמת ק"ש זהו לוי שמעון ראובן
שמו"ע  זה"ע סוכ"ע לבחי' לגמרי וביטול הודאה
יהודה  וז"ע מאהוי"ר, שגבוה דחו"ב הביטול וכענין
שלמעלה  בג"ר שהוא שמו"ע קדה"ק היכל בחי' אתה
שנת' וכענין ההשתחוואה, וז"ע האהבה מהיכל
אשר  להודאה, ברכה בין ההפרש בעומר ל"ג בדרוש
שום  שייך אין עת"י לגבי אבל חכ' מבחי' הוא ברוך
מל"ת  כענין וזהו לגמרי, וביטול הודאה כ"א השגה
מ"ע  כי ברכה לגבי הודאה כענין ג"כ שהם מ"ע לגבי
שא"א  מבחי' ול"ת ברכה, כעין ועשה קום ז"ע
ולכן  הל"ת, וז"ע הודאה ע"י כ"א בכלי שם להמשיך
מעת"י  ששרשו דבריאה עת"י בחי' שהאיר בבהמק"ד
והי' לע"ל וכמ"ש ההשתחוואה, נמשך עי"ז דאצי'
כי  כו' והשתחוו כו' גדול בשופר יתקע ההוא ביום
יומשך  ומזה ע"י מפנימיות מאיר גדול שופר ע"י
נעילה  תפלת הוא זה ומעין כו' והביטול ההשתחוואה

דיוהכ"פ.
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הפרק, בתחילת שביאר למה נ "ע הרבי חוזר כעת
מבחינת יותר גבוה במקום הוא המלכות ששורש
של באופן  רק היא מהחכמה ההמשכה שהרי החכמה,

ועלול. עילה
åשהאצלת שלכפי באופן היא מהחכמה הבינה

ועלול, עילה  úåøéôñהשתלשלות øùòä ìëá àåä ïë
¯ ìåìòå äìéò úðéçáá ïäùקירוב בבחינת  שהן  היינו,

לזה, úåøéôñáזה úåøéôñä úåìùìúùä ïéðò àåäù
.'åë ïîöò

å'ועלול 'עילה של באופן  הספירות ãòהשתלשלות åäæ
úåëìîäאבלäéùò äøéöé äàéøá úååäúä úåëìîä ïîå

ממש נבראים של עולמות ïéàîשהם ùé úðéçáá àåä
úåùãçúä úðéçáá ùéä úà ùîî äååäî ïéàäù ùîî

øáãזה הגשמיים, לנבראים עד הנבראים, התהוות שהרי
ביותר. הגדול החידוש

åהמלכות של ההתהוות éøîâìכוח íìòä úðéçáá àåä
¯ ùéä ïî- ידה על המתהווים (הנבראים ,'åëכפי ולא 

שהרי מאין , יש כדוגמת רק שהן ובבינה בחכמה  שהוא
החכמה). הנחת מורגשת  הבינה בהשגת

äæ çëã מאין יש (להוות ùé àì(איןäîëçä úðéçáá
úîâåãáù äîëçäî úååäúää íâù) úåìéöàä úéùàø

ïéàî ùéבבינה לפרטים ההנחה של ביחס åðéàשזהו 
ìéòì øëæðë 'åë ùîî ïéàî ùé úðéçáá במאמר באריכות

המוסגר),
קיים מאין' 'יש של שענין (אלא íà éë(רקúðéçáá

¯ ùéì ïéàî äîëçä úà äååäîù øúëäהתהוות כלומר,
מאין, יש  ריחוק, בבחינת היא מהכתר åîëåהחכמה

áåúëù19'åë àöîú ïéàî äîëçäåלא שהחכמה היינו ,
'אין '. לו קוראת אלא הכתר , מקורה, את מרגישה

)¯ 'åë ìöàð ùé úðéçá ÷ø äæ íâå שהכתר אף כלומר,
ממש יש זה אין מאין, יש  של באופן החכמה  את  מהווה

' אלא נבראים, שהואשל כפי  יש היינו , נאצל', יש
בעולם שהרי  יש, ממש  הוא שאין האצילות , בעולם
כיון  אופן, שבכל אלא חד", וגרמוהי  "איהו האצילות
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וכמשנ"ת  שוין, נה"י חג"ת חב"ד כי מורה ורגלי'
ואפ"ל  קומה, ציור בהם שאין האופנים בענין במ"א
בחי' הוא שהאדם שע"י ה' תושיע ובהמה אדם שז"ע
כבהמה  א"ע ועושה כדמותינו בצלמינו קומה ציור
ועוי"ל  הוי'. תושיע עי"ז שוין, והגוף הראש שבבהמה
ורחימו  ורחימו דחילו שיש ע"ד ההשתחוואה ענין
נמשך  מזה מעה"ד שגבוה עילאה יראה ע"כ ודחילו,
בחי' בן מבחי' שלמעלה עבד בחי' וזהו ההשתחוואה,
בבהמ"ק  נמשך הי' זו השתחוואה ולכן עבדי, משה
אשר  בית איזה כו' והארץ כסאי השמים בענין כמ"ש
מקיף  זהו בית אך נר"נ, בחי' ממשיכי' תומ"צ ע"י
הכריעות  נמשך ומזה מאדך, בכל בחי' יחידה דחי'
בית  הנק' בהמק"ד ולכן דשמו"ע, וההשתחוואות
מזה  ע"כ יחיד מלך ענין היינו ח"י בחי' האיר ששם
שלמעלה  דח"י ביטול בנפש ההשתחוואה בחי' נמשך
יחיד  מבחי' שמקבלת יונתי היא אחת ע"ד השכל, מן
כי  אחיך יודך אתה יהודא בענין כה"ג נת' ועוד כו'.

יהודה  אבל ויציב, ואמת ק"ש זהו לוי שמעון ראובן
שמו"ע  זה"ע סוכ"ע לבחי' לגמרי וביטול הודאה
יהודה  וז"ע מאהוי"ר, שגבוה דחו"ב הביטול וכענין
שלמעלה  בג"ר שהוא שמו"ע קדה"ק היכל בחי' אתה
שנת' וכענין ההשתחוואה, וז"ע האהבה מהיכל
אשר  להודאה, ברכה בין ההפרש בעומר ל"ג בדרוש
שום  שייך אין עת"י לגבי אבל חכ' מבחי' הוא ברוך
מל"ת  כענין וזהו לגמרי, וביטול הודאה כ"א השגה
מ"ע  כי ברכה לגבי הודאה כענין ג"כ שהם מ"ע לגבי
שא"א  מבחי' ול"ת ברכה, כעין ועשה קום ז"ע
ולכן  הל"ת, וז"ע הודאה ע"י כ"א בכלי שם להמשיך
מעת"י  ששרשו דבריאה עת"י בחי' שהאיר בבהמק"ד
והי' לע"ל וכמ"ש ההשתחוואה, נמשך עי"ז דאצי'
כי  כו' והשתחוו כו' גדול בשופר יתקע ההוא ביום
יומשך  ומזה ע"י מפנימיות מאיר גדול שופר ע"י
נעילה  תפלת הוא זה ומעין כו' והביטול ההשתחוואה

דיוהכ"פ.
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הפרק, בתחילת שביאר למה נ "ע הרבי חוזר כעת
מבחינת יותר גבוה במקום הוא המלכות ששורש
של באופן  רק היא מהחכמה ההמשכה שהרי החכמה,

ועלול. עילה
åשהאצלת שלכפי באופן היא מהחכמה הבינה

ועלול, עילה  úåøéôñהשתלשלות øùòä ìëá àåä ïë
¯ ìåìòå äìéò úðéçáá ïäùקירוב בבחינת  שהן  היינו,

לזה, úåøéôñáזה úåøéôñä úåìùìúùä ïéðò àåäù
.'åë ïîöò

å'ועלול 'עילה של באופן  הספירות ãòהשתלשלות åäæ
úåëìîäאבלäéùò äøéöé äàéøá úååäúä úåëìîä ïîå

ממש נבראים של עולמות ïéàîשהם ùé úðéçáá àåä
úåùãçúä úðéçáá ùéä úà ùîî äååäî ïéàäù ùîî

øáãזה הגשמיים, לנבראים עד הנבראים, התהוות שהרי
ביותר. הגדול החידוש

åהמלכות של ההתהוות éøîâìכוח íìòä úðéçáá àåä
¯ ùéä ïî- ידה על המתהווים (הנבראים ,'åëכפי ולא 

שהרי מאין , יש כדוגמת רק שהן ובבינה בחכמה  שהוא
החכמה). הנחת מורגשת  הבינה בהשגת

äæ çëã מאין יש (להוות ùé àì(איןäîëçä úðéçáá
úîâåãáù äîëçäî úååäúää íâù) úåìéöàä úéùàø

ïéàî ùéבבינה לפרטים ההנחה של ביחס åðéàשזהו 
ìéòì øëæðë 'åë ùîî ïéàî ùé úðéçáá במאמר באריכות

המוסגר),
קיים מאין' 'יש של שענין (אלא íà éë(רקúðéçáá

¯ ùéì ïéàî äîëçä úà äååäîù øúëäהתהוות כלומר,
מאין, יש  ריחוק, בבחינת היא מהכתר åîëåהחכמה

áåúëù19'åë àöîú ïéàî äîëçäåלא שהחכמה היינו ,
'אין '. לו קוראת אלא הכתר , מקורה, את מרגישה

)¯ 'åë ìöàð ùé úðéçá ÷ø äæ íâå שהכתר אף כלומר,
ממש יש זה אין מאין, יש  של באופן החכמה  את  מהווה

' אלא נבראים, שהואשל כפי  יש היינו , נאצל', יש
בעולם שהרי  יש, ממש  הוא שאין האצילות , בעולם
כיון  אופן, שבכל אלא חד", וגרמוהי  "איהו האצילות
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- וכדומה חסד חכמה, - גדרים של ענין  כבר שם שיש 
עצמו ), לכתר ביחס מאין' 'יש  נחשב זה

äæ çëåממש מאין יש úåëìîלהוות  úðéçáá íâ ùé
éøä úîàáã ,'åë äéùò äøéöé äàéøáã ïéàî ùé úååäì
ìéòì øàáúðù åîëå óåñ ïéà úåîöòî àåä äæä çëä

¯ åãáì àåäã- àåøáìהעצמות åúìåëéå åçëá מאין יש
.'åë

הענין: סיכום
עליהם שדיברנו דרגות אותם כל כי מבאר, נ"ע הרבי 
ההשתלשלות, לסדר המקור שהם  הקודמים בפרקים

דאצילות. המלכות ספירת בתוך נמצאים
שהמלכות כיון במלכות, דוקא זאת שרואים והסיבה
הנבראים את מאין  יש של באופן שמהווה  זו היא
בפרק שלמדנו  וכפי ועשיה. יצירה בריאה, שבעולמות
העצמות של הכוח הוא מאין יש  להוות שהכוח הקודם,
בכל ולא זה  כוח קיים במלכות שדוקא וזה ממש,
בשורש נעוצה שהמלכות בגלל הוא האחרות, הספירות
למעלה הכתר), (דרגת ממש העצמות  ביותר, הגבוה

האחרות. הספירות מכל
שאף שלמרות המוסגר, במאמר  לבאר שמאריך מה (וזה
יש זה אין  מאין', 'יש  בשם  נקראים והבינה החכמה

'עילה הם ובאמת בלבד, המושאל שם אלא ממש  מאין
ועלול').

נמצא מאין  יש  של שהמקום אף כי  ומחדש , ומוסיף
יש של באופן החכמה את מהווה שהיא  הכתר, בדרגת
כיון  לכתר, ביחס אף  למלכות  יתרון יש  עדיין מאין,
והמלכות נברא', 'יש לא אך נאצל' 'יש  מהווה שהכתר

נברא'. 'יש ממש , הנבראים  את מהווה
קיצור.

,úåëìî úðéçáá ìéòì úåøëæðä úåâéøãî 'ä øîåì ùéå
øúåé úåëìî úðéçáá ïôåñá ïúìéçú õåòð äðäã

,äîëçáî
ìåìòå äìéò ïä äðéáå äîëçãìò àåä äðéáä úåìâúäã ,

,äðéáá úâùåî äîëçã äìëùää úãå÷ðå ,äîëçä éãé
äìòîì àéä úéìëù äçðääå ,ìåìòå äìéò ïéðò åäæù
äâùäì àá äæ úáéñáù åà ,äðîî íìòðå äâùäî
äðéàù íà äçðää ùâøä éãé ìò àåäå ,øúåé úåéîéðô
ùâøåî åðéàå éøîâì ïéàä íìòðù àåä ïéàî ùéå ,úâùåî

,ììë
ìáà ,ìåìòå äìéò úðéçáá ïä úåøéôñ øùòä ìë ïëå
úðéçáî àåä äæ çëå ,ùîî ùéì ïéàî äååäî úåëìî

.óåñ ïéà úåîöò úðéçáîå øúëä
mipyeya drexd il icece icecl ip`

b"xrz ,d"xc 'a mei .c"qa
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ה'תד"ש] [מר־חשון

ÔÂÈˆÏ ‡·Â""'ה נאום ביעקב פשע ולשבי .1גואל
הקודמים  לפסוקים מתייחס הנביא 2הפסוק בהם ,

הגלות  שבזמן שיראה ברוךֿהוא, הקדוש בשם מתנבא
יהיו  והחטאים מושחתים, ישראל בני יהיו המרה

וישראל  הקב"ה בין של 3כחומה הרעה הנהגתם ובגלל ,
באכזריות. ייענשו הם וחטאיהם ישראל בני

לבקש  שיתייצב הראוי הצדיק נמצא שלא יראה הקב"ה
הקב"ה  אצל תתקבל ושבקשתו ישראל בני וגם 4על ,

לא  ישראל בני של הצרות איך כביכול, מתפלא, הקב"ה
באכזריות  יעניש עצמו יתברך ה' אז אותם. מעוררות
עמים  אותם ואפילו לישראל, שהרעו העמים כל את

שזו  יכירו וכולם קשות, ייענשו הרחוקים באיים שחיים
כשפך  הארצות, כל פני על יפוץ האויב אלקית. הנהגה

האויב  את תאכל האלקית הרוח ולבסוף נהר, ,5ושטפון
שיתרחש  מה מכל נערץ יהיה הקדוש האלקי והשם
ממה  כולם את יזעזע הקדוש האלקי והכבוד במערב,
– אוֿאז בתשובה. ישובו ישראל ובני במזרח שיתרחש
אומר  ה'", נאום ביעקב פשע ולשבי גואל לציון "ובא

הגואל". בא לא עדיין חרבה, שציון זמן "כל רש"י:
שציון  זמן ש"כל הפירוש כוונת מהי להבין: צריך

הגואל"? בא לא עדיין חרבה,
שעיקר  זאת, מבינים שהכל מעצמו מובן דבר זה הרי
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כ.1) נט, ישעיהו
טוֿיט.2) פסוקים שם,
התשובה 3) אגרת תניא, ו. פרק הענוה שער חכמה, ראשית

ה. פרק
טז.4) פסוק על דוד ומצודת רש"י פירוש וראה יהונתן, תרגום
יט.5) פסוק על ציון ומצודת רש"י

c"ag i`iyp epizeax zxezn

כל  את ויבנה יחזור שהוא היא, הגואל של הישועה
האמיתית  לוודאות יביא ובכוחו ושבהנהגתו החורבות,
שישנו  זמן וכל ישאר. זה וכך חורבן. יהיה לא שיותר
משמיענו  חידוש איזה בא; לא עדיין הגואל חורבן
במבט  הפירוש את שרואים כפי הרי בפירושו? רש"י

לאמרו. שמיותר פשוט, כלֿכך דבר זה ראשון
כולם  ועל עמוקה מאוד היא הפירוש משמעות אלא

זאת. לדעת
אומרת  פשע 6הגמרא ולשבי גואל לציון "ובא :

את  לפדות יבוא שהגואל לכך הטעם מהו ביעקב",
שביעקב  החוטאים ביעקב", פשע "לשבי כי ציון?

הגואל. יבוא התשובה ועלֿידי ישובו
ארץ  כאשר גם מרומים. תהיו אל – רש"י כוונת זו

וכל  בא לא עדיין הגואל בגשמיות, נבנית ישראל
עניני  בכל הן החורבות כי חורבות, אלא אינם הבנינים
"שבי  של האמת היפך רמה, ידם ישראל שפושעי הדת

פשע".
רחמנאֿליצלן, כחורבות, הוא ומשופץ שנבנה מה כל

פשע". ה"שבי עלֿידי לבוא צריך הגואל כי
.¯ÂˆÈ˜ של המשך הוא גואל" לציון ש"ובא מבאר

הגלות  של השחיתות את המבארים הקודמים הפסוקים
עונש  את וגם כך, בשל שיקבלו העונש ואת היהודית
בני  את יביא זה וכל ישראל, לבני שהרעו האומות כל
זמן  שכל רש"י פירוש את מבאר לתשובה. ישראל
המבנים  כל ישראל, ארץ מנהיגי הם ישראל שפושעי

חורבות. הם הגשמיים

ב.

‡¯Ó‚· ר"א 8ובמדרש 7בירושלמי "אמר כתוב:
ה' מתוך אלא נגאלו לא ממצרים, ישראל כשנגאלו
זכות  ומתוך תשובה ומתוך צרה מתוך אלו. דברים
לבא  לעתיד ואף וכו', הקץ ומתוך רחמים, ומתוך אבות
צרה, מתוך הללו. דברים חמשה מתוך אלא נגאלין אין

ה'9דכתיב  עד "ושבת צרה. מתוך הרי לך", "בצר
ה' רחום אֿל "כי תשובה. מתוך הרי אלקיך",

ברית 10אלקיך" את ישכח "ולא רחמים. מתוך הרי ,
הדברים  כל "ומצאוך אבות. זכות מתוך הרי אבותיך",

הקץ". מתוך הרי הימים", באחרית האלה
כפי  האחרונה, הגאולה תבוא דברים חמישה ידי על
ישראל  בני את גאל שהקב"ה הראשונה בגאולה שהיה

ממצרים.
הם: הדברים חמשת

המדינות, בכל יהיו, ישראל שבני מקום בכל – צרה א)
ומעונים. נרדפים יחושו הם

וגם  אדם, בני ובתענוגי בעשירות להם שטוב אלה גם
מהרשות  וכיבודים קירובים להם יש זמני שבאופן אלו

עצמן" "לצורך לאדם נחוץ 11המקרבין הדבר כאשר –
שנ  ו"אלו הנאתן"להם, בשעת כאוהבים כשיש 11ראין –

הרדיפות. ואת הלחץ את הם גם חשים מכך, תועלת להם
בעונשים  שמענישה הקשה האלקית היד – תשובה ב)
זה  סוף כל שסוף עד בתוכחה, מראש האמורים הקשים
שהגמרא  כפי תשובה, שיעשו לכך להביא, וחייב יביא,

רעות 12אומרת  יהיו שגזירותיו מושל יעמיד שהקב"ה

שיעשו  למוטב, בניֿישראל את יחזיר וזה המן, כשל
ויגאלו. תשובה

הנוהג  אב כמו למשל, אופנים: בשני בא התשובה ענין
בילד  נוהג האב תחילה טובה. לא שהנהגתו בילד
הנהגותיו  את יעזוב שהילד עוזר זה אין ואם בקירוב,
בקול  שישמע הישר, בדרך שילך כראוי, ויתנהג הרעות
בתוקף  הילד את מעניש האב אזי כרצונו, ויתנהג אביו
הרעה  הנהגתו על מתחרט שהילד עד ביותר, הגדול

עליו. ציוה שאביו כפי ומתנהג
זאת. יודעים הכל באריכות. הנמשל את לבאר מיותר

השם  שברוך אלה אותם את ולהזהיר להזכיר רק חשוב
רכושם, ועל ביתם בני על המר העונש את קיבלו לא
לעשות  צריכים ואינם מכך ניצלו שכבר יחשבו לבל

הרמב"ם  על 13תשובה. הבטיחו הנביאים שכל אומר
שהגלות  יהיה שהסוף הבטיחה והתורה התשובה,

יגאלו. ואז לתשובה ישראל בני את תביא המרה
התשובה, הרי הוא שהעיקר אףֿעלֿפי – אבות זכות ג)

אבות. זכות לענין זקוקים זאת בכל
לרחמים. זקוקים אבות לזכות בנוסף – רחמים ד)

ישראל  בני כאשר הימים, באחרית – הקץ מתוך ה)
אבות  וזכות תשובה עלֿידי זה הרי להגאל, מוכרחים

גדולים  .14וברחמים
יושע". "ממנה תשובה שעלֿידי הצרות, כל כוונת זו

ביעקב". פשע ולשבי גואל לציון "ובא זהו
.¯ÂˆÈ˜ את האומרים והמדרש הירושלמי את מבאר

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

ע"ב.6) פו, יומא
א.7) הלכה א, פרק תענית
[כג].8) יד ב, פרשה רבה, דברים
ל.9) ד, ואתחנן

לא.10) שם

ג.11) משנה ב, פרק אבות פרקי
א.12) הלכה א, פרק תענית וירושלמי, ע"ב. צז, סנהדרין
ה.13) הלכה ז פרק תשובה הלכות
(1482 (ע' ההוא" היום גדול כי "הוי ד"ה מאמר לעיל ראה

.161 ע' תרצ"ט .96 ע' א חלק קונטרסים – המאמרים ספר ואילך).
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כל  את ויבנה יחזור שהוא היא, הגואל של הישועה
האמיתית  לוודאות יביא ובכוחו ושבהנהגתו החורבות,
שישנו  זמן וכל ישאר. זה וכך חורבן. יהיה לא שיותר
משמיענו  חידוש איזה בא; לא עדיין הגואל חורבן
במבט  הפירוש את שרואים כפי הרי בפירושו? רש"י

לאמרו. שמיותר פשוט, כלֿכך דבר זה ראשון
כולם  ועל עמוקה מאוד היא הפירוש משמעות אלא

זאת. לדעת
אומרת  פשע 6הגמרא ולשבי גואל לציון "ובא :

את  לפדות יבוא שהגואל לכך הטעם מהו ביעקב",
שביעקב  החוטאים ביעקב", פשע "לשבי כי ציון?

הגואל. יבוא התשובה ועלֿידי ישובו
ארץ  כאשר גם מרומים. תהיו אל – רש"י כוונת זו

וכל  בא לא עדיין הגואל בגשמיות, נבנית ישראל
עניני  בכל הן החורבות כי חורבות, אלא אינם הבנינים
"שבי  של האמת היפך רמה, ידם ישראל שפושעי הדת

פשע".
רחמנאֿליצלן, כחורבות, הוא ומשופץ שנבנה מה כל

פשע". ה"שבי עלֿידי לבוא צריך הגואל כי
.¯ÂˆÈ˜ של המשך הוא גואל" לציון ש"ובא מבאר

הגלות  של השחיתות את המבארים הקודמים הפסוקים
עונש  את וגם כך, בשל שיקבלו העונש ואת היהודית
בני  את יביא זה וכל ישראל, לבני שהרעו האומות כל
זמן  שכל רש"י פירוש את מבאר לתשובה. ישראל
המבנים  כל ישראל, ארץ מנהיגי הם ישראל שפושעי

חורבות. הם הגשמיים

ב.

‡¯Ó‚· ר"א 8ובמדרש 7בירושלמי "אמר כתוב:
ה' מתוך אלא נגאלו לא ממצרים, ישראל כשנגאלו
זכות  ומתוך תשובה ומתוך צרה מתוך אלו. דברים
לבא  לעתיד ואף וכו', הקץ ומתוך רחמים, ומתוך אבות
צרה, מתוך הללו. דברים חמשה מתוך אלא נגאלין אין

ה'9דכתיב  עד "ושבת צרה. מתוך הרי לך", "בצר
ה' רחום אֿל "כי תשובה. מתוך הרי אלקיך",

ברית 10אלקיך" את ישכח "ולא רחמים. מתוך הרי ,
הדברים  כל "ומצאוך אבות. זכות מתוך הרי אבותיך",

הקץ". מתוך הרי הימים", באחרית האלה
כפי  האחרונה, הגאולה תבוא דברים חמישה ידי על
ישראל  בני את גאל שהקב"ה הראשונה בגאולה שהיה

ממצרים.
הם: הדברים חמשת

המדינות, בכל יהיו, ישראל שבני מקום בכל – צרה א)
ומעונים. נרדפים יחושו הם

וגם  אדם, בני ובתענוגי בעשירות להם שטוב אלה גם
מהרשות  וכיבודים קירובים להם יש זמני שבאופן אלו

עצמן" "לצורך לאדם נחוץ 11המקרבין הדבר כאשר –
שנ  ו"אלו הנאתן"להם, בשעת כאוהבים כשיש 11ראין –

הרדיפות. ואת הלחץ את הם גם חשים מכך, תועלת להם
בעונשים  שמענישה הקשה האלקית היד – תשובה ב)
זה  סוף כל שסוף עד בתוכחה, מראש האמורים הקשים
שהגמרא  כפי תשובה, שיעשו לכך להביא, וחייב יביא,

רעות 12אומרת  יהיו שגזירותיו מושל יעמיד שהקב"ה

שיעשו  למוטב, בניֿישראל את יחזיר וזה המן, כשל
ויגאלו. תשובה

הנוהג  אב כמו למשל, אופנים: בשני בא התשובה ענין
בילד  נוהג האב תחילה טובה. לא שהנהגתו בילד
הנהגותיו  את יעזוב שהילד עוזר זה אין ואם בקירוב,
בקול  שישמע הישר, בדרך שילך כראוי, ויתנהג הרעות
בתוקף  הילד את מעניש האב אזי כרצונו, ויתנהג אביו
הרעה  הנהגתו על מתחרט שהילד עד ביותר, הגדול

עליו. ציוה שאביו כפי ומתנהג
זאת. יודעים הכל באריכות. הנמשל את לבאר מיותר

השם  שברוך אלה אותם את ולהזהיר להזכיר רק חשוב
רכושם, ועל ביתם בני על המר העונש את קיבלו לא
לעשות  צריכים ואינם מכך ניצלו שכבר יחשבו לבל

הרמב"ם  על 13תשובה. הבטיחו הנביאים שכל אומר
שהגלות  יהיה שהסוף הבטיחה והתורה התשובה,

יגאלו. ואז לתשובה ישראל בני את תביא המרה
התשובה, הרי הוא שהעיקר אףֿעלֿפי – אבות זכות ג)

אבות. זכות לענין זקוקים זאת בכל
לרחמים. זקוקים אבות לזכות בנוסף – רחמים ד)

ישראל  בני כאשר הימים, באחרית – הקץ מתוך ה)
אבות  וזכות תשובה עלֿידי זה הרי להגאל, מוכרחים

גדולים  .14וברחמים
יושע". "ממנה תשובה שעלֿידי הצרות, כל כוונת זו

ביעקב". פשע ולשבי גואל לציון "ובא זהו
.¯ÂˆÈ˜ את האומרים והמדרש הירושלמי את מבאר
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[כג].8) יד ב, פרשה רבה, דברים
ל.9) ד, ואתחנן

לא.10) שם
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(1482 (ע' ההוא" היום גדול כי "הוי ד"ה מאמר לעיל ראה

.161 ע' תרצ"ט .96 ע' א חלק קונטרסים – המאמרים ספר ואילך).
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בני  כל – צרה שלימה: לגאולה שיביאו הדברים
יחושו  המדינות, בכל הכלל, מן יוצא ללא ישראל,

ונר  מעונים לא עצמם שהנהגתו ילד – תשובה דפים.
שישתפר, לו מועיל לא האב של הקירוב כאשר טובה,

נענשו  לא ה' שברוך אלו גם החמור. העונש מועיל
זכות  יתעוררו הימים באחרית תשובה. לעשות צריכים
כוונת  את יבינו ישראל שבני שמים ורחמי האבות

צדק. הגואל את יביא וזה תשובה, ויעשו הצרות

ג.

ÔÈÚ היא שתשובה סבור, שהעולם כפי אינו התשובה
עבירות  על לא 15רק עשה, מצות על שעבר זה רק ,

שהיה  זה או וכו' שבת שמר לא תפילין, הניח
חיי  ניהל טריפות, אכל שבת, חלל בעלֿעבירה,
תשובה, לעשות צריכים אלו רק וכו', טמאים משפחה
לשמור  תפילין, להניח טהורים, משפחה חיי לנהל

כך. זה אין וכו'. כשר לאכול שבת,
עשו  שלא מה את להיטיב משמעה שתשובה ברור
עשו. לעשות צריך היה שלא מה ואת להעשות, שצריך
לחדול  תשובה, לעשות צריכים העבירה שעוברי בודאי
את  ולעשות התורה עלֿפי אסור אשר את מלעשות

התורה. עלֿפי לעשות צריך אשר
קיום  באי החסירו אשר את לתקן – בלבד בזה לא אך
שעברו  בכך קלקלו אשר את ולהיטיב העשה, מצוות
של  המלא המובן הוא – תעשה הלא מצוות על
עלֿמנת  לשוב לשוב, הוא המילה פירוש תשובה.

תורה  עלֿפי להיות שצריך כפי כוונת 16להיות אבל .
להשתפר. היא התשובה

שני  יש דבר, של מעלות המבארות השבח במילות
("בעסער") ומשופר ("גוט") טוב המושג 17ביטויים: .

שכן, השיפור. ענין אלא הטוב ענין רק אינו תשובה
התנועה  המעלה. שלימות אינו טוב גם למשופר ביחס
קריאה  היא תבוא, שלא סיבה מאיזו תשובה, של

ממרום. רוח אלקית,
תשובה: של לתנועה גורמות סיבות ארבע

היא  כאשר שבשמים. נשמתו של התעוררות א)
שמכריזים  הכרוזים את שומעת שהיא מכך מתעוררת

שבשמים 18בשמים  הנשמה אז שובבים". בנים "שובו

בגוף  המלובש שלה לענף של 19משפיעה תנועה ומחיה
שפתאום  לפעמים שקורה רואים שאנו כפי תשובה,
טוב  נעשה והוא תשובה הרהורי עלֿידי נשלט האדם

עלֿפי כנדרש בכל, התורה.באמת
מתבונן  הוא כאשר התבוננות. עלֿידי הבאה תשובה ב)
ומצוות, בתורה מאוד חלש שהוא חייו, במהלך היטב
להתבונן  מעמיק הוא וכאשר במידות, התגשם הוא
הגוף, לצרכי עליו עברו חייו שמרבית חייו, במשמעות
שהוא  תשובה, של תנועה מעוררת הזו ההתבוננות
וקובע  בהידור מצוה שומר ונעשה חייו דרך את מחליף

לתורה. עתים
מקרבים  שמלמעלה קירוב, עלֿידי שבאה תשובה ג)
חיי  בבני רב ושפע גדולה הצלחה לו ונותנים האדם את
תנועה  בו מעורר הזה הגדול השמימי והקירוב ומזונא,

תשובה. של
ליצלן. רחמנא ויסורים, צרות עלֿידי הבאה תשובה ד)
רק  זו אין תשובה, של תנועה הגורמות הסיבות כל
יותר  משופרים, להיות גם אלא עבירות, על תשובה
צדקנו  משיח פני לקבל טובה הכנה שזו טוב, מאשר

ממש. בקרוב
.¯ÂˆÈ˜ שהחסירו מה תיקון היא שתשובה אף מבאר:

תעשה, לא מצוות על ועברו עשה המצוות בקיום
גם  משופר, לגבי להשתפר. היא התשובה משמעות
האדם  את מעוררות סיבות ארבע שלימות. אינו טוב
עלֿידי  שבשמים נשמתו של ההתעוררות א) לתשובה:
קירוב  ג) חייו. במשמעות התבוננות ב) הכרוזים.
היא  המתמדת ההשתפרות משמים. עונש ד) משמים.

צדקנו. משיח פני לקבל טובה הכנה
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ד.15) ס, השנה ראש תורה, לקוטי
ג.16) עא, האזינו, שם
יב.17) ע' י חלק אגרותֿקודש, ראה

המאמרים 18) ספר ע"א. קכו, ג חלק זוהר, יד. ג, ירמיהו
.62 ע' ה'ש"ת

הקודם.19) המאמר ראה

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.ÂË של חסיד בתחילה שהיה איך אז סיפר הלל ר'
הרבי  של לחסיד נעשה וכיצד מצ'רנוביל מאטעלע ר'
קולו  את שמע רק ראה, לא הזקן רבנו את האמצעי.

ר' יכל לא התורה היתה מה ממנו. מאמר שמע וכן
לחזור. הענדל

.ÊË כשרבנו סיפר, מצ'אשניק אבא ר' החסיד

1

2

3

4

5

6
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והתאכסן  הלל, ר' החסיד של במחוזו עבר הזקן
הנאספים  קהל אליו. הלל ר' נסע הדרך, על באכסניא
מתחת  ושכב להידחק, הלל ר' יכל ולא רב , היה
לשאול  ערכין במסכת קושיא הכין הלל ר' לשולחן.
הזקן  רבנו את שומע הוא כך בתוך הזקן, רבנו את
תורה  זה לשאול, בנגלה קושיא מכין כשאברך אומר:
מעלפונו  כשהתעורר התעלף. הלל ור' לשמה, שלא
ראה  לא הלל ור' במקום, הזקן רבנו היה לא כבר

אותו.
היתה: הזקן מרבנו אז ששמע התורה

ÌÏÂÚÏ הרע יצר על טוב יצר אדם 17ירגיז

לא 18שנאמר  ואם מוטב אזיל אי תחטאו, ואל רגזו
שנאמר  בתורה אזיל 19יעסוק אי בלבבכם, אמרו

שנאמר  שמע, קריאת יקרא לאו ואם על 20מוטב
יום  לו יזכור לאו ואם מוטב אזיל אי משכבכם,

שנאמר  והן 21המיתה באדם, מדות ארבע סלה. ודומו
שלי  'שלי תולדותם: טבע מצד אדם בני והנהגת מדות
בנפש  מתלבשת אינה האלקית שהנפש שלך', ושלך
אותה  מניחה שאיננה אלא ולזככה, לבררה הבהמית
כל  כי הקטנה, בעיר והנהגה דיעה איזו לומר כלל
בינונית  מדה והיא שלי'. 'כולו הן וההנהגה הדיעה
הוא  שלי', ושלך שלך 'שלי הבינונים. עבודת שהיא
הבהמית  בנפש מתלבשת האלקית הנפש כאשר
והתוקף  הכוח במעלת ומשתמשת ולבררה לזככה

שכתוב  כמו הבהמית, בכוח 22שבנפש תבואות ורב
את  ומטהרים שמבררים הארץ עם הוא הנה שור,
שהנפש  ידי דעל שלך', ושלך שלך 'שלי הארץ.
על  הנה הבהמית הנפש את ומזככת מבררת האלקית
שלך', 'שלי דזהו האלקית, בנפש יתרון נעשה זה ידי
המדות  עבודת ידי על הבהמית בנפש שנעשה דהעליה
שנעשה  היתרון שלי', ו'שלך האלקית, הנפש של
החסיד  מעלת אבל זו, עבודה ידי על האלקית בנפש

דילי' קן עם קונו עם שמתחסד חושב 23הוא ואינו

'שלי  דזהו זו, עבודה מצד בו שנעשה היתרון אודות
שתושלם  ורק אך הוא כוונתו וכל שלך', ושלך שלך
שעובד  דמי שלי', ושלי שלי 'שלך העליונה. הכוונה
ידי  על האלקית בנפשו בו שנעשה היתרון בשביל רק
בעליות  בנפשו ישועות פועל שהוא הגם הנה עבודתו,
נשאר  העולם חומריות הנה זאת בכל אבל גדולות,
וקיום  חיות לו יש שהרע רש"ע וזהו בגשמיות.

כנודע  .24מהשי"ן
‰‰Â ויש אדם, בני במדות העבודה היא זה כל

והעבודה  שבדיעות בהמדות והיא מזו גדולה עבודה
בעבודת  העבודה אופני ב' והיינו עצמה. בדיעה
מענין  שלמעלה עצמו ובשכל שבשכל, במדות השי"ת
במעלה  למעלה שהם הגם שבשכל דמדות המדות.
הן  שבלב  דמדות שבלב , המדות לגבי ומדריגה
בחסד  הלב  בשר ובהרגש ממשית בתנועה התפעלות
בהזדעזעות  ושנאה באהבה או והתפארות וגבורה
שענינם  הגם שבשכל מדות אבל גופו, ורעידת
שהוא  הגם שכלית, התפעלות הן אמנם בהתפעלות
בהתקשרות  והידיעה השכל ענין בערך אינו שכלי

בהמושג.
Â‰ÊÂ,הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם

עובדים  אופני ארבעה כן גם ישנם השי"ת דבעבודת
צדיקים  והם הוי' עובדי ישנם עבודה. דרכי בארבעה
בעלי  וישנם בתורה, ועוסקים לאלקות המקושרים
ועיקרם  שכליים ויראה באהבה ועבודתם מדות
הדין  מפני אלקים יראי וישנם מאהבה, בעבודה
הנפלא  השכר בהעדר או גיהנם בעונש והמשפט
במעמדם  מוטעים להיות אדם בני וטבעי הבא. בעולם
השכלה  בעל שהוא אדם, ירגיז לעולם וזהו ומצבם,

צריך 25והשגה  צדיק במדריגת שהוא מי שגם ידע ,
צריך  ולכן פתאום. יכשילו שלא הרע מהיצר שמירה
צריכים  והבינונים עליו. ולהשגיח תמיד להרגיזו
מדות  ובעלי הרע. מהיצר להנצל תמיד בתורה לעסוק
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אם17) היא: הש"ס  גירסת א. ה, בעין ÂÁˆברכות אבל כו'. מוטב
אי נמצא: ד.‡ÏÈÊיעקב תהלים שמעוני בילקוט ג"כ וראה כו'. מוטב

והוא  רגילה, בלתי בגירסא מארז"ל מביאים בדא"ח מקומות בכמה והנה
הגירסות  שתי ב) יותר. מדויקת רגילה שאינה הגירסא א) פנים: בשתי
כפי  המובא מארז"ל מתאים זה במקום המתבאר להענין אבל מדויקות,

דוקא. רגילה האינה הגירסא ע"פ פירושו
מארז"ל דהנה השני, באופן הוא כאן אשר יש ÌÏÂÚÏוי"ל כו' ירגיז

להלחם  וצריך עליו, ח"ו מתגבר הרע שיצרו שרואה עת בכל א) לפרשו:
כטֿלא. פרק בתניא בארוכה שנתבאר וכמו הגוף, באברי ישלוט שלא עמו

אם צ"ל: עפ"ז אשר ב)ÂÁˆומובן כו'. כפשוטו,ÌÏÂÚÏמוטב ירגיז,
הוא והמרגיז פ"ג). נסכים בפ' ד"ה שלח פ' (לקו"ת תמיד ,‡„Ìהיינו

שייך  ואין יהי'), כי אדם ד"ה תזריע פ' (לקו"ת גדולה היותר מדריגה
שתכלית  אלא המלחמה, לנצח וצריך בפועל עמו לוחם שהיצה"ר לומר

שלא היא להכשילו.ÏÎÂÈההרגזה

זה  לפי' אשר ומובן בפנים. וכמוש"כ כאן, כו' ירגיז לעולם מפרש וכן
אי הגירסא: כו'.‡ÏÈÊמתאמת מוטב

ד,ה.18) תהלים
שם.19)
שם.20)
שם.21)
ד.22) יד, משלי
הראשונה 23) בהערה 5 ע' ל) (ליקוט תש"ח בעומר ל"ג שיחת ראה

שם.
מע'24) יעקב קהלת שיניו. את הקהה פיסקא בהגדה האריז"ל סידור

נז,א. זח"א ועיג"כ רשע.
דל"ג 25) אדם חביב ד"ה פ"ב. (השני) צאו"ר ד"ה שה"ש לקו"ת

ועוד. ש"ת. בעומר,
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להתעסק  צריכים ויראה באהבה הוי' את העובדים
אחד, בהוי' ההתבוננות שהיא שמע דקריאת בעבודה

אלקים  שם 26ויראי אשר המיתה יום בזכרון עבודתם
לעשותם  היום ורק התשובה ענין יועיל .27לא

.ÊÈ שיהודים עבודה עניני למעלה מאד יקרים
בני  בהנהגות אנו רואים קטנים. דברים גם עושים,
הם  הקטנים, ילדיהם עם משחקים כשהורים אדם,

עובר  מהצד אדם קטנות. בעניני אתם משחקים
הוא  ואין קטנים, עצמם עושים ההורים איך ורואה
התענוג  משום בכך יש ההורים אצל מהם, צוחק
גם  כך ביותר. הגדולים השעשועים ביותר, הגדול
מהיהודים  יותר הרבה למעלה מרוצים בנמשל:
בעלי  מגדולי מאשר תהלים האומרים הפשוטים

והשכלה. הבנה
meid zcerqa ,glyie t"y
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פ"ב.26) התפלה קונטרס חיים. לדרך מההקדמה להעיר
המפרשים 27) לקושיות מעיקרא מקום אין בפנים, משנ"ת ע"פ

וע"פ  – המיתה יום מתחלה תיכף לו יזכיר לא מה מפני א) שם: בברכות
העסק  הועיל לא אם ב) תתאה. דיראה עבודה רק זהו כי מובן, הנ"ל

פרשה אלא שאינה שמע קריאת יועיל איך בתורה.בתורה
דנשמות  באריכות, ואילך 129 ע' השיחות ספר שלום בתורת ויעוין
אין  מהם נמוכות נשמות תורה, - מוחא הוא בירורם עיקר ביותר גבוהות

וכו'. תפלה - לבא הוא בירורם ועיקר הבירור בהם פועל זה
ירגיז  לעולם הול"ל: דלכאורה הש"ס. לשון אריכות ג"כ יומתק זה וע"פ
יקרא  אזיל לא אי בלבבכם, כו' בתורה יעסוק אזיל לא אי תחטאו, כו'
דדבר  מבואר הנ"ל וע"פ מוטב. – אזיל דאי בזה משמיענו ומה כו' ק"ש

ואזל הרגיז דאי קמ"ל, המקושרים ËÂÓ·גדול מאלו שהוא הוכחה ה"ז –
ואזיל בתורה ועסיק אזיל וא"ל כו', שהוא ËÂÓ·לאלקות הוכחה ה"ז –

וכו'. הנ"ל השני מסוג

•
ycew zexb`

תר"ץ  שבט י"ד ב"ה,

שיקאגא 

הנודע  הרה"ג והנעלה הנכבד ידידי כבוד

אי"א  וו"ח ותפארת, תהלה לשם

שי' אליהו אברהם מוהר"ר

וברכה! שלום

אם  בעבודה, נעשה מה לדעת בכללות מאד חפץ הייתי

המחשבות  לפו"מ באו ואם החמימות, מחזיק עדיין

לומדים, והיכן לומדים אם חב"ד, חסידי באגודת הטובות

בס"ה... נאסף סכום איזה כן

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם גדול, בכבוד

ליבערמאן  ח.

fi jxk v"iixden w"b`
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,äîéøôe äòéøt àlà èìçeîe øbñeîdxn`p 'hlgen' oeyly oeike §¨§¨¤¨§¦¨§¦¨

'oihelgl' dnebxzy zezinv oeyl s`y yexcl yi ,rxevn iabl
cnln 'JOn dpFf lM dYnvd' weqta xen`de ,zrxv lr zcnln¦§©¨¨¤¦¤¨

.b`ec rxhvdy

:b`ec ly epipra zetqep zeyxc d`ian `xnbdïîéñ)zeyxcl ¦¨
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.mipy ynge miyly epiide ,mc`l miie`xd minidéëä énð àéðz©§¨©¥¨¦

weqtd lr ,`ziixaa mb jk epipy -(ck dp mildz),íéîc éLðà'©§¥¨¦
'íäéîé eöçé àì äîøîeìL àlà eéä àì âàBc ìL åéúBðL ìkíéL ¦§¨Ÿ¤¡§¥¤¨§¨¤¥Ÿ¨¤¨§Ÿ¦

ìL àlà ïðéà ìôBúéçà ìLå ,òaøàåìLå íéLL. §©§©§¤£¦¤¥¨¤¨§Ÿ¦§¨Ÿ
óBqáìe ,'Baø' ìôBúéçàì ãåc àø÷ älçza ,ïðçBé éaø øîàåxg`l - §¨©©¦¨¨©§¦¨¨¨¨¦©£¦¤©§©
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,eixac,Baø Bàø÷ äléçzaxn`py(ci dp mildz)ékøòk LBðà äzàå' ©§¦¨§¨©§©¨¡§¤§¦

'éòceéîe éôelà,iax epiid 'itel`'e,Bøéáç Bàø÷ óBqáìexn`pymy) ©¦§¨¦§©§¨£¥
(eh dp,'Lâøa Cläð íéäìà úéáa ãBñ ÷ézîð åcçé øLà'ekldy epiide £¤©§¨©§¦§¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' ב
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àøéå úùøô
çéààøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬

:íBiä íçk ìäàä-çútáàøiå åéðér àOiå ¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«©¦¨³¥¨Æ©©½§
ìL äpäåõøiå àøiå åéìr íéávð íéLðà äL §¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−¨®̈©©À§©¨³¨

:äöøà eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ìïåùàøâøîàiå ¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨©Ÿ©®
éðéra ïç éúàöî àð-íà éðãàøárú àð-ìà E £ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ

:Ecár ìrîãeöçøå íéî-èrî àð-çwé ¥©¬©§¤«ª©¨´§©©½¦§©«£−
:õrä úçz eðrMäå íëéìâøäíçì-úô äç÷àå ©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«§¤§¨̧©¤¹¤

ízøár ïk-ìr-ék eøárz øçà íëaì eãrñå§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−
:zøac øLàk äNrz ïk eøîàiå íëcár-ìr©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

(éåì)åøîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨®̈©ÀŸ¤
ìL éøäî:úBâr éNrå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L ©«£¦º§³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

æáBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNrì øäîéå ørpä-ìà ïziåççwiå ©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«©¦©̧

ïziå äNr øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
eìëàiå õrä úçz íäéìr ãîò-àeäå íäéðôì: ¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

(ìàøùé)èà eøîàiåøîàiå EzLà äøN äià åéì ©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤
:ìäàá äpäééìà áeLà áBL øîàiåúrk E ¦¥¬¨«Ÿ¤©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´

úrîL äøNå EzLà äøNì ïá-äpäå äiç©½̈§¦¥¥−§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©
:åéøçà àeäå ìäàä çútàéäøNå íäøáàå ¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ

çøà äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©
:íéLpkáééøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå ©¨¦«©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³

:ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéä éúìáâéýåýé øîàiå §Ÿ¦Æ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

:ézð÷æ éðàå ãìà íðîàãéøác ýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®
éìà áeLà ãrBnì:ïá äøNìe äiç úrk E ©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמסּפר

ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ּפעם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנכנס

מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ּכׁשם אליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנראה

ׁשהּקּב"ה  ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, אּׁשה איׁש יהּודי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

ּבכּיה  ידי ועל הּכח, את נֹותן אבינּו אברהם אליו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתּגּלה

ּבפעל. לכ להּגיע נּתן אמּתית ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּותביעה

éðùåè| ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´
:z÷çö ék àì | øîàiå äàøéæèíMî eî÷iå ¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©¨ª³¦¨Æ

Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä̈«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬
ì ínr:íçlLæééðà äqëîä øîà ýåýéå ¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−¨®̈©«£©¤³£¦Æ

:äNò éðà øLà íäøáàîçéäéäé Béä íäøáàå ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²
:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeörå ìBãb éBâì§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤

éè-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

:åéìr øac-øLàëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîrå©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−
:ärãà àì-íàå äìk | eNráëíMî eðôiå ¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ

éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬
:ýåýéâë÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå §Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−

:òLø-írãëCBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà ¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´
ïrîì íB÷nì àOú-àìå ätñz óàä øérä̈¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©

íéMîç:daø÷a øLà í÷écvääëEl äììç £¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«¨¦̧¨§¹
òLø-ír ÷écö úéîäì äfä øáck | úNrî¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤

:ètLî äNré àìåëàöîà-íà ýåýé øîàiå ¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬
éúàNðå øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬¦

:íøeára íB÷nä-ìëìæëøîàiå íäøáà ïriå §¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLà©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«

èëíL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiå íéraøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

ìéìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²
ìL íL ïeàöné-íà äNrà àì øîàiå íéL ¦¨«§¬−̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦
ìL íL àöîà:íéLàìézìàBä àð-äpä øîàiå ¤§¨¬−̈§¦«©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ



iyilyרלו - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ
:íéøNrä øeára úéçLà àìáìàð-ìà øîàiå ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈

ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬
:äøNrä øeára úéçLà àì øîàiå äøNr íL̈−£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

âìíäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d jxk zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק לפרׁשת ˆ„˜‰יׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתמה לא ׁשּכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב צדקה, מט)נתנּו טז, ויד (יחזקאל . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה החזיקה". לא ואביֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה העּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו",

קיצֹוני  ּבאפן צדקה נתינת העּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל,

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìáäpä øîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´
eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp̈«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´
eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´

ïéìð áBçøá ék àl:âeøñiå ãàî ía-øöôiå ½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´
úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬

:eìëàiå äôàãéLðà øérä éLðàå eákLé íøè ¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaä-ìr eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwîääià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¦¨¤«©¦§§³¤Æ©Ÿ́§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäeðéìà íàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½

:íúà ärãðååäçútä èBì íäìà àöiå §¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨
:åéøçà øâñ úìcäåæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiå §©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

çLéà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìr-ékè-Lb | eøîàiå ¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤
èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä̈À§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½

ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzr©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ
ì eLbiå:úìcä øaLéíãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈

úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤
:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ

:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©
áéïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ

éðáeéúðáe E-ïî àöBä øéra Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦
:íB÷näâéäfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék ©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®

ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−
ì:dúçLãééç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå §©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´

-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«
éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåèíéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe £¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−
ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³

éúðá:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©

åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®
:øérì õeçî eäçpiå eäàöiåæéíàéöBäë éäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧

-ìà ELôð-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúàŸ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©
éøçà èéazäøää økkä-ìëa ãîrz-ìàå E ©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨

:äôqz-ït èìnäçéàð-ìà íäìà èBì øîàiå ¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
:éðãàèééðéra ïç Ecár àöî àð-äpäìcâzå E £Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå ärøäëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²
nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ

:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»

Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי  איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּברא

איׁשּות)הרמּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (ריׁש אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
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לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניסּה . . ּבּׁשּוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  עלּֿפי התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי

ּוכפי  לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).

לפרנס  חדׁש י"ב לבתּולה ׁש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

ּבתכׁשיטים". עצמּה ְְְִִֶַַָאת

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåøácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáì äfä©¤®§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

áëøác úBNrì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änL Eàa-ãr©«Ÿ£−®̈¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làåäë-úà Côäiå ¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©©«£ŸÆ¤
éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´

:äîãàä çîöå íéøräåëåéøçàî BzLà èazå ¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−¥©«£¨®
:çìî áéöð éäzåæë-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå ©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧

:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷näçëó÷Liå ©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À
økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìr äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

èëøkæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´
:èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úà Côäa äëôää©«£¥½̈©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«

ìBnr åéúðá ézLe øäa áLiå ørBvî èBì ìriå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äørna áLiå ørBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðáàìeðéáà äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå §Ÿ¨«©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´
-ìk Cøãk eðéìr àBáì õøàa ïéà Léàå ï÷æ̈¥®§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨

:õøàäáìäákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì ¨¨«¤§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnrâìïäéáà-úà ïé÷Lzå ¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤£¦¤²

-úà ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´¤
dáëLa òãé-àìå äéáà:dîe÷áeãìéäéå ¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«©«§¦Æ

-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr éáëL éàáeäìïé÷Lzå ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¹¨
äøérvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ

:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnr ákLzå©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«
åì:ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzåæìãìzå ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«©¥³¤

áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈
:íBiä-ãrçìàø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå ©©«§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬

:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïa BîLñ §−¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«
ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤

:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéaáíäøáà øîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤©§¨¨²
Cìîéáà çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ

:äøN-úà çwiå øøb Cìîâ-ìà íéýìû àáiå ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤
pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáàúî E £¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ

:ìra úìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©
ãéBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬

:âøäz ÷écö-íbäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½
éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²

:úàæ éúéNr étk ïé÷ðáeåíéýìûä åéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹
úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà íb íìça©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨

EúBà éëðà-íb CNçàå úàfïk-ìr éì-Bèçî ½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬
ézúð-àì:äéìà rbðì Eæ-úLà áLä äzrå «Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤

-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä̈¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦
ðéàE-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî ¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨£¤
:Cìçåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈

eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬
:ãàî íéLðàäèíäøáàì Cìîéáà àø÷iå ¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈

-ék Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈¦«
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬

:äfäàéúàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷na íéýìû¡Ÿ¦½©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå-úá §©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©
:äMàì éì-éäzå énàâééúà eòúä øLàk éäéå ¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À

øLà Ccñç äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬



iyyרלח ,iying - `k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

änL àBáð øLà íB÷nä-ìk ìà éãnr éNrz©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ£¤´¨´½̈¨
:àeä éçà éì-éøîàãéø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå ¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈

úà Bì áLiå íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨¨®©¨´¤½¥−
:BzLà äøNåèéöøà äpä Cìîéáà øîàiå ¨¨¬¦§«©´Ÿ¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−

éðôìéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe §¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðér¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©
æéíéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹

:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úàçé-ék ¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìrñàëàýåýéå ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«©«Ÿ̈²
øN-úà ã÷täøNì ýåýé Nriå øîà øLàk ä ¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈
:øac øLàkáïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−

:íéýìû Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æìâàø÷iå ¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¨̧
Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬

:÷çöé äøNãBða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk jxk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם, מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

מּתנה  לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר יׁש מּכלֿמקֹום לב, ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי  ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוףֿסֹוף ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבבּקׁשת

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,

éùéîçäúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå ¦§¨¬§«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

:éì-÷çöé rîMä-ìkæìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìçíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîèàøzå ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤

äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN̈¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìéLøb íäøáàì øîàzå §©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²

äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä̈«¨¨¬©−Ÿ§¤§®̈¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´
:÷çöé-ír éða-ír úàfäàéãàî øácä òøiå ©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ

éðéra:Bða úãBà ìr íäøáàáéíéýìû øîàiå §¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹
éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà-ìrå ørpä-ìr E ¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©
éìà øîàz øLà ìk Eúîàdì÷a òîL äøN E £¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ®̈
:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékâéäîàä-ïa-úà íâå ¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈

:àeä Erøæ ék epîéNà éBâìãé| íäøáà íkLiå §´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´©§¨¨´
íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîaåèúîçä-ïî íénä eìëiå §¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåæèCìzå ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´
-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨®̈©¦´§¦½
-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬

:íLçéCãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà éàN éîe÷ ¨«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Baèéíéýìû ç÷ôiå ®¦«§¬¨−£¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ

àlîzå Cìzå íéî øàa àøzå äéðér-úà¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
:ørpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úàëéäéå ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©©§¦¯

éäéå øaãna áLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøàëå ïøàt øaãîa áLiåBì-çwz Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨®̈©¦©¬

:íéøöî õøàî äMà Bnàô ¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על מֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמֹו

ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּובּטּול

זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי מבּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו

."ּבתֹורת לּבי ְְִִֶַָּפתח

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ



רלט iriay - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤

:da äzøbãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiå ©¬§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©
äëøàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´

:Cìîéáà éãár eìæb øLà íénäåëøîàiå ©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©Ÿ́¤
äfä øácä-úà äNr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦ µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À
àeää íB÷nì àø÷eòaLð íL ék òáL øàa ¨¨²©¨¬©−§¥´®̈©¦²¨¬¦§§−

:íäéðLáìí÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå §¥¤«©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´¨
õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤

ìt:íézLâìíL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå §¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈
:íìBò ìû ýåýé íLaãìõøàa íäøáà øâiå §¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤

ìt:íéaø íéîé íézLô §¦§¦−¨¦¬©¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
מּדת  יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק אֹורחים, (רש"י ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰הכנסת ְְְֲִִֵַַַַָָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
א) י, ׁשּכתּובסוטה ּוכמֹו יט). יח, אׁשר (לעיל למען ידעּתיו ּכי : ְְְְֲִִֶֶַַַָ

אחריו. ּביתֹו ואת ּבניו את ְְֲֵֶֶֶַַָָָיצּוה

éòéáùáëàälàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤
åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð íéýìûäå§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈

:éðpä øîàiå íäøáàáða-úà àð-ç÷ øîàiåE ©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸
-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤
ãçà ìr äìòì íL eäìräå äiønä õøà¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´

éìà øîà øLà íéøää:Eâíäøáà íkLiå ¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«©©§¥̧©§¨¹̈

åéørð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ
Cìiå í÷iå äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´¨©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìàãíBia ¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«©´
-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤

:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«
äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ

:íëéìà äáeLðå äåçzLðåå-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤
çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòä éörBãéa £¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½

:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«
æ÷çöé øîàiåéáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½

äiàå íéöräå Làä äpä øîàiå éðá éppä øîàiå©−Ÿ¤¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬
:äìòì äOäçBl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå ©¤−§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬

:åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOäèeàáiå ©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¨ÀŸ
íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³
ã÷riå íéörä-úà Cøriå çaænä-úà íäøáà©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
ìrnî çaænä-ìr Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©

:íéörìé-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå ¨«¥¦«©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤
ì úìëànä:Bða-úà èçLàéCàìî åéìà àø÷iå ©©«£¤®¤¦§−Ÿ¤§«©¦§¨̧¥¹̈©§©³

íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®
:éðpä øîàiåáéørpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ©−Ÿ¤¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©

àøé-ék ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìûEãéçé-úà E ¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−

:épnîâéìéà-äpäå àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå ¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦
çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð øçà©©¾¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´

:Bða úçz äìòì eäìriå ìéàä-úàãéø÷iåà ¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯
øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ

:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàéåèCàìî àø÷iå ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«©¦§¨²©§©¬
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýéæèøîàiå §Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤

úéNr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð éa¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤

:Eãéçéæé-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék §¦¤«¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤
úôN-ìr øLà ìBçëå íéîMä éáëBëk Erøæ©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§©¾£¤−©§©´



xihtnרמ - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åéáéà ørL úà Erøæ Løéå íiäçéeëøaúäå ©¨®§¦©´©§£½¥−©¬©«Ÿ§¨«§¦§¨«£´
:éì÷a zrîL øLà á÷r õøàä ééBb ìk Erøæá§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«

èéåcçé eëìiå eî÷iå åéørð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìàô ¤§¥´®̈©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

ëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«

.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ôôô

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr l jxk zegiy ihewl)

‰‡¯È '‰ ¯‰a(יד (כב, ¿«≈»∆

˙Ba¯˜ Ô‡k ·È¯˜‰Ïe B˙ÈÎL Ba ˙B¯L‰Ï(רש"י)˙‡¯L‰ ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿»«¿»«

‰ÈÎM‰ עֹולה ּבקדּׁשת ׁשּנתקּדׁש ליצחק, ׁשּיכת - (נפעל) «¿ƒ»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הּמזּבח. על ׁשּנעקד ˜¯Ba˙עלֿידי ׁשּיכת ‰˜¯·˙ - (ּפֹועל) ְְֱִֵֵֶֶַַַַַ«¿»«»¿»ֵֶֶַ

הּמזּבח. על יחידֹו ּבנֹו את ועקד מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלאברהם,

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy



רמי

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àøéå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåã ÷øô á íéëìîá

ãàíéàéápä-éðá éLpî úçà äMàå§¦¨´©©´¦§¥´§¥«©Â§¦¦Â
ék zrãé äzàå úî éLéà Ecár øîàì òLéìà-ìà ä÷rö̈«£¨̧¤¡¦¹̈¥ÀŸ©§§³¦¦Æ¥½§©¨´¨©½§¨¦´
éãìé éðL-úà úç÷ì àa äLpäå ýåýé-úà àøé äéä Ecár©§§½¨¨¬¨¥−¤§Ÿ̈®§©̧¤½À̈¨©¹©¤§¥¯§¨©²

:íéãárì Bìáéì éãébä Cl-äNrà äî òLéìà äéìà øîàiå −©«£¨¦«©¸Ÿ¤¥¤³¨¡¦¨Æ¨´¤«¡¤½̈©¦´¦¦½
ì ïéà øîàzå úéaa Cì-Li-äîék úéaa ìë EúçôL ©¤−̈©¨®¦©ÀŸ¤¥´§¦§¨«§¬ŸÆ©©½¦¦−

:ïîL Ceñà-íàâúàî õeçä-ïî íéìk Cì-éìàL éëì øîàiå ¦¨¬¨«¤©ÀŸ¤§¦̧©«£¦¨³¥¦Æ¦©½¥¥−
éðëL-ìk:éèérîz-ìà íé÷ø íéìk Cãúìcä zøâñå úàáe ¨§¥¨®¦¥¦¬¥¦−©©§¦«¦À̈§¨©³§§©¤̧¤Æ

éða-ãráe Cãraàìnäå älàä íéìkä-ìk ìr z÷öéå C ©«£¥´§©¨©½¦§¨©¾§§©¬¨©¥¦−¨¥®¤§©¨¥−
:éréqzäíä äéða ãráe dãra úìcä øbñzå Bzàî Cìzå ©¦«¦©¥̧¤Æ¥¦½©¦§´Ÿ©¤½¤©«£−̈§©´¨¤®¨¥²

:ú÷öBî àéäå äéìà íéLébîåøîàzå íéìkä úàìîk | éäéå ©¦¦¬¥¤−¨§¦¬¨«¤©§¦´¦§´Ÿ©¥¦À©³Ÿ¤
éìk ãBò ïéà äéìà øîàiå éìk ãBò éìà äLébä dða-ìà¤§¨Æ©¦̧¨¥©¬Æ¤½¦©´Ÿ¤¥¤½¨¥¬−¤®¦

:ïîMä ãîriåæéøëî éëì øîàiå íéýìûä Léàì ãbzå àázå ©©«£−Ÿ©¨«¤©¨ÀŸ©©¥Æ§¦´¨«¡Ÿ¦½©ÀŸ¤§¦Æ¦§¦´
éLð-úà éîlLå ïîMä-úàéðáe zàå C:øúBpa ééçz Cçéäéå ¤©¤½¤§©§¦−¤¦§¥®§©´§¨©½¦¦«§¦−©¨«©§¦̧

Ba-÷æçzå äìBãâ äMà íLå íðeL-ìà òLéìà øáriå íBiä©¹©©«£¯Ÿ¡¦¨´¤¥À§¨Æ¦¨´§½̈©©«£¤−

`xenl iy
(à,íéàéápä éðá éLpî.äúéä äéãáBò úLà,äLBpäåíøBäé àeä ¦§¥§¥©§¦¦¥¤©§¨¨§¨§©¤§¨

ïfM äî úéaøa eäåìî äéäL ,áàçà ïaéîéa íéàéápä äàî úà äéãáBò ¤©§¨¤¨¨©§¥§¦¦©¤¨©§¨¤¥¨©§¦¦¦¥

.áàçà(á,Ceñàíéç÷Bì epnnL íL ìò Ck àø÷ðå .ïîMä éìk íL àeä ©§¨¨¥§¦©¤¤§¦§¨¨©¥¤¦¤§¦

.äëéñì ïîL(ã,éòéqz àìnäå.Ceñàä íò dîB÷nî æeæz àlL ,øîBìk ¤¤§¦¨§©¨¥©¦¦§©¤Ÿ¨¦§¨¦¨¨

éLîé ñpä äNòî ékíB÷na C ¦©£¥©¥©§¦©¨

.Ba ìéçúäL(æúà éîlLå ¤¦§¦§©§¦¤
éLð,C.CáBç úà éòøôe(çäMà ¦§¥¦§¦¤¥¦¨

,äìBãââLéáà ìL dúBçà §¨£¨¤£¦©

àBãò ìL Bnà ,äúéä úénðeMä©©¦¨§¨¦¤¦

mixn zxhr
àíéàéápä-éðá éLpî úçà äMàå,áàçà íò äéäL) äéãáBò úLà §¦¨´©©´¦§¥´§¥«©Â§¦¦Â¥¤©§¨¤¨¨¦©§¨

.(ì"åç)òLéìà-ìà ä÷rö(eäiìà øçà àéáð)úî éLéà Ecár øîàì ¨«£¨̧¤¡¦¹̈¨¦©©¥¦¨¥ÀŸ©§§³¦¦Æ¥½
äLpäå ýåýé-úà àøé äéä Ecár ék zrãé äzàåïa íøBäé àeä §©¨´¨©½§¨¦´©§§½¨¨¬¨¥−¤§Ÿ̈®§©̧¤½§¨¤

áàçà:íéãárì Bì éãìé éðL-úà úç÷ì àaáòLéìà äéìà øîàiå ©§¨À̈¨©¹©¤§¥¯§¨©²−©«£¨¦«©¸Ÿ¤¥¤³¨¡¦¨Æ
-äî éì éãébä Cl-äNrà äî́̈¤«¡¤½̈©¦´¦¦½©
ïéà øîàzå úéaa Cì-Li¤−̈©¨®¦©ÀŸ¤¥´

ìúéaa ìë EúçôLíeìk ïéàék §¦§¨«§¬ŸÆ©©½¦¥§¦−
ïîL Ceñà-íàì ïè÷ éìk:ïîL ¦¨¬¨«¤§¦¨¨§¤¤

âíéìk Cì-éìàL éëì øîàiå©ÀŸ¤§¦̧©«£¦¨³¥¦Æ
õeçä-ïîCúéáì õeçL íéLðà ïî ¦©½¦£¨¦¤§¥¥

éðëL-ìk úàîíé÷ø íéìk C ¥¥−¨§¥¨®¦¥¦¬¥¦−
éèérîz-ìàíà-ék èòî éìàLz ìà ©©§¦«¦©¦§£¦§©¦¦

:íéìk äaøäãzøâñå úàáe ©§¥¥¦À̈§¨©³§§
éða-ãráe Cãra úìcäCãBák ©¤̧¤Æ©«£¥´§©¨©½¦§

òðöäa àáì àeä ñpäz÷öéåCeñàî ©¥¨Ÿ§¤§¥©§¨©¾§§¥¨

ïîMäälàä íéìkä-ìk ìr ©¤¤©¬¨©¥¦−¨¥®¤
éréqz àìnäåàì ïîL Ceñàäå §©¨¥−©¦«¦§¨¨¤¤Ÿ

àeä-Ceøa-LBãwäL éôì ,BîB÷nî éæéæz̈¦¦¦§§¦¤©¨¨

æeæì ïéòî Cøc ïéàå ,ïéòîk BúBà äNò̈¨§©§¨§¥¤¤©§¨¨

:BîB÷nîäøbñzå Bzàî Cìzå ¦§©¥̧¤Æ¥¦½©¦§´Ÿ
íä äéða ãráe dãra úìcä©¤½¤©«£−̈§©´¨¤®¨¥²

äéìà íéLébîíé÷éøä íéìkä úà ©¦¦¬¥¤−¨¤©¥¦¨¥¦

:ú÷öBî àéäååúàìîk | éäéå §¦¬¨«¤©§¦´¦§´Ÿ
íéìkääìàL øLà-ìà øîàzå ©¥¦À£¤¨£¨©³Ÿ¤¤

éìk ãBò éìà äLébä dðaàì ék §¨Æ©¦̧¨¥©¬Æ¤½¦¦Ÿ

ílek eàlîúð øák øLà äòãéøîàiå ¨§¨£¤§¨¦§©§¨©Ÿ́¤
ïîMä ãîriå éìk ãBò ïéà äéìà¥¤½¨¥¬−¤®¦©©«£−Ÿ©¨«¤
:ïîL Ceñàä ïî ãBò CtLð äéä àìŸ¨¨¦§¨¦¨¨¤¤

æíéýìûä Léàì ãbzå àázå©¨ÀŸ©©¥Æ§¦´¨«¡Ÿ¦½
ïîMä-úà éøëî éëì øîàiå©ÀŸ¤§¦Æ¦§¦´¤©¤½¤

éLð-úà éîlLåéðáe zàå CC §©§¦−¤¦§¥®§©´§¨©½¦
øúBpa ééçz:áBçä éîc ìò ïîMä éîcîçíBiä éäéåíBiä àaìà òLéìà øáriåøéòäìBãâ äMà íLå íðeL-äáeLç äMàíçì-ìëàì Ba-÷æçzå ¦«§¦−©¨«¦§¥©¤¤©§¥©©§¦̧©¹¨©©©«£¯Ÿ¡¦¨´¤¦¥À§¨Æ¦¨´§½̈¦¨£¨©©«£¤−¤«¡¨®̈¤
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ïéàå ørpä éðt-ìr úðrLnä©¦§¤̧¤Æ©§¥´©©½©§¥¬

áL÷ ïéàå ìB÷é ïéøãäðñ éîìLeøé) −§¥´®̈¤§©§¦©§¤§¦

únä úà úBéçäì CìBäL øîBì ,Cøca âìâìî ãBò äéäå ,àéápä éøáãì òîL àì éæçb :(á:ørpä õé÷ä àì øîàì Bì-ãbiå Búàø÷ì áLiåáìòLéìà àáiå ¥£¦Ÿ¨©§¦§¥©¨¦§¨¨§©§¥©¤¤©¤¥§©£¤©¥©¨³¨¦§¨Æ©©¤´¥½Ÿ¬Ÿ¥¦−©¨«©©¨¬Ÿ¡¦−̈
:Búhî-ìr ákLî úî ørpä äpäå äúéaäâìíäéðL ãra úìcä øbñiå àáiå,äîìL øúBé Búlôz äéäzL éãk ,íãà íeL íL äéäiL äöø àì ék ©®̈§¨§¦¥³©©̧©Æ¥½ª§−̈©¦¨«©¨¾Ÿ©¦§¬Ÿ©¤−¤§©´§¥¤®¦Ÿ¨¨¤¦§¤¨¨¨§¥¤¦§¤§¦¨¥§¥¨

äNòiM äî íãà äàøé àlL éãëe:ýåýé-ìà ìltúiåãìåéìr øäâiå åétk-ìr åétëå åéðér-ìr åéðérå åét-ìr åét íNiå ãìiä-ìr ákLiå ìriå §¥¤Ÿ¦§¤¨¨©¤©£¤©¦§©¥−¤§Ÿ̈«©©¹©©¦§©´©©¤À¤©Á̈¤Á¦̧©¦¹§¥¨³©¥¨Æ§©¨´©©¨½©¦§©−¨®̈
:ãìiä øNa íçiåäì:åéðér-úà ørpä ç÷ôiå íéîrt òáL-ãr ørpä øøBæéå åéìr øäâiå ìriå äpä úçàå äpä úçà úéaa Cìiå áLiå ©−̈¨§©¬©¨«¤©¹̈¨©¥¤́©©À¦©©¬¥̧¨Æ§©©´¥½¨©©−©©¦§©´¨®̈©§¥³©©̧©Æ©¤´©§¨¦½©¦§©¬©©−©¤¥¨«



רמד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âëàäøN éiç eéäiåäðL íéøNrå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈

:äøN éiç éðL íéðL òáLåáúéø÷a äøN úîzå §¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¨´¨¨À̈§¦§©¬
íäøáà àáiå ïrðk õøàa ïBøáç àåä òaøà©§©²¦¬¤§−§¤´¤§®̈©©¨ŸÆ©§¨½̈

äøNì ãtñìáìåk:dúâéðt ìrî íäøáà í÷iå ¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´
:øîàì úç-éða-ìà øaãéå BúîãáLBúå-øb ¥®©§©¥¬¤§¥¥−¥«Ÿ¥«§¨¬

äøa÷àå íënr øá÷-úfçà éì eðz íënr éëðà̈«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬
:éðôlî éúîäøîàì íäøáà-úà úç-éðá eðriå ¥¦−¦§¨¨«©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ

:BìåeðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà | eðrîL «§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½
-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤

Bøá÷:Eúî øáwî Enî äìëé-àìæí÷iå ¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«©¨¯̈
:úç-éðáì õøàä-írì eçzLiå íäøáà(éåì) ©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

åìäàø÷iå úàfä úénðMä-ìà àø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå©¦§¨´¤¥«£¦À©¸Ÿ¤Æ§¨Æ¤©ª«©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨
ðá éàN øîàiå åéìà àázå:Cæìåéìâø-ìr ìtzå àázå ©¨´Ÿ¥¨®©−Ÿ¤§¦¬§¥«©¨ŸÆ©¦´Ÿ©©§½̈

:àözå dða-úà àOzå äöøà eçzLzå©¦§©−¨®§¨©¦¨¬¤§−̈©¥¥«

mixn zxhr
åìàø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå©¦§¨´¤¥«£¦À©¸Ÿ¤Æ§¨Æ

äàø÷iå úàfä úénðMä-ìà¤©ª«©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨
ðá éàN øîàiå åéìà àázå:C ©¨´Ÿ¥®̈©−Ÿ¤§¦¬§¥«

æìåéìâø-ìr ìtzå àázå©¨ŸÆ©¦´Ÿ©©§½̈
dða-úà àOzå äöøà eçzLzå©¦§©−®̈§¨©¦¨¬¤§−̈

:àözå©¥¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

çøa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
-ïa ïBøôra éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤

:øçöèBì-øLà äìtënä úørî-úà éì-ïzéå «Ÿ©§¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½
él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²

ëBúa:øá÷-úfçàì íëé-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥
-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå úç¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥

:øîàì Bøér-ørL éàa ìëì úçàééðãà-àì ¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´
Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð äãOä éðrîL§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´
:Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðá éðérì äézúð§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

áé:õøàä-ír éðôì íäøáà eçzLiå(ìàøùé) ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤
âéøîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr-ìà øaãéåCà ©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²

épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦
:änL éúî-úà äøa÷àåãé-úà ïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©©̄¤§²¤

:Bì øîàì íäøáàåèòaøà õøà éðrîL éðãà ©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàîEúî-úàå àåä-äî E ¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®§¤¥«§−

:øá÷æèì÷Liå ïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«



רמה

çøa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
-ïa ïBøôra éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤

:øçöèBì-øLà äìtënä úørî-úà éì-ïzéå «Ÿ©§¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½
él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²

ëBúa:øá÷-úfçàì íëé-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥
-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå úç¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥

:øîàì Bøér-ørL éàa ìëì úçàééðãà-àì ¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´
Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð äãOä éðrîL§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´
:Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðá éðérì äézúð§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

áé:õøàä-ír éðôì íäøáà eçzLiå(ìàøùé) ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤
âéøîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr-ìà øaãéåCà ©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²

épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦
:änL éúî-úà äøa÷àåãé-úà ïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©©̄¤§²¤

:Bì øîàì íäøáàåèòaøà õøà éðrîL éðãà ©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàîEúî-úàå àåä-äî E ¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®§¤¥«§−

:øá÷æèì÷Liå ïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc oixcdpq(iriax meil)

,õøàazexaw mc` ipal dyry jka 'd gnyy `ed weqtd yexite ¨¨¤
.mlerl mi`hege miig mpi`e ,ux`aòîLî éàîgken cvik - ©©§©

,dgny oeyl `id 'mgpie' oeylyàëä áéúko`k xn`p -íçpiå' §¦¨¨©¦¨¤
íúä áéúëe ,''ä,eig`l dlbzdyk wicvd sqei iabl ,my xn`pe - §¦¨¨

(`k p ziy`xa)'íaì ìò øaãéå íúBà íçðéå'. ©§©¥¨©§©¥©¦¨
éøîàc àkéàåyecwd xn`y ,xg` ote`a df weqt eyxcy yie - §¦¨§¨§¦

,`ed jexa,õøàa úBøá÷ íäì ézðwzL éúéNò äôé àìeid m` ik Ÿ¨¤¨¦¦¤¦©§¦¨¤§¨¨¨¤
iM 'd mgPIe' df itle ,daeyza mixfeg eidy xyt` miiga mix`yp©¦¨¤¦

ux`A mc`d z` dUr'dyry jk lr 'd hxgzd lekiaky epiid ¨¨¤¨¨¨¨¨¤
,z`f micnel cvike ,ux`a zexaw mc`d ipalúk,'íçpiå' àëä áé §¦¨¨©¦¨¤

íúä áéúëelbrd `hg ixg` l`xyil 'd dlign iabl'ä íçpiå' §¦¨¨©¦¨¤
'Bnòì úBNòì øac øLà äòøä ìò(ci al zeny)dpeekd mye , ©¨¨¨£¤¦¤©£§©

.l`xyi z` zelkl ezpeekn 'd hxgzdy
:weqta xn`p['åéúBøBãa äéä íéîz ÷écö Léà çð] çð úBãìBz älà'¥¤§Ÿ©Ÿ©¦©¦¨¦¨¨§¨

(h e ziy`xa)'eizFxFcA' oeyld xe`iaae ,åéúBøBãa ,ïðçBé éaø øîà §¨¨©©¦¨¨§¨
,mixenb miryx eid exec iyp` lky oeik ,wicv aygp didàìå§Ÿ

,íéøçà úBøBãa`l miryx jk lk eid `ly zexeca did eli`y §£¥¦
.wicv aygp did,øîà Lé÷ì Léøåelit`y xnel weqtd zpeek §¥¨¦¨©

åéúBøBãamdiyrnn cnl `le wicv gp did ,miryx jk lk eidy §¨
e ,mirxdïkL ìkdid m`y,íéøçà úBøBãa.xzei wicv did ¨¤¥§£¥¦

ìLî ,àðéðç éaø øîàezyxclúéáçì ,äîBc øácä äîì ,ïðçBé éaøc ¨©©¦£¦¨¨¨§©¦¨¨§¨©¨¨¤§¨¦
dîB÷îa ,õîBç ìL ózøîa úçpeî äúéäL ïéé ìLzegix cil - ¤©¦¤¨§¨©©§©§¥¤¤¦§¨

,mirxd unegddçéøoiid ziag ly aehdóãBðla` ,ybxeneàìL ¥¨¥¤Ÿ
dîB÷îa,dnvr ipta degipie df szxnn de`ivei m` -dçéø ïéà ¦§¨¥¥¨

,óãBðezewcv dzid `l ,miwicv ly zexeca ig did m` ,gp jke ¥
.zxkip

ìLî ,àéòùBà éaø øîàezyxcl,äîBc øácä äîì ,Lé÷ì Léøc ¨©©¦©§¨¨¨§¥¨¦§¨©¨¨¤
ïBèééìt ìL úéçBìöì,xzeia gaeyn myea -íB÷îa úçpeî äúéäL ¦§¦¤©§¨¤¨§¨©©¦§

,óãBð dçéø dîB÷îa ,úôBphäxzeia mirx zegix my yiy s`e ©¦¤¦§¨¥¨¥
,myead gix z` mb miyibxn mewn lknïkL ìëådzid m`y §¨¤¥

zgpen,íñBaä íB÷îadid m` ,gp jke ,xzei ybxen dgix didy ¦§©¤
.xzei wicv did ,miwicv ly zexeca ig

:weqta xn`p'äîãàä éðt ìò øLà íe÷éä ìk úà çîiå'f ziy`xa) ©¦©¤¨©§£¤©§¥¨£¨¨
(bk:`xnbd dywn ,àèç íãà íà,mlerdn ca`dl `ed ie`xe ¦¨¨¨¨

,äàèç äî äîäa:`xnbd zvxzn .mlerd on dca` recneàðz §¥¨©¨§¨¨¨
`ziixaa,Bðáì äteç äNòL íãàì ìLî ,äçø÷ ïa òùBäé éaø íeùî¦©¦§ª©¤¨§¨¨¨§¨¨¤¨¨¨¦§

ïé÷úäåmyíéîéì ,äãeòñ éðéî ìkîonf xg`l -ãîò ,Bða úîeze` §¦§¦¦¨¦¥§¨§¨¦¥§¨©
mc`,Búteç úà [øfôe] (ìáìáå)y itléúéNò íeìk ,øîàlk ixd - ¦¥¤¨¨©§¨¦¦

df did `l ,ef dteg iziyry dnúnL åéLëò ,éða ìéáLa àlà,ipa ¤¨¦§¦§¦©§¨¤¥
àeä Ceøa LBãwä óà .éì änì äteç,jkäîäa éúàøa íeìk ,øîà ¨¨¨¦©©¨¨¨©§¨¨¦§¥¨

ìéáLa àlà äiçåd,àèBç íãàL åéLëò ,íãàecinyde leand `ae §©¨¤¨¦§¦¨¨©§¨¤¨¨¥
,dnc`d ipt lrn.éì änì äiçå äîäa§¥¨§©¨¨¨¦

:weqta xn`p'eúî äáøça øùà ìkî'(ak f my)wx ,`xnbd zwiicn , ¦Ÿ£¤¤¨¨¨¥
,ezn dyaiay miigd ilraíiaL íéâc àìå. §Ÿ¨¦¤©¨

éøñ÷ ïîc éñBé éaø Løc,'ixqiw' xirdn -áéúëc éàî(gi ck aei`) ¨©©¦¥§¦¥§¦©¦§¦
ì÷'÷écvä çð äéäL ãnìî ,'õøàa íú÷ìç ìle÷z íéî éðt ìò àeä ©©§¥©¦§©¤§¨¨¨¨¤§©¥¤¨¨Ÿ©©©¦

íäa çéëBî,exec ipaa -LBãwä ,åàì íàå ,äáeLz eùò íäì øîBàå ¦©¨¤§¥¨¤£§¨§¦¨©¨
ät÷îe ,ìeanä úà íëéìò àéáî àeä Ceøaz` sivn -ìò íëúìáð ¨¥¦£¥¤¤©©©§¤¦§©§¤©

iptïé÷éæk íénä,migetp zecepk -,'íéî éðt ìò àeä ì÷' øîàpL ©©¦§¦¦¤¤¡©©©§¥©¦
,mind ipt lr sve lw `edy xack eidzyïéç÷BlL àlà ,ãBò àìå§Ÿ¤¨¤§¦

íäîleand xecn -,íìBò éàa ìëì äìì÷mc`d z` millwny ¥¤§¨¨§¨¨¥¨
,leand xec iyp`k didiy.'õøàa íú÷ìç ìle÷z' øîàpLzx`an ¤¤¡©§©¤§¨¨¨¨¤

:weqtd meiq z` `xnbdíépôî eéäL ãnìî ,'íéîøk êøc äðôé àì'Ÿ¦§¤¤¤§¨¦§©¥¤¨§©¦
íéîøk êøcminxkd jezay jxcd enk ,zyaeyn jxca mikled - ¤¤§¨¦

.mivew da yiy
(øîà)]Bì [eøîà,gpl exec ipaákòî éîeyecwd leki ok` m` - ¨§¦§©¥

.cin z`f zeyrl eakrn in ,leand in z` epilr `iadl `ed jexa
úçà äãéøt ,íäì øîàcg` aeh mc` xnelk ,cg` lfeb -éì Lé ¨©¨¤§¦¨©©¥¦

,íkî àéöBäìglyezn zeniy ixg`e ,wicvd glyezn `ede §¦¦¤
.leand in mkilr e`eai
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' א

סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ג מרחשון



לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם רמו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:545:598:038:058:378:409:349:3616:5516:5017:2117:1616:3017:27באר שבע )ח(

5:556:008:038:058:378:409:349:3616:5516:4917:1917:1416:2017:24חיפה )ח(

5:535:588:018:048:368:389:339:3416:5716:5217:1917:1416:1317:24ירושלים )ח(

5:556:008:038:058:388:409:359:3616:5416:4817:2017:1616:2917:26תל אביב )ח(

6:356:458:208:249:059:099:5710:0016:4016:3117:1517:0616:1417:19אוסטריה, וינה )ח(

6:176:108:588:549:399:3510:4810:4619:5319:5920:2120:2819:4020:40אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:346:438:228:269:059:109:5810:0116:4716:3817:2017:1216:2117:25אוקראינה, אודסה )ח(

6:096:187:547:588:398:439:319:3416:1516:0616:5016:4115:4916:54אוקראינה, דונייצק )ח(

6:216:308:058:108:508:559:429:4616:2516:1617:0016:5115:5917:04אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:517:018:318:369:189:2310:0910:1316:4716:3617:2317:1316:2017:27אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:446:548:248:289:109:1510:0210:0516:3916:2817:1517:0516:1217:19אוקראינה, קייב )ח(

6:597:078:498:529:319:3510:2410:2717:1717:0917:4717:3916:5217:52איטליה, מילאנו )ח(

5:545:548:258:248:548:549:579:5618:0118:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

5:555:498:368:329:149:1110:2310:2119:2119:2719:4919:5519:0820:07ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:366:289:179:1210:009:5711:1111:0920:2320:3020:5521:0220:1121:15ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:317:389:319:3410:0910:1211:0411:0618:0818:0218:3818:3117:4518:43ארה״ב, בולטימור )ק(

7:237:309:209:239:5910:0210:5410:5617:5617:4818:2618:1917:3118:31ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:237:309:219:2410:0010:0310:5410:5717:5617:4918:2618:1917:3218:31ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

8:028:109:5710:0010:3710:4111:3111:3318:2918:2119:0018:5318:0519:05ארה״ב, דטרויט )ק(

7:337:389:439:4510:1710:1911:1411:1618:3818:3319:0318:5818:1619:09ארה״ב, האוסטון )ק(

7:097:149:159:179:509:5310:4710:4818:0217:5618:2918:2417:3918:35ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:287:319:429:4310:1410:1611:1211:1318:4118:3719:0619:0318:2019:12ארה״ב, מיאמי )ק(

7:207:279:169:199:559:5910:5010:5217:5017:4318:2118:1417:2618:26ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:477:549:449:4710:2310:2611:1811:2018:2018:1318:5018:4317:5618:55ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:207:279:159:189:559:5810:4910:5217:4817:4118:1918:1217:2418:24ארה״ב, שיקגו )ק(

5:565:548:338:319:049:0310:1010:0918:3618:3919:0019:0318:2019:12בוליביה, לה-פס )ח(

7:307:409:089:139:5610:0110:4710:5117:2117:1117:5817:4816:5418:02בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:297:409:099:139:5610:0110:4710:5017:2217:1217:5917:4916:5618:03בלגיה, בריסל )ח(

5:225:198:017:598:348:329:419:4018:2318:2718:4418:4818:0818:58ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:115:087:507:488:238:219:299:2818:0618:0918:3118:3417:5118:44ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:496:598:268:319:149:2010:0510:0916:4016:2917:1617:0616:1617:20בריטניה, לונדון )ח(

7:027:148:358:409:259:3110:1610:1916:4216:3017:2117:1016:1717:25בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:577:088:338:379:229:2710:1210:1616:4416:3217:2017:1016:1617:25גרמניה, ברלין )ח(

7:107:208:518:569:389:4310:2910:3317:0716:5717:4317:3316:4017:47גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:205:167:597:578:348:319:419:3918:2918:3318:4818:5218:1419:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:386:408:578:589:289:2910:2710:2818:0718:0418:3118:2817:4618:37הודו, מומבאי )ח(

6:336:368:538:549:249:2510:2310:2418:0318:0018:2718:2517:4318:34הודו, פונה )ח(

6:236:328:098:138:538:579:469:4916:3116:2217:0516:5616:0517:10הונגריה, בודפשט )ח(

6:286:358:258:289:049:079:5810:0117:0016:5317:3017:2316:3617:35טורקיה, איסטנבול )ח(

6:486:548:498:529:269:2910:2210:2417:2917:2317:5817:5217:0618:03יוון, אתונה )ח(

6:436:528:308:349:139:1810:0610:0916:5316:4417:2717:1816:2717:31מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רמז
לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:356:388:558:569:259:2710:2510:2618:0318:0018:2718:2517:4318:34מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:125:037:537:468:418:369:539:5019:1519:2419:4919:5919:0420:13ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:126:168:258:278:589:009:569:5717:2217:1817:4817:4317:0017:54נפאל, קטמנדו )ח(

6:396:468:388:419:179:2010:1210:1417:1617:0917:4617:3916:5017:50סין, בייג'ין )ח(

6:466:469:169:169:459:4510:4810:4718:5018:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:266:378:028:078:518:569:429:4516:1216:0116:5016:4015:4516:54פולין, ורשא )ח(

5:375:358:128:118:428:419:479:4618:0718:0918:3118:3317:5118:42פרו, לימה )ח(

7:177:259:069:109:489:5210:4210:4417:3217:2318:0417:5617:0618:09צרפת, ליאון )ח(

7:337:429:169:2110:0110:0610:5410:5717:3717:2718:1018:0117:1118:14צרפת, פריז )ח(

5:415:428:098:098:398:399:409:4117:3917:3818:0218:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

7:507:589:439:4610:2310:2711:1711:2018:1518:0718:4418:3617:5018:48קנדה, טורונטו )ק(

7:307:389:209:2310:0210:0610:5510:5817:4617:3818:1818:1017:2118:23קנדה, מונטריאול )ק(

7:047:099:099:119:449:4710:4010:4217:5417:4918:2218:1717:3118:27קפריסין, לרנקה )ק(

7:538:059:229:2810:1410:2011:0411:0817:2617:1318:0617:5516:5718:10רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:297:428:569:019:499:5510:3810:4217:0016:4717:3817:2616:3117:42רוסיה, מוסקבה )ח(

7:007:098:478:509:309:3510:2310:2617:0917:0017:4317:3416:4417:48רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:057:148:518:559:359:3910:2810:3117:1817:0917:4717:3916:5217:52שוויץ, ציריך )ח(

6:126:148:358:359:059:0610:0510:0617:5217:5018:1518:1317:3218:22תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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