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

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

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

 ב"ה,  כ"ח מנחם אב, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ ענף עץ אבות יושב על מדין
 דקהילתא רבתי אטלאנטיק סיטי, 

הרב משה שי' שפירא

שלום וברכה!

הקהילה  אנשי  נתעוררו  הט'  במחנו  שבהנהלתו  הידיעה  קבלתי  ובשמחה  גדולה  בהתענינות 
להקים מקוה חדשה בעירו וביום א' הבע"ל תתקיים הנחת אבן הפינה וכת"ר יביע דברי ברכה בשם 

כל רבני ק"ק דאטלאנטיק סיטי.

והרי הזמן מסוגל בפרט לענין כגון זה, ראש חודש אלול המתחיל ארבעים ימי תשובה. וידוע 
כמה הפליגו חכמינו ז"ל במשנתם בגודל ערך חשיבות המקוה, עד שהביאו דוגמא וראי' מזה לענין 
)יום התשובה( - מה מקוה מטהר כולי אף הקב"ה מטהר את  התשובה, בשלהי פרק יום הכיפורים 

ישראל.

ואחתום באיחולי לבבי אשר בקרוב ממש יברכו על המוגמר וגם זה יקרב קיום היעוד וזרקתי 
)גאולה  גו'  בארץ  וישבתם  )תשובה(  גו'  חדש  לב  לכם  ונתתי  )טהרה(  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 

האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו(.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

מוס"ב העתק מכתבי לועד המקוה.

תחילת זמן קידוש לבנה: 
יום ראשון בערב, ז' אלול
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

   כי תצא למלחמה על אויבךה "מאמר ד  ) ג

 ה   ....................   מ"ה ה'תש  , אלול י"ד , תצאפרשת שבת 

    ,תצאפרשת  שבתשיחת   )ד

 וט  .....................................  ד "כשתה' ,אלולי"ד 

 יח  ............  א   ,טיך כר תצאפרשת  –שיחות -לקוטי  )ה
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  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )ז

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

 ה ל  ...............  תצאפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

  ו ל  ............  תצא פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 סה  ...............  תצאפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  )יא
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 עה   .............. תצאפרשת  בוע שלם" יו םהיו "לוח   )יב

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

 ם "מבר ירו עיש
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 טק  .............  תצאפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז
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  ואות מקמסכת  –משיות   ) יח

 סד ק  ................................................  אור קהתי יב

 עאק  .........................................  מא יוכת מס בעקיעין   )יט

  ביאורים עם  סוכה תמסכ  )כ

 עבק  ............................................  ה מ ףד עד לט ףמד

  : "דחביאי ו שותימתורת רב

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 רא  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כב

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

    ד"ה ולא אבה  התורלקוטי   ) כג

 הר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תורת  )כד

 רט  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צהי מרמא  )כה

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 איר  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    ט"תר –ספר המאמרים   )כז

 יג ר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כח

 דיר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

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

 זטר  ............................................  צ'י' יראדמו''ר מוה 

 יזר  ...........................................  א עפרק  כרוותספר הז  ) ל

  קודש   ותרגא  )לא

 כר  ........................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 כאר  ................................  וריבחומש לקריאה בצ  )לב

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

 טכר  ......................  ב-אפרק ביאורים לפרקי אבות   )לד

 לר  ........................  תצאפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

 לאר  ............  בת קודששל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו
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c"i ,`vz zyxt zay .c"qa
.d"nyz'd lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡ˆ˙ŒÈkאלקי ה' ּונתנֹו איבי על לּמלחמה ƒ≈≈ְְְֱִֶֶַַָָָֹֹ

ׁשביֹו וׁשבית ּדּיּוק 1ּביד וידּוע . ְְְְִִִֶַָָָָ

ּבזה  נׂשיאינּו "על 2רּבֹותינּו הּלׁשֹון ּדּיּוק מהּו , ְִִֵֵֶַַַַָָ

יֹותר  מתאים היה ּדלכאֹורה ּדיקא. "ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹאיבי

"על  ּומהּו ,"ּבאיבי" אֹו "איבי "עם ְְְִֶֶַַַָֹֹהּלׁשֹון

מדיקים  ּגם ."לֹומר 2איבי הּכתּוב ׁשּכפל ּבמה ְְְְִֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּמה  הּוא, הענין ּומׁשמעּות ׁשביֹו. ְְְְִִִֶַַָָָָָוׁשבית

ׁשבי  ׁשל ענין היה (וׁשבית) האֹויב מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּלֹוקח

האֹויב  ּבידי ׁשבּוי ׁשהיה הינּו וצרי3לפניֿזה, . ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמלחמֹות, ּדר הּוא כן לא ּדלכאֹורה ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹלהבין,

(וׁשבית) מהאֹויב ׁשּלֹוקחים מה ּכלל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּבדר

ּדבר  ּדוקא (ולאו לאֹויב ׁשּי ׁשהיה ּדבר ְְֵֶַַַָָָָָָָָָהּוא

האֹויב  ּבידי וׁשבית 4הּׁשבּוי לֹומר ּדּיק ולּמה ,( ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ׁשּבהמׁש הענין ּתֹוכן להבין צרי ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשביֹו.

צּפרניה  את ועׂשתה ראׁשּה את וגּלחה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהּכתּובים,

גֹו' ימים ירח אּמּה ואת אביה את ּובכתה .5וגֹו' ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

גֹו' לּמלחמה תצא ּכי ּדענין ּבזה, הּבאּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּונקּודת

מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הֹוראה (ּגם) ְְְִִֵֶֶַָָָָָָהּוא

הּוא  (ׁשענינּה הּתֹורה ּכל ׁשהרי הּזמּנים. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובכל

הֹוראה  מּלׁשֹון ּתֹורה מֹורׁשה 6הֹוראה, היא ( ְִִָָָָָָָ

יעקב  ואחד 7קהּלת אחד לכל ּבירּוׁשה ׁשּנּתנה , ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

חּי "ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה ּומּכיון ים"מּיׂשראל, ְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדכיֿתצא  הענין ּגם ּכֹולל ּבזה, הענינים ׁשּכל מּובן הרי ּבחּיים), ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ(הֹוראה

מּיׂשראל. ואחד אחד לכל ּבחּיים הֹוראה הם גֹו', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלּמלחמה

¯e‡·e ּתֹוכן הּנה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת לּמלחמה" "ּכיֿתצא ענין ≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

עניני  את לכּבֹוׁש צרי ׁשהאדם מה  הּוא האדם ּבעבֹודת זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָמלחמה

גֹו', איבי על לּמלחמה ּכיֿתצא וזהּו לאלקּות. ּכלים ולעׂשֹותם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהעֹולם

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

י.)1 כא, (תצא) ועוד.)2פרשתנו תתע. ע' פרשתנו אוה"ת שם.)3ראה ושפ"ח רא"ם וישב. ד"ה א כא, חוקת פירש"י ראה

.211 ע' ח"א שם.)4לקו"ש רא"ם ואילך.)5ראה יב גו"א )6שם, ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג בראשית. ד.)7ר"פ לג, ברכה
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השבוע: פרשת בתחילת נאמר
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BÈ·L1˜eic Úe„ÈÂ ששאלו . הפסוק בלשון דיוק על המבוססת השאלה ƒ¿¿»«ƒ

‰Êa eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯2"EÈ·È‡ ÏÚ" ÔBLl‰ ˜eic e‰Ó , «≈¿ƒ≈»∆«ƒ«»«…¿∆
‡˜Èc כי" ואומר מדייק הכתוב מדוע »¿»

למלחמה ‡ÍÈ·ÈÂ"תצא ÏÚ.

¯˙BÈ ÌÈ‡˙Ó ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»«¿ƒ≈
ÔBLl‰ מלחמה"EÈ·È‡ ÌÚ" «»ƒ…¿∆

B‡ מלחמהe‰Óe ,"EÈ·È‡a"¿…¿∆«
?"EÈ·È‡ ÏÚ"«…¿∆

ÌÈ˜È„Ó Ìb2 נשיאינו רבותינו «¿«¿ƒ
החסידות  ÏÙkLבמאמרי ‰Óa¿«∆»«

BÈ·L ˙È·LÂ ¯ÓBÏ ·e˙k‰«»«¿»ƒ»ƒ¿
במלחמה  השבי עניין מדוע כלומר,

כפול. בביטוי «¿»eÚÓLÓe˙נזכר
,‡e‰ ÔÈÚ‰ לשון של המשמעות »ƒ¿»

שביו" "ושבית »∆nL‰היא הפסוק
·ÈB‡‰ ÔÓ Á˜BlL עכשיו ∆≈«ƒ»≈

È·L ÏL ÔÈÚ ‰È‰ (˙È·LÂ)¿»ƒ»»»ƒ¿»∆∆ƒ
‰ÊŒÈÙÏ'שבי' היה לכן,כבר קודם ƒ¿≈∆

È„Èa Èe·L ‰È‰L eÈ‰«¿∆»»»ƒ≈
·ÈB‡‰3 ממישהו בשבי אותו שלקח »≈

B‡ÎÏc¯‰אחר. ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
,˙BÓÁÏn‰ C¯c ‡e‰ ÔÎ ‡Ï…≈∆∆«ƒ¿»
ÌÈÁ˜BlL ‰Ó ÏÏk C¯„aL∆¿∆∆¿»«∆¿ƒ
¯·c ‡e‰ (˙È·LÂ) ·ÈB‡‰Ó≈»≈¿»ƒ»»»

·ÈB‡Ï CiL ‰È‰L עצמוÂ‡ÏÂ) ∆»»«»»≈¿«
¯·c ‡˜Âc מאחרים לקח שהאויב «¿»»»

·ÈB‡‰ È„Èa Èe·M‰4‰nÏÂ ,( «»ƒ≈»≈¿»»
˜icהכתוב¯ÓBÏ כאן˙È·LÂ ƒ≈«¿»ƒ»

?BÈ·Lƒ¿
ÔÈÚ‰ ÔÎBz ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

,ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰aL פרטי ∆¿∆¿≈«¿ƒ
אשת  אודות בכתוב האמורים הדברים

בשבי שנלקחה תואר «¿Ál‚Â¿ƒ‰יפת
˙‡ ‰˙NÚÂ dL‡¯ ˙‡∆…»¿»¿»∆
‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e 'B‚Â ‰È¯tƒ̂»¿∆»¿»¿»∆»ƒ»

'B‚ ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â5, מהי ¿∆ƒ»∆«»ƒ
פנימיות  לפי הדברים משמעות

העניינים?

Èk ÔÈÚc ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e¿««≈»∆¿ƒ¿«ƒ
'B‚ ‰ÓÁÏnÏ כאן ˙ˆ‡ האמור ≈≈«ƒ¿»»

ישראל  עם כללות של מלחמה ‡Á„אודות ÏÎÏ ‰‡¯B‰ (Ìb) ‡e‰«»»¿»∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â רוחנית למלחמה לצאת עליו בה שלו הרוחנית בעבודה ¿∆»ƒƒ¿»≈
להלן) שיתבאר (dÈÚL(כפי ‰¯Bz‰ Ïk È¯‰L .ÌÈpÓf‰ ÏÎ·e¿»«¿«ƒ∆¬≈»«»∆ƒ¿»»

,‰‡¯B‰ ‡e‰ שהמילה מקומות ובכמה בזוהר כמובא דרך, והוראת לימוד »»
‰¯Bz היא‰‡¯B‰ ÔBLlÓ6( »ƒ¿»»

·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ‡È‰7, ƒ»»¿ƒ««¬…
„Á‡ ÏÎÏ ‰Le¯Èa ‰zpL∆ƒ¿»ƒ»¿»∆»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â בכל יהודי לכל ¿∆»ƒƒ¿»≈
‰È‡הדורות, ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«»ƒ

) "ÌÈiÁ ˙¯Bz" דבריה שמכל ««ƒ
ללמוד  יש ««‰B¯‡‰וענייניה

ÏkL Ô·eÓ È¯‰ ,(ÌÈiÁa««ƒ¬≈»∆»
,‰Êa ÌÈÈÚ‰,בתורה פרט כל »ƒ¿»ƒ»∆

‡ˆ˙ŒÈÎc ÔÈÚ‰ Ìb ÏÏBk≈«»ƒ¿»¿ƒ≈≈
‰‡¯B‰ Ì‰ ,'B‚ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»≈»»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌÈiÁa««ƒ¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ כל של הרוחנית ובעבודה ƒƒ¿»≈
כפי  'מלחמה', שהם עניינים יש יהודי

ומבאר. שממשיך

‡ˆ˙ŒÈk" ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿«ƒ≈≈
„Á‡ Ïk ˙„B·Úa "‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»«¬«»∆»
ÔÎBz ‰p‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ≈∆
Ì„‡‰ ˙„B·Úa BÊ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»«¬«»»»

ש  הרוחנית כנגד המלחמה היהודי ל

שלו  הרוחני Ó‰האויב ‡e‰«
˙‡ LBaÎÏ CÈ¯ˆ Ì„‡‰L∆»»»»ƒƒ¿∆

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ מחוץ שנמצאים ƒ¿¿≈»»
אותם  ולהעביר הקדושה לגבול

הקדושה  «¬»¿Ì˙BNÚÏÂלממשלת
˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk אותם ולזכך לעדן ≈ƒ∆¡…

אור  עליהם שישרה לכך ראויים שיהיו

ÓÁÏnÏ‰אלוקי. ‡ˆ˙ŒÈk e‰ÊÂ¿∆ƒ≈≈«ƒ¿»»
,'B‚ EÈ·È‡ ÏÚ מדייק הכתוב ולכן «…¿∆

" היא למלחמה שהיציאה ÏÚואומר
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 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

   כי תצא למלחמה על אויבךה "מאמר ד  ) ג

 ה   ....................   מ"ה ה'תש  , אלול י"ד , תצאפרשת שבת 
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 וט  .....................................  ד "כשתה' ,אלולי"ד 

 יח  ............  א   ,טיך כר תצאפרשת  –שיחות -לקוטי  )ה
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  ביאורים עם  סוכה תמסכ  )כ
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  : "דחביאי ו שותימתורת רב

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 רא  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כב

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

    ד"ה ולא אבה  התורלקוטי   ) כג

 הר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תורת  )כד

 רט  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צהי מרמא  )כה

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 איר  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    ט"תר –ספר המאמרים   )כז

 יג ר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כח

 דיר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

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

 זטר  ............................................  צ'י' יראדמו''ר מוה 

 יזר  ...........................................  א עפרק  כרוותספר הז  ) ל

  קודש   ותרגא  )לא

 כר  ........................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 כאר  ................................  וריבחומש לקריאה בצ  )לב

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

 טכר  ......................  ב-אפרק ביאורים לפרקי אבות   )לד

 לר  ........................  תצאפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

 לאר  ............  בת קודששל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו



d"nyz'dו ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

העֹולם  את לכּבֹוׁש הֹול האדם ְְֲִֵֶֶַָָָָָּדכאׁשר

ׁשהּוא  לדעת הּוא צרי לאלקּות, ּכלי ְְֱֲִִֶֶַַַָָֹולעׂשֹותֹו

"מ"איבי למעלה ,"איבי "על ׁשל .8ּבמּצב ְְְְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ציּוּוי  עלּֿפי היא זֹו למלחמה ׁשהליכתֹו ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָּדהיֹות

לפיכ הּתֹורה, ּבכח הינּו גֹו'), (ּכיֿתצא ְְְִִֵֵַַַַָָָֹהּתֹורה

זה, עם זה הּלֹוחמים ׁשוים צדדים ׁשני אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאין

האֹויב. מן למעלה מּלכתחלה נמצא הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאּלא

רׁש"י  ׁשּפירׁש הּכתּוב 9ואף הרׁשּות ׁשּבמלחמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדקאי  האדם, ּבעבֹודת ּפירּוׁשֹו לֹומר ּדיׁש ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָמדּבר,

ּכלים  לעׂשֹותם ׁשּבעֹולם רׁשּות עניני ּכיּבּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָעל

מעׂשי ּדּֿכל ּבאֹופן העבֹודה עלֿידי ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָֹלאלקּות

ׁשמים  לׁשם יהיּו רׁשּות) ּדרכי10(עניני ּובכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּדעהּו רׁשּות) ּבאֹופן 11(עניני ּגם מּכלֿמקֹום , ְְְְִִֵֵֶַָָָ

מן  למעלה ,"איבי "על הּוא האדם זה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמלחמה

ּבעניני  עבֹודתֹו ׁשּגם ּדמּכיון עּמֹו. שּנלחם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהאֹויב

הּלׁשֹון  ּוכדּיּוק ּתֹורה, עלּֿפי היא ְְִִִַַָָָהרׁשּות

העבֹודה  הרׁשּות, מלחמת ׁשּגם מדּבר", ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ"הּכתּוב

לכן  הּכתּוב, מדּבר ּבּה ּגם רׁשּות, עניני ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָּדבירּור

מן  למעלה ,"איבי "על היא זֹו מלחמה ְְְְִִִֶַַַָָָֹּגם

ּבאֹופן  היא לּמלחמה ׁשהּיציאה ועלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹויב.

ּגם  הרי ,("איבי "על ׁשהּוא יֹודע (ׁשהאדם ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

נּצחֹון  מיּוחד, ּבאֹופן הּוא ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָהּנּצחֹון

הצלחה. ׁשל ְְֶֶַָָּבאֹופן

CÈLÓÓe הּכת."ּביד אלקי ה' "ּונתנֹו ּוב «¿ƒְְֱֶֶַָָָֹ

ידּוע  אפׁשר 12ּדהּנה מלחמה ׁשּנצחֹון ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

עלֿידי  הּבא נּצחֹון ּדיׁש אֹופּנים. ּבכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה

ׁשעלֿידי  הינּו ועצּומה, ּגדֹולה ּביגיעה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָעבֹודה

עבֹודת  ׁשל ּובאֹופן עצּומה ּביגיעה ְֲֲֲִִֶֶַָָָָהעבֹודה

הּבא 13ּפר נּצחֹון ויׁש הּנּצחֹון. ּבא עלֿידיֿזה , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ובכ"מ.)8 רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת הפרשה.)9ראה מי"ב.)10בריש פ"ב ו.)11אבות ג, פדה )12משלי ד"ה בכ"ז ראה

66 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). קמא ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט ואילך). א מט, ח"א (שע"ת האמצעי לאדמו"ר בשלום

ועוד. שם.)13ואילך). פירש"י וראה יד. א, שמות - הכתוב ל' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰CÏBאויביך" Ì„‡‰ ¯L‡Îc את האמורה ללחום הרוחנית המלחמה ¿«¬∆»»»≈

‰ÌÏBÚשהיא  ˙‡ LBaÎÏ הקדושה e˜Ï‡Ï˙,לצד ÈÏk B˙BNÚÏÂ ƒ¿∆»»¿«¬¿ƒ∆¡…
˙Ú„Ï ‡e‰ CÈ¯ˆ בשלב למלחמה כבר vÓa·נמצא e‰L‡היציאה »ƒ»««∆¿«»

"EÈ·È‡"Ó ‰ÏÚÓÏ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ÏL8 במלחמה שפתח לפני ועוד ∆«…¿∆¿«¿»≈…¿∆
ועליונות  יתרון לו יש האויב.כבר על

BÊ ‰ÓÁÏÓÏ B˙ÎÈÏ‰L ˙BÈ‰c∆¡∆¬ƒ»¿ƒ¿»»
'כיבוש' של למלחמה היציאה עצם

לקדושה  העולם ÈtŒÏÚענייני ‡È‰ƒ«ƒ
) ‰¯Bz‰ ÈeeÈˆ לאדם ŒÈkהאומרת ƒ«»ƒ

eÈ‰ ,('B‚ המלחמה ˙ˆ‡ שכל ≈≈«¿
‡ÔÈהיא  CÎÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÁÎa¿…««»¿ƒ»≈

ÌÈÂL ÌÈ„„ˆ ÈL el‡≈¿≈¿»ƒ»ƒ
‡l‡ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÓÁBl‰«¬ƒ∆ƒ∆∆»

‡e‰ העולם את לכבוש היוצא היהודי

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ‡ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ
·ÈB‡‰ מלכתחילה לו יש וכאמור, »≈

ועליונות. יתרון

È"L¯ L¯ÈtL Û‡Â9 ¿«∆≈≈«ƒ
·e˙k‰ ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓaL∆¿ƒ¿∆∆»¿«»

,¯a„Ó בין הבדל יש בהלכה ¿«≈
הארץ  כיבוש כמו חובה" "מלחמת

רשות" ל"מלחמת בןֿנון יהושע בימי

גבולות  את להרחיב כדי נלחם שהמלך

יש  הרוחני במובן במלחמה וגם הארץ,

חובה" "מלחמת בין להבדיל

שממשיך, כפי רשות", ל"מלחמת

היא  כאן מדובר בה שהמלחמה וכיוון

מדובר  לא לכאורה רשות", "מלחמת

ללחום  וחייב מצווה שהאדם במלחמה

התורה  ציווי מצד ÓBÏ¯אותה LÈc¿≈«
BLe¯Èt"רשות "מלחמת המושג של ≈

È‡˜c ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa שכוונתו «¬«»»»¿»≈
˙eL¯ ÈÈÚ LeaÈk ÏÚ«ƒƒ¿¿≈¿

ÌÏBÚaL מותרים שהם אלה דברים ∆»»
והנאה ÌÈÏkבאכילה Ì˙BNÚÏ«¬»≈ƒ

È„ÈŒÏÚראויים  ˙e˜Ï‡Ï∆¡…«¿≈
EÈNÚÓ Ïkc ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¿»«¬∆

(˙eL¯ ÈÈÚ),"מעשיך" שאפילו ƒ¿¿≈¿
קדושה  ענייני שאינם הרשות ענייני

מצוות  וקיום תורה eÈ‰Èכלימוד ,ƒ¿
ÌÈÓL ÌLÏ10(˙eL¯ ÈÈÚ) EÈÎ¯c ÏÎ·e יהיה בהם גם ¿≈»«ƒ¿»¿»∆ƒ¿¿≈¿

e‰Úc11,'ה את Ê‰,לדעת ‰ÓÁÏÓ ÔÙB‡a Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓ תוך »≈ƒ»»«¿∆ƒ¿»»∆

הרשות, בענייני העיסוק ÔÓכדי ‰ÏÚÓÏ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ‡e‰ Ì„‡‰»»»«…¿∆¿«¿»ƒ
BnÚ ÌÁÏp˘ ·ÈB‡‰ שאיתם העולם ענייני על ועליונות יתרון לו ויש »≈∆ƒ¿»ƒ

הוא  הדבר וטעם במגע. בא B˙„B·Úהוא ÌbL ÔÂÈkÓc של העיסוק ¿ƒ≈»∆«¬»
ה' עבודת שזו בכך שניכר באופן העולם ענייני עם ‰¯eL˙האדם ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»¿

˜ei„Îe ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»¿ƒ
ÔBLl‰רש"י "‰e˙k·בפירוש «»«»

,"¯a„Ó שהאדם מלחמה שזו היינו ¿«≈
כיוון הכתוב מכוח בה »∆ÌbLמצווה

‰„B·Ú‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆»¿»¬»
da Ìb ,˙eL¯ ÈÈÚ ¯e¯È·c¿≈ƒ¿¿≈¿«»

,·e˙k‰ ¯a„Ó מן עניין היא וגם ¿«≈«»
‰È‡התורה, BÊ ‰ÓÁÏÓ Ìb ÔÎÏ»≈«ƒ¿»»ƒ

למלחמה  ביציאה שכבר כזה באופן

נמצא ‡EÈ·È",האדם ÏÚ"«…¿∆
È„ÈŒÏÚÂ .·ÈB‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»≈¿«¿≈

‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi‰L לפני עוד ∆«¿ƒ»«ƒ¿»»
עצמה  Ê‰המלחמה ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆

ÏÚ" ‡e‰L Ú„BÈ Ì„‡‰L)∆»»»≈«∆«
ÔBÁvp‰ Ìb È¯‰ ,("EÈ·È‡…¿∆¬≈««ƒ»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ענייני על הניצחון ∆«¿≈∆
הקדושה  לצד שלהם וה'כיבוש' העולם

ÔBÁv ,„ÁeÈÓ ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»ƒ»
‰ÁÏˆ‰ ÏL ÔÙB‡a הניצחון כי ¿∆∆«¿»»

לאופן  בהתאם הוא המלחמה בסוף

מלכתחילה. למלחמה היציאה

·e˙k‰ CÈLÓÓe תצא "כי לאחר «¿ƒ«»
אופן  על המדבר אויביך", על למלחמה

הכתוב  ממשיך למלחמה, היציאה

על  במלחמה,ומדבר «¿"B˙eהניצחון
."E„Èa EÈ˜Ï‡ ומבאר ‰' והולך ¡…∆¿»∆

הרוחנית  בעבודה העניין תוכן ,את
Úe„È ‰p‰c12 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«

"פדה  הפסוק את המבארים (במאמרים

היו  ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום

‡LÙ¯עמדי") ‰ÓÁÏÓ ÔBÁˆpL∆ƒ¿ƒ¿»»∆¿»
‡ÌÈpÙBייתכן  ‰nÎa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«»«ƒ
ÔBÁvשונים  LÈc במלחמה . ¿≈ƒ»

‰ÚÈ‚Èa ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡a‰«»«¿≈¬»ƒƒ»
ŒÏÚL eÈ‰ ,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b¿»«¬»«¿∆«
‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚Èa ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒƒ»¬»

C¯t ˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡·e13,במיוחד קשה a‡מאמץ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿∆∆¬«∆∆«¿≈∆»
EzÎ‡ÏÓ Ïk"c ÔÙB‡a ,‰ÚÈ‚È ÈÏa ‡a‰ ÔBÁv LÈÂ .ÔBÁvp‰«ƒ»¿≈ƒ»«»¿ƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«¿¿
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עׂשּויה" מלאכּת ּד"ּכל ּבאֹופן יגיעה, .14ּבלי ְְְְְְְֲִִֶַָָָ

 ֿ מּכל ּדמלחמה, ּבמּצב ׁשּנמצא ּדהגם ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָוהינּו,

ּוביטּול  ׁשלֹום ׁשל ּבאֹופן הּוא הּנּצחֹון ְִִֶֶַָָָמקֹום

וכּנֹודע  הּׁשלמּות. ּבתכלית "ּפדה 15הּמנּגד ּבענין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ

גֹו' לי" מּקרב נפׁשי מּצב 16בׁשלֹום ׁשהיה ּדאף , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

מּכלֿמקֹום  לי"), ("מּקרב ּומלחמה קרב ְְְִִִִֶָָָָָָׁשל

ּגם  הינּו ּבׁשלֹום, היא זה מּקרב והּנּצחֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּפדּיה

ׁשלמּות  מּלׁשֹון ּבלי 17ׁשלֹום הּנּצחֹון ענין ּדזהּו . ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

וזהּו עׂשּויה". מלאכּת ּד"ּכל ּבאֹופן אּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָיגיעה

ּדעלֿידי  ,"ּביד אלקי ה' "ּונתנֹו ְְְְֱֵֶֶֶַָָָֹׁשּכתּוב

"על  ׁשּיֹוצא ּכדבעי, היא לּמלחמה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּיציאה

(ּבלי  מּלמעלה ּבא הּנּצחֹון אז הּנה ,"ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹאיבי

ּומּתנה  נתינה ׁשל ּבאֹופן הּוא והּנּצחֹון ְְְְִִִֶֶַַָָָָָיגיעה),

נֹותן  יפה ּבעין הּנֹותן ּדכל נּצחֹון 18(ּונתנֹו), הינּו , ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

הּׁשלמּות. ּובתכלית יפה ְְְְִִֵַַַָָּבעין

,ÌÓ‡ הּוא הּמלחמה נצחֹון ׁשּׁשלמּות אף »¿»ְְְִִֵֶַַָָ

מּלמעלה, ּונתינה המׁשכה ְְְְְִִֵַַַָָָָעלֿידי

עניני  ּבירּור ׁשּיהיה היא הּכּונה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

ּכמֹו ּדיׂשראל נּצחֹון ׁשּיהיה ּכזה ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָהעֹולם

ּכפׁשּוטּה, עניני ּבמלחמה את ּכֹובׁש ׁשהמנּצח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּוכדי  לֹו. ּוקנּויים ּבבעלּותֹו ׁשהם עד ְְְְֲִֵֵֶַַַָהמנּוצח

יׂשראל  ׁשל ּבבעלּותֹו לגמרי יהיּו העֹולם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעניני

ה'נתינת  מסּפיק אינֹו וכֹובׁשם, ּומבררם ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָהּמנּצחם

יעבֹוד  ׁשהאדם צרי אּלא זה, על מּלמעלה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכח'

ּתחת  נכּבׁשים הם ּדאז ּבכחֹו, מּלמּטה ְְְְִִִֵַַַַָָָֹּגם

ּבתכלית  ֿ 19ּבעלּותֹו ׁשעל מלחמה ּבקניני ּוכמֹו . ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּכיּבּוׁש הלכה, ּבזה 20ּפי וכּיֹוצא חזקה וזהּו21אֹו . ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
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ובכ"מ.)14 ט. כ, יתרו מכילתא 12.)15ראה שבהערה מאמרים י.)16ראה נה, וש"נ.)17תהלים ג. ל, ראה לקו"ת ראה

ב.)18ובכ"מ. נג, ואילך.)19ב"ב 62 ס"ע ח"י לקו"ש גם ובכ"מ.)20ראה שם. ובתוס' א. לח, גיטין רמב"ם )21ראה ראה

ואילך. 101 ע' חט"ו לקו"ש וראה ה"ה. פ"א תרומות הל' הבחירה. בית מהל' ספ"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰ÈeNÚ14.האדם מצד מאמץ כל בלי Ì‚‰cמעצמה, ,eÈ‰Â למרות ¬»¿«¿«¬«

L האדם‡e‰ ÔBÁvp‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ÓÁÏÓc ·vÓa ‡ˆÓp ∆ƒ¿»¿«»¿ƒ¿»»ƒ»»«ƒ»
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a „bn‰ ÏeËÈ·e ÌBÏL ÏL ÔÙB‡a,כלומר ¿∆∆»ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«¿≈

לחלוטין  מתבטל שהאויב עלֿידיֿזה אלא מלחמה כל ללא מושג הניצחון

שלום. נהיה וממילא כלפיו

Ú„BpÎÂ15ÌBÏL· ‰„t" ÔÈÚa ¿«»¿ƒ¿«»»¿»
'B‚ "ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ16, שאמר «¿ƒƒ¿»ƒ

לו  שהייתה המלחמה לגבי המלך דוד

אבשלום  אנשי È‰L‰עם Û‡c¿«∆»»
) ‰ÓÁÏÓe ·¯˜ ÏL ·vÓ כדיוק «»∆¿»ƒ¿»»

היא  שהפדייה הכתוב «¿wÓ"ƒ¯·לשון
‰i„t‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,("ÈÏƒƒ»»«¿ƒ»
‡È‰ ‰Ê ·¯wÓ ÔBÁvp‰Â¿«ƒ»ƒ¿»∆ƒ

,ÌBÏLa והניצחון מלחמה, ללא ¿»
רק ‰eÈמושלם  במובן לא 'שלום' «¿

מלחמה  העדר ÌBÏLאלא של Ìb«»
˙eÓÏL ÔBLlÓ17ÔÈÚ e‰Êc . ƒ¿¿≈¿∆ƒ¿«

‡l‡ ‰ÚÈ‚È ÈÏa ÔBÁvp‰«ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆»
EzÎ‡ÏÓ Ïk"c ÔÙB‡a¿∆¿»¿«¿¿

"‰ÈeNÚ ניצחון כמובן וזהו מעצמה ¬»
 ֿ על שמושג ניצחון מאשר נעלה יותר

מלחמה. ידי

·e˙kL e‰ÊÂ,השבוע בפרשת ¿∆∆»
איביך", על למחמה תצא ל"כי בהמשך

,"E„Èa EÈ˜Ï‡ '‰ B˙e"¿»¡…∆¿»∆
‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆«¿ƒ»«ƒ¿»»

BiLˆ‡מלכתחילה  ,ÈÚ·„k ‡È‰ƒƒ¿»≈∆≈
"EÈ·È‡ ÏÚ" ועליונות יתרון מתוך «…¿∆

a‡האויב,על  ÔBÁvp‰ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»«ƒ»»
‰ÏÚÓlÓ"בידך אלוקיך ה' "ונתנו ƒ¿«¿»

‰ÚÈ‚È ÈÏa) האדם ),מצד ¿ƒ¿ƒ»
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ÔBÁvp‰Â¿«ƒ»¿∆∆
ÏÎc ,(B˙e) ‰zÓe ‰È˙¿ƒ»«»»¿»¿»

Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰18, מושג «≈¿«ƒ»»≈
מתנה  הנותן כי שמשמעו הלכתי

הנתינה  כמה עד ספק ויש לחברו

מעוניין  הנותן כי להניח יש מושלמת,

הנתינה  כי הנתינה, את ולחזק להרחיב

הנותן  של מהחיבה לתת נובעת עניין למוכר אין שבה למכירה (בניגוד למקבל

מלמעלה  הבא הניצחון ובענייננו, למתחייב), מעבר ÔBÁvלקונה eÈ‰«¿ƒ»
‰ÙÈ ÔÈÚa האדם מצד מאמץ שום דורש ואינו גמורה במתנה שבא ניצחון ¿«ƒ»»

˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙·e.בתכלית מושלם ניצחון זהו לכך ובנוסף ¿«¿ƒ«¿≈

‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ ˙eÓÏML Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆¿≈ƒ¿«ƒ¿»»«¿≈«¿»»
,‰ÏÚÓlÓ ‰È˙e בעוד השלימות בתכלית לניצחון להגיע ניתן כך ורק ¿ƒ»ƒ¿«¿»

מוגבל  עצמו האדם שכן מוגבל, ניצחון הוא האדם בכוח «ŒÏkÓƒשניצחון
‰ek‰ È¯‰ ÌB˜Ó ברוך הקדוש של והתכלית המטרה היינו העליונה, »¬≈««»»

האדם  ובעבודת העולם בבריאת הוא

¯e¯Èa ‰È‰iL ‡È‰ הטוב הפרדת ƒ∆ƒ¿∆≈
והעלאתו  ‰ÌÏBÚמהרע ÈÈÚƒ¿¿≈»»

ÔBÁv ‰È‰iL ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆ƒ¿∆ƒ»
Ï‡¯NÈc על הקדושה  צד הגברת ¿ƒ¿»≈

שכנגד  ÓÁÏÓa‰הצד BÓk¿¿ƒ¿»»
,dËeLÙk צדדים שני בין ƒ¿»

ÈÈÚ ˙‡ L·Bk ÁvÓ‰L∆«¿«≈«≈∆ƒ¿¿≈
ÁˆeÓ‰'וכד שלו השטח רכושו, «¿»

BÏ ÌÈÈe˜e B˙eÏÚ·a Ì‰L „Ú«∆≈¿«¬¿ƒ
העולם  בענייני יהודי של העיסוק וכך

הוא  הגשמיים הדברים עם שלו והמגע

אותם  ומעלה אותם שמברר באופן

לצד  שייכים נעשים והם לקדושה

הקדושה.

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚL È„Îe,לכן שקודם ¿≈∆ƒ¿¿≈»»
לשם  איתם התעסק שהיהודי לפני

ואחרי  הקדושה שכנגד בצד היו שמים

הקדושה, לצד עברו ¿eÈ‰Èƒהניצחון
Ï‡¯NÈ ÏL B˙eÏÚ·a È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¬∆ƒ¿»≈
,ÌL·BÎÂ Ì¯¯·Óe ÌÁvn‰«¿«¿»¿»¿»¿¿»
מושלם, בניצחון להיות שראוי כפי

'Ák ˙È˙'‰ ˜ÈtÒÓ BÈ‡≈«¿ƒ«¿ƒ«…«
CÈ¯ˆ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«∆∆»»ƒ
‰hÓlÓ Ìb „B·ÚÈ Ì„‡‰L∆»»»«¬«ƒ¿«»
˙Áz ÌÈLaÎ Ì‰ Ê‡c ,BÁÎa¿…¿»≈ƒ¿»ƒ««

˙ÈÏÎ˙a B˙eÏÚa19 מצד כלומר, «¬¿«¿ƒ
הבא  בניצחון גדול יתרון יש אחד

ניצחון  ורק מלמעלה מתנה של באופן

כמבואר  מושלם, הוא מלמעלה הבא

של  ה'כיבוש' שני מצד אבל לעיל,

עד  הקדושה לצד העולם ענייני

היהודי  לאדם שייכים להיות שייהפכו

יש  כאשר דווקא הוא מלאה בבעלות

כתוצאה  שמתחייב כמה עד רק ולא עצמו בכוחות  האדם של עבודה גם

מלמעלה. כוח ‰ÎÏ‰,מהנתינת ÈtŒÏÚL ‰ÓÁÏÓ ÈÈ˜a BÓÎe¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¬»»
LeaÈk20‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰˜ÊÁ B‡21 דווקא הוא שלהם והתוקף שהגדר ƒ¬»»¿«≈»∆

כיבוש  של פעולות ומצידו בעצמו עושה המחזיק או הכובש הצד כאשר
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וׁשבית  ּביד אלקי ה' "ּונתנֹו ּׁשּכתּוב ְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹמה

עלֿידי  הּבא הּמלחמה נצחֹון על ּדנֹוסף ְְְְְִִִֵַַַַָָָָׁשביֹו",

עבֹודה  ּגם להיֹות צריכה מּלמעלה, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָהּנתינה

ׁשביֹו". "וׁשבית ְְְִִִַָָָמּלמּטה,

˜i„Óe.(ּדיקא ("ׁשביֹו" ׁשביֹו" "וׁשבית ּבּכתּוב ¿«≈ְְְְִִִַָָָָָ

עניני  ּובירּור (ּכיּבּוׁש זה ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶָּדהּנה

ּכלים  להיֹות האדם עבֹודת עלֿידי ְְֲִִֵֵַַָָָָָהעֹולם

א', אֹופּנים. ּבב' לבארֹו אפׁשר ְְְֱֲִֶֶַָָֹלאלקּות)

למּטה, הּוא הּגׁשמּיים הּדברים ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּמקֹומם

ּומעלה  מברר עבֹודתֹו עלֿידי ׁשהאדם ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ּומעלה  מּמקֹומם ׁשּמֹוציאם הינּו אֹותם, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּומזּכ

לאלקּות. ּכלים ׁשּיהיּו מּמקֹומם, למעלה ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹאֹותם

הּדברים  ׁשל האמּתי וׁשרׁשם מֹוצאם ׁשּמקֹום ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָּב',

נׁשּבּו ׁשאחרּֿכ אּלא למעלה, הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּגׁשמּיים

לבררם  עבֹודתֹו עלֿידי והאדם למּטה, ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָוירדּו

למקֹומם  ּומחזירם מּׁשבים אֹותם ּפֹודה ְְְֲִִִִֶַָָָָוכּו'

הא' האֹופן לפי ׁשּגם אף והּנה ְְִִִֵֶֶַַָָָהראׁשֹון.

הּוא  הּגׁשמּיים הּדברים ׁשל הראׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָ(ׁשּמקֹומם

הרי  מּמקֹומם) אֹותם מעלה והאדם ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָלמּטה,

האֹופן  מּכלֿמקֹום נעלית, עבֹודה היא זֹו ֲֲֲִִֵֶַָָָָָעבֹודה

הּדברים  את מחזירה האדם (ׁשעבֹודת ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָהּב'

מֹוסיף  והאמּתי) הראׁשֹון למקֹומם ְְְֲִִִִִִִַַָָָהּגׁשמּיים

ּגם  ּבזה  יׁש ּכי  האדם , ּבעבֹודת יֹותר וזירּוז ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָחּיּות

רּבה  מצוה ׁשהיא ׁשבּויים ּפדיֹון ׁשל .22ענין ְְְְִִִִִֶֶַָָָ

ּבּתניא  יֹותר 23וכּמבאר ּגדֹולה ׂשמחה ל ׁשאין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשהיה  מל ּבן ּכמׁשל והּׁשביה, מהּגלּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכצאת

לחפׁשי  ויצא כּו' האסּורים ּבבית וטֹוחן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבּׁשביה

ּגדֹולה  ׂשמחה ל אין הרי ,הּמל אביו ּבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָאל

ׁשביֹו" "וׁשבית ּׁשּכתּוב מה וזהּו ,24מּזֹו. ְְְִִִֶֶַָָָ

לכתחלה  ׁשבּוי היה הּנׁשּבה ׁשהּדבר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו

וזירּוז  חּיּות להֹוסיף ּדכדי (ּכּנ"ל), האֹויב ְְְִִִֵֵֵֵַַַָּבידי

ענינּה זֹו ׁשעבֹודה הּכתּוב מבאר האדם, ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

הּׁשבי  מן הּגׁשמּיים הּדברים הֹוצאת ְְִִִִִֶַַַַַָָהּוא
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ב.)22 ח, א.)24פל"א.)23ב"ב לז, פרשתנו לקו"ת גם וראה תתלד. ע' תקס"ה סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפועל. È·LÂ˙וחזקה E„Èa EÈ˜Ï‡ '‰ B˙e" ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿»¡…∆¿»∆¿»ƒ»

,"BÈ·L ומלמד רומז ‰a‡הכתוב ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ ÏÚ ÛÒBc ƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»»«»
,‰ÏÚÓlÓ ‰È˙p‰ È„ÈŒÏÚ,לעיל כמבואר במתנה, אלקיך" ה' "ונתנו «¿≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»

˙È·LÂ" ,‰hÓlÓ ‰„B·Ú Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ את BÈ·L".אתה ¿ƒ»ƒ¿«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ¿
"BÈ·L ˙È·LÂ" ·e˙ka ˜i„Óe¿«≈«»¿»ƒ»ƒ¿

‡˜Èc "BÈ·L") שכבר דבר היינו ƒ¿»¿»
"שבוי"). נחשב האויב ביד בהיותו

¯e¯È·e LeaÈk) ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»∆ƒ≈
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»»«¿≈¬«
˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿≈ƒ∆¡…

לעיל  ונתבאר ‡LÙ¯הנזכר (∆¿»
,'‡ .ÌÈpÙB‡ '·a B¯‡·Ï¿»¬¿«ƒ

ÌÓB˜nL מאליו והמובן הטבעי ∆¿»
‡e‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ÏL∆«¿»ƒ««¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰L ‡l‡ ,‰hÓÏ¿«»∆»∆»»»«¿≈

B˙„B·Ú שימוש תוך הרוחנית ¬»
ה' לעבודת העולם ≈«¿Ó·¯¯בענייני

CkÊÓe ‰ÏÚÓe מעדן,Ì˙B‡ «¬∆¿«≈»
ÌÓB˜nÓ Ì‡ÈˆBnL eÈ‰«¿∆ƒ»ƒ¿»

הזה  בעולם ‡Ì˙Bהטבעי ‰ÏÚÓe«¬∆»
eÈ‰iL ,ÌÓB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»∆ƒ¿

ÌÈÏk ראויים˙e˜Ï‡Ï בהם שיאיר ≈ƒ∆¡…
האלוקי. ÌB˜nLהאור ,'a∆¿

ÌL¯LÂ Ì‡ˆBÓ גם וממילא »»¿»¿»
‰ÌÈ¯·cמקומם  ÏL ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆«¿»ƒ

‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿«¿»∆»
eaL CkŒ¯Á‡L הקדושה מצד ∆««»ƒ¿

הקדושה  היפך של הצד ¿«¿e„¯ÈÂבידי
È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿»»»«¿≈

B˙„B·Ú הללו הגשמיים הדברים עם ¬»
Ì˙B‡ ‰„Bt 'eÎÂ Ì¯¯·Ï¿»¿»¿∆»

ÌÈ·MÓ למטהÌ¯ÈÊÁÓe ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÔBL‡¯‰ ÌÓB˜ÓÏ.למעלה ƒ¿»»ƒ

ÔÙB‡‰ ÈÙÏ ÌbL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆«¿ƒ»∆
ÏL ÔBL‡¯‰ ÌÓB˜nL) '‡‰»∆¿»»ƒ∆

ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ הם אליו «¿»ƒ««¿ƒƒ
טבעי באופן hÓÏ‰,שייכים ‡e‰¿«»

Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ Ì„‡‰Â¿»»»«¬∆»
‡È‰ BÊ ‰„B·Ú È¯‰ (ÌÓB˜nÓƒ¿»¬≈¬»ƒ

˙ÈÏÚ ‰„B·Ú הדברים בכך שהרי ¬»«¬≈
ומתעלים, מתבררים «ŒÏkÓƒהגשמיים

˙„B·ÚL) 'a‰ ÔÙB‡‰ ÌB˜Ó»»∆«∆¬«
ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ‰¯ÈÊÁÓ Ì„‡‰»»»«¬ƒ»∆«¿»ƒ

ÌÈiÓLb‰ שלמטהÈzÓ‡‰Â ÔBL‡¯‰ ÌÓB˜ÓÏ למעלהÛÈÒBÓ ( ««¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿»¬ƒƒƒ
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ¯˙BÈ Êe¯ÈÊÂ ˙eiÁ הגשמיים הדברים עם וכשהמגע «¿≈≈«¬«»»»

הטבעי, למקומם אותם מחזירים שבכך הכרה מתוך הוא להעלותם בכוונה

מרץ  ובתוספת חיות בתוספת נעשה הוא  ÏLהרי ÔÈÚ Ìb ‰Êa LÈ Èkƒ≈»∆«ƒ¿»∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ÌÈÈe·L ÔBÈ„tƒ¿¿ƒ∆ƒƒ¿»

‰a¯22 במעלת הפליגו ז"ל וחכמינו «»
ומזה  השבי, מן יהודי פדיית וחשיבות

שבויים  פדיון לעניין גם מובן

האלוקיים  העניינים פדיית ברוחניות,

אליו  למקום והחזרתם למטה שירדו

למעלה. באמת, שייכים הם

‡Èza ¯‡·nÎÂ23 השמחה לעניין ¿«¿…»««¿»
לכך  להגיע הדרכים שאחת ה' בעבודת

במאסר  נמצאת שהנפש התבוננות היא

בתורה  עוסק שהאדם ובשעה הגוף

משתחררת  הנפש ה' ובעבודת

ודבר מהמאסר אביה" בית אל ו"שבה

כיוון  גדולה, שמחה לגרום צריך זה

¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰ÁÓN EÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ¿»¿»≈
,‰È·M‰Â ˙eÏb‰Ó ˙‡ˆk¿≈≈«»¿«ƒ¿»
‰È·Ma ‰È‰L CÏÓ Ôa ÏLÓkƒ¿«∆∆∆∆»»«ƒ¿»

ÔÁBËÂ ומפרכת קשה מלאכה שהיא ¿≈
‡ˆÈÂ 'eÎ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a¿≈»¬ƒ¿»»
,CÏn‰ ÂÈ·‡ ˙Èa Ï‡ ÈLÙÁÏ«»¿ƒ∆≈»ƒ«∆∆
‰ÏB„b ‰ÁÓN EÏ ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿»¿»

.BfÓƒ
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ בירור על ¿∆«∆»

הגשמיים  הדברים «È·LÂ"¿»ƒ˙והעלאת
"BÈ·L24¯·c‰L BÚÓLnL , ƒ¿∆«¿»∆«»»
‰aLp‰ מצד ועובר ונכבש כעת «ƒ¿»

הקדושה  צד אל הקדושה ««‰È‰היפך
·ÈB‡‰ È„Èa ‰ÏÁ˙ÎÏ Èe·L»¿«¿ƒ»ƒ≈»≈

(Ï"pk) היה לא למטה ובהיותו ««
בגלות  אלא והטבעי האמיתי במקומו

eiÁ˙וב'שבי', ÛÈÒB‰Ï È„Îcƒ¿≈¿ƒ«
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa Êe¯ÈÊÂ מנת על ¿≈«¬«»»»

חיות  ביתר עבודתו את שיעבוד

‰e˙k·והתלהבות, ¯‡·Ó¿»≈«»
BÊ ‰„B·ÚL הדברים העלאת של ∆¬»

למעלה  למקורם שלמטה הגשמיים

ÌÈ¯·c‰ ˙‡ˆB‰ ‡e‰ dÈÚƒ¿»»»««¿»ƒ
È·M‰ ÔÓ ÌÈiÓLb‰ והגלות ««¿ƒƒƒ«∆ƒ

הזה  בעולם למטה «««¿»¿Ì˙¯ÊÁ‰Âשלהם
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רּבה" "מצוה הינּו האמּתי, למקֹומם ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָוהחזרתם

ׁשבּויים. ְְְִִּדפדיֹון

‰Ál‚Â"."צּפרניה את ועׂשתה ראׁשּה את ¿ƒ¿»ְְְִֶֶֶָָָָָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבזה מבאר ,25והּנה ְְְִִֵֵֶָָָֹ

ּבמיּלי  ׁשּנפלּו הּמֹוחין מֹותרי הן הראׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹּדׂשערֹות

כּו', ׁשּנפלּו הּמּדֹות מֹותרי הן וצּפרנים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדעלמא,

והענין  כּו'. הּמֹותרֹות את להסיר האדם ְְְְִִִֶַָָָָָָָָוצרי

עבֹודת  ּבחינֹות, לב' נחלקת האדם ּדעבֹודת ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָהּוא,

אינּון: ׁשּליטין ׁש"ּתלת והגם הּלב. ועבֹודת ְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָֹהּמח

וּכבדא" לּבא עבֹודה 26מחא ׁשּכל לפי זה הרי , ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

לבא  צריכה הּלב) עבֹודת והן הּמח עבֹודת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָֹֹ(הן

העיקר  הּוא ּדהּמעׂשה ּבפֹועל, וענין 27למעׂשה , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָ

היא  [והעבֹודה ׁשּבּכבד. לּדם ׁשּי ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמעׂשה

ּכבד  לב מח (ראׁשיּֿתבֹות ּדמל הינּו28ּבאֹופן ,( ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ענינים  ג' על והּממׁשלה הּׁשליטה ּבידֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש

הרי  ּתֹורה, עלּֿפי היא ׁשעבֹודתֹו ּדמּכיון ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו.

היא  ּדיליּה ׁשּתֹורה ּבאֹופן הּתֹורה עסק ,29עלֿידי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכּולּה]. הּמציאּות על ּו'בעלֿהּבית' ׁשּליט ְֲִִִֶַַַַַַַַָנעׂשה

ּבּמח  הּוא העבֹודה ועיקר ׁשהתחלת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּומּכיון

לכן  ּבמע ׂשה), ּכ ֿ אחר נמׁש ֿ זה (ועלֿידי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּובּלב

צּפרניה", את ועׂשתה ראׁשּה את "וגּלחה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹאֹומר

צרי ּבׁשלמּות, הּמלחמה נצחֹון ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכי

מֹותרי  הסרת - ראׁשּה" את "וגּלחה ְְְְֲִִֵֶַָָָֹלהיֹות

מֹותרי  הסרת - צּפרניה" את "ועׂשתה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהּמֹוחין,

לׁשֹון  "ועׂשתה" ענין ּגם וזהּו וכּו'. ְְְְְְִִֶַַַָָהּמּדֹות

וכּו'30ּתקּון  הּצּפרנים ּתקּון הינּו ,31. ְְְִִִִַַַָ
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ועוד.)25 ואילך. תתלו ס"ע ואילך. תתכח ע' תקס"ה סה"מ ואילך. ב לז, ג. א.)26לו, קנג, מי"ז.)27זח"ב פ"א אבות

וש"נ.)28 שם. לזח"ב ונצו"ז נצו"א ע"ב.)29ראה ריש לב, קידושין לקו"ת )30ראה עה"פ. רמב"ן א. מח, יבמות ראה

ועוד. תתלט. ס"ע תתכט. ע' תקס"ה סה"מ א. ט, להצ"צ סהמ"צ א. קמה, דא"ח עם סידור ב. לח, סה"מ )31שלח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈzÓ‡‰ ÌÓB˜ÓÏ,למעלהÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùc "‰a¯ ‰ÂˆÓ" eÈ‰ ƒ¿»»¬ƒƒ«¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¿ƒ

הרוחני. במובן

זה  בעניין בתורה האמור המשך של הרוחנית המשמעות את ומבאר וממשיך

הזה. בעולם שלהם מהשבי האלוקות ענייני הוצאת לגבי

‰˙NÚÂ dL‡¯ ˙‡ ‰Ál‚Â"¿ƒ¿»∆…»¿»¿»
¯‡·Ó ‰p‰Â ."‰È¯tˆ ˙‡∆ƒ»¿∆»¿ƒ≈¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Êa25, לעניין »∆¿ƒ≈»
האדם, בעבודת הרוחנית, המשמעות

יפת  באשת המדברים אלה פסוקים של

‰Ôתואר  L‡¯‰ ˙B¯ÚNc¿«¬»…≈
ÔÈÁBn‰ È¯˙BÓ המיותר החלק ¿≈«ƒ

המוח  של חיות והעודף נובעת (שממנו

השערות) ÈlÈÓaוצמיחת eÏÙpL∆»¿¿ƒ≈
È¯˙BÓ Ô‰ ÌÈ¯tˆÂ ,‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ»¿«ƒ≈¿≈

˙Bcn‰ של והמיותר העודף החלק «ƒ
CÈ¯ˆÂהמידות  ,'eÎ eÏÙpL∆»¿¿»ƒ

˙B¯˙Bn‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï Ì„‡‰»»»¿»ƒ∆«»
'eÎ של הרוחנית המשמעות שזו

המוחין  מותרי הסרת השערות, גילוח

מותרי  הסרת הציפורניים, וגזיזת

תורה': ב'לקוטי (כמבואר המידות

המוחין  מותרי הן הראש שערות "הנה

הן  וציפורניים דעלמא. במילי שנפלו

ימינא  דרועא חסד מידות מותרי

האדם  וצריך כו'. ממנו שיצא אברהם

דקדושה  מסטרא כי המותרות להסיר

בחינת  הם המותרות הנה עליונה

הרחמים  מדות י"ג וכמו קדושה.

וכעניין  כו'. שערות מבחינת שנמשכות

אבל  ראשו... שער פרע גדל יהיה קדוש

מסטרא  במדריגה למטה שהם בלויים

וגו'... תער והעבירו כתיב קשיא דדינא

יניקת  ששם ערווה באשה ושער

הארץ  עם אמרם עניין וזהו החיצונים.

מורידו  הוא שהבשר בשר לאכול אסור

תלמיד  מהֿשאיןֿכן למטה ומשפילו

תלמידי  של חולין שיחת אמרו וכן כתיב. נפשו לשובע אוכל צדיק כי חכם

עצמו  להרחיק כדי עצמו את לסגף צריך תשובה הבעל ולכן דייקא. כו' חכמים

חסֿושלום"). לסורו ויחזירנו יורידנו שלא מהמותרות

Án‰ ˙„B·Ú ,˙BÈÁa '·Ï ˙˜ÏÁ Ì„‡‰ ˙„B·Úc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¬«»»»∆¿∆∆¿¿ƒ¬««…«
‰l·השכל  ˙„B·ÚÂ.הרגש‡ÁÓ :ÔeÈ‡ ÔÈËÈlL ˙Ïz"L Ì‚‰Â «¬««≈«¬«∆¿»«ƒƒƒ…»

"‡„·kÂ ‡aÏ26, כוח את (המסמל וכבד לב מוח, הם: שליטים שלושה ƒ»¿«¿»

בלבד  והרגש השכל באמצעות רק לא היא האדם שעבודת כך Ê‰המעשה), È¯‰¬≈∆
Án‰ ˙„B·Ú Ô‰) ‰„B·Ú ÏkL ÈÙÏ השכל·l‰ ˙„B·Ú Ô‰Â הרגש( ¿ƒ∆»¬»≈¬««…«¿≈¬««≈

,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ ‡·Ï ‰ÎÈ¯ˆ מעשי ביטוי ולקבל NÚn‰c‰לרדת ¿ƒ»»…¿«¬∆¿«¿««¬∆
¯˜ÈÚ‰ ‡e‰27ÚÂ ,„·kaL ÌcÏ CiL ‰NÚn‰ ÔÈ כללות אבל »ƒ»¿ƒ¿«««¬∆«»«»∆«»≈

התחומים  בשני אכן היא העבודה

הלב. ועבודת המוח עבודת האמורים,

CÏÓc ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â]¿»¬»ƒ¿∆¿∆∆
„·k ·Ï ÁÓ ˙B·zŒÈL‡¯)28,( »≈≈…«≈»≈

B„Èa LiL eÈ‰ האדם של «¿∆≈¿»
'‚ ÏÚ ‰ÏLÓn‰Â ‰ËÈÏM‰«¿ƒ»¿«∆¿»»«

el‡ ÌÈÈÚ והמעשה.,השכל הרגש ƒ¿»ƒ≈
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙„B·ÚL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¬»ƒ«ƒ
˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ È¯‰ ,‰¯Bz»¬≈«¿≈≈∆
dÈÏÈc ‰¯BzL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰«»¿∆∆»ƒ≈

‡È‰29, שמחל שהרב הגמרא כדברי ƒ
– ושואלת מחול, כבודו אין כבודו על

שנאמר  כן, ועונה: שלו? היא התורה וכי

(וכמאמר  ולילה" יומם יהגה "ובתורתו

רבא  "...אמר אחר: במקום ז"ל חכמינו

של  שמו על [התורה] נקראת בתחילה

על  נקראת ולבסוף הקדושֿברוךֿהוא,

ובתורתו  חפצו ה' בתורת שנאמר שמו

"של  רש"י: ופירש ולילה", יומם יהגה

כדכתיב  בה שטרח תלמיד [אותו]

וכאשר  אדם"), כל של דמשמע ובתורתו

שהתורה  עד כראוי תורה לומד אדם

הוא  הרי "שלו", ËÈlLנעשית ‰NÚ«¬∆«ƒ
˙e‡Èˆn‰ ÏÚ '˙Èa‰ŒÏÚ·'e««««ƒ««¿ƒ

.[dÏek»
¯˜ÈÚÂ ˙ÏÁ˙‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«¿»«¿ƒ«

‰„B·Ú‰האדם Ánaשל ‡e‰ »¬»«…«
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ·l·e«≈¿«¿≈∆ƒ¿»

‰NÚÓa CkŒ¯Á‡ מסמל אותו ««»««¬∆
לעיל  כאמור ‡ÓB¯הכבד, ÔÎÏ ,(»≈≈

ולניצחון  למלחמה שבהמשך הכתוב

להיות  צריך ‡˙המלחמה ‰Ál‚Â"¿ƒ¿»∆
ÔBÁˆ ‰È‰iL È„Îa Èk ,"‰È¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ dL‡…̄»¿»¿»∆ƒ»¿∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿

˙eÓÏLa ‰ÓÁÏn‰,הקדושה לגבולות מחוץ דבר שום יישאר ולא «ƒ¿»»ƒ¿≈
,ÔÈÁBn‰ È¯˙BÓ ˙¯Ò‰ - "dL‡¯ ˙‡ ‰Ál‚Â" ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ¿»∆…»¬»«¿≈«ƒ

.'eÎÂ ˙Bcn‰ È¯˙BÓ ˙¯Ò‰ - "‰È¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ"¿»¿»∆ƒ»¿∆»¬»«¿≈«ƒ¿
Ôe˜z ÔBLÏ "‰˙NÚÂ" ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ30ÌÈ¯tv‰ Ôe˜z eÈ‰ , ¿∆«ƒ¿«¿»¿»¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ

'eÎÂ31.המידות תיקון של הרוחנית העבודה ¿
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d"nyz'dי ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

‰˙Î·e" ואחר ימים, ירח אּמּה ואת אביה את »¿»ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ל והיתה ּובעלּתּה אליה ּתבֹוא ְְְְְֵֵֶַָָָָָּכן

ּבכתבי  ּבזה הּפירּוׁש ידּוע הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלאּׁשה".

אלּול.32האריז"ל  חדׁש על קאי ימים" ּד"ירח ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

עבֹודת  על קאי הּנ"ל ּכל ּדהּנה הּוא, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָוהענין

מסּפיק  זה ׁשעל ּכּולּה, הּׁשנה ּבמׁש ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

את  ועׂשתה גֹו' לּמלחמה ּדכיֿתצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהענין

חדׁש ׁשהּוא אלּול ּבחדׁש אמנם גֹו'. ְְְֱִֶֶֶֶָָָָֹֹצּפרניה

וחדׁש33החׁשּבֹון  ׁשעברה, הּׁשנה עבֹודת על ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹ

להיֹות  צריכה אז הּנה הּבאה, הּׁשנה על ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָההכנה

אביה  את "ּובכתה ענין והּוא ּבעבֹודה, ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּתֹוספת

לענין  אחרּֿכ ּבאים ועלֿידיֿזה גֹו'. אּמּה" ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואת

הינּו גֹו', ּובעלּתּה" אליה ּתבֹוא ּכן ְְְְֵֵֶַַַַָָָ"ואחר

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  יחּוד עלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָׁשּנעׂשה

 ֿ וקּודׁשאּֿברי יׂשראל ּכנסת יחּוד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּוׁשכינּתיּה,

אֹוריתא  ּדיׂשראל הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִֵֵַַַָָהּוא

חד  ּכּוּלא לתכלית 34וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ועד . ְְְְְְִִַַַָָ

ּכאׁשר  לעתידֿלבא, ׁשּתהיה ׁשּבזה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשלמּות

ירּוׁשלים,35"מהרה  ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ

ׂש ּכּלה.קֹול וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, וקֹול ׂשֹון ְְְִַָָָָָ

‰p‰Â הינּו36ּכתיב ּבלּבם", נתן העֹולם את "ּגם ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָָָ

ּגם  יׁשנם ׁשּבעֹולם, הענינים ְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּכללּות

ּבענין  ּגם מּובן ּומּזה ואחד. אחד ּכל ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּבלּבֹו

על  לּמלחמה "ּכיֿתצא ענין ׁשּיׁשנֹו ּדכׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה,

ּכּולֹו הע ֹולם ּוביר ּור ּכיּבּוׁש ּבענין "ְְְִִֵֶַָָֹאיבי

זה  ענין יׁשנֹו עלּֿדרֿזה לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֹלעׂשֹותֹו

ּב'לּקּוטי  (ּכמבאר הּוא והענין עצמֹו. ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹּבאדם

ּב'37ּתֹורה' יׁש מּיׂשראל ואחד אחד לכל ּדהּנה ,( ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

וענין  הּבהמית. והּנפׁש האלקית הּנפׁש ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹנפׁשֹות,

האדם  ּׁשּצרי מה הּוא לּמלחמה" ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ"ּכיֿתצא
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שם. א'נ.)32תקס"ה ע' ח"ב תסז. ס"ע ח"א נ"ך אוה"ת גם וראה ב). (קו, עה"פ להאריז"ל ע')33ל"ת אידיש סה"מ ראה

.129 ע' שם א.)7534. עג, זח"ג נישואין.)35ראה ברכות ובכ"מ.)36נוסח ב. ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת

ובכ"מ.)37 פרשתנו. ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרוחנית  משמעותם לפי בפרשה האמורים הכתובים המשך בביאור וממשיך

ברוחניות: ה' בעבודת

‡B·z Ôk ¯Á‡Â ,ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e"»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ¿««≈»
‰Êa Le¯Èt‰ Úe„È ‰p‰ ."‰M‡Ï EÏ ‰˙È‰Â dzÏÚ·e ‰ÈÏ‡≈∆»¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ»ƒ≈»««≈»∆

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa32Á¯È"c ¿ƒ¿≈»¬ƒ«¿∆«
È‡˜ "ÌÈÓÈ הכוונהL„Á ÏÚ »ƒ»≈«…∆

Ïk ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .ÏeÏ‡¡¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Ï"p‰ בירור בעניין לעיל המבואר ««

העולם  לקדושה ענייני ≈̃«‡Èוהעלאתם
CLÓaמכוון  Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÚ«¬«»»»¿∆∆

,dÏek ‰M‰ השנה ימות כל «»»»
ŒÈÎc ÔÈÚ‰ ˜ÈtÒÓ ‰Ê ÏÚL∆«∆«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

'B‚ ‰ÓÁÏnÏ NÚÂ˙‰עד ˙ˆ‡ ≈≈«ƒ¿»»¿»¿»
'B‚ ‰È¯tˆ לעיל ‡˙ כמבואר ∆ƒ»¿∆»

‡ÏeÏבפרטיות. L„Áa ÌÓ‡»¿»¿…∆¡
ÔBaLÁ‰ L„Á ‡e‰L33 החודש ∆…∆«∆¿

חשבוןֿנפש  לעשות האדם על שבו

‰M‰וסיכום  ˙„B·Ú ÏÚ«¬««»»
‰¯·ÚL,המסתיימתL„ÁÂ ∆»¿»¿…∆

,‰‡a‰ ‰M‰ ÏÚ ‰Î‰‰«¬»»««»»«»»
˙ÙÒBz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»¿ƒ»ƒ¿∆∆

‰„B·Úa,כולה השנה כל לגבי »¬»
‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e" ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¿»∆»ƒ»

'B‚ "dn‡ ˙‡Â מתוך תשובה ¿∆ƒ»
ובכי. ÌÈ‡aמרירות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ
CkŒ¯Á‡ התשובה עבודת לאחר ««»

והעיכובים  המניעות את שמסירה

לבוא  אפשר לאלוקות, להתחבר

‰ÈÏ‡ ‡B·z Ôk ¯Á‡Â" ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿««≈»≈∆»
‰NÚpL eÈ‰ ,'B‚ "dzÏÚ·e¿«¿»«¿∆«¬∆

„eÁÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ואיחוד חיבור «¿≈∆ƒ
של פנימ  e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ‡י

dÈzÈÎLe הכוונה כלל (בדרך ¿ƒ¿≈
עם  העליונות המידות של לייחוד

גם  וממשיך פועל וזה המלכות), ספירת

„eÁÈואיחוד Ï‡¯NÈחיבור ˙Òk ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ¿«¿ƒ

,˙eÓÏM‰ מלאה לאחדות עד «¿≈
‡È¯B˙‡ומוחלטת Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈«¿»

‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»
„Á34 והקדוש התורה ישראל, בני «

ויחידה. אחת כמציאות אחד, כולם הוא ‰eÓÏM˙ברוך ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ¿«¿«¿ƒ«¿≈
‰ÊaL לחתן שנמשל הוא ברוך הקדוש של והמושלמת המלאה ההתאחדות ∆»∆

לכלה שנמשלו ישראל  "Ó‰¯‰ובני ¯L‡k ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰zL35 ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…«¬∆¿≈»
ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ ,ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈƒ»«¿»≈¿»¿¿»»ƒ»¿
."‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓNƒ¿»»»¿«»

·È˙k ‰p‰Â36ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìb" ¿ƒ≈¿ƒ«∆»»
˙eÏÏkL eÈ‰ ,"ÌaÏa Ô˙»«¿ƒ»«¿∆¿»
Ìb ÌLÈ ,ÌÏBÚaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»»∆¿»«
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BaÏa¿ƒ∆»∆»¿∆»
והשפעה  משמעות יש האדם ולעבודת

ב'לקוטי  (וכמבואר העולם כל על

במדבר: פרשת הזקן, לרבנו תורה'

וכמו  קטן... עולם הוא האדם "הנה

מים  רוח אש יסודות ד' בעולם שיש

יסודות... ד' האדם בנפש יש כך עפר,

בלבם  נתן העולם את 'גם שכתוב וכמו

את  האדם ימצא לא אשר מבלי

מראש  האלוקים עשה אשר המעשה

נתן  הוא שהעולם פירוש סוף', ועד

יסודות  ד' דהיינו האדם בני של בלבם

ד' כשיתקן באדם תלוי העולם וכל שלו

כל  את מתקן הוא בזה שלו יסודות

כולו"). העולם

,‰Ê ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰fÓe של ƒ∆»«¿ƒ¿»∆
העולם  ו'כיבוש' הרוחנית המלחמה

הקדושה ÔÈÚלצד BLiL ÌLÎcƒ¿≈∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk"ƒ≈≈«ƒ¿»»«
¯e¯È·e LeaÈk ÔÈÚa "EÈ·È‡…¿∆¿ƒ¿«ƒ≈

B˙BNÚÏ BÏek ÌÏBÚ‰ כל את »»«¬
ŒC¯cŒÏÚהעולם ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk¿ƒ∆¡…«∆∆

‰Ê ÔÈÚ BLÈ ‰Ê'כיבוש' של ∆∆¿ƒ¿»∆
והחול הרשות BÓˆÚעניני Ì„‡a»»»«¿

שממשיך  כפי לקדושה, והעלאתם

ומבאר.

ÈËewÏ'a ¯‡·Ók) ‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz37„Á‡ ÏÎÏ ‰p‰c ,( »¿ƒ≈¿»∆»

,˙BLÙ 'a LÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
LÙp‰ הנשמהLÙp‰Â ˙È˜Ï‡‰ «∆∆»¡…ƒ¿«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ החיונית נפש גם הנקראת ««¬ƒ
הגוף. את מחייה שהיא שם »¿ÔÈÚÂ¿ƒעל

‰Ó ‡e‰ "‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk"ƒ≈≈«ƒ¿»»«
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ונפׁשֹו ּגּופֹו ּולברר ּדקדּוׁשה הּנפׁש את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלהגּביר

ּבּזהר  ּדאיתא ואף ּגם 38הּבהמית. (ׁשאֹומרים ְְְֲִִִֶַַַַַַָֹ

וגם  קּדיׁשא, ּדילהֹון ּדגּופא לׁשֹון') ְְְְֲִִֵַַַָָָּב'מענה

(א  ּדיׂשראל הּבהמית נפׁש היא הּבהמית ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּנפׁש

ׁשּנפׁש לזה [נֹוסף הּבהמית) נפׁש ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָאידיׁשע

(הּבחינה  נפׁש ּבחינת על ּדקאי קּדיׁשא, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּדילהֹון

נׁשמה  ּבחינת (ׁשהרי ׁשּבּנׁשמה ּתחּתֹונה) ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהכי

קדׁשֿהּקדׁשים  היא מּכלֿמקֹום 39ׁשּבּנׁשמה ,[( ְֳִִִֶֶַַָָָָָֹ

וכּו', ּומסּתירים מעלימים הּבהמית והּנפׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַהּגּוף

טעניתּה אקדמא הּבהמית ׁשהּנפׁש זאת, 40ועֹוד ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּתניא  לׁשֹון ּבאּור ׁשּזהּו לֹומר, והּנפׁש41[ּדיׁש : ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מּמׁש, מּמעל אלקה חלק היא ּביׂשראל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשנית

והראׁשֹונה  הּׁשנית, היא האלקית ׁשהּנפׁש ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהינּו

טעניתּה ּדאקדמא הּבהמית הּנפׁש ולכן 42היא ,[ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

האלקית צר  הּנפׁש ׁשל ּוקרב מלחמה להיֹות י ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשעת  היא זֹו מלחמה ּוׁשעת הּבהמית. הּנפׁש ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָעם

ּכמאמר  קרבא",43הּתפלה, ׁשעת צלֹותא "ׁשעת ְְְְְְֲִַַַַַָָָָ

ּבחרּבי 44ּוכתיב  האמֹורי מּיד לקחּתי אׁשר ְְְְֱֲִִִִִֶַַַָָ

ּובּבעּותי, ּבצלֹותי אּונקלֹוס ותרּגם ְְְְְְְְִִִִִֵַָּובקׁשּתי,

הּנפׁש את מברר האדם הּתפּלה עבֹודת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעלֿידי

צריכה  הּתפלה עבֹודת זה ּומּטעם ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָהּבהמית.

נעׂשה  יֹום ׁשּבכל מּכיון ּכי ויֹום, יֹום ּבכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהיֹות

חדׁשה  ּברּיה ׁשּלֹו45האדם הּבהמית הּנפׁש וגם , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

מחדׁש. ּברּורּה להיֹות וצרי חדׁשה, נפׁש ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא

גֹו' "איבי על לּמלחמה "ּכיֿתצא ענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוזהּו

האדם. ֲַַָָָּבעבֹודת
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ב.)38 ע, שם.)39ח"ג ועוד.)40זהר ואילך. א קעט, זח"א קיצורים )42רפ"ב.)41ראה שם. לתניא ביאורים לקוטי וראה

שם. 12.)43והערות שבהערה מקומות גם בכ"ז וראה שם. בלקו"ת הובא - כב.)44זהר מח, מהד"ק )45ויחי אדה"ז שו"ע

וש"נ. ס"א. ס"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Le„˜c LÙp‰ ˙‡ ¯Èa‚‰Ï Ì„‡‰ CÈ¯vM האלוקית הנשמה ∆»ƒ»»»¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»

¯¯·Ïeאת ולהעלות ‰ÈÓ‰a˙ולזכך BLÙÂ BÙeb.לקדושהÛ‡Â ¿»≈¿«¿««¬ƒ¿«
‡˙È‡c מובא¯‰fa38'ÔBLÏ ‰ÚÓ'a Ìb ÌÈ¯ÓB‡L) שנהוג ¿ƒ»«…«∆¿ƒ«¿«¬≈»

הזוהר  מספר קטעים גם המכיל צדיקים, קברי על השתטחות בעת )לומר
,‡LÈc˜ ÔB‰ÏÈc ‡Ùe‚c הגוף ¿»ƒ¿«ƒ»

ושל  בכלל ישראל בני (של שלהם

קדוש  בפרט) ‰LÙpהצדיקים Ì‚Â¿««∆∆
˙ÈÓ‰a‰היהודי LÙשל ‡È‰ ««¬ƒƒ∆∆

‡) Ï‡¯NÈc ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿»≈«
˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÚLÈ„È‡ היינו ƒƒ∆∆∆««¬ƒ

הגוף  חיות גם כי יהודית, בהמית נפש

נכרי  משל שונה יהודי [ÛÒBשל (»
,‡LÈc˜ ÔB‰ÏÈc LÙpL ‰ÊÏ¿∆∆∆∆ƒ¿«ƒ»
קדושה  ישראל) בני (של שלהם הנפש

È‡˜c והכוונהLÙ ˙ÈÁa ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«∆∆
(‰BzÁz ÈÎ‰ ‰ÈÁa‰)«¿ƒ»¬ƒ«¿»

‰ÓLpaL לשלוש המתחלקת ∆«¿»»
– למעלה מלמטה ומדרגות, בחינות

נשמה רוח, ÈÁa˙נפש, È¯‰L)∆¬≈¿ƒ«
‡È‰ ‰ÓLpaL ‰ÓL רק לא ¿»»∆«¿»»ƒ

אלא סתם ∆̃…„ŒL'קדושה'
ÌÈL„w‰39,[( לכאורה כן ואם «√»ƒ

את  ולהעלות לברר צורך יש מה לשם

הם  והרי הבהמית הנפש ואת הגוף

עצמם, מצד 'קדושים' «ŒÏkÓƒכבר
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰ ÌB˜Ó»«¿«∆∆««¬ƒ

'eÎÂ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ על «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿
צריך  למעשה ולכן האלוקית הנשמה

וזיכוך, בירור בהם ¿BÚÂ„לפעול
,˙‡Ê לברר לצורך נוספת סיבה יש …

הבהמית, הנפש ואת הגוף את ולזכך

‡˜„Ó‡כיון ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ«¿¿»
d˙ÈÚË40,טענותיה את הקדימה «¬ƒ≈

הבהמית  שהנפש מאחר כלומר,

ואילו  שנולד, מיד באדם נמצאת

להיכנס  מתחילה האלוקית הנשמה

שלה  הכניסה ועיקר וגמר הברית, בעת

ולכן  ראשונה, טענותיה את טוענת הבהמית שהנפש כך הברֿמצוה, בעת הוא

אותה ולזכך לברר צורך יש עליו להתגבר שכדי מיוחד תוקף לה ≈¿[LÈcיש
ÔBLÏ ¯e‡a e‰fL ,¯ÓBÏבספר הזקן "Èz‰41LÙp‰Â‡רבנו : «∆∆≈¿««¿»¿«∆∆

eÈ‰ ,"LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆…«ƒ«««»«¿

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L הקדושה BL‡¯‰Â‰הנשמה ,˙ÈM‰ ‡È‰ ∆«∆∆»¡…ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‡È‰ לא 'שנייה'ולכאורה האלוקית הנפש מדוע מובן ƒ«∆∆««¬ƒ

היא  הבהמית שהנפש לכך שהסיבה אלא שיעור לאין נעלית היא והרי

בגלל  'שנייה' היא האלוקית והנפש d˙ÈÚË'ראשונה' ‡Ó„˜‡c42 כי ¿«¿¿»«¬ƒ≈
מקדימה  הבהמית את הנפש להציע

BÈ‰Ï˙טענותיה  CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,[¿»≈»ƒƒ¿
LÙp‰ ÏL ·¯˜e ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿»∆«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ«∆∆««¬ƒ
אותה  ולהביא ולזככה לבררה כדי

אור  על ותסתיר תעלים שלא למצב

האלוקית. ÓÁÏÓ‰הנפש ˙ÚLe¿«ƒ¿»»
BÊ הנפש של הרוחנית המלחמה

הבהמית  והנפש È‰ƒ‡האלוקית
¯Ó‡Ók ,‰ÏÙz‰ ˙ÚL43 ¿««¿ƒ»¿«¬«

ˆBÏ˙‡הזוהר  ˙ÚL" שעת ¿«¿»
˜¯·‡התפילה  ˙ÚL קרב שעת ¿«¿»»
È˙Îe·ומלחמה  יעקב 44", בדברי ¿ƒ

אחד  שכם לך נתתי "ואני ליוסף אבינו

אחיך" iÓ„על ÈzÁ˜Ï ¯L‡¬∆»«¿ƒƒ«
,ÈzL˜·e Èa¯Áa È¯BÓ‡‰»¡ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
È˙BÏˆa ÒBÏ˜e‡ Ìb¯˙Â¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ

,È˙eÚa·e,ובבקשתי בתפילתי ¿»ƒ
של  הפנימית הרוחנית והמשמעות

היא  B·Ú„˙הדברים È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
‰lÙz‰ ומתקשר מתקרב האדם בה «¿ƒ»
‡˙לאלוקות  ¯¯·Ó Ì„‡‰»»»¿»≈∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ומזכך ומעלה «∆∆««¬ƒ
אותה.

‰Ê ÌÚhÓe התפילה שעבודת כיוון ƒ««∆
מתגבר היא  האדם שדרכו האמצעי

הנפש  »¬B·Ú„˙הבהמית על
ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÙz‰«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿»

ÌBÈÂ ÌBÈ,מחדשÔÂÈkÓ Èk »ƒƒ≈»
Ì„‡‰ ‰NÚ ÌBÈ ÏÎaL∆¿»«¬∆»»»

‰L„Á ‰i¯a45, נולד כאילו ¿ƒ»¬»»
‰ÈÓ‰a˙מחדש, LÙp‰ Ì‚Â¿««∆∆««¬ƒ

,‰L„Á LÙ ‡È‰ BlL עם ∆ƒ∆∆¬»»
חדשים, L„ÁÓכוחות d¯e¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ בעבודת די ולא ¿»ƒƒ¿≈»≈»»

הקודמים. בימים שהיו והבירור "ŒÈk˙ˆ‡התפילה ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ≈≈
'B‚ "EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ הרוחנית ‰‡„Ìבמלחמה ˙„B·Úa «ƒ¿»»«…¿∆«¬«»»»
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ÌÓ‡ הּוא זֹו מלחמה ׁשענין לעיל נתּבאר »¿»ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

הרׁשּות  ּד"במלחמת רׁשּות, ְְְְְִִִֶֶֶֶָמלחמת

האדם  ּבעבֹודת ּדגם מּובן, ּומּזה מדּבר". ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

ׁשּבֹו. רׁשּות" "מלחמת ּבחינת על ּבפרטּיּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָקאי

ּבּמּוּתר  עצמ "קּדׁש ענין ׁשּזהּו לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָויׁש

"רׁשּות 46ל ּבעניני ּגם עצמֹו ׁשּמקּדׁש הינּו , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַ

זֹו ׁשּבעבֹודה העילּוי ּובאּור .(ל ְֲִֵֶַַָָָ(ּבּמּוּתר

המבאר  עלּֿפי יּובן ("ל ּבּמּוּתר עצמ ְְְְְִֵַַַַַָָָֹ(ּד"קּדׁש

מקֹומֹות  מהמׁשכי 47ּבכּמה ּבאחד - (ּובארּוּכה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָ

מהר"ׁש אדמּו"ר ּדרּבנן 48כ"ק מצֹות ּבמעלת ( ְְְְֲֲִַַַַַָָָ

"ל ּבּמּוּתר עצמ "קּדׁש מצֹות 49(ענין על ( ְְְְְִִֵַַַַַָ

 ֿ מצֹות יׁש ּדאֹוריתא ּבמצֹות ּדהּנה ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָּדאֹוריתא.

ּבכּמה  ּבזה ּומבאר לאֿתעׂשה. ּומצֹות ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹעׂשה

ּפרׁשת 50מקֹומֹות  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּובארּוּכה ְְֲִֵַָָָָָ

ּד51ּפקּודי  על ), לאֿתעׂשה ּבמצֹות מעלה יׁש ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹ

 ֿ מצֹות עלֿידי הּנמׁש האֹור ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָמצֹותֿעׂשה.

הּמצֹות), (מעׂשה ּבכלי הּמתלּבׁש אֹור הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַעׂשה

זה  לאֹור ּכלי הּוא הּמצֹות ׁשּמעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַּדמּזה

מּוגּבל  הּוא ׁשהאֹור מּוכח ּבתֹוכֹו, ְְְִֵֶַַָָָהּמתלּבׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּכלים. ּבגדרי נתּפס להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָויכֹול

אֹור  הּוא לאֿתעׂשה מצֹות עלֿידי הּנמׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָֹהאֹור

המׁשכתֹו ולכן ּבכלי, נמׁש ׁשאינֹו מּוגּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבלּתי

ׁשלילה  עלֿידי אּלא (ּכלי) מעׂשה עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאינּה

ואינֹו האיסּור  ּדֹוחה ׁשהאדם העׂשּיה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָוהעּדר

מּמעלת  יׁש ּדרּבנן ּבמצֹות אמנם איסּור. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָעֹוׂשה

ּומצֹותֿעׂשה. לאֿתעׂשה ּדמצֹות - הענינים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָֹּב'

ּדחית  הּוא ּדרּבנן ּדמצֹות הּתֹוכן אחד, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּדמּצד

הּוא  עלֿידן הּנמׁש ׁשהאֹור הינּו הרע, ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָוהרחקת

עלֿידי  הּנמׁש האֹור (ּכמֹו מּוגּבל ּבלּתי ְְְְְִִִֵַַָָָאֹור

הינּו ּבפֹועל, מעׂשה עלֿידי הּוא קּיּומן ּגיסא, ּולאיד לאֿתעׂשה). ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמצֹות

ּׁשאמרּו מה וזהּו ּדרּבנן). הּמצֹות (ּבמעׂשה ּבכלי ּומתלּבׁש נמׁש זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאֹור
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BÊ ‰ÓÁÏÓ ÔÈÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ÌÓ‡ הרשות ענייני 'כיבוש' של »¿»ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«ƒ¿»»

הזה  ‰e˙k·שבעולם ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ·"c ,˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ‡e‰ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿«»
למלחמה..." תצא ‰‡„Ì"כי ˙„B·Úa Ì‚c ,Ô·eÓ ‰fÓe ."¯a„Ó¿«≈ƒ∆»¿««¬«»»»

È‡˜ הכתוב BaL.כוונת "˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ" ˙ÈÁa ÏÚ ˙eiË¯Ùa »≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆∆¿∆
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ'ה עבודת ¿≈«∆∆

"מלחמת  לעניין במיוחד שקשורה

הוא  ז"ל ÔÈÚרשות" חכמינו שדרשו ƒ¿«
הכתוב  תהיו",על ≈»"˜Lc"קדושים

"EÏ ¯zena EÓˆÚ46eÈ‰ , «¿¿«»¿«¿
ÈÈÚa Ìb BÓˆÚ Lc˜nL∆¿«≈«¿«¿ƒ¿¿≈

(EÏ ¯zena) ˙eL¯ שמצד דברים ¿«»¿
ינהג  בהם וגם מותרים הם הדין

שקוע  להיות שלא ובפרישות בקדושה

את  ולמלא העולם הלב בענייני תאוות

המידה. על ‰ÈeÏÈÚיתר ¯e‡·e≈»ƒ
המיוחד  BÊהיתרון ‰„B·ÚaL∆«¬»

("EÏ ¯zena EÓˆÚ Lc˜"c)¿«≈«¿¿«»¿
‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ»«ƒ«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó47 החסידות בתורת ¿
ÈÎLÓ‰Ó „Á‡a - ‰ke¯‡·e)»¬»¿∆»≈∆¿¿≈

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ˜"Î48( «¿«¬»
ÔÈÚ) Ôa¯c ˙BˆÓ ˙ÏÚÓa¿«¬«ƒ¿¿«»»ƒ¿«
"EÏ ¯zena EÓˆÚ Lc˜"49 «≈«¿¿«»¿

דברים  על מצוות קבעו חכמים שהרי

'רשות' היו אז BˆÓ˙שעד ÏÚ («ƒ¿
.‡˙È¯B‡c שקבעו במצוות והיתרון ¿«¿»

הוא  התורה שמן המצוות על חכמים

LÈ ‡˙È¯B‡c ˙BˆÓa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿¿«¿»≈
Œ‡Ï ˙BˆÓe ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈ƒ¿…
‰nÎa ‰Êa ¯‡·Óe .‰NÚ«̇¬∆¿…»»∆¿«»

˙BÓB˜Ó50 החסידות בתורת ¿
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰ke¯‡·e)»¬»¿ƒ≈»

הזקן  È„e˜tלרבנו ˙L¯t51,( »»«¿≈
Œ‡Ï ˙BˆÓa ‰ÏÚÓ LÈc¿≈«¬»¿ƒ¿…
Èk .‰NÚŒ˙BˆÓ ÏÚ ‰NÚ«̇¬∆«ƒ¿¬≈ƒ

‡‰¯B האלוקיCLÓp‰ מתגלה »«ƒ¿»
למטה  NÚŒ˙BˆÓ‰ויורד È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬≈

ÈÏÎa LaÏ˙n‰ ¯B‡ ‡e‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
ומגדיר  ומגביל האור המודד את

הוא ( ‰Bˆn˙),והכלי ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿
‡e‰ ˙Bˆn‰ ‰NÚnL ‰fÓc¿ƒ∆∆«¬≈«ƒ¿

ÈÏk ומתאים BÎB˙a,ראוי LaÏ˙n‰ ‰Ê ¯B‡Ï וקולט מכיל והכלי ¿ƒ¿∆«ƒ¿«≈¿
הזה  האור B‡‰L¯את ÁÎeÓ עצמו Ïa‚eÓמצד ‡e‰ ומצומצם »∆»¿»

ÌÈÏk‰ È¯„‚a Òt˙ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈÂ.המוגבליםÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«≈ƒ«∆≈≈
¯B‡‰ האלוקיCLÓp‰ בעולם ויורד והזהירות È„ÈŒÏÚמתגלה השמירה »«ƒ¿»«¿≈

על  לעבור NÚ˙Œ‡Ï‰שלא ˙BˆÓƒ¿…«¬∆
BÈ‡L Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ ‡e‰ƒ¿ƒ¿»∆≈

ÈÏÎa CLÓ למעלה הוא אלא ƒ¿»ƒ¿ƒ
בכלים, ‰B˙ÎLÓמהתלבשות ÔÎÏÂ¿»≈«¿»»

(ÈÏk) ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ dÈ‡≈»«¿≈«¬∆¿ƒ
¯cÚ‰Â ‰ÏÈÏL È„ÈŒÏÚ ‡l‡∆»«¿≈¿ƒ»¿∆¿≈
‰ÁBc Ì„‡‰L ,‰iNÚ‰»¬ƒ»∆»»»∆

¯eÒÈ‡‰ לפניו NBÚ‰שבא BÈ‡Â »ƒ¿≈∆
Ôa¯c ˙BˆÓa ÌÓ‡ .¯eÒÈ‡ƒ»¿»¿ƒ¿¿«»»

ÌÈÈÚ‰ 'a ˙ÏÚnÓ LÈ יחד גם ≈ƒ«¬«»ƒ¿»ƒ
המעלה  הן –‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓc¿ƒ¿…«¬∆

מוגבל  בלתי אור נמשך שעלֿידן

‰NÚŒ˙BˆÓe ֿ על הנמשך שהאור ƒ¿¬≈
מתלבש  שממשיך ידן כפי בכלים,

‰ÔÎBzומפרט. ,„Á‡ „vÓc¿ƒ«∆»«∆
˙ÈÁc ‡e‰ Ôa¯c ˙BˆÓc¿ƒ¿¿«»»¿ƒ«

Ú¯‰ ˙˜Á¯‰Â בחסידות (כמבואר ¿«¿»«»«
גזירות  וגם מצוות הוסיפו שחכמים

על  להתגבר הצורך בגלל וסייגים

במשך  שנוספו רצויים לא דברים

‰CLÓpהדורות) ¯B‡‰L eÈ‰ ,«¿∆»«ƒ¿»
‡e‰ Ô„ÈŒÏÚÏa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ «»»ƒ¿ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ CLÓp‰ ¯B‡‰ BÓk)¿»«ƒ¿»«¿≈
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ שהוא שכיוון ƒ¿…«¬∆

מוגבל  הוא אין איֿעשייה ידי על נמשך

עשייה  ידי על הנמשך האור כמו

בכלים  C„È‡Ïeוהתלבשות .(¿ƒ»
,‡ÒÈb שני ˜ÔÓeiמצד של , ƒ»ƒ»

דרבנן È„ÈŒÏÚהמצוות ‡e‰«¿≈
‰Ê ¯B‡L eÈ‰ ,ÏÚBÙa ‰NÚÓ«¬∆¿««¿∆∆
ÈÏÎa LaÏ˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
Ôa¯c ˙Bˆn‰ ‰NÚÓa)¿«¬≈«ƒ¿¿«»»
דומות  דרבנן המצוות זו ומבחינה
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ז"ל  יֹותר 52רּבֹותינּו סֹופרים ּדברי חמּורים ְְֲִִִֵֵֵַַ

אמרּו וגם ּתֹורה, סֹופרים 53מּדברי ּדברי חביבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

סֹופרים' 'ּדברי ׁשּמעלת הינּו ּתֹורה, מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָיֹותר

ּומרחיקים  ּדֹוחים ׁשהם מה ּבחמרתם, רק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻאינּה

הּממׁשי לאֿתעׂשה מצֹות ׁשל ענין הרע, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁשהם  זאת עֹוד אּלא מּוגּבל, ּבלּתי ְְִִֵֶֶָָֹאֹור

נמׁש זה מּוגּבל ּבל ּתי ׁשאֹור מּׁשּום ְְְֲִִִִִִֶֶָָ"חביבין",

"קּדׁש ּבענין מּובן ועלּֿדרֿזה ּבכלים. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידם

."ל ּבּמּוּתר ְְְַַָעצמ

‰p‰Â מצֹות 54ידּוע וז' ּדרּבנן, מצֹות ז' ׁשּיׁש ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַַָָָ

יֹותר  מאּוחר ּבזמן היתה ּתחלתן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָאּלה

ׁשל  ּבזמן הינּו ּדאֹוריתא, מצֹות ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָמהּזמן

ּומּצבם ירידה  מּמעמדם ואפילּו55ּדיׂשראל . ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשלמה  עלֿידי ׁשּנתקנּו ידים ּונטילת 56עירּובין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ּביּה ֿ 57ּדכתיב מּכל הוי', ּכּסא על ׁשלמה וּיׁשב ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ּדוד, ׁשל  זמּנֹו לגּבי  ירידה ׁשל זמן זה היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמקֹום

ּביּה הׂשּכיל.58ּדכתיב עלי ה' מּיד ּבכתב הּכל ְְְִִִִִִֵַַַָָֹ

הּנ"ל  עלּֿפי א הּדבר. טעם מּובן אינֹו ְְִִֵַַַַַַַָָָָולכאֹורה

ּגדֹול  עילּוי ּבהן יׁש ּדרּבנן ׁשּמצֹות ּדמּכיון ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָיּובן,

אפׁשר  זה עילּוי הּנה ּדאֹוריתא, מּמצֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָיֹותר

יֹותר, ּגדֹולה ירידה עלֿידי ּדוקא אליו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹלבא

עלֿידּה ׁשּדוקא עלּיה, צֹור היא זֹו ְֲִִִִֶֶַַָָָָָּדירידה

ולכן  זה. מּוגּבל ּובלּתי נעלה לאֹור לבא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאפׁשר

ויׁש ּדרּבנן. מצֹות ז' נתקנּו ּדוקא אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבזמּנים

ּובכל  הּגזרֹות ּבכל ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָלֹומר,

והנהגּו ונתקנּו ׁשּנגזרּו הּמנהגֹות ּובכל ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֻהּתּקנֹות

זה  ׁשּכל ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ּגדֹולי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָעלֿידי

,"ל ּבּמּוּתר  עצמ ּד"קּדׁש העבֹודה ּבכלל ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָנכלל

זה  ואֹור מּוגּבל, ּבלּתי אֹור נמׁש ְְְְִִִֶֶַָָָָׁשעלֿידּה

ּבכלים. ְְִִֵֵַמתלּבׁש
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במשנה.)52 ב פח, ובכ"מ.)53סנהדרין ה"ד. פי"א סנהדרין ה"ד. פ"א ברכות ובכ"מ.)54ירושלמי סכ"ט. אגה"ק ראה

וש"נ. ואילך. 110 ע' חכ"ט ובכ"מ.)55לקו"ש ג. נז, ר"ה א. פה, מטות לקו"ת וש"נ.)56ראה ב. יד, כט,)57שבת דה"א

יט.)58כג. כח, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ52 המיוחדת המעלה את להדגיש כדי ¿∆«∆»¿«≈«
התורה  למצוות ביחס דרבנן מצוות BÈ˙¯של ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÌÈ¯eÓÁ¬ƒƒ¿≈¿ƒ≈

e¯Ó‡ Ì‚Â ,‰¯Bz È¯·cÓ53 ז"ל חכמינוÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÔÈ·È·Á ƒƒ¿≈»¿«»¿¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ
˜¯ dÈ‡ 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c' ˙ÏÚnL eÈ‰ ,‰¯Bz È¯·cÓ ¯˙BÈ≈ƒƒ¿≈»«¿∆«¬«ƒ¿≈¿ƒ≈»«

,Ì˙¯ÓÁa זה במובן חומרה ¿À¿»»
שליליים  עניינים על להתגבר שכוונתם

היינו  ÌÈÁBcחמורים, Ì‰L ‰Ó«∆≈ƒ
,Ú¯‰ ˙‡ ÌÈ˜ÈÁ¯Óe בדוגמת «¿ƒƒ∆»«

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿…«¬∆
,Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ CÈLÓn‰««¿ƒƒ¿ƒ¿»

˙‡Ê „BÚ ‡l‡ שמדברי שלמצוות ∆»…
מהצד  גם ויתרון מעלה יש סופרים

פעולתן  של ≈∆Ì‰Lהחיובי
¯B‡L ÌeMÓ ,"ÔÈ·È·Á"¬ƒƒƒ∆

‰Ê Ïa‚eÓ ÈzÏa נמשך שבהיותו ƒ¿ƒ¿»∆
התורה  מן לאֿתעשה מצוות עלֿידי

פעולתו  ולכן בכלים נמשך אינו

מוגבלת, בעולם «¿CLÓƒוהשפעתו
Ì„ÈŒÏÚ דרבנן מצוות ידי על «»»
ÌÈÏÎa.יותר גדולה בעולם והשפעתו ¿≈ƒ

ÔÈÚa Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«
."EÏ ¯zena EÓˆÚ Lc˜"«≈«¿¿«»¿
וההימנעות  שהקדושה בגלל שדווקא

יש  ("רשות") המותרים מדברים היא

מעלה האלוקי תוספת באור ויתרון

מאשר  יותר זו, עבודה ידי על הנמשך

התורה. מצוות קיום ידי על הנמשך האור

Úe„È ‰p‰Â54˙BˆÓ 'Ê LiL ¿ƒ≈»«∆≈ƒ¿
Ô˙ÏÁz ‰l‡ ˙BˆÓ 'ÊÂ ,Ôa¯c¿«»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»»

וייסודן  תקנתן ÔÓÊaהתחלת ‰˙È‰»¿»ƒ¿«
ÏL ÔÓf‰Ó ¯˙BÈ ¯Áe‡Ó¿»≈≈«¿«∆
ÔÓÊa eÈ‰ ,‡˙È¯B‡c ˙BˆÓƒ¿¿«¿»«¿ƒ¿«
Ì„ÓÚnÓ Ï‡¯NÈc ‰„È¯È ÏL∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ«¬»»

Ì·vÓe55 מצבם לעומת הרוחני, «»»
מתן  בעת eÏÈÙ‡Â«¬ƒתורה.הנעלה

ÌÈ„È ˙ÏÈËe ÔÈ·e¯ÈÚ שהן ≈ƒ¿ƒ«»«ƒ
מדרבנן  È„ÈŒÏÚמצוות e˜˙pL∆ƒ¿¿«¿≈

‰ÓÏL56 בני היו שבימיו המלך ¿……
במצב  נעלה ישראל È˙Îcƒ¿ƒ·רוחני

dÈa57 בו ÓÏL‰שכתוב ·LiÂ ≈«≈∆¿……

‰Ê ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÈÂ‰ ‡qk ÏÚ המלך שלמה ÏLתקופת ÔÓÊ «ƒ≈¬»»ƒ»»»»∆¿«∆
dÈa ·È˙Îc ,„Âc ÏL BpÓÊ Èa‚Ï ‰„È¯È58 בו ‰Ïkשכתוב ¿ƒ»¿«≈¿«∆»ƒƒ¿ƒ≈«…

ÏÈkN‰ ÈÏÚ '‰ „iÓ ·˙Îa שגם נתקנו ונמצא אלה דרבנן מצוות ƒ¿»ƒ«»«ƒ¿ƒ
ישראל  בני ירוד.כאשר במצב ‰c·¯היו ÌÚË Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«««»»

בני  זכו ירוד רוחני במצב דווקא מדוע

מעלה  להם שיש אלו למצוות ישראל

התורה? מצוות לגבי

ÔÂÈkÓc ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡««ƒ««»¿ƒ≈»
ÈeÏÈÚ Ô‰a LÈ Ôa¯c ˙BˆnL∆ƒ¿¿«»»≈»∆ƒ
,‡˙È¯B‡c ˙BˆnÓ ¯˙BÈ ÏB„b»≈ƒƒ¿¿«¿»

התורה, Ê‰מן ÈeÏÈÚ ‰p‰¯LÙ‡ ƒ≈ƒ∆∆¿»
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÂÈÏ‡ ‡·Ï ומתוך »…≈»«¿»«¿≈

‰„È¯Èc ,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»≈ƒƒ»
‡˜ÂcL ,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ BÊƒ∆¬ƒ»∆«¿»
¯B‡Ï ‡·Ï ¯LÙ‡ d„ÈŒÏÚ«»»∆¿»»…¿
‰Ê Ïa‚eÓ ÈzÏ·e ‰ÏÚ«¬∆ƒ¿ƒ¿»∆
דרגות  שיש בחסידות (וכמבואר

להגיע  שאפשר ה' באהבת גבוהות

מאלוקות  ריחוק מתוך רק אליהן

גדול). צימאון ≈«¿ÔÎÏÂהמעורר
‡˜Âc el‡ ÌÈpÓÊa של זמנים ƒ¿«ƒ≈«¿»

רוחנית, BˆÓ˙ירידה 'Ê e˜˙ƒ¿¿ƒ¿
.Ôa¯c¿«»»

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆∆
ÏÎ·e ˙B¯Êb‰ ÏÎa Ìb«¿»«¿≈¿»
˙B‚‰n‰ ÏÎ·e ˙Bwz‰««»¿»«ƒ¿»
ŒÏÚ e‚‰‰Â e˜˙Â e¯Ê‚pL∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿¿À¿¬«
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È¿≈¿≈ƒ¿»≈∆¿»

,¯B„Â התקנות סיבת שאמנם »
דוקא  אבל הירידה, בגלל היא והגזירות

ביותר  נעלית עבודה היא זו עבודה

‰Ê ÏkL והגזירות התקנות כל קיום ∆»∆
הדורות  במהלך שנתקנו «¿ÏÏÎƒוכו'

EÓˆÚ Lc˜"c ‰„B·Ú‰ ÏÏÎaƒ¿«»¬»¿«≈«¿¿
,"EÏ ¯zena מיוחד יתרון לה שיש «»¿

המעלות  שתי שילוב ««»∆d„ÈŒÏÚLשל
¯B‡Â ,Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿

‰Ê למעלה הוא כלל שבדרך עצמו ∆
מוגבלים  בכלים מהתלבשות

.ÌÈÏÎa LaÏ˙Óƒ¿«≈¿≈ƒ
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d"nyz'dיד ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

‰p‰Â,הּנ"ל ּבכל העבֹודה ׁשלמּות עלֿידי ¿ƒ≈ְְְֲֵֵַַַָָָ

"איבי על לּמלחמה ּד"ּכיֿתצא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבאֹופן

הינּו הארץ, אל ּכיֿתבֹוא ּפרׁשת אל ּבאים ְְִִֶֶֶַַָָָָָָוגֹו',

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאל

ּדקּיּום  ּובאֹופן ּבּכּורים, מצות נקּים וׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָצדקנּו.

ׁשאֹומרים  ּכמֹו ּדלעתידֿלבא, וׁשם 59הּמצֹות ְְְְְִִִִֶַָָָֹ

רצֹונ ּכמצות לפני מצות 60נעׂשה אמנם . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּכל  "מראׁשית העבֹודה, ּתחלת רק היא ְֲִִִִִֵֵַַָָָּבּכּורים

גֹו' האדמה" ּבאֹופן 61ּפרי זה נמׁש ואחרּֿכ , ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

התר  ׁשּכתּוב ׁשל ּוכמֹו והתּפּׁשטּות, ּכי 62חבּות ְְְְְֲִִִֶֶַַָ

וקדמֹוני  קניזי קיני ארץ ּגם ּתהיה ׁשאז גֹו', ּגבּול את אלקי ה' .63ירחיב ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגלּוי, ּבאֹופן יהיה זה יחּדו,64וכל ּבׂשר כל וראּו ה' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

כּו', עינינּו ותחזינה ענין עלּֿדר יראּו, ּבׂשר) (עיני ׁשהעינים רק לא ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהינּו

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה יראה עצמֹו ׁשהּבׂשר זאת עֹוד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּלא

ּדידן. ּבעגלא ְֲִִֵַַָָצדקנּו
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מוסף.)59 פס"ג.)60תפלת הנ"ל זו מצה המשך וראה ובכ"מ. ויחי. ר"פ תו"ח ב.)61ראה כו, כ.)62תבוא יב, ראה

ח.)63 יט, שופטים פירש"י ה.)64ראה מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ŒÈk"c ÔÙB‡a ,Ï"p‰ ÏÎa ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈¿≈»¬»¿»««¿∆¿ƒ

,'B‚Â "EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ נמצאים ˙ˆ‡ המלחמה בהתחלת וכבר ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿
לעיל, כמבואר האויב, על ועליונות B·˙ŒÈk‡ביתרון ˙L¯t Ï‡ ÌÈ‡a»ƒ∆»»«ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰ Ï‡ eÈ‰ ,ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆«¿∆«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
e˜„ˆ ÁÈLÓ ישראל שאז בני כל ¿ƒ«ƒ¿≈

ישראל. לארץ בארץ ÌLÂיבואו ¿»
ÌÈ¯ekaישראל  ˙ÂˆÓ Ìi˜ עליה ¿«≈ƒ¿«ƒƒ

תבוא", "כי פרשת בתחילת מדובר

˙Bˆn‰ Ìei˜c ÔÙB‡·e¿∆¿ƒ«ƒ¿
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc את יקיימו שאז ƒ¿»ƒ»…

נעלה  יותר הרבה באופן המצוות

קי  הגלות ום מאשר בזמן כיום המצוות

ÌÈ¯ÓB‡L BÓk59 מוסף בתפילת ¿∆¿ƒ
ÌLÂ,הגאולה בזמן המקדש, בבית ¿»

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ60 «¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆
ה'. כרצון בשלימות המצוות קיום

˜¯ ‡È‰ ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«ƒƒƒ«
,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁz שנרמז כפי ¿ƒ«»¬»

של "ÈL‡¯Ó˙בפסוק  ההתחלה ≈≈ƒ
'B‚ "‰Ó„‡‰ È¯t Ïk61, »¿ƒ»¬»»

‰Ê CLÓ CkŒ¯Á‡Â קיום ¿««»ƒ¿»∆
ה' עבודת וכללות ∆¿ÔÙB‡aהמצוות

,˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ ÏL∆ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

·e˙kL BÓÎe62Ê‡L ,'B‚ EÏe·b ˙‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Èk ¿∆»ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿¿∆»
המשיח בימות לבוא, ÈBÓ„˜Âלעתיד ÈÊÈ˜ ÈÈ˜ ı¯‡ Ìb ‰È‰z63 ƒ¿∆«∆∆≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

ישראל. בני מנחלת Ê‰חלק ÏÎÂ והעניינים היתרונות אודות האמור כל ¿»∆
העתידה  הגאולה של e˙kL·המיוחדים BÓk ,ÈeÏb ÔÙB‡a ‰È‰È64 ƒ¿∆¿∆»¿∆»

הנביא  ישעיהו בדברי הגאולה ביעודי

¯Na ÏÎ e‡¯Â '‰ „B·k ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¿»»»»
ÌÈÈÚ‰L ˜¯ ‡Ï eÈ‰ ,ÂcÁÈ«¿»«¿…«∆»≈«ƒ
C¯cŒÏÚ ,e‡¯È (¯Na ÈÈÚ)≈≈»»ƒ¿«∆∆

ÔÈÚ בתפילה מבקשים שעליו ƒ¿«
„BÚ ‡l‡ ,'eÎ eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â¿∆¡∆»≈≈∆»
‰‡¯È BÓˆÚ ¯Na‰L ˙‡Ê…∆«»»«¿ƒ¿∆

בגילוי  אלוקות «¿»Ïe‡ba‰וירגיש
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
Ô„Èc ‡Ï‚Úa e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈«¬»»ƒ«
המושגים  לפי מהר כלומר בתקופתנו,

שלנו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מג' מנ"א, בו מודיע ע"ד מצב בריאות זוג' שתי' ומוסג"ב ג"כ פ"נ בעדה.

בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ בשבוע העבר קראתי הפ"נ, ובטחוני 
חזק שיבשרני בשורות טובות מהטבת מצב בריאות זוג' תי', והשי"ת ימלא את הריונה ותוליד בעתו 
ולמעשים  ולחופה  לתורה  שי'  ילידיהם  שאר  עם  ביחד  ויגדלוהו  ובנקל,  כשורה  וקיימא  חייא  זרעא 

טובים.

מובן מעצמו שמה שכתבתי לו בענין הנהגה בכלל ושלום בית בפרט, צריך להשתדל בזה, ובפרט 
בענין השלום בית, בתוקף ובהתעמקות יתרה. כן בלי נדר יאמר בכל לילה קודם קריאת שמע קאפיטל 
ויחשוב בשעת מעשה שיה"ר כאילו  יענך  יענך, ואחר שיגמרנו כולו, יחזור עוה"פ על הפסוק  למנצח 

כיוון כל הכוונות השייכות לזה.

בברכה שיבשר בשורות טובות וכוח"ט לו ולכב"ב שי'.
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מוגה  בלתי

נפשי"]. לך "צמאה הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

בגמרא ‡. אורחים 1איתא שמאכילין (אכילה לגימה כפי 2"גדולה הרחוקים", את (ש)מקרבת ..(
לחם  ויאכל (למשה) לו קראן לבנותיו) יתרו (שאמר ש"בשכר מיתרו, וישבו 3שלמדים בניו בני זכו ,

כו'". שנאמר הגזית, בלשכת

באו  הרי "קרובים", הם דבר של שלאמיתו אףֿעלֿפי כי - לכאן שהגיעו לאורחים שייך זה וענין
wegxמ  mewn ל בנוגע הוא בגמרא ד"רחוקים" הפירוש גם והרי ,mewn wegix בנוגע רש"י מפירוש כמובן ,

בני  היו, קטורה מבני מדין דהא למימר, ליכא ממש "קרובין ומואב", מעמון הקרובים, את ל"מרחקת
הם  ומואב עמון (ואילו אברהם בני שהם ומואב, מעמון יותר לישראל מדין בני היו וקרובים אברהם,

בן לוט, להם `igמזרע רחוקים ומדין ישראל, לארץ היו וקרובים שכנים ומואב עמון אלא אברהם),
היו".

זאת  למדים שהרי - הקירוב מעלת גדולה כמה עד ומובן שמקרבת", לגימה "גדולה נאמר זה ועל
גדולה  סנהדרין של מקומם שזהו הגזית", בלשכת וישבו בניו בני ש"זכו הכי 4מיתרו הדרגא שזוהי ,

אשר  סתם), מ'ביתֿדין' למעלה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה קטנה, מסנהדרין (למעלה ב'ביתֿדין' נעלית
היא" בשמים "לא התורה שהרי ומצוות, התורה עניני לכל בנוגע הפסקֿדין נקבע שמצינו 5עלֿפיהם וכפי ,

לביתֿדין  נלך ואתם אני השרת: למלאכי אומר שהקב"ה החודש, בקביעות שתלוי המועדים לענין בנוגע
כו' אימתי לידע מטה נצחוני 6של ואמר: חייך קא "קודשאֿבריךֿהוא.. שעתא" ש"בההיא כך, כדי ועד ,

נצחוני" למטה.7בני גם - ובמילא למעלה, שמחה שפועל ענין שזהו והיינו, ,

הענין ·. ולבאר להוסיף יש - שלמעלה מהענינים משתלשלים שלמטה הענינים שכל הידוע ועלֿפי
הענינים: בפנימיות שהוא כפי שמקרבת" לגימה ד"גדולה

ממעל  אלקה "חלק היא הנשמה שהרי בגוף, הנשמה מירידת מתחיל - מקום דריחוק הענין כללות
בתניא  (כמבואר עמיקתא"8ממש" לבירא רמה מ"איגרא וירדה וכיון 9), הבהמית; ונפש בגוף להתלבש ,

מקום. ריחוק בבחינת רק שזהו אלא קירוב, בבחינת בעצם היא הרי היא", "טהורה למטה בהיותה שגם

אכילה  - הלגימה שענין שמקרבת", לגימה "גדולה - לזה נאמר 2והעצה זה שעל הקרבנות, על קאי -10

נאמר  זה שעל ומצוות, התורה ענין כללות וכן לאשי", בלחמי".11"לחמי לחמו "לכו

כיון ‚. - ושתיה אכילה עם אורחים הכנסת של הענין את לקשר ישראל' ל'מנהג הטעם גם וזהו
שמקרבת". לגימה ש"גדולה

פעם  שדובר ז"ל 12ואף רבותינו במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פירוש אורחים 13אודות הכנסת "גדולה
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(המו"ל). בלבד וראשיֿפרקים קיצור (*
ואילך.1) סע"ב קג, סנהדרין
שם.2) פירש"י
כ.3) ב, שמות
בסופה.4) מדות (במשנה). סע"ב פו, סנהדרין א. יט, יומא

הל' הי"א. פ"ו המקדש ביאת הל' ספ"ה. ביהב"ח הל' רמב"ם
ה"ג. פ"א סנהדרין

ב.5) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים - הכתוב לשון
יד.6) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר
שם.7) ב"מ
רפ"ב.8)
ב.9) ה, חגיגה - חז"ל לשון ע"פ

ב.10) כח, פינחס
ה.11) ט, משלי

הרבנית 12) לאמו פנים" "קבלת במעמד תש"ז, בקיץ
שליט"א: אדמו"ר כ"ק סיפר - שתליט"א חנה מרת הצדקנית

עמו  לקחני באטוואצק, אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל ָָבהיותי
בבית  נערך הביקור האדמו"רים. אחד אצל גומלין לביקור
חסידיו. עם השולחן בראש ישב שהאדמו"ר בשעה המדרש,
המארח  האדמו"ר כיבדו לביהמ"ד, אדמו"ר מו"ח כ"ק כשנכנס
"כיבוד", להגיש להגבאי וצוה השולחן, בראש ידו על והושיבו
של  בקצהו והעמידם פירות, מיני גלימתו בשולי הגבאי והביא
שהי' - השולחן אורך לכל שהתגלגלו באופן אותם ודחף השולחן,
השולחן, לראש שהגיעו עד - וכו' קליפות דיו, משירי מלוכלך
ממנו, ואכל לשתים, חילקו ובידו פרי, המארח האדמו"ר נטל ואז

יאכל. הוא שגם אדמו"ר מו"ח לכ"ק ורמז
כ"ק  את בהכירי בבתֿשחוק:) שליט"א אדמו"ר כ"ק [(ואמר
לאכול  מסוגל יהי' לא נפשו ותכונת טבע שמצד - אדמו"ר מו"ח
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הקרבנות  ענין שזהו דוקא, מאכל של ענין עם קשורה שכינה פני שקבלת שכינה", פני מהקבלת יותר
שכתוב  כמו השכינה, פני לקבל לרגל העליה בזמן להקריב ואילו 14שהוצרכו ריקם", פני יראו "ולא

יותר  גדולה מעלה שיש בפשטות מובן הרי - מאכל של ענין ללא גם להיות יכולה אורחים הכנסת
ומשקה. מאכל עם גם קשורה כשהיא אורחים בהכנסת

שמתאחדים  באופן לקירוב ועד מקום, בריחוק שהיו לאלו ביחס גם קירוב של ענין נעשה ועלֿידיֿזה
ממש, לאחדים

לקירו  הסנהדרין ועד (שהרי בחול וחציה בקודש חציה שהיתה שאף הגזית", ב"לשכת שהיה כפי ב
חול) של בחצי לישב צריכים מורה 15היו שזה אחד, בשם אלא שמות, בשני נקראת היתה לא מכלֿמקום ,

והאחדות. הקירוב גודל על

לשנה  טובה וחתימה כתיבה בברכת שיחיו האורחים את שליט"א אדמו"ר כ"ק ברך השיחה, בסיום
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת - המעולה לטוב ועד ומתוקה, טובה

אלקינו"]. "הוא הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

הנישואין:„. ענין - רחוקים קירוב של נוסף ענין ישנו

קבלה  בספרי שבירידתם 16מבואר אלא אחת, נשמה הם הרי למעלה שבהיותם וכלה, לחתן בנוגע
הנישואין  ועלֿידי מזה, זה ריחוק של באופן שהם ונקבה, זכר גופים, לשני הנשמה מתחלקת למטה

אחד" לבשר "והיו - ומתאחדים ומתקרבים הנישואין 17חוזרים בעת השמחה לגודל הטעם וזהו מצד 18, -
מזו. גדולה שמחה לך שאין הריחוק, לאחר שנעשה הקירוב

אדמו"ר  מו"ח כ"ק של הנישואין יום אלול, י"ג - שבת ערב עם קשור זה שגם 19וענין [ולהעיר,
אופן  באותו הקביעות היתה שנה שבת 20באותה בערב חל הנישואין יום אלול, שי"ג זו, בשנה .21כמו

וכו' הנישואין סעודת נערכה מתי בירור  כו'.22וצריך השמחה בענין ניתוסף זה ומצד ,[

***

ושבית ‰. בידך אלקיך ה' ונתנו אויבך, על למלחמה תצא "כי הפרשה: בתחילת שנאמר מה נתבאר
שביו",

אלקיך  ה' ש"נתנו הוודאות מהי (א) מובן: אינו דלכאורה מלחמת - אודות כאן מדובר לא הרי בידך",
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק יעשה מה לראות סקרני הייתי - כזה באופן
כזה]. במצב

דברֿתורה: לומר שברצונו אדמו"ר מו"ח כ"ק ואמר
פני  מהקבלת יותר אורחים הכנסת "גדולה ז"ל רבותינו אמרו
כו' ש"גדולה לומר הוצרכו למה מובן: אינו ולכאורה שכינה".
קבלת  כמו תהיה אורחים שהכנסת בכך די לא וכי - כו'" יותר
גם  להיות יכולה אורחים שהכנסת הוא, הענין אך שכינה?! פני
צורך  ללא ביניהם, ומתדברים נפגשים ידידים ששני באופן
הכנסת  גדלה ובזה מאכל), דבר (עלֿידי בגשמיות באחיזה
באחיזה  צורך יש ששם שכינה, פני מקבלת יותר אורחים
(ועד  לרגל העליה בעת קרבנות להביא הוצרכו שלכן בגשמיות,
בתחילתה). חגיגה ראה - הקרבן של לשווי בנוגע תנאים שנחלקו

ה"ב.13) פי"ד אבל הל' רמב"ם ב. לה, שבועות א. קכז, שבת
כ.14) לד, תשא טו. כג, משפטים
שם.15) ביהב"ח הל' רמב"ם א. כה, יומא
ועוד.16) ב. צא, ב. פה, זח"א ראה

כד.17) ב, בראשית
לאזניא 18) אתהלך אדה"ז במאמרי הילולא ענין ד"ה ראה

תר"ם  תפ. ע' תרל"ח סה"מ פצ"ז. תרל"ז וככה המשך בתחלתו.
ואילך. תקצה ע' ח"ב

תרנ"ז.19) בשנת
כו'.20) הצומות לדחיית בנוגע גם כולל
שליט"א 21) אדמו"ר כ"ק מענה בזה מועתק הענין לשלימות

החתונה  אם הספק ע"ד תשמ"ח) אלול י"ד תצא, פ' (ממוצש"ק
ועש"ק: ליום אור או ביום, בעש"ק היתה

(והכנה  דא"ח מאמר בצירוף ה"ז הנשיאים בבית "חתונה
ולפני  בחפזון ושלא וכו' הכלה וקבל"פ הברכות וכן והמשך)
בהרחבה  כשאפשר ביום, בעש"ק דוקא וכ"ז וכו', דעש"ק  מנחה
שיעורר  אחד אף שמעתי שלא וג"ז לועש"ק. אור המובנים בכל

תמי'". עדכ"ז,
ח"ד 22) תשמ"ח התוועדויות .153 ע' תש"ג סה"ש גם ראה

ובשוה"ג. 36 הערה 265 ע'
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נחלתך" בהר ותטעמו "תביאמו הקב"ה הבטיח שבה ישראל, הכתוב 23ארץ הרשות "במלחמת אלא ,
יאמץ"24מדבר" מלאום ד"לאום באופן להיות שיכולה מובן 25, שמזה שביו", ד"ושבית ההוספה מהי (ב) ,

אלקיך  ה' "ונתנו הכתוב: בלשון החילוק טעם מהו (ג) שביו", "ושבית ללא "ונתנו", גם להיות שיכול
- בעצמך אתה - "ושבית" הקב"ה, - "ונתנו" שביו", ושבית גו'

למלחמה תצא "כי נאמר זה ועל הבהמית, נפש עם הנשמה של המלחמה - הוא ברוחניות lrשענינו
הבהמית  לנפש מהשייכות לגמרי למעלה היא מצדֿעצמה שהנשמה היינו, מאויבך, למעלה אויבך",
זה  בגלל ורק  הבהמית, הנפש עם ותלחם למטה תרד שהנשמה הקב"ה שרצה אלא כו'), לנצחו (אפילו
שינצח  הדבר ברור הרי אויבך", "על מאויבך, למעלה הוא שמלכתחילה וכיון למלחמה; יוצא הוא

שביו". ושבית בידך אלקיך ה' "ונתנו - במלחמה

והגבלה  במדידה עבודה אופן יש גופא זו שבמלחמה לפי 26ונתבאר, האדם, לטבע בניגוד שאינה ,
ורגילותו  מטבעו לצאת רצונו כמבואר 27שאין והרגילות, מהטבע למעלה - היא העבודה שלימות אך ;

הגמרא 28בתניא  דברי עבדו 29בפירוש ולא ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו אלקים, ש"עובד
מאה  פרק כל לשנות הרגילות היתה שבימיהם משום והיינו, לבד. פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו
פרסי  עשר ולאחד בזוזא, פרסי לעשר שנשכרים חמרים של משוק משל בגמרא, התם כדאיתא פעמים,
שהורגל  הרגילות על היתירה ואחת המאה הפעם זאת ולכן מרגילותם, יותר שהוא מפני זוזי, בתרי

אלקים", עובד נקרא להיות עז ויתר  שאת ביתר גביהן על ועולה כולן כנגד שקולה מנעוריו,

ד"בכל  העבודה לאופן נפשך" ובכל לבבך ד"בכל העבודה אופן שבין החילוק זה הרי ובכללות
.30מאדך"

שביו". ל"שבית "ונתנו" שבין החילוק גם וזהו

***

.Â.לי ודודי לדודי אני דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.Ê שנה כבכל אלול, בחודש התורה בלימוד להוסיף הצורך אודות עורר שליט"א אדמו"ר ,31כ"ק
של  ובאופן התורה, בלימוד שיוסיפו ולהבא מכאן עלֿכלֿפנים אבל העבר, על צועקין שאין באמרו,

לאורחים  בנוגע ובפרט ב"דבריֿאלקיםֿחיים", והן בנגלה, הן למעשה, הלכה וילמדו בזמן, ,32קביעות
כולה. השנה כל לגבי "אורחים" בבחינת הם גם הרי אלול שבחודש לבעליֿבתים, גם ושייך

"לחיים". יאמרו שיחיו שהאורחים הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

כלאּפצי".33אחרֿכך  זשוריצי "ניע והניגון מלכנו", "אבינו הניגון לנגן ָצוה

בלימוד  ההוספה בשיעורי המשתתפים עבור המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן ההתוועדות בסיום
התורה].

•
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יז.23) טו, בשלח
פרשתנו.24) ריש פירש"י
ובפירש"י.25) כג כה, תולדות
בנוגע 26) ומהם: דוגמאות, כמה הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

מפסיקים  מיד אזי מסויימת, שעה מגיעה שכאשר - אוהל ליושבי
לבקר  לנכון מוצאים שאינם לראשיֿישיבה בנוגע וכן ללמוד.
לכך. מלכתחילה התחייבו שלא כיון הקבוע, בזמנם שלא בישיבה

שנה 27) חמשים במשך שהורגלו כאלה ישנם ולדוגמא:

דא"ח... אמירת באמצע דוקא לישון
פט"ו.28)
ב.29) ט, חגיגה
ה.30) ו, ואתחנן
(31.251 ע' ריש חל"ז מנחם תורת גם ראה
וש"נ.32) ואילך. 254 ע' שם ראה
לע"ע 33) לידינו הגיעה לא שתוכנה נוספת שיחה לאחרי

(המו"ל).



יח

*`vz zyxt zegiyÎihewl` dgiy hi jxk

הקודש  ללשון מתורגם
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חולין  מסכת רבי 1בסוף דבי "תניא בגמרא: נאמר
שמתן  שבתורה ומצוה מצוה כל לך אין אומר יעקב
בכבוד  בה, תלויה המתים תחיית שאין בצדה שכרה

כתיב  ואם לך,2אב ייטב ולמען ימיך יאריכון למען :
כתיב  הקן הרי 3בשילוח ימים, והארכת לך ייטב למען :

ועלה  גוזלות לי והבא לבירה עלה אביו לו שאמר
ומת, נפל ובחזרתו הבנים את ולקח האם את ושלח
אלא, זה? של טובתו והיכן זה, של ימיו אריכות היכן
ייטב  ולמען ארוך, שכולו בעולם – ימיך יאריכון למען

ודלמא  טוב, שכולו לעולם – (=ואולי 4לך הכי הוי לא
(=ראה), חזא... מעשה יעקב רבי כזה)? מקרה קרה לא
בעולם  (=אין ליכא" עלמא בהאי מצוות שכר אלא

הזה).

דעת  על חולק יעקב שרבי נראה, פשטני בלימוד
כאיסר  שהיא קלה מצוה אם "מה שם האומרת המשנה
קלֿוחומר  ימים, והארכת לך ייטב למען תורה אמרה
הדברים  שכוונת שבתורה", חמורות מצוות על
אריכות  זוהי ימים" והארכת לך ש"ייטב היא בפשטות

הזה  בעולם .5ימים

פאה  מסכת בתחילת משנה" ב"סתם מפורש גם וכך
פירותיהן אוכל שאדם דברים dfd"אלו mlera והקרן

חסדים  וגמילות ואם אב כיבוד הבא: לעולם לו קיימת
לחבירו...". אדם בין שלום והבאת

פוסק  שהרמב"ם מוצאים, אנו שני מצד :6אך
והיא  הבא העולם חיי היא לצדיקים הצפונה "הטובה

עמ  מות שאין הוא החיים רעה. עמה שאין והטובה הן
לעולם  – ימים והארכת לך ייטב למען בתורה שכתוב

שלאחר  בפרק גם אומר שהוא וכפי ארוך". שכולו

אם 7מכן  לה שנזכה והטובה מצוות של שכרן "שמתן
הבא  העולם חיי היא בתורה הכתוב ה' דרך שמרנו

דעת  שזוהי – ימים" והארכת לך ייטב למען שנאמר

יעקב  הרמב"ם 8רבי פוסק מדוע להבין: איפוא צריך .
מחולין  לעיל המובאת משנה" כ"סתם ולא יעקב, כרבי

?9ומפאה 
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ואומר  ממשיך הרמב"ם מכך: שנדע 10יותר "מאחר

מהו  הבא... העולם חיי היא מצוות... של שכרן מתן

כך, לכם יגיע תשמעו אם כולה התורה בכל שכתוב זה
הדברים  אותן וכל כך, אתכם יקרה תשמעו לא ואם

ומלכות  ושלום ומלחמה ורעב שובע כגון הזה, בעולם

והפסדו  מעשה והצלחת וגלות הארץ וישיבת ושפלות
היו  אמת הדברים אותן כל הברית. דברי כל ושאר

אלינו  יגיעו התורה מצוות כל עושים שאנו ובזמן ויהיו,
עליהן  עוברין שאנו ובזמן כולן, הזה העולם טובות

אין  ואףֿעלֿפיֿכן הכתובות, הרעות אותנו תקראנה

אותן  ולא מצות של שכרן מתן סוף הם הטובות אותן
המצוות, כל על מעובר שנוקמין הנקמה סוף הם הרעות

נתן  הקדושֿברוךֿהוא הדברים. כל הכרע הוא כך אלא
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חולין. מס' וסיום (*
ב.1) לט, וקדושין
טז.2) ה, ואתחנן
ז.3) כב, פרשתנו
סוגיא 4) הך דכל נראה שמפרש"י שם ובחדא"ג פרש"י. ראה

דקדושין. קמא בפרק אלא שייכא לא כו' הכי הווה לא מודלמא
ע'5) ח"ט לקו"ש ראה – שם* בפרשתנו עה"ת פרש"י ע"פ וכ"ה

מז. לב, האזינו ספרי וראה כאן. מבעה"ת זקנים דעת .2 הערה 133
יומין  ותוריך הדין בעלמא לך "דיוטב שמחלק עה"פ מת"י ולהעיר

ואתחנן. בפ' או"א בכיבוד משא"כ דאתי", בעלמא
תשובה.6) מהל' רפ"ח

שם.7) רפ"ט
שם.8) רפ"ח בכס"מ כמ"ש
לו 9) מטיבין אחת מצוה העושה "כל ב) (לט, קדושין במשנה

"משמע  מטיבין ד"ה שם ובפרש"י הארץ", את ונוחל ימיו לו ומאריכין
להרמב"ם  במשניות בפירוש וכ"ה שם). מגמרא (וכ"מ עלמא" בהאי
שלמה, במלאכת בשמו (וכ"ה הזה" בעולם ימיו את ומאריכין "מטיבין
(וכ"פ  הבא" "בעולם קאפאח הוצאת בפיהמ"ש אבל שם). קדושין ופנ"י
שאמרנו. ומה ד"ה פ"ו למהר"ל חיים בדרך הביא וכן וברע"ב), במאירי

שם. הפנ"י וכפי' רבא, של כתירוצו שמפרש י"ל ובפשטות
שם.10) בפ"ט

lehil" i"yx wiicny ,(jli`e 44 'r) h"kg y"ewl dkex`a d`x ,(awr t"x jxcl dcve dxe`d yeal d`xe) "mxky lehil a"derl xgnle" opgz`e t"qa i"yx y"ne (*
.n"k`e (` ,ak oiaexira 'ldk) "mxky lawl" `le (` ,b f"rak) "mxky
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בה  הכתוב כל העושה וכל היא חיים עץ זו תורה לנו
הבא. העולם לחיי בה זוכה נכונה גמורה דעה ויודעו
והבטיחנו  זוכה, הוא חכמתו ורוב מעשיו גודל ולפי
הנפש  ובטובת בשמחה אותה נעשה שאם בתורה
הדברים  כל ממנו שיסיר תמיד, בחכמתה ונהגה
ורעב  ומלחמה חולי כגון מלעשותה אותנו המונעים
את  המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע בהן, וכיוצא
כסף  וריבוי ושלום שובע כגון התורה לעשות ידינו
צריך  שהגוף בדברים ימינו כל נעסוק שלא כדי וזהב,
המצוה  ולעשות בחכמה ללמוד פנויים נשב אלא להן

הבא". העולם לחיי שנזכה כדי

להסביר  בלאוֿהכי שצריך כיון השאלה: נשאלת
שכר  מתן על מדברות בתורה הללו ההבטחות שכל
את  כך מסביר הרמב"ם אין מדוע – הזה בעולם

ימים"? והארכת לך ייטב "למען ההבטחה

היעודים 11המהרש"א  מכל לך תקשי "ולא אומר
שאם  הזה, בעולם רק לפרש דאיֿאפשר שבתורה,
על  וישבו והטובות הברכות כל עליכם יבואו תשמעו
הקללות  כל יבואו תשמעו לא אם – ובהיפך אדמתם,
דמודה  יעקב, לרבי לומר דיש הארץ, מן ואבדתם
כל  להם מביאים הטובים ומעשיהם הרבים דזכות
אבל  הזה.. בעולם גם בתורה שנזכרו והטובות הברכות

ביחיד...". אלא כן אמר לא יעקב רבי

רבים  בין הבחנה מוצאים אנו אין ברמב"ם ברם,
יחיד. לבין

הרמב"ם  מצטט מדוע להבין: יש את 12עוד רק
בענין  הנאמר ימים" והארכת לך ייטב "למען הפסוק
יאריכון  "למען הפסוק את גם מביא ואינו הקן, שילוח

שנכתב לך" ייטב ולמען okימיך iptl בענין בתורה,
יעקב  רבי דברי – הברייתא כמו ולא – ואם אב כיבוד

הפסוקים  שני את המצטטת –13?
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השאלה  את ולציין להקדים יש זאת להבין :14כדי
ש"שכר  לכך הוכחה להביא יעקב רבי צריך מדוע

אב  כיבוד מצות לגבי הן ליכא" עלמא בהאי מצוות

אמנם  מהן? באחת די ואין הקן, שילוח לגבי והן ואם,
את קיימו בו אשר חזא", מעשה יעקב izy"רבי

נחוץ  מדוע לשאול: ניתן כך על גם אך המצוות,

את  קיים האדם כאשר ארע שהדבר במעשה, להדגיש
izy הקן שילוח מצות כאן הוזכרה אילו גם המצוות?

בהאי 15בלבד  מצוות ש"שכר לכך הוכחה זו היתה ,
ליכא" .16עלמא

חזא" "מעשה של ההוכחה לאחר גם שני, מצד

ההוכחה  מנין לשאול: ניתן המצוות, שתי בקיום
לא devnש"שכר שהבן ייתכן – ליכא" עלמא בהאי

ולכן המצוות, את לקיים שכר?התכוון כך על היה לא

הפוסקים  לדעת צריכות 17ואפילו אין ש"מצוות

אין  המצוות שבקיום הוא, הפירוש הרי כוונה",
כוונה  לו היתה אם אך מצוה, לשם כוונה הכרחית

dketdשהתכוון ,`l הרי בפעולתו, המצוה את לקיים

יוצא  הוא אין המצוה 18אז חובת שכאן 19ידי וכיון ,
מצות  את לקיים לא – להיפך התכוון שהבן ייתכן

ההוכחה  התבטלה – הקן שילוח ומצות ואם אב כיבוד

המעשה. מן

.„
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יטול  "לא נאמר: חולין מסכת של האחרונה במשנה

אם  ומה המצורע. את לטהר אפילו בנים על אם אדם
לך  ייטב למען תורה אמרה כאיסר שהיא קלה  מצוה

שבתורה". חמורות מצוות על וחומר קל ימים, והארכת
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"התשובה 11) בחוקותי ר"פ אברבנאל וראה שם. קדושין חדא"ג
הז'".

חלק 12) פ' בסנהדרין המשניות בפירוש וכן שם. וברפ"ט ברפ"ח
ספכ"ז. ח"ג ובמו"נ אחל. ועתה ד"ה

בשילוח 13) דפרשתנו הכתוב רק הביא חולין סוף בתוספתא אבל
דק"ס. וראה הקן.

כאן.14) וחולין לקדושין מפרשים ובכמה שם. קדושין המקנה ראה
למה 15) להקשות שיש מה יתורץ – הקן בשילוח הי' שהמאורע עי"ז

מצוה  דשכר להוכיח בש"ס) רגיל (שבלתי חזא" ל"מעשה ר"י הוצרך
צדיק שיש מזה הוא מוכח הרי ליכא, עלמא רשעrxeבהאי לו aeheלו

א), ז, ברכות (ראה
חזא  כשמעשה אבל א), יא, (חולין רובא" בתר "זיל י"ל שבזה אלא

קלט, (שם למזומן פרט יקרא" "כי נאמר שבה הקן שילוח מצות בקיום
שייך  אין רגיל) בלתי (דבר מקרה של ובענין עה"פ), ופרש"י ספרי א.
רגיל  בלתי בדבר מנהג תוקף שאין וק"ו ובמכש"כ – ומיעוט. רוב לומר

לז). כלל מנהג מע' כללים שד"ח (ראה
הקן.16) בשילוח רק ר"י מאמר הובא שם שבתוספתא להעיר
אדה"ז 17) ובשו"ע ואילך. סא כלל מ' מערכת שד"ח בארוכה ראה

בדאורייתא. כוונה צריכות שמצוות הראשונה" כסברא "והלכה ס"ה ס"ס
עובר 18) תוד"ה תקפט. סו"ס או"ח בב"י הובאו ור"י שמואל רבינו

וראה  סי"ב. סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע סל"ג. שם רא"ש א. לט, סוכה
סח. כלל שם שד"ח

לקמן 19) ראה בלא"ה, נעשית שהמצוה י"ל שלכאורה אף בנדו"ד,
בפנים.
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השאלה  חלקי 20ידועה שני בין הקשר מהו כך: על
לגבי  הלכה שונים: עינינם שני הם אלה הרי המשנה?

המצוות. שכר גודל אודות ואמירה הקן, שילוח

כדי  רק זאת מביאה שהמשנה לומר איֿאפשר
את "לטהר במילים ולא טוב, בדבר ,rxevnd"21לסיים

באותה  דוקא זאת לכתוב צורך אין כך, אם שהרי
"22משנה  – החיבור וב"וא"ו" ,e"23מה.

קלֿוחומר  לומדים המשנה לפי להבין: צריך גם
מדוע  כך, ואם המצוות, לשאר הקן שילוח ממצות
מהמצוות  שהיא ואם, אב כיבוד במצות כתוב

ימיך"24החמורות  יאריכון "למען ?25שבתורה,

.‰

ÈÙŒÏÚ ˙·ÂÓ‰ ‰ÂˆÓ Y Ô˜‰ ÁÂÏÈ˘ ˙ÂˆÓ
ÔÂÈ‚‰‰

"לא  ההלכה את הוא: זה לכל שההסבר לומר, ויש
המצורע" את לטהר אפילו בנים על אם אדם יטול

הגמרא  –26לומדת תשלח" "שלח הלשון מכפילות
תלמוד  מנין, מצוה לדבר הרשות, לדבר אלא לי "אין
שמדובר  בגמרא ומוסבר מכלֿמקום". תשלח לומר
הוא  עשה ליכא, דלאו לשלח, מנת על "נטלה כאשר
דעתך  "סלקא – יש) – ועשה אין, – (=דלאו דאיכא"
והאי  השלום... גדול מר ואמר הואיל סובר) (=היית
המטה  בתשמיש אסור מטהר דלא דכמה כיון מצורע
שלו, עשה (=יבוא עשה ולידחי דידיה עשה ליתי
ללמדנו  (=בא לן משמע קא הקן, דשילוח עשה) וידחה
מן  זאת שלומדים למרות אך כך)". ההלכה שאין

המעטות  המצוות מן שזה לומר הכרחי אין הפסוק,
לכך  טעם שיש אלא הכתוב, וגזירת חוקה :27שהן

במשנה  יגיעו 28נאמר צפור קן על "האומר :
מובן  מכך אותו". משתקין הקן 29רחמיך... ששילוח ,

הטעם  שזהו לומר אסור אך והשכל, הרחמים לפי נדרש

שעושה  "מפני בגמרא כנאמר – המצוה של העיקרי
אלא  ואינן רחמים הקדושֿברוךֿהוא של מדותיו

ספרים 30גזירות" במספר שמוצאים כפי כמה 31–
הרחמים  לענין הקשורים הקן שילוח של .32טעמים

לרחמים  הקשורה מצוה היא המצורע טיהור שגם וכיון

שהרי  לאשתו איש שבין שלום "גדול – האדם על
שנכתב  הקדושֿברוךֿהוא של שמו תורה אמרה

בתשמיש  אסור מצורע... והאי המים על ימחה בקדושה
מתנגשות, אלו מצוות שתי כאשר הרי – המטה..."

הרחמים  את דוחים האדם על שהרחמים היא ההלכה

צער  מדיני בקלֿוחומר גם הנלמד דבר בעלֿהחיים, על
חיים  "אין 33בעלי – לאדם" "תועלת יש שכאשר ,

לצערם" חוששין 34חוששים שאין לומר צריך "ואין ,
שהוא  כגון אדם של כבודו משום חיים בעלי לצער

זקן" או יקיים 35חכם הוא מכן לאחר כאשר ובמיוחד ,

הקן  שילוח מצות את .36גם

מצות  את לקיים שצריך הפסוק, מן לומדים וזאת

הקן לדבר cinשילוח בדומה הוא לכך והטעם ,
"אוהב 37הגמרא  – עמו" תעזוב "עזב המצוה לגבי

את  לכוף כדי – בשונא מצוה לטעון, ושונא לפרוק
jkl.38יצרו" dnece הסוברים לדעת (במיוחד 39בעניננו
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ובכ"מ.20) כאן. ארי' לב חת"ס. צל"ח. ראה
ולב 21) בסופו צל"ח ארי'.ראה
כמה 22) כמדובר לדינא ונוגע בדיוק, היא המשניות חלוקת שהרי

שהוא  כ' שבמאירי ולהעיר .(155 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה פעמים
הששית". "המשנה בפ"ע משנה

וא"ו).23) (בלא "מה" אי' וכת"י דפוסים באיזה
פרשתנו 24) דב"ר ה"א. פ"א פאה ירושלמי – שבחמורות חמורה

פכ"ג. רבתי פסיקתא ב. עקב תנחומא ב. פ"ו,
מצות 25) בב' נאמרו שבפירוש  כו' ותנחומא דב"ר מירושלמי ולהעיר

בכדי לאידך:ly`אלו שם. במפרשים ראה – מצות של שכרן מתן תדע
רבתי) ובפסיקתא בתנחומא כהנא בר (ר"א בירושלמי אבון ר' דעת
פ"מ  ראה – כו' חוב פריעת שהוא דבר אם ומה או"א מכבוד דלמדין

ועוד. לתנחומא, יוסף עץ שם,
א.26) קמא, חולין
וברמב"ם 27) עבירה". בה שנעבדה "מפני חולין סוף בתוספתא

נו"כ  (וראה ועשה" ל"ת דוחה עשה "שאין הי"ט פי"ג שחיטה הלכות
הר"ף) סד"ה ב נח, בנזיר ועד"ז ב. ל, (ב"מ הא בתוד"ה אבל שם).
דשלח  יתורא לאו אי הקן דשילוח ועשה לאו דחי הוי דמצורע "דעשה

ואכ"מ. השלום), דגדול (משום תשלח"
ב.28) לג, ברכות
צפור 29) קן על אלא כו' מודים "בשלמא הגמרא מקושיית וכדמוכח

.31 בהערה לקמן בהמצויין וראה מ"ט". כו'
בתפלה 30) "דוקא – בתפלתו" "האומר רש"י דל' שם תויו"ט ראה

פשט". או דרש דרך משא"כ כו'
פרשתנו 31) חינוך וראה כאן. עה"ת רמב"ן פמ"ח. ח"ג מו"נ ראה

בדברי  שתירץ מה פ"ו להמהר"ל ישראל תפארת וראה תקמה. מצוה
כו'. צפור קן על דהאומר מהמשנה המו"נ

ה.32) שם, כו'". רחמים נתמלא "כך פרשתנו ריש דב"ר וראה
ובכ"מ.
בשו"ע 33) וכ"ה .76 הערה לקמן (ראה מדאורייתא שהוא למ"ד דגם

סכ"וֿכט) שה סי' או"ח ס"גֿד. בע"ח וצער דרכים עוברי הל' אדה"ז
בפנים. כדלקמן וכבודו האדם תועלת מפני נדחית

(34.76 שבהערה שד"ח וראה וש"נ, ס"ד. שם אדה"ז שו"ע
פי"ג 35) רוצח הלכות רמב"ם ב. ל, מב"מ ס"ה. שם אדה"ז שו"ע

ס"ג. ערב סי' ח"מ טושו"ע ה"ג.
אח"כ 36) דעתידין להאי דאפילו (ועוד) המסכת בסוף יש"ש ראה

חת"ס. וראה בשעתה. הקן שילוח מצות מבטלינן לא השדה ע"פ לשלוח
ב.37) לב, ב"מ
בע"ח 38) צער משום בתחלה לפרוק מצוה שוים) ד(כששניהם אף

ס"י. שם אדה"ז שו"ע ס"י. שם טושו"ע הי"ג. שם רמב"ם – טוען ואח"כ
שם 39) חו"מ (לטור ובב"ח רע"ב. קיג פסחים שראה, תוד"ה ראה

ממשיך  אבל כו'". רוצח הלכות סוף הרמב"ם "וכ"כ כתב הפוגע) ד"ה
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מקדימו) – אותו לשנוא שמצוה כששונאו שאפילו
שלו, הרחמים מדת את כלומר, – יצרו" את לכוף "כדי

מיד  הקן שילוח מצות את לקיים צריך .40הוא

מצוה  היא הקן ששילוח מזה, מובן עלֿכלֿפנים
האדם  שכל לפי הקל41ֿהמחוייבת מובן זה ולפי ,

מצוה  (היותה כאיסר שהיא קלה מצוה אם "ומה וחומר
dlw היא הריוח שמניעת בכך רק מתבטא אינו

יותר 42"כאיסר" אף זולות מצוות יש כאשר ובפרט ,43,

שההגיון  משום גם אלא מאומה, עולות שאינן או
לקיימה  והארכת 44מסייע לך ייטב למען תורה אמרה ,(

ובפרט  שבתורה", חמורות מצוות על קלֿוחומר ימים,
האדם  רגש ואשר שכלי, טעם להן שאין המצוות לגבי
שכר  עבורן נותנים בודאי הרי קיומן, את מחייב אינו

ימים". והארכת לך "ייטב של

.Â

Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÂˆÓÎ ‰È‡ Ô˜‰ ÁÂÏÈ˘ ˙ÂˆÓ
Â¯È·ÁÏ

יטו  "לא ההלכה ממסקנת שני, את מצד לטהר ל...
אינה הקן שילוח שמצות מובן, למצוה dnecהמצורע"

לחבירו  אדם חבירו 45שבין טובת שבמקום אלא –
כזו  מצוה ממש אינה שלכן – "האם" טובת –46ישנה

לכוונה, חשיבות אין לחבירו אדם שבין במצוה שהרי
בפועל  החבר שמקבל הטובה כלומר, למעשה. .47אלא

טובת  למען רק מצוה היתה הקן שילוח אילו ולכן,
היתה 48"האם" המצורע" את "לטהר של במקרה הרי ,

הבאת  כי לחבירו, אדם שבין המצורע, טהרת מכריעה

דוחה  לאשתו איש בין של 49שלום האם טובת את
.50עוף 

ה"קלֿ שבין הסמיכות שעלֿידי מובן, זה לפי
ייטב  למען תורה אמרה קלה... מצוה אם "ומה וחומר"

לטהר..." יטול... "לא הדין לבין ימים" והארכת לך

והארכת  לך ייטב "למען שהשכר המשנה, מבארת
אוכל  "אדם של שכר אותו אינו כאן המוזכר ימים"

dfdפירותיהן mlera,"הבא לעולם לו קיימת והקרן
אדם  שבין במצוות רק שהוא פאה, במסכת המוזכר

הוא  גם לכן הזה, בעולם נהנה שחבירו שכיון לחבירו,

הזה  בעולם פירותיהן שכר .51מקבל

הנובעת  הטובה העיקר אין הקן שבשילוח כיון אך

ההלכה  מן שמובן כפי הפעולה, עצם אלא הפעולה, מן
זו  הרי לטהר...", אפילו בנים על  אם אדם יטול "לא

לך  ייטב "למען השכר ולכן למקום, אדם שבין מצוה

הבא  לעולם הוא ימים" .52והארכת

ימיך  יאריכון "למען השכר לכאן שייך אין לכן

כיבוד  כי ואם, אב כיבוד לגבי הנאמר לך" ייטב ולמען
אוכל  שאדם לחבירו, אדם שבין מהמצוות הוא ואם אב

הזה  בעולם .53פירותיהן
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תורה  הזהירה אעפ"כ כו' לשנאותו שמצוה בשונאו דאפילו נקטינן "והכי
סק"ב  שם בש"ך (אבל להקדימו דמצוה מפרש ואינו כו'" עליהם לרחם
כדי  עמו לטעון א"צ ושונאו איסורא עביד ד"אם שם הרמ"א דברי (על
וגם  וע"ש"). איסורא דעבד בשונאו אף פסק "והב"ח כתב) ליצרו" לכוף
וכ' (הי"ד). בפ"ע בהלכה כתבו שהרי ברמב"ם כן משמע לא לכאורה

הנאמר דמצוהdxeza"השונא י"ד בהלכה כתב לא וגם ,"micwdl בשונא
סקט"ו. שם הגר"א בביאורי וכ"כ זה.

שדין  מפורש ס"י בע"ח וצער דרכים עוברי הל' אדה"ז בשו"ע אבל
כו' כנגדו שחטא מחמת שונאו "אם רק הוא zckזה `ly `id d`pydy

אם אבל zckכו' e`pey."קודם האוהב הרי כו' עבירה עובר שראהו מפני
בשם  שם בנמוק"י ומפורש סע"ב. לב, שם ב"מ לכוף תוד"ה ע"פ והוא

ואכ"מ. ס"י. ער"ב סי' חו"מ שו"ע רמ"א הרמב"ן.
"האומר 40) שם בברכות המשנה מאמר על זה) (בפרט ומהחידושים

דשם  כו'", הקב"ה של מדותיו "שעושה כו'" רחמיך יגיעו צפור קן על
לומר שאין פירוש mrhyהכוונה ע"פ (ובפרט רחמים מפני הוא המצוה

פ"ט  הרמב"ם ל' הוא ועד"ז בתפלתו. רק הוא שם דהאיסור שם התויו"ט
שאמר "מי ה"ז תפלה עשייתו mipepgzaמהלכות שגם החידוש וכאן ,("

הקב"ה. מצות לקיים כדי בעיקר צ"ל בפועל
הקב"ה 41) של מדותיו שעושה המ"ד לדעת גם סתירה אין עפ"ז

בהנ"ל  כי – שם ברכות ופיהמ"ש תפלה, הל' ולהרמב"ם כו', רחמים
שאי"ז מסייע.mrhמבואר האדם שרגש מצוה שזהו פשיטא אבל המצוה,

מדותיו. ד"ה שם ברכות פרש"י וראה
פי'42) רסז ע' מ"א) פ"ח ערכין מס' (על יצחק לוי תורת ראה

דשכל. הבחינות לכל בשייכות הקבלה ע"ד "איסר"

רצה).43) (פיסקא פרשתנו סוף ספרי ראה
שהוא 44) המ"ד לדעת אב כבוד ממצות גם קלה הרי"ז זה ומצד

מוכרחת  אינה עצמה הכבוד פעולת דהרי (25 הערה (כנ"ל חוב כפריעת
הקן. בשילוח משא"כ הרחמנות, רגש מצד

א.45) מ, קדושין
בני 46) "יחסי פעמים וכמה שכותב בתחלתה פאה פיהמ"ש ראה

mc`בני" ,"mc` לקמן (הובא פמ"ח ח"ג מו"נ ראה אבל – וכיו"ב. זע"ז"
.(48 הערה

(47.59 ,56 הערות לקמן ראה
בהנפעל 48) או בהפועל הוא הקן שילוח מצות (אם שתלוי י"ל ואולי

ותלך  האם כשישלח (שם): המורה לטעם הטעמים: בב' האם) טובת –
ההפרש  "אין לפנ"ז שם (ראה כו' הבנים לקיחת בראות תצטער לא לה
הרמב"ן  לטעם בהנפעל: – כו'") בע"ח שאר וצער עליו האדם צער בין
עליהם  רחמנות אינן כו' נתאכזר ושלא הרחמנות מדת אותנו ללמד (שם):
בארוכה  (וראה הטובות המדות אותנו וללמד להדריכנו בנו גזירות אלא

שם. חינוך וראה בהפועל. – לפנ"ז) שם
למנוע 49) הנפש בבעלי מגיעין רחמיו "שאין עה"פ רמב"ן ראה

כו'". צרכנו בהם מלעשות אותנו
ל"ת 50) דדחי דהו"א (27 הערה (הנ"ל התוס' פירוש ע"פ ובפרט
ועשה.

המשניות 51) פירוש אידי. רב ד"ה שם פרש"י שם. קדושין ראה
פאה. ריש להרמב"ם

(52.54 הערה לקמן ראה אבל
למען 53) בגמרא לה "מפרשינן המשנה בפי' כ' המס' בסוף בר"ן
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דבי  "תניא ואומרת: הגמרא ממשיכה לכך בקשר

לכך  הוכחה מביא הוא שם אשר אומר...", יעקב רבי

ומת", ש"נפל מזה ליכא" עלמא בהאי מצוה ש"שכר
גם  אלא הקן, שילוח במצות רק לא ארע אשר דבר

ואדרבה: ואם, אב כיבוד מצות מכיבוד wec`בקיום

ש"שכר  מוכח לחבירו, אדם שבין מצוה שהיא ואם, אב
ליכא": עלמא בהאי מצוה

למקום, אדם שבין מצוה היא הקן שילוח מצות
עצם הוא כוונה zlertועיקרה יכולה ולכן המצוה,

כוונה – לכך,ly`הפוכה לגרום – המצוה את לקיים

ומת" "נפל ולפיכך המצוה, קיום תהיה לא שהפעולה
שהדבר  להסביר ניתן כי הוכחה, אינה בלבד זו במצוה

הפוכה  בכוונה התבצעה שהפעולה כיון .54ארע

אדם  שבין מצוה היא ואם אב כיבוד מצות אך

מן 55לחבירו  הנובעת התועלת בעיקר מכריעה שבה ,
כאן  ואין הגוזלות, את יקבל שהאב הפעולה,

(ב"ספרי"57לכוונה 56חשיבות  שמוצאים כפי .

סלע 58בפרשתנו  למאבד "מנין צדקה מצות לגבי (
עליו  מעלה בה, ונתפרנס והלך עני ומצאה ידו מתוך

קלֿ דברים והרי תלמודֿלומר... זכה, כאילו הכתוב

הכתוב  עליו מעלה לזכות נתכוון שלא מי וחומר:
עלֿאחתֿכמהֿוכמה". לזכות שנתכוון מי זכה, כאילו

לקיים  מתכוון הוא אין סלע מאבד אדם כאשר
אלא צדקה, זאת xrhvnמצות ולמרות הסלע, אבדן על

היא  זו מצות מטרת כי צדקה, מצות מקיים ,59הוא
הסלע  את יקבל .60שהעני

ו  אב כיבוד במצות גם חפץ וכך שהאב כיון אם:
אלא  הבן, לכוונת חשיבות אין הגוזלות, את לקבל

הגוזלות. הבאת לעצם

מצות  בקיום ומת" מ"נפל  שדוקא מובן, זה לפי
ליכא", עלמא בהאי מצוה ש"שכר מוכח ואם אב כיבוד
מנוגדת, כוונה היתה אם אפילו מצוה זוהי כי

שבין 61כדלעיל  במצוות רק שלא לומר, הכרחי ולכן ,
לחבירו  אדם שבין במצוות גם אלא למקום, אדם

ארוך". שכולו בעולם ימיך "יאריכון

.Á
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בחולין  המשנה כמו פוסק שהרמב"ם לומר יש זה לפי
– מסויימות במצוות שרק פאה, במסכת משנה" וכ"סתם
בעולם  פירותיהן אוכל "אדם – לחבירו אדם שבין

לעולם 62הזה" – לך ייטב "למען אחרות במצוות ואילו ,
ארוך" שכולו לעולם – ימים והארכת טוב, .63שכולו
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ארוך" שכולו לעולם ימיך יאריכון ולמען טוב שכולו לעולם לך ייטב
הפוך, בסדר (אבל אב בכבוד דנאמר הכתוב – הגמרא סיום לשון שמביא
כר"י. הוא המשנה דפי' מפרש ואולי הקן. בשילוח ולא בגמרא), וכ"ה

ועוד. המס'. בסוף לרא"ש יו"ט מעדני ביש"ש. וכ"פ
הוא 54) המצוה שמטעמי (31 הערה (הנ"ל הסוברים לדעת ויל"ע

קיום  נחשב ג"כ המצוה לקיים ולא האם לרחמי כוון שבאם רחמנות מצד
הפריחה  אפילו כלל כיון לא שאפילו מזו יתרה י"ל שעפ"ז אלא – מצוה.
כו' סלע מאבד וע"ד המצוה, קיים – מזה יודע ואינו במתכוון שלא
(שראיתי) מקום בשום אשתמיט ולא הוא גדול חידוש ולכאורה בצדקה.

זה. לומר
לג.55) מצוה סוף ממנ"ח להעיר
אות 56) כוונה צריכות מצות (ע' הרועים במלא מ"ש דאף וע"ד ט')

כמו  הנעשית, בפעולה הוא שתכליתה במצוה כוונה, צריכות מצוות למ"ד
כוונה  בלי גם הפעולה כשרה הערלה, דהסרת המצוה דנעשית במילה
בסופה) א' (מצוה במנ"ח ממ"ש ולהעיר מצוה. הכשר כמו רק דהוי
כוונה  אי"צ ובת, בן לו שיהי' היא דהמצוה להיות ורבו פרו במצות

המצוה. בפעולת
וש"נ.57) ואילך. סע"א (לא, בקדושין להמבואר סתירה שאי"ז פשוט

ויש  העולם מן וטורדו פסיוני לאביו מאכיל "יש שם) ותוס' פרש"י וראה
כוונת  היינו בנדו"ד הכוונה כי העוה"ב", לחיי ומביאו בריחיים מטחינו

devnd שקשה" – סעודתו" על עין צרות כ"שמראהו משא"כ (במחשבתו),
אביו את מצער הרי .lretaעליו"

יט.58) כד,
וראה 59) בהנ"ל. שקו"ט ה' אות כו כה, פרשתנו חמדה כלי ראה

נג. כלל דאורייתא אתוון
(ב"ב 60) שארז"ל למה (57 הערה הנ"ל (ע"ד שייכות אין בזה וגם

מתברך  בדברים והמפייסו ברכות בו' מתברך לעני פרוטה "הנותן ב) ט,
צדקה  "הנותן ה"ד) פ"י עניים מתנות (הלכות וברמב"ם ברכות". בי"א
זהובים  אלף לו נותן אפילו בקרקע כבושות ופניו רעות פנים בסבר לעני
להחיות  הצדקה וכוונת תכלית היפך הרי"ז דשם והפסידה" זכותו אבד
מכוון  אינו שהנותן או הנותן כוונת יודע אינו העני אם משא"כ העני, נפש

הבעש"ט. בשם 266 ע' ח"ח לקו"ש וראה הצדקה. למצות
מבאר,61) שם) בשד"ח (הובא בסופו סי"ט או"ח יו"ט עונג בשו"ת

לא  ולכן מצוה לשום שלא בהדיא כוון ודלמא הגמרא מקשה דלא דהא
דבתפילין  כיון יצא), שלא לצאת שלא בכיון המ"ד (לדעת מצוה הוי
שעושה  אימת וכל מצותן לקיום שיעור שאין הקן  ושילוח או"א וכיבוד
שלא  שהן מעשיו על שחישב במחשבתו כח אין מצוה קיום בהן יש אותן
(וראה  עיי"ש מצוה הוי ומאיליו המצוה כח ולבטל לסתור מצוה לשם

שם). בשד"ח לקמן
כאן  נעשה כוונה צריכות אין דמצות דלהמ"ד את"ל דאפילו וצ"ע

דתפלין מצוה, (ובפרט המצוה קיים שהוא עליו לומר אא"פ לכאורה אבל
בין  הוא שחילוק ועכצ"ל מצוה. לשם שלא בפירוש שכוון מאחר וכיו"ב)

כבפנים. התכלית. או המצוה היא שהפעולה מצוה
ראה 62) – שייכי" בהני נמי "הני ואילך סע"א קכז, שבת וראה

רע"ב. שם, פרש"י
לחבירו 63) אדם בין דמצות חילוק פאה ריש המשניות בפי' וכמ"ש

מביא  "שהתלמוד לת"ת בנוגע שם שכ' מה מובן ועפ"ז למקום. אדם ובין
".dyrnלידי
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"למען  הפסוק את מצטט הרמב"ם אין ולפיכך
אב  כיבוד לגבי הנאמר לך" ייטב ולמען ימיך יאריכון
גם  סובר לחבירו אדם שבין מצוות לגבי כי ואם,

הזה" בעולם ש"פירותיהן .64הרמב"ם

מצוות  של שכרן "מתן לדבריו סתירה זו ואין
בתורה  הכתוב ה' דרך שמרנו אם לה שנזכה והטובה
הבא  לעולם הוא השכר עיקר כי הבא", העולם חיי היא

)oxwd לדעת גם מתאים ולכן הבא), לעולם קיימת
" הביטוי והמשנה devnהרמב"ם xky עלמא בהאי

"65ליכא" לגבי רק היא המחלוקת .odizexit הפירות ,"
ימיך  יאריכון "למען על – השכר מעיקר הנובעים
והרמב"ם  המשנה לדעת הבא": בעולם לך ייטב ולמען
שהמשנה  לחבירו אדם שבין במצוות הפירות קיימים

פאה, במסכת מונה

בלשון  הזקן, אדמו"ר בדעת גם זאת שרואים (וכפי
רז"ל66החסידות  שאמרו nlr`"וזה i`da devn xky

`kil אפשר אי גבול... ובעל הגשמי הזה בעולם כי
ברוךֿהוא... איןֿסוף מאור הארה שום להתלבש
פירותיהן  אוכל שאדם חסדים וגמילות הצדקה במעשה
העליון... בלבוש עלֿדרךֿמשל נקבים יש הזה בעולם
ימינא  דרועא מחסד ושפע אור להשפיע מהם להעיר

הגשמי..." הזה בעולם ימים ).67אורך

במצוות גם יעקב רבי כלל `elולדעת אין
הזה" בעולם .68"פירותיהן
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לגבי אמור הנ"ל (ענין xkyכל שכר – המצוות
הניתן הייעודים xearצדדי) אך המצוות. קיום

שכר, אינם הזה, בעולם שמתקיימים בתורה, הכתובים
קיום  על הציווי עצם עם כרוכים אלא צדדי, ענין
חייב  לשרתו עבד הקונה שאדם כשם והמצוות, התורה

צרכיו כל את לו התפקידים ickלספק את לבצע שיוכל
עליו  .69המוטלים

ולשרת  להוסיף, העבד רוצה כאשר לכך, ובדומה

עוד  לו ונותן האדון אף מוסיף יותר, טוב אדוניו את
בעבודתו. התוספת את לבצע שיוכל כדי ועוד

אינו זה העבודהxkyוכל עבור ,dixg`leהניתן
והכשרה הכנה כעין זוהי עבודתו.iptlאלא

לנו  נתן "הקדושֿברוךֿהוא ישראל, אצל גם כך

בתורה  "הבטיחנו ובמילא היא...", חיים עץ זו תורה
ונהגה  הנפש ובטובת בשמחה אותה נעשה שאם

המונעים  הדברים כל ממנו שיסיר תמיד בחכמתה
בזה, וכיוצא ורעב ומלחמה חולי כגון מלעשותה אותנו

נשב הטובות... כל לנו בחכמה cenllפנוייםוישפיע

zeyrle70.להיפך וכן המצוה",

עם  הכרוך כביכול, הכרח, אלא צדדי, ענין זה אין

– והמצוות התורה קיום על הציווי עצם

בתר  זיל כי – המצוות כל לגבי שווה באופן וזה

בכל  זהה זה וטעם הטעם, לפי הולכים (=כי טעמא
המצוות).

ההבדל גם לבין dyrnlוזה המצוות שכר בין

העוזרים  הגשמיים הייעודים הגשמיים: הייעודים
– הרמב"ם כדברי הם, ומצוות תורה לקיים ליהודי

הארץ... וישיבת ומלכות... ושלום שובע... "כגון
אשר  הכרחיים, ענינים היינו מעשה...", והצלחת

ידינו את –zeyrl"מחזיקות להיפך) (או התורה"

כלל  יחסי שאינו באופן הוא המצוה שכר ואילו
מעל  נוספים, ענינים נותן הקדושֿברוךֿהוא למעשה:

ההכרחיים. לצרכים ומעבר

.È
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רבי  שראה ומת" "נפל שהמעשה מובן, זה לפי

שבתורה: הגשמיים לייעודים סותר אינו יעקב

כאשר  ליהודי ניתנים שבתורה הגשמיים היעודים

שאז  המצוות, את ולקיים תורה ללמוד וחייב חי הוא
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המשנה64) הביא שלא בסדרzeklddaשאף הביאה zeltzהרי
היד. שבספר

ישראל 65) תפארת וראה סע"א. קכז, שבת אוכל לתוד"ה בגליון ראה
ורפס"ב. רפי"ג למהר"ל

ס"ג.66) אגה"ק
אדמו"ר 67) כ"ק מכתב 18 ע' תש"ט המאמרים ספר וראה

.296 ע' ח"ט לקו"ש נ"ע. (מהורש"ב)
למהר"ל 68) ישראל תפארת למשניות. רוקח מעשה בכהנ"ל ראה

ובכ"מ. שם.
לקו"ש 69) וראה – הא'". "התשובה בחוקותי ר"פ אברבנאל ראה

ואילך. 140 ע' חכ"ט
(70– ולעשות" "שאם xg`l"ללמוד.. והתנאי וישפיע". כו' "שיסיר

אותה רוצהdgnyaנעשה שהעבד להוכיח בא שזה עכצ"ל – siqedlכו'"
להוסיף, צריך האדון גם שלכן – ומזה ceciyבעבודתו הטבע. הנהגת

סתם  לעבודה קודם שצ"ל – ללבוש" ובגד לאכול ל"לחם בנוגע מובן
הוספה). (בלי
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את  לו לתת הקדושֿברוךֿהוא, כביכול, צריך,
ולעשות  בחכמה "ללמוד פנוי שיהיה כדי הייעודים

המצוה".

לו  שקבעו ימיך" "מספר מתמלאים כאשר אך
מצד  הכרח כל אין ומצוות, תורה לקיים מלמעלה

ימים. ויאריך יותר יחיה שהוא הגשמיים, הייעודים

לייעודים  סותר אינו ומת" "נפל של המקרה ולכן
עבודתו  זמן את סיים הוא כי .71שבתורה,

ש  לכך הוכחה הוא ומת" "נפל של זה ענין xkyאך
מפירותיהן) (ואפילו ה)מצוה ידי על הבא צדדי (ענין
בהאי  מצוה ש"שכר מכך לומדים ולכן הזה. בעולם אין

ולפי עלמ  המצוות, כל לגבי יעקב רבי לפי – ליכא" א
כדלעיל.72הרמב"ם  למקום, אדם שבין מצוות לגבי רק

.‡È

˙‡ÏÚ‰ :˙ÈÏÎ˙‰ Y ÔÈÏÂÁ ˙ÎÒÓ ÛÂÒÂ ˙ÏÈÁ˙
"ÌÈ˘„˜"Ï "ÔÈÏÂÁ"‰

בסדר  היא חולין מסכת הרמז: בדרך לומר ויש
הנלמדת  ההוראה פעמים, מספר שנאמר וכפי קדשים,
"קדשים" הם יהודי של ה"חולין" שגם היא, מכך

לעולם. יחסית

ובסופה: המסכת בתחילת נרמז בגלוי זה ענין קיום

שחיטה  – שוחטין" "הכל בענין פותחת המסכת
מקומות  "שחיטת 73(ובמספר כולה המסכת נקראת אף

בגמרא  כנאמר הוא, שענינה אלא 74חולין") ושחט "אין
להיתר  הענינים בפנימיות ההסבר וזהו – ומשך"

השחיטה:

הרי  בהמה, לשחוט מותר כיצד שאלה זו הרי
דעות 75מצערים  מספר לפי אשר זהו 76בעלֿחיים,

מדאורייתא? איסור

שהשחיטה  כיון "ומשך"77אך מושכים 78היא –
יותר, גבוהה לדרגה לאחרת, אחת מרשות הבהמה את

הדבר. מותר לכן

בדרגת היא שהבהמה הוא, ה"משיכה" ,igענין
כבשרו  ובשר לדם ליהפך יכולה היא השחיטה ידי ועל

האדם  מדרגת79של חלק –xacnd80.

רק  קיימת שחיטה כי מספיק, אינו עדיין זה כל אך
מן  חלק נעשה שהחי בכך די אין – ישראל אצל

מן חלק להיות צריך הוא אלא בכלל, –mc`dהמדבר
" שם oeilrlעל dnc`"81.

ב  מבואר מקיים וזה יהודי כאשר המסכת: סוף
גורם  הוא ואז יצרו, את כופה הוא ה', ציווי עקב מצוות

ונפשו ביצרו גם ומשך" – שגם zindad82ל"ושחט ,
בקודש  מתעלה – ישראל) בני (שבדרגת שבו החולין

מהנפש לחלק קרויים ziwl`dוהופך "אתם לכן אשר ,
לעליון". "אדמה מלשון אדם",

החי, העולם, כללות של החולין גם ועלֿידיֿזה
יהודי. של האלקית הנפש לקדושת מתעלה

העליה  שתכלית המסכת, בסיום נאמר לכך בהתאם
טוב, שכולו לעולם – לך ייטב ב"למען מתבטאת
שאז  ארוך", שכולו לעולם – ימיך יאריכון ולמען
שגם  עד הקדושֿברוךֿהוא, עם בגלוי היהודי מתקשר
וניזונים  בקדושה נכללים הבהמית ונפשו גופו

.83מאלקות 
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ואילך.71) לדקדק" יש "והנה ד"ה כאן לחולין מחת"ס להעיר
דר"י 72) מזה ליכא עלמא בהאי מצוה דשכר למד דהרמב"ם י"ל כן

י"ל  כי או"א, לכבוד הוכחה מהמעשה דאין ס"ל אבל חזא"*, "מעשה
(כמ"ש  עצמו** לצורך לקחן רק לאביו הגוזלות להביא בדעתו הי' דלא
ובמעשה  עד"ז. חולין סוף ארי' לב וראה התם. ד"ה שם קדושין בפנ"י
הוא  גוזלות להביא שהלך דזה אב, כבוד מצות קיים לא דעדיין שם רוקח
כיון  י"ל או ועוד). ואילך. היכן ד"ה שם חת"ס וראה מצוה. הכשר רק

הקן. בשילוח רק ר"י מאמר הובא חולין סוף שבתוספתא
ועוד.73) א). ו, (ברכות ובש"ס יב) א, (בראשית עה"ת פרש"י
ב.74) ל, חולין
כל 75) שחיטה לנו מתיר הי' "לא שם תפלה הלכות רמב"ם ראה

אדה"ז  שו"ע עה"פ. בפרשתנו רמב"ן שם. ברכות בפהמ"ש ועד"ז עיקר".
ספי"ז. שם וראה פמ"ח. ח"ג מו"נ וראה ס"ד. בע"ח וצער דרכים עוברי הל'

שם).76) אדה"ז לשו"ע (ובמ"מ הקודמת בהערה בהמצויין ראה
ב. כלל שם וראה א. כלל צדיק מערכת הכללים מערכת שד"ח

"אסיפה77) בהם נאמר שחיטה בהם שאין אף דבדגים mewnaולהעיר
dhigy להיות אלא ומשך", – "ושחט צ"ל חי דבר בכל כי ב) כז, (חולין "

אסיפה  בדידהו מספיקה לכן גופא), (בחי נעלית במדרי' הם שדגים
ואילך. 1294 ע' ח"ד לקו"ש ראה ברוחניות ענינו – שחיטה) (במקום

וש"נ.
לדון 78) מצות להצ"צ בסהמ"צ – משיכה קנין מביאור להעיר
במו"מ.
מובא 79) עצמו, ממדרי' למעלה שיעלה נברא כל דתכלית וכידוע

ומעין  בקונטרס הובא פ"א. מ"ג שם ראה – העיקרים בשם בכ"מ
ובכ"מ. פר"ת. כסלו י"ט שיחת שלום תורת בתחלתו.

שאינו 80) מפני "דהיינו ב) מט, (פסחים בשר לאכול אסור ע"ה ולכן
ובכ"מ). ג. לא, בהעלותך (לקו"ת כו'" הבשר את להעלות יכול

פל"ג.81) ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ ב. שא, ב. כ, של"ה
בסופו.82) ממו"נ ולהעיר – שם. ח"ד לקו"ש ראה עד"ז בארוכה
עוה"ב,83) – ארוך שכולו לעולם תשובה) מהל' (רפ"ח ברמב"ם

.`"e` ceaka mb ok l"q ezrcly `l` (my "my iyp` 'qez"a `aed) d`t 'qn yix cecl mipyeya k"ke (*
.jlnp i"nezy xnel oi` ± `nzqae ,eia` l` m`iadl dlry migiken eiyrn eia` ieeiv xg` skiz owdl jldy oeiknc l"q awri 'xe (**
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ש"ועמך מלאים 84צדיקים"mlekוכיון ישראל וכל ,

,85מצוות 

את  מבצע יהודי כל כאשר אלול, בחודש ובמיוחד

בראשי  כנרמז הקוים, שלושת בכל אלול חודש עבודת

אלול: חודש של התיבות

נרמז 86ך"lשמתיeידוlנה`" כללי באופן (אשר

התשובה  זמן שהוא בכלל אלול לחודש שרומז 87כאן ,(
שהן  תורה "דברי התורה, לענין פרטי באופן

.88קולטין"

תיבות  ראשי – שהיא lדודיeדודיlני`"89אלול י",
התפילה  .90עבודת

תיבות  ראשי – מתנות eרעהוlיש`"91אלול
l– חסדים גמילות של הקו אביונים",

לכל  ונותן הבטחתו מקיים הקדושֿברוךֿהוא הרי
"שובע  של הגשמיים הייעודים לכל בנוסף יהודי,
להתפנות  שיוכלו כדי וזהב" כסף וריבוי ושלום

המצוה", ולעשות בחכמה "ללמוד

אך xkyגם הבא, לעולם קיימת שהקרן למצוה,
ישנן  המצוות שבין כיון הזה", בעולם פירותיהן "אוכל
אוכל  אשר חסדים וגמילות תורה תלמוד מצוות גם

הזה  בעולם טובות 92פירותיהן ושנים ימים אריכות –
הזה. בעולם כפשוטו

טובה  וחתימה לכתיבה זוכים ישראל וכל יהודי וכל
למטה  והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה

טפחים. מעשרה

(e"lyz ,`"pn g"k ,`"pn 'k zegiyn)
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הרמב"ן  דעת אבל ה"ב). פ"ח שם (כמ"ש גופים בלא נשמות ג"ע, היינו
בקבלה  ההכרעה כ"ה אשר שם) הרמב"ם במפרשי הובאה הגמול (בשער
ובכ"מ), ציצית מצות להצ"צ המצות ספר ג. טו, צו (לקו"ת וחסידות

" הגמרא לשון כפשטות mizndהכוונה ziigz שכולו דלעולם בה" תלוי'
רפ"ח  לח"מ וראה בגוף. נשמה תחה"מ, לאחר היינו ארוך שכולו טוב...

המס'. בסוף כאן חדא"ג שם.
כא.84) ס, ישעי'
בסופה.85) חגיגה ראה
ר"ה 86) שער פע"ח משפטים. פ' להאריז"ל הפסוקים ושער לקו"ת

פ"א.

(קה"ת 87) אלול בליקוט בכלל אלול ובעבודת בהנ"ל בארוכה ראה
ועוד. ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש תש"מ). תשל"ה, תשי"ד,

א.88) י, מכות
שם.89) פרע"ח ר"ה. תפלות סדר אבודרהם
ד 90) וג'.פולחנא פ"א העבודה קונטרס ראה (דודי). רחימותא
אמרכל.91) ס' בשם הבושם ערוגת ספר
מהדברים 92) הוא תפלה" "עיון הרי כו'", לדודי "אני התפלה קו וגם

רע"ב). שם פרש"י וראה וש"נ. א. קכז, (שבת בעוה"ז פירותיהן שאוכל
העבודה  תוכן – הלב" בכוונת "פי' וש"נ) ב. קיח, (שם עיון תוד"ה וראה

אלול. דחודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dkeq(iying meil)

:zeywdl `xnbd zxfegàlàådaxr zevny epgkedy oeik §¤¨
,dlihpaeçãðmqxtl ick ,dfd onfa s` iriayd meia zayd z` ¦§

:`xnbd zvxzn .ycwna dxezd on `idyïðàc ïåéklaa ipa - ¥¨©£©
,dlebayïðéçc àìzayd z``riawa mi`iwa ep` oi`y meyn Ÿ¨¦¨

,xkfpk `gxic,bg ly iriay mei df mei oi` `nyeeäðéàipa - ¦§
l`xyi ux`eçc àì énðmeid lgyk daxrd zlihpl zayd z` ©¦Ÿ¨

zaya iriayd,`ly ick ,miycgd zriawa mi`iwa mdy s`

.zexez izy yi eli`k d`xpy zeceb` zeceb` l`xyi z` zeyrl
:`xnbd dywnàäåa alel zevnïãéãìc ïBLàøä áBè íBéipa - §¨¨¦¦§¦¨

laaéçc àìzayd z`eäãéãìel`xyi ux` ipa -,éçcenk Ÿ¨¥§¦§¨¥
lirl x`azpy(`"r)meyn laaa zayd z` dgec epi` alely

dgec l`xyi ux`a eli`e ,miycgd zriawa mi`iwa mpi`y
.mi`iwa mdy meyn
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המשך ביאור למס' סוכה ליום חמישי עמ' ב

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

,'dlileïàk óàyxtp dkeqa.úBìéì eléôàå 'íéîé'wtq yi ok m`e ¨©§¨©¨¨¦©£¦¥
aleln cenll m` ,dkeq zevna exn`py 'mini'd z` yxtl cvik
dkiynn .dlila s` ebdpy mi`elinn e` meia wx bdepy

y ici lr wtqd z` rixkdl yi dxe`kl :`ziixadäîBc éîì äàøð¦§¤§¦¤
dnec dkeqy xnel yie ,mi`elinl e` alell m` ,dkeq zevn
jkle ,meid lk `ed mzeevn onf jyn mdipyy meyn mi`elinl

íBiä ìk BúåönL øác ïéðcjixv oyi e` lke`y onf lkay dkeq - ¨¦¨¨¤¦§¨¨©
,meia minrt dnk s`e ,dkezl qpkdlíBiä ìk BúåönL øácî- ¦¨¨¤¦§¨¨©

,meid lk cren lde`n z`vl `ly devn yi mda s`y mi`elinn
úçà äòL BúåönL øác çéëBé ìàåezaeg ici `veiy alel - §©¦©¨¨¤¦§¨¨¨©©

.meia zg` mrt ezlihpa:`ziixad dgecBæ Cøãì Clk Bàmb yi ©¥§¤¤
y xnel dketd `xaqúBøBãì BúåönL øác ïéðc,dkeq -øácî ¨¦¨¨¤¦§¨§¦¨¨

úBøBãì BúåönL,alel -L íéàelî eçéëBé ìàå`l` ebdp `l ¤¦§¨§§©¦¦¦¤
okynd znwdae.úBøBãì ïéâäBð ïéàok m`eep` micner oiicr ¥£¦§

mi`elinn e` meia wx bdepy aleln dkeq cenll m` wtqa
:`ziixad zhyet .dlila s` ebdpyøîBì ãeîìz©§©
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בתורה  נאמר מעקה מצות בית 1על תבנה "כי א) :
כתוב  מדוע להבין: וצריך לגגך". מעקה ועשית חדש

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

oyi?וכדומה מעקה) (ללא

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ממש? 11"נופל"

.·

ÏÎ˘‰ Ì‚ ÍÎÂ ,ÔÂ¯ÒÁ ÈÏÚ· Ì‰ ÌÈ‡¯·‰

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

צפונית 13(כמאמר  ורוח דומה, הוא לאכסדרא עולם :

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

שהנחתי..."

של  הטעות את הנבראים מן למנוע כדי כלומר,

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

עליון. בכח תלותם את חשים הם וכך להשלימו,

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

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

החכמה  וכללי היסוד, מושכלות את תחילה

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

ח.1) כב, פרשתנו
"כי2) מתחיל שהפסוק חייב dpazזה כו' בקנאו שגם (אף בית"

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

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

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

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

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

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

ה"ג). פי"א רוצח הל' לרמב"ם

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

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

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

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

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

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

בראשית.
ואילך.13) סע"א כה, ב"ב – ר"א

.zncewd dxrday p"rtvn xirdl la` (*



כז ireayd cenild xefgn t"r - `vz zyxt - zegiyÎihewl

אלו  כללים אך השכלית, למסקנה מגיעים שבאמצעותם
השכל  מן נובעים מורגש 14אינם עצמו בשכל כלומר ,

השכל. שמעל לכוחות להזדקק צורך ויש חסרון,

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

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

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

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

לנבראים  .17שמעל

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

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

ycg."

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

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

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

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

ועשית  חדש בית תבנה "כי אומרת והתורה

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

בדיבור 25חדשים  במחשבה, חדשות הגבלות –
ובמעשה.

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

ממנו".ltepdיפול

של בכיוון האדם אצל כרוכה זאת dcixi26עבודה

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

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

הנופל". "יפול – ונפילתו ירידתו

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

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

האמיתי. ה"חידוש" מתבטא

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

היא .zeycgzd36לרוחניות,

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

יתברך. לה' ודירה "בית" בונים

.‰

‰ÏÚÓÏ Ì‚Â Ì„‡· Ì‚ Y ˘Â„ÈÁ Ì¯‚

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

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

qgie jxr `ll הקודמת .37לדרגתו

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

חז"ל  למאמר של 39ובדומה בגבורה כח "מוסיפין

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

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

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

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

עולמות  של בגדר .43כלל

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

למטה.44הצמצום  ומגיע יורד ,

.Â

"˘„Á ˙È·" ˙ÈÈ·Ï ÈÁ¯Î‰ Y "‰˜ÚÓ"

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

העליון  ).46לגןֿעדן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

א'). סעיף כו' ונפש גוף שמירת הל'
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mrh בפני ציווי ההלכה, לפי הוא, אלא מעקה, למצות
בספרי 49עצמו  מצות4ֿ[כנאמר – לגגך מעקה ועשית :

– לאֿתעשה] מצות – בביתך דמים תשים ולא עשה,

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

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

.Ê
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"‰˜ÚÓ"

היא: לעיל האמור מן למעשה ההוראה

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

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

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

בתחתונים  יתברך לה' דירה .50עשיית

.Á

ÔÈ‡Â˘È ˙‡¯˜Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰‡¯Â‰

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

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

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

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

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

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

נמחקו. הקודמים הלאֿטובים

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

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

יותר  חדש".53נעלית ל"בית בהתאם ,

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

העולם? מגשמיות מובדל שיישאר

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

העולם? מגשמיות מובדל שיישאר ממנו

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

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

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

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

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

בתחתונים. יתברך לו דירה

(c"iyz *lel` b"i ,`vz t"y zgiyn)
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(49– (28 הערה 144 ע' ח"ט .89 ע' ח"ב ([המתורגם] לקו"ש ראה
דמברכין  הי"ב) שם ה"ח. פי"א ברכות (הל' הרמב"ם פסק מתורץ שעפ"ז
סכנה  משום שהם ד"דברים פסק ה"ד) (שם שלפנ"ז אף מעקה, עשיית על

עיי"ש. עליהם", מברכין אין
ואילך.50) 103 ע' ח"י מלקו"ש להעיר
א"ס 51) המשכת – שענינם פו"ר, הוא נישואין של דתכלית ולהעיר,

ואילך). 5 ע' תרנ"ז תשמח שמח – ובארוכה א. מ, שה"ש לקו"ת (ראה למטה
וישלח 52) פרש"י פי"ז. שמואל מדרש ה"ג. פ"ג בכורים ירושלמי

ע' ח"ה [המתורגם] (ולקו"ש שם ונ"כ סא סי' אה"ע רמ"א וראה ג. לו,

התשובה. לענין שזה – (170
ב).53) (לו, פכ"ט בתניא כמבואר
(54.22 הערה לעיל הנסמן ראה
א.55) יז, סוטה
בדרז"ל.56) כידוע ע"ז, מיוסד שה"ש דכל
ואילך.57) 234 ס"ע לקמן וראה וש"נ. קדושין, ע' כללים צפע"נ ראה
ע"ב.58) ריש ב, קידושין
ס'59) ואילך. 52 ע' חכ"ב לקו"ש בארוכה וראה ו. פ"א, דב"ר ראה

שם). 115 (והערה ואילך 661 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות

.21 dxrd lirl d`x .(f"pxz zpya) x"enc` g"en w"k i`eyip mei (*
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בראשית מט, כד – ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי 
ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל

קנח

רמזים, ד"אביר יעקב" הוא אותיות "רבי עקיבא"

ידוע, אביר יעקב1 הוא אותיות רב"י עקיב"א.

הוא  עשו,  בעקב  אוחזת  ידו2  שיעקב  מה  ענין  כי 

בעשו,  מובלעים  שהיו  קדושה  הניצוצי  את  שמוציא 

עקיבא  רבי  בחי'  והיינו  דקדושה,  לסטרא  שיוחזרו 

דלעומת  מסטרא  מובלע  הי'  מגרים, שמתחלה  שיצא3 

זה, ועלה לסטרא דקדושה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רכא

* * *

אביר יעקב הוא תיבות רבי עקיבא.

אשת  רחל  כמו  דרך  על  רחל  שמה4  היתה  אשתו 

יעקב, כי ר' עקיבא5 הוא כמו בחי' יעקב, אביר יעקב.

יצחק חידושים  לוי  וראה תורת  1( לקוטי תורה מאריז"ל פרשתינו. 

דוקא,  יוסף  בברכת  זה  דכתוב  טעם  שכה,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

דיוסף הוא בחי' יסוד, וכן “עקיבה" יוצא מסופי תיבות )תהלים צז, 

יא( “אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" צדיק הוא בחי' יסוד ע"ש.

2( בראשית כה, כו.

גאון  ר"נ  גירסת  עפ"י  ב,  צו,  )סנהדרין  סיסרא"  של  בניו  “מבני   )3

בברכות כז, ב(. ראה ילקוט ראובני פרשת וישב בשם מגלה עמוקות, 

ם “יצא יעל לקראת סיסרא ויצא ממנו רבי עקיבא"(. סדר הדורות  )וׁשָ

ע"א.  קכג  עמוד  שרה  חיי  פרשת  התורה  אור  וראה  עקיבא.  רבי  ע' 

לקוטי שיחות חלק ו עמוד 124.

4( לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת ויחי. וראה סדר הדורות ע' ר"ע ור' 

יהושע בן קרחה.

5( ר' עקיבא ע"ד בחי' יעקב: מבאר דר' עקיבא הוא בחי' יעקב – קו 

האמצעי "תפארת". ראה גם לקמן סימן קנט.

עקיבא ו"יעקב", הנה בכתבי המחבר ובמפרשים הוא  ובהקשר דר' 

מרומז בכמה פרטים, והם:

ם "עקיבא" יש אותיות "יעקב". א( בהׁשֵ

ב( ארז"ל )ב"ב נח, א( שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם הראשון – 

אותיות עקיבא הוא אותיות יעקב, ואות א' שהוא יתירה היא של אדם 

הראשון )ספר הליקוטים מהאריז"ל פרשת וישב(.

ג( "אביר יעקב" הוא אותיות "רבי עקיבא".

ם "רחל" )לקו"ת  ם "רחל", וכן ר' עקיבא אשתו ׁשֵ ד( יעקב אשתו ׁשֵ

מהאריז"ל פרשת ויחי(.

ה( ליעקב ב' נשים, לר"ע ב' נשים: א( רחל, ב( ואשת טורנוסרופוס 

שנתגיירה )הרמ"ע מפאנו ז"ל גלגול נשמות אות כ. סדר הדורות ערך 

ר"ע(.

ו( ר"ע נתעלה ע"י אשתו רחל )כתובות סג, א(, וכן יעקב אמר "מתה 

עלי רחל".

ר"ת  אל"  בית  עלה  קום  "יעקב  א(  לה,  )בראשית  ביעקב  מ"ש  ז( 

"עקיבא".

שבוע  כלבא  צאן  רועה  עקיבא  רבי  וכן  חמיו,  צאן  רועה  יעקב  ח( 

וכמו שרחל היא על יעקב, ]שיעקב אמר6 מתה עלי 

על  עטרה  כמו  ממנו  למעלה  שהיא  דוקא7  עלי  רחל, 

ראשו[.

לגדולתו  גרמה  היא  עקיבא  ר'  אשת  רחל  כן  כמו 

ותורתו של ר' עקיבא כדאיתא8 בכתובות.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שכח

קנט

ביאור המשנה )כלים פי"ז, ה(, דר"מ – מלשון אור בחי' 
"חסד", ר' יוחנן בן נורי – מלשון אש בחי' "גבורה", ו"רבי 

עקיבא" אותיות "אביר יעקב" בחי' "תפארת"

המקבלים  כלים  בדיני  ָדָנה  משנתינו  ]הקדמה: 

ֵלם מקבל טומאה, ואם הכלי ניקב  טומאה, דרק כלי ׁשָ

ם כלי עליו, והשיעור  – נעשה חור – טהור דנתבטל ׁשֵ

של הנקב הוא כמוציא רמון )ויש מחלוקת באיזה סוג 

ִרי רמון יכול לצאת ע"י הנקב בהכלי.  רמון עסקינן(, שּפְ

וכן דין שיש סוג במיני רמונים הנק' "רמוני בדאן" והם 

אינו  החשוב  דבר  שכל  הוא  והכלל  וחשובים,  גדולים 

בטל אפי' באלף, ואם נתערב "רמון בדאן" של ערלה או 

של כלאי הכרם אפי' באלף רמונים אינו בטל.[

בינוני.  אלא  גדול,  ולא  קטן  לא   – שאמרו  הרמון9 

)כתובות שם(.

ט( יעקב ידו אוחזת בעקב עשו להוציא ממנו ניצוצין, עד"ז ר"ע הי' 

בן גרים ועלה לסטרא דקדושה.

י( בכתבי האריז"ל ר"ע הי' גלגול יעקב )ספר הליקוטים שם. קהלת 

יעקב ערך עקיבא(.

אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  לו  בניו  אמרו  הסתלקותו,  בעת  יעקב  יא( 

ה' אחד" )פסחים נו, א(, וכן ר"ע בעת מיתתו "יצאה נשמתו באחד" 

)ברכות סא, ב(.

וראה ילקוט ראובני פרשת וישב )עה"פ וישלחהו מעקב חברון( ד"ה 

סוד כוונת רבי עקיבא.

6( בראשית מח, ז.

7( ראה הביאור מ"ש “עלי", דבחי' רחל הוא למעלה מיעקב, בלקוטי 

שיחות חלק ל עמוד 239 ואילך. תורת לוי יצחק כאן עמוד שכו. ועיין 

אור התורה פרשת מטות עמוד א'רחצ ביאור הנודר לה' שאמר קונם 

בשר זה עלי כלומר שהוא למעלה ממנו, ע"ש.

8( סב,ב-סג, א.

)כלי שניקב במוציא רימון  הרמון שאמרו  9( ביאור משניות קהתי: 

טהור(, לא קטן ולא גדול אלא בינוני )אין משערים לא ברימון קטן 

מה  )לענין  הוזכרו  ולמה  בינוני(,  ברימון  אלא  גדול,  ברימון  ולא 

הוזכרו על ידי החכמים(, רמוני בדאן )רימונים מבדאן ]והוא מקום 

בארץ הכותים[(?, שיהו מקדשין כל שהן )שאם רימון אחד מרימוני 

היתר,  של  הרבה  ברימונים  נתערב  הכרם  וכלאי  ערלה  של  בדאן 

ואפילו באלף, הרי הוא אוסר בהנאה את כולם, שהואיל ורימוני בדאן 

גדולים וחשובים, אפילו אחד באלף אינו בטל, מה שאין כן רימוני 

ערלה אחרים שבטלים באחד ומאתיים – עיין ערלה פרק ג, ז(, דברי 

רבי מאיר.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לי

שהן;  כל  מקדשין  שיהו  בדאן?  רמוני  הוזכרו  ולמה 

דברי רבי מאיר. רבי יוחנן בן נורי אומר: לשער בהן את 

הכלים. רבי עקיבא אומר: לכך ולכך הזכרו: לשער בהן 

את הכלים ויהיו מקדשין כל שהן.
כלים פרק יז משנה ה

הרמון שאמרו, דכלי שניקב במוציא רמון טהור.
משערין  שאין  כיון  בדאן,  רמוני  הוזכרו  ולמה 

בהן אלא ברמון בינוני.

שיהו מקדשים בהן, שאם אחד מרמוני בדאן של 
ערלה או של כלאי הכרם נתערב עם אלף רמונים של 

היתר, נתקדשו כולן ונאסרו. משא"כ ברמונים של שאר 

מקומות. בדאן, שם מקום.

לשער בו את הכלים, קסבר דמוציא רמון דכלים, 
ברמוני בדאן משערינן.

פירוש הרע"ב

בחי'  הוא  אור  מלשון11  הוא  ששמו  מאיר  ר'  הנה10 

נקב  ניקבו  )שאם  הכלים  את  בהן  לשער  אומר:  נורי  בן  יוחנן  רבי 

כמוציא רימון בדאן, טהורים(, רבי עקיבא אומר: לכך ולכך הוזכרו, 

בנקב  אלא  טהורים  אינם  שניקבו  )שכלים  הכלים  את  בהן  לשער 

של  בדאן  )שרימוני  שהן  כל  מקדשין  ויהיו  בדאן(,  רימון  המוציא 

ערלה יהיו אוסרים תערובתם בכל שהוא(.

10( מבאר כאן כמה שאלות ודיוקים בהמשנה:

א( מה הטעם )הפנימי( ד"רבי מאיר" דוקא סובר, דהדין דנזכרו רמוני 

ד"ר'  הטעם  ומה  שהן"?  בכל  "מקדשן  שיהא  בשייכות  הוא  בדאן 

יוחנן בן נורי" דוקא סובר שנזכר בשייכות "לשער בהן את הכלים"?, 

ומה הטעם ד"רבי עקיבא" דוקא סובר כשניהם?

ב( מהו הקשר והשייכות:

דר' מאיר דוקא הוא להקל, דסובר, דרק רמוני בדאן – דהם חשובים – 

דאינם בטלים אפי' באלף, וכולם נתקדשו, משא"כ שאר כל הרמונים 

בטלים, דהיינו להקל?

הכלי  ניקב  אם  הרמונים,  כל  דבשאר  להחמיר,  נורי  בן  יוחנן  ור' 

שהם  בדאן  רימון  ורק  להחמיר,   – טמאים  עדיין  הכלים  בשיעורין 

גדולים, אז בנקב גדול כ"כ אינו טמא הכלי, דהוי כנשבר, ומאי טעמא 

לריב"ן הוא להחמיר?

וטעם שר"ע הוא להקל ולהחמיר ביחד?

ג( בדברי ר"ע, מהו כפל הלשון, מתחלה אומר "לכך ולכך הזכרו", 

ואח"כ מפרט "לשער בהן את הכלים, ויהיו מקדשין כל שהן", הרי 

יכול רק לומר "לכך ולכך הוזכרו" או רק "לשער בהן את הכלים ויהיו 

מקדשין כל שהן", למה מאריך ואומר פעמיים אותו דבר?

ד( בדברי ר"ע, מתחלה אומר "לשער בהן את הכלים", ואח"כ "ויהיו 

כתוב  במשנה  קודם  דהרי  הסדר,  מהפך  למה  שהן",  כל  מקדשין 

ריב"ן  דברי  ואח"כ  שהן"  כל  מקדשין  "שיהיו  ר"מ  דברי  מתחלה 

"לשער בהן את הכלים", וא"כ למה משנה הסדר?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

אור,  מלשון  מאיר  שמו  מאיר  “רבי  וז"ל:  יד,  סימן  לעיל  ראה   )11

ביום13  הנברא  אור  בחי'  הוא  שחסד  בכלל,  חסדים12 

ראשון שלנגד מדת החסד, והוא ע"ד כמו בחי'14 אוריאל 

המלאך דחסד, גי' אברה"ם.

ור' יוחנן בן נורי שהוא בחי' נורי דהיינו נור ואש הוא 

כמו  ע"ד  והוא  אש,  בחי'  שהם  בכלל,  גבורות  בחי'15 

ב',  נוריאל  מע'  יעקב16  בקהלת  ועיין  נוריאל,  המלאך 

רבה  )בראשית  בא'".  אור  כתנות  כתוב  הי'  מאיר  רבי  של  ובתורתו 

וילבישם,  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלקים  ה'  “ויעש  יב(  פ"כ, 

בתורתו של רבי מאיר כתוב אור באלף וכו'".

ובעירובין יג, ב “תנא לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה 

שמו  נהוראי  בהלכה...  חכמים  עיני  מאיר  שהוא  ר"מ  שמו  נקרא 

שמנהיר עיני חכמים בהלכה", ע"ש.

מנחם  תורת   .15 הערה   58 עמוד  כד  חלק  שיחות  לקוטי  ראה 

התוועדויות ה'תנש"א ח"א עמוד 19. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' 

סימן כט "ר' מאיר" בגי' נ"ר )עיי"ש(. לעיל סימן פג בביאור הסיפור 

עם "רבי מאיר" בפסוק "וירא אלקים את האור כי טוב".

12( ראה זהר הקודש פרשת תולדות דף קמ"א סוע"ב וז"ל: אמר רבי 

שמעון )כתיב( ויקרא אלהי"ם לאור יום ולחשך קרא לילה . . ותא 

חזי )ובא וראה הטעם, למה( לא זכה יצחק להיות כאברהם דלא סמו 

עינוי ולא כהו )הלא יצחק הי' עולה תמימה והי' ראוי לפי צדקתו 

דמהימנותא  רזא  הכא  איהו  עלאה  רזא  אבל  עיניו(,  תכהין  שלא 

שלמדנו  כמו  האמונה  בסוד  כאן  יש  עליון  סוד  )אבל  דאתמר  כמה 

דא  יום,  לאור  אלהי"ם  ויקרא  דכתיב  בראשית(,  ממעשה  זה  ענין 

אברהם דאיהו נהורא דיממא )אור היום הוא אברהם לפי שהוא מדת 

החסד הנקרא אור היום(, ונהורא דילי' אזיל ונהיר ואתתקף בתקונא 

דיומא )ואור שלו הולך ומאיר ומתחזק יותר בתקון של כל יום ויום, 

ימי  ששת  בכל  ומאיר  מתפשט  הראשון  יום  של  החסד  שאור  ר"ל 

בראשית(, ובגין כך ולכן מה כתיב ואברהם זקן בא בימים )פירושו( 

דנהרין )שמדת החסד של אברהם בא והאיר באותם  נהורין  באינון 

האורות של הו"ק(, ואיהו סיב, כדין אזיל ונהיר )פי' אפילו שנעשה 

יח(  ד,  )משלי  כד"א  ומאיר במדת החסד שלו(,  הי' הולך  זקן עכ"ז 

הולך  היום  אור  שהוא  החסד  מדת  )פי'  היום  נכון  עד  ואור  הולך 

ומאיר בכל פעם יותר עד נכון היום, כך אברהם כל מה שהי' הולך 

ומזקין הי' אור החסד שבו מתרבה ומתפשט יותר(, ובגין כך )ולכן 

יום )פי' לאור שהוא החסד קרא  ויקרא אלהי"ם לאור  עליו נאמר( 

יום, כי כמו שהיום מתרבה ומתגדל כך מתרבה ומתגדל אור החסד 

של אברהם(.

מדת  בסוד  יצחק  נקרא  )חשך  יצחק  דא  לילה,  קרא  ולחשך  ומ"ש 

לקבל  הולכת  )שהיא  בגוי'  ליליא  לקבלא  אזיל  ואיהו  הגבורה(, 

בתוכה לילה(, ע"ש. ועיין ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סימן פד.

י. תורת  ג. ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק  13( בראשית א, 

חיים בראשית ח, ג. אור התורה ואתחנן עמוד רט-י.

14( אוריא"ל בגי' 248, וכן אברהם )248(. ואברהם בחי' חסד: כמ"ש 

)מיכה ז, כ( "חסד לאברהם" ראה זהר ח"א דף מז, ב. תניא – אגרת 

הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ. 

כתוב  שפז  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  בתורת   )15

וז"ל: “נורי הוא אש כמו נהר דינור" )דניאל ז, י( – ראה זהר בהערה 

8 – נור"י הוא נ' רי"ו, והיינו, רי"ו מספר גבורה, שגבורה הוא ענף 

בינה, ובינה הוא נ' – נ' שערי בינה, ע"ש.

לחסד  וכשנוטה  אוריאל,  בחינת  הוא  נוריאל  ב'.  נוריאל  וז"ל:   )16

נקרא אוריאל, וכשנוטה לגבורה נקרא נוריאל, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לב

וכשנוטה  אוריאל,  נק'  לחסד  כשנוטה  אוריאל,  שהוא 

לגבורה נק' נוריאל ע"ש.

ור' עקיבא שהוא ע"ד בחי'17 יעקב, כי אבי"ר יעק"ב 

הוא אותיות רב"י עקיב"א, הוא קו18 האמצעי.

ולהעיר מ"ש באור התורה נ"ך עמוד תרצה וז"ל: זהר בראשית דף 

כ"ג סע"ב אוריאל מסטרא דחסד ונוריאל מסטרא דגבורה דאיהו נור 

דליק דאתמר בי' נהר די נור וגו' ובהפירוש שם ת"ת כשמקבל מחסד 

נקרא אוריאל וכשמקבל מגבורה נק' נוריאל. ע"ש.

17( ר' עקיבא ע"ד בחי' יעקב: מבאר דר' עקיבא הוא בחי' יעקב – קו 

האמצעי "תפארת".

ש"קו האמצעי" – תפארת הוא כולל ב' הקצוות דחסד וגבורה )ראה 

הערה 10(, וכן ר"ע כולל ב' השיטות דר"מ ור' יוחנן בן נורי.

ובקשר דר' "עקיבא" ו"יעקב", הנה בכתבי המחבר ובמפרשים הוא 

מרומז בכמה פרטים, והם:

ם "עקיבא" יש אותיות "יעקב". א( בהׁשֵ

ב( "אביר יעקב" הוא אותיות "רבי עקיבא".

כעין שופרי' דאדם הראשון,  דיעקב  א( שופרא  נח,  )ב"ב  ג( ארז"ל 

אותיות עקיבא הוא אותיות יעקב, ואות א' שהוא יתירה היא של אדם 

הראשון )ספר הליקוטים מהאריז"ל פרשת וישב(.

ם "רחל" )לקו"ת  ם "רחל", וכן ר' עקיבא אשתו ׁשֵ ד( יעקב אשתו ׁשֵ

מהאריז"ל פ' ויחי(.

ה( ליעקב ב' נשים, לר"ע ב' נשים: א( רחל, ב( ואשת טורנוסרופוס 

ערך  הדורות  סדר  כ.  אות  נשמות  גלגולי  )הרמ"ע מפאנו  שנתגיירה 

ר"ע(.

ו( ר"ע נתעלה ע"י אשתו רחל, וכן יעקב אמר "מתה עלי רחל" )תורת 

לוי יצחק עמוד שכח(.

ר"ת  אל"  בית  עלה  קום  "יעקב  א(  לה,  )בראשית  ביעקב  מ"ש  ז( 

"עקיבא" )שם(.

שבוע  כלבא  צאן  רועה  עקיבא  רבי  וכן  חמיו,  צאן  רועה  יעקב  ח( 

)כתובות סג, א(.

ט( יעקב ידו אוחזת בעקב עשו, להוציא ממנו ניצוצין, עד"ז ר"ע הי' 

בן גרים ועלה לסטרא דקדושה. )תורת לוי יצחק עמוד רכא(.

י( בכתבי האריז"ל ר"ע הי' גלגול יעקב )ספר הליקוטים שם. קהלת 

יעקב ערך עקיבא(.

אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  לו  בניו  אמרו  הסתלקותו,  בעת  יעקב  יא( 

ה' אחד" )פסחים נו, א(, וכן ר"ע בעת מיתתו "יצאה נשמתו באחד" 

)ברכות סא, ב(.

וראה ילקוט ראובני פרשת וישב )עה"פ וישלחהו מעמק חברון( ד"ה 

סוד כוונת רבי עקיבא.

ג  כט,  עמוד  ויחי  פרשת  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  ראה   )18

וז"ל: כל עיקר בחינת יעקב הוא בבחינת קו האמצעי שנקרא בריח 

דהיינו  כידוע,  דז"א  תפארת  בחינת  שהוא  כו'  המבריח  התיכון 

בבחינת ההתכללות מחו"ג דוקא שזהו עיקר ענין התפארת כאשר יש 

גוון  גוונים שונים הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק  כמה 

ההתכללות  ובחי'  כידוע,  כלל  תפארת  זה  שאין  לבן  או  אדום  אחד 

מאדום ולבן הוא בחינת התכללות מחו"ג כנודע, וזהו שיעקב נקרא 

בחיר שבאבות כי בחינת אברהם הוא רק בבחינת החסד בלבד ובחי' 

יצחק רק במדת הפחד ואין שם בחינת תפארת כו' אבל בחינת יעקב 

כלול משניהם וכמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד יצחק הי' לי שכלולים 

בו אור חסד דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נק' בריח התיכון כו' שכולל 

ב' הקוין דימין ושמאל והוא עיקר בחינת התפארת, וז"ש ישראל אשר 

זהו:

בכל  מקדשין  שיהא  שהוזכרו  ס"ל  מאיר  שרבי 

כתיב19  קדושה  כי  הימין,  קו  מצד  הוא  קדש  שהן, 
בכהנים שהם בחי'20 ימין חסדים21.

מקדש  נלמד  הכרם  בכלאי  האמור  תקדש22  )כי 

האמור בקדשים שהוא אסור בהנאה, ועיין בקדושין דף 

נ"ו23 ע"ב, ובילקוט פרשת24 תצא רמז תתק"ל(.

לשער בהן את הכלים.  נורי  יוחנן בן  ודעת רבי 

כלים הם משמאל בחי' גבורות, ועיין בתניא חלק ב'25 

כי  הגבורות,  מצד  הוא  ומדה  שיעור  וכן  ד.  פרק  סוף 

מצד חסד גדולה הוא התפשטות בלי גבול.

אינם  רמונים  להקל ששאר  הוא26  מאיר  רבי  ודעת 

אוסרים, רק רמוני בדאן.

שבנקב  להחמיר  הוא  נורי  בן  יוחנן  רבי  ודעת 

כמוציא  בנקב  רק  הכלי,  נטהר  לא  רמון  כמוציא שאר 

רמון בדאן.

בך אתפאר בך דוקא אתפאר בבחינת התפארת, ע"ש.

19( ויקרא כא, ו. ז. ועוד.

20( כהנים בחי' ימין: ראה תניא פרק נ', מובא לעיל סימן א הערה 

10. ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד קיד דקו הימין הוא חכמה חסד 

נצח, כהן גדול – חכמה, סגן כה"ג – חסד, כהן הדיוט – נצח.

21( ראה לקוטי שיחות חלק כז עמוד 89. ועוד.

המלאה".  תקדש  פן  כלאים  כרמך  תזרע  “לא  ט.  כב,  דברים   )22

ו"קדושה" הוא  ולהקשות, דהא דאמרינן ד"קדוש"  וכוונתו לשאול 

מצד ה"ימין", הרי זה בקדושת הכהנים, אבל כאן בהמשנה מדובר 

באיסור ערלה, ומהו ההוכחה דהוא ג"כ בקו הימין חסד, וע"ז מתרץ 

תקדש"  "פן  הלשון  בפ'  שכתוב  הכרם  בכלאי  הנאה  האיסור  דהרי 

קדש  דלומדים  רואים  הרי   ,)16  .15 הערה  )ראה  מ"קדש"  לומדים 

באיסור, מ"קדש לה'", וכמו כן כאן הלשון במשנה "שיהא מקדשין 

בכל שהן" הוא לשון קדש שהוא בקו הימין וד"ל.

23( במשנה שם: “המקדש בערלה בכלאי הכרם", ובגמרא: בכלאי 

הכרם מנלן )ופרש"י: מנלן, שאסורה בהנאה(, אמר קרא )דברים כב, 

ט( פן תקדש – פן יהי' קדש". ]וכמו דאסור ליהנות ממה שקדוש לה', 

כן אסור כלאי הכרם ע"ש[.

24( ילקוט שמעוני סוף רמז תתקל וז"ל: ומנין לכלאי הכרם שאסור 

בהנאה, נאמר כאן קדש ונאמר להן קדש, מה להלן איסור הנאה אף 

כאן איסור הנאה, ע"ש.

25( וז"ל: והנה בחי' הצמצום והסתר החיות נקרא בשם כלים והחיות 

עצמו נקרא בשם אור שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו כך בחי' 

הצמצום מכסה ומסתיר האור והחיות השופע והכלים הן הן האותיות 

ומפרידות  המחלקות  גבורות  ה'  שהן  מנצפ"ך  אותיות  ה'  ששרשן 

ההבל והקול בה' מוצאות הפה להתהוות כ"ב אותיות. ע"ש.

והיינו דמדייק בדברי ריב"נ, דהן תיבת “לשער בהן את הכלים" מורה 

על גבורות, דכלים הם משמאל, והן תיבת "לשער בהן וכו'" מלשון 

שיעור וגבול הוא מצד גבורות.

26( מבאר דר"מ בחי' חסד להקל, וריב"נ בחי' גבורה הוא להחמיר, 

התוועדויות  מנחם  תורת  הלל.  ובית  שמאי  בית  בנוגע  עד"ז  ראה 

ה'תשנ"א חלק ג עמוד 278 ואילך. לקוטי תורה שיר השירים עמוד 

מח, ג. ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לג

קולא, הוא מצד החסדים.
וחומרא, הוא מצד הגבורות.

קו  בחי'  הוא  כי  ולכך,  לכך  עקיבא  רבי  ודעת 

לכן ס"ל לכך  יחדו,  ולגבורה  הנוטה לחסד  האמצעי27 

ולכך.

אמנם28 כפל הדברים מה שאומר מתחלה סתם לכך 

ולכך, ואח"כ פירש לשער בהן את הכלים ושיהו 
מקדשין בכל שהן. וגם לכאורה הול"ל שיהא מקדשין 
בכל שהן ולשער בהן את הכלים, כי הרי מתחלה נשנה 

במשנה הדעה דמקדשין בכל שהן, ואח"כ הדעה לשער 

בהן את הכלים.

י"ל, כי הנה קו האמצעי המחבר חסד וגבורה יחדו 

יש בזה ב' אופנים:

א( אם שהוא כוללם יחדו, עכ"ז קדם בו חסד, ונוטה 

שבלולב  הדסים  בהג'29  וכמו  מלגבורה,  לחסד  יותר 

הרומזים על חג"ת, ההדס האמצעי הרומז על תפארת 

יעקב  לבית  וכן31  מלשמאל,  לימין  יותר  נוטה30  הוא 

שייך  יותר  תפארת,   – שיעקב  אברהם,  את  פדה  אשר 

לאברהם – חסד, מליצחק – 32גבורה. וכן בפרשת ויצא 

כתיב  לא  יצחק  ועל  אביך,  אברהם33  על  ביעקב  כתיב 

27( ר"ע בחי' תפארת שהוא שילוב דחסד וגבורה ביחד, ולכן סבירא 

והן להחמיר  )חסד( כר"מ,  הן להקל  "רמון בדאן" הוא,  לי' שהדין 

)גבורה( כריב"נ, וזהו "לכך ולכך".

28( מתרץ כאן שאלה ג' ושאלה ד' )לעיל הערה 2(, דאחר ההסבר 

וההנחה דר"ע הוא בחי' “תפארת", שהוא שילוב בין חסד וגבורה, 

בזה יוסבר כפל הלשון במשנה, דההתחברות והשילוב דחסד וגבורה 

הוא בב' אופנים, וכנגד שני האופנים הוא ה"כפל" בלשון המשנה, 

ויבואר גם למה משנה הסדר, כדלקמן.

29( ראה פרי עץ חיים שער הלולב פרק א.

ג'  “ויהיו  וז"ל:  לולב",  “דיני  ריד  עמוד  דא"ח  עם  סידור  ראה   )30

הדסים אחד בימינו ואחד בשמאלו ואחד באמצע השדרה נוטה קצת 

לימין". )פע"ח שם(

31( ישעי' כט, כב.

יצחק – גבורה: ראה פרדס )שער כג( הכינויים פרק ד. מאמרי   )32

אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן שם. תורת 

 357 עמוד  ה'  חלק  שיחות  לקוטי  ד.  ג.  קמז,  עמוד  בראשית  חיים 

ואילך. חלק כ' עמוד 101 ואילך.

33( פרק כח פסוק יג “והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלקי אברהם 

אביו  הוא  יצחק  הרי  מקשים  והמפרשים  וגו'",  יצחק  ואלקי  אביך 

של יעקב, והי' צ"ל “אלקי אברהם ואלקי יצחק אביך", למה כתוב 

“אביך" באברהם דוקא.

וז"ל:  קלב  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  גם  ועיין 

יעקב מתייחס לאברהם ביחוד, שהוא לו לבן ואברהם לו לאב כמ"ש 

 – יצחק, שעל אברהם  יג( אלקי אברהם אביך ואלקי  )בראשית כח, 

חסד, אמר אביך דיעקב – תפארת, ולא על יצחק גבורה, כי תפארת 

פעולת  כמו  לרחם  הוא  התפארת  פעולת  כי  לחסד,  ומתייחס  נוטה 

ע"כ  אברהם,  את  פדה  אשר  ליעקב  כב(  כט,  )ישעי'  וכתיב  החסד, 

חסד  על  הרומזים  אד'  הוי'  שמות34  בהב'  וכן  אביך, 

ודין, שבתפארת משולבים יחדו, הוא שילוב אד' בהוי' 

שקודמין האותיות דשם הוי' להאותיות דשם אד'.

מלחסד,  לגבורה  יותר  נוטה  תפארת  ולפעמים  ב( 

שקאי  רחמים35  וכמו  לחסד,  בו  קדמה  שגבורה  היינו 

על תפארת, מתחלה הוא ר"ח36 מספר יצח"ק – גבורה, 

מע'  אור37  ועיין במאורי  מי"ם חסד דאברהם,  ואח"כ 

רחמים ע"ש. ובשילוב הוי' אד' הוא שילוב הוי' באד', 

שהאותיות דשם אד' קודמין להאותיות דשם הוי'.

הוי'  פעמים  ב'  מספרו  תפארת38  שיעקב  מה  והיינו 

יעקב תפארת הנוטה ושייך לחסד, ע"ש.

ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן סב. עט. קטז. קכג. ר. 

רא הערה 21.

34( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ז וז"ל: מ"ש בזהר הקדוש 

מלכותו  כבוד  שם  וברוך  עילאה  יחודא  הוא  ישראל  שמע  דפסוק 

לעולם ועד הוא יחודא תתאה...

כי הנה סיבת וטעם הצמצום וההסתר הזה, שהסתיר והעלים הקדוש 

ברוך הוא את החיות של העולם כדי שיהיה העולם נראה דבר נפרד 

בפני עצמו, הנה הוא ידוע לכל כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל 

התגלות מלכותו יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות 

שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו אפילו היו 

לו בנים רבים מאד לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים 

לבדם רק ברוב עם דווקא הדרת מלך ושם המורה על מדת מלכותו 

יתברך הוא שם אדנות כי הוא אדון כל הארץ...

ולפי שמדת מלכותו ית' מיוחדת במהותו ועצמותו ית' בתכלית היחוד 

כמו שיתבאר הלכך גם בחי' המקום והזמן בטילים במציאות ממש 

שילוב  וזהו  בשמש  השמש  אור  כביטול  ית'  ועצמותו  מהותו  לגבי 

שם אדנות בשם הוי"ה כי שם הוי"ה מורה שהוא למעלה מן הזמן 

שהוא היה הוה ויהיה ברגע א' כמ"ש ]בר"מ פרשת פנחס[ וכן למעלה 

מבחי' מקום כי הוא מהוה תמיד את כל בחי' המקום כולו מלמעלה 

עד למטה ולד' סטרין.

והנה אף על פי שהוא ית' למעלה מהמקום והזמן אף על פי כן הוא 

נמצא גם למטה במקום וזמן דהיינו שמתייחד במדת מלכותו שממנה 

הוי"ה  ]שילוב  תתאה  יחודא  וזהו  והזמן  המקום  ונתהווה  נמשך 

באדנות ב"ה[ דהיינו שמהותו ועצמותו יתברך הנקרא בשם אין סוף 

ברוך הוא מלא את כל הארץ ממש בזמן ומקום, ע"ש.

ראה עוד בזה לקוטי תורה דרושים לשבת שובה סה, ד. ספר המאמרים 

ה'תרנ"ט )הוצאת קה"ת תשע"א( סוף עמוד פו. ועוד.

35( ראה לקוטי שיחות חלק יב עמוד 65-64.

36( פירוש: תיבת "רחמים" הוא נוט', אותיות "רח" )208( בגימטריא 

יצחק – גבורות, ואותיות "מים" הוא חסד מרמז על אברהם, דיעקב 

בחי' רחמים ותפארת והוא מיזוג ושילוב של חסד וגבורה. ראה גם 

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן כז. קלח.

37( וז"ל: רחמים בתפארת כולל בו חסד גבורה, ר"ח יצח"ק, מי"ם 

חס"ד.

ם הוי' )26( + אדנ"י )65( בגי' 91, צא.  ׁשֵ וכן  38( יעקב בגי' 182, 

וב' פעמים צ"א )91 × 2( = 182, מספר “יעקב", וזהו שהגימטריא 

שני  כנגד  אדנ"י  הוי'  שמות  פעמיים  הוא  תפארת(  )בחי'  ד"יעקב" 

הפעמים: א( שילוב אדנ"י בהוי', ב( שילוב הוי' באדנ"י.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לד

אד'. מה שהוא ב' פעמים הוא ב' השילובים הנ"ל.

ולכן ר' עקיבא שהוא ע"ד יעקב קו האמצעי, ויש בו 

אותיות יעק"ב ב' פעמים הוי' אד', אומר:

רבי  כדעת  דחסד  לכך  היינו  ולכך,  לכך  מתחלה, 

נורי, שקדם  בן  יוחנן  רבי  כדעת  דגבורה  ולכך  מאיר, 

חסד.

 – ריב"נ  כדעת  הכלים  את  בהן  לשער  ואח"כ, 

גבורה, ושיהא מקדשין בכל שהן כדעת ר"מ – חסד, 

שקדם גבורה39.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שיג

39( ראה עוד בפנים בתורת לוי יצחק ביאור כל המשנה עפ"י קבלה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אלול, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

 לכבוד הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות רב פעלים ורב מרץ 
 הרב ישראל שליט"א המכונה ד"ר ברוידי

רב הראשי למדינות בריטני'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכת"ר על ידי הנוסעים הרבנים הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסקים בצ"צ וכו' 
וכו' מוהר"ר בן ציון שם טוב ומוהר"ר יונה איידלקופ, שליט"א.

ובהזדמנות זו חובתי נעימה להביע קורת רוח מיוחדת בשמעי בפרוטרוט על דבר פעולות כת"ר 
לעזר אנשי חב"ד אשר במחנו הט' בעבודתם המסורה להפצת היהדות והחנוך על טהרת הקדש. וכמים 

הפנים לפנים ובמדה כנגד מדה יברכהו ה' ויצליחו בכל המצטרך.

וארשה לעצמי להביע תקותי אשר בהתחשב עם המצב המתוח ביהדות העולם בכלל, ובמדינות 
מסוימות בפרט, לא יתחשב עם הנוהג וישאר על כהונתו עוד משך שנים, כי עת דרישה היא ולא עת 
פרישה, והרי זכות הרבים מסייעתו להצליח לחזק בדק הדת ומסורת אבות בשלמותה מבלי פשרות 
ח"ו, שהרי כל פשרה נוטה מן האמת, תורתנו תורת אמת הנתונה מה' אלקים אמת. ויהי רצון שיעשה 

ויצליח מתוך בריאות הנכונה ובשמחה ובטוב לבב.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי 
לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.

 ב"ה,  כ"ה אלול, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

שקבלתי  רוח  הקורת  גודל  להביע  עלי  לראש  ולכל  באלול,  מט"ו  מכתבו  קבלת  אני  מאשר 
בראותי ממכתבו יחסו לעניני חב"ד ובתי ספר חב"ד וכולי, ועוד וגם זה עיקר אשר כלשונו במכתבו 
"גם רוח חב"ד ותורתה קרובים אלי מאד ואני משתדל ללמוד אותה", שבודאי כהודעת חכמינו ז"ל 
הרי לימוד מביא לידי מעשה, ובפרט כשהמדובר במחנך ולא עוד אלא מפקח על מחנכים, שכל מינוי 
משמיא קא ממני לי', שמזה מובן שניתנים הכוחות והאפשרויות למילוי התפקיד והמינוי בהצלחה 

המשך בעמוד הבא



לה

לך מכל  ה' אלקיך  בהניח  והיה  יט –  כה, 
אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך 
זכר עמלק מתחת  נחלה לרשתה תמחה את 

השמים לא תשכח

א
לדורות"  "קבעוני  אסתר  שביקש  הגמ'  ביאור 
דהכוונה לע"ל עפ"י מ"ש הרמב"ם )ספ"ב דמגילה( 
חומשי  מחמשה  חוץ  להבטל  עתידין  הכתובים  כל 
וכן   – וכו'.  אסתר  ומגילת  שבע"פ  תורה  תורה, 
לעתיד  בטלים  יהיו  המועדים  כל  המדרש  מבאר 

וימי הפורים לא נבטלים וכו'

לחכמים  אסתר  להם  שלחה  ע"א(,  )ז'  מגילה  במסכת 
קבעוני לדורות, שלחו לה הלא כתבתי שלישים ולא רבעים, 
עד שמצאו לה מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זכרון בספר, 
כתוב זאת מה שכ' כאן ובמשנה תורה, זכרון מ"ש בנביאים, 

בספר מה שכתוב במגילה. יל"ד לשון לדורות.
ונראה עפמ"ש רמב"ם ספ"ב מה' מגילה, שכל הכתובים 
שבע"פ,  תורה  תורה,  חומשי  מחמשה  חוץ  לבטל  עתידין 
בשלשה  כ',  שלישים  ד"ה  ורש"י  ע"ש.  אסתר,  ומגילת 
בשלח,  בפ'  עמלק,  מלחמת  להזכיר  לנו  יש  מקומות 
שלמה  ואמר  שאול,  במלחמת  ובשמואל  תורה,  ובמשנה 
דבר ששילשתו אי אתה רשאי לרבעו, וכיון שלעתיד לבא 
ב'  אלא  עמלק  מלחמת  יזכר  ולא  נביאים,  ספר  יתבטל 
פעמים בתורה, וצריך לכתוב במגילה כדי שיהי' שלישים, 

וזהו קבעוני לדורות.
ומיושב קושיית מהרש"א, לר' יהושע דס"ל כתוב זאת 
בנביאים,  מ"ש  בספר  תורה  במשנה  מ"ש  זכרון  כאן  מ"ש 
א"כ איך כותבים המגילה, הלא שלישים כתיב ולא רבעים, 
ע"י  דוקא  שילשים  והוה  קיימים,  דלדורות  א"ש  והשתא 

המגילה שלא תתבטל.
ובזה יתפרש מדרש משלי, בפסוק טבחה טבחה מסכה 
וימי  בטלים  יהיו  המועדים  שכל  שולחנה,  ערכה  אף  יינה 
הפורים לא נבטלים, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו 
וכו' וזכרם לא יסוף מזרעם, ותמה בתשו' הרשב"א )סימן 

צ"ג( איך יתבטל אות אחת מתורת משה ח"ו.
בי"א  נקראת  מגילה  מגילה,  מסכת  ריש  עפמ"ד  ונ"ל 
בי"ב י"ג י"ד ט"ו, ואמרי' שם בברייתא, א"ר יהודה אימתי 
אבל  אדמתן,  על  שרוין  וישראל  כתיקנן  שהשנים  בזמן 
והכל מסתכלין בה אין קורין אותה אלא  בזמן הזה הואיל 
בזמנה, פירש"י שהשנים כתיקנן, שהשנים מתעברות עפ"י 
ב"ד, ושלוחים יוצאין להודיע אימתי הוקדש ניסן, ועושים 
מועדים עפ"י ב"ד, דשלוחין מגיעים עד קצה ישראל, אבל 
יגיעו שלוחי ב"ד  ולא  בין הגליות,  נפזרים  בזה"ז שישראל 
אצלם, צופין למקרא מגילה וכו', ויבואו לאכול חמץ בימים 

אחרונים של פסח.
ספק  משום  גליות  של  שני  יו"ט  עושין  הזה  בזמן  והנה 
כל  עושים  כתיקון  שהשנים  בזמן  נמצא  דירחא,  קבועא 
המועדים רק יום אחד, ופורים חמשה ימים י"א י"ב י"ג י"ד 
וט"ו, ובזמן הגלות מועדים שני ימים, ופורים רק בזמנו יום 
י"ד לפרזים, וט"ו למוקפים, ולעת"ל ב"ב שהשנים כתיקנן 

שוב יהיו מועדים רק יום א', ופורים חמשה ימים.
כל  א"כ  אתא,  לרבות  כל  שנאמר  דכ"מ  בש"ס  וידוע 
יו"ט שני של גליות, מעתה לעתיד  המועדים אתא לרבות 
וימי  גליות,  של  שני  יו"ט  דייקא  "כל"  המועדים  כל  לבא 
נבטלים  יהיו  לא  ימים,  דחמשה  טובא  זמנים  "ה"פורים 

דהשנים כתיקונם וישראל על מכונם בב"א.
חתם ספר

ראה לקוטי שיחות חלק כו, שיחת פרשת זכור-פורים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצא

 - גמורה. ויהי רצון שישפיע בכיוון האמור גם על כל הנמצאים בפיקוחו, והרי הובטחנו הבא לטהר 
וידוע דיוק רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, לא רק ליטהר אלא גם לטהר אחרים - מסייעין אותו.

לעצם השאלה אודות ניהול בית הספר, צודק בכתבו שלכל לראש ועיקר בכל בית ספר היא 
תועלת התלמידים והצלחתם בלימודם ובחינוכם, שלכן מוכרח שהמנהל יהי' היותר מתאים לתפקיד 
האמור. וכיון שהמסקנא היא כאמור, בודאי שישנה האפשריות להביאה בפועל, ולא עוד אלא ככל עניני 
תורתנו שדרכי' דרכי נועם וגו' גם בזה האפשריות להביא בפועל באופן האמור. וכנ"ל כיון שכ' הוא 
המפקח והענין נמסר לטיפולו, הנה סוף סוף ימצא הדרך להביא המסקנא לפועל לתועלת התלמידים, 

והשי"ת יצליחו, וההבטחה הבא לטהר מסייעין אותו בודאי כוללת שטח זה.

בתועלת  כדרוש  מתחשבים  אינם  שיהי'  טעם  שמאיזה  אלו  גם  סוף  שסוף  חזקה  והתקוה 
התלמידים יראו האמת וגם יודו לו אשר בשעת ההחלטה עמד על דעתו ולא שמע לתביעתם.

וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.

המשך מעמוד הקודם
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i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּכתּוב - הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִֶֶַָָ
"וׁשבית  לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמדּבר,

נׁשמה"ׁשביֹו" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי ,. ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

BÈ·L ˙È·LÂ∑ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ואףֿעלּֿפי ,לרּבֹות ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֶַַַַָ
אּמֹות  מׁשבע .ׁשהן ִֵֶֶַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l jxk zegiy ihewl)

ׁשביֹו וׁשבית . . אֹויבי על לּמלחמה תצא י)ּכי (כא, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּובכללּות  האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמלחמה
ּבעת  ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד  הּמלחמה – ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹותר

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה אֹויביהּיציאה למעלה על , ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, רק ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּמּנּו,

לּקדּׁשה. המנּגדים ,"אֹויבי" -ׁשביֹווׁשבית מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
לּקלּפה  ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה ּדבר האֹויב מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹוקחים
ּבּׁשביה  אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאין

הּקדּׁשה. ְְִַָֻמּגבּול

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr c"ig zegiy ihewl t"r)

!zEWxd zngln - xvId zngln¦§¤¤©¥¤¦§¤¤¨§

,"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבתחילת
מדּבר". הּכתּוב - הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּומפרׁש

לּמלחמה  תצא ׁש"ּכי ּבארּוּכה מבֹואר חסידּות ּבדרּוׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּנה,
ּבׁשעת  הּיצר־הרע עם הּיצר־טֹוב מלחמת על קאי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
זה  ּבכל (ראה קרבא" ׁשעת צלֹותא ּד"ׁשעת ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּתפּלה,

ּבפרׁשתנּו). ואֹור־הּתֹורה ְְְִֵֵַָָָָָּבלּקּוטי־ּתֹורה
רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו מתאים הּיצר, ּבמלחמת ּדגם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש

מדּבר": הּכתּוב - הרׁשּות ְְְְִֵֶֶַַָָ"ּבמלחמת
מקֹומֹות ּבכּמה במדבר מבֹואר לקוטי־תורה ואילך. ד ה, (תורה־אור ְְְַָָ

ועוד) תרנ"ט. חנוכה נר ת"ר ד"ה ד. ּבברּור ג, אֹופּנים ּב' ְִֵֵֶַׁשּיׁש
מנּוחה. ּבדר ב. מלחמה. ּבדר א. הּיצר־הרע: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהכנעת

הּיצר־הרע  הכנעת - קרבא" "ׁשעת היא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָּדעבֹודת
לימּוד  עבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מלחמה. ּובדר יגיעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל־ידי
ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי "ּדרכיה נאמר עליה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ּבנפׁשֹו, אלֹוקּות ּומגּלה ממׁשי הּתֹורה לימּוד על־ידי ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָּכי
ּובלי  מּמילא, ּבדר ונכנע הּיצר־הרע מתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָועל־ידי־זה

ּבמלחמה. ְְִֶָָצֹור
מלחמת  נקרא מלחמה על־ידי הּיצר־הרע ׁשּברּור מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזהּו
ּכי  "רׁשּות", ּבגדר רק היא זֹו מלחמה עיקר ּדכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהרׁשּות",

ּוב  מלחמה, ּבלי הּיצר־הרע, את להכניע אחרת ּדר אֹופן יׁשנּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּתֹורה. ׁשל עבֹודה על־ידי - מנּוחה ְְֲֵֶֶַָָָׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã(p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn)

התחלתּה ּובוּדאי ּבּתֹורה, ענין ּכל הֹוראה. מּלׁשֹון היא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָּתֹורה
ּבחּיי  נצחית והֹוראה הֹוראה מהּוה ּבּתֹורה, ּפרׁשה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשמּה

וטף. נׁשים אנׁשים יהּודי, ּכל יהּודי, ׁשל ְְֲִִִִֶַַָָָָהּיֹום־יֹום

מּפרׁשת  יהּודי לכל הנצחית ההֹוראה מהי להבין: ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָוצרי
ה' ּונתנֹו אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי - ּבּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּוע

ׁשביֹו"? וׁשבית ּביד ְְְֱִִֶֶָָָֹאלקי

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
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הרׁשּות  ּבמלחמת קאי לּמלחמה" תצא ׁש"ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובפרט
הּזה  ּבּזמן ׁשּיכת ׁשאינּה מדּבר"), הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ("ּבמלחמת
יׂשראל  ּבני לעבֹודת מּזה הנצחית ההֹוראה איפֹוא מהי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשל  ּבאֹופן עד הּמקֹומֹות, ּובכל הּזה) ּבּזמן (ּגם הּזמּנים ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָּבכל

ּבעיני הּתֹורה) (ּדברי יהיּו יֹום "?חדׁשים "ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבהקּדים: ְְְִַָויּובן

עבֹודתֹו חלקים: ׁשני ּבכללּות יׁשנם יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודת
ּבחלקֹו ועבֹודתֹו הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לימּוד - ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָּבּקדּוׁשה
ּכלי  ולעׂשֹותּה העֹולם, ּגׁשמּיּות את ּולזּכ לברר - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם
יתּבר לֹו ּדירה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ואלקּות. ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹלקדּוׁשה

ְְִַּבתחּתֹונים.
עֹוׂשים  ׁשּבֹו ּבאֹופן מתּבּטא - העבֹודֹות ׁשּתי ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָההבּדל
ׁשלֹום, ּבדרכי ּבכלל היא - ּבּקדּוׁשה העבֹודה העבֹודה: ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָאת
מה־ּׁשאין־ּכן  מנּגד. ,"אֹויבי" עם מתעּסקים לא זה ּבענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכי
תצא  "ּכי מלחמה, ׁשל ּבאֹופן היא - העֹולם ּדברּור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעבֹודה
הרי  ׁשּבגלּוי ּבאֹופן נבראּו "ּתחּתֹונים" :"אֹויבי על ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלּמלחמה
הם  הרי עצמם ּומּצד לאלקּות, ּומנּגד הּמעלים "אֹויבי" ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהם

"ּדירה מ(להיֹות) והיפ ,ּבער יתּברׁשּלא צרילֹו ולכן ," ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדירה להּלחם  ולעׂשֹותֹו אֹותֹו לכּבֹוׁש ּכדי העֹולם עם ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ׁשּבּה האדם,להקּב"ה, (ּכמֹו עצמּותֹו ּבכל ּבגלּוי הּקּב"ה נמצא ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָ
הּפרטית). ּבדירתֹו ׁשּנמצא ְְְְִִִִֶַָָָָּכביכֹול,

ׁשל  והסּתר העלם - "ּד"אֹויבי ׁשהּמציאּות היֹות מּזה: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָיתרה
ּברא  הּוא עצמֹו, הּקּב"ה ידי על נבראה - ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָה'ּתחּתֹונים'
(ּכׁשם  "ּתחּתֹון" ׁשל ּתכּונה ּתהיה הּזה) (ּדעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבגׁשמּיּות
ּכּמה  עד מּובן "עליֹון"), ׁשל ּתכּונה עם הרּוחנּיּות את ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּברא
חס־וׁשלֹום, עצמֹו ּבכח (לא הּמנּגד ּדמציאּות הּתֹוקף ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹּגדֹול
- ּכזה) ּבאֹופן הּמנּגד את ׁשּברא הּקּב"ה ׁשל ּבכחֹו ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

את יֹותר עֹוד מחּזק זה הרי ׁשּכן, ׁשּזקּוק הּמלחמה וכיון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
להקּב"ה. ּדירה העֹולם את לעׂשֹות ּבכדי יהּודי ּכל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָלּה

"ּכי הּלׁשֹון מּובן ו"תצא ועל־ּפי־זה אֹויבי":על לּמלחמה", ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אּמֹות) (ד' ּבּתחּום הּוא יהּודי ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָּכיון

אצלֹו להיֹות צריכה (עליֹון), לצאת יציאה ּדקדּוׁשה מּמקֹומֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ
לֹו ׁשּניּתן לכ מּודע ׁשּיהיה ּוכדי 'ּתחּתֹונים'. עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלמלחמה
ּתחּתֹון, ׁשל מציאּות ּכנגד מלחמה ּבּמלחמה, לנּצח ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכח
ׁשּזֹוהי  הּפסּוק אֹומר - הּקּב"ה על־ידי ׁשּנברא ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותחּתֹון

" לּמלחמה הּיהּודי על יציאה ,מאֹויבי למעלה ,"אֹויבי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּוכדלקּמן. ,אֹויבי ("על") מעל עֹומד לּמלחמה) ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(הּיֹוצא

"אֹויבי על לּמלחמה תצא ּד"ּכי העבֹודה - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּובפרטּיּות
ּבבחינת  הם ׁשּלֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף עצמֹו: ּבאדם ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
לּמלחמה  לצאת ועליו האלקית), (נפׁש לנׁשמתֹו ּביחס ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתחּתֹון
ּגּופֹו ׁשל הּטבעּיֹות הּנטּיֹות על להתּגּבר - הּיצר מלחמת -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

לעבֹודת  יפריעּו ׁשּלא ּובאֹופן אֹותן לכּבֹוׁש הּבהמית, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹונפׁשֹו
אּלּו, ּבכחֹות ּגם ה' את ׁשּיעבֹוד - מּזֹו יתירה ועד ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹה'
להיֹותֹו - זה על הּכח לֹו וניּתן ."יצרי ּבׁשני - לבב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּבכל

" אֹויבי".על (נׁשמתֹו) ְְִֶַָ
אלּול: חֹודׁש - זה לזמן ּבנֹוגע הֹוראה ּגם יׁשנּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּזה

יׂשראל  ׁשּכל מּכיון לּיהּודי: ולטעֹון לבֹוא יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּיצר־הרע
העבֹודה  עניני ּכל את יהּודי ּכל קים ּבוּדאי ּכׁשרּות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחזקת
ּכבר  עברּו אּלא אחד, יֹום ּבמׁש רק ולא אלּול, ְְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹּדחֹודׁש
רצּופים  ימים עׂשרה זה, ּבחֹודׁש ימים מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלמעלה
הּתֹורה  ּבלימּוד והֹוספה לי", ודֹודי לדֹודי "אני ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָּבעבֹודה
מֹוסיפים  יׂשראל ׁשּבני הענינים ּכל עם ּבהידּור, הּמצֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָוקּיּום
ואם־ּכן  - ׁשּלפני־זה) ּבהתועדּויֹות (ּכמדּוּבר אלּול ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּבחֹודׁש
לעׂשֹות  להמׁשי - על־ּכל־ּפנים אֹו "לנּוח", עכׁשו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאפׁשר
ּכבר  ׁשּיׁשנּה ּובפרט והדרגה, ּבסדר אבל העבֹודה, ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
ואפילּו וכּו'. וכּו' רצּופים ימים עׂשרה ּבמׁש ּבזה ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָהרגילּות
אין  אבל ּבזה, להֹוסיף אפׁשר - ּבעבֹודה להֹוסיף רֹוצים ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָאם
רעׁש עם "מלחמה", ּבאמצעּות לכ להּגיע הכרח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל
ואפילּו להּלחם. מי עם לכאֹורה אין ּכבר ׁשּכן, - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּו'ׁשטּורעם'
מאׁשר  ּבקדּוׁשה, לפעֹול עדיף הרי - להּלחם ּבמה יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאם

ׁשּדֹורׁשת ּבמלחמה למלחמה.יציאה להתעּסק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
האחרֹון  ּדֹור להיֹותֹו ּבמיּוחד: זה ּבדֹורנּו מתחּזקת זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשאלה
הּמלחמה  עבֹודת ׁשל הענינים ריּבּוי (ּולאחרי הּגלּות ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשּיהיה  זה), ּדֹור וּכֹולל עד הּדֹורֹות, ּבמׁש יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּפעלּו
יֹותר  מתאים לכאֹורה היה - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ּדֹור ְְְְִִִֵַַַָָָָָּגם
עלּיֹות  ׁשל ּבאֹופן ּדלעתיד־לבא ּבעבֹודה לפעֹול ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָֹׁשּיתּכֹוננּו
עם  להתעּסק מאׁשר עצמּה, ּבּקדּוׁשה חיל) אל מחיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ(ילכּו

מלחמה. ְְְִִֵָָעניני
"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי מּפרׁשת ההֹוראה יׁשנּה ּכ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
העבֹודה  לעׂשֹות ׁשּצרי אלּול), ּבחֹודׁש ּתמיד אֹותּה ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ(ׁשּקֹורין
להלחם  - לעצמֹו ּבנֹוגע הן מלחמה, ׁשל ּבאֹופן אלּול ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדחֹודׁש

טב  לעבֹודה ּולׁשּנֹות ּבנֹוגע והן דּקדּוׁשה, טבע ּגם רגילּותֹו, ע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
חדּורים  לא ׁשעדין ּבעֹולם חלקים ולכּבֹוׁש ללחֹום - ְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּבעֹולם

ולעׂשֹותם ּבקדּוׁשה, יתּבר.ּדירה לגמרי לֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ּבּגלּות  האחרֹון הּדֹור להיֹותֹו אּדרּבה: - זה לדֹורנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּובנֹוגע
לסּים  יתרה אחריּות עלינּו מּוטלת - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָודֹור
ׁשל  ה'" מלחמֹות ל"יּלחם הּדר את ּולהכין הּמלחמה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
אחד  ׁשּבכל ניצֹוץ־מׁשיח על־ידי [ועל־ּדר־זה צדקנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמׁשיח

ְִִֵָמּיׂשראל].
מלחמה  ׁשל ּבאֹופן - להֹוסיף צרי יהּודי ּכל לּפֹועל: ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובנֹוגע
העבֹודה  ּובכללּות אלּול, ּדחֹודׁש הענינים ּבכל - הּטבע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָוׁשינּוי
הּקּב"ה  אל יׂשראל ּדבני ההתקרבּות לי", ודֹודי לדֹודי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּד"אני
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ּומצֹותיה. הּתֹורה קּיּום על־ידי (וׂשמחה), אהבה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמּתֹו

מּתֹו - (ּובפרט הּתֹורה ּבלימּוד ההֹוספה על־ידי - ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּובמיּוחד
(אׁשר  הּקּב"ה עם ּבמיּוחד מתאחדים ׁשעל־ידי־זה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאהבה),
יהבית"), ּכתבית נפׁשי "אנא ּבתֹורתֹו, עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ"הכניס"

כּו'", נפלא ְְִִָּב"יחּוד
יהּודים  על להׁשּפיע כן ּוכמֹו הּתֹורה, ּבלימּוד ּבעצמֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָלהֹוסיף
ּתינֹוקֹות  טף, - מיּוחדת ּובהדּגׁשה ונׁשים, אנׁשים - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָנֹוספים
ּבׁשיעּורי  - ּובפרט הּתֹורה, ּבלימּוד ׁשּיֹוסיפּו - רּבן ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשל

ּברּבים. ִַָָּתֹורה
ּבני  את מאחדת ׁשהיא הּצדקה, נתינת על־ידי - כן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
יׂשראל  ואהבת ה' לאהבת ּכלי נעׂשה ׁשּזה ּביחד, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָיׂשראל

לי"). ודֹודי לדֹודי ("אני הּקּב"ה ְְְֲִִִִֵַַָָעל־ידי
הּתפּלה, עבֹודת - אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה קּוי ּבׁשאר ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָוגם

ּגאּולה. ׁשל ּבאֹופן - זה ּבכל והׁשלמּות הּתׁשּובה, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָעבֹודת
וחתימה  ּכתיבה ּבברּכת יֹותר עֹוד יֹוסיף ׁשּזה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָויהי־רצֹון,

ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה יׂשראל, ּבני ּולכל יהּודי לכל ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָטֹובה
יחד, ּגם ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות והּנגלה, הּנראה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָּבטֹוב

הא  הּגאּולה - עיקרית הכי הּברכה על־ידי מּתיתעדי והׁשלמה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
אלקי ה' "ּונתנֹו וינּצח, ה' מלחמת יּלחם אׁשר צדקנּו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמׁשיח
העֹולם  (ׁשאּומֹות הּׁשביה עיקר - ׁשביֹו" ּו"וׁשבית ,"ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּביד
למקֹומם  ׁשחֹוזרים על־ידי־זה הּמקּדׁש, ּבית - אחריה) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרדפּו
ׁשעׂשה  הּמׁשּכן עם ּביחד ׁשני, ּובית ראׁשֹון ּדבית ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹונֹות
אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ּבנין - ועיקר ועֹוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשה,

,ידי ְֶָּכֹוננּו
ולקחּת גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי) "(והיה ּבפׁשטּות יקּוים ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואזי
ּבבית  הּביּכּורים ּומביאים גֹו'" האדמה ּפרי ּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָמראׁשית

הּׁשליׁשי, ְְִִִַַָהּמקּדׁש
לּמלחמה" תצא "ּכי הּמלחמה, ענין ׁשלמּות ּגם יׁשנּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואז
הּקרּבנֹות  עבֹודת לאּׁשי", "לחמי - לחם מּלׁשֹון מלחמה -ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ּתיכף - זה וכל הּמקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבבית
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ּת ּדּברה הרע לא יצר ּכנגד אּלא אין ֹורה ׁשאם , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
אם  אבל ּבאּסּור. יּׂשאּנה מּתירּה, ְֲִִִִֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

"ּכי  אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָנׂשאּה,
סֹורר  ּבן מּמּנה להֹוליד וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָתהיין

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ .ּומֹורה, ְְְִִֶַָָָָ
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dipxRv z` dzUre DW`x z` dgNbe§¦§¨¤Ÿ¨§¨§¨¤¦¨§¤¨
dX`d z` milEpnd mixaCd lke 'Fbe§§¨©§¨¦©§©§¦¤¨¦¨
dxIBzp m`e ,ziraHd de`Y xiqdl§¨¦©£¨©¦§¦§¦¦§©§¨
dwYnzp iM zF`d Ll df DA utge§¨¥¨¤§¨¦¦§©§¨
Fl dzide dfle rxd wlg dPOn hlgpe§¤¡©¦¤¨¥¤¨©§¨¤§¨§¨
xnFl wCwC ,DA uRgi `l m`e ,dX`l§¦¨§¦Ÿ©§Ÿ¨¦§¥©

DADAX dOA `Ed utgd iM xirdl ¨§¨¦¦¨¥¤©¤¤¨
:aFHd wlg `EdW¤¥¤©

BøîBàåxnFl wCwC .DWtpl DYgNWe §§§¦©§¨§©§¨¦§¥©
,DWtpldOl mrh zzl §©§¨¨¥©©¨¨

dinCn dpdie dPxMni `le DPgNWi§©§¤¨§Ÿ¦§§¤¨§¥¨¤¦¨¤¨
,'d Fl ozPW diaXd llMn `idW oeiM¥¨¤¦¦§©©¦§¨¤¨©
liaWA WExR DWtpl `Ed mrHd xn`e§¨©©©©§©§¨¥¦§¦
dNgzA fnxW x`Y zti `idW DWtp©§¨¤¦§©Ÿ©¤¨©¦§¦¨
KxCd df lr F` ,dPOn dpdPW xg ©̀©¤¤¡¨¦¤¨©¤©¤¤

DWtplllWl diFBd lW d`nHd WExR §©§¨¥©§¥¨¤©¨¦§Ÿ
Hd z"ti Wtp iMDA zikf xaM dxFd ¦¤¤§©©§¨§¨¨¦¨¨

FxnF`e ,diFBd Wtp `N` DA x`Wp `le§Ÿ¦§©¨¤¨¤¤©¨§§
dPxMnz `l xknE`NW utg 'd iM ¨ŸŸ¦§§¤¨¦¨¥¤Ÿ

KxcA rxd zpigA mr l`xUi Ebdpi¦§£¦§¨¥¦§¦©¨©§¤¤
FxnF` KxC lr ,df(h"q miNdY)xW` ¤©¤¤§§¦¦£¤

lr znrxzn WcTd gExW Etcx ziMd¦¦¨¨¨¤©©Ÿ¤¦§©¤¤©
miMn l`xUi mi`FxW xg`W zFO`d̈ª¤©©¤¦¦§¨¥ª¦
xg`W DA `vFIM Ffe ,mzF` mitcFx§¦¨§©¥¨¤©©
cFr dpdi `l diRn DrlA `ivFdW¤¦¦§¨¦¦¨Ÿ¥¨¤

:DRqMn¦©§¨
øîâåzgY xn`DziPr xW`WExR §¨©Ÿ¤©©£¤¦¦¨¥

DxWr dPOn z`vFd xW £̀¤¥¨¦¤¨¨§¨
DzF` ziUre x`Y zti `idW DaEhe§¨¤¦§©Ÿ©§¨¦¨¨
DzF` ziUr dPrn DzF` ziUr dIpr£¦¨¨¦¨¨§ª¨¨¦¨¨
iM ,EpxaC lr cFr ciri dfe ,dxEkr£¨§¤¨¦©§¨¥¦
dX` lr `Ad l`xUIW mlFrA okYid£¦¨¥¨¨¤¦§¨¥©¨©¦¨
Exn` `lde DzF` dPrn `Ed diFBd©¨§©¤¨©£Ÿ¨§

l"f(:a"k f"r)lW oYndA mdilr daiag£¦¨£¥¤§¤§¨¤
mdizFWpE odizFWPn xzFi l`xUi¦§¨¥¥¦§¥¤§¥¤
,diFBl df `Ed iEPr dnE ,mdn xzFi¥¥¤¨¦¤©¨
`EdW mlrPd iEPr `Ed dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨¦©¤¡¨¤

:dPOn Wcw llW§©Ÿ¤¦¤¨
Cøãáedf lr dWxRd x`AzY fnx §¤¤¤¤¦§¨¥©¨¨¨©¤

mlFrd oipA lM dPd KxCd©¤¤¦¥¨¦§©¨¨
l`xUi ipA mr dUrnA iElY FnEIwe§¦¨§©£¥©§¥¦§¨¥
EgnUie mIw mlFrd mdikxC Eaihi m ¦̀¥¦©§¥¤¨¨©¨§¦§§
Epidl` 'd mB ,ux`d lbze minXd©¨©¦§¨¥¨¨¤©¡Ÿ¥
l`xUi lW mMxC xWie ,EpA lbie gnUi¦§©§¨¥¨§¤©§¨¤¦§¨¥
aEzMd `aE rxd xvi oFgvpA iElŸ§¦§¥¤¨©¨©¨

mlFrn Fz`iviA iM mc`d xirdl§¨¦¨¨¨¦¦¦¨¥¨
okEn didi dGd mlFrl `Fal oFilrd̈¤§¨¨¨©¤¦§¤¨
Kixv oi`W aWgi `l iM ,dnglOl©¦§¨¨¦Ÿ©£Ÿ¤¥¨¦
Ffl dAxc` `N` df oFgSpl zxAbY¦§Ÿ¤§¦¨¤¤¨©§©¨¨

mxnF` KxC lr dngln `xTi(c"t zFa`) ¦¨¥¦§¨¨©¤¤§¨¨

oi`W Fxvi z` WaFMd xFAB Edfi ¥̀¤¦©¥¤¦§¤¥
xn` dfle ,FGn dlFcB dxEaBdnglOl §¨§¨¦§¨¤¨©©¦§¨¨

:c"nNd zgY g"YtA§©©©©©¨¤
BøîBàå.Liai` lr`l iM xirdl `A §§©Ÿ§¤¨§¨¦¦Ÿ

mgFNd xFAbM Ff dngln¦§¨¨§¦©¥
dpti dnglOA uEwIWkE xir cMll¦§Ÿ¦§¤¨©¦§¨¨¦§¤
mr mgFNd mc`M `N` Fnvrl Klie§¥¥§©§¤¨§¨¨©¥¦
,EdMde eilr mEwi lXxzi m`W FaIF`§¤¦¦§©¥¨¨¨§¦¨
z` mglNn mc`d lXxzi m` ok FnM§¥¦¦§©¥¨¨¨¦¦§Ÿ¤
,mlFrd on EdcA`ie eilr mEwi aiF`d̈¥¨¨¨¦©§¥¦¨¨
`Ed siTYW mbdW aEzMd FgihanE©§¦©¨¤£©¤©¦
EdpYi ok iR lr s` iWFp`d gMn xvId©¥¤¦Ÿ©¨¡¦©©¦¥¦§¥

xnF`e ,FciA 'dFiaW ziaWewCwC §¨§¥§¨¦¨¦§¦§¥
WOn FA oi`W ,FzF` `le FiaW xnFl©¦§§Ÿ¤¥©¨
FiaW `N` dEwnd `Ed FxCrde FnvrA§©§§¤§¥©§ª¤¤¨¦§
aFHd zpigAn `Ed daXX dn WExR¥©¤¨¨¦§¦©©
FpFgvpaE eiiEYtA LA `vFIMnE LOn¦§¦©¥§§¦¨§¦§
zFiEaW l`xUi ipA mrn zFnWp dOMW¤©¨§¨¥©§¥¦§¨¥§

:FciA§¨
BøîBàådiaXA zi`xe.x`Y zti zW` §§§¨¦¨©¦§¨¥¤§©Ÿ©

znWp WExR KEnq zW` xn`̈©¥¤¨¥¦§©
cr WtPA hlFW n"Qd oi` iM ,mc`̈¨¦¥©¥©¤¤©
`Ed EPOn mc`A qpMze dHn cxYW¤¥¥©¨§¦¨¥§¨¨¦¤
,dX` `xTY WtPde ,iaXA dgwFl§¨©¤¦§©¤¤¦¨¥¦¨
cr dti WtPd iM x`Y zti Ffl `xwe§¨¨¨§©Ÿ©¦©¤¤¨¨©
mirxd diUrnA zlEpzOW `N` c`n§Ÿ¤¨¤¦§©¤¤§©£¤¨¨¨¦
FWtpA mc`d liMUi f` xvId gSpIWkE§¤§ª©©¥¤¨©§¦¨¨¨§©§

:`id dnirP dnE dtI dn©¨¨©§¦¨¦
øîàå.Da YwWgewWgd f` WExR §¨©§¨©§¨¨¥¨©¥¤

eiiEYtaE xvId ixacA Fl didW¤¨¨§¦§¥©¥¤§¦¨
mlFre zFlMUOd Dl oTzl DA mWiAli©§¦¥¨§©¥¨©ª§¨§¨

FxnF`e ,aFh FNMW mITdl` Dz`ade ©©¨¤ª§§©£¥¨¤
LziA KFYrxd iEYR ici lrW itl ¥¤§¦¤©§¥¦¨©

rx wlg okFWe sEBdn WtPd zwgxzn¦§©¤¤©¤¤¥©§¥¥¤©
FxnF` KxcM ,DnFwnA(g"i aFI`)sxFh ¦§¨§¤¤§¦¥

KxC lr ziA `xTi sEBde ,FR`A FWtp©§§©§©¦¨¥©¦©¤¤
mxnF`(.`"i ziprY)zFxFw mc`A cirn in §¨©£¦¦¥¦¨¨¨

`iai Fxvi gvFPWkE ,sEBd `EdW FziA¥¤©§¤¥©¦§¨¦
,Wtp lrA `xTie FziA KFzl FWtp©§§¥§¦¨¥©©¤¤
`nh mFwOn dpTW WtPdW zFidle§¦§¤©¤¤¤¨¨¦¨¨¥



vz`מ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f oey`x meil inei xeriy

(áé)dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈
:äéðøtö-úà äúNòå§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ׁשּתתנּול ּתגּדלם .ּכדי ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà àBáz̈³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑,נאים ׁשהם לפי ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִִֵֶָ

ּבּמלחמה ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים  מתקּׁשטֹות ,ּבנֹותיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עּמהם  אחרים להזנֹות E˙È·a.ּבׁשביל ‰·LÈÂ∑ ְְְֲִִִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆

ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש ונתקל ּבבית יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּתתּגּנה  ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ּבבכּיתּה, רֹואה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּה,
‡˙È·‡Œ‰.עליו  ‰˙Î·e∑ּכּכלּֿכ ׁשּתהא לּמה? די ָָ»¿»∆»ƒ»ְְֵֵֶָָָָ

מתקּׁשטת  יׂשראל ּבת עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבת
מתנּולת  .וזֹו ְְִֶֶַ

(ãé)øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
øLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú-àì«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

ñ :dúépò¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב ¿»»ƒ…»«¿»»ְְֶַַָ

לׂשנאֹותּהׁשּסֹופ.da ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּתׁשּתּמׁש לא ְְִֶָ…ƒ¿«≈»ְִֵַֹ
עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִַַָָָָּבּה.

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

Èa¯˙eיב  dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰¯ÙeË ˙È»¿»»»

C˙È·aיג  ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

wAcPd rxd i`ElgYn DzFTpl Kixv̈¦§©¨¦©£¥¨©©¦§©
`Ede ,W`xd xrU zpigA `EdW DÄ¤§¦©©©¨Ÿ§

FxnF`,DW`x z` dgNbeBzpigA m §§¦§¨¤Ÿ¨©§¦©
DCbpM xn` mipxRSA dfEnxd dRlTd©§¦¨¨§¨©¦¨§©¦¨©§¤§¨

dipxRv z` dzUrexiqze ,oETY oFWl §¨§¨¤¦¨§¤¨§¦§¨¦
WtPd DA dQMzOd d`nHd deqn©§¥©ª§¨©¦§©¤¨©¤¤

FxnF` `Ede ,d`nHd gExndxiqde ¥©©ª§¨§§§¥¦¨
dilrn DiaW zlnU z`dzpTW WExR ¤¦§©¦§¨¥¨¤¨¥¤¨§¨

lr didi dfe ,`nh mFwnA DziaXn¦¦§¨¨§¨¨¥§¤¦§¤©
daEWYd ikxce mi`hgd wExn ici§¥¥©£¨¦§©§¥©§¨
,d"a l`xUi idl` lEn zrCd zpkde©£¨©©©©¡Ÿ¥¦§¨¥
cgind ziA Dl aWFn mFwn xgaie§¦§©§¨¨©¦©§ª¨
`Ede ,WxcOd ziA `EdW l`xUil§¦§¨¥¤¥©¦§¨§

FxnF`,LziaA daWieikaA dCezze §§¨§¨§¥¤§¦§©¤¦§¦
lre DO`e dia`A dlrn xW` lr©£¤¨£¨§¨¦¨§¦¨§©
dO` ,d"awd df dia` ,mdn DzcxR§¥¨¨¥¤¨¦¨¤¦¨

l`xUi zqpM `id(d"l zFkxA)mini gxi , ¦§¤¤¦§¨¥§¨¤©¨¦
Wcgl fnxi F` ,aXl wiRqOd xErW df¤¦©©§¦©¨¦§Ÿ©Ÿ¤

:lEl` Wcg `EdW daEWzl cgind©§ª¨¦§¨¤Ÿ¤¡

øçàåqpMY dY` WExR .dil` `FaY oM §©©¥¨¥¤¨¥©¨¦¨¥
FxnF` cFqA DxF`n zFpdlilWn) ¥¨¥¨§§¦§¥

(f"hEdrIqzE ,Fl dlnr dlnr lnr Wtp¤¤¨¥§§¨£¥¨§©§¥
dY` `xTze ,zF`Pd KxCA cnrl©£Ÿ©¤¤©¨§¦¨¥©¨
`Ede LiUrn gkA DzF` zipTW dilrA§¨¤¨¤¨¦¨¨§Ÿ©©£¤§

FxnF`,DYlraEdidY dIgYd mFil mB §§©§¨©§©§¦¨¦§¤
,DA cnrze LtEbl xfgl Ll zcgin§ª¤¤§©£Ÿ§§§©£Ÿ¨

FxnF` `Ede,dX`l Ll dzidexfge §§§¨§¨§§¦¨§¨©
Wi`d m`W WtPd lr zFEvl aEzMd©¨§©©©¤¤¤¦¨¦
FWtpl aihdl zFEwl FAl dhp `lŸ¨¨¦§©§¥¦§©§
,oFilrd mlFrA Dl xi`dl mSrzdlE§¦§©¥§¨¦¨¨¨¨¤§
KxcM Dl rxi `NW xdGi mipR lM lr©¨¨¦¦¨¥¤Ÿ¨¦©¨§¤¤

dnlW xn`W(a"i zldw)aEWY gExde ¤¨©§ŸŸŸ¤¤§¨©¨
'QnA EWxce ,Dpzp xW` midl`d l ¤̀¨¡Ÿ¦£¤§¨¨§¨§§©¤

zAW(:a"pw),Ll DpzPW FnM Fl dpY ©¨§¤¨§¤§¨¨§
FxnF` `EdeDYgNWe DA Yvtg `l m` §§¦Ÿ¨©§¨¨§¦©§¨

DWtpli`AW ciA dPxqnY `NW WExR §©§¨¥¤Ÿ¦§§¤¨§©©©
oixFg zA `N`:lWFn ci dilr oi`e ¤¨©¦§¥¨¤¨©¥

BàxdGA Exn`X dn KxC lr dvxi¦§¤©¤¤©¤¨§©Ÿ©

(f"q b"g)dliNA LiziE` iWtp wEqRA©¨©§¦¦¦¦©©§¨
`Ede ,iWtp xnF` `Ed dpikXd lrW¤©©§¦¨¥©§¦§

FxnF`A fnxX dnDWtpl DYgNWe ©¤¨©§§§¦©§¨§©§¨
dzvIW mFwnl xfgYW dpikXd `EdW¤©§¦¨¤©£Ÿ§¨¤¨§¨

FxnF`e ,EPOndPxMnz `l xknE'Fbe ¦¤§§¨ŸŸ¦§§¤¨§
xdGd xtqA EWxCX dn KxC lra"g) ©¤¤©¤¨§§¥¤©Ÿ©

(f"v,Dxknl lWni `l ixkp mrl wEqRA©¨§©¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨
FxnF`esqMAKi` mc` xn`IW itl §§©¨¤§¦¤Ÿ©¨¨¥

xn` dfl Dxknl FWtpA mc` lWni¦§Ÿ¨¨§©§§¨§¨¨¤¨©
ze`Y zErvn`A iM ,sqM oFWl sqMA©¨¤§Ÿ¤¦§¤§¨©£©
mWtp z` ExMni mc` ipA zFAl sqke§Ÿ¤¦§¥¨¨¦§§¤©§¨

wEqRA dGn Epfnxe ,aiF` ciAd"k `xwIe) §©¥§¨©§¦¤©¨©¦§¨

(f"l,'Fbe KWPA Fl oYz `l LRqM z ¤̀©§§Ÿ¦¥©¤¤§
FxnF`exOrzz `lmBxYW FnM §§Ÿ¦§©¥§¤¦§¥

DA dxbY `l WExR xbzY `l qElwp ª̀§§Ÿ¦§©¥Ÿ§¨¤¨
,z`hFgd WtpA mixBzOd milAgn§©§¦©¦§¨¦©¤¤©¥
`xTi `hgd iM DziPr xW` zgY©©£¤¦¦¨¦©¥§¦¨¥

:iEPr WtPd KxrAai dxez §¥¤©¤¤¦
.'Bâå øëaä ïaä äéäå (åèaEzMd xn` §¨¨©¥©§Ÿ§¨©©¨



מי `vz zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f oey`x meil inei xeriy

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä©§−̈©§«Ÿ

(æé)íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦
ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

ñ :äøëaä©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג BÏ.אחים ׁשני ּכנגד (ב"ב ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק לבא  האב, מיתת .לאחר ְְְִַַַַָָָָֹֻ

(çé)ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬
:íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà̈¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«

i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ּבדברי ∑BÓe¯‰.סר מסרב ≈ִֶֶַָ∆ְְְִֵֵָ
ממרים  לׁשֹון ‡˙B.אביו, e¯qÈÂ∑(עא מתרין (סנהדרין ְְִִַָ¿ƒ¿…ְִַ

ׁשלׁשה  ּבפני אֹותֹוּבֹו אינֹוּומלקין ּומֹורה סֹורר ּבן . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ
ּתרטימר  ויאכל ׁשּיגנב עד לֹוג ּבׂשרחּיב חצי ויׁשּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ונאמר וסֹובא", "זֹולל ׁשּנאמר: כג)יין, "אל (משלי : ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַ

ּבזֹוללי  יין ּבסֹובאי למֹו"ּתהי עב)ּבׂשר ּובן (סנהדרין . ְְְְְִִֵֵֵַָָָ
לסֹוף  ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על נהרג ּומֹורה ְֱִִֵֵֶֶַַָָסֹורר
ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּדעּתֹו:
הּברּיֹות  את ּומלסטם ּדרכים ּבפרׁשת ועֹומד ,מֹוצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

חּיב  ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: .אמרה ְְַַַַָָָָָָ

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF` KxC lr ,zi`Ce KxcAziW`xA) §¤¤©¨¦©¤¤§§¥¦

(h"kd`xi 'd iM ,d`l d`EpU iM 'd `xIe©©§¦§¨¥¨¦¦§¤
:mknql al ixAWpAfh dxez §¦§§¥¥§¨§¨

.'Bâå øLà úà åéða úà Bìéçðä (æè©§¦¤¨¨¥£¤§
xW` z` Fligpd mFiA xn` `le§Ÿ¨©§©§¦¥£¤
Fligpd zaY Kinqdl ,eipA z` Fl didi¦§¤¤¨¨§©§¦¥©©§¦
minkg zxaq fnxl ,eipA z` xn`Ol©©£©¤¨¨¦§Ÿ§¨©£¨¦

Exn`W(.l"w a"a)ligpdl a`d lFkIW ¤¨§¤¨¨¨§©§¦
Fl rbFPX dOn xzFi eipAn cg` oal§¥¤¨¦¨¨¥¦©¤¥©

:dTlgd itM§¦©£ª¨
àìxaFr xMA m`e .'Fbe xMal lkEi Ÿ©§©¥§§¦¦¥¥

EWwdX dn aXizi dfaE ,e`lA§¨¨¤¦§©¥©¤¦§
cEnlY ligzOd xEACA mW zFtqFYd©¨¨©¦©©§¦©§

:opAx zxaql xnFlfi dxez ©¦§¨©©¨¨
.òîL epðéà 'Bâå Léàì äéäé ék (çé¦¦§¤§¦§¥¤Ÿ¥©

FxnF` zrcl KixvEPpi`didW ¨¦¨©©§¥¤¤¨¨

xirdl `AW ilE`e ,rnFW Fpi` xnFl Fl©¥¥©§©¤¨§¨¦
rxd xvi FkFzA Kilnn mc`WM iM¦§¤¨¨©§¦§¥¤¨©
drinXde dricid EPOn zllWp¦§¤¤¦¤©§¦¨§©§¦¨
lr cnFr xvId iM ,eil` xn`Pdn¥©¤¡¨¥¨¦©¥¤¥©
l` riBdn mixaCd rpFnE aNd gYtn©§¥©©¥¥©©§¨¦¥©¦©¤
,mXn z`vl EdEaIgi md iM WtPd©¤¤¦¥§©§¨¥¦¨
eixrFW EidW Klnl xaCd iYlWnde§¦§©§¦©¨¨§¤¤¤¨£¨
iptl lAwl mi`Ade mihqle miaPB©¨¦§¦§¦§©¨¦¦§Ÿ¦§¥
mdd mixrFXdW okYid mdn KlOd©¤¤¥¤£¦¨¥¤©£¦©¥
,KlOl maIgl qpMl zEWx mdl E`ivFi¦¨¤§¦¨¥§©§¨©¤¤

FxnF` `Ede ,dGd xaCd ok FnMiM §¥©¨¨©¤§§¦
Wi`l didi'FbernW EPpi`WExR 'Fbe ¦§¤§¦§¥¤Ÿ¥©§¥

`l iM drinXd KxrA `Ed llWnª§¨§¥¤©§¦¨¦Ÿ
aWFId rpFOd cSn mixaCd EdEriBi©¦©§¨¦¦©©¥©©¥

l"f mxnF`M aNd igYtn lr:(.`"q zFkxA) ©¦§§¥©¥§§¨§¨

ìB÷aKxvdW mrh .FO` lFwaE eia` §¨¦§¦©©¤ª§©

FlFwA xnFl wiRqd `le eia` xiMfdl§©§¦¨¦§Ÿ¦§¦©§
xird ,KEnqA xn`W eia`l xfFge§¥§¨¦¤¨©§¨¥¦
eiclFil dxFnE xxFq oA iM aEzMd©¨¦¥¥¤§§¨
FO`e eia`A cxFn FzFid oM EdaaFqi§§¥¥¡¥§¨¦§¦

l`xUi zqpkE d"awd mdW(d"t a"g xdf), ¤¥§¤¤¦§¨¥Ÿ©

FxnF` KxC lr('` ilWn)xqEn ipA rnW ©¤¤§¦§¥§©§¦©
itl iM ,LO` zxFY WHY l`e Lia`̈¦§©¦©¦¤¦§¦
mdipAn mhaW mikUFg eiclFIW¤§¨§¦¦§¨¦§¥¤
xWIde aFHd zFUrl mzF` migiPnE©¦¦¨©£©§©¨¨
,cxni mdA mBW aaFqi df ,mdipirA§¥¥¤¤§¥¤©¨¤¦§Ÿ

aEzMd xErW dfeWi`l didi iM'Fbe §¤¦©¨¦¦§¤§¦§
zqpkE d"awd lFwA rnFW EPpi`W rC©¤¥¤¥©§§¤¤
rnWi `l EdExQIW mbd dfle l`xUi¦§¨¥§¨¤£©¤¦§Ÿ¦§©

R mdil`xfgl lAwi `NW caNn WEx £¥¤¥¦§©¤Ÿ§©¥©£Ÿ
Fl cFr mFwOd oiaE FpiAW zFxarn¥£¥¤¥¥©¨

:mdil` rnWi `NWhi dxez ¤Ÿ¦§©£¥¤



vz`מב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g ipy meil inei xeriy

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑ׁשּצרי ּומֹורה'מּכאן סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּבביתּֿדין: .הכרזה ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'g ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִ
סֹוף  אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד ִִִִִִֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות,

וי  רעה, לתרּבּות מיתה ׁשּיצא ויתחּיב עברֹות עבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ıÚŒÏÚ.ּבביתּֿדין  B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה רּבֹותינּו(סנהדרין ְִֵ¿»ƒ»…«≈ֵַ
נתלין  הּנסקלין ּכל אלהים ,אמרּו: קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבסקילה  ה' והּמבר .ּתלּוי", ְְְִִֵַָָָ

(âë)íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤̧Æ©´
-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤

éäìà ýåýé øLà Eúîãàñ :äìçð Eì ïúð E ©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑ הּוא מל ׁשל ,זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ּבניו  הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי מׁשל .ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
נעׂשה  אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלׁשני

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׂשר
הקל  לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר:

ּכמֹו: ב)וזלזּול, נמרצת (מ"א קללה קללני .""והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìíéçcð BéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå:E §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑ עין רֹואהּוּכֹובׁש אינֹו .ּכאּלּו ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ
zÓlÚ˙‰Â ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו תראה ׁשּתתעּלם לא …ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִֵֶֶַֹ

ּפׁשּוטֹו. זהּו ל)מּמּנּו, ּפעמים (ב"מ אמרּו: ורּבֹותינּו ְְְְִִֵֶֶַָָ
וכּו'ׁשאּתה  .מתעּלם ְְִֵֶַַָ

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå àèç Léàá äéäé éëå (áëKnq §¦¦§¤§¦¥§§¨©
'dW itl ,diptlWl Ff dWxR̈¨¨§¤§¨¤¨§¦¤©
dNgzA ,mc`d oETY xcq lqlqn§©§¥¥¤¦¨¨¨¦§¦¨
fnxA iYWxRW FnM Fnvr lr Fxird¥¦©©§§¤¥©§¦§¤¤
lr a`d xird KM xg` ,`vz iM zWxR̈¨©¦¥¥©©¨¥¦¨¨©
oA didi iM wEqRA EpfnxW FnM oAd©¥§¤¨©§©¨¦¦§¤¥
xFCd inkg lr xird o`ke ,'Fbe xxFq¥§§¨¥¦©©§¥©
FxnF` `Ede ,ler iUFr lr oir gwtl¦§Ÿ©©¦©¥¨¤§§

zen hRWn `hg Wi`a didi iMx`Wpe ¦¦§¤§¦¥§¦§©¨¤§¦§©
cr daEWzA xfg `le FCxnA cnFr¥§¦§§Ÿ¨©¦§¨©

FxnF` `Ede ,F`hgA zOW,znEde ¤¥§¤§§§§¨
FxnF`M mkgd lr FpFxqg 'd dlze§¨¨¤§©¤¨¨§§

ur lr Fz` zilzedUFr ur mkgd df §¨¦¨Ÿ©¥¤¤¨¨¥¤
EdEv 'd iM ,FWpr lHi `EdW ixR§¦¤¦Ÿ¨§¦¦¨

d`Md cr gikFdlE xfgle gikFdloikxr) §¦©§©£Ÿ§¦©©©¨¨£¨¦

(:f"h,miWFcw zWxtA EpazMW FnkE§¤¨©§§¨¨©§¦

zOW cr df Wi`n Fpir milrd `EdWkE§¤¤¡¦¥¥¦¤©¤¥
:FA aIgzn¦§©¥

BøîBàåoFndl zFEvl `A .'Fbe oilz `l §§Ÿ¨¦§¨§©©£
,mkgd xg` Exdxdi `NW mr̈¤Ÿ§©§£©©¤¨¨

mxnF` KxC lr(b"t `"acpz)zi`x m` ©¤¤§¨¦¨¦¨
l` mFIA dxar xarW mkg cinlY©§¦¨¨¤¨©£¥¨©©
dUr `OW dliNA eixg` xdxdY§©§¥©£¨©©§¨¤¨¨¨
dUr i`CeA dEcinrde daEWY§¨§¤¡¦¨§©©¨¨

FxnF` `Ede ,daEWYFzlap oilz `l §¨§§Ÿ¨¦¦§¨
xdxdY `l dlap oM mB `xTi `hgd iM¦©¥§¦¨¥©¥§¥¨Ÿ§©§¥
zg` dpil onf `EdW dliNA eixg ©̀£¨©©§¨¤§©¦¨©©

,mkg cinlY `EdW urd lrxFaw iM ©¨¥¤©§¦¨¨¦¨
EPxAwYmFIA urd lrn `hg FzF`l ¦§§¤§¥§¥©¨¥©

mrHde ,Fnvr `Eddmidl` zllw iM ©©§§©©©¦¦§©¡Ÿ¦
mW lNgn dY` oM dUFr Lpi` m`W¤¦¥§¤¥©¨§©¥¥

W:KxAzi FcFakA rbFp dY` EN`kE min ¨©¦§¦©¨¥©¦§¦§¨©

øîâåxn`,Lznc` z` `Ohz `le §¨©Ÿ¤§Ÿ§©¥¤©§¨§
l"f 'xnF` KxC lr x`AzizAW) ¦§¨¥©¤¤§¨©¨

(:h"iwEidW lr `N` milWExi daxg `lŸ¨§¨§¨©¦¤¨©¤¨
xn`PW minkg icinlY DA miGana"dc) §©¦¨©§¦¥£¨¦¤¤¡©

(f"h e"l'd dEv dfle ,'Fbe miairln EidIe©¦§©§¦¦§§¨¤¦¨
z`nh mkg cinlY iEGaA EaaFqi `NW¤Ÿ§§§¦©§¦¨¨ª§©
'd zlgpA miiFB z`iaA ux`d̈¨¤§¦©¦§©£©

:dE`Ohiebk dxez ¦©§¨
.'Bâå øBL úà äàøú àì (àdWxR Ÿ¦§¤¤§¨¨¨

aEIg zEhxtA fnxl d`A Ff¨¨¦§Ÿ¦§¨¦
iwiCv ig l` ipA oikixSW zFgkFYd©¥¤§¦¦§¥¥©©¦¥
miwiCv dN` ode ,'d mrl zFUrl mlFr¨©£§©§¥¥¤©¦¦
FnM ,mig` mzlrn cvl E`xTi¦¨§§©©£¨¨©¦§
dbxcn `Ed df iEPMW LizFxirdW¤£¦¦¤¦¤©§¥¨
EPMzi xW` miiEPM lkAW dNrn xzFId©¥§ª¨¤§¨¦¦£¤¦§©

,mr icigi mdA(a"p dAx zFnW)dEv mzF`e ¨¤§¦¥¨§©¨§¨¦¨



מג `vz zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g ipy meil inei xeriy

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז ּבלבב(ב"מ ּתעלה וכי «¿…»ƒְְְֲִִֶַָ

דרׁשהּו אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו יהא ׁשּיּתנהּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
BÏ.רּמאי  B˙·L‰Â∑ הׁשבה ּבֹו יאכל ׁשּתהא ׁשּלא , ַַ«¬≈…ְֲֵֶֶַָָֹֹ

ּכל  אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבבית
עֹוׂשה  וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה - ואֹוכל ׁשעֹוׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּדבר

.יּמכר -ואֹוכל  ְִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעּתֹו ולא אלי אחי קרֹוב לא ב)ואם ׁשרֹואה (כב, מי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
הּנה  ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאבד
להתעּלם  אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָאפילּו
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאבדה

הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּכלֹומר,
ליהּודי  אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁש

מעֹולם. ראּו ֵֶָָֹׁשּלא

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑עינ אֹותֹולכּבׁש רֹואה אינ .ּכאּלּו …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב טעינה (ב"מ מּׂשאֹוזֹו להטעין , »≈»ƒְְְִִַַָָ
מעליו  ויׁשב ∑BnÚ.ׁשּנפל הל אם אבל ּבעליו, עם ֵֶַָָָƒְְֲִִַַָָָָָ

לטעֹון  רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: ְְְְִִִִִֶַָָָָָלֹו
ּפטּור  .טען", ְָֹ

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ipA md dN` xFW z` d`xz iM 'd¦¦§¤¤¥¤¥§¥
o`v mde zFndaM ElWnPW mc`̈¨¤¦§§¦§¥§¥Ÿ

,dUe xFW m`xw dfle miWcwLig` ¨¨¦§¨¤§¨¨§¤¨¦
xirdl df mW Fl qgie ,d"awd `EdW¤§¦¥¥¤§¨¦
mdW dEvn `Ed eiWFcTn in l ¤̀¦¦§¨§©¤¤¥

:EpazMW FnM miwiCSd©©¦¦§¤¨©§
BøîBàåmigCpFxnF` KxC lr('c lirl) §§¦¨¦©¤¤§§¥

'Fbe mdl ziegYWde YgCpe§¦©§¨§¦§©£¥¨¨¤§
lal 'd evie ,gCp `xTi 'd iR xaFrdW¤¨¥¦¦¨¥¦¨¦©§©
idl` `Ed eig`l maiWi `N` mNrzi¦§©¥¤¨§¦¥§¨¦¡Ÿ¥
oEMzp ,maiWY aWd xnFl ltke ,mlFr¨§¨©©¨¥§¦¥¦§©¥
dfaE aFHd Kxcl maiWi dNgYn iM¦¦§¦¨§¦¥§¤¤©¨¤
`Ede ,minXAW mdia` l` Eaxwzi¦§¨§¤£¦¤¤©¨©¦§

:Lig`l maiWY FxnF`§§¦¥§¨¦
BøîBàådfA .'Fbe Lig` aFxw `l m`e §§§¦Ÿ¨¨¦§¨¤

onf lr xAcn `Ed iM xird¥¦¦§©¥©§¨
FxnF` KxcM aFxw `l iM oFxg`d zElB̈¨©£¦Ÿ¨§¤¤§

(c"k xAcOA),aFxw `le EPxW`Fl cFr ©¦§¨£ª¤§Ÿ¨
izn rcFi oi`e uTd mYqPW FYrci `le§Ÿ§©§¤¦§¨©¥§¥¥©¨©
zwgxd aaFqi dfe ,zF`lRd uw¥©§¨§¤§¥©§¨©

xW`M lbx iiEhpE dpEn`dn zFaaNd©§¨¥¨¡¨§¥¤¤©£¤
df lM mr ,ElNd zFxFCA zF`Fx Epipir¥¥©©¨¦¨¤

'd eviLziA KFY l` FYtq`eziA df §©©£©§¤¥¤¤¥
Kxce miIg zFgx` EdcOlie WxcOd©¦§¨¦©§¥¨§©¦§¤¤
`le gx` iPn dHi lal xF` oMWi¦§Ÿ§©¦¤¦¦Ÿ©§Ÿ
zFprhE zFaWgnA FaiF` Ed`vni¦§§¥§§©§¨§¨
didi dfe ,EdliSY dxFY xF` iM zFafFM§¦¨©¦¥§¤¦§¤
FxnF` `Ede ,EdWxcie 'd dSxzIW cr©¤¦§©¤§¦§§¥§§

Fl FzaWde ,Fz` Lig` WxC crWExR ©§¨¦Ÿ©£¥Ÿ¥
FaiWn `Ed EN`M aEzMd eilr dlrn©£¤¨¨©¨§¦§¦

:caF` iPn¦¦¥
Bàmr lCYWdl mkgd KixSW dvxi¦§¤¤¨¦¤¨¨§¦§©¥¦

xqEOde dxFYd gkA l`xUi ipA§¥¦§¨¥§Ÿ©©¨§©¨
f`e FznWp 'd WxcIW dCwR mFi cr©§ª¨¤¦§¦§¨§¨
xnFl wCwce ,midl`d l` aEWY gExd̈©¨¤¨¡Ÿ¦§¦§¥©

Fl FzaWde`l eiNqxw Ecrni m`W ©£¥Ÿ¤¦¦§£©§ª¨Ÿ
Klze midl`d l` WtPd aEWŸ©¤¤¤¨¡Ÿ¦§¥¥

:zFtxgla dxez ©£¨
.äNòz ïëå BøîBàå (âWIW itl §§§¥©£¤§¦¤¥

'`d ,mixaC 'b mc`d zErvn`A§¤§¨¨¨¨§¨¦¨

,mc`AW ipgExd wlg 'a ,sEBd zaMxd©§¨©©¥¤¨¨¦¤¨¨¨
'` lkl zqx`nd dxFYd wlg 'b¥¤©¨©§Ÿ¤¤§¨

xn` sEBd zaMxd cbpM ,l`xUInoM ¦¦§¨¥§¤¤©§¨©©¨©¥
,FxFngl dUrYxn` ipgExd wlg cbpM ©£¤©£§¤¤¥¤¨¨¦¨©

FzlnUl dUrY oM`xTY Ff dpigA iM ¥©£¤§¦§¨¦§¦¨¦¨¥
zAW 'QnA mxnF`M dlnU(:a"pw)lWn ¦§¨§§¨§©¤©¨¨¨

wlg cbpkE ,zEkln icbA wNgW Klnl§¤¤¤¦¥¦§¥©§§¤¤¥¤
xn` dxFYdzca` lkl dUrY oke ©¨¨©§¥©£¤§¨£¥©

,Lig`fnxW FnM dca` aEzMd d`xwE ¨¦§¨¨©¨£¥¨§¤¨©
i"AWx(:'a oiWECw)Fl dca`PW inl lWn ©§¦¦¦¨¨§¦¤¤¤§¨

wlg iM ,'Eke in lr xGgn in dca £̀¥¨¦§©¥©¦§¦¥¤
cEa` `Ed dPd df Wi`l dlFrd̈¤§¦¤¦¥¨
FbiVdl lFki FzlEf oi`W oeiM mlFrdn¥¨¨¥¨¤¥¨¨§©¦
zErvn`aE ,milAwnd ixacA xEn`M̈¨§¦§¥©§ª¨¦§¤§¨
`vFn `Ed dPd daEWzA FzaWd£¨¨¦§¨¦¥¥

:DzF`c dxez ¨
(ãøBîç úà äàøú àì ãBò øîàå§¨©Ÿ¦§¤¤£

éçà.'Bâå Exn`i `NW dfA oEMzp ¨¦§¦§©¥¨¤¤ŸŸ©
Wi` lr `N` dEhvp `NW wiCSd©©¦¤Ÿ¦§©¨¤¨©¦
la` aWdA FpWi la` zFxarA gCPW¤¦¨©£¥£¨¤§§¨¥£¨



vz`מד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iyily meil inei xeriy

(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר (ספרי. …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»

ׁשאין  האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּתהא
נאּוף  לׁשם אּלא ‡M‰.זֹו ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑ ְִֵֶָ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»

הּנׁשים. ּבין ליׁשב אחר ליל ׂשער ּדבר יׁשיר ׁשּלא : ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּׁשחי הערוה  ּבית ׁשל ˙ÚB·˙.וׂשער Èk∑ אס רה לא ְְִֵֵֶֶֶַָָָƒ¬«ְָָֹ

לבּוׁש אּלא ּתֹועבה ּתֹורה לידי .הּמביא ְִִֵֵֵֶַָָָ

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
:íéðaä-ìòíàäçwú-àìíéöéaä-ìò Bàíéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«

i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְִָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב קּלה (שם מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ
ּכיס  חסרֹון ּבּה לׁשאין ייטב "למען ּתֹורה: אמרה , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

מצֹות  ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהארכּת
.חמּורֹות  ֲ

ß lel` 'h iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑ ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְִִִִַַַָ
מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּקן,
ולבגדים  וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמצוה

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ סביב ∑ÚÓ˜‰.נאים, ּגדר ְְְִִִַָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ׁשּמׁשּמר  ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָלּגג,
ּׁשּבתֹוכֹו ‰ÏÙp.מה ÏtÈŒÈk∑ ליּפל זה ,ראּוי ְֶַƒƒ…«…≈ִֶָֹ

,עלֿיד מיתתֹו ּתתּגלּגל לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
עלֿידי  וחֹוב זּכאי, עלֿידי זכּות .חּיב ׁשּמגלּגלין ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי מעקה (כב, חּיּוב הרי לׁשאל, יׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבית ׁשּקנה ּבמי ּגם ּדהּנה יׁשןהּוא לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש" "ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו – ְְְִִִֵֵַַַָָָָּביתֹו
צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהתחלת
צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ּבמציאת להתעּסק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּומתחיל
הן  ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסיגים ּבהגּבלֹות הינּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמעקה,

ׁשּכן  חדׁש", "ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבדּבּור
חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּי רּוחנית ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמעקה
הענין  ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוהרי
ּדתֹורה  (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּנגלה

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ְְִִִֵֵֶַַָּגּופא

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז  ·qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ
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ולא־תׂשים  לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּֽֽכי
מּמּנּו: הּנפל ּכי־יּפל ּבבית ח)ּדמים (כב, ְִִִִֵֵֶֶַָֹֹֽֽ

"עׂשה  ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ...ּבּמה
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָמעקה
מעקה  חּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהם
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוא
אינֹו גֹו' ּדמים" תׂשים "ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולדעּתי
עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָנתינת
ׁשּכתב  ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכי

ּדמים", תׂשים "ולא אבל הּמצֹות', ּב'ספר החמּׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבּׁשרׁש
לא־תעׂשה. מצֹות ּבמנין ְְְְֲִִִִֶַַֹהכניסֹו

הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, "ועׂשית (דברים : ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ
לא־תעׂשה". מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹמעקה

עׂשה  מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּו(לפי
ּובּטל  לא־תעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכבׁש
'ספר  על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמצות־עׂשה.

ׁשם. ְִַָהּמצֹות'
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לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּֽכי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון רוצח ולכאֹורה (הלכות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ריש  חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת

תכז) הּוא סימן מעקה ׁשאינן ּדחּיּוב ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָלדירה

ּבמעקה? נתחּיב ְְְֲִֵֶַַַַואּמאי
האכילה  הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ׁשגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּבּמקֹום

ב) כח, ּבּסּכה (סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻּדעּקר
וראה  יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין

הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור
ּבזבחים איתא א)והּנה עֹובדי (סג, הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָ

לׁשם  נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּכֹוכבים־ּומּזלֹות
הּקדׁשים  ּבקדׁש ּתלמּוד־לֹומר קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹואֹוכלין

ג)ּתאכלּנּו" הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק .(וכן ְֶֹ
ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות זמּנים ּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָונמצא
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
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לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי ּכתּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּקדֹוׁש ּבשל"ה ואיתא מּמּנּו". הּנֹופל יּפֹול ּכי ּפרׁשתנּו)גֹו' (סֹוף ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגבּול  האדם ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבֹוּה, הּוא ּגג רמז ּכתּוב: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"מצאתי
ֲַַָלּגאוה".

הּכתּוב: ּדברי לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־ּפי־זה
יׂשראל  ּבני ּבקרּוב עֹוסק יהּודי ּכאׁשר - חדׁש" ּבית תבנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ"ּכי

סביב  להּקּב"ה, "ּבית" ּובֹונה ׁשּבּׁשמים, ׁשּתהיה לאביהם ה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מּגאוה. ליּזהר עליו ,"לגּג מעקה "ועׂשית - ּביהדּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחדּורה
יכֹולה  הּגאוה אּלא עצמֹו, ּבעבֹודת חּסרֹון רק זה אין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכי
ּולקרב. להׁשּפיע רֹוצה הּוא עליו הּׁשני, אצל לנפילה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלגרֹום
ּובלי  הּלב, מן הּיֹוצאים ּבדברים הּׁשני על מׁשּפיע ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּכי
א ּפעּולתם. ויפעלּו הּׁשני לב אל יּכנסּו הּדברים אז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפנּיֹות,
יכֹול  ׁשּזה זאת לבד הּנה וגאוה, יׁשּות ּבדבריו מעֹורבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאם
הּנה  הּׁשני, את לקרב ּדבריו והצלחת ּבהׁשּפעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהפריע

הּׁשֹומע  את לרחק לגמרי, ההיפ את לגרֹום עלּולה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגאותֹו
ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

יכֹול  האדם ּדאין - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומדּיק
איׁש היה הּׁשני אם ּכי ּבאׁשמתֹו, אינּה הּׁשני ׁשּירידת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלטעֹון,
לּגאוה  ׁשּבדבריו האמת ּבין מבחין היה אזי ,הֹול ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׁשר

זרק" קליּפתֹו אכל, ו"ּתֹוכֹו ב)ׁשּבהם, טו, הּׁשני (חגיגה וירידת . ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה'. ּבעבֹודת ויֹורד "נֹופל" הּוא הרי ׁשּבלאו־הכי מּׁשּום ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא
ירידה  - הּגאוה  עליו ּפֹועלת לכן הּוא", "נֹופל ׁשהּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּכיון

יתירה. ְְִֵָָּונפילה
הּנֹופל" יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
מּכל־מקֹום  "נֹופל", ּבבחינת הּוא ׁשהּׁשני זה על הּבט ׁשּמּבלי -ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הינּו הּנֹופל, יּפֹול לא "ׁשּמ"ּגג ליזהר האדם על חּיּוב ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּוטל
אּלא  הּנֹופל, אצל יתירה לנפילה ּתגרֹום לא ׁשּל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּגאוה
ועבֹודה. לתֹורה ּולקרבֹו מּזה, ליזהר ּׂשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשה

(è)äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. וחרצן קידושין ּוׂשעֹורה חּטה ƒ¿»ƒְְְִַָָָ
יד  ּכל ∑Lc˜zŒÔt.ּבמּפלת 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ְֶַָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ

ּבין  הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר

ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון (ישעיה לגנאי ְְְְִִֵֵַָ
קּדׁשּתי"סה) ּכי ּבי ּתּגע מּלּוי ∑‰ÏÓ‡‰."אל זה ְְִִִִַַַ«¿≈»ִֶ

מֹוסיף  ׁשהּזרע .ותֹוספת ְִֶֶֶֶַַ

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»
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i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם והּואֿהּדין ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּואֿהּדין …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים .קׁשּורים ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ
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mi`lkA mixcB dWlW§Ÿ¨§¨¦§¦§©¦

ּתעׂשה־ּל ּגדלים . . ׁשעטנז תלּבׁש יא־יב)לא (כב, ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָּבתערֹובֹות
קרקע  וכלאי ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּתפירת
ּבּׁשּול  ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת הּלדת –ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ְְֲִֵֶַָָָָָָּבׂשר
מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהּנה

ּבציצית מּתרים ּבגדים מיבמות)ּדכלאי ּכהּנה (ּכּנ"ל ּובבגדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻֻ
הלכה  ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים הלכות (רמב"ם

לגבֹוּה.יא־יב) אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, משפטים)ּובבׂשר פרשת (סוף ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ

ּגם  ׁשאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּיהיה
החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש ְְְְִִֵֵַַַַַָֻּבּמקּדׁשים.
הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ּבטעם (קדושים ְְְִֵֶַַַַַַַַָָ

אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּסּור

סדרי  ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, מיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשני
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבראׁשית",
אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם

הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה
הם  הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכלאי
ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻאסּורים
חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻעניני
הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואדרּבה

הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד
ּבגדים, לכלאי דֹומה ׁשזה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָא
לא  אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי
לכלאי  ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ונצמח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנֹולד
ׁשאי־ עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבהמה,

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא להפרידן, ולכן אפׁשר חדׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ּבמקּדׁשין. ּגם ְְֲִִַָֻאסּורין

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
ñ :da-äqëz øLà£¤¬§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ (יבמות הּכלאים, מן הּכתּוב אף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑סֹופֹו. »≈∆»¿≈»

Ák„‡:י  ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא  ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

ÈÙkיב  Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äMà Léà çwé ék (âédxAC ¦¦©¦¦¨§¦§¨
Wi` ipA mB mc` ipA cbpM dxFY¨§¤¤§¥¨¨©§¥¦
dxFYd on mdipR mixfFg xW £̀¤§¦§¥¤¦©¨
KixSX dnl xvw mFId iM mxnF`M§§¨¦©¨¨§©¤¨¦
xn` mdilre ,digOd lr lCYWdl§¦§©¥©©¦§¨©£¥¤¨©

aEzMddX` Wi` gTi iMdxFYd z`f ©¨¦¦©¦¦¨Ÿ©¨
,dqx`nddil` `aEdgxf xaMW ©§Ÿ¨¨¨¥¤¨¤§¨¨§¨

ElAwe ipiq xdA dxFY lW DxF` mdilr£¥¤¨¤¨§©¦©§¦§
,zFgENdD`pUEutg mAl oi`W WExR ©§¥¨¥¤¥¦¨¨¥

`AWkE ,hRWOA DzpFr Dl zzl̈¥¨¨¨©¦§¨§¤¨

zW` q`nY dOl eil` xAcl gikFn¦©§©¥¥¨¨¨¦§¨¥¤
dpf dxFYd oi` iM aiWn mixErp§¦¥¦¦¥©¨¨¨
Fpi` mB ,dignl Kixv `Ede zqpxtnE§©§¤¤§¨¦§¦§¨©¥
DcEOl zErvn`n dkxA oniq d`Fx¤¦©§¨¨¥¤§¨¦¨
ixrW Fl oigYtp oi` DA wqri iM mbd£©¦©£Ÿ¨¥¦§¨¦©£¥
lM iM d`Fx `Axc`e ,daFh dqpxR©§¨¨¨§©§©¨¤¦¨

Wp`dDA miaWFg mpi`e dEwgxW mi ¨£¨¦¤¦£¨§¥¨§¦¨
`Ede ,aEh lM mi`ln mdiYA xTr lM̈¦¨¨¥¤§¥¦¨§

FxnF`,mixaC zlilr Dl mUe`ivFde §§¨¨£¦Ÿ§¨¦§¦
FxnF`A rx mW dilrdX`d z` ¨¤¨¥¨§§¤¨¦¨

iYgwl z`GdxtFM Fpi`W WExR ©Ÿ¨©§¦¥¤¥¥
dil` axw`e xnF`W `N` ,digETlA§¦¤¨¤¨¤¥¨¤§©¥¤¨
oFWl WExR milEzA Dl iz`vn `le§Ÿ¨¨¦¨§¦¥§
lr wRcl Epgi aiaq diwqFr iM wfgŸ¤¦§¤¨¨¦©£¦§Ÿ©
ricFn ,sxh `vnl mixg` izlC©§¥£¥¦¦§Ÿ¤¤¦©
ia` `xwPd `EdW d"awd iM aEzMd©¨¦¤©¦§¨£¦
DpFAlr ErAzi l`xUi zqpkE dxrPd©©£¨§¤¤¦§¨¥¦§§¤§¨
`Ede ,lFcBd oiC ziA iptl dxFY lW¤¨¦§¥¥¦©¨§

FxnF`,DO`e dxrPd ia` gwle §§¨©£¦©©£¨§¦¨
wfg fnx dxrPd ilEzA z` E`ivFde§¦¤§¥©©£¨¤¤Ÿ¤



מז `vz zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iyily meil inei xeriy

(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑:עברה ּגֹוררת עברה ¿»»¬ƒ…¿»ƒֲֲֵֵֶֶָָ

על  יט)עבר תׂשנא"(ויקרא לׁשֹון "לא לידי לבא סֹופֹו , ְִִֵַַָָָָֹֹ
‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי) אֹומר ׁשאין מּכאן ָָ∆»ƒ»«…ִֵֵֶָ

ּבעלּֿדין ּדבר  ּבפני .אּלא ְִִֵֶַַָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà äøòpä©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם) הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:,מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

DzErvn`A EbVi zFnx zFbVde dIlre©£¦¨§©¨¨ª§§¤§¨¨
,dxrXd FxnF`M c"aA DpFAlr ErAzie§¦§§¤§¨§§§©¨§¨

xdGA Exn`X dn `Ede('t b"g)cizr iM §©¤¨§©Ÿ©¦¨¦
,dxFY lW DpFAlr rAzl d"awd¦§Ÿ©¤§¨¤¨

dpWOA mxnF`kE(e"t zFa`)mdl iF` §§¨©¦§¨¨¨¤
:dxFY lW DpFAlrn zFIxAl©§¦¥¤§¨¤¨

äpäådpFAlr rAzl cnFrd zprh §¦¥©£©¨¥¦§Ÿ©¤§¨
FxnF`M Epiptl daEzMxn`e §¨§¨¥§§§¨©

iYzp iYA z` mipwGd l` dxrPd ia £̀¦©©£¨¤©§¥¦¤¦¦¨©¦
dX`l dGd Wi`ldiYzp `l WExR ¨¦©¤§¦¨¥Ÿ§©¦¨

DOr bdpzdl `N` zFIef oxwA DpBrl§©§¨§¤¤¨¦¤¨§¦§©¥¦¨
DzEqM Dx`W rxbi lal dX` bdpnA§¦§©¦¨§©¦§©§¥¨§¨
zWlW miWxtOW FnM ,DzpFre§¨¨§¤§Ÿ¨¦§Ÿ¤

xdGd 'qA mixaCd('e mipETY)mNMW ©§¨¦§¥©Ÿ©¦¦¤ª¨
,dxFYl oikixvd`pUiezAq fnx o`M §¦¦©¨©¦§¨¤¨¨¨©¦©

dpigA DzF`n `AW dPOn dwgxdd©©§¨¨¦¤¨¤¨¥¨§¦¨
dwgxdd mrh ozFpe ,d`pU z`xwPd©¦§¥¦§¨§¥©©©©§¨¨
`Ede ,wfge swY DA `vn `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¨¨¨Ÿ¤§Ÿ¤§

FxnF`zlilr mU `Ed dPdewCwC ,'Fbe §§¦¥¨£¦Ÿ§¦§¥
`Ed dPde xnFl,zn` df oi` iM xirdl ©§¦¥§¨¦¦¥¤¡¤

okFXd `pFVd `N` Fl mxB `NW¤Ÿ¨©¤¨©¥©¥
,FAxwAiYA ilEzA dN`eEide 'Fbe §¦§§¥¤§¥¦¦§§¨

zFlrn dOM dlnUM mixExA mixaCd©§¨¦§¦§¦§¨©¨©£
lM xaC lM zNgYW ,dxFYd wfge§Ÿ¤©¨¤§¦©¨¨¨¨
,`xap DliaWA ,`xap DA FNM mlFrd̈¨ª¨¦§¨¦§¦¨¦§¨
mlFrl dpEtSd daFh lke ,mIwzn DaE¨¦§©¥§¨¨©§¨¨¨
:DA mipwp aFHde miIgd zFxvF`e `Ad©¨§§©©¦§©¦§¦¨

øîàåWi`d hRWn didi df iM aEzMd §¨©©¨¦¤¦§¤¦§©¨¦
dpFW`x ,oiC ziA iR lr `Edd©©¦¥¦¦¨

l"f mxnF` KxC lr FzF` ExQiezFkxA) §¦§©¤¤§¨§¨

(.'deilr mi`A oixEQIW mc` d`Fx m ¦̀¤¨¨¤¦¦¨¦¨¨
dn lr WExR dxFY lEHaA dlzi 'Eke§¦§¤§¦¨¥©©

mipFxg`d Ewgcpe ,dxFYd lHAX¤¦¥©¨§¦§£¨©£¦
oFr lEHA `ld zprhA df xaC WExtA§¥¨¨¤§©£©£Ÿ¦¨
`NW cr FA dlY `l dOle `Ed lFcB̈§¨¨Ÿ¨¨©¤Ÿ
oi`W itl `Ed xaCd aEXie ,`vn̈¨§¦©¨¨§¦¤¥
dxFYd wqrA KixSX dnl xEriW¦§©¤¨¦§¥¤©¨

mxnF`M(a"t zFa`)oixFg oA dY` oi`e §§¨¨§¥©¨¤¦
ipirA d`xIW mbde ,dPOn lhAdl§¦¨¥¦¤¨©£©¤¥¨¤§¥¥
mi`A oixEQi d`xIWM ,wqrW mc`d̈¨¨¤¨©§¤¦§¤¦¦¨¦
Fl iE`xW FnM iM rci oFr oi`A eilr̈¨§¥¨¥©¦§¤¨

:EdEWpr df lre dUr `l zFUrl©£Ÿ¨¨§©¤£¨
BøîBàå.sqk d`n Fz` EWprefnx §§§¨§Ÿ¥¨¤¤¨©

Kxal aIgW zFkxA d`nl§¥¨§¨¤©¨§¨¥
EWxCW FnM ,mFi lkA(:b"n zFgpn) §¨§¤¨§§¨

Lidl` 'd dn l`xUi dYre FxnF`n¥§§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤
wEqtE d`n `N` dn ixwY l` l`FW¥©¦§¦¨¤¨¥¨¨
'nBA mxnF`M xn`p daEWY lraA df¤§©©§¨¤¡©§§¨©§¨

(`"kt x"a)daEWY `N` dYre oi` dYre§©¨¥§©¨¤¨§¨
Lidl` 'd dn l`xUi dYre aizkC¦§¦§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤
lCYWdl aIgW ,k"r 'Fbe l`FW¥§¤©¨§¦§©¥

:mnilWdl§©§¦¨
BøîBàådxrPd ia`l Epzpemd oNMW §§§¨§©£¦©©£¨¤ª¨¥

,dxrPd ia` `EdW 'dl zFkxA§¨©¤£¦©©£¨
zlEzA lr rx mW `ivFd iM FxnF`e§§¦¦¥¨©§©
zEllM `idW dpikXd `idW .l`xUi¦§¨¥¤¦©§¦¨¤¦§¨
zllFMW zixiUrd dCn `ide l`xUi¦§¨¥§¦¦¨¨£¦¦¤¤¤
dR lrAW dxFY z`xwp `ide d`n¥¨§¦¦§¥¨¤§©¤

FxnF`e ,og ircFil rEcIMdidz Fle ©¨©§§¥¥§§§¦§¤
cEnlzA aEIg oi`W mbd WExR 'Fbe§¥£©¤¥¦§©§
dfM mc` ,miYr zEriaw `N` dxFY¨¤¨§¦¦¦¨¨¨¤
lr cwWl Kixv dilr rx mW `ivFdW¤¦¥©¨¤¨¨¦¦§Ÿ©
lkEi `l dliNd lke mFId lM dizFzlC©§¤¨¨©§¨©©§¨Ÿ©

mdl Epivn dfke ,eini lM DgNWl§©§¨¨¨¨§¨¤¨¦¨¤
l"f EpizFAxl(d"kt x"wie)lrAW Exn`W §©¥¤¨§¤©©

cg` sC cnll libx did m` daEWY§¨¦¨¨¨¦¦§Ÿ©¤¨
lrA dfe ,KxCd df lr oke mipW cnli¦§Ÿ§©¦§¥©¤©¤¤§¤©©
`ivFn la` zFxard x`Xn daEWY§¨¦§¨¨£¥£¨¦
eini lM FhRWn dxFYd lr rx mW¥©©©¨¦§¨¨¨¨

:FzEpO` FzxFY aWi DOr¦¨¥¥¨ª¨
BøîBàå.'Fbe xaCd did zn` m`e §§§¦¡¤¨¨©¨¨§

dxFY iM rx` m` WExR¥¦¥©¦¨
oi`W DA ogaE Wi`d df cnNWDl ¤¨©¤¨¦¨©¨¤¥¨

EcnNW zEpin zxFY dzidW ,milEzA§¦¤¨§¨©¦¤¨§
wfg DA oi` FfM dxFze qEziaE wFcv̈©§§¨¨¥¨Ÿ¤
'd evi FfM dxFzl ,rx wlg `ide§¦¥¤©§¨¨§©
DcA`lE DlTql oa` DA zFOxl¦§¨¤¤§©§¨§©§¨
mixaCd dpd od iM mbd ,dzne FxnF`M§§¨¥¨£©¦¥¥¨©§¨¦
dpEMd ok iR lr s` d"awd iRn E`vIW¤¨§¦¦©©¦¥©©¨¨

l"f Exn` xakE ,`Ed ok `l(:d"n oiHB) Ÿ¥§¨¨§¦¦

iM ,sxVi oin FazkW dxFY xtq lr©¥¤¨¤¨§¦¦¨¥¦
rxd YxraE 'Fbe zFpfl dlap dzUr̈§¨§¨¨¦§§¦©§¨¨©

:xErA Kixve rx wlg `xTY Ff iM¦¦¨¥¥¤©§¨¦¦
BøîBàå'Fbe akW Wi` `vOi iM cFr §§¦¦¨¥¦Ÿ¥§

l"f mdixaC iR lr x`Azi¦§¨¥©¦¦§¥¤
(.h"p oixcdpq)dxFYA wqFrd iFB Exn`W ©§¤§¦¤¨§¨¥©¨

FxnF` `Ede ,k"r dzin aIg`vOi iM ©¨¦¨§§¦¦¨¥
dX` mr akW Wi`zqx`n `idW ¦Ÿ¥¦¦¨¤¦§Ÿ¤¤

,l`xUi zNM dxFYd `idW Dlral§©£¨¤¦©¨©©¦§¨¥
mdipW mB EznEwqFrd m"EMrd WExR ¥©§¥¤¥¨©¨¥

dilr Dl didi `l `idd dxFYd mbe§©©¨©¦Ÿ¦§¤¨©§¨
zEIg Dl oi`e Dxp KrcY `N` dil§¨¤¨¦§©¥¨§¥¨©

aizkC dxFY ixn` KxcM('c ilWn)iM §¤¤¦§¥¨¦§¦¦§¥¦
:md miIgci dxez ©¦¥



vz`מח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iyily meil inei xeriy

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(æé)éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈

:øéòä éð÷æ éðôì¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) מׁשל זה ּכּׂשמלה הרי הּדברים מחּורין :. »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈

ì ìëeé-àìñ :åéîé-ìk dçlL «Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³
òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ

‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית .ּכמֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי) מעׂשה להֹוציא ≈«¿≈∆ְֲִֵַ

לרּבֹות ,חּדּודים  "ּגם", מהם. נהנית האּׁשה ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מאחֹוריהם)אחריהםהּבאים  אחרים: אחר (שם).(ספרים :ּדבר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּולד  את לרּבֹות ׁשניהם", מעּברת "ּגם היתה ׁשאם , ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּתלד  עד לּה ממּתינין .אין ְִִֵֵֵֶַַָ

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁÎzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈



מט `vz zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iyily meil inei xeriy

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.לּה ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤

:Bcáì dnò áëL̈©¬¦−̈§©«

(åë)úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì äøòpìå§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤
ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−

:äfä øácä©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑:מׁשמעֹו זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְִֶַָ

העֹומד  ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּכי
להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ּבֹו:(פסחים ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָָ

ללּמד  ּבא זה למד הרי .וכּו'ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«

âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬
ñ :åéáà̈¦«

i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז לּקּוחין (קידושין ּבּה לֹו ואין אין , …ƒ«ְִִֵֵָ
ּבּה ּתֹופסין ‡·ÂÈ.קּדּוׁשין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות ְִִִָ¿…¿«∆¿«»ƒ

אביו  ׁשל יבם לאביו,ׁשֹומרת הראּויה ּכבר , והרי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
מּׁשּום: עליה יח)הּוזהר אּלא (ויקרא ?"אבי אחי "ערות ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

זה  על לּהלעבר ולסמ לאוין, יבא ּבׁשני "לא : ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
ממזר  ׁשאין ללּמד ּכריתֹות,מחּיבי אלא ממזר", ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבעריֹות  ׁשאין ּביתּֿדין, מיתֹות מחּיבי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוקלֿוחמר
ּביתּֿדין  ּכרת מיתת ּבּה .ׁשאין ִִֵֵֵֶַָָ

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ



vz`נ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iyily meil inei xeriy

(á)ñ :ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּנּדּכאּו(יבמות אֹו ׁשּלֹוׁשּנפצעּו ÎÙL‰.ּביצים ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, .קּלּוח ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` 'f mei meid)

ולא  לבּסֹוף, ּבאלף ּדּכא" "פצּוע לכּתב הֹורה הּזקן ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹאדמֹו"ר
ְֵּבה"א.

הּסֹופר, עזרא ׁשהּגיהֹו ּבידם ׁשּקּבלה ספר־ּתֹורה יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבפראג
ּבפרׁשת  ּתמיד אֹותֹו וגֹוללין ּתֹורה, ּבׂשמחת אּלא ּבֹו קֹורין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאין
ּבֹו וכתּוב ראיתיו, תרס"ח ּבׁשנת ּבפראג ּכׁשהייתי ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשמע.

ראיתי  תרס"ז, ּבׁשנת ּבוארמס ּכׁשהייתי ּכן ּבאלף. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּדּכא"
מרֹוטנּבּורג, מהר"ם ׁשּכתבֹו ּבידם מקּבל אׁשר ספר־ּתֹורה ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשם

יהּודא' ּב'ׁשארית ועּין ּבאלף. "ּדּכא" ּכתּוב ּבֹו (יֹורה־ּדעה וגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ט"ז) נחמיה'סימן כ"ב)ו'דברי סימן 'מׁשנת (יֹורה־ּדעה ּובספר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לב)אברהם' ּבזה.(סימן הּדנים ספרים ּכּמה מצּין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

(â)ò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àìéøéN «Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא .יׂשראלית לא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יּׂשא .יׂשראלית לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå øác ìò 'Bâå éðBnò àáé àì (ãŸ¨Ÿ©¦§©§©§
FxnF` dWwEnCw `l xW``lde ¨¤§£¤Ÿ¦§©£Ÿ

aEzMd xn`W Epivn(h"k 'a lirl)xW`M ¨¦¤¨©©¨§¥©£¤
EWxtE ,mia`FOde 'Fbe eUr ipA il EUr̈¦§¥¥¨§§©¨¦¥§

l"f EpizFAx(mW i"Wx)xn`Ol xfFgW ©¥©¦¨¤¥©©£©
mdilr ExkU mdW xg` 'a ,sqMA lkŸ̀¤©¤¤©©¤¥¨§£¥¤
`NW lr WEgl mFwO dn mlNwl mrlA¦§¨§©§¨©¨¨©¤Ÿ

xn`W ilE`e ,mglA EnCwxaC lr'Fbe ¦§©¤¤§©¤¨©©§©§
oiCd aIgzi calA Ff dAq lrW xirdl§¨¦¤©¦¨¦§©¦§©¥©¦
Encw 'itE ,ldTA E`Fai `NW mwigxdl§©§¦¨¤Ÿ¨©¨¨¥¦§
mglA mAl crql oFxFC `ivFdl `Ed§¦§©¥¦¨§¤¤
lMn oM zFUrl miaIg mdW 'Eke§¤¥©¨¦©£¥¦¨
mlnB xW` zFlEnBd lM lrM zFO`d̈ª§©¨©§£¤§¨¨
dn iM ,mFlXd eilr Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦¨¨©¨¦©
mz`pdl did minE mgl mdl ExkOX¤¨§¨¤¤¤©¦¨¨©£¨¨¨
mliRdl mzFYtl mB a`Fn lW¤¨©§©¨§©¦¨
xnFl aEzMd wCwCX dn `Ede ,zFixrÄ£¨§©¤¦§¥©¨©

mkz` EnCw `l:mkz`pdl WExR Ÿ¦§¤§¤¥©£¨©§¤
ãBòmdixaC iR lr miaEzMd Ex`Azi¦§¨£©§¦©¦¦§¥¤

`pn Exn`W e"r sC zFnaiA l"f¦¨©¤¨§§¨
iAx xn` zxYn zia`FOW iNn iPd©¥¦¥¤¨¦ª¤¤¨©©¦
dil xn` 'Fbe `xw xn`wC 'Eke opgFi¨¨§¦§¨©§¨§¨©¥
xn` zia`Fn `le ia`Fn `pipY xpa ©̀§¥¨¦¨¨¦§Ÿ¨¦¨©
ixvn 'Eke xfnn dYrn `N` b`FC Fl¥¤¨¥©¨©§¥§¦§¦
`nrh WxtnC `kd ip`W zixvn `le§Ÿ¦§¦¤£¦¨¨¦§¨¥©£¨

oi`e 'Eke Wi` lW FMxC 'Fbe xaC lr©§©§©§¤¦§§¥
miWpe 'Eke mCwl mdl did 'Eke DMxC©§¨§¨¨¨¤§©¥§§¨¦
cIn dilr ifExk`l ErA miWp z`xwl¦§©¨¦¨§©§¥¨¤¨¦¨
'Eke FAxg xbgW cOln 'Fbe `Wnre§©¨¨§§©¥¤¨©©§§
Ff dkld rnFW Fpi`W in lM xn`e§¨©¨¦¤¥¥©£¨¨
lW FpiC ziA iRn iplAwn axgA xwCi¦¨¥©¤¤§ª§¨¦¦¦¥¦¤
mFwn lMn ,zia`Fn `le ia`Fn l`EnW§¥¨¦§Ÿ¨¦¦¨¨
Kln zA dCEaM lM `nBxY `iWw©§¨©§§¨¨§¨©¤¤
zipFOr `le ipFOr i`pzM ,dnipR§¦¨§©¨¦©¦§Ÿ©¦
dcEdi iAx ixaC zia`Fn `le ia`Fn¨¦§Ÿ¨¦¦§¥©¦§¨
`l xW` xaC lr xnF` oFrnW iAx©¦¦§¥©§©£¤Ÿ
,l"kr 'Eke mCwl Wi` lW FMxC 'Fbe§©§¤¦§©¥§
dfe i`pzM d"cA zFtqFYd Eazke§¨§©¨§§©¨¦§¤
iXwY dcEdi 'xl xn`Y m`e mpFWl§¨§¦Ÿ©§§¨¦©§¥
ipFOr iAbC i"x xnF`e ,ixvn dil¥¦§¦§¥¦§©¥©¦
oFOr aYkle xSwl Fl did ia`FnE¨¦¨¨§©¥§¦§Ÿ©
hrnlC Wxcnl ol zi` KMld a`FnE¨¦§¨¦¨§¦§¨¦§©¥
did m` ixvn la` zia`FnE zipFOr©¦¨¦£¨¦§¦¦¨¨
azMC i`de ,Kix`n did mixvn azFM¥¦§©¦¨¨©£¦§©§¨©

Fc`azM ixvn aB` mFc` azM `le in ¡¦§Ÿ¨©¡©©¦§¦¨©
:l"kr inFc ¡̀¦

ïéàå`l iM mi`xp zFtqFYd ixaC §¥¦§¥©¨¦§¦¦Ÿ
oFWl aEzMd xn`IW Epivn̈¦¤Ÿ©©¨¨
eixg` xnFl cizrX dn aB` dNgYA©§¦¨©©©¤¨¦©©£¨
,zFkldA zFrhl WIW mFwnA mB dnE©©§¨¤¥¦§©£¨

Dnvr ixvn zTlg m` `nlWA cFre§¦§¨¨¦£ª©¦§¦©§¨
mFwn Wi ixvn aYkl aEzMd Kixv did̈¨¨¦©¨¦§Ÿ¦§¦¥¨
xAcl diptNWA aEzMd dPXW xnFl©¤¦¨©¨§¤§¨¤¨§©¥
xAC `l Dnvr ixvn m`e ,DA `vFIM©¥¨§¦¦§¦©§¨Ÿ¦¥
mixvn aYkl Kixv didW obdM aEzMd©¨©Ÿ¤¤¨¨¨¦¦§Ÿ¦§©¦
`NW mixnF` Ep`W `N` zixvn llkl¦§Ÿ¦§¦¤¨¤¨§¦¤Ÿ
inFc` xn`W xn`p Ki` Kix`dl dvẍ¨§©£¦¥Ÿ©¤¨©¡¦
:oC ip` dilr DtEB ixvOW ixvn aB ©̀©¦§¦¤¦§¦¨¨¤¨£¦¨

àBáìåixacA xirdl Wi xaCd wnrl §¨§Ÿ¤©¨¨¥§¨¦§¦§¥
'aA lagd fg` dOl xpa ©̀§¥¨¨¨©©¤¤§
ia`Fn wEIC xn` dNgYn oiW`ẍ¦¦§¦¨¨©¦¨¦
lr mrh zzl xfge dcEdi iAx zxaqM¦§¨©©¦§¨§¨©¨¥©©©
'x zxaqM 'Fbe EnCw `l xW` xaC§©£¤Ÿ¦§§¦§¨©
gkEn oFWNd zErnWOn iM oFrnW¦§¦¦©§¨©¨¨
mrHn FA xfg `l ipW mrh xn`WMW¤§¤¨©©©¥¦Ÿ¨©¦©©
`l m`W oM zpzFp `xaQde ,oFW`xd̈¦§©§¨¨¤¤¥¤¦Ÿ
FzxizQW mrh xpa` xn` dOl ok¥¨¨¨©©§¥©©¤§¦¨
zFtqFYd ixacl i"xl `nlWA ,FCvA§¦¦§¨¨§¦§¦§¥©¨
`din mzxaql mdilr EpiWwdW mbd£©¤¦§¦£¥¤¦§¨¨¨¦¨
xpa` `N` ,Exn`W mrHn eixaC xn`̈©§¨¨¦©©¤¨§¤¨©§¥
ziWTn xfgX dOA FYrC dNB ixd£¥¦¨©§©¤¤¨©¦ª§©
EwlgW FnM wNgl xaFq Fpi`W ixvn¦§¦¤¥¥§©¥§¤¦§

:zFtqFYd©¨
ïëà'x zxaql xpa` zpEM iM d`xp ¨¥¦§¤¦©¨©©§¥¦§¨©

ia`Fn FxnF`n WxFCW `id opgFi¨¨¦¤¥¥§¨¦



ני `vz zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iyily meil inei xeriy

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa CøcaE ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: ּכן?מּכלל זה אף יכל "לא , ּתלמּודֿלֹומר: …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז  Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lr zlEGW ,'Fbe xW` xaC lr FxnF`nE¥§©§¨£¤§¤©©
mrhe ,ixvOn dWxCd xYql Wi xaC§©¥¦§Ÿ©§¨¨¦¦§¦§©©
xnF` did m` cal 'Fbe xW` xaC lr©§©£¤§§©¦¨¨¥
'Fbe xaC lr xnF`W mbd oFOre a`Fn¨§©£©¤¥©§©§
wcFv Fpi` mrHdW mbd mixnF` Epiid̈¦§¦£©¤©©©¥¥
FNM lr dxfBd d`A miWp`A `N ¤̀¨©£¨¦¨¨©§¥¨©ª
oM mB mi`A miWPdW cFre ,zg`M§©©§¤©¨¦¨¦©¥
oixEq`W mixkGd mdW lEqR rxGn¦¤©¨¤¥©§¨¦¤£¦
`N` miklFd Ep` oi` dfA `vFIkaE§©¥¨¤¥¨§¦¤¨

aizkC a`d xg`(a '` xAcnA)mzgRWnl ©©¨¨¦§¦©¦§¨§¦§§Ÿ¨
ia`FnE ipFOr xn` m`e ,mzFa` zial§¥£¨§¦¨©©¦¨¦
Epiid xaC lr mrh Epl did `le§Ÿ¨¨¨©©©§©¨¦
xn`W FnM ia`Fn xn`W mixnF`§¦¤¨©¨¦§¤¨©
`le WxFC mdipXnE ,inFc`e ixvn¦§¦©¡¦¦§¥¤¥§Ÿ

:zia`Fn `le zipFOr©¦§Ÿ¨¦
äæìå,mixMfPd minrh 'a xpa` xn` §¨¤¨©©§¥§¨¦©¦§¨¦

`id y"xe dcEdi iAx zwlgnE©£Ÿ¤©¦§¨§¦
ia`Fn mrhC xaFq i"x iM ,KxCd df lr©¤©¤¤¦¥§©©¨¦
xn`nE ,zia`Fn `le xnFl aIgzi cal§©¦§©¥©§Ÿ¨¦©£©
`le zFAxl `l ipaIgn Fpi` xaC lr©§©¥§©§¥¦Ÿ§©§Ÿ
mrhe ,mrHd x`a` xW`M hrnl§©¥©£¤£¨¥©©©§©©
ozPW mrHdW mEXn inFc`e ixvn¦§¦¤¡¦¦¤©©©¤¨©
zixvn mB llkl ipaIgn aEzMd©¨§©§¥¦¦§Ÿ©¦§¦
miWp`d mig` md oM FnMW zinFc`e¤¡¦¤§¥¥©¦¨£¨¦
DA EpiidW ux`d zExB mB ,miWpM§¨¦©¥¨¨¤¤¨¦¨
Wg `le ,miWpe miWp` DA mieẄ¦¨£¨¦§¨¦§Ÿ¨
oi`W oeiM inFc`e ixvn xnFl aEzMd©¨©¦§¦¤¡¦¥¨¤¥
'xM xaq `le ,xMfPM zFrhl mFwn̈¦§©¦§©§Ÿ¨©§
F` xaC lr FxnF`n gikFdl oFrnW¦§§¦©¥§©§©
F` xpa` ixaC WExtA EpazMW mrHn¦©©¤¨©§§¥¦§¥©§¥

:b`FC lW FzIgcl WEgl WIW mrHn¦©©¤¥¨¦§¦¨¤¥
äîeWi dCEaM lM 'nBA dnBxYX ©¤¦§§¨©§¨¨§¨¥

xn` `NW xWt` xnFle cCvl§©¥§©¤§¨¤Ÿ¨©
`weC `N` dnipR Kln zA dCEaM lM̈§¨©¤¤§¦¨¤¨©§¨
oi`Fx Ep`W xg` dpFfA `l dCEaMA¦§¨Ÿ§¨©©¤¨¦
mdn cFaM dlB zFtEvg dUrn diUrn©£¤¨©£¥£¨¨¨¥¤
'Eke mCwl mdl did xnFl oiCd xfge§¨©©¦©¨¨¨¤§©¥§
oi`W xnFl mipR Wie ,miWpl miWpe§¨¦§¨¦§¥¨¦©¤¥
'An zEpfl mzxwtdn di`x `iadl§¨¦§¨¨¥©§¨¨¨¦§¦
mExiwtdW cSn Eid miqEp` '` ,minrh§¨¦£¦¨¦©¤¦§¦
mdilr ciRwY `l dxFYd 'a ,miWp`d̈£¨¦©¨Ÿ©§¦£¥¤
ux` KxC oi`W xaC EUr `l dOl̈¨Ÿ¨¨¨¤¥¤¤¤¤
mbd dCEaM lM mEXn FzFUrl miWpl§¨¦©£¦¨§¨£©
dYrnE ,xg` xacA onvrA Elflf mdW¤¥¦§§§©§¨§¨¨©¥¥©¨
xac lrn dgkFd oi`e milEwW mixaCd©§¨¦§¦§¥¨¨¥©§©

:ia`FnE ipFOr wECwCn gikFde§¦©¦¦§©¦¨¦
'øåmlFrl iM drxkdA xaFq oFrnW §¦§¥§©§¨¨¦§¨

mixEhtE dCEaM lM zprhA mpWi¤§¨§©£©¨§¨§¦
,aEzMd mrh opiWxce mgNd znCwdn¥©§¨©©¤¤§©§¦¨©©©¨
`xnBA mxnF` x`Azi df KxclE§¤¤¤¦§¨¥§¨©§¨¨
dCEaM lM xn`n lr xfFgW i`pzM§©¨¦¤¥©©£©¨§¨
itl iM ,Dl Dknq dfle dnipR Kln zA©¤¤§¦¨§¨¤§¨¨¨¦§¦

WExR'x lW mzEwlgn xTr lM Ep ¥¥¨¦¨©§§¨¤
xn`i m` `N` Dpi` oFrnW 'xe dcEdi§¨§¦§¥¨¤¨¦¥¨¥

:`l F` dCEaM lM zprh mdilr£¥¤©£©¨§¨Ÿ
úàöîð,Ff dcB`A zFxaq 'b xnF` ¦§¥¨¥§¨§©¨¨

WxFC opgFi 'x zrEnW itl§¦§©¨¨¥
,xaC lr FxnF`nE ia`Fn FxnF`n¥§¨¦¥§©§©
,cal ipFOr FxnF`n dcEdi 'x zxaqle§¦§¨©§¨¥§©¦§©
`id dWxCd xTr oFrnW 'x zxaqle§¦§¨©¦§¦©©§¨¨¦

:xaC lr 'nF`n¥§©§©
äzòîemB oFrnW 'x ixacl `nlWA ¥©¨¦§¨¨§¦§¥¦§©

Wi opgFi 'x lW FzrEnWl¦§¨¤¨¨¥
xn`Ol oFkp mrh,xaC lr`N` ©©¨©©£©©§©¤¨

`N` WxFC Fpi`W dcEdi iAx zxaql¦§¨©©¦§¨¤¥¥¤¨
DnFwnA EpziWw ia`FnE ipFOr zaYn¦¥©©¦¨¦ª§¨¥¦§¨

aEzMd xnFl Kxvd dnl zcnFrlr ¤¤§©ª§©©©¨©
,xaCzNgzA EpazMW FnM aXizie §©§¦§©¥§¤¨©§¦§¦©

:oiprd̈¦§¨
áeLizi`xe df oipr okY l` iYcnr̈©§¦¤Ÿ¤¦§¨¤§¨¦¦

mCwl zFawPd lr dprh oi`W¤¥©£¨©©§¥§©¥
mAlA EvxIW Lnvr rBd iM miWPl©¨¦¦©©©§§¤¦§§¦¨
zEWx `lA zFUr Elki lFkId mCwl§©¥©¨¨§¨§Ÿ§
miaiF` odilrA zF`xA mB dnE odilrA©£¥¤©©¦§©£¥¤§¦
EnCwi `NW mbd md miqEp` mdl̈¤£¦¥£©¤Ÿ§©§
`l xW` zprh oi` dYrnE ,mzF`¨¥©¨¥©£©£¤Ÿ
oiCd cnre mixkGd lr `N` EnCw¦§¤¨©©§¨¦§¨©©¦
zia`Fn `le ia`Fn zipFOr `le ipFOr©¦§Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦
xn`W FnkE ,oin zprh b`FC zprhe§©£©¥©£©¦§¤¨©
Ff `iWw eiptl Exn`WM ipFNXd dIg £̀¦¨©¦¦§¤¨§§¨¨ª§¨
WxcOA xEn`M d`pin xn`e dxtd¥¥¨§¨©¦¨¨¨¨©¦§¨

:(a"k l`EnW Wxcn)d dxez ¦§©§¥

.'Bâå äáà àìå (åFxnF`da` `le §Ÿ¨¨§§§Ÿ¨¨
cSn rnWl mFwn didW mbd WExR¥£©¤¨¨¨¦§Ÿ©¦©
,mdA fg`p mrlA didW `hgd itpr©§¥©¥§¤¨¨¦§¨¤¡©¨¤
`le mrh `lA 'd dSxzp ok iR lr s ©̀©¦¥¦§©¨§Ÿ©©§Ÿ
'd Lad` iM mrHd ozpe ,'Fbe rnẄ©§§¨©©©©¦£¥§
,df xacl iE`x ziidW cvl `l WExR¥Ÿ§©¤¨¦¨¨§¨¨¤
da` `le wEqRA iYWxRX dn oIre§©¥©¤¥©§¦©¨§Ÿ¨¨

oFgiq('l 'a lirl).f dxez ¦§¥



vz`נב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iriax meil inei xeriy

ß lel` 'i iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìéøöî áòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
:Böøàá úééä øâ-ék¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ ׁשראּוי לגמרי ואףֿעלּֿפי , …¿«≈¬…ƒְְְִֵֶַַַָ
לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל.È¯ˆÓ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ

וכל  מה מּכל ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אכסניא  לכם ׁשהיּו לפיכּטעם? הּדחק. .ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑ »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿
מּיד  מּתרין האּמֹות ׁשהּמחטיא ּוׁשאר למדּת הא , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻ
ההֹורגֹו מן לֹו קׁשה ּבעֹולם לאדם, הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, . ְְְִֶֶַַָָָָָָ

העֹולם  ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּזה,
וכן  נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּבא.

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. .מצרים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַ

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ékøác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬
:òø̈«

i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת .מקטרג ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÈÂˆ‡.ּבהוה ּדּבר ƒ¿≈»¿»ִֶֶַַָֹ¿»»

‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑ מצותֿעׂשה È·‡.זֹו ‡Ï ∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…
‰Án‰ CBzŒÏ‡∑ ליּכנס ואסּור לאֿתעׂשה. מצות זֹו ∆««¬∆ְְֲִִֵֶַַָָֹ

לוּיה, ׁשכינה ו למחנה למחנה סח)ּכלֿׁשּכן .(פסחים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáé̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ יטּבל ׁשמׁשֹו להערב ׁשאינֹוסמּו ּׁשמׁש, הערב ּבלא .טהֹור ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ ענן ל חּוץ. ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ¯‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

È¯LÓÏ˙‡יג  ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äðçî àöú ék (émbd WExR ¦¥¥©£¤§¥£©
Wipri `l 'dW zFxar iwECwC WIW¤¥¦§¥£¥¤Ÿ©£¦
,lw Wpr didi Wipri m`e mdilr£¥¤§¦©£¦¦§¤Ÿ¤©
`EdW dpMQd zrWAW aEzMd ricFn¦©©¨¤¦§©©©¨¨¤
oikixv mdiaiF` lr mi`vFIW onfA¦§©¤§¦©§¥¤§¦¦

FxnF`M zFxar iwECwC lMn dxinW§¦¨¦¨¦§¥£¥§§
rx xaC lMnzazA llke ,'FbexaC ¦Ÿ¨¨¨§§¨©§¥©¨¨

xirde ,rxd aaFqi EPOOW zFAq mB©¦¤¦¤§¥¨©§¥¦
La didi iM dfl KEnq dESX dOA©¤¤¦¨¨¨¤¦¦§¤§
Exn`e 'Fbe xFdh didi `l xW` Wi ¦̀£¤Ÿ¦§¤¨§§¨§

l"f EpizFAx(.e"n zFAzM)dxar ixEdxdW ©¥§ª¤¦§¥£¥¨
oEMzpe ,dliNA ixw icil oi`ian mFIA©§¦¦¦¥¤¦©©§¨§¦§©¥
`vFIM lrW xnFl df zEkinqA aEzMd©¨¦§¦¤©¤©©¥
lMn YxnWpe xn`OA evi dfÄ¤§©©©£©§¦§©§¨¦Ÿ

:'Fbe`i dxez §
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(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåõeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá äzøôçå§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£EÊ‡ŒÏÚ∑ מּׁשאר לבדּתׁשמיׁש זינEÊ‡∑.ּכלי ּכלי .ּכמֹו «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà ýåýé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåøò Eáñ :E §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ֿהּואּדבר"",הּקדֹוׁשּֿברּו .ערות ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòî¥¦¬£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.לארץ ּכתרּגּומֹו מחּוצהֿלארץ ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æé)ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòLñ :epðBz àì Bì áBha E §¨¤−©´®−Ÿ¤«

(çé)Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−
:ìàøNé éðaî¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּומזּמנת מקּדׁשת מפקרת, …ƒ¿∆¿≈»ְְְֶֶֶֶֶֶֻֻֻ
˜„L.לזנּות  ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד למׁשּכב (סנהדרין מזּמן ְִ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָֻ

יׂשראל  מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָזכּור,
זֹו ׁשאף עבדא', היא,לגבר זנּות לבעילת מפקרת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻ

הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻמאחר

ׁשּנאמר: כב)לחמֹור, החמֹור",(בראשית עם ּפה לכם "ׁשבּו ְֱֲֲִֶֶֶַַַָֹ
יׂשראל  מּבני ּגברא יּסב 'ולא לחמֹור. הּדֹומה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעם
ׁשּכל  ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאּתתא
לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין זנּות, ּבעילֹות ְְְְִִִִִֵֶָּבעילֹותיו

.ּבּה ָ

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì E-íb E ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©

ñ :íäéðL§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה נתן ∆¿«»ְְֶֶַַָָָָָ

Ïk·.להקרבה  ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ŒÌb.החליף ְְַָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«
Ì‰ÈL∑(סה ׁשּנּויהם (ב"ק ועׂשאן לרּבֹות חּטים ּכגֹון , ¿≈∆ְְֲִִִֵֶַַָָ

.סלת  ֶֹ

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ ללוה רּבית אזהרה יּתן ׁשּלא לּמלוה:, אזהרה ואחרּֿכ כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"תּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו  ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

¯dBaטז  „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Áa„‡יז  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈
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ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תּׁשי כ)לא הּמתים (כג, לתחּית קם אינֹו ּברּבית הּמלוה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
ס"ב) ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מרויח (שו"ע ּברּבית ְְְִִִֶַַַַהּמלוה

לסחר  לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ׁשּבעבר ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּכסף
לעבד  ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹּבֹו.
ּבעבֹודה  ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל "לסחר", ְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָֹֹעבֹודתֹו,
ׁשּכן  הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעצמּה.

לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֻּדבר
הּמתים  לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא
הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכפׁשּוטּה.
צותא). מלׁשֹון ('מצוה' חּיים" ּב"אלקים מהתחּברּות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא
ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ׁשּלא ּברּבית, הּמלוה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹואּלּו

הּמתים. ּבתחּית קם אינֹו ְִִִֵֵַַָָָּכאמּור,

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýéäzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

ñ :dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨«
i"yx£CÈM˙ È¯ÎpÏ∑,לאחי ּבׁשני (שם)ולא עליו לעבר 'עׂשה', – 'עׂשה' מּכלל הּבא ו'עׂשה''לאו' .לאוין «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

:àèç¥«§
i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו 'עׂשה'(ר"ה תעׂשה'ליּתן 'לא .על »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ·‡:כג  C· È‰È ‡Ï ¯cÓÏ ÚÓz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

éMú éøëpì (àëéçàìe CéMú àì E.C ©¨§¦©¦§¨¦Ÿ©¦
xnFl ltM dOl dWw`l Lig`lE ¨¤¨¨¨©©§¨¦Ÿ

KiXzKiXz `l KEnqA dESW xg` ©¦©©¤¦¨§¨Ÿ©¦
Exn` l"f EpizFAxe ,'Fbe Lig`l(:d"r n"a) §¨¦§§©¥¨§

oEMzPW ilE`e ,oie`l 'aA eilr xarl©£Ÿ¨¨§¨¦§©¤¦§©¥
m` iFbl `id dkiWPdW mbdW xnFl©¤£©¤©§¦¨¦§¦
cFr lM xEq` l`xUi ici lr xaCd©¨¨©§¥¦§¨¥¨¨
Fz`eld crA iFBd xiMn Fpi` l`xUIW¤¦§¨¥¥©¦©§©©§¨¨
`Ed Kke iFBd oFMWn FciA oi` m` F`¦¥§¨©§©§¨

:oiCd©¦
ãBòmipFxg`d EwlgX dnl fnxic"ei) ¦§Ÿ§©¤¨§¨©£¦

(h"pw 'iqcinzdl xEq` iFbl ENt`W ¦¤£¦§¨§©§¦
mB FpYl `Fai `OW mEXn dfÄ¤¦¤¨¨¦§©

FxnF` `Ede ,l`xUilKiXz ixkPl §¦§¨¥§§©¨§¦©¦
ot`A dUrY `NW xaCd `Ed i`pzE§©©¨¨¤Ÿ©£¤§Ÿ¤
KiXYW lEwlw dGn `vIW¤¥¥¦¤¦§¤©¦

:Lig`lak dxez §¨¦

.'Bâå àèç Eá äéäå (áëlr WExR §¨¨§¥§§¥©
l"f mxnF` KxC(:a"l zAW)oFrA ¤¤§¨©¨©£

,k"r mc` lW eipaE FYW` mizn mixcp§¨¦¥¦¦§¨¨¤¨¨
FxnF` `Ede`hg La dideoFxQg oFWl §§§¨¨§¥§§¦¨

FYW` EPOn xqgi xcPd xEg` ici lrW¤©§¥¦©¥¤¤¡©¦¤¦§
wlg oM mB `EdW Frxf F` FtEbM `idW¤¦§©§¤©¥¥¤

FxnF`e ,EPOndidi `l xCpl lCgz ike ¦¤§§§¦¤§©¦§ŸŸ¦§¤
,`hg LamxnF` KxC lr oM mB x`Azi §¥§¦§¨¥©¥©¤¤§¨

l"f(.'f oiHB)eiqkPW mc` d`Fx m` ¦¦¦¤¨¨¤§¨¨
cFre ,dwcv mdn dUri minvnvn§ª§¨¦©£¤¥¤§¨¨§

Exn`(:e"q zFAzM)dPde ,xqg oFnn gln ¨§§ª¤©¨¨¥§¦¥
gp oi` FpFnn mc`d lr aiagW itl§¦¤¨¦©¨¨¨¨¥Ÿ©
mc`l `xaQd `FaY dfle F`ivFdl§¦§¨¤¨©§¨¨¨¨¨
didi dfAW 'dl xcp xCpl mMgzdl§¦§©¥¦§Ÿ¥¤©¤¨¤¦§¤
`A dfl ,eiqkPn zzl oFvxd gp FlŸ©¨¨¨¥¦§¨¨¨¤¨
lEHA WWgn `vFid FricFde Kln xaC§©¤¤§¦©¥¥£©¦
zpizp zripn WWgn `vFIde ,xcPd©¥¤§©¥¥£©§¦©§¦©

:aIgzOd itM dwcv§¨¨§¦©¦§©¥
øîàåaaFqi dGW xcPd xEg` cbpM §¨©§¤¤¦©¥¤¤¤§¥

cbpkE ,FA oFxQgd didIW¤¦§¤©¦¨§¤¤
lCgz ike xn` dwcv zpizp zripn§¦©§¦©§¨¨¨©§¦¤§©
zripn icil `A dY`W mbd xCpl¦§Ÿ£©¤©¨¨¦¥§¦©
oFnOA oFxQg aaFqi df dwcSd dpizp§¦¨©§¨¨¤§¥¦¨©¨
`Ede ,`hg didi `NW i`CeA LA la £̀¨§§©©¤Ÿ¦§¤¥§§

:`hg La didi `l FxnF`bk dxez §Ÿ¦§¤§¥§
éúôN àöBî BøîBàå (ãëøîLz E §§¨§¨¤¦§Ÿ

,'Bâå`ivFdNn oiYnY WExR §¥©§¦¦§¦
WExR zFUrl lkEYW cr LiRn xcPd©¤¤¦¦©¤©©£¥
,xcPd mIwzE xFCY f` xcPd mIwl§©¥©¤¤¨¦§©¥©¤¤

FxnF` `Ede ,Lxcpl KEnqziUre ¨§¦§§§§§¨¦¨
,Yxcp xW`MdidW dUFr lNd did oke ©£¤¨©§¨§¥¨¨¦¥¤¤¨¨

xn`e dxfrl FpAxw `ian(:e"q migqR) ¥¦¨§¨©£¨¨§¨©§¨¦

KxCd df lr `Ed aEzMd xErW F` ,'Eke§¦©¨©¤©¤¤
xnWY LiztU `vFndUrze ,xAcNn ¨§¨¤¦§Ÿ¦§©¥§©£¤



נה `vz zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iying meil inei xeriy

ß lel` `"i iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז הּכתּוב -ּבפֹועל (ב"מ ƒ»…¿∆∆≈∆ְֵַָ
ׁשּתרצה ∑ELÙk.מדּבר  אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ְֵַ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ

˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְִִֶָָָֹ

ׁשל  לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
לעדר  ּבא אם אבל הּבית, אֹוכל ּבעל אינֹו .ּולקׁשקׁש, ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr ,cl jxk zegiyÎihewl)

תבא  ּכי . . ּכנפׁש ענבים ואכלּת רע ּבכרם תבא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכי
ּביד מלילֹות וקטפּת רע כה)ּבקמת (כג, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

מדּבר הּכתּוב ּבפֹועל, זֹו אף . . מדּבר הּכתּוב (רש"י)ּבפֹועל, ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָ
"ּכי  להקּדים צרי הּכתּוב היה לכאֹורה ּבזה: לדקּדק ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש
חידּוׁש היא ּבּכרם הּפֹועל אכילת ׁשהרי ?"רע ּבקמת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹתבא

ּבּקמה. מלילֹות מּקטיפת יֹותר ְְִִִֵַַָָָּגדֹול
הּקּב"ה זה "רע" הּוא: ּבזה הּבאּור ריש אּלא רבה, (שמות ֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

יתרו) קֹונֹו.פרשת את לׁשּמׁש ׁשּנברא ליהּודי, רֹומז ּו"ּפֹועל" ,ְְִִִֵֵֵֶֶַָ
הּדין  מּׁשּורת לפנים ּתענּוג, מּתֹו לעבֹודה רֹומז - ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָ"ּכרם"

עבֹודה  - "קמה" ּתענּוג). הּמֹוסיפים ּפירֹות מצמיח ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ(הּכרם
(מּתבּואת  הּדין ׁשּורת על־ּפי הּמּוכרח ּכפי עֹול, קּבלת ְְְִִִִִַַַַַַַָָמּתֹו

האדם). לקּיּום הּמּוכרח לחם, עֹוׂשים ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּׂשדה
ּובראׁשֹונה  ּבראׁש ל"קמה": "ּכרם" קדם מּדּוע מּובן, זה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
ׁשל  "ּפֹועלֹו" הּוא ּתענּוג מּתֹו ׁשהעֹובד הּכתּוב ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָמלּמדנּו
ענבים  ("ואכלּת צרכיו ּכל את לֹו מסּפק והּקּב"ה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,
ּגדֹול  חידּוׁש הּכתּוב מׁשמיענּו מּכן ּולאחר ;("ׂשבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכנפׁש
("וקטפּת הּוא ּכן עֹול' 'קּבלת מּתֹו העֹובד ׁשאף ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹותר,

.("ּביד ְְִֶָמלילֹות

(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ ּבפֹועל (ב"מ זֹו, מדּבר אף הּכתּוב -. ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì̈¹¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ ּבעיניומצוה חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, ּבעיניו)עליו חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אּׁשה איׁש א)ּכי־יּקח (כד, ִִִִַָֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן :(בתחלתו ְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשּכתּוב  וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ"הּקּב"ה
ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה

ÔÈ·Úכה  ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚ·N CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Fpi`W mbd Lidl` 'dl Yxcp EN`M§¦¨©§¨©¡Ÿ¤£©¤¥
FxnF` `Ede ,dacp `N`Yxcp xW`M ¤¨§¨¨§§©£¤¨©§¨

dacpzErnWn iM ,LgEx dacp xW` §¨¨£¤¨§¨£¦©§¨
FxnF`M aNA `id dacp('a d"k zFnW) §¨¨¦©¥§§§

FgEx dacp ,FAl EPaCi xW`:(`"k d"l mW) £¤¦§¤¦¨§¨¨

BøîBàåx`Azi LitA YxAC xW` §§£¤¦©§¨§¦¦§¨¥
xdGA mxnF` KxC lrb"g) ©¤¤§¨©Ÿ©

(.c"vxwEqRA('k 'i zldw)minXd sFr iM ©¨Ÿ¤¤¦©¨©¦
aWFg mc`WM iM lFTd z` KilFi¦¤©¦§¤¨¨¥

zFaaFC eizFztU daWgn FYrcA§©§©§¨¨¦§¨§
FxnF` `Ede ,Fzrici `lA onvrn¥©§¨§Ÿ§¦¨§§

LitA YxAC xW`dUr `NW mbd iM £¤¦©§¨§¦¦£©¤Ÿ¨¨
,aWgX dn xAC LiR daWgn `N ¤̀¨©§¨¨¦¦¥©¤¨©

xnFl wCwC dfleLitAok `l m`W §¨¤¦§¥©§¦¤¦Ÿ¥
Ep` oi` ike LitA xnFl Kxvd dOl̈¨ª§©©§¦§¦¥¨
Epxacle ,dRA `Ed xEACd iM mircFi§¦¦©¦©¤§¦§¨¥

l"f EpizFAxe ,oFkp lr `Fai(.'e d"x) ¨©¨§©¥
mipR 're ,xg` ot`A aEzMd EWxC̈§©¨§Ÿ¤©¥§¨¦

:dxFYldk dxez ©¨
éìk ìàå (äë.ïzú àì EFxnF`l`e §¤¤§§Ÿ¦¥§§¤

LilM,xirdl e"`e ztqFzA ¤§§§¤¤¨§¨¦
lk`i `NW `Ede zxg` devn dncTW¤¨§¨¦§¨©¤¤§¤ŸŸ©
FxnF`A wICX dn `Ede ,dQB dlik £̀¦¨©¨§©¤¦¥§§

LraUl"f EWxce(:f"t n"a)dlik` `l ¨§¤§¨§Ÿ£¦¨
`l LilM l`e xnFl cFr siqFde dQB©¨§¦©§¤¤§§Ÿ

:oYzek dxez ¦¥



vz`נו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i iyiy meil inei xeriy
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע על והּנה פענח (צפנת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

מקומות) ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות ְִִּד"קּדּוׁשין הרמב"ם
על  ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ׁשּתי ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעֹוׂשה

ֲִֵאחרים".
ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ׁשּכן לֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֻּגם
עֹולם  מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים ְְִִִִִֶֶַַַַַהּזה
לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּוכׁשם
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּכמֹו־כן אחרים, על ׁשּתאסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבלי
ּבלי  ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהּפריׁשּות

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער ׁשּתתיּׁשב (פתח מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבנּו". העֹולם אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאהבת

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ זּוגֹו(גיטין ּבן זה הכניסּהאין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה ה ֹוציא הּוא ראׁשֹון, .ׁשל ¿ƒ«≈ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑לׂשנאֹותּה ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו ימּות הּכתּוב כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, - לאו ואם ,". ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא סֹוטה (יבמות .ׁשּנסּתרה לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

ß lel` a"i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑לֹו חדׁשה אלמנה,,ׁשהיא ואפּלּו ƒ»¬»»ְֲֲִִֶַַָָָָ

ּגרּוׁשתֹו לּמחזיר ÂÈÏÚ.ּפרט ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ הּצבא .ּדבר ְְְֲִַָָ¿…«¬…»»ְַַָָ
¯·cŒÏÎÏ∑(מז סוטה לסּפק (ספרי. לא הּצבא, צר ׁשהּוא ¿»»»ְֵֶֶַַָָֹֹ

מעֹורכי  החֹוזרים אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹמים
ּכהן  עלּֿפי חנכֹו,הּמלחמה ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: , ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ

ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹארס
הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) ּביתֹוו ּבׁשביל ,אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְִִֵַ

זז  אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאם
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו .זה ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶ

‰È‰È∑ּכרמֹו את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ
עם  'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָותרּגּומֹו:
'וׂשּמח' ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה ,אּתתּה', ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ

'וׂשמח' ׁשל .אּלא ְֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתֹו יהיה נקי ּדבר ה)לכל מֹוחלין (כד, אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עוֹונֹותיו ּכל על הטורים)לֹו קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְֲִִִִִַַַָָ

לּתֹורה  יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמצות
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּכא  . . מיחד ּתֹורה וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻ
מבטח  הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻלמי

עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין ֲֲִֶַָָלֹו

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«



נז `vz zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i iyiy meil inei xeriy

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא ּבביתּֿדין ∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא לא אם , ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָֹ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ק"ג)ימׁשּכנּנּו .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי) והתראה ׁשּבּתֹורה ,ּבעדים 'יּמצא' ּכל ּבֹו∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן ׁשּיׁשּתּמׁש עד חּיב .אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäìëk úBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ
íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−

:úBNòì eøîLz¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, .אם ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæCøca íéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤
ñ :íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבצרעת  ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת לׁשֹון אם ּתסּפר אל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ולקתה  ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָהרע.
.ּבנגעים  ְִִָ

(é)-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
:Bèáò èáòì Búéa¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯· ‰M˙ŒÈk∑ ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכלּום ׁשל .חֹוב ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

(àé)eçaàéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õ ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
éìà:äöeçä èBáòä-úà E ¥¤²¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד תׁשּכב (ב"מ אצללא .ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡BkLÓ ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå øBëæ 'Bâå òâða øîMä (ç¦¨¤§¤©§¨§
l"f mdixacl(:a"lw zAW)Exn`W §¦§¥¤©¨¤¨§

oEMzp ,FzxdA uEwi lal xidfdl `AW¤¨§©§¦§©¨©£¨¦§©¥

zknqdA'd dUr xW` z` xFkf §©§¨©¨¥£¤¨¨
mixnldidi EPOOW WxW ricFdl §¦§¨§¦©Ÿ¤¤¦¤¦§¤

`l ,Fl `txe uEwl 'd evi FzF`e rbPd©¤©§§©¨§¨¨Ÿ

EPcFr FWxWe Fnvr rbPd uEwIW¤¨©¤©©§§¨§¤
:FA WxWnh dxez ª§¨



vz`נח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ycewÎzayl inei xeriy

(âé)áëLå LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNa§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìàñ :E ¡Ÿ¤«
i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם) ואם הּוא. לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְִִַָ

ּב"ואּלה  ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכסּות
הּיֹום ":הּמׁשּפטים  ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּתּקחּנּו הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ואם ∑jÎ¯·e.ּתׁשיבּנּו ְְִִֶֶֶֶַָ≈¬∆»ְִ
צדקה  ּתהיה ּול" מּכלֿמקֹום: ,מברכ ."אינֹו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ß lel` b"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìEøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²
éøòLa Eöøàa øLà:E £¤¬§©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע אּלא ּכתּוב? ּכבר בר והלא …«¬…»ƒְֲֲֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹעל

הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני תעׁשק (ויקרא "לא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

"רע רבה)∑‡·ÔBÈ.את ּדבר הּתאב (ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ֲֵֶ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿
צדק  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה .האֹוכל ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ

Eˆ¯‡a ¯L‡∑ וכלים ּבהמה ׂשכר .לרּבֹות ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£BLÙŒ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡Â∑ הּזה הּׂשכר אל ¿≈»…≈∆«¿ֶֶַַָָ

ונתלה  ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָהּוא
ËÁ‡.ּבאילן  E· ‰È‰Â∑(ספרי) אּלא ,מּכלֿמקֹום ִָָ¿»»¿≈¿ִֶָָָ

הּקֹורא  עלֿידי ליּפרע .ׁשּממהרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 138 cenr h"k jxk zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשכרֹו תּתן טו)ּביֹומֹו (כד, ְְִֵָ
מצינּו בחוקותי הּנה ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות (ראה ִִֵָ

ט) ּבקּיּום כו, יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהׁשוּו
לתׁשלּום  הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת והּמצֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתֹורה

העבֹודה. ֲַָָעל
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול ּבּקּבלה (שער הכריעּו וכן ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ּכאׁשר  לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובחסידּות,
ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ּבתחּית מחּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"הּקּב"ה

ֵֶַּגן־עדן".
לימֹות  יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש
ּׁשהּוא  ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח,

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא פרשה עֹוׂשה רבה (שמות ְְְְֲִִֵֵֶַָ
ט) ?ל,

קּדיׁשא  ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹויתּבארּו

ל"ו) הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדתכלית
ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות

הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר,
הּוטל  יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבענין
הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד חלק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלברר

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבזה
ּכללּות  זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻותכלית
ּבהדר  עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם,

הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא עּזֹו, ְְִֵֶֶָָָָֻּגאֹון
היא  הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא
אינּה ׁש"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבגדר

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא מׁשּתּלם (בבא ׂשכרּה ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיהיה  ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻרק

הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּדירה

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åèEá äéäå 'Bâå àNð àeä åéìàå§¥¨Ÿ¥§§¨¨§
.àèçxkU wWrW mbdW dpEMd ¥§©©¨¨¤£©¤¥§©

iR lr s` oFnn lfFB `N` Fpi` xikÜ¦¥¤¨¥¨©©¦

`Ede ,zFWtp `N` oFnn FWpr oi` ok¥¥¨§¨¤¨§¨§
didi FxnF`La`hg LWtpA LA 'iR §¦§¤§¥§§©§§¥§

KxC lr('` `"n)dnlW ipaE ip` iziide ©¤¤§¨¦¦£¦§¦§ŸŸ

FxnF`A Wprd mrh miCwde ,mi`Hg©¨¦§¦§¦©©¨Ÿ¤§§
dYrnE FWtp z` `Up `Ed eil`e§¥¨Ÿ¥¤©§¥©¨

:Wtp zgY Wtp hRWOd didifh dxez ¦§¤©¦§¨¤¤©©¤¤



נט `vz zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ycewÎzayl inei xeriy

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑ ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְִִֵָ
יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹּתאמר

מתים  והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל
ׁשמים  ּבידי אבֹותם .ּבעון ֲֲִִֵַַָָֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑ ּכבר העׁשיר ועל …«∆ƒ¿«≈»ְְִֶַָָ
טז)הזהר: לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹֻ

יֹותר  עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעליו

עליו  ו ׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, ˙Ï·Á.מּׁשל ‡ÏÂ∑ ְְְִִִִֶָָָָָָ¿…«¬…
ּבׁשעת  .הלואה ׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæåE §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי , לׁשמר :ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

(èé)äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À
ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáééãé äNòî ìëa Eñ :E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑ּגדיׁש עמר ,ולא אמרּו: מּכאן ¿»«¿»…∆ְְִִֶָָָֹֹ

סאתים  ּבֹו ׁשכחה ׁשּיׁש אינֹו לרּבֹות ∑Oa„‰.ּוׁשכחֹו, ְְְִִֵֵֶַָָָ«»∆ְַ
קמה  מּלקצר ׁשכחת מקצתּה ׁשּׁשכח ,.·eL˙ ‡Ï ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»

BzÁ˜Ï∑(מ"ד פ"ו ׁשכחה.(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו ÔÚÓÏ.ׁשּלפניו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««

EÎ¯·È∑(ספרי) ּבמתּכּון ואףֿעלּֿפי ׁשּלא לידֹו ,ׁשּבאת ¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
סלע  נפלה מעּתה: אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקלֿוחמר
מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָמּידֹו

.עליה  ֶָָ

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן לא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחה זֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékíBúiì øbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת אם …¿≈ִִֶֶֶָָָָָֹ
ז) ולא (פאה ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹואיזֹו

וראיתי  הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנטף.

י  ּפסיגין ּבתלמּוד 'ּכתף'? היא איזֹו על רּוׁשלמי: זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ּבּׁשדרה  הּתלּויֹות אּלּו 'נטף', זה. .ויֹורדֹות ּגב ְְְְִֵֵֶַַַָָ

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

ÓÚ¯‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå øb ètLî ähú àì (æéWExR Ÿ©¤¦§©¥§¥
xBd lr 'd ipESW oeiM xn`Y `OW¤¨Ÿ©¥¨¤¦©¦©©¥
,'Fbe dHz `l l"z FzFMfl FpiC dH ©̀¤¦§©Ÿ©¤§

xn` xnbedpnl` cbA lagY `le §¨©Ÿ¤§Ÿ©£Ÿ¤¤©§¨¨
zFhdl LEvn ip` dGd xaCA wx WExR¥©©¨¨©¤£¦§©§§©
dpnl` lW cbA lagY `NW zEkfl¦§¤Ÿ©£Ÿ¤¤¤©§¨¨

uEg lMW mbd d`eld zrWA `NW¤Ÿ¦§©©§¨¨£©¤¨
:mdicbA lagi dPOngi dxez ¦¤¨©£Ÿ¦§¥¤



vz`ס zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ycewÎzayl inei xeriy

(áë)éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) נּגׁשים להיֹות אל סֹופם ƒƒ¿∆ƒְִִִֶָָ
מריבה, מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר ְְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹהּמׁשּפט.
זֹו אֹומר: הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ְְֱִִִִֵֵַַַָֹמי

‡˙ÚL¯‰Œ.מריבה  eÚÈL¯‰Â∑ הּמתחּיבין ּכל יכל ְִָ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִַַָָֹ
ּתלמּודֿלֹומר: לֹוקין? .ּבּדין ְִִַַַ

(á)eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£Ôa Ì‡ ‰È‰ÂÚL¯‰ ˙Bk‰∑,לֹוקה ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְִֶָ
הענין, מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּוּפעמים

ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה "לא (מכות נּתק ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ
‰ËÙM.יג) BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑ ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»
ׁשּתים  ּכדי ׁשּתי ,ּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות ∑tÒÓa¯.(מכות ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»
"ּבּמסּפר"(שם) נקּוד לֹומר ,ואינֹו ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְִִֵֵֶַַָָָ

מנין  אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא ארּבעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבמסּפר
לארּבעים  ּומׁשלים סֹוכם חסר ׁשהּוא ארּבעים והם , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

.אחת  ַַ

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït óälà-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
éçà äì÷ðå äaø äkîéðéòì E:E ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑ חברֹומּכאן את לּמּכה ‡EÈÁ.אזהרה ‰Ï˜Â∑קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע. קֹוראֹו הּיֹום ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ
אחי. ִָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד הּכתּוב (ב"ק ּדּבר …«¿…¿ƒִֶַָ

ועֹוף  חּיה ּבהמה, לכל והּואֿהּדין העֹוׂשים ּבהוה, , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
א  מאכל, ּבדבר ׁשהיא נאמר ּבמלאכה לּמה םּֿכן ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האדם 'ׁשֹור' את להֹוציא ?.BLÈ„a∑(פט יכל (שם ְִֶָָָ¿ƒָֹ
מּבחּוץ  ׁשֹור",?יחסמּנּו תחסם "לא ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְִֶַַַַַֹֹ

נאמר מּכלֿמקֹום  ולּמה ּדיׁש. מה :ל לֹומר ּדיׁש? ְְֱִִִֶַַַַַָָָָ

מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּדבר ּולחּלה)מיחד, וגּדּולֹו(למעׂשר ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
והּמגּבן  החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמן
והּמקּטף, הּלׁש יצא הארץ. מן ּגּדּולֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמחּבץ,
ּבתמרים  הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנגמרה

למעׂשר ּובגרֹוגרֹות  מלאכּתן ׁשּנגמרה ,. ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָ

(ä)Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò̈¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד  ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È ÈBlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úBkä ïa íà (áxn`oAwxigA ¦¦©§¨©¦§¦¦
m` zrcl FA opFAzdl KixSW fnẍ©¤¨¦§¦§¥¨©©¦
EdEcn` m` la` ,'Od lAql lFkï¦§Ÿ©£¨¦£¨

dn itl `N` dwFl Fpi` oMn zFgtl§¨¦¥¥¤¤¨§¦©
EdEcn`X:(:a"k zFMn)b dxez ¤£¨©

.'Bâå únä úLà äéäú àì (ädxdf` Ÿ¦§¤¥¤©¥§©§¨¨

`Ade `id zFwln zaIge di`alE Dl̈§¨¤¨§©¤¤©§¦§©¨
FxnF`e ,dilrdilr `ai Dnaifnx ¨¤¨§§§¨¨¨Ÿ¨¤¨¨©

,zg` d`iA `N` maId lr aEIg oi`W¤¥¦©©¨¨¤¨¦¨©©



סי `vz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ycewÎzayl inei xeriy
i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז להם (יבמות ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְֶֶָָָ

היה  ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט ּבעֹולם, אחת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיׁשיבה
ּבּנחלה ∑ÂcÁÈ.ּבעֹולמֹו מן ,הּמיחדים לאחיו ּפרט ְָ«¿»ְְְֲִִִַַַָָָָֻ

‡BÏŒÔÈ.האם  Ô·e∑(כב עליו (שם ּבן עּין אֹו: ּבת, אֹו ֵָ≈≈ֵֵַַָָ
הּבת  ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו הּבן ּבת אֹו הּבן, .ּבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

(å)únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®
:ìàøNiî BîL äçné-àìå§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑ האחים אֹותּהּגדֹול מיּבם .הּוא ¿»»«¿ְְִֵַַָָ
„Ïz ¯L‡∑ לאילֹונית ׁשאינּהּפרט Ìe˜È.יֹולדת , ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»

ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם הּמת זה «≈»ƒְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

אביו  BÓL.ּבנכסי ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד לאׁשת (שם ּפרט ְְִִֵָ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ
מחּוי  ׁשּׁשמֹו .סריס, ְִֶָָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא''לתרע ּכתרּגּומֹו .ּבית ««¿»ְְְִִֵַַָ

(ç)àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
:dzç÷ì ézöôç̈©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה הּקדׁשּבלׁשֹון ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף ,. ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì̈¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו ‡L¯.קרקע ּגּבי על (יבמות ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆

‰·ÈŒ‡Ï∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן …ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
וּכיון  יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכתיב:

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, .ׁשּלא ְִֶֶָָֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם) ׁשם העֹומדים ּכל על הּנעל'מצוה 'חלּוץ .לֹומר: ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iqFi 'x xn`nkE(:g"iw zAW)zFlirA 'd §©£©¦©¨§¦
Exn`e ,iYrhp zFrihp Wnge iYlrÄ©§¦©£¥§¦¨©§¦§¨§

inlWExiA(`"d `"t zFnai)'d Fl EltPW ©§©§¦§¨¤¨§
lkl zg` mrR wwfpe mig` 'dn zFnai§¨¥©¦§¦§©©©©©§¨

FxnF`e ,zg`DgwlExn`Y `NW ©©§§§¨¨¤ŸŸ©
cEnlY Kli`e o`Mn eilr DxqF`W¤§¨¨¨¦¨¨¥¨©§

FciA zEWxdW dX`l Fl DgwlE xnFl©§¨¨§¦¨¤¨§§¨
FxnF`e ,zinlFr DnIwl dvxi m ¦̀¦§¤§©§¨¨¦§§

DnAielM Exn`p `NW xn`Y `NW §¦§¨¤ŸŸ©¤Ÿ¤¤§¨
itl zEWx `N` mixEn`d mixaCd©§¨¦¨£¦¤¨§§¦
maIl DxiYd mlFrl aEzMd Dxq`W¤£¨¨©¨§¨¦¦¨§¨¨
cEnlY ,xaCA EYaIg `l dxFYd la £̀¨©¨Ÿ¦©§©¨¨©§

:DnAie xnFle dxez ©§¦§¨
.'Bâå äúðòå (èWExR ,dIpr oFWl xn` §¨§¨§¨©§£¦¨¥

`l xn`W maId ixacl daEWY§¨§¦§¥©¨¨¤¨©Ÿ
dkM xn`ze `id dprY DYgwl iYvtg̈©§¦§©§¨©£¤¦§Ÿ©¨¨

:'Fbe Wi`l dUrii dxez ¥¨¤¨¦§
.'Bâå dãé äçìLå 'Bâå ìéväì (àé`le §©¦§§¨§¨¨¨§§Ÿ



vz`סב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ycewÎzayl inei xeriy
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי) מּכֹות לידי לבא ידי ,סֹופן מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: .מּצּות ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְִֵַָָֹ

נאמר  מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש. ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמבּיׁש
"לא  זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹֹּכאן

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה .תחֹוס", ְַַַָָָָָ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבקטּנה  .ּומחזיר ְֲִַַַָ

(ãé):äpè÷e äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּום אם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäéýåýé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬

éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבה אם ל .יהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
ô :ìåò äNò¬Ÿ¥¨«¤

(æé)íëúàöa Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
:íéøönî¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑ ּבמּדֹות ׁשּקרּת אם »≈¬∆»»¿ְְִִִַָ
האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי (משלי ׁשּנאמר:ּובמׁשקלֹות, ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַָָ

"ּבא יא) ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ"מאזני
קלֹון זדֹון  ."וּיבא ַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 551 'nr f"kg zegiy ihewl t"r)

?Fnvr z` cFCnl mc`d Kixv "dcin dpw" dfi` itl§¦¥¤§¥¦¨¨¦¨¨¨¦§¤©§

איפה  גֹו' ואבן אבן ּבכיס ל יהיה "לא ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבסֹוף
יג־יז). (כה, עמלק" ל עׂשה אׁשר את זכֹור גֹו' ְְֲֲֵֵֵֶָָָָָואיפה

ב)ּוב'תֹוספֹות' לג, קידושין - ואימא הּמדרׁש(ד"ה לׁשֹון הּובא ְְְְִַָָ

לסמיכּות  ׁשהּטעם והינּו עמלק", ּבא (מׁשקלֹות) זה עֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"על
עֹון  "על ּבא עמלק ּכי הּוא עמלק לזכירת מׁשקלֹות ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפרׁשת

ֶזה".

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

¯a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו  CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

‡ÔÈlטז  „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

Á¯‡a‡יז  ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

liSdl 'Fbe Dci dglWe aEzMd xn`̈©©¨§¨§¨¨¨§§©¦
did `l m`W dfA xird ,DWi` z ¤̀¦¨¥¦¨¤¤¦Ÿ¨¨
EdMn cIn DlrA liSdl zE`ivn Dl̈§¦§©¦©£¨¦©©¥
DA gM oi`W itl df ici lr `N ¤̀¨©§¥¤§¦¤¥Ÿ©¨
`wece ,dxEhR df KxcA `N` liSdl§©¦¤¨§¤¤¤§¨§©§¨
dfl ,Wtp zMn EdMn Fxag didW¤¨¨£¥©¥©©¤¤¨¤
xn`n mcw liSdl xn`n miCwd¦§¦©£©§©¦Ÿ¤©£©

dglW `NW Eprci m`W xnFl dglWe§¨§¨©¤¦¨©§¤Ÿ¨§¨
:dxEhR liSdl `N`ai dxez ¤¨§©¦§¨

.ìåò äNò ìk älà äNò ìk (æè¨Ÿ¥¥¤ŸŸ¥¨¤
oa`e oa` dN` dUFr lM WExR¥¨¥¥¤¤¤¨¨¤
dnFCd ler dUFr lM ,dti`e dti ¥̀¨§¥¨¨¤¨¤©¤
`Ed aEzMd zxfBW xn`Y `NW ,dN`l§¥¤¤ŸŸ©¤§¥©©¨

mdinFC lr `le EN` mixaC 'a lr©§¨¦¥§Ÿ©¥¤
:'Fbe lM xnFl cEnlYfi dxez ©§©¨§

.'Bâå øBëæ (æé`vIW mdA `vFIM oi`W ¨§¤¥©¥¨¤¤¨¨
mzrici zEnicw `lA l`xUi lr©¦§¨¥§Ÿ§¦§¦¨¨
`Ede xWPd d`ci xW`M `N` EPOn¦¤¤¨©£¤¦§¤©¤¤§

:KxCA Lxwgi dxez ¨§©¤¤



סג `vz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ycewÎzayl inei xeriy
ּכ ּכדי עד מׁשקלֹות, עֹון חֹומר מהּו מּובן, אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

עמלק? ּבא זה עֹון ְֲִֵֵֶֶָָָׁשּמּפני
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

אֹותֹו מׁשכנע אינֹו האדם, את להחטיא הּיצר־הרע ּבא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכאׁשר
לעׂשֹות  הּיצר מנּסה ּבתחלה אּלא ּבהּקּב"ה, ׁשּימרֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּתחילה
להתנהג  ׁשּיׁש הּיצר ׁשּמסּכים ּדאף והינּו, ּב"מּדה". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ"חּסרֹון"
טֹוען  מּכל־מקֹום ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל והגּבלֹות "מּדֹות" ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻלפי
הּוא  החּסרֹון אם ּובפרט "חסרה", ּתהיה הּמּדה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיצר

ּכלּום. יקרה לא ּב"ּכלׁשהּו", ְְְְִֶֶַָֹרק
וצדק", ׁשלמה "אבן יהיה ׁשּליהּודי מסּכים הּיצר מּזֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָויתרה
אבן  עֹוד ּגם ליהּודי יהיה ׁשלמה, לאבן ׁשּבנֹוסף ׁשרֹוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָרק
ליׂשראל  ׁשּיׁשנם היא הּיצר ׁשּטענת והינּו, ׁשלמה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
ׁשה"מּדה" נֹוגע ׁשם - הּנׁשמה לעניני ּבנֹוגע "מידֹות". ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי

ּכאׁשר  א ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל ההגּבלֹות לפי ּבדּיּוק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻּתהיה
ׁשם  האדם, ׁשל הּגׁשמּיים ּוצרכיו הּגּוף עניני אֹודֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמדּוּבר
ּדרכי  ׁשל ה"מּדֹות" ּכפי ׁשּתהיה ה"מּדה" את להתאים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּוּתר

ָָהעֹולם.
"ּביאתֹו" ּתחלת ּכי עמלק", "ּבא - מׁשקלֹות" "עֹון ׁשּמּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוזהּו
אּלא  ה', נגד ּגלּויה ּבמרידה אינּה ויצר־הרע עמלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ספק ּבגימטרּיא (עמלק האדם ּבמֹוח ספקֹות (סה"מ ּבהטלת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
רצד) עמ' להתאים תרע"ט אפׁשר הּגּוף לעניני ּבנֹוגע ּדאּולי ,(ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ה"מּדֹות". ִֶַאת

האדם  צרי עמלק", מ"ּביאת ונׁשמר ּבטּוח להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּוכדי
"איפה  עם רק יהיּו האדם עניני ׁשּכל ּבמׁשקלֹות, זהיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהיֹות

הּתֹורה. והגּבלֹות מּדֹות ועל־ּפי אחת, וצדק" ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

ã ycew zegiyn zecewp ã(ftx 'nr ,miqxhpew mixn`nd xtq)

מּמצרים  ּבצאתכם ּבּדר עמלק ל עׂשה אׁשר את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזכֹור
יז) (כה,

לצאת  מתעֹוררים ּכאׁשר - מּמצרים" ּבצאתכם ּבּדר"ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
"עמלק" ּבא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות ׁשל מהּמצר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולהתעּלֹות

להפריע. ְְְִֶַַַּומנּסה
ּתֹורה  ּדברי לחקֹוק יׁש "זכֹור": - היא עמלק לקליּפת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהעצה

מקֹום. ּובכל עת ּבכל ּבהם ּולהרהר ולחׁשב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּזּכרֹון,

(çé)éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàE £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
éò äzàå:íéäìà àøé àìå òâéå ó §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר אחר:לׁשֹון ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְִֵֶַָָ
ּדבר  זכּור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻלׁשֹון

והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ׁשהיּואחר: ,מרתיחת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
ׁשאין  רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהראה
אחד, ּבלּיעל ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

הקרה  ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד אֹותּהקפץ ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

אחרים  Ea.ּבפני ·pÊÈÂ∑ מילֹות חֹות זנב: מּכת ְֲִִֵֵ«¿«≈¿ִֵַַָָ
מעלה וזֹורק  ‡EÈ¯Á.ּכלּפי ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ חסרי ְְְֵֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְֵַ

חטאם ּכח  ּפֹולטן מחמת הענן ׁשהיה ,.ÛÈÚ ‰z‡Â ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈
Ú‚ÈÂ∑:ּדכתיב ּבּצמא, יז)עיף העם (שמות ׁשם "וּיצמא ¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָָָָ

עמלק" "וּיבא אחריו: ּוכתיב .ּבּדרÚ‚ÈÂ∑.למים", ְֲֲִִֵַַַַָָָֹ¿»≈«ֶֶַ
‡¯È ‡ÏÂ∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל .מּלהרע ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz glya zyxt zay zgiy)

אחרי הּנחׁשלים יח)ּכל (כה, ֱֲִֶֶַַָָ
ּפֹולטן הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח (רש"י)חסרי ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

נפלא: ולקח לימּוד ְְְִִֵֶַָָלפנינּו
ּובׁשביל  הענן, מן ׁשּנפלטּו חטא ּבבעלי אּלא ּפגע לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעמלק
ּבעמלק, להלחם ּכדי מהענן יׂשראל ּכל יצאּו אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָיהּודים

יז)ּכּכתּוב ּבעמלק"(בשלח הּלחם רש"י)"וצא הענן, מן .(צא ְֲִֵֵֵַַָָָ
לענן", "חּוץ לצאת ואחד אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו אֹומר: ְֱֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהוי
חׂשּוף  הּיהדּות, ׁשל לעֹולמּה מחּוץ ׁשּנמצא ליהּודי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָלהּגיע

לּתֹורה. ּולקרבֹו ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִֵַַָָָל'עמלקים'

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.Eø÷ øLà (çémdixaC iR lr x`Azi £¤¨§¦§¨¥©¦¦§¥¤
l"f(.'b d"x)did oprdW Exn`W¤¨§¤¤¨¨¨¨

rEci mnFwn did `le l`xUi lr dQkn§©¤©¦§¨¥§Ÿ¨¨§¨¨©
N` mlFrlippr EwNYqp oxd` zOWM ` §¨¤¨§¤¥©£Ÿ¦§©§©§¥

,l`xUi mr mgNIe iprpMd `aE cFaM̈¨©§©£¦©¦¨¥¦¦§¨¥
mFwn wlnr rci oiPn dWwY oM m`e§¦¥¦§¤¦©¦¨©£¨¥§
mgNdl mlv` `Fal l`xUi zipg£¨©¦§¨¥¨¤§¨§¦¨¥

xn` dfl ,mOrLxw xW`xwi WExR ¦¨¨¤¨©£¤¨§¥¦¤

FxnF`e ,KxCA mdipgn rcie Edxwn¦§¥§¨©©£¥¤©¤¤§§
LA aPfieFgiPd oprdW `l WExR 'Fbe ©§©¥§§¥Ÿ¤¤¨¨¦¦

`N` l`xUi dpgnl miptl qpMl¦¨¥¦§¦§©£¥¦§¨¥¤¨
FxnF` `Ede ,ohlFR oprd didW ozF`A§¨¤¨¨¤¨¨§¨§§

:Lixg` milWgPd mzF` LA aPfie©§©¥§¨©¤¡¨¦©£¤
äzàåcEArXn oicr sir .'Fbe rbie sir §©¨¨¥§¨¥©§¨¥£©¦¦¦§

,KxCd gxHn rbie mixvn¦§©¦§¨¥©¦Ÿ©©¤¤
FxnF`emidl` `xi `ledfaE WExR §§§Ÿ¨¥¡Ÿ¦¥¨¤

zEtir lrtOn xzFi LaalA KxOd `Ä©Ÿ¤¦§¨§¥¦¦§©£¥
FxnF` KxC lr zFribie(b"l 'irWi)EcgR ¦¦©¤¤§§©§¨¨£

`l miwiCv Eid m` la` ,mi`Hg oFIva§¦©¨¦£¨¦¨©¦¦Ÿ
xirde ,FYnglnA Edxi `le Ecgti¦§£§Ÿ¦§§¦§©§§¥¦
FzF` mi`ipUOW minrhA aEzMd©¨¦§¨¦¤©§¦¦
dlFcB dxv l`xUil xvd iM EpAlA§¦¥¦¥©§¦§¨¥¨¨§¨
`lA xWPd d`ci xW`M mdilr `AW¤¨£¥¤©£¤¦§¤©¤¤§Ÿ
Lxw xn`OA oM mB fnxW FnM drici§¦¨§¤¨©©¥©©£©¨§



vz`סד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ycewÎzayl inei xeriy

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑,אּׁשה ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ
ׁשם  יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמעֹולל

נזּכר  מּׁשל עמלק זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
היתה: ְֲֵָָָעמלק

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 941 'nr f"hg mgpn zxez - f"hyz mixet zgiy t"r)

"dcU Wi`" `le "mild` aWFi" zFidl KxCd©¤¤¦§¥Ÿ¨¦§Ÿ¦¨¤

קר "אׁשר עמלק מלחמת אֹודֹות נאמר ּפרׁשתנּו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבסֹוף
"יח)ּבּדר קרירּות(כה, מּלׁשֹון קר הּמדרׁש, ּומפרׁש (תנחומא . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

פרשתנו) זֹו:סוף קרירּות מׁשמעּות לפרׁש ויׁש .ְְְְִֵֵַָָ
"נעׂשה" להכריז ורצּו למּתן־ּתֹורה, הלכּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכאׁשר
ּׁשּיׁשמעּו מה יקימּו לאו, אם והן יבינּו אם הן ל"נׁשמע", ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָקֹודם
ילכּו ׁשּלא טען לא עמלק קרירּות. ּופעל עמלק ּבא -ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשל  נכד היה הּוא ּגם ׁשהרי הּתֹורה, את לקּבל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחס־וׁשלֹום
ּתם  "איׁש יעקב הנהגת על הסּכים לא אבל ויצחק, ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֹאברהם

אהלים" כז)יֹוׁשב כה, אהלים",(תולדות "יֹוׁשב היא: טענתֹו . ֲִִִֵֵַָָָֹֹ
לׁשאֹול  לא ּתם", "איׁש אבל מסּכים, הּוא - ּתֹורה ְְְֲִִִִַָָָֹללמֹוד
קֹודם  "נעׂשה" אּלא מּמּנּו, ּידרׁשּו ּומה הּמדּוּבר ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתחלה

מסּכים. אינֹו זה על - ְְְִִֵֶַַַל"נׁשמע"
הּוא  - ציד" יֹודע "איׁש עׂשו, ׁשל הּסדר לפי מתנהג ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּוא
מׁשער  הּוא ּולהכיל, לצּוד הּוא מסּוגל ּכּמה מחּׁשב הּוא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמבין,
היא  הנהגתֹו יקּים. וכּמה ילמד ּכּמה ׂשכלֹו ואת ּכחֹותיו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאת
ּולהבין, לׁשמֹוע לכל־לראׁש ו"נעׂשה", "נׁשמע" ׁשל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבסדר

לאו. אם זאת לעׂשֹות יּוכל אם לׁשער יּוכל אז ְְֲִִֵַַַַַָָֹורק

ּכזֹו ואמת אמת, היא ׁשהּתֹורה ּכיון - הּוא טֹוען - ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואדרּבה
יקּדים  אם נפקא־מינּה למאי אם־ּכן ׂשכל, על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשמחּויבת
אם  ּגם ׁשּיהיה, אֹופן ּבאיזה ;להיפ אֹו ל "נׁשמע" ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ"נעׂשה"
ׁשּזהּו ּכיון ל"נעׂשה", ּבוּדאי יבֹוא ל"נעׂשה", "נׁשמע" ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָיקּדים

ׂשכל. על־ּפי הּמחּויב ְִֵֶַַָָָּדבר
ּומֹוד  הּתֹורה מבהירה ּכ ּד"יֹודע על ההנהגה ׁשעל־ידי יעה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ה"אהלים", את ועֹוזבים ׁשּיֹוצאים ׂשדה", ל"איׁש ּבאים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹציד",
איׁש יעקב ׁשל ּבדרּכֹו להתנהג חיבים אּלא ועבר. ׁשם ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאהלי

הּגמרא ּכדברי הּנכֹונה, ּבּדר הֹולכים ואז סע"א ּתם, פח, (שבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּלא ואילך) ׁשאּלּו ּתנחם", יׁשרים "ּתּומת הּפסּוק ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ׁשהּתֹורה  וטֹוענים ּפזיזא", "עּמא ׁשל הּסדר עם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמסּכימים
פּון  ("ׁשּפרינּגען מהּגדרים לצאת צריכים ולא ׂשכל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹענינּה
"נׁשמע" סדר, מּתֹו לגׁשת צריכים אּלא הֹויט"), ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּדער
יׁשדם" ּבֹוגדים "סלף סֹוף־ּכל־סֹוף אזי - "נעׂשה" ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָואחר־ּכ
הליכה  על־ידי רק היא הּנכֹונה והּדר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרחמנא־ליצלן,

" - ּתנחם".ּתּומת ּבתמימּות - יׁשרים ְְְִִִֵַַָ

סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

å øåáéöì äøèôääú"åîùìæëø ¯ åëø íéãåîò ïî÷ì
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`lX caNOW zFnglOd lM x`WA ok¥¦§¨¨©¦§¨¤¦§©¤Ÿ
mdl cFr zFnglnA Erbii `le Etrii¦£§Ÿ¦§§¦§¨¨¤

ikEnp midl` i`xi miwiCv mNMª¨©¦¦¦§¥¡Ÿ¦§¥
:alhi dxezàöú ék úLøt úìñç ¥£¨©¨¨©¦¥¥



סה

יום ראשון - ז' אלול
מפרק לט

עד סוף פרק מג
ופרקים יט-כא

יום רביעי - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

יום שני - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים כב-כד

יום חמישי - י"א אלול
מפרק ס 

עד סוף פרק סה 
ופרקים לא-לג

יום שלישי - ט' אלול
מפרק מט

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום שישי - י"ב אלול
מפרק סו

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

שבת קודש - י"ג אלול
פרק כ, מפרק סט עד סוף פרק עא

ופרקים לז-לט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תצא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות השגח"פÊ‰צע"ק ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, ע"פ ˜Ì„Âדוקא ומובן לזה.
נר' בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל ‰„ÂÈ˜פי' Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, תהלים
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'מחשבת'". גם שם.33.- ˘ËÈÏ"‡:34.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב לד, ברכות יז.1."וכמחז"ל יב.2.לב, ה, רבה דברים ראה
ו. ויגש ב.3.תנחומא כה, איוב
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,seqÎoi` xe`n dx`dìàéøáâå ìàëéî ìL úBicâð úBcnä©¦¤§¦¤¦¨¥§©§¦¥

,dxeabe cqg ly -íéãçàì eéäå ,ïLøLå ïøB÷îa úBììëð¦§¨¦§¨§¨§¨§¨©£¨¦
.éelb úðéçáa íäì øéànä Cøaúé BøBàa íéìèáe ,Lnî©¨§¥¦§¦§¨¥©¥¦¨¤¦§¦©¦
cebipd ca`p ,'seq oi` xe`'l mzelhazd lceb cvn ,oky -
ixd ,ipyl cg` micbpnd mixy ipya lynd itk ,mdipiay
mde mzecbpzd zca`p ,jlnd ipta micner mdy drya
zelhazdd cvn `ad xac ,miaeh micicik mdipia mixacn
dlrp dcna df lynpa mb jk ,jlnd ipta mdipy ly dlecbd
oipr ,"seq oi` xe`"l ixd `ed mlehiay iptn ,oky .xzeia
ly dlabdd ixnbl zca`p - "leab ila"e "seq oi`" `edy

.zecnd,íéãñça úBøeábä íé÷zîúîe íéâfîúî éæàå- ©£©¦§©§¦¦§©§¦©§©£¨¦
,zewiznl mileynd cqgle aehl zektdp odäðéça éãé-ìò©§¥§¦¨

úòvîîÎd z` zkeeznd -òéøënä å÷,dxeabe cqg oia - §ª©©©©©§¦©
,íéîçøä úcî àéä ,ãñç étìk ähîezcny drya - ©¤§©¥¤¤¦¦©¨©£¦

zxne` dxeabd zcne ,dlabd ila ritydl zxne` cqgd
d`a - rtyd zlawl ie`x epi`y inn drtydd z` repnl
drixkne mingxd zcn
ewd z` dhne odipia

lkmby ,cqgd zcn it
zlawl ie`x `ed oi` m`
engxiy ie`x la` ,rty
zepngxd cvne ,eilr

,el ritydlúàø÷pä- ©¦§¥
z`xwp ,mingxd zcn
éøáãa "úøàôz" íLa§¥¦§¤¤§¦§¥

,úîàä éîëçinkg - ©§¥¨¡¤
,dlawdàéäL éôì§¦¤¦

ïáì :ïéðåb éðLî äìeìk§¨¦§¥§¨¦Ÿ¤
ãñçì íéænøîä ,íãàå§Ÿ¤©§©§¦§¤¤

.äøeáâefnxn oal - §¨
.dxeabl - mec`e ,cqgl
mya `xwp df okle
oky - itei - "zx`tz"
dnkn akxend xac
,ixd .itei ea yi mirav
dcn z`xwp okl - dxeab mbe cqg mb "mingx"a yiy iptn

."zx`tz" mya efìëaL àeä-Ceøa ä"éåä íL íúñ ïëìå§¨¥§¨¥£¨¨¨¤§¨
øäfa áeúkL Bîk ,úøàôzä úcî ìò äøBî äøBzä©¨¤©¦©©¦§¤¤§¤¨©Ÿ©

LBãwä4zecnd lr ixd mixen miyecwd zenyd - , ©¨
lr - miwl` my ,cqgd zpiga lr lÎ` my enk ,zepeilrd
riten `edy itk - 'ied my eli`e .dnecke dxeabd zcn
`ed 'ied my ."zx`tz"d zcn lr dxen - inzq ote`a dxeza
zcn idefe ,miyecwd zenyd x`yn dlrnle "mvrd my" ixd

,"zx`tz"dïàkL éôì,"zx`tz"d zcna -úðéça àeä §¦¤¨§¦©
úàN øúéa ,äaø äøàä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb¦¥¨¤¨¨©¨§¤¤§¥

.Cøaúé úBLBãwä åéúBcî øàMîdyer" ly oiprd edf - ¦§¨¦¨©§¦§¨¥
,"seq oi` xe`"n ezelbzda jxazi `edy ,"einexna mely

.dxeabe cqg oia ,l`ixabe l`kin oia mely dyer

àúeøòúà ,äpäå§¦¥¦§¨¨
,àìéòìczexxerzdd - ¦§¥¨

,dlrnlnéeléb øøBòì§¥¦
äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨
,ìéòì-økæpä äîeöò£¨©¦§¨§¥

-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
,àeä,ick -úBNòì©£
íBìLzecnd oia - ¨

,dlrnly,ìéòì økæpä©¦§¨§¥
àúeøòúàa àéä¦§¦§¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êà .ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå
äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
ìàéøáâå ìàëéî ìù úåéãâð úåãîä éæàå úåãîä
íéìèáå ùîî íéãçàì åéäå ïùøùå ïøå÷îá úåììëð
íéâæîúî éæàå éåìéâ 'éçáá íäì øéàîä êøáúé åøåàá
å÷ úòöåîî 'éçá é"ò íéãñçá úåøåáâä íé÷úîúîå
'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä
äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù
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סט lel` 'h iyily mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àzúìc,dhnly dceard ly zexxerzdd ici lr -äNòîa ¦§©¨§©£¥
íéiç úòtLäå ä÷ãvä,miig mipzepd mipipr -ãñçå ïç ©§¨¨§©§¨©©¦¥¨¤¤

íéîçøå5,íeìk déîøbî déì úéìc ïàîìel oi`y inl - §©£¦§©§¥¥¦©§¥§
,melk envrn.'eë íéìôL çeø úBéçäìemirityny ici lr - §©£©§¨¦

iprd z` dwifgnd dwcv
ote`a z`f miyere ,miiga
cqg ,og mb ea yiy
zpzip dwcvdy ,mingxe
ly ote`ae ybxa

"eqiitnd"6zray ,
zpizp mr zg` dperae
el mieeyn dwcvd
minnexn ,daeh dybxd
`ly ,egex z` miccerne
lr ixd - egexa letp didi
dhnln ef zexxerzd ici
zexxerzd mikiynn
daxd dx`ddn dlrnln
dnevrd drtydde
`edÎjexa "seq oi` xe`"n
,zepeilrd zecnd l`
odipia mely zeyrl
ewznei zexeabdye
epax xiaqi oldl .micqgl
dyrn"y dn owfd

rxd mr eznglnae ezceara ,mc`d ytpa zlret "dwcvd
day aehdy ,zindad ytpd xexiaa xy`e .zindad eytpay
dhnln jxca cg` ote` :mipte` ipy mpyi - rxdn xxazi
ziwl`d ytpay dcn lk znglne zcear ici lr ,dlrnl
lr xxal lynl enk ,zindad ytpa dcbpky dcnd z` xxal
ly de`zde cqgd zcn z` ziwl`d ytpd ly dad`d ici
zcn z` xxal ziwl`d ytpd ly d`xi ici lr ;zindad ytpd
xexia ,ipy ote` ;dnecke ,zindad ytpd ly drxd d`xid
xe` envr lr jiynn mc`dy ici lr ,dhnl dlrnln jxca
enke jxcÎlr .zindad ytpd ly zecnd zexxazn - iwl`
rxdn xxazi aehdy xexiad llka mlera didi `ealÎcizrly
lrtzy zelbzd ,mlera f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lr

"ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" didiy7mb dfÎjxcÎlr ,
,zindad eytp ly rxdn aehd z` xxal icedi ly ezceara

dlrnln jxca xexiad epyidnyl dxez cenil ici lr) dhnl
.rxdn xxazie xabzi ely aehdy xferd (iwl` xe` jiynnd
icedi jiynn ,"dwcvd dyrn" ,dwcvd oipr ici lr mb jk
elv` didiy ,ezltz zrya el zilbznd ziwl` zelbzd

:owfd epax oeylae .rxn aehd xexia,úàæ úòãeîe,reci - ©©Ÿ

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äî8äøBza ÷ñBòä ìò ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¥©¨
ììL àéìîôáe äìòî ìL àéìîôa íBìL íéNî" :dîL ¦§¨¥¦¨§¨©§¨¤©§¨§¨©§¨¤

úBcnäå íéøOä íä ¯ "äìòî ìL àéìît" ,"ähî©¨¨©§¨¤©§¨¥©¨¦§©¦
äàéøaä íìBòa íéðBéìò úBìëéää ïäL ,ìéòì úBøkæpä©¦§¨§¥¤¥©¥¨¤§¦§¨©§¦¨

,LBãwä øäfaLmy - ¤©Ÿ©©¨
ly zecnd oia melyd
od odizyyk dxeabe cqg
melyde ,dyecwe aeha
didzy jka `hazn
cqg ly zellkzd
wznez dxeabde ,dxeabe

,cqgaìL àéìîô"e¨©§¨¤
úBìëéää ïä ¯ "ähî©¨¥©¥¨
èøôáe ,íéðBzçzä©©§¦¦§¨
ìôMä äfä íìBò¨©¤©¨¨

î òøå áBè áøòîäf` - ©§Ÿ̈¨©¥
,ïBLàøä íãà àèç- ¥§¨¨¨¦

zaexrzl `iady `hg
ila aeh oi`y ,rxde aehd
,aeh ila rx oi`e rx
,áBhä ìò èìBL òøäå§¨©¥©©

áeúkL Bîk9øLà" : §¤¨£¤
,"'eë íãàa íãàä èìL̈©¨¨¨¨¨¨
ly "lrila mc`"d -
"mc`"d lr lyen ,dtilw

,"el rxl" weqt eze`a miiqny itke ,dyecw lyíàlî íàìe"§Ÿ¦§Ÿ
"õîàé10cvd xabzn minrtle dyecwd cv xabzn minrtl - , ¤¡¨

,dfÎznerlyíLa àø÷pä ,ïBzçzä íãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§¨¨¨©©§©¦§¨§¥
"ïè÷ íìBò"11Côäì íéîòôìå øáBb áBhä íéîòôlL ,- ¨¨¨¤¦§¨¦©¥§¦§¨¦§¥¤

xabzn rxdy,"õ÷ úò" ãò íìBòa íBìL ïéàå .íBìLå-ñç©§¨§¥¨¨¨©¥¥
,rxl seq didiyk -÷ácì òøäî áBhä øøaúiLwaczdl - ¤¦§¨¥©¥¨©¦¨¥

ìk eãøtúé" éæàå ,àeä-Ceøa íéiçä øB÷î ,BøB÷îe BLøLa§¨§§§©©¦¨©£©¦§¨§¨
õøàä ïî øáòé äàîhä çeøå ,"ïåà éìòt56øøaúiLk , Ÿ£¥¨¤§©©ª§¨©£Ÿ¦¨¨¤§¤¦§¨¥

.eäiçîä áBhä úðéça BëBzî,rxdn xxazi aehdyk ,f`y - ¦§¦©©©§©¥
l`a rxd ly ezeige eneiw lk ixdy ,rxl meiw `lina didi `

.aehdn wxäæ øeøáe,rxdn xxazi aehdy -ïk-íb äéäé ¥¤¦§¤©¥
ähîì Búe÷ìà éelb éãé-ìòllka xexiady myk ,xnelk - ©§¥¦¡Ÿ§©¨

zelbd onf jyna epizceare epiyrn ici lr ixd dyrp12mb jk ,
,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lr xexiad didi

áeúkL Bîk ,äîeöò äòtLäå äaø äøàäa13äàìî ék" : §¤¨¨©¨§©§¨¨£¨§¤¨¦¨§¨
"'eë 'ä ãBák äìâðå" ,"'ä úà äòc õøàä14úeììëa eäæå . ¨¨¤¥¨¤§¦§¨§§¤¦§¨

,ãéúòì íìBòäici lr - rxdn xxaziy aehd didi f`y - ¨¨¤¨¦
,f` dlbzzy ziwl`d zelbzddìëa ¯ ïBzçzä íãàa Cà©¨¨¨©©§§¨

,"àöî úò"`ed jexa yecwd ly e`vnid zry lka -15,Bæ ¥§Ÿ
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ùã÷ä úøâà
äéì úéìã ïàîì íéîçøå ãñçå ïç íééç úòôùäå
úàæ úòãåîå .'åë íéìôù çåø úåéçäìå íåìë 'éîøâî
íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
úåìëéää ïäù ì"ðä úåãîäå íéøùä íä äìòî ìù
äèî ìù àéìîôå ÷"äåæáù äàéøáä íìåòá íéðåéìò
áøåòîä ìôùä æ"äåò èøôáå íéðåúçúä úåìëéää ïä
áåèä ìò èìåù òøäå ïåùàøä íãà àèçî òøå áåè
íåàìî íåàìå 'åë íãàá íãàä èìù øùà ù"îë
íùá àø÷ðä ïåúçúä íãàá ùåçá äàøðëå õîàé
å"ç êôéäì íéîòôìå øáåâ áåèä íéîòôìù ïè÷ íìåò
òøäî áåèä øøáúéù õ÷ úò ãò íìåòá íåìù ïéàå
åãøôúé éæàå ä"á íééçä øå÷î åøå÷îå åùøùá ÷áãéì
øøáúéùë õøàä ïî øåáòé äàîåèä çåøå ïåà éìòåô ìë
é"ò ë"â äéäé äæ øåøéáå åäééçîä áåèä 'éçá åëåúî
äîåöò äòôùäå äáø äøàäá äèîì åúå÷ìà éåìéâ
'ä ãåáë äìâðå 'ä úà äòã õøàä äàìî éë ù"îë
ïåúçúä íãàá êà ãéúòì íìåòä úåììëá åäæå 'åë
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`lelע 'i iriax mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י' רביעי יום
אגרת יב  ,giw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,236 'nr cr.'åëå íéîòô

,älôzdlitzd oipr dfy -16,íéðnæî íézò øàL Bà §¦¨§¨¦¦§ª¨¦
BðB÷ íò ããBaúäìmipnf x`ya e` dltzd zrya ,f`y - §¦§¥¦

- envr mr "caer" icediyïéòîì äëBæ åéNòî éôì ãçà ìk̈¤¨§¦©£¨¤§¥¥
÷ñò éãé-ìò ,äæ øeøa¥¤©§¥¥¤

ì äøBzä,dîLÎlry - ©¨¦§¨
ziwl`d zelbzdd ici
ceniln dlbzny eytpay
dyrp - ely dxezd
ely aehdy ,xexiad

,rxdn dlrzn-ìò ïëå§¥©
,ä÷ãvä éãé`edy - §¥©§¨¨

aehd xxazn ok mb ,ozep
,rxdneøîàL Bîk17- : §¤¨§

:l"f epizeaxøæòìà éaø"©¦¤§¨¨
øãäå éðòì äèeøt áéäé̈¦§¨§¨¦©£©

,éìöîozp xfrl` iax - ©§¥
jkÎxg`e iprl dhext

,lltzd:áéúëcixdy - ¦§¦
aezk18:÷ãöá éðà,dwcva -éðô äæçà,"Eze`xl ick - £¦§¤¤¤¡¤¨¤

dncwd ici lr df ixd ,dltza zewl`d zeinipt ly zelbzdd

,dwcv ,"wcv" lyàéä`id "jipt dfg`" -äøàä éelb úðéça ¦§¦©¦¤¨¨
ãéìBäìe ,'ä úlãâa ïðBaúäì ,äðeázäå úòcä úòtLäå§©§¨©©©©§©§¨§¦§¥¦§ª©§¦

eîéçøe eìéçc äfî,dad`e d`xi -íéiìëNlkydn ze`ay - ¦¤§¦§¦¦§¦¦
,'d zlecba dpadde

,òãBpkzelbzdd idefy - ©©
,dltzay ziwl`d-ìòå§©

áBhä øøáð äæ-éãé- §¥¤¦§©©
dlere,òøä ãøôðå 'äì©§¦§©¨©

áeúkL Bîk19óøöî" : §¤¨©§¥
Léàå ,áäfì øeëå óñkì©¤¤§©¨¨§¦

Leøt ,"Bììäî éôì- §¦©£¨¥
etexivy yexitd dn
itl `ed mc` ly (ewexin)

- ?lldn `edy dnéôì§¦
'ä úà Bìeläzrya - ¦¤

,dltzdúòcä ÷îòa§Ÿ¤©©©
eîéçøe eìéçc ãéìBäì20 §¦§¦§¦

,'d zad`e 'd z`xi -
,òøä ãøôðå áBhä øøáð äëk,wxnpe sxvp `ede -øeøák ¨¨¦§©©§¦§©¨©§¥

.øeëå óøöîa áäæå óñkî íéâéqä ãeøôe¥©¦¦¦¤¤§¨¨§©§¥§

,úàæ úòãeî äpäå,ixd reci -íä íòáèa ìàøNiL §¦¥©©Ÿ¤¦§¨¥§¦§¨¥
íéãñç éìîBâå íéðîçø21úBëLîð íäéúBLôð úBéä éðtî , ©£¨¦§§¥£¨¦¦§¥¡©§¥¤¦§¨

ïäa øáBb ãñçä øLà ,Cøaúé åéúBcnî,zepeilrd zecna - ¦¦¨¦§¨¥£¤©¤¤¥¨¤
áeúkL Bîëe ,íeöîväå äøeábäå ïécä úcî ìò22øáb" : ©¦©©¦§©§¨§©¦§§¤¨¨©

,"åéàøé ìò Bcñç- ©§©§¥¨
zexabzd lr fnxnd
d`xid zcn lr cqgd
,jxazi eay dxeabde
äîLpä úàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥©§¨¨

"ïäk úa"d`a `idy - ©Ÿ¥
zcn `idy ,odk zpigan

,cqgdáeúkL Bîk§¤¨
LBãwä øäfa23.oeeike - ©Ÿ©©¨

zecndn d`a dnypdy
cqgd oday zeyecwd
dnypa mb okl - xabzn
zepngxde cqgd zcn
micediy ,zexabzda `id

.micqg ilnebe mingx ilra md mrahaä÷ãvä ,äpäå§¦¥©§¨¨
Bæ äðéçaî úëLîpän -rah,dnypay zepngxdúàø÷ð ©¦§¤¤¦§¦¨¦§¥

øác ìò ìôBð "äNòî" íL ék ,"ä÷ãvä äNòî" íLa§¥©£¥©§¨¨¦¥©£¤¥©¨¨
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מב.15. לא, וישלח

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א
ברוקלין.

שלום וברכה!

ימים  וכעבור  שי',  כ"מ  מכתב  את  ג"כ  לי  ומסרה  תחי'  הרבנית...  אצלי  היתה  העבר  שבוע 
אחדים דברתי ג"כ עם בעלה הרב שי', ותקותי אשר דבריי פעלו עליו להקל בענין זה.

כ"ק  אבל  בדבר,  מחמירים  אונגארן  מגדולי  שכמה  אף  במוך,  שמוש  בשיטת  אשר  ולהעיר, 
אדמו"ר הצמח צדק התיר במקום סכנה כנ"ל הנחת מוך לפני תשמיש וכמבואר בתשובתו אה"ע סי' 

פ"ט, וכן הוא ג"כ בתשובת בנו אדמו"ר מהור"ר ישראל נח נ"ע, והיא בכתובים.

רוחה,  עודד את  הרבנית תחי'  כנראה מדברי  לכת"ר, באשר  להביע ת"ח  הנני  זו  בהזדמנות 
ויה"ר שגם מכאן ולהבא ירפא לא רק את גוף החולים הבאים אליו, אלא יעודד ג"כ את רוחם ויחזק 

בטחונם בהשי"ת.

וידוע אשר כמרז"ל שחזקי' גנז ספר רפואות, כבר נזהר הרמב"ם שלא יפרשו את המאמר נגד 
חכמת הרפואה, ופי' שזה הי' ספר סגולות )פי' המשניות להרמב"ם פסחים ספ"ד, מורה נבוכים ח"ג 

פל"ז( ונתנה תורה רשות )ועפ"י חסידות פי' ג"כ כח( לרופא לרפאות.

רמב"ן  ג"כ  )ראה  שבפנים  ולא  שבחוץ  בחולי  רק  שזהו  יט(  כא,  )שמות  הראב"ע  שדעת  ואף 
בפתיחתו לפי' עה"ת ור"פ בחוקותי הובא בט"ז ליו"ד ר"ס של"ו( - הרי כבר הלכה רווחת בישראל 

כהרמב"ם להשתמש ברפואות, ולבטוח בהשי"ת שישלח דברו - ע"י איש פלוני וסם פלוני - וירפאם.

בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה.
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ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְולֹא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְמַחת ּתֹוָרה,  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר־ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ "ּדַ ּבֹו  ְוָכתּוב  ְרִאיִתיו,  תרס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ְפרַאג  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַמע.  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ אֹותֹו  ְוגֹוְלִלין 
ָתבֹו  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵסֶפר־ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  תרס"ז,  ַנת  ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ

ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ עֹות,  ָ ַהּשׁ ֶאֶלף  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ְזכּות  הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלֹמד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לֹו  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקס"ד־תקצ"ד  ִנים  ָ ַהּשׁ ים  לֹשִׁ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ְקׁשֵ ִעְנָין  ּבְ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְלִהְתּבֹוְננּות  ַיַחס  ּבְ  – ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְוכּו'  ים  ָנׁשִ ִדיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ּוְרָאָיה  טֹוב',  'ִכי  ּבְ יִגים  ּוַמּשִׂ ְמִביִנים  ֲאַזי  נֹוֵגַע,  ָהִעְנָין  ִאם  ָגה:  ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ַהׂשְ ֲעֵלי  ּבַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוִנים  ְוַהּגְ ְוָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֶזה  ּבָ ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְטֹען,  כֹולֹות  ּיְ ׁשֶ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן 
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ּבְ ה ֵאיָנּה  ָ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהלֹא ָהִאּשׁ ֻמְפָלָגה, 

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
ָאּפגעשטעלט, פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, 

יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען 

זיך מיט אלע רצונות.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עו

 – ִאחּוד.  ְקִביָעה,  רּור,  ּבֵ רּוׁשֹו:  ּפֵ "ְיִחידּות"  ר  ֲאׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲחִסיֵדי  ִזְקֵני  דֹוֵלי  ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות ס"ב.  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ א, ּבְ

"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ
ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ֵ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשׁ ֶאת ַהּמִ

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן־עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
דער  איז  דין  בעלמא  הצ"צ:  אמר  לנגן  כשגמר   - הלבבות.  שהלהיב  שיר  בקול 
טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
צייטענווייז. אין גן־עדן טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה 

נעהמט איהם פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  לֹאַמר:  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹוִאיל  ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ תר"ג,  ֵצא  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָלֵכן  ֶקר[,  ֶ ַהּשׁ ]=עֹוָלם  ְקָרא  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ם  ּגַ ה  ִהּנֵ  – ָהֱאֶמת[  ]=עֹוָלם  ְקׁשֹוט  ּדִ ָעְלָמא  הּוא  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ה.  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ּוְבֶדֶרְך  ְלַמְעָלה 
ַגן־ֵעֶדן  ּבְ אֹוָתם  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהֵרי  רֹון,  ְלִחּסָ ְרִאים  ַהּנִ ִעְנָיִנים  ּבְ ִרים  ַהְמַדּבְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ
ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו  ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ ֵהם ַמֲעָלה. – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ְלַנּגֵ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן־ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ּבְ ָרא תרע"ו  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ מֹו  ְוִסּיְ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ בּועֹות תער"ב  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ְלָאְמרֹו 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ

ּלֹא ֲאָמרֹו, ְולֹא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

יום 
חמישי

יום 
שישי



עז היום יום . . . 

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה 
העברת הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

ַהֲעָבַרת  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ְלָכל  ָהָיה  ָידּוַע  ר:  ִסּפֵ הֶעְנִדיל  ר'  ֶהָחִסיד 
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ֶ ָהָעְרָלה. ַמה ּשׁ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו' 

מהו"ר יעקב חיים שי'

שלום וברכה!

מכתבו מתחלת חדש מנ"א קבלתי ובאתי בקשור מכתבים עם ב"כ בפאריז, וזה ימים אחדים 
שקבלתי ידיעה שהענין נסתדר. ובטח מכאן ולהבא יהי' שלום על ישראל.

וכבר מלתי אמורה בההתועדות, אשר ע"פ מרז"ל )יומא ט, ע"ב( אשר גלותינו זה לא נתגלה 
עונם )שפי' שהי' שנאת חנם( הנה עתה תקנתינו לגאולה קרובה צ"ל ההיפך מזה, היינו אהבת חנם, 
ופי' שכמו ששנאת חנם, היינו שאין כל יסוד להשנאה ואין כל טעם בזה, לא בשכל דקדושה ולא בשכל 
אנושי, הרי התקון לזה צ"ל ע"ד שכתב הרמב"ם בריש הלכות דיעות, שמי שעבר לקצה אחד, תקנתו 
הוא לא דרך הממוצע אלא אחיזה בקצה השני, הרי גם אהבת חנם צ"ל אף שאין כל יסוד לזה לא רק 
בשכל אנושי אלא אפילו בשכל דקדושה )שנדמה לו שזהו שכל דקדושה( היינו שאף שאינו מוצא זכות 
לחברו שיאהבנו ואינו מוצא זכות למרות כל השתדלותו, עפ"י מה שנראה לו, הנה בכל זאת אוהבו 
הוא, ובאהבה שוקד עד שאינו רואה חובתו, שזהו אהבה אמיתית, וע"י התקנה בקצה הזה דאהבת 

חנם, יתוקן הגלות שבא ע"י שנאת חנם, ונזכה לגאו"ש בב"א.

כתבתי זה מזמן להרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר שמואל יעקב שי' רובינשטיין, 
ובטח קיבל מכתבי עם הקונטרס המוסג"ב בעתו.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה.
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ה'תשפ"א  אלול ז' ראשון יום השנה  של אורכה
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ה"א)להלן  שנת(פ"י השניה , הדעה  שלפי הרמב "ם  מפרט 

ומ"ח  חלקים  ותתקצ "ז שעות  וחמש  יום  "שס "ה  היא  החמה 

פחות שלנו , השעון לפי דקות ל-5 4 בין  (שהם רגע "

הראשונה ). מהתקופה 

כתב  ו)ועוד הלכה חשבון(שם שעל  הדברים  לי ונראין :

לפי השנה ... עיבור  לענין  סומכין היו (השניה ) זו  תקופה 

הראשון". מן יותר  האמת  הוא  זה  שחשבון 

הראשון " מן יותר  אמת הוא  זה "שחשבון  מלשונו והנה ,

ואכן, מסוימת . במידה  נכון  הראשון החשבון שגם  משמע

לפי נוהגים  החמה  שנת  באורך  התלויים  דינים  כמה לגבי

שזמנה בחו "ל  גשמים  שאלת  לענין  וכגון הראשונה , הדעה 

השנה (שכן תשרי  תקופת  תחילת לאחר  יום  ששים  הוא 

לפי נעשית  זו  וחלוקה  ('תקופות '), חלקים  לארבעה  מתחלקת 

לגבי וכן  הראשונה ). כדעה שעות , ושש  יום  שס "ה  חשבון

החשבון לפי  כי שנים  לכ"ח אחת  שקבעוה החמה ' 'ברכת

ביום ברקיע נתלתה  שבו למקום  החמה  חוזרת  אז הראשון

השני החשבון  לפי ואילו בראשית , ימי ששת  של הרביעי 

שנים . י "ט בכל המחזור  נשלם

"אמת (שהוא  השני החשבון לפי  תמיד נוהגים אין  ומדוע 

מהראשון ")? יותר

יותר ) (המדויק הראשון  והחשבון מאחר כי  שביארו יש 

(כגון הציבור לכלל הנוגעים  בעניינים הרי ומורכב , מסובך 

ושש יום  (שס "ה  'מעוגל' בחשבון נוקטים  גשמים) שאילת 

נוהגים דין לבית  רק  הנוגע  השנה  בעיבור  ורק שלימות ) שעות 

המדויק  החשבון פי  קלד)על סי' ח"ב תשב"ץ .(ראה

איך  מדויק, אינו  הראשון  החשבון  אם  קשה : ועדיין 

לברכה חוששים  ולא החמה , ברכת  לענין  פיו  על נוהגים

לבטלה ?

הרבי: ומבאר 

העליון בשורש  אך יותר , מדויק השני שהחשבון אף 

מסוימות שמסיבות  אלא  הראשונה , הדעה  כפי הוא  העיקר

יש להלכה  כן ועל אחר , בזמן למטה  הדבר משתלשל

למעלה שהיא  כפי  התקופה  עם  עמ'להתחשב  כ"ב, שיחות (לקוטי

(233.

ה'תשפ"א  אלול ח' שי יום התשובה  בעבודת ההוראה - חודש ראש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰øçàîe¥©©
äôe÷zä íBé òãz ,äöøzL úò ìëa LîMä íB÷î òãzL¤¥©§©¤¤§¨¥¤¦§¤¥©©§¨
äæ øwò øçà úBàaä úBôe÷z ïéa ,äöøzL äôe÷z ìk ézîàä̈£¦¦¨§¨¤¦§¤¥§©¨©©¦¨¤

.úBiðBîã÷ íéðMî eøáòL úBôe÷z ïéa ,eðìçúä epnnL¤¦¤¦§©§¥§¤¨§¦¨¦©§¦
לעיין: יש 

האמיתי  התקופה  יום "תדע  הרמב "ם  בדברי  dtewzא. lk
dvxzy'שעברו 'תקופות  והן  הבאות ' 'תקופות  הן נכללות  "

ל 'תקופות שהכוונה  באמרו  הרמב "ם מוסיף מה  כן , ואם 

שעברו'? ול 'תקופות  הבאות'

של  חישוב אותו הוא שעברו' ה 'תקופות  חישוב  ב.

בשני שמדובר להדגיש  צורך  יש  ומדוע  הבאות', ה 'תקופות 

שעברו'? וה'תקופות  הבאות' ה'תקופות  דברים :

הענינים)והביאור :(בפנימיות

התשובה , עבודת  על  מורה  חודש , בראש  הלבנה  מולד 

חז "ל  ב)כמאמר ס, את(חולין שמיעטתי  על  עלי  כפרה  "הביאו

רצוי בלתי ענין על מורה  הירח מיעוט כלומר, הירח".

נעלה למצב  ובאים  מתעלים  ומכאן הירח, מקטרוג כתוצאה 

- yecigeיותר  clenבעליֿתשובה מעלת  בדוגמת  הלבנה ,

צדיקים . לגבי

דרגות שתי  בה  שיש  התשובה , בעבודת  הוראה כאן :ויש 

שעיקרה  מיראה , תשובה  adle`א . o`knרש "י וכלשון  (יומא ,

וכתיב) ד"ה א ב .פו, עליו ". שמו שמקצת שנתרפא  מום  "כבעל

גם  שפועלת  מאהבה  מתחילתו "rxtnlתשובה  עוונו  "נעקר  -

כאן) ד"ה שם .(רש"י

ה 'תקופות חישוב  לשניים : החישוב  של  החלוקה  גם  וזו 

ze`ad, מיראה תשובה - ולהבא מכאן התשובה דוגמת הוא  '

'תקופות של הפועלתexaryוהחישוב התשובה  דוגמת  הוא '

מאהבה . תשובה  – למפרע  גם 

הדברים  הרמב"ם)וסדר הכבד:(בדברי אל  הקל  מן  הוא 

ואחר מיראה. תשובה  ולהבא , מכאן  הבאות ', 'תקופות  תחילה 

גם שהיא  מאהבה  תשובה  בשלימותה, התשובה  עבודת כך 

שעברו '. 'תקופות  – למפרע 

(cn 'iq mipnf ,zekln oii)

ה'תשפ"א  אלול ט' שלישי יום יון  חכמת בירור

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ìk íòèå§©©¨
eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä úîëç àéä ...úBðBaLçä elà¥©¤§¦¨§©©§§©¦©§¦¤¦§

.äaøä íéøôñ ïåé éîëç dä©§¥¨¨§¨¦©§¥
בחכמות לומדים  כאשר כי חסידות , בספרי  מבואר 

– התורה  בהלכות  ידיעה  זה  ידי על להוסיף  כדי חיצוניות 

קידוש הלכות  את  להבין כדי  התכונה  חכמת  לימוד כמו

בקדושה . ונכללות מתבררות  אלו  חכמות  - החודש 

לזה , ששייך  מי  ידי  על רק  להיות  יכול זה  שבירור  אלא 
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בהן" שעסקו וסיעתן ז "ל ורמב"ן "הרמב "ם  ספ"ח)כמו (תניא

אחריהם נמשך אדרבא  הרי לברר , ביכולתו  שאין "מי  אבל 

שם)ח "ו " תניא וראה ,56 עמ' תש"ט .(סה"מ

שני יש  – החיצוניות  חכמות  של והעליה  הבירור ובאופן

אופנים :

חכמה הרי התורה , בהבנת  מוסיף  החכמה  לימוד כאשר  א.

כחלק נחשבת החכמה  אין  אולם  בתורה , ונכללת מתבררת זו

התורה . להבנת התורם  'אמצעי' בתור אלא  עצמה  התורה  מן

התורה ללימוד כח הנותן  גשמי מאכל אכילת  בדוגמת 

מתעלה  ספ"ז)שהמאכל תניא המסייע(ראה הכשר  אלא  אינו  אך ,

עצמה . התורה  ללימוד

מהתורה חלק  להיות הופכת  שהחכמה מזו , יתירה  ב.

בהלכות והגימטריות' התקופות  ב 'חכמת  שהוא  וכפי עצמה .

חלק להיות  והפכו  התבררו אך  יון חכמי מספרי  שנלקחו  אלו

ברמב "ם אלו בפרקים  שהלומד כך  החודש , קידוש  מהלכות 

כמו בדיוק ממש , תורה  ללימוד אלו  חכמות  לימוד לו נחשב 

שכתב וזהו החזקה '. 'היד בספר  אחרים  בפרקים  הלימוד

להלן החודש)הרמב "ם קדוש הלכות חשבונות(בסיום ביארנו  "הרי  :

למבינים... ידוע  הכל  שיהיה  כדי להם ... שצריכין הדרכים  כל 

מעל דרשו אחרים . בספרים  אחריה  לבקש  ישוטטו xtqולא 
'dחלק להיות נהפכו  יון  מחכמי שנלקחו החשבונות  כי ,"

ה''. מ'ספר

(30 'rd q 'nr ,b ,hweln mixn`nd xtq t"r)

ה'תשפ"א  אלול י' רביעי יום החודש? את לעבר אפשר מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰äæ ïëå§¥¤
elà íéLãça àeä ,Cøöì Lãçä úà ïéøaònL íéîëç eøîàL¤¨§£¨¦¤§©§¦¤©Ÿ¤§Ÿ¤¨¢¨¦¥
éðtî ,Cøöì ïéøaònL àeä äæa ...ïBaLç éôì íúBà ïéøaònL¤§©§¦¨§¦¤§¨¤¤§©§¦§Ÿ¤¦§¥
...Bpîæa çøiä äàøiL úòa àlà ;Bpîæa çøiä äàøð àlL¤Ÿ¦§¨©¨¥©¦§©¤¨§¥¤¥¨¤©¨¥©¦§©

.íìBòì ïéLc÷î§©§¦§¨
היינו לצורך ", החודש  את  "לעבר  הסמכות  ניתנה  דין לבית 

ביום חל הוא  כאשר  בזמנו  חודש  ראש  את  מלקבוע להימנע 

ואחד השלושים  ליום  ולדחותו מיום השלושים , למנוע כדי (כגון

א) כ, ר"ה בגמרא המבוארים מהטעמים ראשון, ביום לחול .הכיפורים

נעשה החודש  שקידוש  לזמן  רק  זאת  מסייג  הרמב"ם  אמנם

החשבון פי בימינו)על על (כמו החודש  את קידשו כאשר  אך ,

הלבנה , את  שראו עדים  באו  השלושים ביום  אם  הראייה, פי

ראש את ולדחות  אותם מלקבל להימנע  יכולים  דין  בית אין 

למחר . חודש 

ימי קביעות  את  לשנות שניתן  אע"פ  כי  מכך ומבואר

החודש קידוש  מצות  את  לבטל אין  מסוימים , לצרכים  החודש 

על  החודש  קידוש  מצות  את  לקיים  אפשר  וכאשר  כך, לשם 

על  שמקדשים  בזמן  ורק זאת . לעשות  אין  העדים , ראיית  פי

לשנות אפשר החודש , קידוש  מצות  אין וממילא החשבון פי

מסוימים . לצרכים החודש  ימי קביעות  את 

לעבר לפעמים  ניתן עדים , פי על מקדשים כאשר אמנם

הרמב "ם בדברי  כמבואר  לצורך, החודש  פ"ג,את  (לעיל

בזמנו הי"ז) הירח את  שראו  העדים  הגיעו שלושים)שכאשר (בליל

נקבע חודש  וראש  החודש  את דין  בית  עיברו  שכבר לאחר 

למפרע כעת  החודש  את לקדש  ניתן ואחד, השלושים  ביום

ביום להשאירו  אפשר בדבר  צורך  יש  אם אך  השלושים , ביום

ואחד. השלושים 

מצות מתקיימת  אין  כאן  גם  כי שביארו, יש הדבר ובטעם 

אין למפרע , החודש  את  לקדש  שאפשר  ואע "פ החודש  קידוש 

היה לא  מצוה בזה  הייתה  אילו שהרי מצוה , בזה  מתקיימת 

כאמור צורך, מחמת לבטלה  א)ניתן  קה"ח ברכה .(עמק

א . ענינים : שני  יש  החודש  קידוש  במצות  כי שביארו ויש 

התאריך  למחרת)קביעת  או השלושים ביום יחול חודש ראש ומצוה(האם ,

ב. חודש . ראש  יום  את  שקובעים  דרך בכל  מתקיימת ycwlזו 
יכולה אינה  זו ומצוה  דין, בית  באמירת  חודש  ראש  יום  את 

בזמנו. חודש  ראש  יום  את  קידשו לא  אם  למפרע  להתקיים 

הראייה פי על או החשבון, פי על מקדשים  כאשר ולכן 

החודש את  לעבר  מניעה  אין חודש , ראש  חל שכבר  לאחר 

אינה חודש  ראש  יום  קידוש  מצות  בלאוֿהכי  כי  צורך, מחמת

בכך  גם תתקיים  החודשים  קביעת  מצות  ואילו  (אשר מתקיימת ,

מח) מועד, .לשלמה

ה'תשפ"א  אלול י"א חמישי יום הזה  ובזמן לארץ, בחוץ גשמים תענית

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéøæBbL úéðòz ìk̈©£¦¤§¦
øàL ïéãk dðéãå ,äìéla da ïéìëBà ¯ õøàì äöeça øeavä©¦§¨¨¨¤§¦¨©©§¨§¦¨§¦§¨
àlà ,øetk íBö ïBâk úéðòz øeavä ìò ïéøæBb ïéàL ;úBiðòzä©©£¦¤¥§¦©©¦©£¦§¦¤¨

.ãáìa ìàøNé õøàa§¤¤¦§¨¥¦§©
ב)בגמרא יב, אלא(תענית בבבל ציבור  תענית  "אין נאמר:

בדבר : ראשונים  ונחלקו בלבד". באב  ט'

אומרים  אין)יש  ד"ה ב יא, תענית תוס' אין. ד"ה ב נד, פסחים (רש"י

מצויים שהגשמים  כיון גשמים  על להתענות צורך אין  שבבבל

אומרים ויש  שם)שם . תענית וריטב"א שתעניות(רמב"ן משום  שהוא 

סמוכים דיינים אין לארץ  ובחוץ  דין, בית  ידי על נקבעות  אלו

פ"ד) סנהדרין הלכות לגזור(ראה שבסמכותו נשיא  שם אין וכן  ,

גזרות .

לפי שהרי הרמב "ן, כדעת  שמפרש  נראה הרמב "ם  ומדברי

לגבי ולא גשמים  על  לתענית  ביחס רק  אמורה  ההלכה  רש "י 

התעניות בכל שמדובר היא  הרמב "ם  ומשמעות  תעניות, שאר

תקעה) סי' או"ח יוסף בית .(ראה

בארץ אפילו  כלל  בימינו גשמים  תענית לגזור  אין זה  ולפי 

שהר אך ישראל, ישראל, בארץ  גם  סמוכים דיינים אין היום י 

יוסף ' שם)ה 'ברכי  הקודש(או"ח ערי מזקני 'שמענו  מעיד:

וקבעו גשמים ' עצירת  בימיהם שאירע . . וחברון ירושלים
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מפקפק הוא האמור ולאור  בהלכה . המבואר  הסדר  ככל תענית 

סמוכים . דיינים  לנו  אין  בארץ  אף שהרי  כך, על

כך: לחו "ל ישראל ארץ  בין ההבדל את  מבאר  הוא  אמנם

ממונות בדיני לדון  האפשרות  לגבי גם  עולה  שאלה  אותה 

מבואר כך ועל  סמוכים , דיינים  לנו  ואין מאחר  הזה  בזמן 

הדורות דייני  של 'שלוחים ' בתור  דנים  דור  כל שדייני בגמרא 

למקרים רק  מוגבלת זו  שתקנה  אלא סמוכים , שהיו הקודמים 

בארץ דידן: בנידון גם  וכן  נדירים . למקרים ולא  מצויים 

ארץ חכמי של בסמכותם  ולכן גשמים , עצירת שכיחה  ישראל

הקודמים , הדורות  חכמי  של כ'שלוחים ' תענית לגזור  ישראל

לקבוע אין ולכן מצויה  אינה גשמים  עצירת  לארץ בחוץ אך

כך. על  תענית  שם

ה'תשפ"א  אלול י"ב שישי יום ושמחה' ששון כ'ימי תענית ימי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰,elàä úBîBvä ìk̈©¨¥
íéãéúò íäL àlà ,ãBò àìå ;çéLnä úBîéì ìèaì íéãéúò£¦¦¦¨¥¦©¨¦©§Ÿ¤¨¤¥£¦¦

.äçîNå ïBNN éîéå íéáBè íéîé úBéäì¦§¨¦¦¦¥¨§¦§¨
הכתוב כלשון הוא  התענית  של ה)עניינה  נח, "יום(ישעיה

הצומות  ימי  ארבעה  וגם  לה '". ד)רצון  בהל' שהם(המפורטים אף 

ידי על הרי אלו, בזמנים  שאירעו  הצרות על אבילות  בגדר 

לה '. רצון ימי הם שגם  בהם  מתגלה התענית  הנהגות

הנביא  דברי  את  לבאר  יש  יט)ובזה  ח, כאן(זכריה שהביא 

אלא הצומות  כל שיתבטלו  רק לא  לבוא , שלעתיד  הרמב "ם

הדבר ולכאורה  ושמחה. ששון  וימי טובים לימים ייהפכו  גם

לאבותינו, שאירעו  הצרות  לזכר  הם  הצומות  הרי עיון, צריך

הצומות , ממילא  בטלים  הגאולה  בזמן הצרות  זיכרון ובביטול 

מה לשמחה  – ושמחה  ששון  לימי  הימים יהפכו מדוע  אבל 

עושה ? זו 

בה שיש  העינוי אינו התענית  עיקר  מובן: האמור  ולפי 

כאשר הגלות , שבזמן אלא  לה'', רצון 'יום  שהוא זה  כיֿאם 

חטאינו בטלו לא  מארצנו')עדיין ל'גלינו את(שגרמו להרגיש  הדרך 

המעורר הדבר זה  כי הגוף עינוי  ידי על היא היום מעלת 

הטומאה רוח "את כאשר לבוא , לעתיד  כן שאין  מה לתשובה,

הארץ " מן ב)אעביר  יג, להוספה(זכריה אלא לעינוי מקום  אין

'ימי יהיו ולכן לבב , וטוב שמחה  מתוך  שהיא ה ' בעבודת 

טובים . ומועדים  ושמחה  ששון  ימי  אלו, רצון '

לששון ויהיו  אלו  צום ימי יהפכו שלעתיד גופא  ומזה 

שהרי הצומות , ענין  של האמיתי התוכן  שזה  מוכח ולשמחה ,

ושלמותן מילואן על  המצוות  כל תהיינה  לבוא  הל'לעתיד (ראה

ה"א) פי"א .מלכים

(fn 'iq `"g zekln oii ± mgpn zxez)

ה'תשפ"א  אלול י"ג קודש שבת מצויה  שאינה כרוח - חשמל הפסקת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰éøöå,øpa ïîL ïzì C §¨¦¦¥¤¤©¥
.÷eMä ïî ìâø äìëzL ãò úëìBäå ú÷ìBc äéäzL éãk§¥¤¦§¤¤¤§¤¤©¤¦§¤¤¤¦©

ערוך' ב'שלחן  ס"ב)גם  תרעה שמן(סי' שיתן  "צריך כתב:

והדליק בירך  אם  "אבל והוסיף : הדלקה ", שיעור  כדי בנר 

חובתו". ידי יצא  לא  שיעור , כדי עד שמן הוסיף  ואחר ֿכך 

חנוכה נר  להדליק  אפשר  האם  בשאלה : האחרונים  ודנו 

חשמלית ? בנורה 

זו בשאלה  צדדים  ואילך)וכמה קפו עמ' חשמל ע' אנצ"ת ,(ראה

ד  שתהיה  כדי  בנר שמן "שיתן  – זו –והלכה  והולכת " ולקת 

בנושא . הדיון מנקודות אחת  היא 

זמן משך לכל זרם  מספיק  אין  חשמל בנורת  הנה , כי 

ולכן הכוח, בתחנת  רגע בכל  והולך  נוצר הזרם  אלא  ההדלקה,

– חשמלית  בנורה  להדליק  שאין אויערבך , הגרש "ז כתב

שידליק כדי בו היה לא  ההדלקה  בשעת כאילו  "דחשיב

שעה " חצי  ב)שיעור ענף פ"ה אש .(מאורי

אלעזר ' ה 'פקודת כתב  לשלילה , נוסף  אלעזר וטעם  (להרה"ג

כג): סי' המצוה".לעוו. יקיים ולא  הכלים ... שיסגרו "אפשר 

והנר חשמל הפסקת תהיה ההדלקה  שבזמן  יתכן כלומר,

העלולה מצויה  רוח במקום למדליק  דומה והדבר  יכבה ,

כשיעור " שמן  בה  נתן לא  כאילו  "דהוה  הנר את  (מג"א לכבות

סקי"ב) תרעג סי' .או"ח

הרבי כתב  כך, על  רכח)אך  עמ' י, קודש לחשוש(אגרות שאין

הפסקת תתרחש  אם  גם  כי – העלעקטרי " הזרם  "יסגרו  שמא 

בעל  של חיצונית מסיבה  באים  וההפסק  "הסגירה הרי חשמל ,

אינה אלו טעמים שני שמפני וכלל, כלל  ודאי ואינו בחירה,

העירו  וכבר  ושכיחה ". מצויה  לרוח 382)דומה  הע' שם (באנצ"ת

אמורים הדברים  "אולי – הנ"ל אלעזר ' ה'פקודת  דברי  על

חשמל ". הפסקות  ששכיחות בזמן

ב"איש לרעהו ומתנות לאביונים" ישנם . . )א( "רעהו" – בשווה לו בתורה ומצוות, שזוהי דרגא נעלית. )ב( אביונים – שבעניות גופא הרי 
זו דרגא הכי תחתונה, . . "אביון" הוא "התאב לכל דבר", היינו, ש"כל דבר", איזה שיהיה, הרי הוא "תאב אליו", כיוון שמצד עצמו אין 
לו מאומה. בחודש אלול נמשכת נתינת-כוח הן לאלו שנמצאים במעמד ומצב ד"רעהו", והן לאלו שנמצאים במעמד ומצב ד"אביונים"
משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החמה.1) שנת ימי

.‡,ÌÈ¯ÓB‡L Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ LÈ - ‰nÁ‰ ˙L¿«««»≈≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ
,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰L∆ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«
˙BÁt ‡e‰L ,ÌÈ¯ÓB‡L Ô‰Ó LÈÂ ;˙BÚL LL ‡e‰L∆≈»¿≈≈∆∆¿ƒ∆»
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa LÈ Ò¯Ùe ÔÂÈ ÈÓÎÁ ÔÎÂ .ÌBi‰ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ««¿≈«¿≈»»»«≈≈≈∆«¬…∆

.‰Ê ¯·„a¿»»∆

.·"Ò˘ ‡È‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓ,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ‰ ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ«
˙Á‡ ‰ÚL ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL ¯BÊÁÓ ÏkÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒ»«¬∆¿«∆¿≈»»»»««
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒ¿

‰Ùe˜˙Ï ‰Ùe˜z ÔÈa ‰È‰ÈÂ ,e¯Ó‡L2ÌÈÚL˙Â „Á‡ ∆»«¿¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰Ùe˜z Ú„zMÓe .‰ÚL ÈˆÁÂ ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ¿∆«»«¬ƒ»»ƒ∆≈«¿»««
‰pnÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ,‡È‰ ‰ÚL BÊÈ‡a ÌBÈ ‰Ê È‡a¿≈∆¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆»
,˙ÈLÈÏMÏ ‰iM‰ ÔÓe ,‰È¯Á‡L ‰iM‰ ‰Ùe˜zÏ«¿»«¿ƒ»∆«¬∆»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»

האביב;2) התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע
התחלת  - תשרי תקופת הקיץ; התחלת - תמוז תקופת

החורף. התחלת - טבת תקופת הסתיו;

.‚Ba ÒkzL ˜ÏÁ‰Â ‰ÚM‰ ‡È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»ƒ«»»¿«≈∆∆ƒ»≈
˙BÈ‰ - Êenz ˙Ùe˜˙e ,‰ÏË ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««»∆¿««¡
˙BÈ‰ - È¯Lz ˙Ùe˜˙e ,ÔË¯Ò ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…«««¿»¿«ƒ¿≈¡
˙BÈ‰ - ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««…¿«ƒ¿«≈≈¡

È„b ÏfÓ L‡¯a LÓM‰3‰Ma ‰˙È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e . «∆∆¿…««¿ƒ¿«ƒ»»¿»«»»
„ÏBÓ Ì„˜ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ∆¿∆…∆«
˙B‡Ó LLÂ ,˙BÚL ÚL˙Â ,ÌÈÓÈ ‰Ú·La :ÔÒÈƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈≈

.·"Ó¯˙ Ë"Ê :dÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»

מזלות.3) עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

.„‰nk ‰lÁz Ú„z :‡È‰ Ck ‰Ùe˜z‰ ÔBaLÁ C¯c∆∆∆¿«¿»»ƒ≈«¿ƒ»«»
¯BÊÁn‰ „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ ÌÈÓÏL ÔÈ¯BÊÁÓ«¬ƒ¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»«««¬
‰"Ù˙Â ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎÏ Á˜Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿«¿»«¬≈∆»»««¿
- ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰ Ïk ıa˜ ;ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«≈»«¬»ƒ»¿»«»
LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â ÌÈÓÈ ‰Ú·L Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿«ƒ«…ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈
B˙B‡ ÛÈÒBz ¯‡M‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ;¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»»ƒ»ƒ««¬≈≈
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡a EÏ¿¿≈»»¿«»«…∆ƒ¿∆¿«ƒ»
˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ‰pnÓe ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰M‰ d˙B‡ ÏL∆»«»»ƒ««¬ƒ∆»«¿ƒƒ¿
‰Ùe˜z ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«»∆¡»¿»¿»
,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡Â .‰Ùe˜˙e¿»¿ƒƒ¿∆≈«¿«ƒ»∆»»

Á˜ - Ba „ÓBÚ ‰z‡L ¯BÊÁna CÎÂ Ck ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»»»««¬∆«»≈«
,¯BÊÁÓ ÏÎÏ ‰"Ù˙Â ‰ÚL ÌÈÓÏM‰ ÔÈ¯BÊÁn‰ ÏÎÏ¿»««¬ƒ«¿≈ƒ»»¿¿»«¬
‰¯OÚ - ¯BÊÁn‰ ÔÓ eÓÏML ˙B¯eÓb‰ ÌÈM‰ ÏÎÏe¿»«»ƒ«¿∆»¿ƒ««¬¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ

L epnÓ Ú¯‚˙Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,‰L ÏÎÏÌÈÓÈ ‰Ú· ¿»»»¿«≈«…¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â¿≈«»¿≈≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·l‰ ÈL„Á ÌÎÈÏLz ¯‡M‰Â¿«¿»«¿ƒ≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌÈÚL˙Â LÏLÂ ˙B‡Ó Ú·Le ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈»¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÛÈÒBz - ‰·l‰ L„ÁÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«ƒ¿»»≈…∆«¿»»ƒ
˙Ùe˜z ÔÓÊ Ú„˙Â ,‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»«»»¿≈«¿«¿«
‰nÎ·e ‡È‰ L„Áa ÌBÈ ‰nÎa ‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈƒ»∆»«»»¿«»«…∆ƒ¿«»
‡l‡ ÌÏBÚÏ dÈ‡ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z .‰ÚL»»¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆≈»¿»∆»
˙lÁ˙a B‡ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa B‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a B‡ƒ¿ƒ«««¿»«¬ƒ««¿»ƒ¿ƒ«
dÈ‡ ÌÏBÚÏ Êenz ˙Ùe˜˙e ;ÌBi‰ ÈˆÁa B‡ ,ÌBi‰««¬ƒ«¿««¿»≈»
˙Á‡ ‰ÚLa B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·La B‡ ‡l‡∆»¿∆«»∆¡»¿»»««
ÌÏBÚÏ È¯Lz ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ˆÁÓe∆¡»≈«≈««¿»¿«ƒ¿≈¿»
ÌBia ÔÈa ,˙BÚL LÏLa B‡ ,˙BÚL ÚL˙a ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈«»¿»»≈«
B‡ ‡l‡ dÈ‡ ÌÏBÚÏ ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»¿«≈≈¿»≈»∆»
ÔÈa ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ¯OÚa¿∆∆»∆¡»¿«¿«»∆¡»≈
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia«≈««¿»ƒƒ¿∆≈«¿≈∆ƒ≈
ÌÈL Á˜ - ‰Ùe˜z‰ ‰È‰z ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰«»«¿≈»»ƒ¿∆«¿»«»ƒ
,‰ˆ¯zL ‰L „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ»«»»∆ƒ¿∆
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌBÈ ‰L ÏÎÏ Á˜ - ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓMÓ ¯˙BÈ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿»»»
,‰LÏL ÂÈÏÚ ÛÒB‰Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,˙BÚL LL „Á‡∆»≈»¿«≈«…¿≈»»¿»
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
,˙aLa „Á‡ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ˙BÚM‰«»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆»¿«»
‰nÏÂ .ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ¯L‡ÏÂ¿«¬∆«ƒ««∆¿ƒ¿∆¿«ƒ»¿»»
˙L ÏL ‰BL‡¯ ‰Ùe˜zL ÈÙÏ ?‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿»¿ƒ∆¿»ƒ»∆¿«

.ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰˙È‰ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk4˙L ÏL ≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«ƒ»∆¿«
- ‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ÌÈLÏL ˙B‡Ó ÚL¿̇«≈¿ƒ¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BÚL LLÂ „Á‡ ÌBÈ dÏ Áwz ;˙Á‡ ‰L ¯‡Mzƒ»≈»»««ƒ«»∆»¿≈»
ÏÈÏa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ,LÏL ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒ»¿≈
Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe .‰ÏÈla ˙BÚL LL ÈLÈÓÁ¬ƒƒ≈»««¿»¿∆ƒ»∆»∆«
‰ÚLa Êenz ˙Ùe˜z ‰È‰z È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙BÚL»∆¡»¬≈ƒ¿∆¿««¿»»
˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ ÌBiÓ ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»
ÌBiÓ ˙BÚL ÚL˙a È¯Lz ˙Ùe˜z ‰È‰z - ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿∆¿«ƒ¿≈¿≈«»ƒ
- ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»
ÏÈlÓ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a ˙·Ë ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«≈≈¿«¿«»∆¡»ƒ≈
‰È‰z - ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈMLƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»ƒ¿∆
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BÊ C¯c ÏÚÂ .ÈML ÌBÈ ˙lÁ˙a ‰‡a‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»«»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆
.‰Ùe˜z ¯Á‡ ‰Ùe˜z ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»¿»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

zpy ...dxivil mitl` drax`e miyely ze`n ryz zpy"
"q"x xefgnn ziriyz dpy `idy l"wzz

בשנה  היתה הדברים שכתיבת נמצא זה לפי להבין, וצריך
י"ז  שנת שהיא זו "...משנה כותב שאח"ז בהלכות אבל זו,
לאחרי  שנים שמונה - תתקל"ח שנת שהיא ר"ס ממחזור
בין  שנים שמונה של זמן משך שעבר יתכן לא והרי זה!
עצמו  הרמב"ם שכן י"א, פרק לכתיבת ט' פרק כתיבת
מה  לולי וגם שנים. עשר נמשכה חיבורו שכתיבת כותב
תתק"מ  בשנת נשלמה חיבורו שעריכת ידוע הרי שכתב
שבתחילת  החודש קידוש הלכות שכתיבת יתכן איך וא"כ
זמן  לסוף קרוב היינו תתקל"ח, בשנת היתה החזקה" ה"יד

הכתיבה.
חזר  ספרו, הרמב"ם שכתב שלאחר ידוע בזה: והביאור
במכתבו  (כנזכר מהדורות שלוש או בשתים ותיקנו והגיהו
את  רק אלא הספר כל את תיקן שלא ומובן לוניל) לחכמי
י"א  פרק בסוף שכתב מה ולכן, תיקון. הצריכים הדברים
היה  ליצירה" אלפים וארבעת תתקל"ח שנת "שהיא
השנה  בכתיבת ולכן השניה, במהדורה ההלכה כשתיקן
התאריך  את ולא התיקון בשעת בה שעמד השנה את כתב
ט' בפרק שכתב ומה הראשונה, הכתיבה שעת של הישן
בשעת  שהיתה כפי השנה נשארה ולכן תיקון צריך היה לא

הכתיבה.
(bn oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

שעה.4) ובאיזו בשבוע יום באיזה

.Â˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ÌBÈ ‰nÎa Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿«»«…∆ƒ¿∆¿«
BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ5ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a ‰lÁz Ú„z - ƒ»∆»»≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ≈

,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ eÚa˜È ÌBÈ ‰Ê È‡·e ,‰È‰z Úe·M‰«»«ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ»∆»»
ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰ ÔÓ e¯·Ú ˙B¯eÓb ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»¿ƒ««¬¿ƒ«¿»
‰Ú·L ÌÈÓi‰ ÌeÎÒ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰L»»««»»¿ƒ«¿«»ƒƒ¿»
,ÌÈLÏL ÌÈLÏL Ïk‰ CÏL‰Â ,el‡ ÌÈpÓÊa ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ≈¿«¿≈«…¿ƒ¿ƒ
L‡¯Ó B˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈…
Ì‡Â ,·ËeÓ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbÈ Ì‡ ;ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ«ƒ«¿«¿»»¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈÓÈ ÈL B‡ ÌBÈ ÛÒB‰ - Â‡Ï»≈¿≈»ƒ¿»»ƒ«
‰M‰ ‰È‰z Ì‡Â .‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÔÈn‰«ƒ¿»«∆«ƒ«¿«¿»¿ƒƒ¿∆«»»
,ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ˙¯aÚÓ¿À∆∆«¿ƒƒ¿≈……∆¬»≈ƒ
L„Á‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡a - ÔBaLÁ‰ ÚÈbiL ÌBiÏÂ¿«∆«ƒ««∆¿¿«ƒ«…∆

.‰Ùe˜z‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»

המדוייקת.5) השעה את לדעת בלי

.Ê‰È‰z L„Áa ‰nÎa Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»«…∆ƒ¿∆
‡È‰L ,˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏL ˙L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ
ÔÒÈ L„Á L‡¯ e‡ˆÓ - Ò"¯ ¯BÊÁnÓ ˙ÈÚÈLz ‰L»»¿ƒƒƒ«¬»»……∆ƒ»

ÈÙÏe ;ÈLÈÓÁa ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e ,ÈLÈÓÁa da Úa˜ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
ÌÈM‰ eÈ‰È ,¯BÊÁnÏ ˙ÈÚÈLz BÊ ‰L ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ¿«»ƒ
¯OÚ „Á‡ Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ ÁwzLk ;‰BÓL ˙B¯eÓb‰«¿¿»¿∆ƒ«¿»»»≈∆««»»
ÈÒBz ;ÌÈBÓLe ‰BÓL ÌÈÓi‰ Ïk eÈ‰È ,ÌBÈÛ ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒƒ

Ïk‰ CÈÏLz ;ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ Ïk‰ È¯‰ ,‰Ú·Lƒ¿»¬≈«…¬ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«…
ÏÈÁ˙zLk ;ÌÈÓÈ ‰MÓÁ e¯‡L ,ÌÈLÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿¬¬ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ
‰È‰L ,ÔÒÈ L„Á L‡¯Ó ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙BÓÏƒ¿¬ƒ»»ƒ≈……∆ƒ»∆»»
ÔÈ‡L eÚ„È ¯·Îe ;ÈL ÌBÈÏ ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ«ƒ««∆¿¿≈ƒ¿»»«¿∆≈
ÛÈÒBz CÎÈÙÏ ,ÈLÈÓÁa ‡l‡ ˙aMa ÈLa ‰Ùe˜z‰«¿»¿≈ƒ¿«»∆»«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁÏ ÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ«««∆«ƒ««¬ƒƒ∆
ÈÈÓL ÌBÈa BÊ ‰La ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ;‰Ùe˜z‰«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»¿»»¿¿ƒƒ
‰L ÏÎa ‰OÚz ˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .ÔÒÈ L„ÁÓ≈…∆ƒ»¿««∆∆«…«¬∆¿»»»

.‰LÂ¿»»

.ÁÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÛÈÒBz :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿ƒ«««∆«ƒ«
‡l‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚÏ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ¿«¿»¿»…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆»
‡e‰ ÏB„‚ ‡ÏÙe .‰LÏL B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ¿»∆∆»
˙‡ˆÓ Ì‡Â .ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿ƒ»»»
˙ÈÚhL Ú„z - ‰Ê ÏÚ ÌBÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰z‡L∆«»»ƒ¿ƒ«∆≈«∆»ƒ»

.˜ec˜„a ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â ,ÔBaLÁa«∆¿¿«¬…¿«¿…¿ƒ¿

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לתקופה.1) תקופה שבין הימים

.‡˙BÁt ‡e‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓÏ ‰nÁ‰ ˙L¿«««»¿ƒ∆≈∆»
Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ - ÚÈ·¯Ó2LÏL :¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ≈¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿»≈≈ƒ∆≈¿

ÚL˙e ,˙BÚL LÓÁÂ ,ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿»≈»¿«
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ˙B‡Ó≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ

Ú‚¯3ÈÙÏe .˜ÏÁa ÌÈÚ·LÂ ‰MMÓ „Á‡ - Ú‚¯‰Â . ∆«¿»∆«∆»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ
˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ‰È‰z ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆ƒ¿∆∆∆¿«««»«¿«
‰‡Óe ,‰ÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ :‰·l‰«¿»»¬»»»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»
ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â¿∆»¿∆¿ƒ≈∆¿»¿«¿»ƒ∆«ƒ»
¯BÊÁÓa ˙ÙÒBz ‡ˆÓ˙ ‡ÏÂ .Á"Ó ‡"Î˜ ‡"ÎÈ :Ì‰Ï»∆¿…ƒ¿»∆∆¿«¬
Ì‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎa ‡l‡ ,ÏÏk ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL∆¿«∆¿≈»»¿»∆»¿»«¬≈∆
˙BËeLt‰ ‰·l‰ ÈL ÌÚ ‰nÁ‰ ÈL eÓÏLÈƒ¿¿¿≈««»ƒ¿≈«¿»»«¿

˙B¯aÚÓ‰Â4. ¿«¿À»

ה"א.2) פ"ט ועי'3)עי ' אדא", רב ל"תקופת הכוונה
הבאה. ובהערה הקודמת המחזור 4)בהערה שנות י"ט

הן  אדז"ט) (גו"ח שבהן העיבור חדשי שבעת על הקטן
שעות, 12 יום, 29 לבנה. חדשי וחמשה ושלושים מאתים

חלקים 793X997 48/76 שעות, 5 יום, 365 = 235
השנים Xחלקים על הקטן, שהמחזור חשבו, המעברים .19

ואלה  אדא. רב תקופת על בנוי אדז"ט, גו"ח שבו המעוברות
שעה  של הפרש קיים שמואל, תקופת לפי .1 הנימוקים:
שנות  לי"ט החמה שנות י"ט בין חלקים ותפ"ה אחת
לפי  ימים. של הפרש נצטבר בשנים מאות במשך הלבנה.
ממולד  מרוחקת תהיה ניסן של השמש שתקופת יצא, זה
הימים  כמספר ששיעורו מרחק המחזור בראש ניסן
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פג ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קרובה  שהתקופה לדעת, נוכחו למעשה אבל שנצטברו.
נגמרות  המחזור שנות וי"ט המחזור, בראש ניסן למולד
ששנת  מכאן עודף. בלי הלבנה חדשי רל"ה עם  בשווה
חלה  ניסן תקופת .2 שמואל. שקבע מזו יותר קטנה החמה
תקופת  שאם אדא, רב לדעת בהתאם בניסן ט"ז לפני תמיד
(ראש  השנה את לעבר עלינו בניסן, ט"ז עד נמשכת טבת
ה"פירוש" הונא; רב - שלנו בתלמוד הגירסה כא. השנה
ניסן  תקופת חלה שמואל, תקופת ולפי "אדא"), רב מביא

רבות העיבור ‡È¯Áפעמים שיסוד הסיקו, מכאן בניסן. ט"ז
רב תקופת על מבוסס הקטן במחזור אדז"ט גו"ח ,‡„‡של
ניסן תקופת תחול אדז"ט, גו"ח מעברים אם ÈÙÏשלפיה,

בזה, כנראה מקורו אדא" רב "תקופת השם בניסן. ט"ז
העיבור' 'יסודי (עי' הנ"ל אדא רב לדברי מתאים שהחשבון

סלונימסקי). זעליג לחיים

.·„Á‡ :‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z Ïk ÔÈa≈»¿»¿»¿ƒ∆¿∆∆»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿∆«»«¬≈≈¿ƒ¿»
Ê"‡ˆ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈLÏLe „Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿∆»¿ƒ∆«ƒ»»∆
È˙ÓÈ‡ ˙BÙe˜z‰ ÔÓ ‰Ùe˜z Ú„zLÎe .‡"Ï Ë"È˜˙¿∆≈«¿»ƒ«¿≈»«
‰Ùe˜z Ú„˙Â ,‰Ê ÔÈÓ Ú‚¯ B˙B‡Ó ·LÁz - ‰˙È‰»¿»«¿…≈∆«ƒ¿»∆¿≈«¿»
‡È‰L ‰M‰ ˙Ùe˜˙a e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰È¯Á‡L∆«¬∆»««∆∆∆≈«¿ƒ¿««»»∆ƒ

ÚÈ·¯5. ¿ƒ«

פ"ט.5) עי'

.‚‰BL‡¯ ‰La ‰˙È‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆»¿»¿»»ƒ»
˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„˜ ‰¯ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»…∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe6.·"Ó¯˙ 'Ë :Ì‰Ï ÔÓÈÒ . ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»∆
,¯BÊÁÓ Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰L ÏÎa ,ÌÏBÚÏ ‡È‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿»»»ƒ»∆»«¬
ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„…̃∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈¿«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â7. ¿«¿»ƒ¬»ƒ

אנו 6) שלפיה יהושע, רבי דעת על מבוססת אדא רב תקופת
את  גם אלא התקופות, חשבון את רק לא מניסן מונים
ט', ד', היה ניסן מולד א). ח, השנה (ראש המולדות חשבון
יום  ליל בתחילת ט'). הערה ה"ג, פ"ט למעלה (עי' תרמ"ב
התקופה  ניסן, תקופת היתה - המאורות כשנבראו - זה ד'

‰Â˘‡¯‰,ראשונה תשרי תקופת היתה שמואל תקופת (לפי
שלצורך מכאן ÔÂ·˘Áאלא מניסן). מתחילים התקופות

תרמ"ב. ט', ניסן למולד ניסן תקופת משום 7)שקדמה
המעוברות  (על הלבנה שנות י"ט אדא, רב תקופת שלפי

שארית. ללא החמה, שנות לי"ט שוות שבהן)

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„zLk¿∆≈«¿«ƒ»∆»»ƒ»ƒ
Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡ ‰pnÓ ·LÁz - ¯BÊÁn‰««¬«¿…ƒ∆»∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«
„Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL»«¬≈≈¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿∆»
ÛBÒ „Ú ,‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z ÏÎÏ ,Ú‚¯ ÌÈLÏLe¿ƒ∆«¿»¿»¿»«

.¯BÊÁn‰««¬

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z È˙Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡8ÈÙÏ ƒƒ¿∆≈«»«ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ
ÔÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb ÌÈL ‰lÁz Ú„z - ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆≈«¿ƒ»»ƒ¿∆»¿ƒ
‡"ÎÈ ‡È‰Â ,˙ÙÒBz Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰««¬¿ƒ«¿»»»≈∆∆∆¿ƒ
ÏÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ - ÌÈÚ‚¯‰ Ïk ıa˜Â ,Á"Ó ‡"Î˜¿«≈»»¿»ƒ¬»ƒ¿»

C¯„k ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿»«»»ƒ¿∆∆
LLÂ ˙BÚL ÚLz Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,˙B„ÏBna ·LÁzL∆«¿…«»¿ƒ¿«ƒ«…≈«»¿≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó9CÈÏLz ¯‡Lp‰Â , ≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
- ‰·Ï L„Á Ba ÔÈ‡L - ¯‡Lp‰Â ,‰·Ï ÈL„Á»¿≈¿»»¿«ƒ¿»∆≈…∆¿»»
Ú‚¯·e ,‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ B˙B‡ ÛÈÒBzƒ««ƒ»∆»»»»∆«
.‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔÈn‰ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆¿«ƒ»∆»»»

במחזור.8) מסוימת ניסן 9)בשנה תקופת שקדמה
תרמ"ב  ט', לז', (בניגוד הראשון ניסן למולד הראשונה
לחשבון  מקבילות ה, ד, ג, אלה הלכות שמואל). עלֿפי
ניסן  תקופת ידיעת .1 ה"ד. בפ"ט, שמואל עלֿפי התקופה

השנה תקופת ‰¯‡˘Â‰של לפי ג'. הלכה - במחזור
השלמים  המחזורים מספר את לדעת צריכים אנו שמואל,
השארית  בגלל הנוכחי המחזור עד היצירה משנת שעברו

מחזור. זו,שבכל בידיעה צורך אין אדא, רב תקופת לפי
ש  של ‡ÔÈמכיון ניסן תקופת ידועה .2 למחזור. שארית

כל  את מחשבים אנו פיה על המחזור, מן הראשונה השנה
את  לחשב .3 ד'. הלכה - המחזור שנות בכל התקופות
של  ניסן כשתקופת במחזור, מסוימת בשנה ניסן תקופת

במחזור הראשונה ה'.‡È‰השנה הלכה - ידועה

.Â‰Ùe˜z ÔBaLÁ ÏÚL ,ÌÈ¯·c‰ ÈÏ ÔÈ‡¯ÂBÊ10eÈ‰ ¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ∆«∆¿¿»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaL ˙Úa ‰M‰ ¯eaÚ ÔÈÚÏ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»¿≈∆≈ƒ«»

C¯v‰ ÈtÓ B‡ ÔÓf‰ ÈtÓ ÔÈ¯aÚÓ eÈ‰L ,ÈeˆÓ11, »∆»¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙Ó‡‰ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁL ÈÙÏ12, ¿ƒ∆∆¿∆»¡∆≈ƒ»ƒ

¯˙BÈ ˙eÈ‚ËˆÈ‡a e¯‡a˙pL ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ·B¯˜ ‡e‰Â¿»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ¿«¿ƒ≈
LÏL ‰nÁ‰ ˙L Ba ‰˙È‰L ,ÔBL‡¯‰ ÔBaLÁ‰ ÔÓƒ«∆¿»ƒ∆»¿»¿«««»¿

.ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

אדא.10) רב אֿו.11)של הלכות פ"ד, גם 12)עי' זוהי
כיום. האסטרונומיה דעת

.ÊÏk‰ - Ìk¯„ e¯‡aL el‡‰ ˙BÙe˜z ÈzL ÔBaLÁÂ¿∆¿¿≈¿»≈∆≈«¿«¿»«…
‡e‰ ·e¯˜a13‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó·e , ¿≈¿«¬««∆∆»∆¿»ƒ…

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Óa14ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Óa Ï·‡ ; ƒ¿»»¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ
Ì„˜ ÌÈÓÈ ÈL BÓÎa el‡ ÌÈpÓÊa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«ƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ…∆
ÔBaLÁa ÔÈa - ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈ‡ˆBiL ˙BÙe˜z‰ ÈzL¿≈«¿∆¿ƒ¿∆¿∆≈¿∆¿
˙BÁÙÏ ·MÁnL ÈÓÏ ÔÈa ,¯eÓb ÌBÈ ÚÈ·¯ ·LÁL ÈÓƒ∆»«¿ƒ«»≈¿ƒ∆¿«≈¿»

.ÌBÈ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ«

מדויק.13) לא של 14)חשבון התקופות, שתי בחשבון
לארבעה  השנה אורך את חילקו אדא, רב ושל שמואל

תקופות ˘ÌÈÂÂחלקים לכל אחיד אורך נתקבל עלֿידיֿזה .
לפי  שעות. 71/2 יום, 91 = 25/4 ,365 שמואל: לפי השנה.

של רבע אדא: ÌÈ˜ÏÁ,רב Ê"ˆ˜˙˙ ,˙ÂÚ˘ '‰ ,ÌÂÈ ‰"Ò˘
ÌÈÚ‚¯ Á"Ó ל"א חלקים, תקי"ט שעות, ז' יום, צ"א =

באורכן. שוות התקופות אין דבר, של לאמיתו אבל רגעים.
במאה  יווני (תוכן להיפרכוס כבר ידועה היתה זו עובדה
שקבע  המדעית), האסטרונומיה מייסד הספירה, לפני השניה
92 – קיץ תקופת וחצי, יום 94 – אביב תקופת אורך את
(ועי' יום. 90 - חורף תקופת ,88 - סתיו תקופת וחצי, יום

וט"ו). הי"ד פי"א,
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עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ו 1) הלבנה, במהלך החשבון העיבור.דרכי סוד

.‡el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÈÙÏ2eÈ‰ ÔÈc ˙ÈaL , ¿ƒ∆»«¿«¬»≈∆≈ƒ»
‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ÌÈÚ„BÈÂ ˜ec˜„a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒƒ≈»∆«»≈«…

‰‡¯È3·‡z BaÏÂ ‰BÎ BÁe¯L ÈÓ ÏkL eÚ„È , ≈»∆»«¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ»≈
˙B„Bq‰ ÏÚ „ÓÚÏÂ ˙BÓÎÁ‰ È¯·„Ï4Ú„ÈÏ ‰e‡˙È - ¿ƒ¿≈«»¿¿«¬…««ƒ¿«∆≈«

Ì‡ Ì„‡ Ú„iL „Ú ,Ì‰a ÔÈ·MÁnL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ∆¿«¿ƒ»∆«∆≈«»»ƒ
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰Ê ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«¿≈∆…≈»∆

ה"א.2) פ"ו ה"ד; פ"ב ה"ו; פ"א למעלה בליל 3)עי'
ד'.4)שלושים. הלכה להלן ועי' העיבור, סוד

.·ÔÈa ˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓ Ô‰a LÈ ÔBaLÁ‰ ÈÎ¯„Â¿«¿≈«∆¿≈»∆«¬¿≈
ÔBaLÁ ÏÚ e¯˜ÁL ,ÌÈBÓ„w‰ ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ«¿≈«ƒ««¿ƒ∆»¿«∆¿

˙BÙe˜z‰5˙B‡i¯ËÓÈb‰Â6ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡Â . «¿¿«ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ô‰Ï e„ÏBÂ ,ÌÈ¯·c Ô‰Ó eÓlÚ˙Â ,Ô‰a eLazLƒ¿«¿»∆¿ƒ¿«¿≈∆¿»ƒ¿¿»∆
C¯ca Ú‚t ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ˜c˜cL ÈÓ LÈÂ .˙B˜ÙÒ¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈«¿≈¿…»««∆∆

BÎp‰Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁa ‰7ÌÈÓa ÏÏˆ ‡l‡ , «¿»¿∆¿¿ƒ««»≈«∆»»«¿«ƒ
B„Èa Ò¯Á ‰ÏÚ‰Â ÌÈ¯Èc‡8. «ƒƒ¿∆¡»∆∆¿»

הארץ.5) את להקיף לשמש הדרוש הנדסה,6)הזמן
למונח  מפורט הסבר בכלל. מתימטיקה - יותר רחב ובמובן
תשובות  "קובץ ראה והגימטריאות" התקופות "חשבון
.1859 לפסיא 25 ע' שני חלק ואיגרותיו" הרמב"ם

השמש.7) עם הקיבוץ אחרי שנראה החדש לירח הכוונה
א.8) צא, בבאֿקמא השווה תלמודית. מליצה זוהי

.‚eÚ„B ˙B¯È˜Á‰Â ˙B˜È„a‰ ·¯Â ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆«»ƒ¿…«¿ƒ¿«¬ƒ¿
‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜ÓÏ9eÏ LiL ,„BÚÂ . ¿ƒ¿»«¬»ƒ«¿≈∆¿∆¿∆≈»

‡lL ˙BÈ‡¯e ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈtÓ ˙BÏa˜ el‡ ÌÈ¯wÚa¿ƒ»ƒ≈«»ƒƒ«¬»ƒ¿»∆…
ÏkÏ ÌÈÚe„È‰ ÌÈ¯Ùqa e·zÎ10el‡ Ïk ÈtÓe . ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»≈

ÌÈ¯·c‰11È„k ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ¯‡·Ï ÈÈÚa ¯Lk «¿»ƒ»≈¿≈«¿»≈«¿≈∆¿∆¿≈
‰Î‡Ïn‰ Ï‡ ‰·¯˜Ï BaÏ B‡ÏnL ÈÓÏ ÔBÎ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿ƒ∆¿»ƒ¿»¿»∆«¿»»

d˙B‡ ˙BOÚÏ12. «¬»

הירח.9) ראיית נבוכים'10)של ב'מורה מזכיר הרמב"ם
"אשר  באנדלוסיה האישביליי אפלח אבן התוכן את
המעולה  "הפילוסוף את כן וכמו בנו", עם התחברתי
מתלמידיו, אחד עם קראתי אשר אלצ"איג בן אבובכ"ר

ט'). פרק שני, (חלק ראיות" אפני דרכי 11)והראה .1
ידועים הירח, ראיית ÓÏ.2˜ˆ˙חשבון בלבד. החכמים

היו  ולא נתפרסמו, לא שעדיין וראיות קבלות היו לרמב"ם
החכמים. למקצת אפילו ב.12)ידועות לו, שמות השווה

אשר "כל כתוב: לעשות Â‡˘שם המלאכה אל לקרבה לבו
ה. ז, אסתר ממגילת לקוח לבו" "מלאו הביטוי אתה".

.„ÌÈl˜ el‡ ÌÈÎ¯c eÈ‰È Ï‡Â13ÔÈ‡L ÈtÓ ,EÈÈÚa ¿«ƒ¿¿»ƒ≈«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆≈
ÌÈÎ¯c - ÌÈÎ¯c‰ el‡L ;‰f‰ ÔÓfa Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡»¿ƒƒ»∆«¿««∆∆≈«¿»ƒ¿»ƒ

¯eaÚ‰ „BÒ ‡e‰Â ,Ô‰ ÌÈwÓÚÂ ÌÈ˜BÁ¯14eÈ‰L , ¿ƒ«¬Àƒ≈¿»ƒ∆»
B˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈB· ÌÈÎeÓÒÏ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ15ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ï·‡ . ¿»»»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»∆«∆¿
e‡L ,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ Úa˜Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈ƒƒ¿…««ƒ»¿ƒ»∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ16Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz elÙ‡ - ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆≈«»
.ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡Â ‰LÏLa BÙBÒ „Ú ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

ערך.13) מחשבין 14)קלי היו "שביתֿדין הדרכים
(למעלה  יראה" לא או הירח יראה אם ויודעים בדקדוק,
לשנה. וחודש לחודש יום הוספת שם על - "עיבור" ה"א),

את 15) מוסרים אין אבל "רבי", בתואר שהוכתרו לחכמים
ועי' בלבד. שבהם לנבונים אלא הסמוכים, לכל העיבור סוד

ה"א. פ"ה ה"וֿח; פ"א ו'16)למעלה פרק למעלה עי'
משתמשים  שאנו שבחשבון היא, הרמב"ם כוונת ז'. ופרק
החכמה  אבל חכמה, אין - החודש קביעת לשם היום בו

בחשבון היא בו ‰¯‡È‰האמיתית משתמשים אנו שאין ,
כיום.

.‰ÈÓÎÁÓ B‡ ˙Bn‡‰ ÈÓÎÁÓ ÌÎÁ ÔBa˙È ‡nL∆»ƒ¿≈»»≈«¿≈»À≈«¿≈
È‡L el‡ ÌÈÎ¯„a ,ÔÂÈ ˙ÓÎÁ e„ÓlL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿»¿«»»ƒ¿»ƒ≈∆¬ƒ

·e¯˜ ‰‡¯ÈÂ ,Á¯i‰ ˙i‡¯Ï Ô‰a ·MÁÓ17ËÚÓ ¿«≈»∆ƒ¿ƒ««»≈«¿ƒ¿∆≈¿«
epnÓ ÌlÚ˙pL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,ÌÈÎ¯c‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿»ƒ¿«¬∆««¿∆ƒ¿«≈ƒ∆
Ï‡ - ·e¯˜ C¯c‰ B˙B‡a LiL eÚ„È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c»»∆¿…»«¿∆≈¿«∆∆≈«
Ba e˜c˜„ ‡lL ¯·c Ïk ‡l‡ ;BzÚc ÏÚ ‰Ê ‰ÏÚÈ«¬∆∆««¿∆»»»»∆…ƒ¿«¿
˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ˙B‡i¯ËÓÈb‰ ¯wÚa eÚ„iL ÈtÓ -ƒ¿≈∆»«¿¿ƒ««ƒ«¿ƒ»ƒ¿»¿
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èa „ÈÒÙÓ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»∆«¿ƒƒƒ«»¿ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ18.Ba e˜c˜„ ‡Ï CÎÈÙÏ ,¿ƒ»…ƒ¿«¿

האיֿדיוק 18)איֿדיוק.17) על הקפיד לא הרמב"ם
הראיה. ידיעת על השפיע לא כשזה המתמטי,

.ÂËÚÓ ÔB¯ÒÁ ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„a ‰‡¯iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆¿∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿¿«
,‰Ê eÈOÚ ‰eÎa - C¯c‰ d˙B‡Ï Èe‡¯‰ ÔBaLÁÓ≈∆¿»»¿»«∆∆¿«»»»ƒ∆

ÔB¯˙È Bc‚k LiL ÈÙÏ¯·c‰ ‡ˆiL „Ú ,˙¯Á‡ C¯„a ¿ƒ∆≈¿∆¿ƒ¿¿∆∆«∆∆«∆≈≈«»»
‡lL È„k ,C¯‡ ÔBaLÁ ‡Ïa ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯„a BzÓ‡Ï«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆¿»…¿≈∆…
·¯a ,el‡ ÌÈ¯·„a ÏÈ‚¯ BÈ‡L ,Ì„‡‰ Ï‰aÈƒ»≈»»»∆≈»ƒƒ¿»ƒ≈¿…

Á¯i‰ ˙i‡¯a ÔÈÏÈÚBÓ ÔÈ‡L ˙BBaLÁ‰19. «∆¿∆≈ƒƒƒ¿ƒ««»≈«

בידעו 19) אחד במקום בחשבון קטן שבר על ויתר הרמב"ם
מתאים. שבר יתרון עלֿידי אחר במקום יאוזן זה שחסרון
פשוט  החשבון את ולעשות הקורא, על להקל היתה מגמתו

יותר.

.Ê˙BBaLÁ ÏÎÏ ‰lÁz Ú„ÈÏ Ì„‡ CÈ¯vL ÌÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ∆»ƒ»»≈«¿ƒ»¿»∆¿
¯‡LÏ ÔÈa ‰i‡¯‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯„Ï ÔÈa - ˙eÈ‚ËˆÈ‡‰»ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿≈∆¿»¿ƒ»≈ƒ¿»

ÌÈ¯·c20ÏbÏb‰ :Ô‰ el‡ -21˙B‡Ó LÏLa ˜ÏÁÓ ¿»ƒ≈≈««¿«À¿»ƒ¿≈
˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ22ÏfÓ Ïk .23.˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ÏfÓe ¿ƒƒ«¬»«»«»¿ƒ«¬

- ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏÎÂ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆¿»«¬»«¬»
ÏÎÂ .˙BiL ÌÈML - ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMLƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»≈∆ƒƒ¿ƒ¿»
˜c˜„z ÔÎÂ .˙BiLÈÏL ÌÈML - ‰iLe ‰iL¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«¿≈

ÔBaLÁ‰24.‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˜lÁ˙e «∆¿¿«≈»¿«∆ƒ¿∆

לכת.20) כוכבי שבעת של מקומם גלגל 21)כגון
השנה. במשך הארץ את השמש מקיפה שבו המזלות,

לשנים 22) הגלגל את חילקו כך על נוסף מעגל. כל כדרך
חדשי  מספר לפי אחד, כל מעלות שלושים של חלקים עשר
מתאימה. כוכבים קבוצת של שם ניתן חלק לכל  השנה.
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של 23) בשמות רוב, עלֿפי נקראו המזלות כוכבים. קבוצת
ט'). הלכה להלן (עי' והיוונים הבבלים עלֿידי חיים בעלי

השבר 24) כדי עד מדויק חשבון מאפשרים הנ"ל המספרים
ביותר. הקטן

.ÁÈBÏt ·ÎBkL ,ÔBaLÁa EÏ ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿¿∆¿∆»¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·La ÏbÏba BÓB˜Ó¿««¿«¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÏfÓ ‡e‰ ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â25 ¿«¿»ƒ¿ƒ≈«∆»∆««

ÈÙÏ ;‰Ê ÏfnÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÈˆÁa ÌÈÓB‡z¿ƒ«¬ƒ«¬»««∆¿≈ƒ«»∆¿ƒ
ÌÈLÏL ¯BL ÏfÓe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰ÏË ÏfnL∆««»∆¿ƒ«¬««¿ƒ
,ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ ¯OÚ ¯‡L ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿»∆∆«¬∆¡»ƒ««¿ƒ

.ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÚn‰ ÈˆÁÓ ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈¬ƒ««¬»»«¬

א,25) התימני בכת"י הוא וכך תאומים, "במזל" יותר נכון
מימון. הרב של תֿב תימני ובכת"י קוק, הרב מוסד

.ËÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏLa ÏbÏba BÓB˜Ó ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚa ÈÏc ÏfÓa ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BÏÚÓ«¬≈«∆»∆¿««¿ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏfn‰ ¯„ÒÂ .˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba ˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆««»
,‰Ïe˙a ,‰È¯‡ ,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :‡e‰ Ck»»∆¿ƒ«¿»«¿≈¿»

.ÌÈ‚c ,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

.ÈÌlk ˙BBaLÁ‰26B‡ ˙È¯‡LÏ ˙È¯‡L ıa˜zLk , «∆¿À»¿∆¿«≈¿≈ƒƒ¿≈ƒ
:BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜z ,ÔÈÓ ÏÚ ÔÈÓ ÛÈÒBzLk¿∆ƒƒ¿»«ƒ¿»¿«≈»ƒƒƒ
,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ,˙BiM‰ ÌÚ ˙BiM‰«¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»ƒƒ«¬»ƒ
ÔÓ ıa˜˙iL ÔÓÊ ÏÎÂ .˙BÏÚn‰ ÌÚ ˙BÏÚn‰Â¿««¬ƒ««¬¿»¿«∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÛÈÒB˙Â „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈOz - ÌÈML ˙BiM‰«¿ƒƒƒ»ƒ≈∆∆»¿ƒ«
ÌÈOz - ÌÈML ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÓ ıa˜˙iL ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ¿…∆ƒ¿«≈ƒ«¬»ƒƒƒ»ƒ

B˙B‡27ıa˜zLÎe .˙BÏÚn‰ ÏÚ d˙B‡ ÛÈÒB˙Â ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ»«««¬¿∆¿«≈
,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ô˙B‡ CÈÏLz - ˙BÏÚn‰««¬«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‡e‰ - ‰hÓÏe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»

.ÔBaLÁÏ B˙B‡ ÔÈÒÙBzL∆¿ƒ¿∆¿

לאסטרונומיה 26) מיוחד ואינו כללי, מתמטי עיקרון זהו
י"א. בהלכה החשבון וכן "וכל"27)בלבד, על מוסב

"אותם"). כתוב להיות צריך היה (אחרת

.‡ÈÔÈÓ Ú¯‚Ï ‰ˆ¯zLk ,Ôlk ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿À»¿∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B˙B‡ ÔÈÚ¯BbL ‰Ê ‰È‰È Ì‡ ,ÔÈnÓƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈«∆
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBz - „Á‡ ˜ÏÁa elÙ‡ ,epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¬ƒ¿≈∆∆»ƒ«∆
È„k ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¿≈¿ƒƒ«¬¿≈

.epnÓ ÔÈn‰ ‰Ê Ú¯‚Ï ¯LÙ‡ ‡‰iL∆¿≈∆¿»ƒ¿…«∆«ƒ¿»ƒ∆

.·ÈÌÈ˙‡Ó Ú¯‚Ï ÔBaLÁ‰ EÎÈ¯ˆ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿…«»«ƒ
:ÔÓÈÒ - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»
ÌÈLÏLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ ‰‡nÓ - Ì"¯ƒ≈»«¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
LÏL ‰‡n‰ ÏÚ ÛÈÒBz - Ï"Î˜ :ÔÓÈÒ - ˙BiL¿ƒƒ»»ƒ««≈»¿
.ÌÈMLÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ˙BÏÚn‰ eÈ‰È ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿««¬«¿«≈¿ƒƒ
Ú¯‚Ï ‡B·z .˙BiM‰ ÔÓ ˙BiM‰ Ú¯‚Ï ÏÈÁ˙˙Â¿«¿ƒƒ¿…««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿…«
ÔÓ „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈ¯z .¯LÙ‡ È‡ - ÌÈLÏMÓ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒƒ¿ƒƒ∆¿»»ƒ≈∆∆»ƒ
,˙BiL ÌÈML B˙B‡ ‰OÚ˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬∆ƒƒ¿ƒ

.ÌÈÚLz ˙BiM‰ e‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏM‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÊÁ˙Â .˙BiL ÌÈMÓÁ ¯‡MÈ ,ÌÈÚa¯‡‰ Ì‰Ó Ú¯‚zƒ¿«≈∆»«¿»ƒƒ»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«¬…
¯·kL ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒ¬»ƒƒƒ¿»»»¬»ƒ∆¿»
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BiL B˙ÈOÚÂ „Á‡ ˜ÏÁ Ì‰Ó ˙BÓÈ¯‰¬ƒ»≈∆≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»
‰ÏÚÓ ÌÈ¯z CÎÈÙÏ ,¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒƒƒ¿»»»¿ƒ»»ƒ«¬»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈML d˙B‡ ‰OÚ˙Â ,˙BÏÚn‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ««¬¿«¬∆»ƒƒ¬»ƒ
‰ÚLz ÌÈ˜ÏÁ‰ e‡ˆÓÂ ,¯OÚ ‰ÚLz‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««ƒ¿»»»¿ƒ¿¿«¬»ƒƒ¿»
‰ÚLz ¯‡MÈ ,ÌÈMÓÁ‰ Ô‰Ó Ú¯‚z .ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈∆«¬ƒƒƒ»≈ƒ¿»

˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡n‰ Ú¯‚Ï ¯ÊÁ˙Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂÔÓ ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬…ƒ¿…««»«ƒ«¬ƒ
˙BÓÈ¯‰ ¯·kL ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚL˙Â ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈¿≈««¬ƒƒ«¬∆¿»¬ƒ»
ÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó ¯‡MÈ ,ÌÈ˜ÏÁ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»¬»ƒƒ»≈»«ƒ¿≈«
Ë"Î Ë"¯ :BÓÈÒ ¯‡M‰ ‡ˆÓÂ .˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¿»ƒ»
.Á¯i‰Â LÓM‰ ÔBÚ¯‚Â ÔBÚ¯b ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .'¿«∆∆¿»≈»¿≈»«∆∆¿«»≈«

.‚È28‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ29„Á‡ Ïk CÏ‰Ó - ÌÈ·ÎBk ¿≈¿»«ƒ¿»»ƒ«¬«»∆»
˙el˜ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ,‰ÂL CÏ‰Ó BlL ÏbÏba Ô‰Ó „Á‡Â¿∆»≈∆««¿«∆«¬»»∆≈…«

˙e„·k ‡ÏÂ30BÎÏ‰Ó BÓk ÌBi‰ BÎÏ‰Ó BÓk ‡l‡ , ¿…¿≈∆»¿«¬»«¿«¬»
ÌBÈ ÏÎa BÎÏ‰Ó BÓk ¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó BÓk LÓ‡∆∆¿«¬»¿»»¿«¬»¿»

ÌBÈÂ31‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÏL ÏbÏ‚Â . »¿«¿«∆»∆»≈∆««ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ32BÚˆÓ‡a ı¯‡‰ ÔÈ‡ ,33. «ƒ∆»»≈»»∆¿∆¿»

הקודמת,28) ההלכה שבסוף והירח" "השמש המלים
והירח  השמש היא: איפוא הפתיחה זו. להלכה שייכות
בנט, (ועי' התימנים בכתביֿיד זו הלכה פותחת כך וכן...
וע' ,1898 ברלין ישראל, לחכמת המדרש בית של בדו"ח
עמוד  סוף קוק, הרב מוסד הוצאת ר"מ, רומי לרמב"ם מבוא

חמשת ÔÓשאר29)12). כלומר לכת), (כוכבי השבעה
"ועיקר ה"ח: פ"ז למעלה (השווה הנותרים לכת ˘‡¯כוכבי

דחיות"). מפגר.30)הארבע ואינו ממהר היום 31)אינו
ויום. יום בכל כמו היום מחר, כמו היום אמש, כמו

י"ז.32) הלכה הנחת 33)השווה פטולומיאוס. דעת זוהי
במעגל  הארץ את מקיפה שהשמש היא, שלו היסוד
לדעת, נוכח גיסא מאידך משתנית. בלתי במהירות
ההלכה  להתאים כדי לפעם. מפעם משתנית שהמהירות
אורך  השמש. גלגל במרכז איננה שהארץ הניח, - למציאות
כמו  הוא האביב בתקופת בגלגלה השמש שעוברת הדרך
למתבונן  אבל הקיץ, בתקופת עוברת שהיא הדרך אורך

שנ  משום שוות, נראות הדרכים אין מרכז שבארץ קודת
מבט ‡È‰הארץ מנקודת כן על השמש. גלגל מרכז נקודת

שוות  בלתי הדרכים נראות במרכזו, שהארץ המזלות, גלגל
יודעים, אנו - קפלר - השבעֿעשרה (ממאה .1 ציור ועי' -
הרמב"ם, בלשון או השמש, את מקיפה שהארץ שהדרך
שהשמש  אליפסה, צורת לה יש הארץ, את מקיפה שהשמש
באליפסה  וקוטר הרדיוס שלה. המוקד מנקודות אחת היא
שוה. תמיד אינו הארץ מן השמש ומרחק משתנה, אורכו
יותר. רחוקה ולפעמים לארץ יותר קרובה השמש לפעמים
המהירות  גם כך משתנה, השמש מן הארץ שמרחק וכשם

קפלר). של השני החוק לפי משתנית,

.„ÈÏbÏbÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk CÏ‰Ó C¯Úz Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«¬…«¬«»∆»≈∆««¿«
ÏbÏb ‡e‰L ,BÚˆÓ‡a ı¯‡‰L ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰««ƒ∆»»∆»»∆¿∆¿»∆«¿«
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ycegdפו yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'g ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ê ÌBÈa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ ,BÎel‰ ‰pzLÈ - ˙BÏfn‰««»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¬»¿∆
B‡ LÓ‡ BÎÏ‰Ó ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙BÁt ˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a¿«¿«««»»≈««¬»∆∆

.¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó ÏÚ««¬»¿»»

.ÂËB‡ LÓM‰ B‡ ·ÎBk‰ Cl‰nL ‰ÂM‰ CÏ‰n‰««¬»«»∆∆¿«≈«»«∆∆
;CÏ‰n‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BlbÏ‚a Á¯i‰«»≈«¿«¿««ƒ¿»∆¿«««¬»
¯˙BÈ ÌÈÓÚt ‡e‰L ,˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a ‰È‰iL CÏ‰n‰Â¿««¬»∆ƒ¿∆¿«¿«««»∆¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ CÏ‰n‰ ‡e‰ - ¯ÒÁ ÌÈÓÚÙe34‰È‰È B·e , ¿»ƒ»≈««¬»»¬ƒƒƒ¿∆
.ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó B‡ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆¿«»≈«»¬ƒƒ

הארץ.34) היא מרכזו שנקודת משום

.ÊËe¯Ó‡ ¯·k35ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈÎ¯c‰ el‡L , ¿»»«¿∆≈«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
„·Ïa Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁÏ ‡l‡ ÔÈ‡ el‡ ˙BÎÏ‰a36, «¬»≈≈»∆»¿∆¿¿ƒ««»≈«ƒ¿«

ÔÈÏÈÁ˙Ó epnnL ,¯wÚ‰ eÈOÚ CÎÈÙÏ37ÌÏBÚÏ ¿ƒ»»ƒ»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒƒ¿»
ÈLÈÏL ÌBÈ BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ,‰Ê ÔBaLÁÏ¿∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ
‰¯OÚ Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»ƒ»»∆ƒ¿«¿«∆¿≈

Ò"¯ ¯BÊÁnÓ38ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL ˙L ‡È‰L , ƒ«¬∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«
ÚLz ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«≈«

˙B¯ËLÏ ÛÏ‡Â ˙B‡Ó Úa¯‡Â ÌÈBÓLe39˙L ‡È‰L , ¿ƒ¿«¿«≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«
ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚLz40e‡L ‡È‰ BÊÂ . ≈«≈»»∆∆¿À¿««ƒ≈ƒ¿ƒ∆»

.‰Ê ÔBaLÁa ¯wÚ‰ ˙L d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿«»ƒ»¿∆¿∆

וה"ב.35) ה"א ההלכות,36)למעלה גם השלושים. בליל
ראיית  את לברר ורק אך היא מטרתן השמש, במהלך הדנות

השמש. עם הקיבוץ אחרי המהלך 37)הירח על הידיעה
כדי  מספיקה אינה אחר) כוכב של (או הירח של האמצעי
על  נוסף מסוים. ביום הירח של מקומו את פעם בכל לקבוע
שישמש  קבוע, בתאריך הירח מקום את לדעת עלינו כך,
בחר  הרמב"ם שהוא. תאריך לכל לחישובים מוצא נקודת
בגלל  - בניסן בחר זה. בחיבור כנראה עסק שבה בשנה,
זה  שבלילה מכיון לחודש, שלישי בליל בחר התקופה;

החדש. הירח ו3817)נראה 259 = ל19 לחלק 4938
.19 מתוך בשטרות.39)חלקים מקובלת שהיתה הספירה

מות  אחרי י"ב לשנת הרמב"ם קבע המנין התחלת את
הגדול. על 40)אלכסנדר מבוסס זה, למנין הטעם

תהלים  ימיני..." תשכח ירושלים אשכחך ""אם הפסוקים
הֿו. קלז,

.ÊÈBÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡Ï ‰i‡¯‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»¿ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿
e¯‡aL41ÏÚ ÌÈÈea ‰f‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯c Ïk eÈOÚ , ∆≈«¿»ƒ»«¿≈∆¿«∆¿ƒ«

ÌÈÏLe¯È ¯ÈÚ42d˙B‡ ÔÈ··Bq‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡LÏÂ , ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»
Á¯i‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ Ô‰aL ,ÌÈÓÈ ‰Ú·L B‡ ‰ML BÓÎaƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ∆»∆ƒ∆«»≈«

„ÈÓz43ÔÈc ˙È·a ÌÈ„ÈÚÓe ÌÈ‡·e44‡e‰ ‰Ê ÌB˜Óe . »ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»∆
ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰ Âw‰ ˙ÁzÓ ‰ËB45, ∆ƒ«««««»∆«¿«≈¿∆¿«»»

BÓÎa ˙ÈBÙˆ Áe¯ „‚k46„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÌÈzL ¿∆∆«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿ƒ«¬«
ÌÈ¯OÚÂ ÚLz „ÚÂ ÌÈLÏLe LÓÁ47‰ËB ‡e‰ ÔÎÂ , »≈¿ƒ¿«≈«¿∆¿ƒ¿≈∆

Úa¯‡ BÓÎa ·¯ÚÓ Áe¯ „‚k ·eMi‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««ƒ¿∆∆««¬»ƒ¿«¿«
˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ48˙Á‡ „ÚÂ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L „Ú ¿∆¿ƒ«¬«∆«¿∆¿ƒ¿«««

ÌÈ¯OÚÂ49. ¿∆¿ƒ

ה"ח.41) פ"א הסנהדרין 42)למעלה מושב מקום
החודש. עדי את שקיבלה לחידושו.43)הגדולה, סמוך

ממקומות 44) הנכון בזמן להגיע יספיקו שלא אףֿעלֿפי
פ"ג, למעלה (עי' לעדותם ערך זאת בכל יש אלה, מרוחקים

טוֿטז). של 46)הארץ.45)הלכות הצפוני הרוחב
47' דיוק (ביתר מעלות ושלושים לשתים קרוב ירושלים

מעלות,47)*31). שלוש במרחק ירושלים לצפון מקומות
מעלות. שלוש במרחק ירושלים לדרום את 48)ומקומות

ידעו  לא כן, כמו למיושב. חשבו בלבד הצפוני הכדור חצי
הוא  היישוב אמצע המערבי. הכדור חצי קיום על עדיין
ושש  ששים המערב מקצה רחוקה ירושלים מעלות. תשעים
כעשרים  היישוב מאמצע רחוקה שהיא מכאן אורך. מעלות

מערבי. אורך מעלות בתוך 49)וארבע מקומות כולל
מעלות  שלוש ובתוך ירושלים, למערב אורך מעלות שלוש

ירושלים. למזרח אורך

à"ôùú'ä ìåìà 'ç éðù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השמש.1) מהלך

.‡Úa¯‡ ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈa ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆»∆¿»ƒ¿∆»∆«¿«
‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆
‰¯OÚa dÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .Á"Ë „"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿»«¬»»«¬»»
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ÚLz :ÌÈÓÈ»ƒ≈««¬¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»
dÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Î ‡"Ë :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»«¬»»
‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚL˙Â ‰BÓL :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
,ÌBÈ ÛÏ‡a dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" ‚"Ï Á"ˆ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»¿∆∆
BÓk ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ïk CÈÏLzL ¯Á‡««∆«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«¬¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó :e¯‡aL∆≈«¿»«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
‰"Ò¯ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"ÁÏ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»«¬∆∆¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LL ‰‡Ó≈»≈¿ƒ«¬¿»¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .'Î Á"Î Â"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿«
.‰ˆ¯zL ÔÈÓ ÏÎÏ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ÏtÎz ‰f‰ C¯c‰«∆∆«∆ƒ¿…¿ƒ«¬»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆
EÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‰¯OÚ „Ú ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ dÎÏ‰ÓÏ¿«¬»»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»«¬»»
ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ EÏ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚz -«¬∆¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈÚa¯‡Ïe ÌÈLÏLÏÂ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ dÎÏ‰ÓÏ ÔÈÎeÓ»ƒ¿«¬»»¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
¯Á‡Ó ,Úe„ÈÂ ‡e‰ ÈeÏb ¯·„Â .‰OÚz - ‰‡Ó „Ú«≈»«¬∆¿»»»¿»«≈««
ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Èe‡¯Â .„Á‡ ÌBÈ CÏ‰Ó zÚ„iL∆»«¿»«¬«∆»¿»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï LÓM‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó EÏˆ‡ Úe„ÈÂ¿»«∆¿¿«¬«∆¿««∆∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ˙B‡Ó LÏLÏÂ ÌBÈÈÓÈ Ô‰L ,ÌBÈ ÌÈM ¿ƒ¿≈«¿»»«¬ƒƒ∆≈¿≈
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ô¯„Òk ‰ÈL„ÁL ÔÓÊa ‰·l‰ ˙L¿««¿»»ƒ¿«∆√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈
el‡ ˙BiÚˆÓ‡ EÏ eÈ‰iL ÔÓÊaL .‰¯e„Ò ‰L2 »»¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿¿∆¿»ƒ≈
L„Á‰ ˙i‡¯Ï EÈÏÚ Ï˜ ‰f‰ ÔBaLÁ‰ ‰È‰È ,ÔÈÎeÓ3. »ƒƒ¿∆«∆¿«∆«»∆ƒ¿ƒ««…∆

„Ú ‰i‡¯‰ ÏÈlÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ≈»¿ƒ»«
ÔÈ‡ L„ÁÂ L„Á ÏÎa ÔÎÂ ,‡a‰ L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈÏ≈»¿ƒ»∆…∆«»¿≈¿»…∆»…∆≈
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פז ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'g ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eˆÙÁ ÔÈ‡L .¯˙BÈ ‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzÓ ˙BÁt»ƒƒ¿»¿∆¿ƒ…≈∆≈∆¿≈
„·Ïa ‰i‡¯‰ ˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa4ÔÎÂ . ¿»≈«∆¿∆»»««»¿ƒ»ƒ¿«¿≈

B˙B‡Ï ‰i‡¯‰ ÏÈÏ „Ú ‰Ê L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈlÓƒ≈»¿ƒ»∆…∆∆«≈»¿ƒ»¿
‰¯e„Ò ‰L - ‰‡a‰ ‰MÏ L„Á‰5ÌBÈÂ ‰L B‡ «…∆«»»«»»»»¿»»»¿

„Á‡6ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe .‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÎÂ , ∆»¿≈¿»»»¿»»«¬««∆∆»∆¿»ƒ
,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ«¬
Á"Î :ÔÓÈÒ .˙Á‡ ‰iLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»««ƒ»»
˙B‡Ó LÏL - ‰¯e„Ò ‰LÏ ‰ÎÏ‰Óe .'‡ ‰"Ï«¬»»¿»»¿»¿≈
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe¿∆¿«¿»ƒ«¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ

.Â"Ë ‰" Á"Ó˘ :ÔÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈¿ƒƒ»»

לבנה.2) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע המהלך
בליל 3) הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת

בוודאי 4)שלושים. כ"ט שבליל משום שלושים, בליל
יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין
של  הממוצע שהאורך מאחר נראה, כבר בוודאי ל"א ובליל
משום  חלקים. תשצ"ג שעות, י"ב יום, כ"ט הוא לבנה חודש
יום. לֿכ"ט השמש של האמצעי המהלך חשבון מועיל כך

השמש 5) של האמצעי המהלך ידיעת מועילה כך משום
יום. מלאים.6)לשנ"ד כשחדשיה

.·ÈlbÏb ¯‡La ÔÎÂ ,LÓM‰ ÏbÏ‚a LÈ ˙Á‡ ‰c˜¿À»««≈¿«¿««∆∆¿≈ƒ¿»«¿«≈
‰È‰È ,da ·ÎBk‰ ‰È‰iL ˙Úa .ÌÈ·ÎBk ‰Ú·M‰«ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆
ÏL ‰c˜p‰ d˙B‡Â .B¯B‡Ó Ïk ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆»¿¿»«¿À»∆
˙··BÒ ,Á¯i‰ ÔÓ ıeÁ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le LÓM‰ ÏbÏb«¿««∆∆¿»«»ƒƒ«»≈«∆∆

‰ÂLa7‰ÏÚÓ ·e¯˜a ‰L ÌÈÚ·L ÏÎa dÎÏ‰Óe . ¿»∆«¬»»¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¬»
BÎÏ‰Ó .LÓM‰ d·b ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰c˜e .˙Á‡««¿À»ƒ«ƒ¿≈…««∆∆«¬»
‡È‰L ,‰iL ÈˆÁÂ ˙Á‡ ‰iL - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÏÎa¿»¬»»»ƒ¿ƒ»«««¬ƒ¿ƒ»∆ƒ
LÓÁ - ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .˙BiLÈÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¬»¿≈»¬≈
ÌÈ˜ÏÁ ÈL - ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Óe ,˙BiL ‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ«¬»¿∆∆¿≈¬»ƒ
- ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Óe ,˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»
‰La BÎÏ‰Óe ,„BÚÂ ˙BiL Úa¯‡ - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿«¿ƒ»«¬»¿»»
,e¯Ó‡ ¯·k .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏL - ‰¯e„Ò¿»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»«¿

‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁ ˙ÏÁ˙‰ epnnL ¯wÚ‰L8˙lÁzÓ ∆»ƒ»∆ƒ∆«¿»«∆¿∆ƒ¿ƒ«
˙MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ ÈLÈÏL BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ¿…∆ƒ»ƒ¿«
ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL¿∆¿ƒ¿«≈¿«¿««¬»ƒ

Óa LÓM‰ ÌB˜Óe .‰¯ÈˆÈÏ‰È‰ ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰ «¿ƒ»¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ»»
ÌÈzLe ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ Ú·La ‰f‰ ¯wÚa»ƒ»«∆¿∆««¬¿»¬»ƒ¿«ƒ
.·"Ï ‚"Ê :ÔÓÈÒ .‰ÏË ÏfnÓ ˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ««»∆ƒ»»
ÌÈ¯OÚÂ LLa ‰Ê ¯wÚa ‰È‰ LÓM‰ d·b ÌB˜Óe¿…««∆∆»»¿ƒ»∆¿≈¿∆¿ƒ
˙BiL ‰BÓLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zLk .'Á ‰"Ó Â"Î :ÌÓÈÒ .ÌÈÓB‡z ÏfnÓƒ««¿ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆
ÔÓÊ ÏÎa ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ≈«¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿»¿«
„Ú ¯wÚ‰ ÌBÈ ˙lÁznL ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Áwz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«
Ô˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌBi‰«∆ƒ¿∆¿ƒ«¬»»»∆¿»ƒ¿»
ÏÚ Ïk‰ ÛÈÒB˙Â ,eÚ„B‰L ÔÈÓÈq‰ ÔÓ ÌÈÓi‰«»ƒƒ«ƒ»ƒ∆«¿¿ƒ«…«
ÌB˜Ó ‡e‰ ‡ˆBi‰Â ,BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜˙e ,¯wÚ‰»ƒ»¿«≈»ƒƒƒ¿«≈¿

È¯‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰ B˙B‡Ï ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿«≈«¬≈
ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L∆»ƒ≈«¿«∆∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ«≈
BÊ ‰MÓ ,Êenz L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÓBiL ,˙aM‰««»∆«¿»»»»¿…∆«ƒ»»
¯wÚ‰ ÌBiÓ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ e‡ˆÓ - ¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»»»ƒ¿««»ƒƒ»ƒ»
LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ‰Ê ÌBi‰ ˙lÁz „Ú«¿ƒ««∆∆»ƒ≈«¿«∆∆
,ÌBÈ ‰‡ÓÏ dÎÏ‰Ó ÚˆÓ‡ eÁ˜Ï ;ÌBÈ ‰‡Ó ,Ba≈»»«¿∆¿««¬»»¿≈»
‚"Ê ‡e‰L ,¯wÚ‰ ÏÚ eÙÒB‰Â ,‚" ‚"Ï Á"ˆ ‡e‰L∆¿«¿«»ƒ»∆
‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ ‰‡Ó :ÔBaLÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ,·"Ï»»ƒ«∆¿≈»¿»≈«¬¿ƒ¿»
:ÔÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa dÓB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ê"Ï ‰"˜¿ƒ¿»¿»¿«¬»∆¿»ƒ
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ,ÔË¯Ò ÏfÓa - ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
.‰¯OÚ LL ‰ÏÚnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Ú·LÂ ,Ba¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ«¬»≈∆¿≈

ÈÚˆÓ‡‰Â9˙lÁ˙a ‰È‰È ÌÈÓÚt - ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ¿»∆¿»ƒ∆≈≈¿∆¿∆¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰ÂLa ‰ÏÈl‰10B‡ ,‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Ì„˜ B‡ , ««¿»¿»∆…∆¿ƒ«««»¿»»

‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡11BÏ LeÁ˙ ‡Ï ‰Ê ¯·„Â . ««¿ƒ«««»¿»»¿»»∆…»
‰i‡¯‰ ÔBaLÁa LÓMa12ÌÈÓÈÏLÓ e‡ È¯‰L , «∆∆¿∆¿»¿ƒ»∆¬≈»«¿ƒƒ

˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ï ·LÁpLk ‰Ê ·e¯≈̃∆¿∆«¿…¿∆¿««»≈«¿««∆∆«…
Ú ÏÎÏ „ÈÓz ‰OÚzÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,‰ˆ¯zL ˙ «¬∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆

‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ˙È¯‡M‰ Ïk ıa˜zL :ÌÈL»ƒ∆¿«≈»«¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ»≈≈
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ EÏ13 ¿«»»∆¿»ƒ¿≈«¬∆¿∆¿««»≈«

BÎÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó :·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk ÚˆÓ‡·e¿∆¿«»»¿»≈««∆≈««¬»
,ÏÈÁ˙z epnnL ¯wÚ‰ Ú„˙Â ,‡e‰ ‰nk „Á‡ ÌBÈa¿∆»«»¿≈«»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒ
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ BÎÏ‰Ó ıa˜˙e¿«≈«¬»¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa BÓB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ - ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»¿≈≈¿¿¿«¬»∆¿»ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a BÎÏ‰Ó ÛÈÒBz :LÓM‰ d·‚a ‰OÚz«¬∆¿…««∆∆ƒ«¬»¿»«»ƒ
LÓM‰ d·b ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÌÈM‰ B‡«»ƒ«»ƒ»≈≈¿¿…««∆∆
¯wÚ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯zL ÌBi‰ B˙B‡Ï¿«∆ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»
epnÓ eÏÁ˙‰L ‰Ê ¯wÚÓ ıeÁ ,epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯Á‡«≈∆«¿ƒƒ∆≈ƒ»∆∆ƒ¿«¿ƒ∆
¯BÊÁÓ ˙L ˙lÁ˙a ¯wÚ B˙B‡ ‰È‰iL È„k ,BÊ ‰La¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬
.E„Èa ˙eL¯‰ - ˙B‡n‰ ÔÓ ‰‡Ó ˙lÁ˙a B‡ Úe„È»«ƒ¿ƒ«≈»ƒ«≈»¿¿»¿
ÌÈMÓ epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯wÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆«¿ƒƒ∆ƒ»ƒ
¯wÚÓ ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï B‡ ‰Ê ¯wÚ Ì„˜ e¯·ÚL∆»¿…∆ƒ»∆¿«««»»ƒ≈ƒ»
zÚ„È ¯·k ?C¯c‰ ‡È‰ „ˆÈk .‰Úe„È C¯c‰ - ‰Ê∆«∆∆¿»≈«ƒ«∆∆¿»»«¿»
‰ÚL˙Ï dÎÏ‰Óe ,‰¯e„Ò ‰LÏ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆¿»»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Úe„È ¯·„Â .„Á‡ ÌBÈÏ dÎÏ‰Óe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»»¿∆»¿»»»«
‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÈL„ÁL ‰M‰L∆«»»∆√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»««¿»
ÔÓ ‰¯ÒÁ ‡È‰ ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„ÁL ‰M‰Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«»»∆√»∆»¬≈ƒƒ¬≈»ƒ
eÈ‰È Ì‡ :˙¯aÚÓ‰ ‰M‰Â .„Á‡ ÌBÈ ‰¯e„q‰«¿»∆»¿«»»«¿À∆∆ƒƒ¿
‰¯e„q‰ ‰M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰z - Ô¯„Òk ‰ÈL„Á√»∆»¿ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»««»»«¿»
‰¯˙È ‡È‰ - ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»
‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ‰¯e„q‰ ÏÚ««¿»∆»¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»
.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ - ÔÈ¯ÒÁ¬≈ƒƒ¿≈»««¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ
CÏ‰Ó ‡ÈˆBz ,ÌÈÚe„È el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»«¿»ƒ»≈¿ƒƒ«¬«
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zL ÌBiÏ dÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ - eÈOÚL ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»∆»ƒ≈≈¿∆¿»»«∆ƒ¿∆

˙B‡a‰ ÌÈMÓ14Ú¯‚z B‡ ;¯wÚ ÌBi‰ B˙B‡ ‰OÚ˙Â , ƒ»ƒ«»¿«¬∆«ƒ»ƒ¿«
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EÏ ‡ˆÈÂ ,eÈOÚL ¯wÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆB‰L ÚˆÓ‡‰»∆¿«∆≈»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈≈¿
¯wÚ‰15e¯·ÚL ÌÈMÓ ‰ˆ¯zL ÌBiÏ16‰OÚ˙Â , »ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿¿«¬∆

Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ‰ÊÎÂ .¯wÚ‰ ÚˆÓ‡ B˙B‡∆¿«»ƒ»¿»∆«¬∆¿∆¿««»≈«
¯‡a˙ ¯·Îe .EÏ ÌÈÚe„È eÈ‰È Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le¿»«»ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú„zL ÌLkL ,eÈ¯·c ÏÏkÓ EÏ¿ƒ¿«¿»≈∆¿≈∆≈«∆¿««∆∆¿»
ÏÎÏ dÚˆÓ‡ Ú„z Ck ,ÌÈ‡a‰ ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«»ƒ»≈«∆¿»»¿»

.e¯·ÚL ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿

משתנית.7) ואינה קצובה במסלולם הכוכבים מהירות כי
האמצעי)8) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב כדי

זמן  בנקודת מקומה את לדעת צורך יש שהוא, זמן באיזה
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת,

האמצעי.9) במהלך הלילה,10)המקום בתחילת בדיוק
מתחילת  הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם

בניסן). ג' (ליל לפי 11)הלילה הם החשבונות שכל לפי
של  ולא האמצעי, השמש מהלך של "בקירוב" חשבון
אין  האמיתי במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי מהלכה
ופעם  מהירה היא פעם וקצובה. סדירה השמש תנועת

החדש.12)איטית. הירח במהלכו 13)של הירח מקום
הרמב"ם.14)האמצעי. של העיקר שנת אחר

לאמצע.15) הרמב"ם.16)כוונתו של העיקר שנת לפני

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
התקופה.1) ויום השמש מקום

.‡ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«∆∆»¬ƒƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ dÓB˜Ó ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL3B˙B‡Ï ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆¿»ƒ¿

e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ÌBi‰4d·b ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â , «««∆∆∆≈«¿¿ƒ¿…«
LÓM‰5LÓM‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â , «∆∆¿ƒ¿«¿…««∆∆ƒ¿«∆∆

LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈÚˆÓ‡‰6. »∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿«∆∆

בשמש 2) כשמסתכלים המזלות בגלגל השמש מקום
הישר  הקו עלֿידי נקבע זה מקום הארץ. ראות מנקודת

המזלות היוצא  לגלגל על והמגיע השמש, עד הארץ ממרכז
שני  שיוצרים הזוית ידי על נמדדת אורכו מדת .(1 ציור (עי'

ממרכז היוצאים האמצעי ‰‡¯ıהקוים מקומה לצד האחד :
.(0*) האביב לנקודת טלה, מזל לצד והשני השמש, של

השוה 3) במהלכה בגלגלה השמש מגיעה שאליו המקום
הזוית  עלֿידי נמדדת אורכו מדת הט"ו). פי"א, למעלה (עי'

גלגל ממרכז היוצאים הקוים שני (גלגל ‰˘Ó˘שיוצרים
האביב. לנקודת והאחד האמצע למקום האחד היוצא),

ה"ב.4) פי"ב, שם.5)למעלה השמש 6)שם, דרך
ממקום בין ‚Â·‰ומרחקה ההפרש את לדעת כדי השמש.

האורך  לבין השמש שעברה הדרך של האמיתי האורך
מ  השמש מרחק את לדעת עלינו השמש ‚Â·‰האמצעי,

אפוגיאּום) - הארץ מן השמש של ביותר הרחוקה ַ(הנקודה
- הארץ אל ביותר הקרובה (הנקודה השפל מן מרחקה או
אלה  נקודות משתי באחת נמצאת השמש כאשר פריגיאּום).
ובין  האמיתי האורך בין הפרש אין פריגיאום) או (אפוגיאום
האמיתי, המקום הוא האמצעי והמקום האמצעי, האורך
ממרכז  האחד השמש, למרכז היוצאים הקוים ששני משום

ı¯‡‰ חופפים השמש) (גלגל היוצא הגלגל ממרכז והאחד

הנ"ל  הקוים שני נחתכים הנקודות יתר בכל זה. את זה
המזלות  גלגל לצד ובהארכתם זוית, ויוצרים השמש במרכז
מדה  קנה היא הזאת הזוית שונות. נקודות בשתי בו פוגעים
(מנת  המזלות בגלגל אלה נקודות שתי שבין הקשת  לגודל

.1 ציור עי' המסלול).

.·Ì‡ :LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯˙Â¿ƒ¿∆«»«¬«¿«∆∆ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ÏeÏÒn‰ ‰È‰7Ú¯‚z - »»««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜nÓ ÏeÏÒn‰ ˙Ó8‰È‰ Ì‡Â , ¿«««¿ƒ¿«∆∆»∆¿»ƒ¿ƒ»»
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰9LÏL „Ú ««¿≈«≈»¿ƒ«¬«¿

ÌB˜Ó ÏÚ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ÛÈÒBz - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿«««¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰10ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ‰È‰iM ‰Óe ; «∆∆»∆¿»ƒ«∆ƒ¿∆««∆ƒ»»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡11. ƒ¿«ƒ∆«»»¬ƒƒ

השפל.7) אל הגובה מן הולכת השמש משום 8)כאשר
שיעור  האמיתי. האורך מן האמצעי האורך גדול זה שבחלק

"מנה". נקרא ביניהם מן 9)ההפרש הולכת השמש כאשר
הגובה. אל האורך 10)השפל קטן זה, שבחלק משום

האמיתי. האורך מן 11.1)האמצעי ציור עי'

.‚‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â12 ¿«∆ƒƒ¿∆««¿≈»¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡13‰Ó BÏ ÔÈ‡ -14, ¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆«»»∆¿»ƒ«»»¬ƒƒ

בשפל.12) השמש בגובה.13)כאשר שוב השמש כאשר
ה'.14) הערה א', הלכה למעלה עי'

.„¯OÚ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿«««¿ƒƒ¿∆««¿∆∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆

ÚÓ ÌÈ¯OÚÌ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏ ∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»¿»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒ«¬ƒ¿∆¿»
ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»
ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙Á‡««¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿∆»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒ¿∆¿»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ»∆∆ƒ¿∆¿»«¬»««¿»«¬ƒƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆¿»«¬»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»«¬»
,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙Á‡««¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒƒ
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .„Á‡ ˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿≈∆∆»¿ƒƒ¿∆≈»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMLÂ¿ƒƒƒ¿∆¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ‰È‰Èƒ¿∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»∆»¿∆¿ƒ
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BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Ó»»¿∆≈«¿∆»¿«∆∆»∆¿»ƒ

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Ó15. ¿»»¬ƒƒ

במידה 15) בה ההנדסה, יסודות על מבוססים המספרים
המנה  הולכת השפל מן או הגובה מן מתרחקת שהשמש
הולכת  אלה, לנקודות מתקרבת שהיא במדה בה וגדלה.
בין  באמצע, המנה מגיעה למקסימום ומצטמצמת. המנה
מעלות  תשעים עולה שהמסלול במקום כלומר לשפל, גובה
59' עד המנה של המתמדת העליה מכאן המזלות, בגלגל
במסלול  אפס עד המתמדת והירידה ,90* של במסלול 1*

.180* עד 90* מן

.‰,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰»»««¿≈«≈»¿ƒ«¬
Ú„˙Â ˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ«¬¿≈«
- ˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .B˙Ó¿»≈«¬≈∆»»««¿»«ƒ«¬
‰‡Ó ¯‡Mz ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈≈»
ÌÈMLÂ ‰‡Ó ˙nL ,eÚ„B‰ ¯·Îe .˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬¿»«¿∆¿«≈»¿ƒƒ
ÌÈ˙‡n‰ ˙Ó ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL - ˙BÏÚÓ«¬¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈¿««»«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL -16. ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ

המנה 16) בפריגיאום), (כלומר 180* הוא המסלול כאשר
20* הן 200* הפריגאום. לפני 20* הן מעלות ק"ס .0* היא

שוות. מנות שוות, לזוויות הפריגאום. אחרי

.ÂÚ¯‚z - ˙BÏÚÓ ˙B‡Ó LÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿¿≈«¬ƒ¿«
¯·Îe .ÌÈML ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ - ˙BÏÚÓ ÌÈML ˙nL ,zÚ„È»«¿»∆¿«ƒƒ«¬«¬»««¿∆»
˙B‡Ó LÏM‰ ˙Ó ‡È‰ ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿««¿≈

.ÔÈÓe ÔÈÓ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

.Ê¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈMM‰ ˙nL eÚ„È»«¿∆¿««ƒƒƒ«¬»««¿∆»
˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈÚ·M‰ ˙Óe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿««ƒ¿ƒƒ«¬»««
˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ‡ˆÓ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿»≈¿≈«»
ÏÎÏ ‰È‰È ˙BÏÚn‰ ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆¿««¬ƒ¿∆¿»
LÓÁ ‡e‰L ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‰È‰ÈÂ ,„Á‡ ˜ÏÁ ‰ÏÚÓ«¬»≈∆∆»¿ƒ¿∆¿«««¿∆»≈

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬»««¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁB˙Ó ‰˙È‰ ,ÌÈMLÂ Ú·L ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿∆«¿ƒƒ»¿»»»
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«∆∆
ÌÚ ÌÈ„Á‡ BÈÓa ‰È‰iL ÏeÏÒÓ ÏÎa ‰OÚz«¬∆¿»«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»ƒƒ
.Á¯i‰ ÔBaLÁa ÔÈa LÓM‰ ÔBaLÁa ÔÈa ,˙B¯OÚ‰»¬»≈¿∆¿«∆∆≈¿∆¿«»≈«

.ËÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«∆∆»¬ƒƒ
Êenz L„ÁÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ,˙aM‰ ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈««»«¿»»»»¿…∆«
,˙‡f‰ ˙ÚÏ ‰lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz - BÊ ‰MÓƒ»»ƒ∆¿««∆∆¿ƒ»»≈«…

e¯‡aL BÓk ,Á"Î Ê"Ï ‰"˜ :BÓÈÒÂ17‡ÈˆB˙Â ; ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ
˙‡f‰ ˙ÚÏ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó18:BÓÈÒ EÏ ‡ˆÈ - ¿…««∆∆¿≈«…≈≈¿ƒ»

- ÈÚˆÓ‡‰ ÔÓ d·b‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â ;‚"Î ‰"Ó Â"Ù¿ƒ¿«¿«…«ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈLe ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿««¿¿∆∆¿≈«¬¿«ƒ

.'· ·" Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒƒ»»
eÈ‰È Ì‡ :‡l‡ ,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÏeÏÒÓ ÏÎa „Èt˜z Ï‡Â¿««¿ƒ¿»«¿««¬»ƒ∆»ƒƒ¿
eÈ‰ Ì‡Â ;Ì‰ÈÏ‡ ‰Ùz Ï‡ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¬≈∆¿ƒ»
ÛÈÒB˙Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ Ì˙B‡ ·MÁz - ¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL¿ƒ≈¿«≈»«¬»««¿ƒ
ÏeÏÒÓ ‰È‰È CÎÈÙÏ .ÏeÏÒn‰ ˙BÏÚÓ ÔÈÓ ÏÚ d˙B‡»«ƒ¿««¬««¿¿ƒ»ƒ¿∆«¿
C¯c‰ ÏÚ B˙Ó ‰È‰˙Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰Ê∆¿«∆¿≈«¬¿ƒ¿∆»»««∆∆

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL e¯‡aL19. ∆≈«¿¿»¿ƒ¬»ƒ

ה"ב.17) פי"ב, שם.18)למעלה שבעשר 19)עי' משום
חלקים. שני היא מעלה כל מנת מעלות, ובעשרים מעלות

.ÈÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe¿ƒ∆««¿«∆»»»ƒ≈»¿ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL ‡È‰L ,‰n‰ Ú¯‚z -ƒ¿««»»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ
,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó :¯‡MÈ ,LÓM‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««∆∆ƒ»≈≈»¿«¿««¬
.˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒ
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ë" „"˜ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿«∆∆»¬ƒƒ

ÔË¯Ò ÏfÓa ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a20˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁ ˙BÁt Ba»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆

˙BiM‰21Á¯i‰ ÌB˜Óa ‡ÏÂ LÓM‰ ÌB˜Óa ‡Ï ,ÏÏk «¿ƒ¿»…ƒ¿«∆∆¿…ƒ¿«»≈«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ¯˜Á ‡l‡ ,‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ ¯‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»¬…««¬»ƒ
‰OÚ - ÌÈLÏLÏ ·B¯˜ ˙BiM‰ eÈ‰È Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈

.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ BÙÈÒB‰Â ,„Á‡ ˜ÏÁ Ì˙B‡»≈∆∆»¿ƒ««¬»ƒ

(20.0* = טלה ממזל לספור מתחילים אנו המעלות את
על21) הרמב"ם הקפיד לא זו על ‰˘ÂÈ˙בהלכה אלא ,

על הקפיד לא הקודמת, בהלכה בלבד. ,‰ÌÈ˜ÏÁהחלקים
דרושה  המסלול שידיעת משום בלבד, המעלות על אלא

בעיקר קובעות בה המסלול, מנת חישוב אבל ‰ÂÏÚÓ˙לשם .
לחלקים.ÌÂ˜Óבידיעת גם ערך יש השמש,

.‡È,‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿«∆∆¿»≈∆ƒ¿∆
‰ˆ¯zL ‰Ùe˜z Ïk ÈzÓ‡‰ ‰Ùe˜z‰ ÌBÈ Ú„z22ÔÈa - ≈««¿»»¬ƒƒ»¿»∆ƒ¿∆≈
eÏÁ˙‰ epnnL ‰Ê ¯wÚ ¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙BÙe˜z23ÔÈa , ¿«»««ƒ»∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈
.˙BiBÓ„˜ ÌÈMÓ e¯·ÚL ˙BÙe˜z¿∆»¿ƒ»ƒ«¿ƒ

במהלכה 22) טלה מזל בתחילת השמש בהיות ניסן תקופת
תשרי  תקופת סרטן; מזל בתחילת - תמוז תקופת האמיתי;
גדי. מזל בתחילת - טבת תקופת מאזנים; מזל בתחילת -

ה"ב.23) פי"ב, למעלה עי'

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הירח.1) של אמצעיים מהלכים שני

.‡BÏ LÈ ÌÈiÚˆÓ‡ ÌÈÎÏ‰Ó ÈL - Á¯i‰2Á¯i‰ . «»≈«¿≈«¬»ƒ∆¿»ƒƒ≈«»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ BÈ‡L ,ÔË˜ ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ«¿¿«≈¿«¿«»»∆≈«ƒ∆»»
‡¯˜ ÔËw‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ BÎÏ‰Óe ,BlkÀ«¬»»∆¿»ƒ¿««¿««»»ƒ¿»

ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡3ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ ÔËw‰ ÏbÏb‰Â . ∆¿«««¿¿««¿««»»«¿¿«≈¿«¿«
ÏL ‰Ê ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Ó·e ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈ˜n‰ ,ÏB„b»««ƒ∆»»∆«¬»∆¿»ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÔËw‰ ÏbÏb«¿««»»¿««¿««»««ƒ∆»»

Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -4Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó . «ƒ¿»∆¿««»≈««¬«∆¿««»≈«
,ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa¿∆»¿∆¿≈«¬«¬»»¬»ƒ

"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁÂ‰"ÏÈ ‚5. ¿»≈¿ƒ¿ƒƒ»»
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ycegdצ yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'g ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מהירותו,2) על המשפיעות הפרעות, חלות הירח במהלך
עקלקלות  "שהירח פוחתת. היא ופעם גדלה היא פעם
ובפיגור  (במהירות הכ"ג פי"ז - במעגלותיו" יש גדולות
פעם  פחות; - ופעם יותר, ממהר פעם שינויים: ישנם גםֿכן
מקום  בקביעת הרב הקושי מכאן פחות). - ופעם יותר, מפגר
(פטולומיאוס) העתיקה האסטרונומיה מסוים. בתאריך הירח
את  להסביר כדי גלגלים, ארבעה של להנחה נזקקה
גלגלים. בשני הסתפק הרמב"ם הירח. במהלך השינויים
מרכז  איננו שמרכזו מעגל כלומר היוצא, הגלגל הוא אחד
37 ,18'' היא יום בכל תנועתו העולם. את והמקיף הארץ,
שהוא  המזלות לסדר הפוך בכיוון למערב ממזרח 11* 12'
(אפיציקל), הקטן הגלגל הוא שני גלגל למזרח. ממערב
של  במהירות במסלולו נע והירח העולם, את מקיף שאינו
של  בהיקפו הוא זה גלגל מרכז ליום. 13* 3' 93 ,53''
בכל  הגדול לגלגל מסביב הקטן הגלגל מהלך הגדול. הגלגל
המזלות. סדר לפי למזרח ממערב 24* 22' 4 ,53'' הוא יום

(3- קושטא דוגמת‡ÚˆÓבדפוס הירח ‡ÚˆÓהמסלול,
ה"א. פט"ו, להלן והשווה זו, הירח 4)בהלכה מקום כי

עלֿידי  אלא הקטן, לגלגל מסביב תנועתו עלֿידי לא נקבע
הגדול. לגלגל מסביב הירח, שבו הקטן, הגלגל תנועת

לסדר 5) ההפוך בכיוון הגדול הגלגל מהלך את ננכה אם
הגלגל  ממהלך 11* 12' 37 ,18'' הנ"ל בשיעור המזלות
35* ,3'' בשיעור המזלות סדר על יום בכל מתקדם הקטן,
שבסוף  אחד..." ביום הירח אמצע "מהלך המשפט .13* 10'
הוא  וכך ב', הלכה לתחילת הענין, לפי שייך א', הלכה
הרב  מוסד (ספריית תֿא תימן בכת"י וכן קושטא. בדפוס

קוק).

.·˙Á‡Â ‰‡Ó :ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ≈»¿««
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‡ˆÓÂ ."‰Ó ‡"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»

˙È¯‡L6ÌÈLÏLe Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ¿≈ƒ«¬»¿≈»»«ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ

˙BiL7Ò .˙È¯‡L ˙‡ˆÓÂ .‚"Î Á"Ï Ê"Ï¯ :ÌÓÈ ¿ƒƒ»»¿ƒ¿¿¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó«¬»¿∆∆»«ƒ¿≈∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"‚Î Â"È¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ LÏL :ÌBÈ»«¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .'Î Á" '‚ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó8ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL : «¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ
.˙BiL ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ»¬»ƒ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ
‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Â"Â ·"Î :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»

‰¯e„Ò9,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL : ¿»¿≈¿«¿«¿«¿»ƒ«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MLÂ¿ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ

Ì"„˘ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ10ÏtÎz BÊ C¯c ÏÚÂ .‚"Ó Â"Î ƒ»»∆¿«∆∆ƒ¿…
.‰ˆ¯zL ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ÔÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆

אחד.6) כל 360* שלמים, מהלכים מספר ניכוי אחר
הרמב"ם 7) השמיט אחד, ביום הירח אמצע מהלך בחשבון

שזה  מכיון אותו, צירף ימים מאה בחשבון אולם ,03 ,0''
.3'' לסך לראיית 8)עולה חשוב יום כ"ט חשבון כי

ה"א. פי"ב, למעלה עי' כסדרן,9)החודש, שחדשיה שנה
ה"א. פי"ב, למעלה עי' יום, שנ"ד לה בדפוס 10)שיש

את  אח"כ שינו "שמד", המילה מובן בגלל שמ "ד. - קושטא
ל  .˘„"Ìהסימן

.‚‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Óe«¬«∆¿«««¿¿∆»¿∆¿≈
˙BiL ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11. «¬¿»¬»ƒ¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ

:ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .„"‚ ‚"È :ÌÓÈÒƒ»»ƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ
‡Ïa ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLz ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿…
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ë"Ï Ï"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»»«ƒ¿≈¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¿»

˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ12:ÌÓÈÒ . ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" Ë"Î Â"Î¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿∆∆
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿««¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

Â˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"Á „"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
ÚL˙Â ˙B‡Ó LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó«¬»«¬∆∆¬»ƒ¿≈¿≈«
ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Î"ÁÓ Ë"Î˘ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿«¿ƒƒ»»

.„"‚ Á"È

(113' 54'' הוא הקטן בגלגל האמצעי הירח מהלך כלומר,
.13* 3' 93 ,53'' דיוק: ביתר אמצע 12)*13. במהלך

כלומר  ,54'' עגול מספר הרמב"ם נקט אחד, ביום המסלול
על  שניות, לשבע ההפרש עולה ימים במאה יותר. 07 ,0''

.53' ויוצא אותן מנכה הוא כן

.„˙B‡Ó LÏL :‰¯e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»¿»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ‡Ïa ,˙BiL ‰¯OÚ LÏLe ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ¿»≈«¬¿∆¿≈¿ƒ¿…¬»ƒ

‚"È ‰"˘ :ÌÓÈÒ13˙lÁ˙a ‰È‰ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÌB˜Ó . ƒ»»¿∆¿««»≈«»»ƒ¿ƒ«
ÏfÓa ,el‡ ˙BBaLÁÏ ¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆»ƒ»¿∆¿≈¿««
ÌÈÚa¯‡ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ ,¯BL«¬»««¿«¿»»»»¬»ƒ«¿»ƒ
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡Â .‚"Ó „"È '‡ :ÌÓÈÒ .˙BiL LÏLÂ¿»¿ƒƒ»»¿∆¿«««¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe Úa¯‡ :‰Ê ¯wÚa ‰È‰»»¿ƒ»∆«¿«¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó .·"Ó Á"Î „"Ù≈««∆≈««¬«∆¿««»≈«
ÌB˜Ó Ú„z ,ÛÈÒBz ÂÈÏÚL ¯wÚ‰ ‡e‰L ÚˆÓ‡‰Â¿»∆¿«∆»ƒ»∆»»ƒ≈«¿
˙ÈOÚL C¯c ÏÚ ,‰ˆ¯zL ÌBÈ ÏÎa Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«¿»∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»

LÓM‰ ÚˆÓ‡a14Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL ¯Á‡Â . ¿∆¿««∆∆¿««∆ƒ∆¿««»≈«
‰Ê È‡a Ú„Â LÓMa ÔBa˙‰ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈∆

‡e‰ ÏfÓ15. «»

ה"ג,13) לסוף שייך י"ג" ש"ה שארית... "ונמצא זה: משפט
תֿא. כת"י עי' ה"ב. לסוף מקביל למעלה 14)באופן עי'

הט"ז. עלֿידי 15)פי"א, ה"ג. ה"ב, פי"ב, למעלה עי'
10' 03 ,35'' = אחד ביום הירח אמצע (מהלך הנוסחה
שבה  ,31* 14' 43'' העיקר) ביום הירח אמצע (מקום (13*

n.העיקר מיום הימים מספר מסמן +

.‰ÏfÓ ÈˆÁ „Ú ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»«∆∆≈¬ƒ««»ƒ«¬ƒ««
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צי ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰L ˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÁÈpz - ‰ÏË16‰È‰z Ì‡Â . »∆«ƒ«∆¿««»≈«¿∆¿ƒƒ¿∆
- ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁz „Ú ‰ÏË ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰«∆∆≈¬ƒ««»∆«¿ƒ«««¿ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz17Ì‡Â . ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓ ˙lÁz „Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒ«««
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰È¯‡«¿≈ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ18„Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ««««¿≈«
‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««¿»ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ19‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . »»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««¿»
˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ Áp‰ - ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ««…¿«ƒ««∆¿««»≈«¿
„Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â .‡e‰L∆¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««…¿«ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««∆∆ƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ20.„Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««∆∆«
ÌÈLÏL Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÈÏc ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««¿ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¿ƒ

ÌÈ˜ÏÁ21„Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««»ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

ידיעת16) היא האלה החשבונות כל (עי'¯‡ÈÈ˙מטרת הירח
היוצא  האמצעי השמש מקום הי"ז). (שם בא"י הט"ז) פי"א,
כגון  בדיוק, הלילה בתחילת לפעמים יהיה החשבון, לפי
אחריה  או השקיעה לפני אחת שעה ולפעמים טלה, במזל
השמש  במקום ותלוי משתנה היום אורך כי ה"ג), (פי"ב

הירח 17)במזלות. לראיית החשבון מתחיל שממנו העיקר
ולילה  ויום טלה, בראש עומדת השמש שאז בניסן, ג' הוא
אמצע  מקום שש, בשעה אז היא השמש שקיעת שוים.
המשוה  באופק הלילה תחילת פירושו החשבון, לפי הירח,
מקום  בידיעת מעוניינים - ראיה לחשבון - ואנו שש), (שעה

באופק שקיעת ÌÈÏ˘Â¯Èהירח - אדר חצי - דגים מזל בחצי .
שעה כרבע היא ירושלים באופק השקיעה ÈÙÏהשמש

בחצי  שש), שעה לפני שעה רבע (כלומר, המשוה באופק
שעה כרבע - טלה המשוה.‡È¯Áמזל באופק השקיעה

ממנו  כשנגרע ה"א). (עי' 33' בערך הוא בשעה הירח מהלך
למזרח, ממערב נעה היא שגם מכיון לשעה, השמש תנועת
חלקים. משמונה פחות - שעה לרבע בערך. 30' ישארו
שם  הרמב"ם אין חלקים, משמונה למטה קטנים, להפרשים
מזל  חצי עד דגים מזל מחצי השמש כאשר כך, משום לב.
בהפרשים  הירח. לאמצע מאומה מוסיף הרמב"ם אין טלה,
שעה) חצי (כדין 15' נוקט הוא חלקים, משמונה שלמעלה

שעה). (כדין 30' סיון,18)או תחילת עד ניסן מחצי
והשקיעה  וגדל הולך שהיום מכיון ,15' הרמב"ם מוסיף
דינו  כך משום לשעה, מגיע ההפרש אין אולם מתאחרת,

שעה. חצי של שלשים,19)כהפרש - אוקספורד בכת"י
בכת"י  וכן פי"ב, סוף - דוד בן עובדיה רבי בפירוש גם כך

('מימון'). ותֿב והולך.20)תֿא פוחת היום כאן 21)כי
ÌÈÚ¯Â‚ שעה לפני לבוא מקדימה השקיעה כי חלקים, ט"ו

תחילת  עד טלה מזל מחצי מאחרת שהיא שיעור באותו שש
תאומים. מזל

.ÂÚ¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ»»ƒ¿«
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡ ÁÈpz B‡ epnÓƒ∆«ƒ«¿∆∆¿««»≈«

BÓÎa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡Ï22B˙B‡a ‰ÚL LÈÏL ¿««¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ»»¿

ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,BÏ ÚˆÓ‡‰ ‡ÈˆBzL ÔÓf‰«¿«∆ƒ»∆¿«¿∆«ƒ¿»∆¿«
‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰23. «»≈«ƒ¿«»¿ƒ»

פחות.22) ולפעמים שליש, שלשים.23)לפעמים בליל

à"ôùú'ä ìåìà 'è éùéìù íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הירח.1) מקום

.‡ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»
‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz ÔÎÂ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ B˙B‡Ï¿««¿»∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿«««¿

LÓM‰ ÚˆÓ‡Â3LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ¿∆¿««∆∆¿»≈¿ƒ¿«∆¿««∆∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙B‡ ÏtÎz ¯‡Lp‰Â , ≈∆¿««»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿…¿∆«ƒ¿»

.ÏeÙk‰ ˜Á¯Ó∆¿»«»

המזלות.2) בגלגל 3)בגלגל הירח של האמצעי מהלכו
למזרח.4)הקטן. ממערב אחד, בכיוון נעים שניהם כי

הירח. מן השמש מרחק תקבל שתגרע לאחר

.·,˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa e‡a ‡lL ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆…»¿»≈«∆¿
.Á¯i‰ ˙i‡¯ ˙Ú„Ï ‡l‡ ,el‡ ÌÈ˜¯Ùa eÈOÚL∆»ƒƒ¿»ƒ≈∆»»««¿ƒ««»≈«
ÏÈÏa ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ÌÏBÚÏe¿»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»∆«»¿≈

l‡ Á¯i‰ da ‰‡¯iL ‰i‡¯‰„Ú ˙BÏÚÓ LÓÁÓ ‡ »¿ƒ»∆≈»∆»«»≈«∆»≈»≈«¬«
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBiL ¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ÌÈzL¿«ƒ¿ƒƒ«¬¿ƒ∆¿»∆ƒ«∆

epnÓ Ú¯‚È ‡ÏÂ5. ¿…ƒ¿«ƒ∆

מעלות.5) מחמש

.‚:ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Óa ÔBa˙‰ ,Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿∆¿»∆«»
·B¯˜ B‡ ˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«∆¿»«»»≈«¬»
.ÌeÏk ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,˙ÙÒB˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - LÓÁÏ¿»≈≈¿ƒ¿∆∆¿…ƒ¿
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈«¬«««
‰ÏÚÓ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬ƒ«∆¿«««¿«¬»
‰¯OÚ ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n ‰È‰È Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒƒ¿∆∆¿»«»ƒ¿≈∆¿≈
ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆∆¿≈«¬ƒ«∆¿«
ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL ÏeÏÒn‰««¿¿≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»
- ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ „Ú ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLzÓƒ¿«∆¿≈«¬««¿«¿∆¿ƒ«¬
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÏL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»«¬¿ƒƒ¿∆
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»≈»≈¿∆¿ƒ«¬«««
Úa¯‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ«∆¿«««¿«¿«
ÌÈLÏLe ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿ƒ«¬ƒ«
˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡∆¿«««¿»≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»
ÌÈÚa¯‡Â LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÚLzÓ ÏeÙk‰«»ƒ≈«¿ƒ«¬«»≈¿«¿»ƒ
.˙BÏÚÓ LL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ«¬ƒ«∆¿«««¿≈«¬
„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈¿«¿»ƒ«¬«
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒ«¬ƒ«∆¿«««¿
ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ Ú·L∆««¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ
ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚLz „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬«≈««¬ƒƒ«¬ƒ
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ycegdצב yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ‰BÓL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ«∆¿«««¿¿∆«¬¿ƒƒ¿∆
ÌÈMLÂ LÏL „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»ƒƒƒ«¬«»¿ƒƒ
˙BÏÚÓ ÚLz ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ6. «¬ƒ«∆¿«««¿≈««¬

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‰Óe«∆ƒ¿∆∆¿«««¿««∆ƒ»»
.ÔBÎp‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÏÚÓ«¬≈«ƒ¿»«¿«»

הוא 6) כי עוסק, הרמב"ם אין יותר גדול כפול במרחק
בלבד. הראייה בליל מעוניין

.„ÏeÏÒn‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿∆«»«¬««¿
- ˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ :ÔBÎp‰«»ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ«¬

Ú¯‚z7Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó ÔBÎp‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ƒ¿«¿«««¿«∆«»≈∆¿««»≈«
ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»»««¿«»≈«
- ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬«¿≈¿ƒƒ

zÛÈÒB8Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ƒ¿«∆««¿«»«∆¿««»≈«
ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«ƒ∆¿«»≈«»¬ƒƒ

.‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»

גדול 7) הירח ואמצע יותר אטית הירח מהירות כאן כי
המסלול. מנת נקרא ההפרש שעור הנכון. כי 8)ממסלול

ממסלול  קטן הירח ואמצע יותר גדולה הירח מהירות כאן
הנכון.

.‰ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â¿«∆ƒƒ¿∆««¿«»≈»¿ƒ
,‰Ó BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»
‡e‰ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ÈÚˆÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆¿«»≈«»∆¿»ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó9. »»¬ƒƒ

הירח 9) מקום ונקודת האמיתי הירח מקום נקודת כי
אחד. בקו הן האמצעי

.ÂÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»¿«««¿ƒƒ¿∆««¿
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBÎp‰«»∆∆«¬ƒ¿∆¿»¬ƒƒ¬»ƒ
‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»∆¿ƒ«¬ƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿…»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬¿«¿»»
B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿∆¿»
,ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬¿ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‰MLÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ»
Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¿«
,ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ

ÚLz ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z‰È‰z ,ÌÈ ƒ¿∆¿»»≈«¬¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆
,‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó¿»»≈«¬«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÓLe ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»≈«¬¿…»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ ‰‡Ó≈»»∆∆ƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ¿»
‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿««»»
LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»»

‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰BÓLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿∆¿»»«¬¿»
‰È‰z ,ÌÈMLÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚLzÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
- ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆
Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯Ó‡L BÓk ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈»»¿∆»«¿∆»¿«»≈«

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»»¬ƒƒ

.ÊÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»≈«≈»¿ƒ
Ú„˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈«
eÈ‰È Ì‡ ÔÎÂ .LÓM‰ ÏeÏÒÓa ˙ÈOÚL C¯„k ,B˙Ó¿»¿∆∆∆»ƒ»¿«¿«∆∆¿≈ƒƒ¿
¯˙Bi‰ ÔÓ Áwz ,˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ ÏeÏÒn‰ ÔÈÓa¿ƒ¿«««¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ«≈
ÏeÏÒÓa e¯‡aL C¯„k ;ÌÈ„Á‡‰ ˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL∆≈¿≈«»»¬»ƒ¿∆∆∆≈«¿¿«¿
ÔBÎp‰ ÏeÏÒna ‰OÚz Ck ,BlL ˙Bna LÓM‰«∆∆«»∆»«¬∆««¿«»

.BlL ˙Bna«»∆

.ÁÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»≈«»¬ƒƒ
‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L ,BÊ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆∆»ƒ≈«
‡ÈˆBz - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒƒ¿»¿∆¿ƒƒ
LÓÁ :BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿ƒ«≈∆≈≈¿∆¿»»≈
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»
‡ÈˆB˙Â .‚"Ï Á"Ï ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»¿≈≈≈¿∆¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL»«¬ƒƒ«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
.Ë"Ï Â"Ï ‚" :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe ÚL˙Â¿≈«¿ƒ¿ƒƒ»»
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆB˙Â¿ƒ∆¿«««¿¿≈≈≈¿∆¿»
LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ LÏLÂ ‰‡Ó≈»¿»«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈
Ú¯‚z .Â"Ó ‡"Î ‚"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»ƒ¿«
‰¯OÚ Ú·L :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆≈∆¿««»≈«ƒ»≈¿«∆¿≈

MÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ‰ÊÂ .˙BiL LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ «¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿∆
:ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ EÏ ‡ˆÈ ,B˙B‡ ÏtÎz .˜Á¯n‰ ‡e‰«∆¿»ƒ¿…≈≈¿«∆¿»«»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ»≈¿ƒ«¬¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
CÎÈÙÏ .·"È Â" ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈¿ƒƒ»»¿ƒ»
BÓk ,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»≈«¬¿
ÌÈBÓLe ‰‡Ó :ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,eÚ„B‰L10 ∆«¿¿≈≈¿««¿«»≈»¿ƒ

ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ«
.LÓMa e¯‡aL C¯„k ,ÏeÏÒna ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ««¿¿∆∆∆≈«¿«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."...izin`d gxid mewn rcil epivxy ixd cvik"

השמש  מהלך של החשבונות פרטי את מבאר אלו בהלכות
החדשים. ראשי את בית־דין קובעים פיהם שעל והירח

העניינים: ובפנימיות
חיסרון  בו יש שכן התשובה, עבודת על מרמז הלבנה מולד
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צג ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בה  שאין הצדיקים עבודת על מרמזת השמש אבל ומולד,
שינוי.

אז  כי וסיהרא" שמשא "יחוד הוא חודש ראש של ענינו
היינו  האדם ובעבודת בלבנה, השמש מאירה לראשונה
והוא  תשובה, ובעלי צדיקים העבודה, אופני שני חיבור
עניין  הוא כלל שבדרך שאף אריבער" "לכתחילה עניין
מכל־ העבודה, סדר על ומדלגים הקופצים לבעלי־תשובה
שייכים  הם וגם הצדיקים בעבודת גם זה עילוי נפעל מקום

אריבער". ד"לכתחילה לעבודה
התשובה  עבודת את כמסמל ראש־חודש של הגדרתו
פי"ג  בסוף אלו. שבפרקים החשבונות בפרטי גם מתבטא
תדע  שתרצה, עת בכל השמש מקום שתדע "ומאחר כתב
תקופות  בין שתרצה, תקופה כל האמיתי התקופה יום
שעברו  תקופות בין התחלנו, שממנו זה עיקר אחר הבאות
דרגות: שתי התשובה בעבודת כי קדמוניות". משנים
"כבעל  - ולהבא מכאן שעיקרה מיראה תשובה היא האחת
תשובה  והשניה, עליו". שמו שמקצת שנתרפא מום
מתחילתו". עוונו "נעקר - למפרע גם שפעולתה מאהבה
- ולהבא מכאן היינו הבאות, בתקופות מרומז זה עניין
תשובה  על מרמזות שעברו והתקופות מיראה, תשובה
הקדים  מדוע מובן ועפ"ז למפרע. גם שפועלת מאהבה
אל  הקל מן הלך כי שעברו, לתקופות הבאות תקופות
להוסיף  ויש מאהבה. תשובה ואח"כ מיראה תשובה הכבד,
התקופות  לחשבון בנוגע גם מרומזת התשובה שעבודת

גדו  יגיעה דורש שעברו התקופות חשבון כי לה כפשוטו,
הבאות  בתקופות כי הבאות התקופות מחשבון בהרבה
חשבונו  אם לברר אפשר הבאה התקופה בהגיע הזמן בבוא
אבל  מדוייק. חשבון לעשות מקפיד ולכן לאו, אם מדוייק
מכיון  בהרבה גדולה השתדלות צריך שעברו בתקופות
ולכן  לא, או נכון חישב אם לדעת בוחן" "אבן להם שאין

מאוד. גדולה השתדלות נדרשת
(cr oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מאה 10) להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק"פ במקום
שהיה  המסלול, אמצע על מעלות חמש הוספנו כי ושמונה,

מעלות. ק"ג

.Ë‡e‰L ,ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ÏÚ ¯˜ÁÏ e‡·e»«¬…«¿«∆««¿«»∆
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ BlL ‰Ó ˙‡ˆÓ ,‰BÓLe ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿≈»»∆»≈«¬¿≈∆
‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe .„Á‡∆»¿ƒ∆««¿«»»»»ƒ≈»
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ ‡e‰L ,‰n‰ Ú¯‚z ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿««»»∆»≈«¬¿≈∆
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÔÓ ,„Á‡∆»ƒ∆¿««»≈«ƒ»≈¿∆¿«¿»ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11ÌÈLÏLe ÚL˙Â , «¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,˜ÏÁ ˙BiM‰ ‰OÚz .˙BiL¿ƒ«¬∆«¿ƒ≈∆¿ƒ««¬»ƒ
,¯BL ÏfÓa BÊ ‰ÚLa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»¿««
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
C¯c‰ ÏÚÂ .Â"Ï Á"È :ÌÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙ÏÚnÓƒ«¬«¿«∆¿≈ƒ»»¿««∆∆

,‰ˆ¯zL ‰i‡¯ ˙Ú ÏÎa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„z ‰f‰«∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆
.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,¯wÚ‰ ‡È‰L ,BÊ ‰L ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»»∆ƒ»ƒ»«»»

חלקים.11) ל"ה - בעצם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
השמש.1) ושל הירח של העגולה

.‡„ÈÓz Á¯i‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰2‰ËB ‡È‰ , »ƒ»∆∆∆»«»≈«»ƒƒ»
dÈˆÁ .„ÈÓz LÓM‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰ ÏÚÓ≈«»ƒ»∆∆∆»«∆∆»ƒ∆¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ,ÔBÙˆÏ ‰ËB3LÈ ˙Bc˜ ÈzLe . »¿»¿∆¿»»¿»¿≈¿À≈
BÊ „‚k BÊ da4.BÊa BÊ ˙BÏebÚ‰ ÈzL ˙BÚ‚Bt Ô‰aL , »¿∆∆∆»∆¿¿≈»ƒ»

Ï··BÒ ‡ˆÓ ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰iLk ,CÎÈÙ¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«»≈«¿««ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÂLa LÓM‰ „‚k LÓL ÏL ‰ÏebÚa«ƒ»∆∆∆¿∆∆«∆∆¿»∆¿ƒ≈≈
ÔBÙˆÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ ,˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡Ó Á¯i‰«»≈«≈««ƒ¿≈«¿Àƒ¿»¿«≈ƒ¿
Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL ‰c˜p‰ .dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰«∆∆ƒ¿»«¿À»∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«
‰c˜p‰Â ,L‡¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - LÓM‰ ÔBÙˆÏ ˙BËÏƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈…¿«¿À»
‡È‰ - LÓM‰ ÌB¯„Ï ˙BËÏ Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ

·Ê ˙‡¯˜p‰5Ba ÔÈ‡L ,L‡¯‰ ‰ÊÏ LÈ ‰ÂL CÏ‰Óe . «ƒ¿≈»»«¬»»∆≈¿∆»…∆≈
˙BÏfna CÏB‰ ‡e‰Â .ÔBÚ¯‚ ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡Ï…∆∆¿…≈»¿≈««»

˙Èp¯BÁ‡6‡e‰ ÔÎÂ ,ÈÏ„Ï ÌÈ‚cÓe ,ÌÈ‚„Ï ‰ÏhÓ : ¬«ƒƒ»∆¿»ƒƒ»ƒƒ¿ƒ¿≈
.„ÈÓz ··BÒ≈»ƒ

ה"א.2) פי"ד, למעלה עי' הגדול, הגלגל לעגולת הכוונה
(3.2 ציור *4.180)עי' של האסטרונומיה 5)במרחק

דרקון. הפגיעה, נקודות שתי את המחבר לקו קראה העתיקה
'פירוש  ועי' (הדרקון), וזנב (הדרקון) ראש המונחים: מכאן

מ"ג. פ"ג זרה, עבודה ממזרח 6)המשניות' כלומר
לירח  הדרוש שהזמן ומצאו, חשבו האסטרונומים למערב.
משעתים  בלמעלה הוא יצא, שממנה הראש לנקודת לשוב

בדיוק ÂÁÙ˙וחצי להגיע הירח לאמצע הדרוש הזמן מן
מכאן  .(360* של סיבוב (לעשות יצא שממנה לנקודה

נסוג שהראש זמן,‡È¯ÂÁ˙הסיקו, פחות מספיק כך משום .
אליו. לשוב כדי

.·ÈÚˆÓ‡‰ L‡¯‰ CÏ‰Ó7‰LÏL :„Á‡ ÌBÈa «¬«»…»∆¿»ƒ¿∆»¿»
˙BiL ‰¯OÚ ˙Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ8‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ . ¬»ƒ¿««∆¿≈¿ƒƒ¿»«¬»«¬»»

ÌÈÚa¯‡Â Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡ :ÌÈÓÈ»ƒ∆»¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿«¿»ƒ
,˙BÏÚÓ LÓÁ :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .˙BiL¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿≈»»≈«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈzL :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Ó Ê"È‰ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿∆∆¿«ƒ
¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆∆
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .È"Ê ·" :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ‰ÚL˙Â ‰‡Ó :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa«¬∆∆¬»ƒ≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ó"‡Ï Ë"Ò˜¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
.˙BiL ÚL˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ÌÈLe ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿«ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
:‰¯e„Ò ‰LÏ BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ë"·Ï '‡ :ÌÓÈÒÂ¿ƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿»»¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
.·"Ó „"Ó Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
,¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁ˙a L‡¯‰ ÚˆÓ‡Â¿∆¿«»…ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆»ƒ»
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ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó :‰È‰»»≈»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ
Ê" Ù"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»

.Á"Î

המהלכים 7) בין להבחין כדי ל"אמיתי", בניגוד "אמצעי"
קדימה מטלה המעלות את סופרים Ò„¯שבהם ÈÙÏ,המזלות

אחורנית שהוא הראש מהלך ÒÎ„¯ובין ‡Ï˘'ועי המזלות.
.3 בחשבון 8)ציור שיוצא כפי ,36 ,10' - דיוק ביתר

זו. בהלכה יום אלפים עשרת

.‚- ‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿»…¿»≈∆ƒ¿∆
ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL C¯„k ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ÌÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿»»¿»≈¿∆∆∆ƒ∆¿«

LÓM‰9Á¯i‰ ÚˆÓ‡Â10LÏMÓ ÚˆÓ‡‰ Ú¯‚˙Â , «∆∆¿∆¿««»≈«¿ƒ¿«»∆¿«ƒ¿
L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬¿«ƒ¿»¿»…

Ú‰ B˙B‡a˙11·f‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ÌÏBÚÏ Bc‚Îe .12. ¿»≈¿∆¿¿»ƒ¿∆¿«»»

ה"ב.9) פי"ב, ה"ד.10)עי' פי"ד, את ‚11ÌÈÚ¯Â)ע'
הראש  מקום חישוב את להתאים כדי מעלות, מש"ס האמצע
מטלה  במעלות שנקבע הירח, ומקום השמש מקום לחישוב
מטלה  הוא הראש שמהלך בזמן המזלות, סדר לפי קדימה
מספר  את מסמן הגירעון אחר שנשאר מה אחורנית.
וזהו  המזלות, סדר לפי מטלה התרחק שהראש המעלות

האמיתי. הראש הראש.12)מקום ממקום 180* במרחק

.„˙lÁ˙Ï L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿»…ƒ¿ƒ«
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,BÊ ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆»ƒ≈«

.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿»¿∆¿ƒ

.‰C¯c‰ ÏÚ ˙‡f‰ ˙ÚÏ L‡¯‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿«»…¿≈«…««∆∆
ÏÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ÛÈÒBzL :‡e‰Â .zÚ„iL∆»«¿»»∆ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«
ÌÈBÓLe ÌÈzLe ‰‡Ó :L‡¯‰ ÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,¯wÚ‰»ƒ»≈≈¿∆¿«»…≈»¿«ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿ƒ
‰Ê ÚˆÓ‡ Ú¯‚z .Ê"Ï Ë"Î ·"Ù˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿«∆¿«∆
Ú·LÂ ‰‡Ó :EÏ ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈¿≈»¿∆«
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
.L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ÊÂ .‚"ÎÏ Ê"Ú˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿∆¿»…
ÏfÓa - L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓ .˙BiM‰ Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â¿«ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»¿»…¿««
;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L ,‰Ïe˙a¿»∆«¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ,ÌÈ‚c ÏfÓa - Bc‚k ·f‰ ÌB˜Óe¿«»»¿∆¿¿««»ƒ¿∆«¿∆¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒ

.ÂÏbÏb‰ ÈˆÁ ·f‰ ÔÈ·e L‡¯‰ ÔÈa ‰È‰È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆≈»…≈«»»¬ƒ««¿«
‰ÂLa13L‡¯‰ ÌB˜Ó Ba ‡ˆÓzL ÏfÓ Ïk ,CÎÈÙÏ . ¿»∆¿ƒ»»«»∆ƒ¿»¿»…

˙BÏÚn‰ ÔÈÓ BÓÎa ,epnÓ ÈÚÈ·L ÏfÓa ·f‰ ‰È‰È -ƒ¿∆«»»¿«»¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚa L‡¯‰ ‰È‰È Ì‡ .‰ÂLa ÌÈ˜ÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿»∆ƒƒ¿∆»…¿∆∆«¬
ÈÚÈ·L ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚa ·f‰ ‰È‰È ,ÈBÏt ÏfÓa¿«»¿ƒƒ¿∆«»»¿∆∆«¬ƒ«»¿ƒƒ

.epnÓƒ∆

(13.180* = מזלות ששה כלומר,

.Ê‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡ÓeÌB˜Óe ·f‰ ÌB˜Óe L ≈««∆≈«¿»…¿«»»¿
Á¯i‰ ˙‡ˆÓ Ì‡ :ÔzLÏLa ÔBa˙‰ ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ»»»«»≈«
„Á‡ ˜ÏÁa ˙Á‡ ‰ÏÚÓa ·f‰ ÌÚ B‡ L‡¯‰ ÌÚ14 ƒ»…ƒ«»»¿«¬»««¿≈∆∆»

‡ÏÂ LÓM‰ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB Á¯i‰ ÔÈ‡L Ú„z -≈«∆≈«»≈«∆…ƒ¿«∆∆¿…
,L‡¯‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ÌB˜Ó ˙È‡¯ Ì‡Â ;dÓB¯„Ïƒ¿»¿ƒ»ƒ»¿«»≈«ƒ¿≈¿»…
ÔBÙˆÏ ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - ·f‰ „‚k CÏB‰ ‡e‰Â¿≈¿∆∆«»»≈«∆«»≈«∆ƒ¿
‡e‰ È¯‰Â ,·f‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ;LÓM‰«∆∆¿ƒ»»«»≈«ƒ¿≈¿«»»«¬≈
ÌB¯„Ï ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - L‡¯‰ „‚k CÏB‰≈¿∆∆»…≈«∆«»≈«∆ƒ¿

LÓM‰15. «∆∆

זו 14) פוגעות השמש ועגולת הירח שעגולת במקום כלומר,
15.2)בזו. ציור וראה ה"א, השווה

.Á- dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰ ÔBÙˆÏ Á¯i‰ ‰ËBpL ‰iËp‰«¿ƒ»∆∆«»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»
Á¯i‰ ·Á¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰16- ÔBÙˆÏ ‰ËB ‰È‰ Ì‡ . ƒ«ƒ¿≈…««»≈«ƒ»»∆¿»

·Á¯ ‡¯˜ - ÌB¯„Ï ‰ËB ‰È‰ Ì‡Â ,ÈBÙˆ ·Á¯ ‡¯˜ƒ¿»…«¿ƒ¿ƒ»»∆¿»ƒ¿»…«
‡Ï - ˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈÓB¯c¿ƒ¿ƒ»»«»≈«¿««ƒ¿≈«¿À…

.e¯‡aL BÓk ,·Á¯ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆…«¿∆≈«¿

מזרחֿמערב 16) למהלך בניגוד קטן שיעור שהוא משום
.360* של לסיבוב שמגיע אורך, שנקרא

.Ë,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏÚ ¯˙È Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏ¿»…ƒ¿∆…««»≈«»≈«»≈«¬
ÌB¯„a ÔÈa ÔBÙˆa ÔÈa17ÏÈÁ˙È :Bk¯„ ‡e‰ Ck ‡l‡ . ≈¿»≈¿»∆»»«¿«¿ƒ

,ÛÒBÂ CÏB‰ ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ L‡¯‰ ÔÓƒ»…¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»≈¿»
˙BÏÚÓ LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú18ËÚÓ ·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , «∆«ƒ«¿»≈«¬¿«¬…¿ƒ¿»≈¿«

¯ÊÁÈÂ ,B·ÊÏ ÚÈbiLk ·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,ËÚÓ¿««∆…ƒ¿∆…«¿∆«ƒ«ƒ¿»¿«¬…
LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú ,ÛÒB ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»»«∆«ƒ«¿»≈

˙BÏÚÓ19·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,20. «¬¿«¬…¿ƒ¿»≈«∆…ƒ¿∆…«

נחשב17) כיום תצפיות. ע"י נקבע '9השיעור - השיעור
הראש.18)*5. מן 90* במרחק הירח כאשר 19)כאשר

הזנב. מן 90* במרחק לראש.20)הירח ישוב כאשר

.È˙Ú ÏÎa ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«…««»≈««»¿»≈
ÌB˜Ó ‡ÈˆBz - ÈÓB¯„ B‡ ‡e‰ ÈBÙˆ Ì‡Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ d˙B‡Ï ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰»…¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»≈¿ƒ¿«
‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ¿«ƒ¿»

·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰21·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡Â . «ƒ¿»«¿»…«¿ƒƒ¿∆«¿»…«
Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó „Ú ˙Á‡ ‰ÏÚnÓƒ«¬»«««≈»¿ƒ≈«∆…««»≈«

ÈBÙˆ22ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»««¿»≈«≈»¿ƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z -23‰‡Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ≈«∆…««»≈«¿ƒ¿ƒ»»≈»

MLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa ÌÈBÓLeÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈ ¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈
ÏÏk ·Á¯ Á¯iÏ24·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‰‡¯˙Â ¯ÊÁ˙Â . «»≈«…«¿»¿«¬…¿ƒ¿∆¿««¿»…«

,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ B˙iË ¯eÚL ‡e‰Â ,‡È‰ ‰nk«»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»
BÓk ,ÈBÙv‰ B‡ ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»…««»≈««¿ƒ«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נקרא 21) זה מרחק הראש. ממקום הירח מרחק הוא הנשאר
הרוחב. שיעור תלוי בו כי הרוחב", בין 22)"מסלול

לזנב. ה"א.23)הראש ועי' לראש, הזנב זוהי 24)בין כי
הראש. נקודת או הזנב נקודת
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.‡ÈÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡ ?·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿««¿»…«ƒƒ¿∆«¿
ÌÈMÓÁÂ ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ·Á¯‰»…«∆∆«¬ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¬ƒƒ
,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«∆∆¿ƒ«¬
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ
˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬
‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«¿»ƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó¿»»«¬¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰««¿¬ƒƒ«¬ƒ¿∆»»»«¬
‰È‰z ,ÌÈML ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó»»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
ÌÈLe ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ÏeÏÒn‰««¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»«¿««¬¿«ƒ
‰È‰z ,ÌÈBÓL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLz ÏeÏÒn‰ ‰È‰È25. ƒ¿∆««¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»»≈«¬

ומתאימים 25) תצפיות, על מבוססים האלה החישובים כל
היום. של לחישובים

.·ÈÈe‡¯‰ Áwz - ˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«»»
˙ÈOÚL BÓk ,˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL ¯˙i‰ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ«∆∆∆≈¿≈«»¿∆»ƒ»

LÓM‰ ÏeÏÒÓa26Á¯i‰ ÏeÏÒÓ·e27È¯‰ ?„ˆÈk . ¿«¿«∆∆¿«¿«»≈«≈«¬≈
¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰L∆»»«¿»…«»«¬ƒƒ«¬¿»
B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡L ,zÚ„È»«¿»∆ƒ»»««¿¬ƒƒ»¿»¿»
ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ»»««¿
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMLƒƒ»¿»¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ

ÏL - ˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ¯˙i‰ ‡ˆÓ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈL ƒ¿»«∆∆≈¿≈«»¿ƒ¬»ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡ˆÓÂ ,‰ÏÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿

ÌÈMÓÁÂ LÏL ‡e‰L ,‰Ê ÏeÏÒÓ28,˙BÏÚÓ LÏL : «¿∆∆»«¬ƒƒ»«¬
ÏÎa ‰OÚz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆«¬∆¿»

.ÔÈÓe ÔÈÓƒ¿»ƒ¿»

ה"ז.26) פי"ג, ה"ז.27)עי' פט"ו, צריך 28)עי'
" מלת כאן וכת"י Â˙Óלהוסיף א, תימן בכת"י הוא וכן ,"

תֿב.

.‚È„Ú ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ÏL B˙Ó Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿»∆«¿»…««
˙BÈÓ Ïk ÏL ˙BÓ Ú„z ,EeÚ„B‰L BÓk ,ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿∆«¿≈«»∆»ƒ¿¿
„Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ;ÏeÏÒn‰««¿∆ƒƒ¿∆««¿»≈«ƒ¿ƒ«
,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ÏeÏÒn‰ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒƒ¿«««¿ƒ≈»¿ƒ

‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â29. ¿«ƒ¿»≈««»»

מרוחק 29) שהירח כלומר ,100* למשל הרוחב מסלול אם
רוחב  .180* - 100* = 30* הזנב מן או 100* הראש מן
80* במרחק הירח כרוחב הוא הזנב מן 80* במרחק הירח

הראש. מן

.„È‡e‰Â .‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆¿
ÔÎÂ .ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ¿≈

ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡30ÌÈ˙‡Ó „Ú ƒ»»««¿»≈ƒ≈»¿ƒ«»«ƒ
ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ31¯‡Lp‰Â , ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿»

.‰n‰ Ba Ú„z≈««»»

אין 30) וכן כאן. ולא הפרק, בסוף מקומו הזה המשפט כל
תימן. רוחב.31)בכת"י לו אין בק"פ כי

.ÂË„Ú ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»««¿≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈMLÂ32.‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â , ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈««»»

כמו 32) ק"פ, ממנו גורעים ואין מש"ס, אותו גורעים
וכל  מעלות, מתשעים יותר ישאר אז כי הקודמת, בהלכה

תשעים. עד מעלות מספר על מבוסס החשבון

.ÊË- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»««¿≈»«¬ƒƒ
¯·Îe ;ÌÈLÏL ¯‡L ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL - ÌÈLÏL ˙nL zÚ„È»«¿»∆¿«¿ƒ¿≈«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL :ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙Ó ‰È‰z CÎÂ¿»ƒ¿∆¿«≈»«¬ƒƒ¿≈«¬¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

.ÊÈ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»«ƒƒ¿«ƒ∆≈»
ÌÈ¯OÚ ˙nL zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈ¯OÚ ¯‡MÈ ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ»≈∆¿ƒ¿»»«¿»∆¿«∆¿ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ
‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰z ,ÌÈ˙‡Ó ˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿«»«ƒƒ¿∆«¬»««¿»

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁÈL ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰B˙B‡ Ú¯‚z - ˙B‡Ó LÏ ¬≈∆»»««¿¿≈ƒ¿«
zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈML ¯‡L ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒƒ¿»»«¿»
CÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ - ÌÈML ˙nL∆¿«ƒƒ«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ :˙B‡Ó LÏL ˙Ó ‡È‰ƒ¿«¿≈«¿««¬¿∆¿ƒ

.˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»

.ËÈBÊÈ‡·e ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰¬≈∆»ƒ≈«…««»≈««»¿≈
·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙a ,ÈÓB¯c Ì‡Â ÈBÙˆ Ì‡ ,‡e‰ Áe¯«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈∆∆
ÌB˜nL ,zÚ„È ¯·Îe ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»¿»»«¿»∆¿
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa ‰Ê ÏÈÏa ‰È‰ ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒ»»¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈«¬
Á"È :BÓÈÒ - ¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ˙Ú‰ d˙B‡a ‰È‰ L‡¯‰ ÌB˜Óe ,Â"Ï¿»…»»¿»»≈¿∆«¿∆¿ƒ
:BÓÈÒ - ‰Ïe˙a ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒƒ««¿»ƒ»
EÏ ‡ˆÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú¯‚z ,Ï"ÊÎƒ¿«¿»…ƒ¿«»≈«≈≈¿
‰ML ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ˙Á‡ ÌÈ˙‡Ó :·Á¯‰ ÏeÏÒÓ«¿»…«»«ƒ««¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,'Â ‡"Ï¯ :BÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«

ÏeÏÒn‰ ÏÎa ÌÈ˜ÏÁ‰33ÏeÏÒÓ ÏL ‰n‰ ˙‡ˆÓÂ , «¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈«»»∆«¿
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL :‰Ê ˜¯Ùa e¯‡aL ÌÈÎ¯ca ‰Ê∆«¿»ƒ∆≈«¿¿∆∆∆»«¬¿»
.‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ e‰ÊÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆
.ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c ‡e‰Â¿¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ

ה"ח.33) פט"ו, עי'

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הארוכה 1) בא פעמים הירח. מעגל הירח, ראיית ידיעת

בקצרה. ופעמים

.‡ÌÈ„È˙Ú eÈ‰iL È„k - eÓc˜‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿¬ƒƒ
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ycegdצו yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ˙‡Ê ˙Ú„Ï ‰ˆ¯zLÎe .‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈÎeÓe»ƒƒƒ«»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆»««…
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ÏÈÁ˙z2 «¿ƒ¿«¿…¿ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ

ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe3L‡¯‰ ÌB˜Óe4,‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ¿«»≈«»¬ƒƒ¿»…ƒ¿«»¿ƒ»
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â5, ¿ƒ¿«¿«∆∆»¬ƒƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â.ÔBL‡¯ C ¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆ƒ

פי"ג.2) פט"ו.3)עי' ה"ג.4)עי' פט"ז, כדי 5)עי'
הקיבוץ). (מזמן השמש מן הירח מרחק את לדעת

.·Ú„z - Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿»…¿«»≈«≈«
ÌB˜Ó6B‡ ÈBÙˆ ·Á¯ ‡e‰ Ì‡Â ,‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ¿«»≈««»¿ƒ…«¿ƒ
ÈÓB¯„7‰f‰ C¯‡a ¯‰f‰Â .ÔBL‡¯ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»…«ƒ¿ƒ»≈»…∆«∆

.EÏ ÌÈÎeÓ Ì‰ÈL eÈ‰ÈÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯·e ÔBL‡ƒ̄»…«»ƒ¿ƒ¿¿≈∆»ƒ¿

תֿב.¯ÁÂ·צ"ל6) ובכת"י א' תימן בכת"י הוא וכן הירח,
(7- דרומי ;180* מן פחות הוא הרוחב מסלול אם - צפוני

ה"י. פט"ז, ועי' ,180* מן יותר

.‚‰f‰ ·Á¯·e ÔBL‡¯‰ ‰f‰ C¯‡a ÔBa˙‰Â¿ƒ¿≈»…∆«∆»ƒ»…««∆
ÔBL‡¯‰8˙BÁt B‡ ‰ÂLa ˙BÏÚÓ ÚLz EÏ ‡ˆÈ Ì‡ : »ƒƒ≈≈¿≈««¬¿»∆»

Á¯i‰ ‰‡¯iL ÌÏBÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,È‡cÂa Ú„z -≈«¿««∆ƒ∆¿»¿»∆≈»∆«»≈«
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰ B˙B‡a9CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ

ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;¯Á‡ ÔBaLÁ∆¿«≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ»≈«
‰‡¯È Á¯i‰L ,È‡cÂa Ú„z - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁ¬≈∆¿≈«¬≈«¿««∆«»≈«≈»∆

¯Á‡ ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa10; ¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ¿∆¿«≈
ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â11˙BÏÚÓ ¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈«¿«¿»ƒ«¬

˙BBaLÁa ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - ‰¯OÚ LÓÁ „ÚÂ¿«¬≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…¿∆¿
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„zL „Ú ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«∆≈«ƒ≈»∆…≈»∆

(עברו 8) למחוק יש הראשון", הזה "וברוחב המילים את
אינן  וכן הקודמת), ההלכה מסוף בטעות כנראה לכאן

תֿב. ובכת"י א' תימן אל 9)בכת"י הירח קרבת מפני
נראה  אינו הקטן הירח חרמש של הקלוש אורו השמש.

השמש. קרני של החזק אורן שהוא 10)בגלל משום
הנסיון. על מבוססים והמקסימום המינימום גבולות מיותר.

ובכת"י 11) ,1524 ויניציאה בדפוס גם וכן מט', - צ"ל
"מתשע". מפורש: כתוב תימן,

.„Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«
ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ ˙lÁzÓ ÈzÓ‡‰12; »¬ƒƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«««¿ƒ

„Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«»≈«ƒ¿ƒ««««¿»«
˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ13˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡ ‰È‰ÈÂ , ««∆∆¿ƒ¿∆…∆»ƒ∆∆«¬

B˙B‡a ÏÏk ‰‡¯ Á¯i‰ ÔÈ‡L ,Ú„z - ˙BÁt B‡»≈«∆≈«»≈«ƒ¿∆¿»¿
‰È‰ Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰14¯˙È ÔBL‡¯‰ ««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»»ƒ»≈

Ïe·b ÏÎa ‰‡¯È È‡cÂ - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÚ««¿«¿∆¿ƒ«¬««≈»∆¿»¿
˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈∆∆«¬
¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÚÂ¿«∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…

.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ ‰i‡¯‰ ˙BBaLÁa¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆…≈»∆

בעונת 12) ,90* עד מֿ*270 העולים, במזלות כלומר,
ציור  ועי' יותר. קטן באורך הירח יראה אז והאביב. החורף

בעונת 13)3. ,270* עד מ*90 היורדים, במזלות כלומר,

לראות  שיוכלו כדי יותר, גדול אורך דרוש אז והסתיו. הקיץ
השונות, בעונות הראייה בגבולות ההבדל החדש. הירח את
הרביעי  ברבע האופק. מן האקליפטיקה בגובה תלוי
מן  האקליפטיקה גובה ובאביב, בחורף כלומר והראשון,
השני  ברבע האופק; מן המשוה קו מגובה גדול האופק
קטן  האקליפטיקה גובה ובסתיו, בקיץ דהיינו והשלישי,
יותר, גדול האקליפטיקה שגובה במדה המשוה. קו מגובה
שגם  החדש, הירח את לראות כדי יותר קטן אורך מספיק
מפריעים  האופק ערפילי ואין בשמים, יותר גבוה הוא

תימן ‰‡Í¯Âצ"ל14)מלראותו. בכת"י הוא וכן הראשון,
ותֿב. תֿא

.‰?‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ Ô‰ eÏÈ‡Â15‰‡¯e ÔBa˙‰ ¿≈≈∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
‡e‰ ÏfÓ ‰ÊÈ‡a Á¯i‰16Ú¯‚z ,‰ÏË ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ : «»≈«¿≈∆«»ƒƒ¿∆¿««»∆ƒ¿«

Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓƒ»…∆»ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
Ì‡Â .˙Á‡ ‰ÏÚÓ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«ƒ»…∆«¬»««¿ƒ

ÌÈÓB‡z ÏfÓa ‰È‰È‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z , ƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»ƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰È¯‡«¿≈ƒ¿«ƒ»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ‰Ú·L C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¿»ƒ¿«ƒ»…∆ƒ¿»¿ƒ
C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒƒ¿«ƒ»…∆
,·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚zƒ¿«ƒ»…∆«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ML C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,˙L˜ ÏfÓa¿««∆∆ƒ¿«ƒ»…∆ƒ»¿ƒ¬»ƒ
‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆«¿»»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈ‚c»ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰ el‡ epnÓ Ú¯‚zL ¯Á‡ C¯‡‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ»…∆««∆ƒ¿«ƒ∆≈«¬»ƒ

ÈL C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -17. «ƒ¿»…∆≈ƒ

בטריגונומטריה.15) מקום 16)יסודם באיזה יודעים אם
למעלה  עי' הוא, מזל באיזה יודעים - המעלות מספר - הוא

ה"חֿט. הירח 17)פי"א, את העין רואה כלל בדרך
במקום הוא‡Á¯בשמים מאשר לאופק, יותר קרוב ,˙Ó‡·.

היוצא  מדומה, ישר קו קובע במזלות, האמיתי המקום את
גלגל  עד ומגיע הירח מרכז את והעובר הארץ ממרכז
הקו  הוא במזלות, הירח מקום את לנו המראה הקו, המזלות.
הירח  מרכז דרך והעובר הוא, במקומו המסתכל מעין היוצא
המקום  לבין האמיתי המקום בין ההפרש המזלות. גלגל אל

נקרא לעין, ‰Ó¯‡‰הנראה ÈÂÈ˘ האורך ה"ו). להלן (עי'
שבו  הירח, מקום לבין השמש מקום בין המרחק הוא השני

.5¯‡‰הוא ציור עי' המדומה). (האורך לעין

.ÂÁ¯i‰ ÌB˜nL ÈÙÏ ?el‡ ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯B‚ ‰nÏÂ¿»»¿ƒ¬»ƒ≈¿ƒ∆¿«»≈«
LÈ ÈepL ‡l‡ ,Ba ‰‡¯iL ÌB˜n‰ BÈ‡ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈«»∆≈»∆∆»ƒ≈
.‰‡¯n‰ ÈepL ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Á¯·e C¯‡a Ì‰ÈÈa≈≈∆¿…∆¿…«¿«ƒ¿»ƒ««¿∆

‰i‡¯‰ ˙ÚLa C¯‡‰ ‰‡¯Ó ÈepLÂ18ÔÈÚ¯Bb ÌÏBÚÏ , ¿ƒ«¿≈»…∆ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿ƒ
.e¯Ó‡L BÓk ,C¯‡‰ ÔÓ B˙B‡ƒ»…∆¿∆»«¿
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צז ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לאופק 18) יותר קרוב נראה והוא במערב, הירח אז כי
המדומה  המרחק באמת. הוא מאשר השמש שקיעת ולמקום
המרחק  מן יותר איפוא קטן השני) (האורך לשמש הירח בין

כך משום הראשון). (האורך שינוי ‚ÌÈÚ¯Âהאמיתי את
הראשון. האורך מן המראה

.ÊÁ¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡ :·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL Ï·‡¬»ƒ«¿≈»…«ƒ»»…««»≈«
ÔÓ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯Bb - ÈBÙ¿̂ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…«ƒ
- ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰»…«»ƒ¿ƒ»»…««»≈««¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓ19·Á¯‰ ÏÚ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ‰ ƒƒ«¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…««»…«
¯Á‡ ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÔBL‡¯‰»ƒ«∆ƒ¿∆»…«»ƒ««
- ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì˙B‡ epnÓ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL∆ƒƒ»»¿ƒƒ∆»«¬»ƒ

‰ ‡e‰ÈL ·Á¯ ‡¯˜p20. «ƒ¿»…«≈ƒ

משום 19) באמת. הוא מאשר לדרום יותר נוטה נראה הירח
צפוני הרוחב כאשר מראה ‚ÌÈÚ¯Âכך שינוי של החלקים את

שהוא כפי הירח, רוחב את לדעת כדי לעין.¯‡‰הרוחב,
דרומי, הרוחב כאשר סיבה, החלקים ÌÈÙÈÒÂÓמאותה את

הרוחב. מראה שינוי המדומה.20)של הרוחב הוא

.Á?Ô˙B‡ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÔÈÙÈÒBnL ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰nÎÂ¿«»≈«¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLz - ‰ÏË ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«»≈«¿««»∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ - ¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¬»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ML - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ‰È¯‡ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·L -ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿≈
- ‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿»
ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒ
- ·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML -ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ˙L˜ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««∆∆
- È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¬»ƒ

.Ë·Á¯‰ ÔÓ Ô˙B‡ Ú¯‚z ,el‡ ÌÈ˜ÏÁ Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¬»ƒ≈ƒ¿«»ƒ»…«
EeÚ„B‰L BÓk ÂÈÏÚ Ô˙B‡ ÛÈÒBz B‡ ÔBL‡¯‰21, »ƒƒ»»»¿∆«¿

B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ zÚ„È ¯·Îe ,ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»…««≈ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ
ÈÓB¯„22‰Ê ‰OÚ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„˙Â , ¿ƒ¿≈««»«¬¿«»¬»ƒ«¬»∆

.„È˙Ú ‰È‰ÈÂ EÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÎ˙Â ,ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿∆»ƒ

ה"ז.21) ה"ב.22)למעלה הזה ובפרק ה"י. פט"ז, עי'

.È‰f‰ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áw˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ«ƒ»…««≈ƒ«∆
BÏbÚÓa ËÚÓ ÊBÏ Á¯i‰L ÈtÓ ,B˙ˆ˜Ó23‰nÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆«»≈«»¿«¿«¿»¿«»

Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?epnÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰ ‡e‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ∆ƒƒ¿∆¿«»≈«
B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««»∆«∆¿ƒ«¬ƒ∆
- epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«∆¿ƒ«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«»≈«
,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒƒ««»∆«∆∆«¬ƒ««
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡≈∆¿ƒƒ««…¿«ƒ«∆∆«¬ƒ««
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ·¯˜Ú«¿»ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆

,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆∆«¬ƒ«««∆¿ƒƒ∆
Ó ÌÈ¯OÚ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡- epn ≈∆∆«¬ƒ«««¿»«∆¿ƒƒ∆

Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ«¬ƒ«««≈∆¿ƒ
ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓƒ«««¿»«ƒ«ƒ»…««≈ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ∆∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««∆∆«∆∆
Ì‡Â .B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ˙BÏÚÓ«¬ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿¿ƒ
ÌÈ¯OÚ „ÚÂ ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆∆«¬ƒ««¿ƒ¿«∆¿ƒ
- epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆∆ƒ««∆∆«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ««¿ƒ«»≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆¿ƒƒ««∆∆«»≈¿∆¿ƒ
Ì‡Â .B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Èƒ¿∆¿«»≈«≈»≈¿∆¿ƒƒ««¿ƒ«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ B‡ ,ÔË¯Ò ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬ƒ«««¿»≈»≈¿∆¿ƒƒ««
,ÌeÏk Áwz ‡Ï - È„b ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ „Ú ˙L∆̃∆«»≈«¬ƒ««¿ƒ…ƒ«¿
LÓÁÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ Ô‡k ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿ƒ««¿»¿ƒƒ¿∆«»≈«≈»≈
È„b ÏfnÓ LÓÁÓ B‡ ,epnÓ ¯OÚ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓƒ«««¿»«∆∆ƒ∆≈»≈ƒ««¿ƒ
.B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ¯OÚ „Ú«∆∆ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿
„Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿«»≈«≈∆∆ƒ«««¿»«
epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú È„b ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒƒ∆≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz -ƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ«««¿»«≈∆¿ƒ
.B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú È„b ÏfnÓƒ««¿ƒ«ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿
˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ««««¿≈«∆∆«¬
- epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«∆∆«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈM‰ ·Á¯‰ epnÓ Áwzƒ«ƒ∆»…««≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ≈∆∆«¬ƒ«««¿≈«∆¿ƒƒ∆
·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfnÓ ¯OÚÓ≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆ƒ«ƒ»…«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆¿ƒƒ««
ÈÏc ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,‰Ïe˙a ÏfnÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡«¿≈«∆∆ƒ««¿»≈∆¿ƒƒ««¿ƒ

fnÓ ¯OÚ „ÚÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ÌÈ‚c Ï «∆∆ƒ««»ƒƒ«ƒ»…««≈ƒ
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆∆«¬ƒ««
„Ú ÌÈ‚c ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ‰Ïe˙a¿»«≈∆∆«¬ƒ««»ƒ«
˙‡ÊÂ .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿…
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ»…««≈ƒƒ«ƒ¿≈

Á¯i‰ ÏbÚÓ24. «¿««»≈«

טו).23) ב, (משלי במעגלותם" "ונלוזים מלשון
הירח,24) במהלך ההפרעות בגלל בא השני הרוחב תיקון

הכ"ג. להלן במעגלותיו", יש גדולות עקלקלות "שהירח

.‡È‰‡¯˙Â ,Á¯i‰ ·Á¯a ÔBa˙˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿≈¿…««»≈«¿ƒ¿∆
Ú¯‚z - ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ :ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ‰f‰ Á¯i‰ ÏbÚÓ«¿««»≈««∆ƒ»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…«

ÛÈÒBz - ÈÓB¯c Á¯i‰25.ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰f‰ ÏbÚn‰ «»≈«¿ƒƒ««¿»«∆«»…∆«≈ƒ
˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«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

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77



ycegdצח yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ26Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿ƒ«««¿ƒ¬»ƒ»»«»≈«
¯·c‰ ‰È‰È - ˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««««¿»«««∆∆ƒ¿∆«»»

CÙ‰27ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡L : ≈∆∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÏbÚn‰««¿»«»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…««»≈«¿ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ÏbÚn‰ Ú¯‚z -ƒ¿«««¿»ƒ»…∆«≈ƒ«∆ƒ¿∆»…∆
‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈM‰«≈ƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆
ÌL ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú„Â .ÈLÈÏM‰ C¯‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»…∆«¿ƒƒ¿«∆ƒ…ƒ¿∆»
·Á¯‰ ÔÓ ˙Á˜Ï ÔBaLÁ‰ Ô˙ ‡ÏÂ ,ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ¿ƒ««¿»¿…»««∆¿»««ƒ»…«
C¯‡‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÈM‰ C¯‡‰ ‰È‰È - ÌeÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿∆»…∆«≈ƒ«¿»…∆

ÈLÈÏM‰28.¯˙È ‡Ï·e ˙BÁt ‡Ïa «¿ƒƒ¿…»¿…»≈

שהוא 25) לצפוני ביחס שלילי, הוא הדרומי הרוחב כי
סימן  עם הם הצפוני, שברוחב המספרים שכל מכאן חיובי.

.+ סימן עם הם הדרומי ברוחב ברבע 26)-, כלומר,
הפונקציה  .(3 ציור (עי' הראשון וברבע הרביעי

270*ֿ360* כי חיובית, *cos0*ֿ90הטריגונומטרית וכן ,
cos.כי 27)חיוביים להיפך, יהיה והשלישי השני ברבע

הֿ 90*ֿ270* שברוחב cosבגבולות הכלל, זה שלילי.
השני  ברבע הירח. מעגל את גורעים תמיד אנו הצפוני
מעגל  קשת, מזל סוף עד סרטן מזל מתחילת והשלישי,
שלילית), הטריגונומטרית (הפונקציה - סימן עם הוא הירח
מוסיפים  למעשה אנו הראשון, האורך מן אותו וכשמחסרים
אם  כן על שליליים). מספרים חיסורי של הכלל (לפי אותו
ברוחב  המעגל. את מוסיפים אנו צפוני, הירח רוחב יהיה
והשלישי  השני ברבע אבל המעגל, את קודם הוספנו דרומי
מחסרים  אנו שלמעשה כלומר ,- שסימנו מעגל מוסיפים אנו

"אורך 28)אותו. השם נשאר המעגל, נליזת כשאין גם
È˘ÈÏ˘ אורך" שיקרא אחר, אורך חשבון בא אחריו כי ,"

אז  שני", "אורך השם את ישאירו דידן במקרה אם רביעי".
עלול  וזה שלישי", "אורך לקרוא הבא לאורך יצטרכו
בהתחשב  המתוקן לאורך קראנו זה בשם כי להטעות,
ידיעת  היא הללו, החשבונות בכל המטרה המעגל. בנליזת
הירח  שקיעת ובין השמש שקיעת בין המשוה בקו הקשת

החדש. הירח ראיית תלויה שבה ירושלים, באופק

.·È,‰f‰ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ‰‡¯˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿∆»…∆«¿ƒƒ«∆
ÏfÓ ‰ÊÈ‡a ,LÓM‰Â Á¯i‰ ÔÈaL ˙BÏÚn‰ ‡e‰Â¿««¬∆≈«»≈«¿«∆∆¿≈∆«»
ÛÈÒBz - ‰ÏË ÏfÓa B‡ ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ :‡e‰ƒƒ¿∆¿««»ƒ¿««»∆ƒ
ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿∆»…∆¿««
ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ¯BL ÏfÓa B‡ ÈÏc¿ƒ¿««ƒ«»…∆«¿ƒƒ
ÏfÓa B‡ È„b ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆»…∆¿««¿ƒ¿««
Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒ
C¯‡‰ ÁÈpz - ÔË¯Ò ÏfÓa B‡ ˙L˜ ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰Èƒ¿∆»…∆¿««∆∆¿«««¿»«ƒ«»…∆
Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,‡e‰L ˙BÓk ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿∆¿…ƒ»»¿…ƒ¿«

epnÓ‰È¯‡ ÏfÓa B‡ ·¯˜Ú ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ»»»…∆¿«««¿»¿«««¿≈
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z -ƒ¿«ƒ»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆
ÔÓ Ú¯‚z - ‰Ïe˙a ÏfÓa B‡ ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa C¯‡‰»…∆¿««…¿«ƒ¿««¿»ƒ¿«ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .B˙ÈLÈÏL ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆
ÁÈpz B‡ epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆«ƒ«
¯Á‡Â .ÈÚÈ·¯ C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡¿∆«ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿««

ÈL Áw˙Â ,ÔBL‡¯‰ Á¯i‰ ·Á¯ Ïˆ‡ ¯ÊÁz Ck»«¬…≈∆…««»≈«»ƒ¿ƒ«¿≈
.‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌÏBÚÏ ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»¿∆«ƒ¿»¿«…««¿ƒ»
ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡ :‰‡¯˙Â ÔBa˙˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
·Á¯ ‰È‰È Ì‡Â ,ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰È„n‰ d·b ˙Ó¿«…««¿ƒ»«»…∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó Ú¯‚z - ÈÓB¯c Á¯i‰«»≈«¿ƒƒ¿«¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
ÔÈÚ¯BbL ¯Á‡ ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆»¿ƒƒ««∆¿ƒ
˙L˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL B‡ epnÓƒ∆∆ƒƒ»»«ƒ¿»∆∆

‰i‡¯‰29. »¿ƒ»

השמש.29) אחר לשקוע הירח מאחר זו, ובמדה

.‚ÈÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ¯˜ÁÏ e‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¬…ƒ≈»∆«»≈«¿≈
‰‡¯È ‡Ï B‡ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»…≈»∆
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆBz -ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‰LÏ Á¯i‰ ·Á¯Â30EÏ ‡ˆÈ .EeÚ„B‰L BÓk ,BÊ ¿…««»≈«¿»»¿∆«¿≈≈¿
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Ú·La - ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆»¬ƒƒ¿∆««¬¿ƒ¿»
ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ .Ë"Ê :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈¿¿
‰MLÂ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa - ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»
‡ˆÈÂ .Â"Ï Á"È :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL ,ÌB¯c Áe¯a - Á¯i‰ ·Á¯ EÏ¿…««»≈«¿«»»«¬¿»
·Á¯‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‚" '‚ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒƒ»¿∆»…«
:¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â .ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿«»≈«ƒ»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÈÙÏe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ê"Î ‡"È :BÓÈÒƒ»¿∆»…∆»ƒ¿ƒ

¯Ó ÈepL ‰È‰È ,¯BL ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰LC¯‡‰ ‰‡ ∆»»«»≈«¿««ƒ¿∆ƒ«¿≈»…∆
,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓ d˙B‡ Ú¯‚Ï Èe‡¯Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»ƒ¿…«»ƒ»…∆»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ¯OÚ :ÈM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿»…∆«≈ƒ∆∆«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ‰È‰È ÔÎÂ .Ê"ÎÈ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿≈ƒ¿∆ƒ«¿≈»…«
,ÈÓB¯„ ‰È‰ Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ -¬»»¬»ƒ¿ƒ∆…««»≈«»»¿ƒ
‰¯OÚ ‡e‰L ,‰‡¯n‰ ÈepL ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡»̄¿ƒ»»ƒ««¿∆∆¬»»
,˙BÏÚÓ Úa¯‡ :ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ≈≈¿»…««≈ƒ«¿««¬
Á¯i‰ ‰È‰L ÈÙÏe .‚"„ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe¿»¬»ƒƒ»¿ƒ∆»»«»≈«
ÔÓ ÁwÏ Èe‡¯ ,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬ƒ««»ƒ«ƒ
,Á¯i‰ ÏbÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿««»≈«
˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ :BÊ ˙ÚÏ Á¯i‰ ÏbÚÓ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿«¿««»≈«¿≈«¬»««¿≈∆

.˙BiLa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ

תֿב.Ú˘Ï‰צ"ל30) ובכת"י א' בכת"י וכן זו,

.„ÈÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe¿ƒ∆…««»≈«¿ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ
ÏÚ ÏbÚn‰ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,ÔË¯Ò L‡¯Â È„b L‡¯ ÔÈa≈…¿ƒ¿…«¿»»¿ƒ««¿»«
‰¯OÚ ˙Á‡ :ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÈM‰ C¯‡‰»…∆«≈ƒ≈≈¿»…∆«¿ƒƒ««∆¿≈
.Á"Î ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿∆¿ƒ¬»ƒƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,¯BL ÏfÓa ‰f‰ C¯‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»…∆«∆¿««»¿ƒ«
˙BÏÚÓ ÈzL ‡e‰L ,B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¬
LÏL :ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰BÓLe¿»»»¬»ƒ¿≈≈¿»…∆»¿ƒƒ¿
‚"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»
ÈL eÁ˜ÏÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ Ïˆ‡ e¯ÊÁÂ .Â"Ó¿»«¿≈∆»…«»ƒ¿»«¿¿≈
ÈzL :‡e‰Â ,‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡ˆÈÂ ,ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»»¿«…««¿ƒ»¿¿≈
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·Á¯‰ ‰È‰L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ∆»»»…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó epnÓ Ú¯‚Ï Èe‡¯ ,ÈÓB¯c¿ƒ»ƒ¿…«ƒ∆¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :EÏ ¯‡MÈ ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ»≈¿««∆¿≈«¬¿««»»
‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡È‰ BÊÂ .‡"È ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ»
˙L˜ Ú„˙Â ‰OÚz ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿««∆∆«∆«¬∆¿≈«∆∆
ÏÈÏ ÏÎa ,da LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«»«¬¿«»¬»ƒ≈»¿»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ˆ¯zL ‰i‡¿̄ƒ»∆ƒ¿∆¿»

.ÂËÌ‡L ,Ú„Â .da ÔÈ·z ,BÊ ˙L˜ ‡ˆzL ¯Á‡Â¿««∆≈≈∆∆»ƒ»¿«∆ƒ
Ê‡ - ˙BÁt B‡ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z31 ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»≈««¬»»

˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈««¿«∆¿≈«¬ƒ∆¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÏ ÈeÏ‚ ‰È‰ÈÂ ‰‡¯È ‡lL32. ∆…≈»∆¿ƒ¿∆»¿»∆∆ƒ¿»≈

(31" וכן ‡Êבמקום קושטא, בדפוס הוא וכך "אי", צ"ל "
תימן. בקשת 32)בכת"י הנסיון. על מבוססים אלו גבולות

לשקוע. הירח ממהר פחות) או מעלות (תשע קטנה ראיה
(יתר  גדולה ראיה בקשת א"י. בכל שיראה איֿאפשר כן על
כן  על שוקע. שהירח עד ניכר זמן עובר מעלות) י"ד על

בא"י ˘Ï‡איֿאפשר הראיה (חשבונות א"י. בכל יראה
מעלות, לב' בקירוב הוא שלה שהרוחב ירושלים, על בנויים
עי' ודרומה. צפונה מעלות ג' במרחק סביבה המקומות ועל

הי"ז). פי"א, למעלה

.ÊË˙È¯ÈOÚ ‰ÏÚÓ ˙lÁzÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»¬ƒƒ
‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯Úz - ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÏÚÓ ÛBÒ „Ú««¬»«¿«∆¿≈«¬…∆∆»¿ƒ»
ÔÓ ‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„˙Â ,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ Ï‡∆»…∆»ƒ¿≈«ƒ≈»∆…≈»∆ƒ

‰i‡¯‰ Èv˜ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ;BÏ LiL ÔÈvw‰33. «ƒƒ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

אקלימיים 33) בתנאים הראיה אפשרות קובעים גורמים שני
תלוי  שממנה הראיה, קשת (1 פי"ח): לקמן (עי' נוחים
האורך  (2 שקיעתו, עד לעין גלוי שהירח הזמן שיעור
תלוי  שממנו השמש, לבין הירח בין המרחק כלומר הראשון,
התרחק  שהירח במידה בה הירח. של המואר החלק גודל
יותר. גדול שבו המואר החלק במידה בה השמש, מן יותר
מוכרח  במידה בה יותר, קטנה הראיה שקשת במידה בה
ובה  הירח. שיראה כדי יותר, גדול להיות הראשון האורך
הראיה  קשת מוכרחה יותר, קטן הראשון שהאורך במידה
אפשר  גדול, הירח של המואר החלק אם יותר. גדולה להיות
רב  זמן נשאר הוא אם לשקוע. ממהר הוא אפילו לראותו
המואר  כשהחלק אפילו לראותו אפשר השקיעה, עד גלוי
קיצי  בנויים זה על קטן. הראשון האורך כלומר קטן,

הראיה. (גבולות)

.ÊÈ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡ ?‰i‡¯‰ Èv˜ Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈ƒ≈»¿ƒ»ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»
¯˙iÓ34B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ ÚLz ÏÚ ƒ»≈«≈««¬«∆∆«¬

‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ÏÚ ¯˙È»≈«∆∆¿ƒ¿∆»…∆»ƒ¿∆¿≈
‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ35˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ; «¬≈««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆ƒ¿∆»…∆»ƒ∆…≈»∆

כ',34) י"ט, י"ח, בהלכות גם וכן "מותר", - קושטא בדפוס
יכול 35)כ"א. המינימום, על במעט עולה הראיה כשקשת

המקסימום. מן מעט פחות להיות הראשון האורך

.ÁÈ„Ú ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«∆∆«¬«
‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÛBÒ««∆¿≈«¬»≈«««∆¿≈¿ƒ¿∆
È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰»…∆»ƒ¿≈∆¿≈«¬≈««
C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»…∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆…≈»∆

.ËÈ„Ú ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«««∆¿≈«
,‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÛBÒ¿≈∆¿≈«¬»≈«¿≈∆¿≈
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»…∆»ƒ««∆¿≈«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.Î‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿≈∆¿≈
LÏL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿≈«¬»≈«¿
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ∆∆«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.‡Î‰È‰z Ì‡Â36‰¯OÚ LÏL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿∆¿≈
Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬««¿«∆¿≈»≈««¿«

˙BÏÚÓ ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ37¯˙BÈ B‡ ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ≈««¬≈
‰È‰È B‡ ‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ -««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆
.ÔÈvw‰ ÛBÒ Ô‡k „ÚÂ .‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆¿«»«ƒƒ

בכת"י 36) וכן הראיה, קשת וצ"ל "קשת", המילה חסרה כאן
תשע 37)תימן. של ראשון שבאורך רבינו, כתב כאן

שאיֿאפשר  "ובוודאי כתב ה"ג ולמעלה יראה, ודאי - מעלות
מעלות תשע על מדובר שם כתוב ·˘ÂÂ‰שיראה". וכאן ,

חלקים, מספר עם מעלות תשע גם כולל וזה מעלות", "תשע
"בכל  ראיה על מדובר שם ועוד, בהם. מדקדק רבינו שאין
כתוב  כאן אבל אפשר", "אי נאמר זה על ישראל", ארץ

" שיראה כוונתו אין אולם יראה", ישראל".·ÏÎ"ודאי ארץ

.·ÎÈÏÈÏ ÏL ‰i‡¯‰ ˙L˜a ÔBa˙‰Ï e‡a ?„ˆÈk38 ≈«»¿ƒ¿≈¿∆∆»¿ƒ»∆≈≈
eÏ ‡ˆÈ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»≈≈»
„Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :‰i‡¯‰ ˙L˜ ÔBaLÁa¿∆¿∆∆»¿ƒ»««∆¿≈«¬¿««

zÚ„iL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ39˙L˜ ‰˙È‰L ÈÙÏe . »»¬»ƒ¿∆»«¿»¿ƒ∆»¿»∆∆
Ï‡ d˙B‡ eÎ¯Ú ,‰¯OÚ Úa¯‡ „Ú ¯OÚ ÔÈa ‰i‡¯‰»¿ƒ»≈∆∆««¿«∆¿≈»«¿»∆

zÚ„È ¯·Îe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰40,‰Ê ÏÈÏa ‰f‰ C¯‡‰L »…∆»ƒ¿»»«¿»∆»…∆«∆¿≈∆
ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ -««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»»≈«««∆¿≈«¬
Ú„eÈ - ‰¯OÚ [˙Á‡] ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ»≈«««∆¿≈ƒ»«
ÔÎÂ .˙B·eˆw‰ ÔÈvw‰ ÈÙÏ ‰Ê ÏÈÏa ‰‡¯È È‡ceL∆««≈»∆¿≈∆¿ƒ«ƒƒ«¿¿≈

dlL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÌÚ ˙L˜Â ˙L˜ ÏÎa ¯ÚLz41. ¿«≈¿»∆∆»∆∆ƒ»…∆»ƒ∆»

ועוד.38) ה"ד פט"ז ה"ח; פט"ו השווה "ליל", צ"ל
הי"ד.39) למעלה הי"ג.40)עי' למעלה צ"ל 41)עי'

תימן. ובכת"י קושטא בדפוס הוא וכך עשרה, אחת

.‚Î˙BBaLÁ ‰nk el‡‰ ÌÈOÚn‰ ÔÓ ˙È‡¯ ¯·Îe¿»»ƒ»ƒ««¬ƒ»≈«»∆¿
eÚ‚iL ¯Á‡ ,ÔÈÚe¯‚ ‰nÎÂ ˙BÙÒBz ‰nÎÂ ,Ba LÈ≈¿«»»¿«»≈ƒ««∆»«¿
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ycegdק yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBaLÁa ÔÈ‡L ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯c e‡ˆÓ‰L „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆≈¿∆¿»
LÈ ˙BÏB„b ˙Bl˜Ï˜Ú Á¯i‰L .ÏB„b ˜ÓÚ…∆»∆«»≈«¬«¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÂÈ˙BÏbÚÓa42Ú„È LÓL : ¿«¿¿»¿ƒ»»¿¬»ƒ∆∆»«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B‡B·Ó Ú„È ‡Ï Á¯È ,B‡B·Ó43: ¿»≈«…»«¿¿»¿¬»ƒ

BÓk ;‰¯ˆ˜a ‡a ÌÈÓÚt ,‰k¯‡a ‡a ÌÈÓÚt¿»ƒ»«¬À»¿»ƒ»ƒ¿»»¿
ÌÈÓÚÙe ÛÈÒBz ÌÈÓÚtL ,el‡ ˙BBaLÁÓ ‰‡¯zL∆ƒ¿∆≈∆¿≈∆¿»ƒƒ¿»ƒ

‡¯‰ ˙L˜ ‡‰zL „Ú ,Ú¯‚z˙L˜ ‰È‰z ÌÈÓÚÙe ,‰i ƒ¿««∆¿≈∆∆»¿ƒ»¿»ƒƒ¿∆∆∆
.e¯‡aL BÓk ,‰¯ˆ˜ ÌÈÓÚÙe ‰k¯‡ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¬À»¿»ƒ¿»»¿∆≈«¿

א.42) כה, השנה ראש יוחנן שם.43)רבי גמליאל, רבן

.„ÎÌÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe ,˙BBaLÁ‰ el‡ Ïk ÌÚËÂ¿««»≈«∆¿ƒ¿≈»ƒƒ
¯·c Ïk Ú„B C‡È‰Â ,ÔÈÚ¯Bb ‰Ó ÈtÓe ‰Ê ÔÈÓƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈««»»»
- ¯·„Â ¯·c Ïk ÏÚ ‰È‡¯‰Â ,ÌÈ¯·c‰ el‡Ó ¯·„Â¿»»≈≈«¿»ƒ¿»¿»»«»»»¿»»

˙BÙe˜z‰ ˙ÓÎÁ ‡È‰44˙Bi¯ËÓÈb‰Â45da e¯aÁL , ƒ»¿««¿¿«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»
„Èa ÂLÎÚ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ì‰Â ,‰a¯‰ ÌÈ¯ÙÒ ÔÂÈ ÈÓÎÁ«¿≈»»¿»ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ«¿»¿«
eÈ‰L ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ e¯aÁL ÌÈ¯Ùq‰ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¬»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈∆»

¯Î˘OÈ ÈaÓ ÌÈ‡È·p‰ ÈÓÈa46.eÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï , ƒ≈«¿ƒƒƒ¿≈ƒ»»…ƒƒ≈≈
ÔÈ‡L ,Ì‰ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»≈«¿»ƒƒ¿»¿≈∆≈
ÔÈ‡ - Ì‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÈÙc Ì‰a»∆…ƒ¿ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈«¬≈∆≈
ÔÈa ÌÈ‡È· Ì˙B‡ e¯aÁL ÔÈa ,¯aÁÓÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈

˙Bn‡‰ Ì˙B‡ e¯aÁL47,BÓÚË ‰lb˙pL ¯·c ÏkL ; ∆ƒ¿»»À∆»»»∆ƒ¿«»«¿
ÔÈÎÓBÒ e‡ ,ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L ˙BÈ‡¯a B˙zÓ‡ ‰Ú„BÂ¿¿»¬ƒ»ƒ¿»∆≈»∆…ƒ»¿ƒ
‰È‡¯‰ ÏÚ B„nlL B‡ B¯Ó‡L LÈ‡‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ∆¬»∆ƒ¿«»¿»»

.Ú„BpL ÌÚh‰Â ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿«««∆«

לכתוב 46)הנדסה.45)אסטרונומיה.44) הכוונה
את  לב). יב, (דה"א, לעתים" בינה יודעי יששכר "ומבני
בראשית  עי' העיבור. לחשבון חז"ל דרשו "לעתים", המילה

שם. לפסוק רד"ק ועי' עב. פרשה האמת 47)רבה "ושמע
פרקים'). ל'שמונה ההקדמה (מתוך שאמרה" ממי

à"ôùú'ä ìåìà 'é éòéáø íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ דין בית

.‡ÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL ¯LÙ‡Â ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡¯È Á¯i‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ,‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
·¯ÚÓ Áe¯ „‚k dB·b ¯‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈ·LBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯È ‡Ï Á¯i‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»

„‚ ‰È‰ elÙ‡¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
ÔÎÂ ;¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dB·b»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡¯È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.¯˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈

גיא.2) שאיננו

.·‰‡¯È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡¯iM ‰nÓ ¯˙BÈ Á¯i‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a¯‰ CÊ ¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È - Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜·‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯˙BÈ ¯‰Ëa ÚÈ˜¯‰ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a ·¯Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Á¯i‰ ‰‡¯ÈÂ ,˜·‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.‚ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È - ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ C¯ÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dB·b ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;¯˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a¯‰ ÔÈk¯‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C¯‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Á¯i‰ ‰‡¯È - ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.„el‡ ÌÈ¯·„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡¯‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡¯ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡¯iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿
,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„B·e ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dB·b ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a¯‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«
ÌÈ·Ú ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ

.ÔÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.‰ÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡·e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡¯‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡¯‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰Â ,ÌÈ·Ú e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ e¯aÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡¯ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי

.ÂL‡¯ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ CkL ¯Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ
- ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆
¯Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯aÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
¯LÙ‡ ÔB¯Á‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰ML5¯˙BÈ „ÒÙ‰Â ˜BÁO ¯·c EÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
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קי ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שעות 5) י"ב יום, כ"ט הוא למולד מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג

.Ê,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰f‰ ¯·c‰L ¯Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ ·B¯˜ ¯·c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú¯‡È ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,‰a¯‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa¯ ÌÈ·Ú‰Â C¯‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck ¯Á‡ ‰‡¯ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡¯È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡¯iL BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ‰‡¯È ‡Ï Ì‰a ‰‡¯iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.ÁLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea¯ ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - L„Á ¯Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ¯ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈ·MÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ6¯aÚÓ L„Á ÔÈÚ·B˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ·˜a ,¯ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ

B‡ ‡ÏÓ ¯Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡¯‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈
.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡¯iL BÓk ,¯ÒÁ ¯Á‡ ¯ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿

האמצעי.6) החשבון לפי ולא הראייה חשבונות לפי
"מקודש".7) אומרים אין

.ËÁ¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L ,ÌBaLÁa ÌÏBÚÏ ÔÈek˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ≈»∆«»≈«
‰‡¯iL ‡Ï ,B¯eaÚ ÏÈÏa B‡ BpÓÊa ‰‡¯È - ‡a‰ L„Áa«…∆«»≈»∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆≈»∆
˙BBaLÁ·e .ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊ Ì„…̃∆¿«∆≈¿»¿∆¿ƒ¿∆¿
¯LÙ‡ È˙Ó Ú„˙Â EÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL el‡‰ ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈∆≈«¿ƒ¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÏÚÂ ,‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ È˙Óe ‰‡¯iL∆≈»∆»«∆¿»∆…≈»∆¿«∆¿ƒ
¯Á‡ ¯ÒÁ L„Á ÔÈOBÚ B‡ ,L„Á ¯Á‡ L„Á ÔÈ¯aÚÓe¿«¿ƒ…∆««…∆ƒ…∆»≈««
ÌÈL„Á ‰Úa¯‡Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .¯ÒÁ L„Á…∆»≈¿»≈¬ƒ≈«¿»»√»ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,‰La ÔÈ¯aÚÓ‰«¿À»ƒ¿»»¿…ƒƒ«¿»√»ƒ

ÔÈ¯aÚÓ‰8ÈÙÏ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Á ¯eaÚÏ Ì‚Â . «¿À»ƒ¿«¿ƒ√»ƒ≈∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÔBaLÁ9e¯Ó‡L BÓk ,L„Á‰ ¯eaÚ ˙cÚÒ ÔÈOBÚ , ∆¿ƒ¿À«ƒ«…∆¿∆»«¿

.ÈLÈÏL ˜¯Ùa¿∆∆¿ƒƒ

פי 8) על קבעו או הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
פי  על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות
מעוברים  חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון
חדשים  שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה (בשנה

שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה 9)מעוברים רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל דין בית שציפו

.ÈÔÈc ˙ÈaL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡¯Óba ‡ˆÓzL ÏÎÂ¿…∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆≈ƒ
¯·c‰L ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓe ,ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿ƒƒ∆ƒƒ«∆«»»
‰Ê ÔÎÂ ,¯aÚÏ B‡ ¯qÁÏ Ì„Èa ˙eL¯‰Â Ì‰Ï ¯eÒÓ»»∆¿»¿¿»»¿«≈¿«≈¿≈∆
Ïk‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰La ÌÈL„Á ‰ÚLz ¯qÁL∆ƒ≈ƒ¿»√»ƒ¿»»¿…«≈»∆«…
L„Á‰ ‰‡¯ ‡lL ÔÓÊa ,Èea ‡e‰ ‰Ê ¯wÚ ÏÚ«ƒ»∆»ƒ¿«∆…ƒ¿»«…∆

BpÓÊa10. ƒ¿«

שלושים.10) ליל

.‡ÈL„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ∆«…∆
C¯ˆÏ11ÈÙÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Áa ‡e‰ - ¿…∆»√»ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ

Ì‰Ï LÈÂ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ÔÈOBÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿ƒ∆»»≈¿∆»»≈¿≈»∆
‡e‰ ‰Êa - ¯qÁÏ B‡ L„Á ¯Á‡ L„Á ¯aÚÏ¿«≈…∆««…∆¿«≈»∆
;BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,C¯ˆÏ ÔÈ¯aÚnL∆¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»«»≈«ƒ¿«

‡l‡12B˙BÈ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ˙Úa ∆»¿≈∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆¿ƒ«¡
.ÌÏBÚÏ ÔÈLc˜Ó - LÓM‰ ÌÚ ıa˜˙pL ¯Á‡ ‰‡¯ƒ¿∆««∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿»

רצופים.11) יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע 12ֿ)כדי
אבל.

.·È,ÔÈc ˙Èa ÌL LiL ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»¬»ƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ
ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈ·w‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»

.el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.‚È,˙B‡i¯ËÓÈb‰Â ˙BÙe˜z‰ ÔBaLÁ È¯ÙÒa ¯‡a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆¿«¿¿«ƒ«¿ƒ»
˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯È - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L∆ƒ≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»¿ƒ

d„‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰13; »»∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»
¯LÙ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È ‡lL ,ÔBaLÁ‰ ÔzÈ Ì‡Â¿ƒƒ≈«∆¿∆…≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ˙B¯Á‡ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL∆≈»∆ƒ¿ƒ¬≈∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈
‰È„Óa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .dc‚k ˙BeÎÓe¿À»¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆«»≈«ƒ¿ƒ»
‡lL ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»»∆…
Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯LÙ‡ ‡l‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»∆¿»∆ƒ¿»«»≈«

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈

ארץ13ֿ) למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב באותו
האורך  גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ישראל
יראה  שאם מכאן לשמש). הירח שבין (המרחק הראשון
ארץ  למערב שהן המדינות בכל יראה בארץֿישראל, הירח

ישראל.

.„ÈÌÈ¯‰‰ L‡¯a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡14 ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ
- Ï‡¯OÈ ı¯‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙È·¯Ún‰ ‰È„na«¿ƒ»««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯ ‡lL Úe„Èa¿»«∆…ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.ÂËÚe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿»«
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆≈¿ƒ¿«∆∆

dc‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ15Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»¿ƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL ¯LÙ‡Â ˙BiÁ¯ÊÓ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL ¯LÙ‡ -∆¿»∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿»∆…
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ ‡È‰L ‰È„Óa ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .‰‡¯È≈»∆¿ƒ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆∆
ı¯‡a ‰‡¯pL Úe„Èa - dc‚k ˙eÎÓe Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À∆∆¿∆¿»¿»«∆ƒ¿»¿∆∆
‰Êa ÔÈ‡ - ˙ÈÁ¯Ên‰ ‰È„na ‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈»∆

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ‡l‡ ,‰È‡¿̄»»∆»∆¿»∆≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

לשקוע.15) השמש מקדימה שם כי

.ÊË·¯ÚÓaL ˙BÈ„n‰ eÈ‰Lk - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿«¬»
˙BeÎÓ Á¯ÊÓaLÂ16ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰L ÔB‚k , ¿∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»ƒ¿»»
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ycegdקב yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï·‡ ;˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ«¬«»≈¿ƒ«¬¬»
ÌÈËtLÓ - ˙BÁt B‡ ‰fÓ ¯˙BÈ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ

Ô‰Ï LÈ ÌÈ¯Á‡17ı¯‡ „‚k ˙BeÎÓ ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈ƒ≈»∆∆¬≈≈»¿À»¿∆∆∆∆
,·¯ÚÓe Á¯ÊÓ È¯Úa e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„e .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»ƒ≈∆≈«¿¿»≈ƒ¿»«¬»
‰¯Bz ÏÈc‚‰Ï ,‰i‡¯‰ ÈËtLÓ Ïk „Èb‰Ï ‡l‡ ÔÈ‡≈»∆»¿«ƒ»ƒ¿¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ»
·¯ÚÓ Èa B‡ Á¯ÊÓ Èa eÈ‰iL ‡Ï ,d¯Èc‡‰Ïe¿«¿ƒ»…∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿≈«¬»
‡l‡ ,ÌeÏk Ì‰Ï ÏÈÚBz B‡ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿ƒ««»≈«ƒ»∆¿∆»
ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa Lec˜ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ∆»«ƒ≈ƒ∆¿∆∆

.ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הגיאוגרפי.16) ובשקיעה.17)ברוחב בזריחה

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העדים.1) וחקירות הירח של נטיותיו

.‡eÈ‰L ÌÈ¯·c ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

?‰ËB Á¯i‰2¯·c ÔBaLÁ C¯c ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa ¯Lk - «»≈«∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»
‡Â .‰Ê‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ∆¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»

˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï - ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e .ÏÏk¿»¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»
.‰lÁz¿ƒ»

ב.2) כג, השנה ראש עי' לדרום, או לצפון

.·daL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙¯·BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙¯·BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ
Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,·¯Ún‰ ÈˆÁÏ Á¯Ên‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי'

.‚Âw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
- ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡¯ - dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…̄««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
- ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB¯„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ -ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.„ËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡¯Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á¯˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ÔË¯Ò L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÔË¯Ò L‡…̄«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔBÙv‰ Áe¯Ï¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .·e¯˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡¯ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
Áe¯ „‚k ˜Á¯˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡¯Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ È„b L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡¯ „Ú ,ÌB¯c»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÌB¯c Áe¯Ï ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡¯ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.‰·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««

,el‡ ÌÈL‡¯ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa Á¯Ê˙Â ,ÌB¯„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,·¯ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â Á¯ÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

·eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי.4) בסיבוב השמש עם (אביב)5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.Â˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

·¯Â6ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.·e¯˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.Ê˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈ¯eÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬
Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ .˙BÏÚÓ Úa¯‡ Ì˙iË -¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰¯OÚ ˙Á‡ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰¯OÚ ‰BÓL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ

.‰ÏÚÓ«¬»

.ÁÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Á¯i·e8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË - ÌÈ¯OÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

.˙B¯OÚ‰ ÌÚ Ô‰L ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ C¯c∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי"ג, ה"ז.8)למעלה פט"ו, למעלה

.Ë„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
·Á¯a ÌeÚ„B‰L C¯„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z - ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Á¯i‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ
B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«
‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ¯‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי"ג.9) פט"ז, מאזנים)10)למעלה (מזל מעלות בק"פ כי
המשווה. מקו נטיה כל אין

.È‰ËB Á¯i‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌB¯c „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z - ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ
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קג zeiprz zekld - mipnf xtq - lel` 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe¯ ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»
ÌB¯„Ï B‡11Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«

Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ
B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿

ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈
Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»

Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓB¯c „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,·¯‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי.12)עי' הירח מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי המספרים, את
נטיית  על מראה הירח ורוחב המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח המעט Ì‰È˘Óצ"ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚ¯Â"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים

.‡ÈÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Á¯i‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡¯‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È ¯·Îe15ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL16·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ

˜BÁ¯ Á¯i‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ¯‡MÈ - ·¯‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»
;ÔBÙˆ Áe¯Ï ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»
‰È‰ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ‡e‰L ,·¯‰ ÔÈn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿»»«∆¿∆∆¿≈«¬»»
ÈÙÏ ,˜ec˜„ ‡Ïa ·e¯˜a - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÎÂ .ÈBÙ¿̂ƒ¿»∆¿∆¿≈¿…ƒ¿¿ƒ

‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L18. ∆≈ƒ»¿ƒ»

הי"ג.15) פי"ז, למעלה מעלות 16)עי' י"ח כי בדיוק, ולא
ה"ז. למעלה עי' שור, ממזל מעלות בכ' הנטייה עולה

מדקדק,17) הרמב"ם אין חלקים. ונ"ג מעלות שלוש בעצם
זו. הלכה בסוף זאת מבאר שהוא מועיל 18)כפי אלא

˙ÏÈÁ˙Î הירח היה להיכן לשאלה: תשובה למתן חשבון
ה"א. ועי' נוטה,

.·ÈÏ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ BÊ È‡ ƒƒ¿∆≈«¿≈«≈»»
Âw‰ ÏÚÓ B˜Á¯Ó Ú„˙Â ·LÁz - ‰ËB Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«∆«¿…¿≈«∆¿»≈«««
epnÓ ·B¯˜ B‡ ,‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‰È‰È Ì‡ :‰ÂM‰«»∆ƒƒ¿∆««««»∆»ƒ∆

ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLa19‰‡¯È - ƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
·¯ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ20˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â , ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

בלתי19ֿ) בחשבון רב ערך אין מעלות שלוש או לשתים
זה. המשווה,20)מדויק קו על הירח השקיעה בשעת אם

במרחק  נע הירח אם במערב. בדיוק שוקע אותו רואים הרי
שקיעתו  גם הרי לדרום, או לצפון המשווה, קו מן מסויים

המשווה. קו מן במרחק תהיה

.‚ÈÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»≈««««»∆ƒ¿»»
‰‡¯˙Â ,BBÙˆ ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È -≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆
ÌB¯c „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB B˙ÓÈ‚t¿ƒ»»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿

.ÌÏBÚ‰»»

.„È- ÌÏBÚ‰ ÌB¯„Ï ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈««««»∆ƒ¿»»
B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â ,BÓB¯c ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆¿ƒ»
·¯ ÈÙÏe .ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿»»¿ƒ…

‰iËp‰ ·¯ ÈÙÏe ,˜Á¯n‰21. «∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

לצד 21) יותר, גדול המשווה קו מן שהמרחק במידה בה
החלק  נטיית יותר גדולה במידה בה דרום, לצד או צפון

צפון. לצד או דרום לצד המזרח מן הפגום

.ÂË‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡L - ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
?dB·‚22‰i‡¯‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê ¯·„Â23ÔÓÊaL : »«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«

‡e‰ el‡k Á¯i‰ ‰‡¯È - ‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ
dB·b ‰‡¯È - ‰k¯‡ ‰È‰zL ÔÓÊ·e ,ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯»̃ƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«
ÏÚÓ B‰·‚ ÈÙÏ ,‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯‡ ÈÙÏe .ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯a ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

ב.22) כג, השנה ראש הי"ד.23)עי' פי"ז, למעלה עי'

.ÊËÌ‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ˙BBaLÁ e¯‡a È¯‰¬≈≈«¿∆¿»«¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆
Ïk‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á·e ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»¿ƒ»«¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«…
‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ ÈÎ¯cÓ C¯c e¯qÁÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÈ·ÓÏ Úe„È»«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿∆∆ƒ«¿≈«»¿…
ÏÚÓ eL¯c .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒa ‰È¯Á‡ Lw·Ï eËËBLÈ¿¿¿«≈«¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈«

Ó ˙Á‡ ,e‡¯˜e '‰ ¯ÙÒ‰¯cÚ ‡Ï ‰p‰24. ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

הענין 24) מסתיים ר"מ רומי ובדפוס קושטא בדפוס
דסייען. רחמנא בריך במילים:

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

˙Ú ÏÎa ÌM‰ ÈÙÏ ˜ÚˆÏ :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿…ƒ¿≈«≈¿»≈
.¯eav‰ ÏÚ ‡B·z ‡lL ‰ÏB„‚ ‰¯»̂»¿»∆…»««ƒ

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
זה 1) ואי מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר

וסוף  תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר
מצות  אחר לנמשך כללי ביאור שהוא מה בו נתבאר דבר

שם. כמבואר צרה בעת לזעוק והוא התורה,

.‡˜ÚÊÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙B¯ˆBˆÁa ÚÈ¯‰Ïe3 ƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ¿…¿»ƒ««¬¿
¯v‰ ÏÚ :¯Ó‡pL .¯eav‰ ÏÚ ‡B·zL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ«»»»∆»««ƒ∆∆¡««««
¯·c Ïk :¯ÓBÏk .˙¯ˆˆÁa Ì˙Ú¯‰Â - ÌÎ˙‡ ¯¯v‰«…≈∆¿∆«¬≈…∆«¬…¿…¿«»»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰a¯‡Â ¯·„Â ˙¯va ÔB‚k ,ÌÎÏ ¯ˆiL4, ∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

eÚÈ¯‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ5. «¬¬≈∆¿»ƒ

רם.2) בקול מעשת 3)להתפלל עשויות היו החצוצרות
ה"ה). המקדש כלי מהל' (פ"ג כסף ב'ספרי'4)של

ואשה  וירקון, שדפון, אומר... עקיבא "רבי ט: י, לבמדבר
על  תלמודֿלומר מנין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה
הציבור  על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר

בחצוצרות". והרעותם (או"ח 5)- אברהם' ה'מגן וכתב
לתקוע  נוהגין אנו אין למה תמה, "ואני תקעו): סי' תחילת
מכלֿמקום  בבבל, ציבור תענית שאין ואףֿעלֿפי צרה, בעת
עמדו  [וכבר תענית?" בלא לתקוע מדאורייתא מצוה הלא
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הגר  מארץ (הצופה לראשֿהשנה בדרשתו הרמב"ן זה על
הוא  בתענית בצרפת תוקעין שאין שמה וכתב וב'), א' שנה
בבבל" ציבור תענית "אין שאמרו שמה סבורים שהם מפני

ולתקיעות]. לתפילה אפילו היינו -

.·‡B·zL ÔÓÊaL .‡e‰ ‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ«¿≈«¿»∆ƒ¿«∆»
ÏÏ‚aL Ïk‰ eÚ„È ,eÚÈ¯ÈÂ ‰ÈÏÚ e˜ÚÊÈÂ ‰¯»̂»¿ƒ¿¬»∆»¿»ƒ≈¿«…∆ƒ¿«
eh‰ ÌÎÈ˙BBÚ :·e˙kk .Ô‰Ï Ú¯e‰ ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓ«¬≈∆»»ƒ«»∆«»¬≈∆ƒ

.Ì‰ÈÏÚÓ ‰¯v‰ ¯ÈÒ‰Ï Ì¯‚iL ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆∆ƒ¿…¿»ƒ«»»≈¬≈∆

.‚¯·c :e¯Ó‡È ‡l‡ ,eÚÈ¯È ‡ÏÂ e˜ÚÊÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…ƒ¿¬¿…»ƒ∆»…¿»»
- ˙È¯˜ ‰¯˜ BÊ ‰¯ˆÂ ,eÏ Ú¯‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nÓ ‰Ê∆ƒƒ¿«»»≈«»¿»»ƒ¿…ƒ¿≈
˜·c‰Ï Ì‰Ï ˙Ó¯B‚Â ,˙ei¯ÊÎ‡ C¯c BÊ È¯‰¬≈∆∆«¿¿ƒ¿∆∆»∆¿ƒ»≈
‡e‰ .˙B¯Á‡ ˙B¯ˆ ‰¯v‰ ÛÈÒB˙Â .ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓa¿«¬≈∆»»ƒ¿ƒ«»»»¬≈

:‰¯Bza ·e˙kLÈ‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È¯˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â ∆»«»«¬«¿∆ƒƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
È„k ‰¯ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È·‡Lk :¯ÓBÏk .È¯˜ ˙ÓÁa ÌÎnÚƒ»∆«¬«∆ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆»»¿≈
˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒB‡ ,È¯˜ ‡È‰L e¯Ó‡z Ì‡ ,e·eLzL∆»ƒ…¿∆ƒ∆ƒƒ»∆¬«

.È¯˜ B˙B‡∆ƒ

.„ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6˙BpÚ˙‰Ï ,7‰¯ˆ Ïk ÏÚ8‡B·zL ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ

˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïa ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ

¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa10˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿
ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ¯‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ

:¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«
'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי נזכר לא שהרי חכמים.
יט.).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני.8) בפרק להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב.10)רביעי. כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני הוא שכינה, גילוי ששם המקדש בית

.‰,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê ¯·„a13‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMaÂÈ¯15ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ16.eÓÁ¯iL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ"ב בה לעמוד יכולים הציבור

טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי  שקונים חנויות בעלי כשרואין השערים", להפקיע
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי חמישי
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב: למשניות, בפירושו והרמב"ם (רש"י).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני לשבת, סמוך עתה התענית

מכתבֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב, קדמון בכתבֿיד

(וכ"ה  וחמישי" ושני חמישי הסדר על "וכן הרמב"ם: של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי וה"ט). ה"ה פ"ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי, ולהתחיל לקבוע אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי כרבי ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי,
גם  שכתב, "בתחילה" ומלשון רוקח'). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.Â‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈ·BË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûc¯p‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ

.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

¯ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב: טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי

ה"א. פ"ח נדרים ב'ירושלמי' יט,18)מפורש שם משנה,
אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב, פ"ב להלן וראה א.

שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה
להשבר. קרובה ב.21)והיא כב, רבינו 22)תענית

תפלת  היינו יד.), (תענית ב'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
המשנה  בפירוש כתב וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
הכ"ד, שבת דהל' בפ"ב למעלה אבל שמתענין. יט.) (תענית
(כסףֿמשנה). שמתענים הביא לא הי"ב, שם ל' ובפרק
עליהם  "מתענין העתיק לא תקעו) סי' (או"ח ב'טור' ואמנם

שרי?"23)בשבת". מי בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע מותר וכי יוסי,24)(= כרבי

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט.) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי"ב שבת מהל' פ"ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.ÊB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰¯v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó - el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב.25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.Áel‡ ˙BiÚz27˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓe30,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
¯Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31¯‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈
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דתענית.27) פ"ב ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע

ה"ה). פ"ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי  עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י"ג בני
לנקבה  וט"ו לזכר מי"ח פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי' או"ח אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י עשור שביתת מהל' בפ"ב רבינו

א.30) יב, שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ"ג בתענית הפסיק 34)כרבי, שהרי

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק
'ירושלמי' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,

ה"ד). פ"א תענית

.Ë„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆

BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
¯ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ¯ Lw·Ïe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈

'eÎÂ "eÚ"36‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa ¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆
‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…

ÌÈ¯eÙe ‰kÁa37. «¬À»ƒ

כולן 35) "על שאמר כב:) (תענית יוסי רבי של כתנאֿקמא
עצמו  לסגף רשאי יחיד שם) שנזכרו הצרות כל (על
את  ה' "ויגוף טוֿטז: יב, בשמואלֿב מפורש וכן בתענית".
ויצום  הנער בעד האלקים את דוד ויבקש ויאנש. כו' הילד

בהגהותיו). (האדר"ת צום" "יחיד 36)דוד ב: יג, תענית
בשומע  - (=עננו) תענית של מתפלל תענית, עליו שקיבל

א.37)תפלה". י, שם,

.È,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
˙ÈÚz BÈ‡38˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk . ≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

.˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ¯ÁÓ :‰lÙz‰ ¯Á‡ ¯ÓB‡ ,‰ÁÓƒ¿»≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ
BaÏa ¯ÓB‚Â39‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆

ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈla ÏÎB‡40BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¿»…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ
‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆
,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡««∆««ƒ∆≈»«¿»»«¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»

B„BÚaÓ41. ƒ¿

קבלה 38) בלי בתענית יושב (אם יתיב "ואי א: יד, שם,
דמליא  למפוחא דמיא שילא: בר רבה אמר מאי? מבערב),
האור  את הנפחין בו שנופחין למפוח דומה (הוא זיקא
- בחינם אכל שלא רוח, נתמלא זה אף ברוח, המתמלא
כתענית  הוא אבל וכלל, כלל תענית זה אין כלומר רש"י)",

יג). הלכה (להלן היה 39)שעות המגידֿמשנה, בנוסחת
אומר  התפילה, אחר או מנחה תפילת "כשיתפלל כתוב:
בשומע  היינו - כשיתפלל ופירשה: בלבו". וגומר עננו
שסיים  אחר - התפילה אחר או ר"ח), (וכפירוש תפילה

שכתב  ומה רגליו. שיעקור קודם רש"י) (וכפירוש תפילתו
והיינו  סו. סי' ויקהל בשאילתות גם הוא כן עננו", "אומר
אשב  למחר כי תעניתי, צום ביום עננו ה' "עננו שאומר
רא"ש  ועי' יג), סי' דתענית פ"א אשר"י (הגהות בתענית"

הספר. בסוף רבינו ותשובות ב.40)שם, יא, תענית
שלו.41) יום מבעוד

.‡ÈÂÈÏÚ Ïa˜42„·Ï· - ¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
CÏÓ ‰ÏÈl·e ,‰pÚ˙‰Â43ÈL ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï44Û‡ , ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ«

dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡ - B˙ÈÚ˙a ÔlL ÏÚ«∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÏÎB‡ ‰È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈
,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl· ‰˙BLÂ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«

ÏÏk ˙ÈÚz BÊ ÔÈ‡L45. ∆≈«¬ƒ¿»

שם.42) שני.44)התחרט.43)תענית, ביום גם כלומר,
שעות,45) תענית דין לו ויש תענית. קבלת בלא שצם מכיון

יג. בהלכה להלן המבואר

.·È‰‡B¯‰46¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯ ÌBÏÁ47È„k , »∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
¯BÚÈÂ ·eLiL48.‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»

"eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óe49ÏÎa ƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»
‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰lÙz¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆

˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,¯Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Ó ,˙aLa50. ¿«»ƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

ב.46) יב, אין 47)תענית הזה שבזמן אומרים, "יש
בפתרון  בקיאין אנו שאין בשבת, חלום תענית להתענות
שנמצא  אומרים והעולם רע, ואיזה טוב איזה לידע חלומות
בשבת: מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים, בספרים
נעילה, בשעת הכיפורים יום או שנשרף, ספרֿתורה הרואה
שהחלומות  לי ונראה שנפלו, שיניו או ביתו קורות או
עליהם  גם רעים, שהם הרואה פרק ברכות במסכת שאמרו
רפח). סי' או"ח ערוך' ('שולחן בשבת" מתענין

(מגידֿמשנה).49)ויתעורר.48) גדולות' 'הלכות כתבו כן
שמתענה 50) זה של תקנתו (מה תקנתיה "מאי שם: תענית,

(ישב  לתעניתא" תעניתא ליתיב בשבת)? חלום תענית
בשבת). שהתענה זה על ויכפר אחר, בתענית

.‚È˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Ó51ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â , ƒ¿«∆»»»¿∆……«¿
ÌBi‰ ¯‡L52ÂÈˆÙÁa „e¯Ë ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ¿»«≈«¬≈∆»»»«¬»»

ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎ¯ˆa ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»»¿…»««¬«≈«
˙BÚL53ÌBi‰ ÔÓ e¯‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ , »¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«

˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ -54Ô‰a Ïlt˙Óe , ¬≈∆ƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆
˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ È¯‰L ."eÚ"¬≈∆¬≈ƒ≈»»««¬ƒ…∆¿
ÏÈÁ˙‰ Ck ¯Á‡Â ,‰˙LÂ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰««¬ƒ¿≈ƒ»«¿»»¿««»ƒ¿ƒ

˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ¯‡L ˙BpÚ˙‰Ï55. ¿ƒ¿«¿»«¬≈∆«¬ƒ»

ב.51) יא, א.52)שם, יב, קיבל 53)שם, לא כלומר,
טעם. לא טרדתו מפני אלא תענית, מן 54)עליו שנשארו

דרבי 55)היום. "מילתיה ה"א: פ"ח נדרים 'ירושלמי'
דדמך  ושמע בצור, הוה יונה רבי שעות, מתענין אמר יונה
(גבינה) גובנה דאכיל אףֿעלֿגב יוסי, דרבי בריה (נפטר)
יומא" ההוא כל צם - יום) באותו מים (ושתה מיא ושתה
חולקים  הראשונים וכל הראב"ד אבל לתענית). לו (ונחשב
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יב.). (תענית בפירוש אומר שהבבלי שכיון וסוברים, עליו
על  חולק הוא הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
לפרש  הרמב"ם שדעת המגידֿמשנה וכתב ה'ירושלמי'.
שחושב  משעה היינו הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
עליו  שקעה שלא תענית "כל שאמרו: מה [והיינו להתענות.
שם) (תענית, חננאל רבינו וכגירסת תענית" אינו - החמה
שלא  והוא כו' לשעות מתענין דאמרת הא חסדא: רב "אמר
תענית  כל דאמר לטעמיה חסדא רב כו' הערב עד כלום טעם
כהראב"ד  ולא תענית". שמיה לאו - חמה עליו שקעה שלא
למעט  באה והראשונה נפרדות, מימרות שתי שהן שכתב,
עד  התענית עליו קיבל ואחרֿכך היום חצות לפני שאכל מי
בו  חזר שהרמב"ם ששמע מביא, בתשובה והרשב"א הערב].
לא  אם אלא עינוי אינו שעות "עינוי כך: ותיקן זה, מדין

כלום". יום באותו טעם

.„ÈB˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙ÈÚ˙a Èe¯M‰ Ïk»«»¿«¬ƒ≈∆»»ƒ¿«∆«»»
ÏÚ ¯eav‰ ÌÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BÓBÏÁ ÏÚ B‡«¬≈∆»»ƒ¿«∆ƒ«ƒ«
Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì˙¯»̂»»¬≈∆…ƒ¿…ƒƒ¿«¿¿…»≈
,ÔB‡Â ‚‡Bc ‡l‡ ;·Ï ·BËÂ ÁÓO ‰È‰È ‡ÏÂ ,BL‡…̄¿…ƒ¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
ÏÚ ¯·b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«

ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ·¯57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י 60)כזית.59)'ירושלמי'

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח'). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ"ד (רבינו אחר יום לצום וחייב תעניתו

כאן). הראב"ד וכ"כ טז, הלכה

.ÂËÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆
‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…

BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב. י, תענית
- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י). אתענה
הציבור  טורח מפני היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י

משם. שיצא מקום חומרי אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ"א תענית ('ירושלמי' בעצמם עידונים

.ÊËÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»

ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67¯Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«
- ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏË·e ‰¯Êb ÏÚ B‡ ,‰¯·ÚÂ ‰¯»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬

eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי אליעזר כרבי א. יט, תענית משנה,
בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב בתהלים, קלו מזמור

ברומו  יושב שהקדושֿברוךֿהוא "מפני הגדול הלל נקרא
קח.). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק עולם של

"נותן 67) בו: שכתוב ש"מתוך א. כו, ודף ב כה, תענית
(רש"י). השובע" על להאמר נראה בשר", לכל לחם

הציבור 68) על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים מדין נלמד
רק  נאמר זה שדין סובר הראב"ד אבל התענית. להשלים
יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים, בצרת
- התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה המבואר

הצרה. עברה אם אף אותו להשלים צריכים

.ÊÈ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ˜„B·e ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙È¯ÁL ˙lÙz ¯Á‡Ó ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈ¯È‰ÊÓe ;˙B¯·Ú ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈ¯ÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈ¯ÙÓe ,˙B¯·ÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a69ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜70¯ÒeÓ :¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««

ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡È·pa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואףֿעלֿפי אביי. של מימרא ב. יב, תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
ג) ט, (נחמיה הפסוק שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ"ג
ורביעית  היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר "ויקראו
תענית  שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים מתוודים
כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב, בפ"ג להלן וראה כן. נוהגים

וזהו 70) שם). תענית אביי, של ומימרא ב. ל, מגילה משנה,
כגון: הצרות, מפני הציבור אותן שגוזרין בתעניות דוקא
כדי  וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר בצורת
בשאר  אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע העם שישובו
קורין  לאבותינו, שאירע מה על מתענים שאנו התעניות,
פרק  תפילה הלכות ברמב"ם ראה "ויחל", ובמנחה בשחרית

פענח'). ('צפנת הי"ח יג

à"ôùú'ä ìåìà à"é éùéîç íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הצרות 1) פרטי בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת
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קז zeiprz zekld - mipnf xtq - lel` `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש
אחרים. פרקים שני לה

.‡ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.·¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿

˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙B¯ˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן

המקומות. מן באחד חרב בו בלא 4)תהיה מתפללים
בחצוצרות. פרקמטיא 5)תקיעה על מתריעין רבנן: "תנו

בקשת  הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה .רחמים

.‚Ì"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ C¯ÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰¯Êb Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï B‡ ,ı¯‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï·‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙B·È·qL ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÂ .eÓÁ¯iL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙¯ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.„ÔB‚k ,ÌBÏL ÏL ·¯Á elÙ‡ ?„ˆÈk ·¯Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa e¯·ÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡¯OÈ ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈
:¯Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰¯ˆ BÊ È¯‰ - ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡¯L ÏÏkÓ - ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰¯ˆ -7. »»

שלום,7) של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב
יותר  שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה

.‰LÓÁ da LiL ¯ÈÚ ?¯·„ ‡È‰ BÊ È‡ .¯·c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚¯ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»

,ÛÏ‡ da ‰È‰ .¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c -∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙·ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

מטף".8) לבד הם 9)"הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים

.Â˙BiÏb ¯‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯·„ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡¯OÈ10‰È„Óa ¯·„ ‰È‰ .11˙B¯iLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡·e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם
שכן". כל לא לארץ.11)לארץ) לא 12)בחוצה והיום

האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית גוזרים
ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי ונתברר
ספק  מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו

נפש. פקוח

.Ê‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È¯‰ ,ÌBia ¯ÈÚa ‰˙‡¯ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È· ÈL ‰˙‡¯ Ì‡ - ÌBia ‰„Oa ‰˙‡¯ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á¯· ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„¯Â Ì„‡ È· ÈL ‰˙‡¯Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
- Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ - Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰Ù¯Ë Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔB·Ú¯‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰Ù¯Ë»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

טבעית.13) תופעה ואיננה השמים, מן מקום 14)נשלחה
טרף. חיתו של הקבוע אכלה 15)משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף

.Á,˙BnLp‰ ˙Bˆ¯‡·e ˙B¯a„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ - ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,‰ÒÈ¯ÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡·e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.ËeÁlML ÛBÚ‰ OÓ¯Â ı¯‡‰ OÓ¯ ÈÈÓ ¯‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚ¯ˆ ¯ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe¯˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï·‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
טרף. ומזיקים.17)חיתו העוקצים דבורים כעין

.È‡l‡ Ô‰Ó ‰‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬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



zeiprzקח zekld - mipnf xtq - lel` `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ÈÏÚ18È‡·Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï·‡ .‡e‰L ÏÎa - ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«
·‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ

.„·Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ וכל רבה, במהירות מתפשט שהארבה
לנדון אחד.נחשבת לאיזור את 19)זה המסכן ארבה מין

התבואות.20)התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.‡È.‰‡e·za ÏÈÁ˙iMÓ - ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

¯epz21.ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

תנור.21) פי הממלא לחם ממנה לאפות שאפשר

.·È˙ÏtÓ ¯ÈÚa ‰˙·¯L È¯‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È¯‰ - ¯‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡È¯a ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ¯‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰¯ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe¯‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚¯B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆

כתב 22) והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.‚ÈÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.„ÈÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.ÂËÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ

ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ
.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח

.ÊËÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.ÊÈÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ
˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ

.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.ÁÈ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.‡Lb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„¯È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה
בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה

ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע א: י, שם משנה,
המיוחדים  חכמים (תלמידי היחידים התחילו גשמים,

תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב:4)במעשיהם י, שם
יחיד  להיות ראוי איני אני, תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי  כל אלא רבנן) בין נחשב להיות כלֿכך חשוב (איני

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.·ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ

‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓe5¯ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»
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ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי א. י, שם משנה,
ה"ח). פ"א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי' שבוע באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ"ו). המקדש ב.7)כלי טו, שם היום 8)משנה, ברביע

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ"א סוף למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.‚˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡9el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
¯etk11¯ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13·‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï16˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»

.ÌBia«

כפי 9) הראשונות מן חמורות והן ב. יב, שם משנה,
מאכילה.10)שיבואר. אז [שבין 11)ומפסיקים

לענין  ה"ז פ"ה להלן רבינו כתב וכן אסור. שלו השמשות
להוסיף  אבל הכיפורים. כיום הוא שאף באב, תשעה
שביתת  מהל' (פ"א כיפור ביום כמו יום, מבעוד ולהתענות
ציבור, בתענית ולא באב בתשעה לא צריך אין ה"ו), עשור
להלן  ובמגידֿמשנה סק"ב, תקעה סי' אברהם' ב'מגן ראה

בא  מתענות ומניקות "ועוברות כאן: נוסף ובכת"י לו ה"ג].
כח. והערה ה הלכה להלן וראה רוקח'), ('מעשה בלבד"

שבוע.12) באותו עבודתם טו,13)שעושים שם משנה,
שתכבד  במקרה בעבודתם, אב בית לאנשי לעזור שיוכלו ב.

לבדם. לגומרה יספיקו ולא העבודה קבוצת 14)עליהם
משמר. מאותו להם 15)כהנים תהיה שלא שם. משנה,

התענית. חולשת מסיבת בעבודה קיבל 16)הפרעה שהרי
וכן  ע"ב). ג ווילנא דפוס דתענית, פ"א (רי"ף התענית עליו
ברכת  שבירך שכיון הכיפורים, יום לענין מ:) (עירובין אמרו
ויש  (רי"ף). התענית עליו קיבל כבר יום, מבעוד שהחיינו
מבעוד  להוסיף מצוה בו שאין ציבור, תענית בין מחלקים
שמצוה  הכיפורים יום לבין קבלתו, מועילה לא שאז יום,
קבלתו  בו מועילה ולכן הקודש, על החול מן בו להוסיף

הגאון). לדעת שם, ה' במלחמות (הרמב"ן יום מבעוד

.„˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ17‰ÏÈla ÔÈ¯zÓe ,ÌBia18˙ˆÈÁ¯a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«

¯zÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰ Ïk19CÎÈÙÏ . »«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
˙B‡ˆÁ¯n‰ ˙‡ ÔÈÏÚB20‰ÎÈÒa ÔÈ¯eÒ‡Â .21Ì‡Â . ¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï22LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿«¬ƒ∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ
‡ ,¯ÈÚa Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ,‰hn‰¯zÓ C¯ca Ï· «ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¬»«∆∆À»

ÏÚÏ23ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈÏlt˙Óe . ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒ
˙BiÚz ¯‡Lk24. ƒ¿»«¬ƒ

ב.17) יב, בתענית "אמר 18)משנה, שם): (תענית בגמרא

- זקנים" אספו עצרה קראו צום "קדשו יד): ג, (יואל קרא
בעשיית  אסור תענית אף מלאכה, בעשיית אסור עצרת מה
תענית  אף (מבערב), מאורתא עצרת מה אי מלאכה.
קרא: אמר - לי מיפרשא לדידי זירא, רבי אמר מאורתא?
אחד  כל (שבלילה ביום זקנים אסיפת מה - זקנים אספו
אסור  (אינו ביום נמי צום אף רש"י), - נאספים ואינם בביתו

ביום)". אלא א.19)במלאכה יג, שם 20)שם משנה,
ב. תענוג,22)שם.21)יב, של סיכה אלא אסרו שלא

של  סיכה זו אין הליכלוך) = ) הזוהמא את להעביר אבל
רבינו  פסק וכן ב. יג, (תענית אבילות בדין אמרו וכן תענוג.
ה"י, פ"ה (להלן באב תשעה ובדין ה"ד) אבל מהל' פ"ה
יום  שלענין ה"ט, עשור שביתת מהל' בפ"ג וראה עיי"ש).
תענוג. של שאינה סיכה אפילו לאסור, החמירו הכיפורים

א.23) יג, ז,24)תענית והערה ב הלכה למעלה ראה
הי"ז. סוף ופ"א

.‰˙BiÚz Ú·L ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡25ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ

˙B¯aÚ „·Ïa Ú·M‰ el‡·e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙B¯aÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ¯‡La Ï·‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»

˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe26ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

„Ïe‰ Ìei˜27. ƒ«»»

ב.25) יב, שם בשלש 26)משנה, לא מתענות [שאינן
למע  וראה אחרונות. בשלש ולא והערה ראשונות ג הלכה לה

יד, בתענית האמצעית כהברייתא לפסוק רבינו ודעת י].
ומפרש  בראשונות", מתענות ואין באחרונות א:"מתענות
"נקוט  שם שאמרו ומה אחרונות. שבע - "אחרונות"
כנ"ל. האמצעית בברייתא נקוט היינו אמצעייתא",

ה"ה.27) פ"א תענית 'ירושלמי'

.ÂÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz Ú·L·e¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙È· ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ28,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ
˙BB¯Á‡‰ Ú·M‰ el‡a ¯eÒ‡29. »¿≈«∆«»«¬

ב.28) טו, שם ב.29)משנה, יג, תענית

.ÊÔÈÚÈ¯˙Ó „·Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B¯˙ÈÂ30ÔÈÏlt˙Óe , ƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„È¯BÓe ;¯ÈÚ‰ ·BÁ¯aƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈

Ìk¯cÓ e·eLiL31˙BÎ¯a LL ÔÈÙÈÒBÓe ;32˙lÙ˙a ∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa¯‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙·e ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«

˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎ¯a ÌÈ¯OÚÂ33ÈL·e . ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ
ÔÈhÓ34˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe ·¯Ú ˙ÚÏ35Ï·‡ , «ƒ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»

Ì‡Â .˙aM‰ „B·k ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ
„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL ˙eÁÏ LÈ36. ≈«¬¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»

‰aËˆ‡ ˙eÁÏ LÈ Ì‡Â37ÈLÈÓÁa Bk¯„k Á˙Bt , ¿ƒ≈«¬ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ
LLBÁ BÈ‡Â38. ¿≈≈

ב.30) יב, שם משנה, א.31)בשופר. טו, שם משנה,
ה"ז.32) בפ"ד להלן ב.33)המבוארות יב, שם משנה,

אכילה  צרכי לא אחרים, דברים המוכרות החנויות כלומר
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לד. הערה להלן וראה תקעה). סי' יוסף' ('בית ושתיה
הדלת.34) מקצת אבל 35)פותחין לערב. מזון לקנות

שם). יוסף' ('בית כלל פותחים אין אחרות חנויות
שם).36) יוסף' ('בית חמישי ביום והיינו ב. יד, תענית
ספסלים 37) היא ואצטבת לפניה". "אצטבה בכת"י:

לדוגמא. הסחורות מונחות שעליהם כיון 38)ולוחות,
האצטבה  שהרי הרבים, לרשות ישר פתוחה החנות שאין

שם). בתענית (רש"י לפניה

.ÁeÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú39,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ - »¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
‰ÁÓO ÏL ÔÈ··e40¯eiÎÂ ¯eiˆ ÔB‚k ,41‰ÚÈË·e , ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL∆ƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÒe¯‡a42ÔÈ‡eOÂ43˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«

‰i·¯e ‰i¯t44,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔB·Ú¯ ÈLa B˙hÓ LnLÏ BÏ ¯eÒ‡45ÔÈËÚÓÓe . »¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒ

Ï Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙Ï‡LaB¯·Á46ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â . ƒ¿≈«»≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡ ,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï…ƒ¿¬»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»
‰ÙOa BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL Ì‰Ï Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚÂ¿«»»∆∆»«»∆»«¬ƒƒ¿»»

L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯47. »»¿…∆…

גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב. יב, שם משנה,
ב. צורות.41)יד, ידי על הקירות לקדש 42)קישוט

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי אשה לכנוס
ה"ד).44) אישות מהל' בפט"ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין

מפורש, אינו זה שחסוכי ודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל
רעבון. בשני מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית

בטרם  בנים שני יולד "וליוסף נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף כדי הרעב", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב. יד:).47)יב, (תענית איבה לידי יבוא שלא

.ËÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï·‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ

˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆

¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«

‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י, שם וגמרא ב. יב, שם שם 49)משנה, 'ירושלמי'
בסמוך. להלן וראה ה"ח, ב.50)פ"א יד, תענית

א.51) י, שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט א. י, שם
ס"ז]. תקעב סי' או"ח בשו"ע וצ"ע זמנה. עבר כבר שהרי

משה').53) ('פני ניסן תקופת אחרי יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב, (שמואלֿא שנאמר

רבה  רעתכם כי וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי'

להן דתימר ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.È‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡56,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

e¯Ó‡L ¯„q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסףֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ

כסלו. ב' עד חשון כה רבי 57)ביום "אמר ב. יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי? יהודה:
המקומות  לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי הכל

.‡È,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a„59¯Ën‰ ÏÏ‚·e60¯OÚ Ô˙B‡·e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב: יא, בתענית

לארץ  בחוץ נשיא שאין לפי בלבד", באב תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב"א), לארץ בחוץ סמוכין ואין (רמב"ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.‡¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4d·BÁ¯Ï ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

¯ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰·z‰ Èab ÏÚ8¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰¯Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ·‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
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צנוע  כלי לומר: לרחוב, ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית
(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי לומר:

(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן
בצרה" אנכי "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה

טז.). (שם צר" לו צרתם לפי 9)ו"בכל א טז, שם הוא כן
וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י נוסחת
משנה'. ב'כסף וראה - א) (ד, לאסתר שני בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.·Ck ¯Á‡Â12.ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14¯ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak È¯·c Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz ‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆
.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆

‰Ïaw·e16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆
e·eLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»

.‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י). דבריו" שישמעו כדי קומה, "בעל

הציבור. על פרנס אותו למנות שראוי ת"ח דברי 15)פירש
ומעוררים  הלב את הכובשים וקשים חזקים תוכחה

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי בציווי שקיבלנו
ציווי  ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק

שם). במשנה, (רש"י

.‚‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak È¯·c ‰Ê ¯ÓBbL ¯Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡¯ ÔÈLeak‰ È¯·c ¯ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó - Ïlt˙‰Ï18.¯Á‡ ÔÈ„È¯BÓ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי טובים, ובמעשים

.„?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‡e‰L20¯Â .ÌÈ‡È· ‰¯B˙a ˙B¯˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈ·e˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»
‰„Oa24ÂÈ·B¯˜ ÏÎÂ B˙È· È··e ÂÈ·a ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»

ÔÓ Ô˜È¯ B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰¯·Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ
C¯a ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙B¯·Ú‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆

ÌÚÏ ‰v¯Óe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .·¯Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»
¯‡ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈

Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ - Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
לה:). (ברכות לו" רע סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל

בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי
וילדים.22) טף לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה

לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידיֿזה

הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח
לתפילתו. הלב.27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן

הרי  כו'", ורגיל זקן התיבה לפני "מורידין שם: במשנה,
זקן. אחרי מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי

"זקן". נזכר לא שם

.‰¯eaˆ ÁÈÏLe30ÏÈÁ˙Ó31˙k¯a „Ú Ïlt˙Óe ¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«
˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ¯ÓB‡Â ."Ï‡¯OÈ Ï‡Bb"32ÔÈÚÓ ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈

.ÈÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va '‰ Ï‡ :¯ÓB‡Â .‰¯v‰«»»¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

.'‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ¯‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡∆»≈«∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿

שם.30) במשנה הסדר, שמונהֿעשרה.31)כל תפילת
קמא).32) כתנא שם, (משנה השנה בראש כמו

.Â‡ ‰‡¯ :¯ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ È¯·c ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
¯ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ¯‰Óe e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ·¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
¯‰a eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡¯OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.Ê˙BÎ¯a LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe33BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L «¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ
ÌÈeÁ˙ È¯·„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ
‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È·˙kÓe ‰Ïa˜ È¯·cÓ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆

:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ .ÏÈ‚»̄ƒ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

תענית.33) לתפילת מיוחדות

.Á‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡¯a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÂÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ34. «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

ומיואשים,34) כנשכחים מצרים בשעבוד ישראל שהיו לפי
וגאלם. אותם זכר והקב"ה

.Ë,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a35. »«»≈«¿»

נפלה 35) שעלֿידם השופרות, עלֿידי ביריחו נענה שיהושע
יריחו. חומת

.ÈÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰36. «∆»«»≈«¿»»

(שמואל36ֿ) ה'" אל שמואל "ויזעק כתוב: שבשמואל לפי
ט). ז, א

.‡È¯‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓ¯k‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰37. «∆»«»≈«¿ƒ»

יח,37) (מלכיםֿא ענני" ה' "ענני לה': התפלל שאליהו לפי
לז).
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.·ÈÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰38. «∆»«»»∆¿≈»»

ג).38) ב, (יונה לי" מצרה "קראתי התפלל: שיונה לפי

.‚È‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B·¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«

ı¯‡‰39,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ . »»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»
.˙BÎ¯a Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

ד"ה 39) טז: תענית ('תוספות' הארץ על התפללו ששניהם
מח:]. ברכות [וראה ברוך).

.„È¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·Ma40¯ÓB‚Â .'eÎÂ ‡Ù¯Â '‰ e‡Ù¯ : «¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ ¯„qÎÂ .˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,¯„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

שמונהֿעשרה.40) של הרגילה התפילה בהמשך כלומר,

.ÂËeÈ‰ ,ÌÈÏLe¯Èa ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÔÈÏlt˙Óe ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב.41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי שכל לפי
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני 44)שמש ישנם זה, לפי
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי' ותקעו, מלכותו,

.ÊËÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ
È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL LM‰«≈∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.ÊÈ,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»

,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ"א למעלה

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎ·e . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב. כה, תענית
מאיר. רבי על

à"ôùú'ä ìåìà á"é éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.·‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»
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ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.

בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.‚ÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡¯OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚¯‰Â ,ÌÈiÓB¯‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á BÓk ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ ‰˙È‰Â14B·e . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL¯‰ ÒBtB¯ÒB¯BË L¯Á ˙eÚ¯ÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈ·È·Ò ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.L¯Á˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע ואני המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:

את  וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב".11)כולו. ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי,13)בן בן שמעון רבי "תני

כוזבא  דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי ֵמיעקב,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי בידינו וקבלה
באב. חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף

.„ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·L ‰Ê - ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ·¯‰16‡e‰L ,·‡a ‰ÚLz ‰Ê - ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,È¯L˙a ‰LÏL ‰Ê - ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈

‰¯OÚ ‰Ê - È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»
.È¯ÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙·Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.‰˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL·e18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ¯ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ È¯·c :¯Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï·‡ .¯OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ ¯Á‡Ï B˙B‡21˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎ·e .˙aL ·¯Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï·‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎ·e ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙È¯ÁL ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23·‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
הכי  פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם  אחאי 18)קבלו דרב בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון
יצחק  בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את

השבת.20) כבוד מפני להתענות אין שבת כי 21)שבערב
השבת. כבוד מפני להתענות אין שבת עשרה 22)בערב

קביעות  לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
מתשעה  חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב,

.Â˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ·‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈

ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29¯·ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…
.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

מגוהץ.28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25) בגד
שבת  לפני שכבסוהו מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל

מותר. - כך.29)זו כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על אף

.ÊÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ
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ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆»¿
‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»

da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈
˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.Ë¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.È‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿

- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.‡ÈÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»

ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ
ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ

L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»
‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»

˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»
.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»

Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ
L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.·ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.„ÈL e¯Êb ÔÎÂ¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
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קטו dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - lel` a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ
e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«

˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆
.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח

על  וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.ÊÈB„Èa Ú¯B˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚ¯w‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk Ú¯B˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M¯ Ï·‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ¯˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk Ô¯Ù˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי.57) ידי על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע שעושה
ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב"ד  הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.ÁÈCBz ,‡·Â CÏB‰ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‡·e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»
¯Á‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL61. ¿ƒ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי הדין וכן

.ËÈ˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ ¯Ó‡ ‰k :¯Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ ·BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ ,˙B‡·¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙È·Ï ‰È‰È È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e·‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

dMpge dNbn zFkld
-mipnfxtqהל'מגילהוחנוכה

¦§§¦¨©£ª¨
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

ÔÈn‰ ÔÓ2. ƒ«ƒ¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  3ּפרק ¤¤¦
המגילה,1) קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר

המקומות. חילוף לפי וחילופו

.‡È¯·cÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ dpÓÊa ‰l‚n‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ ˙wz ‡È‰L ÌÈÚe„È ÌÈ¯·c‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ4. ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«»««¿ƒƒ

d˙‡È¯˜a ÌÈ·iÁ Ïk‰Â5ÌÈLÂ ÌÈL‡ :6ÌÈ¯‚Â , ¿«…«»ƒƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ7d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓe .8. «¬»ƒ¿À¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»

ÔÈ‡·e Ô˙„B·Ú ÔÈÏh·Ó Ô˙„B·Úa ÌÈ‰k elÙ‡Â«¬ƒ…¬ƒ«¬»»¿«¿ƒ¬»»»ƒ
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ9‰¯Bz „eÓÏz ÌÈÏh·Ó ÔÎÂ . ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿»
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ10ÏL ˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»«»…∆ƒ¿»ƒ¿∆

‰¯Bz11EÏ ÔÈ‡Â .‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÈtÓ ÔÈÁ„ ÔlkL , »∆À»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿
‰ÂˆÓ ˙nÓ ıeÁ ,ÂÈtÓ ‰l‚Ó ‡¯˜Ó ‰Á„pL ¯·c12 »»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ≈ƒ¿»

¯Á‡Â ‰lÁz B¯·B˜ - Ba Ú‚Bt‰L ;ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ»¿««
‡¯B˜ Ck13. »≈

ל.).2) (קידושין סופרים נקראו הראשונים אינן 3)חכמים
הלכות  'בעל כדעת ולא מצוות. תרי"ג במנין נכללות
תרי"ג  בכלל הן וחנוכה מגילה קריאת שמצוות גדולות',
קדשנו  "אשר עליהן: מברכים שאנו מאחר המצוות,
היטב  הזה הענין את רבינו ביאר וכבר וצונו", במצותיו
(מכות  שאמרו שמאחר הראשון), (שורש המצוות' ב'ספר
מצות  עשרה ושלש מאות שש שמלאי, רבי "דרש כג.):

ב'ספר ·ÈÈÒלמשהנאמרו  שם רבינו גרסת היא (וכך "
כך, אחר שנתחדשו מצוות בהן לכלול יתכן לא המצוות'),

כג.). (שבת תסור" "לא בכלל שהן במגילה 4)אףֿעלֿפי
נביאות, ושבע נביאים ושמונה ארבעים רבנן, "תנו א: יד,
שכתוב  מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל, להם עמדו
"מכדי  ב.): (שם אמרו וכן מגילה". ממקרא חוץ בתורה,
מקרא  ימי כל (הלא תקנינהו" הגדולה כנסת אנשי כולהו
נביאים  כמה היו ובהם כנה"ג) אנשי תקנום בפורים מגילה

יז:). ב.5)(מגילה ב, רבי 6)ערכין "אמר א: ד, מגילה
היו  הן שאף מגילה, במקרא חייבות נשים לוי, בן יהושע
האי, רב (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי - הנס" באותו

להלן. וראה (151 עמוד קח. לפסחים אבל 7)אוצה"ג
שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן
[וראה  לחםֿמשנה. ועי' כנ"ל. הנס, נעשה שעלֿידן חייבות,

ב]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ"ג 'ירושלמי'8)להלן
ובני  בנוי מכנש לוי, בן יהושע "רבי ה"ה: פ"ב מגילה

קומיהון". לה וקרי א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה
מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד
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כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ"א): פ"א (פאה שנינו שהרי
לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי ואין עזוב מת
ב.13) ג, מגילה

.·È„È ‡ˆÈ ‡¯Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡¯Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙·BÁ14,‡e‰Â .·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È¯˜a15ÔË˜ ‡¯Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב.15)שהשומע יט, שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב: הכסףֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח' ב'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס"ב, קי"א משנת כת"י של נוסחאות
מדבר. ואינו שומע אינו גמור חרש שהרי נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע, ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי רבי מוציא) (שאינו לא? נמי דיעבד חרש
אומר  יוסי רבי יצא, - לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ"ב רבינו שפסק ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע ולא שמע את שהקורא ה"ח,
(מגילה  ב'ירושלמי' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ"ב

(כסףֿמשנה).

.‚dlk ˙‡ ˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBi·e18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk19‰ÏÈla d˙‡È¯˜ Ì„˜ C¯·Óe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎ¯a LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÔÓf·e Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ÌBi·e .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
C¯·Ó ,‰È¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,e·È¯ ˙‡ ·¯‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈ¯vÓ eÏ Ú¯Ùp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
Ú¯Ùp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ È·ÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰È¯ˆ ÏkÓ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי א. יט, מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
המגילה  את לקרות אדם חייב לוי, בן יהושע רבי "אמר
אקרא  אלקי ג) כב, (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי" דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב: כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי 20)כל ב: כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי, דרב לקמיה אקלע מקטרזיא ששת רב מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח" מגילה, ושה קרא רש"י).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח): במגידÌÈÓÈ‰Âֿט, (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי הנפרע", "האל הגירסא: בכת"י

כ  זו, בברכה "האל" בידי פעמים עמלק נפל פעמים שלש י
רוקח'). ('מעשה ומרדכי שאול יהושע, בימי ישראל:

.„?d˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a¯‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :¯Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¯¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
¯„‡a28˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .C¯k «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ30.¯ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב, שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע כרבי ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי (מגילה 27)ב:) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב ב): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי חומה. מוקף ספק משום
פ"א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ"א  בתחילת ב'ירושלמי' מפורש וכן ע"א). ב ווילנא (דפוס
= ) קורין הרמב"ן) גרס (כן בחו"ל הכרך... "וחרב דמגילה

שם). ור"ן הרמב"ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב. א.29)ג, ב, שם ב.30)משנה, ב, מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba ¯OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :¯Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„B·k ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa ¯·c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰·¯Á ‰˙È‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈk¯k Ô‰ el‡k e·LÁÈÂ ,ÔLeL È·k ÔÈ‡¯B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·¯Á ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔB¯kÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ"א מגילה 'ירושלמי'

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èz·a ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ ¯Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב, מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.Ê- ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈÚÈ·¯a ˙BÈ‰Ï ÏÁ .¯OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
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d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי"ד 33) בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה א. ב, שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט"ו, כרב. א. ה, מגילה

שם). (רש"י פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ¯Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁ·e ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

¯OÚ ‰Úa¯‡a ‡l‡35‰¯OÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È¯‰ - ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÚe·˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,¯ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz - Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ÌL ÔÈ‡37È¯‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ¯ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
¯OÚ38. »»

מקום 35) אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני  לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי, בשני שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי ולא
שם  (רש"י בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי בשני נכנסים

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני שם אין שהרי
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי ה"ד. פ"א מגילה 'ירושלמי'
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח'). ('מעשה

.ËÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï·‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡39È·e ÌÈ¯Ùk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡¯B˜ ÔÈk¯k È·e ,¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ˙B¯ÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ב, [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי"ף) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם
הזה  בזמן אבל בי"ג, בי"ב בי"א אותה קוראים היו
בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים

במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי"ף).

.È¯ÈÚ Ôa40C¯ÎÏ CÏ‰L41,¯ÈÚÏ CÏ‰L C¯k Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
‰‡È¯˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42·kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡¯B˜ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡¯B˜ - ‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ¯ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43C¯Îe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡¯p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ¯˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â C¯Îk ‰Ê È¯‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי"ד.40) קריאתו בט"ו.41)שזמן קריאתו שזמן

וכסף42ֿ) (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של
ובגמרא.43)משנה). במשנה א. יט, ג,44)מגילה שם

בעמק.45)ב. שהוא כגון עמו, נראה שאינו אףֿעלֿפי
ס 46) שאינו בהר.אףֿעלֿפי שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
"נראה", ואילו ההליכה. במידת נמדד "סמוך", ביניהם:
אמה, מאלפים יותר יש שבהליכה שאע"פ אוירי, בקו נמדד
ככרך  הוא הרי - אמה מאלפים יותר אין האויר שבקו כיון

(כסףֿמשנה).

.‡È¯ÈÚ48˙ÙwÓ ‰˙È‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˜ÙÒ ‡È‰L ƒ∆ƒ»≈¿≈»«ƒ»¿»À∆∆
,‰Ùw‰ Ôk ¯Á‡ B‡ Ôe Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ¿À«ƒ««≈À¿»
‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,ÌÈÓi‰ ÈLa ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈«»ƒ∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
‰Úa¯‡a d˙‡È¯˜ ÏÚ ÔÈÎ¯·Óe .Ì‰ÈÏÈÏ·e ,¯OÚ»»¿≈≈∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿»»

ÌÏBÚ‰ ·¯Ï d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¯OÚ49. »»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿…»»

ב.48) ה, הגאונים 49)מגילה בשם הר"ן הביא כן
(משנהֿלמלך).

.·Èe¯aÚ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯„‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡¯»̃¿∆«¿ƒ»«¬»ƒ¿««»ƒ¿
¯„‡a d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈ¯ÊBÁ - ‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«»»¿ƒ¿¿ƒ»«¬»

dpÓÊa ÈM‰50. «≈ƒƒ¿«»

נקבעו 50) פורים ומצות מגילה מקרא כי ב. ו, מגילה משנה,
פורים  גאולת לגאולה, גאולה לסמוך כדי השני, לאדר

בגמרא). (שם בפסח מצרים לגאולת

.‚È˙aLa ‰l‚n‰ ˙‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡51ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb . ≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»¿≈»∆»ƒ…
,d˙B¯˜Ï È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ CÏÈÂ B„Èa d˙B‡»¿»¿≈≈≈∆ƒ∆»ƒƒ¿»
ÌÈ·iÁ Ïk‰L .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰p¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿»«ƒ∆«…«»ƒ

d˙‡È¯˜a ÔÈ‡È˜a Ïk‰ ÔÈ‡Â ,d˙‡È¯˜a52Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»»¿≈«…¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÏÁ»¿«¿ƒ»»¿«»«¿ƒƒ¿¿ƒ»

˙aM‰ Ì„˜53ÌÈ¯et ˙BÎÏ‰a ÔÈL¯B„Â ÔÈÏ‡BLÂ . …∆««»¿¬ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
aL d˙B‡aÌÈ¯et ‡e‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k ,˙54. ¿»«»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

אי 51) שלנו, החדשים קביעות לפי א. ב, מגילה משנה,
מוקפין. של פורים אלא בשבת לחול ד,52)אפשר מגילה

אמרו 53)ב. "באלו א: ה, ושם א. ב, מגילה משנה,
אמר  אבא רבי אמר טעמא? מאי - מאחרין ולא מקדימין
ולא  (כלומר: יעבור" ולא כז) ט, (אסתר קרא אמר שמואל:

ד,א.54)יאוחר). מגילה

.„È?„ˆÈk55˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ56 ≈««¿»»»»∆»ƒ¿¿«»
˙B¯ÈÚ Èa -57È·e ,˙aL ·¯Úa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈¬»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆«»¿≈

‰MÓÁ ÌBÈ ÏÁ .˙aLa „Á‡a ÌpÓÊa ÌÈ‡¯B˜ ÌÈk¯k¿«ƒ¿ƒƒ¿«»¿∆»¿«»»¬ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈk¯k Èa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ»»ƒ¿¿«»¿≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
˙B¯ÈÚ È·e ;¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,˙aL ·¯Úa¿∆∆«»∆«¿»»»»¿≈¬»
ÔÈ‡¯B˜ Ïk‰ e‡ˆÓÂ ;ÌpÓÊ ‡e‰L ,ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«∆¿«»¿ƒ¿¿«…¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»

א.55) ב, שם החודש 56)משנה, את שקידשו בזמן
נ. הערה למעלה וראה הראייה, בכת"י 57)עלֿפי
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אין  הזה שבזמן לפי הכפרים". ובני עיירות "ובני הגירסא:
ה"ט). (למעלה הכניסה ביום קוראים הכפרים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מן 1) והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו

בהם  לעשות והמחוייב אלו, בימים והאבל העינוי
הפרק  ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות, ומשלוח מהשמחה,

מזרענו. יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור

.‡‡ˆÈ ‡Ï - Ú¯ÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰2‡¯˜ . «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«…»»»»
‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÈL ˜eÒt ‡¯˜Â ,„Á‡ ˜eÒt ÁÎLÂ¿»«»∆»¿»»»≈ƒ¿»«¿»»
,‡ˆÈ ‡Ï - ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,ÁÎML ˜eÒt»∆»«¿»«¿»»»¿ƒƒ…»»

Ú¯ÙÓÏ „Á‡ ˜eÒt ‡¯wL ÈtÓ3?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿≈∆»»»∆»¿«¿≈«∆»≈«∆
¯„q‰ ÏÚ ‡¯B˜Â ÁÎML ÈL ˜eÒtÓ ÏÈÁ˙Ó4. «¿ƒƒ»≈ƒ∆»«¿≈««≈∆

האחרונים 2) הפסוקים שקרא והיינו א. יז, מגילה משנה,
הפרקים  קרא אם והואֿהדין הראשונים. הפסוקים ואחרֿכך
ק"ש  מהל' בפ"ב (וראה הראשונים שקרא לפני האחרונים

ה"ב.3)הי"א). פ"ב מגילה ב.4)'ירושלמי' יח, מגילה

.·dÈˆÁ ‡¯˜‡ :¯Ó‡È ‡Ï ,dÈˆÁ e‡¯wL ¯eaˆ ‡ˆÓ»»ƒ∆»¿∆¿»……«∆¿»∆¿»
,ÔBL‡¯ dÈˆÁ ‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡Â ¯eav‰ ÌÚ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ«ƒ¿∆¡…¿∆¿»∆¿»ƒ
ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡¯B˜ ‡l‡ ;Ú¯ÙÓÏ ‡¯B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««

¯„q‰5‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡¯˜ .6Èt ÏÚ Û‡ - «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML7¯„q‰ ÏÚ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆

‡ˆÈ -8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ"ב שמע בקריאת פסק כן
בתפילה  ורק ה"ט), חנוכה מהל' (פ"ג ובהלל הי"ב) ק"ש

התפילה. לראש שחוזר הי"ג) תפילה מהל' (פ"ד פסק

.‚B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰·e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - L„w‰ ·˙Î·eƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈ¯ÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰·e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ - dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
È¯·Ú ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר
אנן 11)הקודש. "אטו (יח.): ובגמרא שם. משנה,

קריאה  מצות אלא ידעינן? מי הרמכים, בני האחשתרנים
ניסא". ופרסומי קריאה מצות נמי הכא ניסא, ופרסומי

יוונית 12) לכתוב התירו בספריֿתורה שגם א. יח, מגילה
"יפת  כז) ט, (בראשית מהכתוב ודרשו ח:), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט:). (מגילה שם" באהלי יהיו יפת) מבני שהוא

עיי"ש. יט, הלכה תפילין מהל' בפ"א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב הוא העברי
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב)
בלשון  אליכם המדבר פי כי וכתיב העברים, אלקי - העברי

הקודש"].

.„˙BBLlÓ ˙¯Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìeb¯z ‰·e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
¯Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È¯˜a B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„·Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
È¯·Ú ·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡¯B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï - Èn¯‡Ï ˙ÈÓ¯‡ d‡¯˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈

‰t ÏÚ15‡Ï - ‡¯Bw‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…
.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח, מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï - ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d·˙Bk ‰È‰16dL¯Bc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

- BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡¯˜ .19Ìc¯ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ - ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק שהוא שלימה במגילה פסוק שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני, ליה "דקרי
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי וכי סברא, לאהדורי

לה  יודע ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב, בהבנת שיב
יח: מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי  שמע לא שוודאי יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב). דמגילה פ"ב ('ירושלמי'

.Â?‡ˆÈ ‰·È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL ¯Ùqa ‡¯BwL ‰‡È¯wa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;·˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï - ·˙kL BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰·e˙k dlkL ¯ÙqÓ d˙‡È¯˜a ‡l‡ B˙·BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È¯˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(לחם21ֿ) כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח:). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח

היטב: רבינו דברי מתפרשים זה ולפי רוקח'), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב בספר מגילה,23)שקורא
שם.

.Ê‰‡È¯˜ ‡¯˜Â d˙‡È¯˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ -25.d˙‡È¯˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï·‡ .¯eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ·LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¯¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„B·k ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ·LBÈ ¯eaˆ· ‡¯˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

¯eav‰26e‡ˆÈ - „Á‡k ‰¯OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡¯˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡¯Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡¯Bw‰27d˙B‡ ‡¯B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.¯eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק
רוקח'). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני: שם: 'ירושלמי'
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ"ד (שם ב'ירושלמי' נראה כן

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



קיט dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - lel` a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המשנה  על (שם) בירושלמי הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב" לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי א. כא, מגילה משנה,
כא:). שם (גמרא ושמעי" דעתייהו יהבי דחביבא, כיון

נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ"ב (מגילה 'ירושלמי'
העדה' ב'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני: בפירוש

בנימין'). 'בני הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰·e˙k‰ ‰l‚Óa ¯eaˆa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï - ‡¯˜ Ì‡Â .ÌÈ·e˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰¯ÒÁ B‡ ˙BÚÈ¯È‰ ¯‡L ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰¯ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡¯B˜ „ÈÁi‰ Ï·‡ .¯k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰¯˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט, מגילה
שם). (רש"י הנס בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר

שם]. אבן' ב'טורי ועי' הנס, פרסום כאן ויש במגילה,

.ËÔÈ·˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰¯Bz ¯ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d·˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35- ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La d·˙k .‰¯Lk - ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰¯Bzk ËeË¯O ‰ÎÈ¯ˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈
dÓLÏ „aÚÏ CÈ¯ˆ dlL ¯BÚ‰38ÏÚ ‰·e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L ¯BÚ ÏÚ B‡ ¯Èp‰39Ì"ekÚ d·˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt - ÒB¯B˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
במלח, אותו מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בו  וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין ואחרֿכך
הנקרא  זהו אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים

ה"ו). תפילין מהל' בפ"א (רבינו שחילקו 33)גויל" עור
נקרא  השער שממול החלק אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו

ה"ז). (שם וה"ט,34)קלף ה"ח שם רבינו שכתב כמו
קלף. על וגם גויל על גם נכתב חומצת 35)שספרֿתורה

– ה"ד) פ"א (שם ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת.
משנה'. בה 36)'מגיד צריכים שאנו א. יז, מגילה משנה,

יט.). (מגילה דוקא  ב.37)דיו טז, רבינו 38)שם כתב [כן
עיבוד  צריכה שאינה מזוזה לענין הי"א) תפילין מהל' (פ"א
שמענו  שלא (בכסףֿמשנה), שם בתשובה והסביר לשמה,

ולתפילין]. לספרֿתורה אלא עיבוד משנה,39)שצריך
א. יז, הי"ג.40)מגילה תפילין מהל' בפ"א ראה

.ÈÌ‡ :˙BÚ¯˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Lk - da¯ eÈ‰ elÙ‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ÌÏL da¯ ‰È‰ Ì‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡¯Bw‰Â ,‰ÏeÒt -41¯ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰ Ô‡¯˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ - ‰t42. ∆»»

ב.41) יח, שם.42)מגילה

.‡ÈeÈ‰iL „Ú dlk ‰¯eÙz ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿
,ÔÈ„È‚a ‡l‡ ˙¯t˙ dÈ‡Â .˙Á‡ ‰l‚Ó ‰È˙B¯BÚ Ïk»∆»¿ƒ»∆»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿ƒƒ
.‰ÏeÒt - ÔÈ„È‚a ‡lL d¯Ùz Ì‡Â .‰¯Bz ¯ÙÒk¿≈∆»¿ƒ¿»»∆…¿ƒƒ¿»
¯ÙÒk ÔÈ„È‚a ‰ÚÈ¯È‰ Ïk ˙‡ ¯t˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿…∆»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈∆
‰ˆ˜a ˙B¯ÈÙz LÏL ÔÈ„È‚a ¯Ùz elÙ‡ ‡l‡ ,‰¯Bz»∆»¬ƒ»«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿≈
- ÈM‰ ‰ˆwa LÏLÂ dÚˆÓ‡a LÏLÂ ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿∆¿»»¿»«»∆«≈ƒ

˙¯b‡ ˙‡¯˜pL ÈtÓ ,‰¯Lk43. ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ∆∆

גוריא 43) בר חמא רב אמר חלבו רב "אמר א: יט, במגילה
לב) ט, אסתר - בספר (ונכתב ספר נקראת מגילה רב, אמר
תפרה  שאם - ספר כט), שם - הפורים (אגרת אגרת ונקראת
חוטי  שלשה בה הטיל שאם - אגרת פסולה, - פשתן בחוטי

משולשין". שיהיו ובלבד - נחמן רב אמר כשרה, - גידין

.·È"˙¯OÚ"Â ÔÓ‰ Èa ˙¯OÚ ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈ƒ¿¬∆∆¿≈»»«¬∆∆
aeÏ˙ ÌlkL ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈ„B‰Ï È„k ,˙Á‡ ‰ÓÈL ƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ«¿»»»∆À»ƒ¿

„Á‡k e‚¯‰Â44‰l‚n‰ ‡¯Bw‰L ,Ï‡¯OÈ Ïk ‚‰Óe . ¿∆∆¿¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈∆«≈«¿ƒ»
˙¯b‡k ËLBÙe ‡¯B˜45,¯Ó‚iLÎe ;Òp‰ ˙B‡¯‰Ï , ≈≈¿ƒ∆∆¿«¿«≈¿∆ƒ¿…

dÎ¯BÎÂ ¯ÊBÁ46.C¯·Óe dlk ≈¿¿»À»¿»≈

ב.44) טז, (מגידֿמשנה).45)שם, גאון האי רב כתב כן
וכורכה".46) "ופושטה בכת"י:

.‚È‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈL¿≈«»ƒ»≈∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ,¯OÚ47˙ÈÚ˙Â48ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ »»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿»»»¿»

¯OÚ ‰MÓÁ ÔÈOBÚ Ô‰L ÔÈk¯k È·Ï ÔÈa .ÌB˜Ó»≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¬ƒ»»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙B¯ÈÚ È·Ï ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ¿≈¬»∆≈ƒ«¿»»»»

„·Ïa49¯„‡a ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓi‰ ÈLe . ƒ¿«¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬»
ÈM‰ ¯„‡·e ÔBL‡¯‰50eÓÈc˜‰L ÌÈ¯Ùk ÈL‡ . »ƒ«¬»«≈ƒ«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯eÙÏ CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa e‡¯˜Â¿»¿¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿ƒÀ»ƒ
d˙‡È¯˜ ÌBÈa ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a51„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿¿ƒ»»«¬ƒ¿∆¿≈

el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈLa ˙ÈÚ˙Â52ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬ƒƒ¿≈«»ƒ»≈¿««ƒ∆≈
.Ô‰a ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»∆

בהספד 47) שאסור נלמד "שמחה", במגילה שכתוב ממה
ה:). "ומשתה"48)(מגילה במגילה שכתוב ממה נלמד

שם). שם.49)(מגילה, "אין 50)מגילה, ב: ו, במגילה
ומתנות  המגילה קריאת אלא השני לאדר הראשון אדר בין
שוין". וזה זה - ותענית הספד לענין "הא לאביונים".

א.51) ה, מגילה אינה 52)משנה, ש"שמחה שם. גמרא,
בזמנה". אלא (בכפרים) נוהגת

.„ÈÌBÈÂ ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk È·Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»»»ƒ¿≈¿»ƒ«¬»¿
‰ÁÓO ÌBÈ Ô˙BÈ‰Ï ÌÈk¯k È·Ï ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

ÌÈBÈ·‡Ï ˙BzÓe ÌÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏLÓe ,‰zLÓe53. ƒ¿∆ƒ¿«»¿≈ƒ«»»∆¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯zÓe54Èe‡¯ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬ƒ«¿»»¿««ƒ≈≈»

‰OBÚ‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»»»¿¬»ƒ»»∆
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ,ÌÈ¯et ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ≈∆ƒ«¿»»

ÌÏBÚÏ55B‡ ÈLa e‡¯˜Â eÓ„wL ,ÌÈ¯Ùk Èa . ¿»¿≈¿»ƒ∆»¿¿»¿¿≈ƒ
- Ô˙‡È¯˜ ÌBÈa ÌÈBÈ·‡Ï ˙BÚÓ e˜lÁ Ì‡ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒƒƒ¿»»∆¿ƒ¿¿ƒ»»
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e‡ˆÈ56Ì˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ‰zLn‰Â ‰ÁÓO‰ Ï·‡ . »¿¬»«ƒ¿»¿«ƒ¿∆≈ƒ»
e‡ˆÈ ‡Ï - eÓÈc˜‰ Ì‡Â ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‡l‡57. ∆»¿«¿»»»»¿ƒƒ¿ƒ…»¿

‰ÏÈla d‡OÚL ÌÈ¯et ˙cÚÒe58È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ¿À«ƒ∆¬»»««¿»…»»¿≈
B˙·BÁ59. »

משתה 53) ימי אותם "לעשות כב) ט, (אסתר שכתוב
לאביונים". ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה

עלייהו,54) קבילו לא מלאכה עשיית "איסור ב: ה, במגילה
טוב, ויום ומשתה שמחה יט) שם, (שם כתיב דמעיקרא
ואילו  ושמחה, משתה ימי אותם לעשות כתיב ולבסוף

כתיב". לא לההוא 55)יוםֿטוב חזייה "רב שם: במגילה,
כתנא". צמח דלא ולטייה בפוריא, כתנא שדי דהוה גברא

ביום 56) לאביונים מעות לחלק לכתחילה שמצוה [נראה
כי  ויתכן בדיעבד. יצא הקריאה ביום חילק שאם אלא י"ד,
מקדימין, שאמרו "אע"פ ה.) (מגילה המשנה פירוש זהו
מותרים  כלומר - לאביונים" ומתנות ותענית בהספד מותרין

בי"ד]. מצוותן שעיקר אע"פ לאביונים, שם 57)במתנות
בזמנה". אלא נוהגת אינה "שמחה א: שבו 58)ה, לילה

(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי שכתוב
ז:). (מגילה ושמחה"

.ÂË¯Oa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙·BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz ¯L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

¯kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ ·iÁ ÔÎÂ .B˙e¯ÎLa Ì„¯ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ ÈL B‡ ¯Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :¯Ó‡pL ,B¯·ÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL -ÌÈÚ¯Ï ÁÏLÏ ‰a¯n‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
B¯·Á ÌÚ ÛÈÏÁÓ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ -62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי שם): (אסתר נאמר שהרי
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט.), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב ז, במגילה
לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי מרדכי",

ידע. ב.62)ולא ז, מגילה

.ÊËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈ¯et‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ·iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»

˙BzÓe :¯Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»
ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL - ÌÈBÈ·‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈

ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ¯et ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…
BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈ¯et ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»

˙¯Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי' פ"א, מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ"א ו'ירושלמי' ב. עח, בבאֿמציעא

.ÊÈ˙Ba¯‰lÓ ÌÈBÈ·‡ ˙BzÓa ˙Ba¯‰Ï Ì„‡Ï ·ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿

ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏL·e B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»
ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ·Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰¯‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ ·Ï ÁnOn‰L .ÌÈ¯‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈
ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ

.ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי 67) מהל' בפ"א וראה רבינו, בדברי שגור זה ביטוי
ה"א. התורה

.ÁÈÈ¯ÙÒ Ïk68ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70¯zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È¯‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰¯B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
‰t ÏÚaL ‰¯Bz73Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡L , »∆¿«∆∆≈»¿≈ƒ¿»¿««ƒ

˙B¯v‰ eÁkL Èk :¯Ó‡pL ,ÏËaÈ ˙B¯v‰ ÔB¯ÎÊ ÏkL∆»ƒ¿«»ƒ»≈∆∆¡«ƒƒ¿¿«»
‡Ï ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ - ÈÈÚÓ e¯zÒ ÈÎÂ ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»¿≈«ƒ…

eÏËaÈ74e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ :¯Ó‡pL , ƒ»¿∆∆¡«ƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ,ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי' תורה ספרי חמשה אבל
שם). ('ירושלמי' לעולם מידי 70)בטלים "ליכא שהרי

(תענית  באורייתא" רמיזי ולא וכתובים בנביאים דכתיבי
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב על קד.) (שבת ודרשו ט.).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ תמלא המשיח ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי' "שנאמר
פסק" "ולא ומתרגמינן יסף". ולא גדול "קול יט): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי' ו): ג, (חבקוק "שנאמר
שם. 'ירושלמי' – הלכות) אלא הליכות תקרי (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי'

à"ôùú'ä ìåìà â"é ÷"ù íåé

חנּכה  הלכֹות - ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦¦§£ª¨
שני.1) בית בימי החנוכה, בזמן שארע הנס ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי שהוא בהם, הנקרא

והתלמוד. המשנה חכמי בזמן אותו קוראין היו

.‡Ï‡¯OÈ ÏÚ ˙B¯Êb e¯Êb ÔÂÈ ÈÎÏnLk ,ÈL ˙È·a2, ¿«ƒ≈ƒ¿∆«¿≈»»»¿¿≈«ƒ¿»≈
,˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ì˙B‡ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ì˙„ eÏh·eƒ¿»»¿…ƒƒ»«¬…«»¿ƒ¿

Ì‰È˙B··e ÌBÓÓa Ì„È eËLÙe3ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ , »¿»»¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«≈»
Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï ¯ˆÂ ,˙B¯‰h‰ e‡nËÂ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ùe»¿¿»¿ƒ¿«¿»¿«»∆¿ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯L „Ú ;ÏB„b ıÁÏ ÌeˆÁÏe ,Ì‰ÈtÓ „‡Ó¿…ƒ¿≈∆¿»««»«∆ƒ≈¬≈∆
Èa e¯·‚Â .ÌÏÈv‰Â Ì„iÓ ÌÚÈLB‰Â ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡¡…≈¬≈¿ƒ»ƒ»»¿ƒƒ»¿»¿¿≈
eÚÈLB‰Â ,Ìe‚¯‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‰k‰ ,È‡BÓLÁ«¿»ƒ«…¬ƒ«¿ƒ«¬»¿ƒ
‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ‰k‰ ÔÓ CÏÓ e„ÈÓÚ‰Â .Ì„iÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿∆¡ƒ∆∆ƒ«…¬ƒ¿»¿»
Ôa¯Á‰ „Ú ,‰L ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙È Ï‡¯OÈÏ ˙eÎÏÓ«¿¿ƒ¿»≈»≈«»«ƒ»»««À¿»

.ÈM‰«≈ƒ
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קכי dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - lel` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

eriyede mebxde milecbd mipdkd i`penyg ipa exabe..."
."mcin l`xyi

גדול  כהן שהרי לכאורה, קשה הגדולים" "הכהנים הלשון
כאן. כוונתו ומה בדור, אחד

שרוצה  במי והתוס' הרמב"ם מחלוקת ידועה בזה: והביאור
החמורות  העבירות משלוש שאינן עבירות על נפשו למסור
לדעת  יהרג". ואל "יעבור שדינן עבירות היינו שבתורה,
בו  שנאמר מי "כל ה"ד) פ"ה התורה יסודי (הל' הרמב"ם
בנפשו". מתחייב זה הרי עבר ולא ונהרג יהרג ואל יעבור
סברו  יכול) ד"ה כז: זרה עבודה (במסכת התוס' אבל
עצמו  על להחמיר רצה "אם אבל לעבור, בידו שהרשות

בידו". הרשות מצוות בשאר אפי'
לדעת  שגם ועוד) סורר בן ס"פ (נמוק"י הפוסקים וכתבו
אדם  הוא "אם יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי כל הרמב"ם

lecb רשאי בכך, פרוץ שהדור ורואה שמים, ירא וחסיד
כדי  קלה, מצוה על אפילו עצמו ולמסור ה' את לקדש

כו'". וילמדו העם שיראו
בני  לחמו דין מאיזה השאלה את הרמב"ם תירץ זו במילה
ואל  "יהרג השמד שבשעת אע"פ שהרי ביוונים, חשמונאי
על  לעבור אותו כופין אם רק זה הרי אופן, בכל יעבור"
נגד  במלחמה לצאת חיוב אין לכאורה אבל התורה, מצוות
על  הרמב"ם כתב לכך אלה. גזירות שגזרה הרשעה מלכות

"הכהנים חשמונאי "גדולים"milecbdבני שהיו שכיון "
משנה', ה'כסף שכתב שמים" וירא וחסיד "גדול של במובן
פרוץ  שהדור דברים על נפשם למסור בידם הרשות היתה

בהם.
השל"ה  דברי פי על נוסף, ענין פלא באורח יבואר ובזה
החלות  לפרשיות שייכות להם יש השנה מועדי שכל
לשאול  יש ממש השאלה שאותה הרי הזמן, באותו
מאיזה  הצדיק, יוסף בענין בחנוכה הנקראת וישב בפרשת
מדברי  ידע והרי בצאן, אחיו שלום את לראות הלך דין
דתות  נכלי לך "לבקש שרוצים דותינה" "נלכה - המלאך

בהם". שימיתוך
ורש"י  אב, כיבוד על נפשו למסור שרצה לומר תמצא ואם
ציווי  הרי בידו", ש"הרשות הנ"ל כהתוס' סובר בחומש
קיים  לא יהרגוהו אם והרי דבר", "והשבני היה ליוסף יעקב
יוסף  הלך דין מאיזה קושיא הדרא וא"כ כלל, המצוה
נפשות. בסכנת עצמו והכניס בצאן אחיו שלום את לראות
שנלחמו  הדין מאותו דותינה הלך שיוסף ומתרץ
בכיבוד  פרוץ" ש"הדור ראה יוסף כי ביוונים. החשמונאים
"עכרתם  ולוי שמעון אביו, יצועי בלבל ראובן שהרי אב,
כלל  באביהם מתחשבים אינם האחים שאר כל וגם אותי"

מ  יוסף, את להרוג פרוץ ומוכנים שהדור יוסף הסיק כאן

שיראו  כדי הנפש את למסור אפילו ויש אב, בכיבוד
אב. כיבוד מצות וילמדו

(173 cenr d"l wlg y"ewl it lr)

עיניהם 2) שהחשיכה יון, מלכות זו - תהום פני על "וחושך
קרן  על כתבו להם: אומרת שהייתה בגזירותיהם, ישראל של

ישראל". באלוקי חלק לכם שאין רבי 3)השור "אמר
ה  שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי בן באותו יהושע היו ן

הנס".

.·‰MÓÁa ,Ìe„a‡Â Ì‰È·ÈB‡ ÏÚ Ï‡¯OÈ e¯·bLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈«¿≈∆¿ƒ¿«¬ƒ»
‡ÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ .‰È‰ ÂÏÒk L„Áa ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿…∆ƒ¿≈»»¿ƒ¿¿«≈»¿…
‰È‰ ‡ÏÂ .„Á‡ Ct ‡l‡ Lc˜na ¯B‰Ë ÔÓL e‡ˆÓ»¿∆∆»«ƒ¿»∆»«∆»¿…»»
epnÓ e˜ÈÏ„‰Â ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˜ÈÏ„‰Ï Ba¿«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆
ÌÈ˙ÈÊ eL˙kL „Ú ,ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ˙B¯≈««¬»»¿»»ƒ«∆»¿≈ƒ

.¯B‰Ë ÔÓL e‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆∆»

ãycew zegiyn zecewpã

mixyre dynga ,meca`e mdiaie` lr l`xyi exabyke"
"..did elqk ycega

בכ"ה  המלחמה נצחון היה הרמב"ם שלדעת כיון וקשה,
הערביים  בין בכ"ה היתה המנורה שהדלקת נמצא, בכסלו,
ביום, גם היתה המנורה שהדלקה הרמב"ם לדעת גם כי
נרותיה  שבעה בהדלקת אלא המנורה את מחנכין אין הרי
לכ"ו, אור היתה המנורה שהדלקת ונמצא הערביים" בין

לכ"ה. באור המנורה להדליק חכמים תיקנו ומדוע
הטעם  לומר יש באחרונים, בזה הארוך הדיון מלבד והנה
לא  ולכן הלילה, אחר הולך היום שבקדשים בפשטות,
כ"ו  ליום זו הדלקה תחשב שאז לכ"ו אור להדליק תיקנו

לכ"ה. אור ההדלקה תיקנו אלא
ב'תורה  שנתבאר מה פי על בזה לומר יש הפנימי ובטעם
מבחינת  היה חנוכה נס כי ופסח חנוכה שבין שההבדל אור'
ואח"כ  במלחמה הניצחון קודם היה ולכן עלמין, כל ממלא
אלקות  גילוי להיות יכול לא ממכ"ע מצד כי המנוחה יום
סוכ"ע  בבחינת בפסח הנס אבל אחת. בבת המנגד וביטול
נגוף  המנגד, ביטול וגם הגילוי גם בתוכו להכיל שיכול
זה  וביאור אחת, בבת לישראל הקדושה והתגלות למצרים
והדליקו  בכ"ה היה שהנצחון הרמב"ם לדעת גם מתאים
היה  שהנצחון אדמוה"ז לדעת אבל לכ"ו, באור המנורה

ליתא. מעיקרא הקושיא כסלו בכ"ד
(dp oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

.‚aL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ‰Ê ÈtÓeeÈ‰iL ,¯Bc‰ B˙B‡ ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿«∆ƒ¿
ÈÓÈ ,ÂÏÒÎa ‰"Î Ô˙lÁzL ,el‡‰ ÌÈÓÈ ˙BÓL¿«»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿ƒ¿≈¿≈
ÈÁ˙t ÏÚ ·¯Úa ˙B¯p‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe .Ïl‰Â ‰ÁÓOƒ¿»¿«≈«¿ƒƒ»∆«≈»∆∆«ƒ¿≈
˙B‡¯‰Ï ,˙BÏÈl‰ ˙BÓMÓ ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÌÈ˙a‰4 «»ƒ¿»«¿»»«¿»ƒ¿««≈¿«¿
Ô‰Â .‰kÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡ ÌÈÓÈÂ .Òp‰ ˙Bl‚Ïe¿««≈¿»ƒ≈≈«ƒ¿»ƒ¬À»¿≈
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˙˜Ï„‰Â .ÌÈ¯et‰ ÈÓÈk ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒƒ≈«ƒ¿«¿»«
.‰l‚n‰ ˙‡È¯˜k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ô‰a ˙B¯p‰«≈»∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

במנורה 4) שהדליקו כמו ביום, להדליק אין כך ומשום
הנר  אור (אין מהני" מאי בטיהרא "שרגא כי שבמקדש,

ביום). נראה

.„¯ ˙˜Ï„‰a ·iÁ ,‰l‚n‰ ˙‡È¯˜a ·iÁL Ïk…∆«»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«»¿«¿»«≈
‰kÁ5˙B‡ ˜ÈÏ„n‰Â .LÏL C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla d ¬À»¿««¿ƒ»««¿»»ƒ¿»≈»

ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆¬À»
"eÓi˜Â eÈÁ‰L"Â .'eÎÂ "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"Â¿∆»»ƒƒ«¬≈¿¿∆∆¡»¿ƒ¿»

C¯a ‡ÏÂ d˙B‡ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .'eÎÂ6:ÌÈzL C¯·Ó , ¿¿»»∆»¿…≈≈¿»≈¿«ƒ
"eÈÁ‰L"Â "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"7¯‡L·e . ∆»»ƒƒ«¬≈¿∆∆¡»ƒ¿»

ÌÈzL C¯·Ó ˜ÈÏ„n‰ - ˙BÏÈl‰8C¯·Ó ‰‡B¯‰Â , «≈««¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿»∆¿»≈
‰ÏÈla ‡l‡ "eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L .˙Á‡««∆≈¿»¿ƒ∆∆¡»∆»««¿»

.ÔBL‡¯‰»ƒ

ממצוות 5) פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף
היו  הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה
הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס באותו

לא 6) עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על אף
הדליקו 7)הדליק. כבר שהרי "להדליק", מברך ואינו

בביתו. נסים".8)עליו ו"שעשה "להדליק"

.‰˙‡ ÔÈ¯ÓBb el‡ ÌÈÓi‰ ˙BÓMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ¿««»ƒ≈¿ƒ∆
Ïl‰‰9eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÂÈÙÏ C¯·Óe . ««≈¿»≈¿»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
¯Ó‚Ï10Èt ÏÚ Û‡ .¯eaˆ ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa ;Ïl‰‰ ˙‡ ƒ¿…∆««≈≈»ƒ≈ƒ««ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ïl‰‰ ˙‡È¯wL11ÂÈÏÚ C¯·Ó , ∆¿ƒ«««≈ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈»»
"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"12ÏÚ C¯·nL C¯„k , ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆¿»≈«

Ì‰È¯·c ÏL È‡cÂ ÏkL .·e¯Ú‰ ÏÚÂ ‰l‚n‰13 «¿ƒ»¿«»≈∆»««∆ƒ¿≈∆
¯wÚÂ Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»»¬»»»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

È‡Óc ¯OÚÓ ÔB‚k ,˜Ùq‰ ÈtÓ BÏ Ô˙iOÚ14ÔÈ‡ , ¬ƒ»»ƒ¿≈«»≈¿«¿«¿«≈
ÈL ·BË ÌBÈ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó15Ì‰Â , ¿»¿ƒ»»¿»»¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈

eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ?˜Ùq‰ ÈtÓ ‡l‡ e‰ewz ‡Ï…ƒ¿∆»ƒ¿≈«»≈¿≈∆…¿«¿¿
Ba16.

דילוגים.9) בלי ההלל כל את מאיר 10)קורין ורבי
ההלל". את "לקרוא לומר נהג זה 11)מרוטנברג "והלל

שיהיו  לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי
שלא  וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומרים
גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא

תסור".12) מלא אמר אויא רב ציוונו? "והיכן
לא 14)מדרבנן.13) שמא מספק אלא אינו שהפרשתו

עםֿהארץ. גלויות.15)הפריש שלא 16)של יראו אם
מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על מברכין

.Â,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ‡e‰ „·Ïa ‰kÁ ÏL Ïl‰ ‡ÏÂ¿…«≈∆¬À»ƒ¿«∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÏBÚÏ Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ«««≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL ÌÈÓi‰17¯OÚ ‰BÓLe . «»ƒ∆¿ƒ»∆∆««≈¿»»»
ÌBÈ18:Ô‰ el‡Â ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ¯Ó‚Ï ‰ÂˆÓ ‰Ma«»»ƒ¿»ƒ¿…»∆∆««≈¿≈≈

ÏL ÔBL‡¯Â ,‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓL¿«¿≈∆»¿«¿≈¬À»¿ƒ∆

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ï·‡ .˙¯ˆÚ ÌBÈÂ ,ÁÒt∆«¿¬∆∆¬»…«»»¿«ƒƒ
,„ÁÙÂ ‰‡¯ÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ Ô‰L ÈÙÏ ,Ïl‰ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆«≈¿ƒ∆≈¿≈¿»¿ƒ¿»»««

‰¯˙È ‰ÁÓO ÈÓÈ ‡Ï19,ÌÈ¯eÙa Ïl‰ ewz ‡ÏÂ . …¿≈ƒ¿»¿≈»¿…ƒ¿«≈¿ƒ
Ïl‰‰ ‡È‰ ‰l‚n‰ ˙‡È¯wL20. ∆¿ƒ««¿ƒ»ƒ««≈

הלל 17) - דאורייתא שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
על 18)דרבנן". נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. בארץ

ימים. שלושה מלאכי 19)אלה אמרו אבהו: רבי "אמר
אין  מה מפני עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני השרת
הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל
וספרי  חיים וספרי דין כסא על יושב מלך אפשר להם: אמר
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים

לקרוא 20) חייב מגילה, לו אין שאם המאירי חידש זה ולפי
הלל.

.Ê˙‡ ÔÈ¯ÓBb ,ÌÈÓÈ ÈL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚL ˙BÓB˜Ó¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆
‰BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÚLz :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ Ïl‰‰««≈∆»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈∆»¿»
ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,ÁÒt ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈»ƒ∆∆«¿≈»ƒ∆
‚‰Ó Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ÌÈL„Á ÈL‡¯a Ï·‡ .˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»≈√»ƒ¿ƒ«««≈ƒ¿»

‰ÂˆÓ BÈ‡Â21ÔÈ‡¯B˜ CÎÈÙÏ ,¯eaˆa - ‰Ê ‚‰Óe . ¿≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ
‚el„a22ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆≈¿»¿ƒ«

k ‡¯˜È ‡Ï „ÈÁÈÂ .‚‰n‰- ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÏÏ «ƒ¿»¿»ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏLÈ23ÔÎÂ .¯eav‰ ÔÈ‡¯BwL C¯„k ‚el„a ‡¯˜ÈÂ , «¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ«ƒ¿≈

‚el„a ÔÈ‡¯B˜ ÁÒt‰ ÈÓÈ ¯‡La24.ÌÈL„Á ÈL‡¯k , ƒ¿»¿≈«∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈√»ƒ

ירחא,21) בריש הלילא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
שמע  אמר: דלוגי, מדלגי דקא שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר
וראה  לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה
אך  אותם, להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים
שמע  אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר

בידיהם]. אבותיהם מנהג אלא 22)מינה שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד "תנא

חלוק 24) יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק
בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל בקרבנותיו מחבירו

.Á„Ú Ïl‰‰ ˙lÁzÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ?ÔÈ‚l„Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«««≈«
e¯ÎÊ '‰" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ"«»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«≈¿≈¿»»
‰Ó" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú 'eÎÂ "C¯·È¿»≈¿««¿»¿«≈¿≈»
ÔÓ" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú "'‰Ï ·ÈL‡»ƒ«««¿»¿«≈¿≈ƒ

Ê .Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú "di È˙‡¯˜ ¯ˆn‰‚‰n‰ ‡e‰ ‰ «≈«»»ƒ»«««≈∆«ƒ¿»
¯Á‡ ‚elc ÔÈ‚l„Ó LÈÂ .ËeLt‰25. «»¿≈¿«¿ƒƒ«≈

ו"אהבתי".25) לנו" "לא לדלג נוהגים ואנו

.ËÏl‰‰ ˙‡ ‡¯Bw‰Â .Ïl‰‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ÌBi‰ Ïk»«»≈ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆««≈
Ú¯ÙÓÏ26‡ˆÈ ‡Ï -27Û‡ - ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ‰‰LÂ ‡¯˜ . ¿«¿≈«…»»»»¿»»¿»«¿»»«

ÌÈÓÈ .‡ˆÈ ,Blk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»»»ƒ
˜¯t ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï BÏ LÈ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL∆¿ƒ»∆∆««≈≈¿«¿ƒ≈∆∆
ÌÈÓÈÂ .˜ÈÒÙÈ ‡Ï ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a Ï·‡ ,˜¯ÙÏ¿∆∆¬»¿∆¿««∆∆…«¿ƒ¿»ƒ
.˜ÒBt ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ,‚el„a Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿««∆∆≈

טוב:26) שם הבעל בשם מסביר [=והרבי להתחלה מהסוף
כל  לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע"
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קכג dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - lel` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לזמננו]. "ממזרח 27)קשר בהלל שנאמר ממה זאת למדו
לא  וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש

למפרע. ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו,

.È.ÂÈÙÏ C¯·Ó ,Ïl‰‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯ÓBbL ÌBÈ Ïk»∆¿ƒ∆««≈¿»≈¿»»
?C¯·Ó „ˆÈk .C¯·Ó - ÂÈ¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬¿»≈«¬»¿»≈≈«¿»≈
ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜ÈcˆÂ ,EÈOÚÓ Ïk eÈ‰Ï‡ '‰ EeÏl‰È¿«¿¡…≈»«¬∆¿«ƒƒ«¬ƒƒ
e„BÈ ‰p¯a Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ,EBˆ¯ ÈOBÚ≈¿∆¿»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
EÓLÏ ÌÈÚÂ ,˙B„B‰Ï ·BË EÏ ,'‰ ‰z‡ Èk .EÓLÏƒ¿∆ƒ«»¿¿¿»ƒ¿ƒ¿
,'‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï‡‰ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe ,¯nÊÏ¿«≈≈»¿«»«»»≈»«»
CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ ¯‡ÙÓ‰ ÁaLÓ‰ Ïl‰Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿À»«¿À»«¿…»«¿«»»ƒƒ¿…

.„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆

.‡ÈÈk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ
"È˙ÈÚ28ÈzL ¯·„Â ¯·c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»ƒ«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈

e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ - ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈÓÚt¿»ƒ»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬
.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ - ÏtÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…≈¿ƒ

כפול 28) אינו ולמטה ומ"אודך" כפול הפרק שכל לפי
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך

.·ÈCk ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‚‰Óƒ¿«¿ƒ«««≈ƒ≈¬»ƒ»ƒƒ»
,Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜nL ÏB„b‰ C¯·nL ¯Á‡ :‰È‰ÏÈÁ˙Ó »»««∆¿»≈«»∆«¿∆∆««≈«¿ƒ

¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"dÈeÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿»¿»»»ƒ«¿»¿≈
."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ È„·Ú eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿«¿≈¿»»»ƒ«¿»
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈«¿∆≈¿»»»ƒ
‰zÚÓ C¯·Ó '‰ ÌL È‰È" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰"«¿»¿≈¿≈¿ƒ≈¿…»≈«»
Ïk ÏÚ ÔÎÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»¿»»»ƒ«¿»¿≈«»
‰‡Ó "dÈeÏÏ‰" Ïl‰‰ ÏÎa ÔÈBÚ e‡ˆÓpL „Ú .¯·c»»«∆ƒ¿¿ƒ¿»««≈«¿»≈»
ÏL ÂÈ˙BL :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈÓÚt ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ»»∆¿»∆

Ô¯‰‡29. «¬…

ãycew zegiyn zecewpã

lka oiper e`vnpy cr xac lk lr oke 'ielld oiper mrd lke"
ly eizepy oiipnk minrt mixyre yelye d`n 'ielld lldd

."odkd oxd`

החזקה" ב"י"ד כותב שאינו הרמב"ם של דרכו להבין: וצריך
שמספר  לציין ראה טעם ומה וכד', גימטריות סימנים,
שנותיו  כנגד הוא זה למנהג "הללויה" שאומרים הפעמים

הכהן. אהרון של
אהרן  של שנותיו מניין הרמב"ם שנקט שמה לבאר ויש
אהרן  של שנותיו "כמניין ומהמילים הלכה , הוא גם הכהן
בדין  הרמב"ם של המיוחדת שיטתו לומדים אנו הכהן"
(בית  "המאירי" הקשה זה מנהג על ובהקדים: ההלל. אמירת
שאין  תפילה הוא ההלל שהרי ושאל לח.) סוכה הבחירה
שאינה  שכיון שם ותירץ חובה, ידי חברו בה מוציא אדם

זה. באופן לאומרו בהלל חכמים הקילו לכן ממש תפילה
סובר  לילך", ראוי "ובו זה מנהג על שכתב הרמב"ם אבל

באופן ההלל לתפילה שאמירת לכתחילה נחשבת שכזה

ומכאן  תפילה. חובת ידי בה יוצא הללוי' העונה וכל גמורה,
ההלל  לדעתו כי כ"המאירי" שלא היא הרמב"ם ששיטת
גמורה  בשלמות היא זה באופן ואמירתו תפילה, כן הוא
השליח־ציבור, בתפילת חובה ידי הציבור הוצאת כאן ואין
שיטת  ובטעם בדבר. חכמים של קולא לא גם וממילא
ישנה  הציבור, באחדות אופנים ששני לומר יש הרמב"ם
מטרת  למען היחיד ביטוי על וויתור מתוך הבאה אחדות
וזהו  ממש, תפילה אינה אכן שכזו באחדות תפילה הכלל,

ה"מאירי". לדעת הגדר אכן
יותר, גבוהה אחדות ישנה שאותה אבל מהסוג אחדות

שאינה  עד גדולה כה והיא ישראל, בעם הכהן אהרן פעל
עצמו  הוא כאילו בה המרגיש היחיד ביטוי את "מוחקת"
ב"מניין  הנרמזת הרמב"ם לשיטת לקונו. ומהלל מתפלל
אומרי  בין המצויה האחדות זוהי הכהן" אהרן של שנותיו

ממש. גמורה תפילה היא כך ומשום זה, כמנהג ההלל
(229 cenr b"k wlg y"ewl it lr)

כנגד 29) הללויה עונין שישראל פעמים וג' ועשרים "מאה
לאהרן  בקדשו, אֿל הללו הללויֿה אהרן, של שנותיו

ה'". קדש לאהרן קדושו,

.‚È˜¯ÙÂ ˜¯t Ïk L‡¯Ï ÚÈbÓ ‡¯Bw‰Lk ÔÎÂ30Ô‰ , ¿≈¿∆«≈«ƒ«¿…»∆∆»∆∆≈
¯ÓB‡ ‡e‰Lk ?„ˆÈk .¯Ó‡M ‰Ó ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿¿ƒ«∆»«≈«¿∆≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰ Ïk ,"ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒ
˙Èa" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰Â ."ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿«≈≈≈
„Ú ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÊÚÏ ÌÚÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈«…≈¿»»»ƒ«¿»«
ÏÎÂ ,"ÈeÁz ÈÏB˜ ˙‡ '‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒƒƒ¿«∆ƒ«¬»¿»
.'eÎÂ "'‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿
Ïk ,"ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ‡¯Bw‰ ¯Ó‡iLk ÔÎÂ¿≈¿∆…««≈«¿∆»ƒ»
."ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆»ƒ

פרקים".30) ראשי לענות "שמצוה

.„ÈÔÈBÚ Ì‰Â ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰«≈≈»»ƒ»»¿≈ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ÂÈ¯Á‡«¬»»»ƒ»»««ƒ∆≈
Ì‰Â ,"‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡e‰ .˜¯t L‡…̄∆∆≈»»«¿ƒ»»¿≈
Ce¯a" ¯ÓB‡ ‡e‰ ."‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ÌÈBÚƒ»»«¿ƒ»»≈»
‰È‰ Ì‡Â ."‡a‰ Ce¯a" ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"‡a‰«»¿»»»¿ƒ»«»¿ƒ»»
‰BÚ ,‰M‡ B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜n‰««¿∆∆««≈»»∆∆ƒ»∆
e‰Ê .Ïl‰‰ ÏÎa ‰lÓ ‰lÓ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆≈¿ƒƒ»ƒ»¿»««≈∆
el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ .CÏÈÏ Èe‡¯ B·e ,ÔBL‡¯‰ ‚‰n‰«ƒ¿»»ƒ»≈≈¬»ƒ¿«ƒ≈
B˙‡È¯˜a ˙BpLÓ ˙B‚‰Ó ˙BÓB˜n‰ ÏÎa È˙È‡»̄ƒƒ¿»«¿ƒ¿»¿Àƒ¿ƒ»

.„Á‡Ï ‰ÓBc Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ˙iÚ·e«¬ƒ«»»¿≈∆»≈∆∆¿∆»

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) נרות כמה בשלמות, ההדלקה משפטי בו נתבארו

ואם  שמן, זה ובאי השמן, ושיעור זמן, זה ובאי מדליקין,
ומדליקין  אותו מניחין מקום זה ובאי ממנו, ליהנות אסור
מפני  נפטר אדם ואם להדליקו, הראויים הם ומי אותו,
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המצוה, מעלת בביאור הפרק ונסתיים בשבילו. שמדליקים
ביתו  שנר נתבאר כן ואחר היום, לקידוש קודמת ושהיא
זה  בספרו רבינו ונכנס השלום. מפני חנוכה לנר קודם

בשלום. ויצא בשביתה

.‡‰È‰iL d˙ÂˆÓ ?‰kÁa ˜ÈÏ„Ó ‡e‰ ˙B¯ ‰nk«»≈«¿ƒ«¬À»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,„Á‡ ¯ ˜ÈÏ„Ó ˙È·e ˙Èa Ïk»«ƒ«ƒ«¿ƒ≈∆»≈∆»«¿≈««ƒ

„Á‡ Ì„‡ ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔÈa ÔÈa¯Ó2¯c‰Ó‰Â . ¿Àƒ≈∆…»»∆»»»∆»¿«¿«≈
‰Âˆn‰ ˙‡3ÏÎÏ ¯ ,˙Èa‰ ÈL‡ ÔÈÓk ˙B¯ ˜ÈÏ„Ó , ∆«ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿««¿≈««ƒ≈¿»
„Á‡Â „Á‡4ÌÈL ÔÈa ÌÈL‡ ÔÈa ,5¯˙BÈ ¯c‰Ó‰Â . ∆»¿∆»≈¬»ƒ≈»ƒ¿«¿«≈≈

¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚÂ ‰Ê ÏÚ6ÏÎÏ ¯ ˜ÈÏ„Ó , «∆¿∆ƒ¿»ƒ«À¿»«¿ƒ≈¿»
‰ÏÈÏ ÏÎa CÏB‰Â ÛÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡∆»««¿»»ƒƒ¿≈¿»«¿»

.„Á‡ ¯ ‰ÏÈÏÂ»«¿»≈∆»

כא:).2) (שבת וביתו" איש נר חנוכה, בכת"י:3)"מצות
(שבת,4)"המצוות". ואחד" אחד לכל נר "והמהדרין,

(ראה 5)שם). חנוכה בנר חייבות הנשים אף שהרי
ה"ד). פ"ג שמאי 6)למעלה בית המהדרין: מן "המהדרין

פוחת  ואילך מכאן שמונה, מדליק ראשון ביום אומרים,
מכאן  אחת, מדליק ראשון ביום אומרים, הלל ובית והולך.
ודעת  הלל. כבית והלכה שם). (שבת והולך" מוסיף ואילך
של  ההידור את גם מקיימים המהדרין מן שהמהדרין רבינו
זה  על חולקים ויש ואחד, אחד לכל להדליק המהדרין,

ה"ג. להלן וראה והמהדרין) ד"ה שם שבת ('תוספות'

.·‰ÏÈla - ‰¯OÚ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿≈««ƒ¬»»««¿»
,ÌÈ¯OÚ ÈL ÏÈÏ·e ,˙B¯ ‰¯OÚ ˜ÈÏ„Ó ÔBL‡¯‰»ƒ«¿ƒ¬»»≈¿≈≈ƒ∆¿ƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈLÏL ÈLÈÏL ÏÈÏ·e¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÌÈBÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

wilcn oey`xd dlila ,dxyr ziad iyp` eidy ixd cvik"
"...mixyr ipy lilae zexp dxyr

שיהיו  בספרד ערינו בכל פשוט "מנהג כתב ג' בהלכה אבל
ומוסיפין  הראשון בלילה אחד נר מדליקין הבית אנשי כל
שמכל־מקום  לומר ויש ולילה". לילה בכל נר והולכין
הרמ"א  מנהג ובפרט המהדרין, מן המהדרין כשיטת שניהם
מנהג  על בהוספה שהוא הרמב"ם לגבי אחרון דור שהיה
להלכה. הביאו שהרמב"ם אע"פ כך הונהג לא אבל ספרד
(634 cenr 'k wlg y"ewl it lr)

.‚ÈL‡ Ïk eÈ‰iL ,„¯ÙÒa eÈ¯Ú ÏÎa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»«∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈÙÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡ ¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙Èa‰««ƒ«¿ƒƒ≈∆»««¿»»ƒƒƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,‰ÏÈÏ ÏÎa ¯ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ≈¿»«¿»«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈa¯Ó ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,˙B¯ ‰BÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿»≈≈∆»«¿≈««ƒ¿Àƒ

„Á‡ Ì„‡ ‰È‰L ÔÈa7. ≈∆»»»»∆»

וצריך 7) הנס, פרסום משום היא חנוכה נר הדלקת שמצות
כל  ואם הוא. בחנוכה יום כמה הנרות בהדלקת היכר שיהיה
הנס, לתוספת היכר כלֿכך יהיה לא ידליק, ואחד אחד

שם). ('תוספות' הבית בני מספר שכך שיחשבו

.„˙Bit ÈzL BÏ LiL ¯8Ì„‡ Èa ÈLÏ ‰ÏBÚ ,9. ≈∆≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈»»
‰ÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ ,˙BÏÈ˙t dÙÈw‰Â ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓƒ≈¿»»∆∆¿ƒƒ»¿ƒƒ»»»∆»

ÈÏk10˙·LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk -11‡Ï ;„Á‡ ¯k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ ¯k elÙ‡Â ,‰¯e„Ók ˙ÈOÚ - ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙·LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי לתוכם והיינו 9)והכניס ב. כג, שבת
שם). (רש"י ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידיֿזה ההדלקה. לפני
ולא 11)יחד. נר להדליק היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.‰,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯Á‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ

,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

¯˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ ¯·Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆
˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k ¯pa ÔÓL ÔzÈL CÈ¯ˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆

˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«
˙¯Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙·ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆

Ì‡ - ˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏkL ¯Á‡ ˙˜ÏB„ ‰¯‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ
‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ¯19. »»¿«»¿«¿»∆

ב.12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב: כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן ¯
הערה  44 עמ' דק"ס - העתים בספר הגירסא לפי שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי קשה Á‡Ó¯‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י ועי' תאחר? איך כי כן, לומר

שם.14) פ"ב).15)שבת, (שבת אלפס שם:16)רב
משתשקע  הדליק לא שאם מדליק" - אדליק לא "דאי
זה  זמן אחר אבל השוק, מן רגל שתכלה עד מדליק החמה,

מדליק. לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי "ואי
שם אלפס (רב זה כשיעור שתדלק שמן השני).בה בפירוש

שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס רב
לשיעורה". נמי "ואי

.Â‰kÁ ¯Ï ˙B¯Lk ˙BÏÈ˙t‰ ÏÎÂ ÌÈÓM‰ Ïk20, »«¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈¿≈¬À»
,‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓ ÌÈÓM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«««¿ƒ»

˙BÏÈ˙t‰ Ô˙B‡a ‰ÙÈ ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡Â21elÙ‡Â . ¿≈»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ ‰kÁ ÈÓÈ CB˙aL ˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»∆¿¿≈¬À»À»¿«¿ƒ«¿»ƒ

˙aL ¯ Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L ˙BÏÈ˙t‰Â22ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆≈«»¿ƒ
¯eÒ‡L23‰kÁ ¯Ï LnzL‰Ï24.ÏÁa ÔÈa ˙aLa ÔÈa ∆»¿ƒ¿«≈¿≈¬À»≈¿«»≈¿…

˙BÚÓ ˜c·Ï elÙ‡Â25¯eÒ‡ d¯B‡Ï Ô˙BÓÏ B‡26. «¬ƒƒ¿…»ƒ¿»¿»»

אין 20) חכמים שאמרו ושמנים "פתילות ב: כא, שבת
בין  בחול בין בחנוכה, בהם מדליקין בשבת, בהם מדליקין

לה"21)בשבת". זקוק אינו - "כבתה היא: שהלכה מפני
ה"ה. למעלה רבינו שפסק וכמו להדליק 22)(שם) שאסור

אחר  נמשכים שאין הגרועים השמנים באותם שבת נר
בהן, נתלית האור שאין הגרועות הפתילות ובאותן הפתילה,
בשעה  אותה ויטה אפל, הנר אור יהיה שמא "גזירה
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ה"ה). שבת מהל' (פ"ה לאורה" שם.23)שישתמש שבת,
המקדש,24) בבית במנורה שקרה לנס זכר שנעשה לפי

כמנורה שם).עשאוה בשבת (ר"ן כלל בה משתמשים שאין
הנר. את יטה שמא לחשוש אין כן תשמיש 25)ואם שהוא

גדול. עיון צריך ואינו א.26)קל, כב, שבת

.ÊıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ BÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰kÁ ¯27 ≈¬À»ƒ¿»¿«ƒ«∆«≈ƒ«
È„k ,˙ÈaÏ ÒÎp‰ Ï‡ÓO ÏÚ Á˙tÏ CeÓq‰ ÁÙha«∆««»«∆««¿…«ƒ¿»««ƒ¿≈

Ï‡ÓOÓ ‰kÁ ¯Â ÔÈÓÈa ‰ÊeÊÓ ‰È‰zL28‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆¿»ƒƒ¿≈¬À»ƒ¿…¿ƒ»»
‰iÏÚa ¯„29˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ÔBlÁa BÁÈpÓ , »»¬ƒ»«ƒ«««¿»ƒ¿

ÌÈa¯‰30‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÁÈp‰L ‰kÁ ¯Â . »«ƒ¿≈¬À»∆ƒƒ¿«¿»≈∆¿ƒ«»
¯k BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -31. …»»¿¿ƒ∆≈ƒ»

ושבים.27) לעוברים הנס את לפרסם ב . כא, שם
כב.).28) (שבת במצוות מוקף פתח 29)ויהיה לו שאין

הרבים. לרשות ב.30)פתוח כא, א.31)שם כב, שם
יותר. לא אבל אדם, של עינו שולטת אמה עשרים שעד

.Á‰kq‰ ÈÓÈa32B˙Èa CB˙a ‰kÁ ¯ Ì„‡ ÁÈpÓ ƒ≈««»»«ƒ«»»≈¬À»¿≈
Bic - BÁÏL ÏÚ BÁÈp‰ elÙ‡Â .ÌÈÙaÓ33CÈ¯ˆÂ . ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ«À¿»«¿»ƒ

B¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯Á‡ ¯ ˙Èa‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï34Ì‡Â . ƒ¿¿««ƒ≈«≈¿ƒ¿«≈¿¿ƒ
¯Á‡ ¯ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰¯e„Ó ÌM ‰˙È‰35Ì„‡ Ì‡Â . »¿»»¿»≈»ƒ≈«≈¿ƒ»»

CÈ¯ˆ - ‰¯e„ÓÏ LnzL‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ,‡e‰ ·eLÁ»∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»»ƒ
¯Á‡ ¯36. ≈«≈

בחוץ.32) אור להוציא ב.33)שאסור כא, שם
מצוה.34) לשם חנוכה נר שהדליק שמשתמש 35)להיכר

חנוכה. לנר היכר ויש המדורה, שם.36)לאור שבת,

.ËB‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á B˜ÈÏ„‰L ‰kÁ ¯Ì"ekÚ ≈¬À»∆ƒ¿ƒ≈≈∆¿»»«
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿«∆«¿ƒ∆ƒ∆«»

‰˜Ï„‰a37BÁÈp‰Â ˜eÏ„ B‡ÈˆB‰Â ÌÈÙaÓ B˜ÈÏ„‰ . ¿«¿»»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈…»»¿«∆«¿ƒ∆

BÓB˜Óa38,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - „ÓÚÂ B„Èa ¯p‰ ÊÁ‡ . ƒ¿»««≈¿»¿»«…»»¿
„ÓBÚ ‡e‰ Bk¯ˆÏ :¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L39˙ÈLLÚ .40 ∆»∆≈¿»¿≈¬»ƒ

daÎÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˙˜ÏB„ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»«À¿»≈«»¿«»
‡ÏÂ ,‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰˜Ï„‰‰L .d˜ÈÏ„Óe C¯·Óe¿»≈«¿ƒ»∆««¿»»ƒ«ƒ¿»¿…

‰Áp‰‰41‰kÁ ¯pÓ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓe .42. ««»»À»¿«¿ƒ≈¬À»ƒ≈¬À»

הנר 37) יניח במצוה והחייב ידליקו אלו אם מועיל ולא
כג.). (שם הנחה ולא מצוה עושה הדלקה כי במקומו,

ב.38) כב, בחוץ.39)שם, שעמד ואףֿעלֿפי שם.
נר 41)פנס.40) "להדליק מברכים: כך שהרי א. כג, שם,

עושה 42)חנוכה". הדלקה שהרי מצוה, ביזוי כאן ואין
כב:). (שם במצוה הוא עוסק - שמדליק בעת כן ואם מצוה,
בזה  להדליק כדי חנוכה מנר גפרור או קיסם להדליק אבל

ראב"ד. ועי' מצוה, ביזוי משום אסור, - אחר חנוכה נר

.È‰ÎÈ¯ˆ ,˙BÁe¯ ÈzLa ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL ¯ˆÁ»≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»
ÁÈp‰ ‡Ï :BÊ Áe¯a ÌÈ¯·BÚ‰ e¯Ó‡È ‡nL ;˙B¯ ÈzL¿≈≈∆»…¿»¿ƒ¿«…ƒƒ«
„Á‡a ˜ÈÏ„Ó ,˙Á‡ Áe¯a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰kÁ ¯≈¬À»¬»ƒ»¿««««¿ƒ¿∆»

Ô‰Ó43. ≈∆

א.43) כג, שם

.‡ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Á¯B‡≈«∆«¿ƒƒ»»¿≈≈»ƒ
Ba Á¯‡˙pL ÌB˜na ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï44˙Èa BÏ ÔÈ‡ . ¿«¿ƒ»»«»∆ƒ¿»«≈«ƒ

Á¯‡˙pL ÌB˜na ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ,Ba ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»«
ÔÓMa Ô‰nÚ ÛzzLÓe ,Ba45ÈÙa ˙Èa BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ»∆«∆∆¿ƒ»»«ƒƒ¿≈

CÈ¯ˆ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Èt ÏÚ Û‡ - BÓˆÚ«¿««ƒ∆«¿ƒƒ»»¿≈»ƒ
ÔÈ¯·BÚ‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L ˙Èaa ˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈»¿ƒ

טז.44) והערה ה"ד פ"ג למעלה וראה שם. שבת,
חנוכה 46)שם.45) נר הדליק לא העוברים: יאמרו שלא

שם). אלפס, (רב

.·È,„‡Ó „Ú ‡È‰ ‰·È·Á ‰ÂˆÓ - ‰kÁ ¯ ˙ÂˆÓƒ¿«≈¬À»ƒ¿»¬ƒ»ƒ«¿…
ÛÈÒB‰Ïe Òp‰ ÚÈ„B‰Ï È„k da ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈»¿≈¿ƒ««≈¿ƒ
elÙ‡ .eÏ ‰OÚL ÌÈqp‰ ÏÚ BÏ ‰È„B‰Â Ï‡‰ Á·La¿∆«»≈¿»»««ƒƒ∆»»»¬ƒ
¯ÎBÓ B‡ Ï‡BL ,‰˜„v‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«∆»ƒ«¿»»≈≈

˜ÈÏ„Óe ˙B¯Â ÔÓL Á˜BÏÂ B˙eÒk47. ¿¿≈«∆∆¿≈«¿ƒ

רבי 47) את תלמידיו "שאלו כז:): (מגילה אמרו שהרי
לי, היתה זקנה אמא להם, אמר ימים? הארכת במה זכאי:
היום", קידוש לי והביאה שבראשה, כיפה מכרה אחת פעם
כסותו, מוכר או שואל חנוכה נר שלמצוות כלֿשכן כן אם
בהלכה  כדלהלן היום, לקידוש קודמת חנוכה נר מצות שהרי

פענח'). ('צפנת הבאה

.‚ÈÈ¯‰48Lec˜ ÂÈÙÏe ,˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ¬≈∆≈∆»¿»««¿»»ƒ
ÌBi‰49ÔÓL ˙B˜Ï ÌÈc˜Ó - ‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â «¿«¿»«≈¬À»«¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈ‡B‰ ;ÌBi‰ Lec˜Ï ÔÈi‰ ÏÚ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¬À»«««ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰ÈLe50‰kÁ ¯ ÌÈc˜‰Ï ·ËeÓ , ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«¿ƒ≈¬À»

Òp‰ ÔB¯ÎÊ Ba LiL51. ∆≈ƒ¿«≈

ב.48) כג, שבת.49)שבת של לקידוש יין לקנות
השבת 50) יום את לקדש ש"מצותֿעשה שאףֿעלֿפי

מהל' (פכ"ט לקדשו" השבת יום את זכור שנאמר: בדברים,
כ  סופרים, מדברי אלא אינו היין על לקדש - ה"א) מו שבת

(ה"ו). רבינו שם הפת.51)שכתב על יקיים היום וקידוש

.„ÈB˙Èa ¯ ÂÈÙÏ ‰È‰52B˙Èa ¯ B‡ ,‰kÁ ¯Â »»¿»»≈≈¿≈¬À»≈≈
B˙Èa ÌBÏL ÌeMÓ ,Ì„B˜ B˙Èa ¯ - ÌBi‰ Lec˜Â53; ¿ƒ«≈≈≈ƒ¿≈
BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏL ˙BOÚÏ ˜ÁÓ ÌM‰ È¯‰L54. ∆¬≈«≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ¿

ÌBÏL ˙BOÚÏ ‰z ‰¯Bz‰ ÏkL ,ÌBÏM‰ ÏB„b»«»∆»«»ƒ¿»«¬»
ÌÏBÚa55‰È˙B·È˙ ÏÎÂ ,ÌÚ ÈÎ¯„ ‰ÈÎ¯c :¯Ó‡pL . »»∆∆¡«¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»

.ÌBÏL»

בית 52) שלום משום לשבת, נר להדליק שמצוה שבת, נר
ה"א). שבת מהל' ב.53)(פ"ה כג, נג,54)שבת סוכה

שמח'.55)ב. 'אור – ב. נט, גיטין

ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ¿»
- ˙aL ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ÂÈ˜¯Ùe ,¯OÚ∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿«»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL¿ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ¯BOÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«»¿»¿»ƒƒ¿
ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»≈
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`zeyiקכו zekld - miyp xtq - lel` b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰vÓe«»¿»¿»ƒƒ¿»¿À»¿»
.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL -¿»¿»ƒƒ¿¿»ƒ«¿»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿
- ‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ˙BiÚz«¬ƒ¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

iriax xtqxtq `EdemiWp ¥¤§¦¦§¥¤¨¦
.· .˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰ .„ .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â .‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ .‰ .‰Ïe˙a ‰¯Ú«¬»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.Ì˙BÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
‰M‡ ‡OÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ»
‰a˙Î ‡Ïa ‰M‡ ÏÚa˙ ‡lL (· .ÔÈLec˜Â ‰a˙Îaƒ¿À»¿ƒƒ∆…ƒ»≈ƒ»¿…¿À»
(„ .‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÚÓÈ ‡lL (‚ .ÔÈLec˜ ‡Ï·e¿…ƒƒ∆…ƒ¿«¿≈¿¿»

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האשה,1) מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר

לאווין  איסורי שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד
עשה. ואיסורי

.‡Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ - d˙B‡ ‡OÏ ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒƒ»»«¿ƒ»¿≈

‰M‡Ï BÏ ‰È‰˙Â ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa dÏÚB·e2ÔÂÈk . ¬»≈¿≈«¿¿ƒ¿∆¿ƒ»≈»
‡OÏ LÈ‡‰ ‰ˆ¯È Ì‡L ,Ï‡¯OÈ eeËˆ ‰¯Bz ‰zpL∆ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿∆»ƒƒ»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú ÈÙa ‰lÁz d˙B‡ ‰˜È - ‰M‡ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿««»
‡·e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰M‡Ï BÏ ‰È‰z3 ƒ¿∆¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»

.‰ÈÏ‡≈∆»

בסנהדרין 2) אמרו וכן איש, אשת משום עליה חייב וחבירו
(בראשית  בעל" בעולת "והיא בתורה: שנאמר מה על נז:
ולא  לחופה נכנסה נח), (לבני להם יש בעל "בעולת - ג) כ,

ז. ט, מלכים הל' והשווה להם". אין כלומר,3)נבעלה
בביאה. תחילה אותה יקנה אשה, לו ליקח איש ירצה אם
ובעלה" אשה איש יקח "כי הפסוק: מובא ט: ובקידושין
ריג. עשה לרבינו, המצוות' ב'ספר הוא וכן א). כד, (דברים

.·‰OÚ ˙ÂˆÓ - el‡ ÔÈÁewÏÂ4.Ì‰ ‰¯Bz ÏL ¿ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆»≈
ÛÒÎa :˙È˜ ‰M‡‰ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡·e5, ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»ƒ»ƒ¿≈¿∆∆

¯ËLa B‡6‰‡È·a B‡ ,7‡È·a .‰¯Bz‰Ó - ¯ËL·e ‰8, ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ÛÒÎ·e9ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,el‡ ÔÈÁewÏÂ . ¿∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈≈«ƒ¿»ƒ

„Á‡a ˙È˜pL ‰M‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÒe¯‡ B‡ ÔÈLecƒ̃ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ10B‡ ˙Lc˜Ó ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ , ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿À∆∆

˙Ò¯‡Ó11. ¿…∆∆

במנין 4) למעלה שכתב וכמו הנישואין, הם המצוה עיקר
במסכת  נראה (וכן וקידושין" בכתובה אשה "לישא המצוות
אלא  המצוה) עיקר אינם שהאירוסין יח: קטן מועד
(כסףֿמשנה  המצוה תחילת הם האירוסין) = ) שהליקוחין

רבינו). בן ר"א הרי 5)בשם לה: ואומר פרוטה לה נותן
ה"א. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת לה 6)את כותב

ה"ג. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת את הרי הנייר, על
עמה 7) ומתייחד זו, בבעילה לי מקודשת את הרי לה אומר

ה"ח. פ"ג, לקמן ובועלה, עדים שני אמרו 8)בפני וכן
אשה  איש יקח "כי בתורה שנאמר מה על ט:) (קידושין
- "ובשטר בביאה". שנקנית מלמד "ובעלה, - ובעלה"
(מקדשים  ומכניס גומר בו) (מגרשים ומוציא וגומר הואיל
- והיתה ויצאה קרא: "אמר ה.) (קידושין אמרו וכן בו)".
בשטר, יציאה מה (גירושין), ליציאה (קידושין) הויה מקיש

בשטר". הויה כסף 9)אף שקנין אע"פ כי חכמים. מדברי
קידושין  (ראה עפרון משדה קיחה קיחה בגזירהֿשוה, נלמד
סופרים. מדברי נקרא: בתורה, מפורש ואינו הואיל ב.)
מבינים  היינו לא פירושו, חכמים קיבלו אילולא כלומר,
שורש  המצוות' ב'ספר רבינו יסד וכן (כסףֿמשנה). כך אותו
הוא  מידות מי"ג באחת חכמים שהוציאו מה כל לא כי שני,
שהוא  בפירוש בו יאמרו אלאֿאםֿכן דאורייתא, נקרא
שגם  שאע"פ בתשובתו רבינו ביאר וכבר מדאורייתא.
ואינם  והיתה" "ויצאה של בהיקש נלמדים שטר קידושי
אמרו  ט: בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב"ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתבֿידו המתוקנים דבריו נוסח ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי 3 עמ' לקידושין ב'מאירי'
רמ"ך  כתב וכן סופרים. מדברי שכסף שכתב ממה בו שחזר
בספרו  והגיה הרב שחזר אוקספורד), (כתבֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב: רבנו דברי ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי
שהרי  וביאה, שטר קידושי כמו באשה גומר ואינו בלבד,
אשת  היא הרי . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב בפירוש

ב  מיתת חייב . . . עליה והבא בהל'איש, כתב וכן יתֿדין".
לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ"ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי  והשווה בתורה. בפירוש נכתב ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב: הי"ב, פי"ז כלים בפירושו רבינו
ואע"פ  סופרים, מדברי יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע"פ
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב. פ"י, לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙ÈOÚÂ ‰M‡‰ ˙È˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈»ƒ»¿«¬≈¿À∆∆««ƒ
‡È‰ È¯‰ - dÏÚa ˙È·Ï ‰ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÏÚ· ‡lL∆…ƒ¿¬»¿…ƒ¿¿»¿≈«¿»¬≈ƒ
˙˙ÈÓ ·iÁ - dÏÚaÓ ıeÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«»»∆»ƒ«¿»«»ƒ«

ÔÈc ˙Èa12Ëb ‰ÎÈ¯ˆ - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .13. ≈ƒ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»≈
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פ"ג.12) ביאה איסורי בהל' כמבואר חנק, או סקילה
כריתות.13) ספר

.„Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÏÚB·e d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒ≈»¿»»≈»«

CÏB‰Â C¯c‰ Ì‡14‰L„˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .15. ≈«∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰L„w‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰ ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»«»∆∆¿»«¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌLÏ ‰M‡ ÏÚBa‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ˙BaÓ ‰L„¿̃≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»»«≈ƒ»¿≈
ÏÚaL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÔÈLec˜ ‡Ïa ˙eÊ¿¿…ƒƒ∆ƒ«»¿ƒ∆»«

‰L„˜16. ¿≈»

טז.14) לח, בבראשית שנאמר הכתוב 15)כמו כלשון
וכפירוש  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא: שם,

לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י
לכל  עצמה שמפקירה במי אלא קדשה איסור אין הראב"ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
מלקות  איסור שאין יודה רבינו גם כי ויתכן קידושין". ובלא
בהל' מדבריו שמבואר כמו לכך, עצמה שמכינה במי אלא
בתך  את תחלל אל נאמר "לכך הי"ז: פ"ב, בתולה נערה
ולא  ממון ולמפתה לאונס תורה שחייבה שזה - להזנותה
. . . לכך עצמה הכינה ולא מקרה הדבר כשאירע מלקות,
הרי  . . . עליה שיבוא מי לכל מוכנת בתו הניח אם אבל
תהיה  לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה, היא
וכן  שם. דבריו על כאן רבינו שסמך וכנראה, קדשה".
הל' רבינו דברי והשווה משנה'. ה'כסף מרן שם החליט
ופילגשים, נשים (המלך) לוקח "וכן ה"ד: פ"ד, מלכים
ובלא  כתובה בלא ופילגשים וקידושין, בכתובה נשים
אבל  לו, ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד אלא קידושין
אחר  בלבד העבריה באמה אלא בפילגש אסור ההדיוט
נבוכים' ב'מורה רבינו יאמר הקדשה, איסור וטעם יעוד".
כי  והתמדתו, המשגל תאות רוב מניעת הוא מט, ח"ג
האדם  יתעורר לא כי התאוה, תוסיף הקדשות גופי בהתחלף
מתחדשים, לגופים כהתעוררו תמיד בו שהרגיל אחד לגוף
מאד, גדולה היא באיסור והתועלת והענינים. הצורות חלוקי
היו  מותרת, הקדשה היתה אילו כי הקטטות. מניעת והיא
היו  ולא אחת בעת הרבה אנשים אחת אשה אל באים
אותה  או זה, את זה הורגים והיו מהמחלוקת, נמלטים

יתגודדו". זונה "ובית ככתוב:

.‰¯Ò‡L Ïk17˙¯k B˙‡Èa ÏÚ ·iÁÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa18 …∆»«ƒ»«»¿«»«ƒ»»≈
˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ˙B¯eÓ‡‰ Ì‰Â -19˙B‡¯˜p‰ Ô‰ - ¿≈»¬¿»»««¬≈≈«ƒ¿»

‰Â¯Ú ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ .˙BÈ¯Ú20Ì‡ ÔB‚k . ¬»¿»««≈∆ƒ¿≈∆¿»¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·e ˙BÁ‡Â21. ¿»«¿«≈»∆

הבא 18)הכתוב.17) עולם לחיי יזכה שלא כרת, עונש
תשובה  הל' רבינו (לשון כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא

א). יעשה 19)פ"ח, אשר כל כי נאמר: ובסופו יח. פרק
הנפשות. ונכרתו האלה התועבות בפירושו 20)מכל רש"י

הוא, גילוי לשון - ערוה אומר: יח) כ, (ויקרא לתורה
זעוה  כמו דבר, לשם בתיבה יורדת והוא"ו ערה. משורש
לויקרא  בפירושו והראב"ע אח. מגזרת אחוה וכן זע, מגזרת

להתכסות. צריך נחשף מגונה דבר - ערוה יאמר: ו) (יח,
הזיווג  אבר - ערוה אמר: שם, והקבלה' ה'כתב ובעל
כמו  וחיבור דיבוק ענין הוראתו "ערה" שורש כי והדיבוק,
כאזרח  "ומתערה וכן: ז). יט, (ישעיה יאור" על "ערות
בו, והדיבוק שהזיווג מקום ואותו לה). לז, (תהלים רענן"

ערוה. איסורי 21)יקרא בהל' מבוארים דיניהן ופרטי
ביאה.

.Â‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L ,˙B¯Á‡ ÌÈL LÈÂ22, ¿≈»ƒ¬≈∆≈¬ƒƒ««»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â23ÈtÓ ,˙BiL ˙B‡¯˜p‰ Ô‰Â . ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙BÈ¯ÚÏ ˙BiL Ô‰L24.‰iL ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ∆≈¿ƒ»¬»¿»««≈∆ƒ¿≈¿ƒ»
ÔÈ‡ BÊÂ .Bn‡ Ì‡ (‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ≈¿≈≈≈ƒ¿≈
‰ÏÚÓ „Ú Bn‡ Ì‡ Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈ƒ««¿»

a Bn‡ È·‡ Ì‡ (· .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓ„·Ï25Ì‡ (‚ . «¿»¬»≈¬ƒƒƒ¿«≈
Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡Ì‡ »ƒ¿≈»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈

ÂÈ·‡ È·‡ Ì‡ („ .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓÏ „Ú ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»¬»≈¬ƒ»ƒ
„·Ïa26,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡ È·‡ ˙L‡ (‰ . ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ¿≈»∆¿≈

(Â .epnÓ „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙L‡ elÙ‡¬ƒ≈∆«¬…»ƒ¬»«∆»ƒ∆
„·Ïa Bn‡ È·‡ ˙L‡27ÔÓ ·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Ê . ≈∆¬ƒƒƒ¿«≈∆¬ƒ»»ƒ

Ì‡‰28ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Á . »≈≈∆¬ƒ»≈≈ƒ»≈≈ƒ
·‡‰29Ba ˙lk (Ë .30elÙ‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ . »»««¿¿≈»∆¿≈¬ƒ

,‰¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba Ôa Ôa Ôa ˙lk««∆∆∆¿«»»»¬»
.eÈ·‡ ·˜ÚÈ ÏÚ ‰iL epnÓ „Á‡ ˙L‡ ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆≈∆∆»ƒ∆¿ƒ»««¬…»ƒ

„·Ïa Bza ˙lk (È31„·Ïa Ba ˙a ˙a (‡È .32(·È . ««ƒƒ¿«««¿ƒ¿«
„·Ïa Ba Ôa ˙a33˙a („È .„·Ïa Bza ˙a ˙a (‚È . «∆¿ƒ¿«««ƒƒ¿««

˙a (ÊË .„·Ïa BzL‡ Ôa Ôa ˙a (ÂË .„·Ïa Bza Ôa∆ƒƒ¿««∆∆ƒ¿ƒ¿««
BzL‡ ˙a ˙a34BzL‡ È·‡ Ì‡ Ì‡ (ÊÈ .„·Ïa35 ««ƒ¿ƒ¿«≈≈¬ƒƒ¿

Ì‡ Ì‡ (ËÈ .„·Ïa BzL‡ Ì‡ ·‡ Ì‡ (ÁÈ .„·Ïaƒ¿«≈«≈ƒ¿ƒ¿«≈≈
Ì‡36„·Ïa BzL‡ È·‡ ·‡ Ì‡ (Î .„·Ïa BzL‡37. ≈ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ¿«

Ì‡‰ Ì‡ :Úa¯‡ - ˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BiM‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ∆≈»∆∆¿≈«¿«≈»≈
·‡‰ È·‡ ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú ·‡‰ Ì‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»¿≈»»«¿«¿»¿≈∆¬ƒ»»

‰hÓÏ „Ú Ba Ôa ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú38. «¿«¿»¿≈∆∆¿«¿«»

קורא 22) בבלי ובתלמוד איש. מפי איש החכמים שקיבלו
בניגוד  קבלה, דברי ובכתובים: בנביאים הנמצאים לדברים
ראה: תורה'. 'דברי הנקרא: משה בתורת שכתוב למה
מתורת  זה "דבר יז: קטן במועד וכן ב: קמא בבא י:, חגיגה
רבינו  דברי השווה למדנו". קבלה ומדברי למדנו, לא משה
אומר: קלז, בחולין ורש"י הי"ב. פ"א, תורה תלמוד הל'
כל  הקודש ברוח שקיבלו מפני קבלה נקראים נביאים "דברי
וראה  והמעשה". והדור השעה צורך לפי ונבואה נבואה

הבאה. שניות 23)הערה שאיסור אמרו, ושם כא. יבמות
יב, (קהלת הפסוק על וסמכו המלך, שלמה מתקנת מקורו
שלמה, שבא "קודם הרבה, משלים תיקן וחקר ואיזן ט):
שלמה  שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה
ע"י  ומשמרת נאחזת שהכפיפה כשם אזנים", לה ועשה
העריות. מן מתרחקין שניות איסור ע"י כך אזניה,

משמרתי 24) את ושמרתם :( ל יח, (ויקרא אמרה והתורה
איסור  ע"י כי שם). (יבמות למשמרתי משמרת עשו -

ערוה. באיסור יכשל לא אבי 25)השניות, אם אם ולא
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שמותרת.26)אמו. אביו אבי אבי לאם פרט 27)פרט
שמותרת. אמו אבי אבי אביו 28)לאשת אחי אשת אולם

ערות  יד) יח, (ויקרא ככתוב התורה, מן עליו אסורה האב מן
אחי  שבאשת הוכיחו נד: וביבמות תגלה, לא אביך אחי

מדבר. הכתוב האב מן ב.29)אביו כא, יבמות
נקראת 30) בנו אשת כי בנו, כלת נקראת בנו בן אשת

טו). יח, (ויקרא התורה מן עליו ואסורה פרט 31)"כלתו"
כא:). (יבמות שמותרת בתו בת אולם 32)לכלת כב. שם,

הפסק. לה שאין פסק סי"ב טו סי' אבןֿהעזר ערוך' ב'שולחן
להן ו  אין כולן הסוף, עד מכאן המנויות השניות בשאר כן

שם. ערוך' ה'שולחן לדעת איך 33)הפסק, תתמה ואל
הדורות, כל סוף עד אסורה תהיה בנו בן בן שכלת אפשר
תלוי  אינו עריות איסור כי מותרת? תהיה בנו בן בן ובת
(מגידֿמשנה). בפרטיו להרהר ואין היא, גזירה אלא בסברא

התורה,34) מן עליו אסורות אשתו בת בת או אשתו בן ובת
יז. יח, בויקרא אסורה 35)כמפורש אשתו אבי אם כי

תקח. לא בנה בת משום: התורה, מן אם 36)עליו אם כי
תקח, לא בתה בת את משום: התורה, מן אסורה אשתו

א.37)כנ"ל. כב, ביבמות מבואר זה כא,38)כל שם
לו, מותרת (חותנו) חמיו שאשת נראה רבינו ומדברי א.
בתלמוד  מבואר כן ואמנם השניות. בין מנאה לא שהרי
חמיו", באשת אדם "ומותר בפירוש: שאמרו כא. יבמות
חמיו  אשת אמרו: ה"ד פ"ב, יבמות ב'ירושלמי' אולם
וב'תוספות' כחמותו. (שנראית עין מראית מפני אסורה
טבחו  שהיה באחד בפרובינציא מעשה הביאו כא. ליבמות
רבינוֿתם  והפסיד חמיו, אשת לישא מזוג ויינו טבוח
לחורגת  ובנוגע סכ"ד. טז סי' אהע"ז בשו"ע וראה לסעודתו.
שם  אמרו האחים, בין הגדילה אחר) מבעל האב, אשת (בת
מראית  משום האחים לאחד להנשא שאסורה ב'ירושלמי'
התירוה, ב מג, סוטה בבבלי אולם כאחותם. שנראית עין,
וראה  אחותם. שאינה יודעים והכל קול, לדבר שיש משום

יא. סעיף טו, סי' אהע"ז בשו"ע

.Ê˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ ‡ÏÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa ¯Ò‡L Ïk…∆»«ƒ»«»¿…ƒ≈»»»≈
ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -39ÔÈ‡¯˜ „BÚÂ . ≈«ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰M„˜ È¯eq‡40‰ÚL˙Â .41‰ÓÏ‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ƒ≈¿À»¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»»
ÏB„b Ô‰ÎÏ42‰BÊ B‡ ‰Le¯b .43‰ÏÏÁ B‡44ÔÈa ¿…≈»¿»»¬»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ÔÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ45˙¯ÊÓÓe .46Ô·Ï ¿…≈»≈¿…≈∆¿«¿∆∆¿∆
¯ÊÓÓÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .Ï‡¯OÈ47Ï‡¯OÈ ˙·e . ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿»≈

È·‡BÓe ÈBnÚÏ48‡kc ÚeˆÙÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .49 ¿«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««»
‰ÎÙL ˙e¯Îe50¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚e .51. ¿»¿»¿»««∆ƒ»¿«≈

‰ÈÏÚ Ì·i‰ ˙eL¯ ÔÈ„ÚÂ ¯ÊÏ ˙‡OpL ‰Ó·ÈÂ52. ƒ»»∆ƒ»¿»«¬«ƒ¿«»»»∆»
‰ˆeÏÁ‰53‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰Le¯‚k ‡È‰ È¯‰ - «¬»¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰kÏ54ÌÈÈ˙p‰Â .55Ì‰ È¯‰ - ¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¬≈≈
Ì¯eq‡Â ,˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÊÓÓk¿«¿≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ56‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰·e .57¯‡a˙È ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈÈ˙p‰ Ì‰ ‰Ó EÏ¿»≈«¿ƒƒ

גרידא.39) תעשה) (=לא לאו איסור אלא בביאתן שאין
"קדושים 40) הכתוב פי על כן ונקראו במשנה. א כ, יבמות

גדול  לכהן באלמנה הנאמר ו) כא, (ויקרא לאלהיהם" יהיו

בגמרא). שם לאוין 41)(יבמות, איסורי תשעת מנין סדר
ד) זונה, ג) גרושה, ב) גדול, לכהן אלמנה א) כדלקמן: הוא
תרי"ג  במנין נפרדות במצוות נמנות אלו נשים כי חללה,
קנח  לאֿתעשה (מצות שלו המצוות' ב'ספר לרבינו המצוות
תירץ  כבר אחד, בלאו נכללו וחללה שזונה ואע"פ קס). -
לפיכך  כי נפרדים כלאוין שהן ט, שורש בסוף שם רבינו
לא  מאישה גרושה "ואשה ככתוב: בלאו, הגרושה נפרדה

בפנ  הגרושה על שלוקין כשם ללמד: כך יקחו", עצמה, י
עז: בקידושין וכמבואר עצמן, בפני וחללה זונה על לוקין
הנכלל  ממזרות איסור ה) שם). קסא לאֿתעשה (השווה
ומואבי  עמוני ו) שנד). (ל"ת אחת למצוה ונמנה אחד בפסוק
פצוע  ז) נג). (ל"ת אחת למצוה ונמנים אחד בפסוק הנכללים
ונמנים  אחד בפסוק נכללים הם גם שפכה, וכרות דכא
משנשאת, גרושתו מחזיר ח) שס), (ל"ת אחת למצוה
(ל"ת  לזר יבמה ט) שנו), (ל"ת מיוחדת למצוה הנמנית
לאישים  האסורים נשים גופי תשעה הם אלה וכל שנז),
לגוף  נחשבות - לממזר ישראל ובת לישראל וממזרת שונים.
ממזר  יבוא לא אחד: בדיבור בתורה בא איסורם כי אחד,

מהרא"י). ונמוקי לחםֿמשנה, (ע"פ ה' ואיסורה 42)בקהל
יד). כא, (ויקרא בתורה ישראל,43)מפורש בת שאינה כל

לו  להנשא אסורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל בת או
איסורי  בהל' כמבואר לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור

ה"א). (פי"ח, (כגון 44)ביאה כהונה מאיסור שנולדה זו
לכהן  האסורות מהנשים אחת וכן גרושה). מאשה כהן בת
ה"א). פי"ט, ביאה איסורי (הל' נתחללה - לכהן שנבעלה

ז.45) כא, ויקרא בתורה מאיסור 46)כמפורש שנולדה
ה"א. פט"ו ביאה, איסורי בהל' כמבואר ערוה,

ג).47) כג, (דברים בתורה נתגיירו,48)כמפורש ואפילו
ד). (שם בתורה מפורש ביציו.49)ואיסורם שנפצעו

ב).50) (שם בתורה מפורש ואיסורם (האבר). גידו שנכרת
אשר 51) הראשון בעלה יוכל "לא ד): כד, (שם, שנאמר

הוטמאה". אשר אחרי . . . לקחתה לשוב שלחה
(שם 52) אומרת והתורה לה, חלץ ולא ייבמה לא שעדיין

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה): כה,
יבמה.53) לה עח.).54)שחלץ (קידושין חכמים מדברי
ונקראו 55) יהושע, בימי בערמה שנתגיירו הגבעונים הם

ככתוב  המקדש לעבודת יהושע שנתנם שם על נתינים
ושואבי  עצים חוטבי . . . יהושע "ויתנם כז): ט, (יהושע

ה'". ולמזבח . . . ודוד 56)מים יהושע כי חכמים. מדברי
מהל' פי"ב כדלהלן לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו

הכ"בֿכגֿכד. ביאה שם.57)איסורי

.Á‰OÚa Ô˙‡Èa ¯eq‡L LÈÂ58.ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ BÈ‡Â , ¿≈∆ƒƒ»»«¬≈¿≈≈«»≈»ƒ
ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ :Ì‰ ‰LÏLe59¯B„Â ÔBL‡¯ ¯Bc , ¿»≈ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿

ÈL60˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,61Ô‰ÎÏ ‰ÏeÚ·e . ≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿»¿…≈
‡Ï' B‡ '‡B·È ‡Ï' el‡a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .ÏB„b»¿ƒ∆…∆¡«¿≈…»…

ÈLÈÏL ¯Bc' ¯Ó‡pL ÏÏkÓ ‡l‡ ,'ÁwÈ62Ì‰Ï ‡·È ƒ«∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ»…»∆
‡B·È ‡Ï ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯BcL ,„ÓÏ ‰z‡ '‰ Ï‰˜a63; ƒ¿««»»≈∆ƒ¿≈ƒ…»

‰z‡ 'ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ‡e‰Â' ¯Ó‡pL ÏÏkÓeƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»«»
‰Ïe˙a dÈ‡L ,„ÓÏ64ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .ÁwÈ ‡Ï »≈∆≈»¿»…ƒ«¿««»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ65. ¬≈¬≈«¬≈
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מכלל 58) הבא לאֿתעשה בצורת בתורה באה שאזהרתן
כדלהלן. כמצותֿעשה, שדינו אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי
מעוברת  מצרית וכן שני', 'מצרי הבן נקרא - שנתגיירו
עח.). (יבמות באדומי וכן שני", "מצרי בנה נקרא שנתגיירה

ב.61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני מצרי
ביאה  איסורי בהל' כמבואר שלישי דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי"ב לציין וכדאי
סנחריב  "כשעלה כותב: הכ"ה, פי"ב ביאה איסורי בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך

אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
הרוב, מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני בין מצרי

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי עץ, ומוכת בוגרת ואפילו
בהל' רבינו פסק וכן נבעלו, שלא ואע"פ בתולות אינן אלה

הי"גֿיד. פי"ז, ביאה ב 65)איסורי נד, .יבמות



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` b"iÎ'f -`"tyz'd

à"ôùú'ä ìåìà 'æ ïåùàø íåé

-mirxfxtq
xVrn zFkld¦§©£¥

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שבת 1) ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר

והוא  בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע לעשר. יכול שאינו
תרומת  שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו. נאמן אינו
שהוא  ממי לי קח נאמן שאינו למי האומר מפירותיו. מעשר
אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל לעיר הנכנס מעשר.
עניים  הם. ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות המוכר
נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו
אמר  ואחרֿכך פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד

הם. טבל לך שמכרתי פירות

.‡Á˜Bl‰2˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈnÓ ˙B¯t3 «≈«≈ƒƒ∆≈∆¡»««««¿
ÁÎLÂ4Ô¯OÚÏ5˙aL ‰ÒÎÂ ,6·BË ÌBÈ B‡7BÈ‡L ¿»«¿«¿»¿ƒ¿¿»«»∆≈

¯OÚÏ ÏBÎÈ8BÏ‡BL ‰Ê È¯‰ -9:BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â , »¿«≈¬≈∆¬¿ƒ»«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ≈≈«ƒ¿«»¿≈ƒ»«

„Á‡10ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ :ÔÓ‡ BÈ‡L ∆»∆≈∆¡»¿À»ƒ≈≈«ƒ
˙aL d˙B‡a11elÙ‡Â ,12ÔÈw˙Ó ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ eÈ‰ ¿»«»«¬ƒ»≈¬≈¿À»ƒ
ÔÈn‰ B˙B‡Ó13ÈtÓ .14,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ≈«ƒƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆

‰¯·Ú da ¯·BÚ BÈ‡Â15. ¿≈≈»¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

el xn` m`e ....zexyrnd lr on`p epi`y inn zexit gweld"
azk f"g`ly dkldae ."zaya eit lr lke` ,od oixyern
i`venl lk`i `l df ixd ,zaya eit lr lke` `edy t"r`y
,x`ypd lre zaya lk`y lr ,lkd lr i`nc xyriy cr zay

."zay dze` jxevl `l` edepin`de elwd `ly

בשבת, פיו על לאכול מותר אם ממה־נפשך, להבין: וצריך
ועוד, שבת. במוצאי הפירות אותן את יאכל לא למה
צריך  שבת למוצאי פירות נשארו אם שרק משמע מלשונו
מאותן  נשאר לא אם אבל בשבת, שאכל ועל עליהם לעשר
בשבת, שאכל על לעשר צריך אינו שבת למוצאי הפירות

בזה. הטעם ומה
בשני  לפרש יש אלו פירות אכילת היתר את והביאור:
הוא  ששואלים ומה התירו, שבת כבוד שמפני א: אופנים.
להקפיד  מבלי פירות מהם שלוקחים יחשבו שלא כדי רק
שאימת  מפני אמת אומר שאכן ב: עישורם. על ולשאול
החשש  מפני הוא למוצ"ש אוכל שאינו ומה עליו, שבת
חששו  לא עצמה ובשבת עליו, שבת אימת שאין לאחד

עליו. שבת אימת שאין מאחד הרחוק לחשש
צורך  שיש היינו הדעות, כשתי פוסק שהרמב"ם ונמצא
כבוד  טעם והן שבת אימת טעם הן יחדיו, הטעמים בשני
לאימת  שבנוסף מכיון הפירות, מן לאכול מותר ולכן שבת,
חוששין  אין שבגללו שבת, כבוד של הטעם גם ישנו שבת,
שלא  כיון במוצ"ש משא"כ שבת, אימת להם שאין למיעוט
למיעוט. גם לחשוש יש שבת, כבוד של הטעם כבר שייך
שאז  שבת למוצאי הפירות מאותן כשנשארו ועל־פי־זה
שאכל  מה על גם המעשר חיוב מגלגלין לעשרן, צריך

בשבת.
(gi oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

רפ"ה.2) ותוספתא מ"א פ"ד עםֿהארץ,3)דמאי כלומר
אינו  המעשרות על החשוד אבל ההלכה. בסוף הוא וכן

רע"א). ('תוספות' בשבת ואפילו ב'ירושלמי'4)נאמן
אלא  עםֿהארץ] שאומר מה על [שסוכמין אמר "לא שם:
בשבת]". פיו על [לאכול אסור מזיד הא [ששכח], שוגג

(5- תנאי לו היה שאם שבת. מערב תנאי לו היה לא וגם
ה"ז  פ"ט למעלה כמפורש בשבת, להפריש אפשר

בינונים,6)('ירושלמי'). כוכבים שלשה נראו כלומר,
ועי' ה"ד, שבת מהל' בפ"ה שכתוב כמו ודאי, לילה שהוא
ג). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת ה"ג בסוף שם בלשונו היטב
הט"ו). פכ"ג (שם הדמאי מעשרין - השמשות בין אבל

להלן.7) וראה שם, ב'ירושלמי' הוא וכן שם. תוספתא
שם 8) שבת (הל' בשבת ומעשרות תרומות מפרישים שאין

מפני  הכ"ו), יוםֿטוב מהל' (פ"ד וביוםֿטוב והי"ד) ה"ט
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ה"ט), שם שבת (הל' מתוקן היה שלא דבר כמתקן שנראה
ומטעם  הי"ד). (שם הפירות אותם למקדיש דומה שזה ועוד
שאוכל  לארץ, חוצה וחלת לארץ חוצה תרומת גם זה
להפריש  אסור הי"ב), בכורים מהל' (פ"ה מפריש ואחרֿכך
בהלכה  וראה צא). נוספת והערה הי"ב שם, שבת (הל'

בשבת,9)הסמוכה. אוכל אינו - בחול שאלו אבל בשבת.
לו 10)כדלהלן. אמר למוכר) =) מצאו "לא שם: במשנה

על  סומך אינו שלכתחילה ומשמע וכו'", נאמן שאינו אחר
מעיד  אלא בעצמו, יודע אינו אחר שאותו משום והיינו אחר,
לא  רבינו ומדברי הגרע"א) (תוספות שעישרם המוכר בשם

כן. הסמוכה.11)משמע כבהלכה שבת, במוצאי לא אבל
שחזקה  אחרים, על מעיד הדבר על החשוד שגם ואףֿעלֿפי
- הי"ז) (להלן עםֿהארץ וכלֿשכן לו, ולא חוטא אדם אין
בשבת  מלאכול ימנע שלא כדי כך לו שאמר לחוש, יש כאן
לשבת  ואףֿעלֿפיֿכן ה"ח), עדות מהל' פי"א (כסףֿמשנה

התירו. שם.12)גופה תאב 13)'ירושלמי' שהוא שכיון
(שם). לו התירום - חנינא.14)לאלו כרבי שם, 'ירושלמי'

רבי  של טעמו גם רבינו שהזכיר הסמוכה, בהלכה וראה
לעשות 15)יוחנן. בעיניהם הוא חמור "שעמיֿהארץ

ישקר" לא לפיכך היום, כבוד מפני השבת ביום עבירה
למקדש, שבת שהוקשה אומרים [ויש שם). המשנה, (פירוש
ומקדשי  תשמורו שבתותי "את ל): יט, (ויקרא שנאמר
בשבת  גם ישנו כן במקדש, מורא שישנו כשם תיראו".
"לקראת  בחוברת וראה צח, מצוה ו'יראים' ו, סי' (סמ"ק
הוא  ביום שגם למעלה, רבינו שכתב ומכיון כד). עמ' שבת"
בין  ש"אין זה, לענין כשבת יוםֿטוב שגם נראה נאמן,
ולדעת  ז:). (מגילה בלבד" נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב
שאימת  ובתרומת) ד"ה נה: כתובות ('תוספות' האומרים
למעשר, קובעת ששבת משום היא, עםֿהארץ על שבת
קובע  יוםֿטוב שגם האומרים לדעת הוכחה מכאן תהיה
לו, האמינו ביוםֿטוב גם שהרי הכ"א), פ"ה למעלה (ראה

הכ"ב]. שם המלך' ב'שער כתב וכן כנ"ל,

.·Èt ÏÚ Û‡16È¯‰ - ˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L ««ƒ∆≈«ƒ¿«»¬≈
˙aL È‡ˆBÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê17„Ú ∆……«≈»«≈¿»≈«»«
˙aLa ÏÎ‡L ÏÚ ,Ïk‰ ÏÚ È‡Óc ¯OÚiL18ÏÚÂ ∆¿«≈¿«««…«∆»«¿«»¿«

ˆÏ ‡l‡ e‰eÈÓ‡‰Â el˜‰ ‡lL ;¯‡Lp‰d˙B‡ C¯ «ƒ¿»∆…≈≈¿∆¡ƒ∆»¿…∆»
˙aL19‰˙È‰ .20dÏ CeÓÒ ·BË ÌBÈÂ ˙aL21BÏ‡Le , «»»¿»«»¿»»¿≈

‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,ÈMa Û‡ ÏÎB‡ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆≈««≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÌÈ˙Èa ¯OÚÏ22˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ÔÎÂ .23. ¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À

שם.16) ותוספתא, "חשכה 17)משנה שם: במשנה,
שאף  להורות כנראה "חשכה", השמיט ורבינו שבת". מוצאי
את  מעשרים השמשות שבין לפי אסור, השמשות בין
מותר  שבת מוצאי של השמשות בין ואף לד.), (שבת הדמאי
המשניות  בפירוש וראה מ"ז. פ"ב שבת חדשים' ('תוספות
הערי  מכון הוצאת ובמשנה ראשונה' ב'משנה שם, בדמאי

.(1 הערה 72 עמ' "חשכה 18)פישל שם: 'ירושלמי'
שלא  [שאכל]", זה על [הנשאר] מזה מעשר שבת, מוצאי
לא  אבל טבל, חשש של האסור את אלא בשבת לו התירו
ועשאוהו  לכהן, ליתנו שצריך מעשר, תרומת של הממון את
('תוספתא  מפריש ואח"כ שאוכל לארץ חוץ כתרומת

הקודמת. הלכה וראה ,(3 הערה 245 עמ' כפשוטה'
רבי 19) בשם כחבריא חכמים, התירו השבת כבוד שמפני

רבינו  ופסק הקודמת. הלכה וראה שם, ב'ירושלמי' יוחנן
שאימת  "מפני הנ"ל שלטעם אף ולכן שם, הדעות כשתי
לפי  - שבת במוצאי גם לאכול לו היה עםֿהארץ", על שבת
אוכל  אינו השבת", כבוד מפני ש"התירו השני הטעם

כפשוטה'). שם.20)('תוספתא אףֿעל21ֿ)'ירושלמי'
('ירושלמי' נפרדים ימים כשני ודינם הן, קדושות ששתי פי

ה"ה). עירובין מהל' ופ"ח שם.22)שם, 'ירושלמי'
אפשר 23) גליות של ימיםֿטובים שבשני [ואףֿעלֿפי שם.

מפריש  אני חול, היום אם ראשון: ביום ולומר תנאי לעשות
כלום, בדברי אין קודש היום ואם ומעשרות, תרומה עליה
אתמול  היה כן אם קודש, היום אם ואומר: חוזר שני  וביום
מפריש  הריני חול היום ואם מאתמול, הופרש והרי חול,
אין  - הי"ב) יוםֿטוב מהל' (פ"ו שני ביוםֿטוב ואוכל היום,
אלא  ראשון, ביוםֿטוב אוכל אינו אם אלא אמורים הדברים
לאכול  לו שהתירו בדמאי, כאן אבל (עיי"ש), שני ביוםֿטוב
יאמר  שהיאך להתנות, יכול אינו - ראשון ביוםֿטוב
ומיד  כלום", בדברי אין קודם היום "אם ראשון: ביוםֿטוב

או  הוא היום אחרֿכך "אם יאמר: היאך שני וביוםֿטוב כל?
אכל  שאתמול אומר ונמצא היום", מפריש הריני חול

טבלים?].

.‚ÚaLp‰24˙aLa BnÚ ÏÎ‡iL B¯·Á ÏÚ25‡e‰Â , «ƒ¿»«¬≈∆…«ƒ¿«»¿
ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â Ï‡BL - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡≈«¬ƒ««««¿≈¿≈«ƒ

„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa26ÏÚ Û‡ ,‰iL ˙aLa Ï·‡ ; ««»»ƒ»ƒ¿«¬»¿«»¿ƒ»««
‰‡‰ epnÓ ¯„pL Èt27‡Ï - BÏˆ‡ ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ƒ∆»«ƒ∆¬»»ƒ……«∆¿…

È‡Óc ¯OÚiL „Ú ÏÎ‡È28. …««∆¿«≈¿«

חבירו"24) את "המדיר אמרו: ששם ואףֿעלֿפי מ"ב. שם,
שם: המשנה בפירוש כתב וכן בשבועה, רבינו פירשה -
נמי, "שבועות ב: פ, בנדרים אמרו וכן חבירו". על "הנשבע
90 עמ' פישל הערי מכון הוצאת (משנה נדרים" היינו
(פ"ה  אחרים על חלה שבועה שאין ואףֿעלֿפי בהערות).
האחרים  נשתבחו הרי - אֿב) הלכות שבועות מהל'
(שם  שוא בשבועת להרגילו שלא דבריו את המקיימים
ראשונה  בשבת פיו על ואוכלו שואלו זה ומטעם ה"ג),

שם). המכון, שאם 25)(משנת בשבת, כשהשביעו ומדובר
ה"ז. בפ"ט כנ"ל להתנות, אפשר - שבת בערב השביעו

טבלים 26) התירו כאן אבון, רבי "אמר שם: 'ירושלמי'
החברה  לחזק כן לעשות "שצריך שלום". דרכי משום
(פירוש  עמו" יאכל לא אם ביניהם שתיפול האיבה ולהרחיק

גם 27)המשנה). בשבועתו הוסיף כלומר, שם. משנה,
ויותר  יותר כאן ויש יאכל, לא אם מנכסיו, הנאה איסור

שלום. דרכי בשבת 28)משום עםֿהארץ על סמכו ולא
ללכת  אבל הפירות, ממנו לקח כשכבר אלא ה"א), (למעלה
שלום, דרכי מפני אלא התירו לא אצלו, לאכול לכתחילה

רדב"ז). ועי' יוםֿטוב', ('תוספת הראשונה בשבת ודוקא

.„ÈÓ29ÔÓ‡ BÈ‡L30˙Óe¯z LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L , ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁL e‰eÈ‡¯e ,È‡Óc Ô‰L ÂÈ˙B¯tÓ ¯OÚÓ«¬≈ƒ≈»∆≈¿«¿ƒ∆»¿»¿»¿»

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈa ,eÈÙa31dÓB˜ÓÏ ÔÈa32¯ÊÁÂ , ¿»≈≈¿»«≈≈ƒ¿»¿»«
‰ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â33ÏÚ ÏÎB‡Â ,ÏÁa elÙ‡ ÔÓ‡ - ¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡»¬ƒ¿…¿≈«
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˙ÓÈ‡ Ck ,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ÌLk .ÂÈtƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆»≈«
Úenc34.Ún„Ó‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ÔÈ„eLÁ ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ ƒ«¬≈∆¿≈»¬ƒ¿«¬ƒ∆«¿À»

פ"ה.29) ריש שם ותוספתא מ"א, עם30ֿ)שם היינו
ההלכה  בסוף כדלהלן המעשרות, על נאמן שאינו הארץ,

ה"א). למעלה הורמה.31)(ראה שממנו למקום לא
שחזרה 32) דמאי של מעשר "תרומת אמרו: שם, במשנה

בתוספתא  אליעזר רבי כדעת זו שמשנה אלא למקומה",
נפלה  אם אלא מדמעת אינה דמאי שתרומת פ"ה, תרומות
למקום  בין למקומה "בין שם: חכמים לדעת אבל למקומה,
מהל' פט"ו למעלה וראה רבינו, דעת וכן מדמעת". - אחר

הכ"א. חזרתי 33)תרומות "ואמר שם: המשנה, בפירוש
מדומע". שהיה זה והתקנתי והוצאתיהו אותו והפרשתי
וכמו  עמהם, נבללה ולא הפירות גבי על שנפלה כגון והיינו
פי  על שנפלה תרומה "סאה מי"א) פ"ד (תרומות ששנינו

(ר  יקפיאנה" ב'מלאכת המגורה אוחנה סלימן ור' קורקוס "י
לדין  שסמוך שם, תרומות בתוספתא נראה וכן שם). שלמה'
"סאה  נאמר: למקומה, שחזרה דמאי של מעשר תרומת
כפשוטה'). ('תוספתא וכו'" המגורה פי על שנפלה תרומה

לפני 34) מעשר לתרומת חוששים שאינם אףֿעלֿפי כלומר,
וחזרה  הופרשה אם - ה"ב) פ"ט (למעלה שהופרשה

לה. חוששים למקומה,

.‰ÈÓ35¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈
ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L ¯Ó‡Â ,el‡ ˙B¯tÓ ÔBL‡ƒ̄ƒ≈≈¿»«∆ƒ¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ -36¯Ó‡Â ,eÈÙa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰ . ∆¡»ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈¿»«
ÈM‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈∆¡»∆«≈ƒ

BlL37ÔÓ‡p‰Â .38,ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈM‰ ÏÚ ∆¿«∆¡»««≈ƒ≈∆¡»«»ƒ
ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÈM‰ ÏÚ ÔÓ‡ - ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡p‰Â¿«∆¡»«»ƒ∆¡»««≈ƒ¿ƒ»ƒ
el‡ :¯Ó‡Â B˙ÈaÓ ˙B¯t ‡ÈˆB‰L ÔÓ‡ BÈ‡L∆≈∆¡»∆ƒ≈ƒ≈¿»«≈

ÔÓ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ39Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â , «¬≈ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ≈∆
˙BÓe¯z40˙B¯OÚÓe41- ÈL ¯OÚÓ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ; ¿««¿¿ƒ»«≈«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡42˙Óe¯z Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe ,È‡Óc Ô‰ È¯‰Â , ≈∆¡»«¬≈≈¿««¿ƒƒ≈∆¿«
¯OÚÓ43‰‡¯ÈÂ .‰„Bt ‡e‰L ,ÈÏ44Ìlk ˙‡45. «¬≈¿≈»∆ƒ∆∆∆À»

ה"ג,35) פ"ד שם ו'ירושלמי' פ"ג, שני מעשר תוספתא
אליעזר. כרבי ולא אם 36)כחכמים הוא: שקלֿוחומר

שני, מעשר הפריש, - ללוי ליתנו שחייב ראשון מעשר
וראה  שם, ('ירושלמי' שהפריש כלֿשכן לא שלו, שכולו

כפשוטה'). שצריך 37)ב'תוספתא ראשון, מעשר אבל
שהפריש. ראיה לנו אין ללוי, תוספתא,38)ליתנו

שם. וכנ"ל.39)וירושלמי ללוי, נותנו בדפוס 40)שהרי
אמר  שאם מעשר, לתרומת והכוונה "תרומה". רומי:
לוי  שבן [שכשם (כסףֿמשנה). נאמן - ממנו שהפרישה
שלא  עליה, נאמן ישראל כן הט"ו), (להלן עליה נאמן
שהם  מפני ראשון, מעשר הפרישו שלא זמן כל אלא נחשדו
חיוב  אין ראשון מעשר הפרישו שלא זמן שכל חושבים
מעשר  שהפריש לאחר אבל ה"א), פ"ט למעלה (ראה מיתה
שלא  זמן כל מיתה, חיוב בו שיש הם יודעים ראשון,
גם  נכללה "תרומות", נוסחתנו ולפי מעשר]. תרומת הפרישו
(שם). עמיֿהארץ עליה נחשדו שלא גדולה תרומה

הוא 41) שנאמן שכיון שני, ומעשר ראשון מעשר היינו

מעשר  הפעם עוד להפריש צריך אינו ראשון, מעשר שזהו
אינו  שהרי ראשון, מעשר כדין שני, ממעשר ופטור ראשון.
ה"א), פ"ז (למעלה למאה תשעה אלא שני מעשר מפריש

שני. ממעשר פטור ראשון שמעשר מן 42)הרי לפטרו
זו, בהפרשה מפסיד שאינו שכיון המעשרות, ומן התרומות

(ר  שלו הוא נאמן.שהרי אינו - למעלה) [צ"ל:43)אה
להפריש  שצריך והיינו למעלה. כמו ומעשרות" "תרומות
לא  שמא שני, ומעשר מעשר ותרומת ראשון מעשר ממנו

כלל]. מעשר 44)הפריש לומר נאמן שאינו שאףֿעלֿפי
אנפשיה  "שווינהו שני", מעשר "אלו שאמר: כיון - הם שני
כמעשר  עליו קיבלם כלומר, (רדב"ז), דאיסורא" חתיכה

והמעשרות 45)שני. התרומות ואף הפירות, כל כלומר,
מהם. שהופרשו

.Â¯ÓB‡‰46ÈÏ Á˜ :˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »≈¿ƒ∆≈∆¡»««««¿«ƒ
¯OÚÓ ‡e‰L ÈnÓ47BÈ‡ - BÏ ‡È·‰Â Á˜ÏÂ CÏ‰Â , ƒƒ∆¿«≈¿»«¿»«¿≈ƒ≈

ÔÓ‡48‰Ê È¯‰ - ÈBÏt LÈ‡Ó ÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡»¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈∆
‡nL ‡¯È˙Ó È¯‰L ,ÈzÁ˜Ï epnÓ :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆»«¿ƒ∆¬≈ƒ¿»≈∆»
‡Ï :¯Ó‡Â ,ÈBÏt B˙B‡Ó BÏ ÁwÏ CÏ‰ .epÏ‡LÈƒ¿»∆»«ƒ«≈¿ƒ¿»«…

¯Á‡Ó EÏ ÈzÁ˜ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ49BÈ‡ - ÔÓ‡ ‡e‰L ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈«≈∆∆¡»≈
ÔÓ‡50. ∆¡»

כרבי 46) ולא (כחכמים פ"ה שם ותוספתא מ"ה, פ"ד דמאי
שהוא 47)יוסי). וממי נאמן, שהוא "ממי במשנה:

בפירוש  רבינו וכתב שם). בתוספתא זה (וכעין מעשר"
לפי  המעשרות על נאמן ר"ל אין נאמן, שאמר "מה המשנה:
טומאה  על נאמן איש הוא נאמן פירוש אבל מעשר, שהוא
שרמזה  וכוונתו, טמא". ולא איסור מאכיל שאינו וטהרה
"הנאמן  ה"א): (פ"ה שם ב'ירושלמי' שאמרו למה משנתנו
זאת  שהשמיט ואףֿעלֿפי המעשרות", על נאמן הטהרות על
הט"ז  ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן רמזו - כאן רבינו
על  לא חשוד אינו הטהרות על "החשוד שכתב: במה
שהוא  בוודאי הטהרות, על הנאמן כן, ואם וכו'", המעשר
כו). אות יז סי' השולחן' ('פאת המעשרות על נאמן

(48- נאמן שאינו מי אצל שקנה להתברר שיכול אףֿעלֿפי
הוא  אין לך אם לו: לומר הוא שיכול מתיירא, הוא אין
שאינו  ואף לו:). לו. (בכורות לנאמן חשבתיו אני נאמן,
לצורך  זהו כאן - הי"ז) (להלן אחרים על שקר להעיד חשוד
שהוא  מי אחר ולחפש לטרוח צריך שהוא שכיון עצמו,
מן  לקח כי ולשקר לו המצוי מן לקחת הוא חשוד נאמן,

כפשוטה'). ('תוספתא הוא.49)הנאמן מי פירש ולא
לומר 50) נאמן אינו הנאמן, אחר לחפש שטרח ואףֿעלֿפי

ישראל'). ('תפארת נאמן שהוא אחר ומצא עוד שטרח

.ÊÒÎp‰51¯ÈÚÏ52„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡ÂÌL Ì53¯Ó‡Â ,54: «ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ»»»¿»«
Ô‡k ÈÓ55?ÔÓ‡56:„Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ?¯OÚÓ Ô‡k ÈÓ ƒ»∆¡»ƒ»¿«≈¿»«∆»

È‡57ÈBÏt LÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ -58‰Ê È¯‰ - ¬ƒ≈∆¡»»«ƒ¿ƒ¬≈∆
,B¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÈBÏt B˙B‡Ó Á˜BÏÂ ;ÔÓ‡∆¡»¿≈«≈¿ƒ««ƒ∆≈«ƒ

ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â CÏB‰Â59epnÓ Á˜ÏÂ CÏ‰ .60Ï‡LÂ , ¿≈¿≈«ƒ»«¿»«ƒ∆¿»«
?ÔLÈ ÔÈÈ ¯ÎBÓ Ô‡k ÈÓ :BÏ61EÁÏML ‰Ê :BÏ ¯Ó‡ ƒ»≈«ƒ»»»«∆∆¿»¬

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏˆ‡62È¯‰ - ∆¿ƒ««ƒ∆≈¿¿ƒ∆∆∆¬≈
ÔÈÓ‡ el‡63. ≈∆¡»ƒ
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שם.51) ותוספתא מ"ו, שנכנס כלומר 52)שם חבר ,
הסמוכה. בהלכה ראה בעיר, שהה לא ראה 53)ועדיין

ותוספתא 54)שם. ('ירושלמי' עמיֿהארץ אדם בני לסיעת
(פירוש 56)בעיר.55)שם). הטהרות  על  כלומר,

המעשרות  על נאמן שהוא וקלֿוחומר מ"ה), שם המשנה,
זו. פיסקא חסירה רומי ובדפוס הקודמת), הלכה (ראה

המעשרות.57) על נאמן אני על 58)כלומר, נאמן
לא 59)המעשרות. ולפיכך לו, ולא חוטא אדם "שאין

הנאה  בזה, הנאה לו שאין מפני נאמן שאינו לאיש ישלחנו
מפני  לעיר], הנכנס [על עליו להקל כדי זה וכל מיד, קרובה
וכן  המשנה). (פירוש המדינה" אנשי מכיר ואינו גר שהוא
קל  - נאמן? אחד "ועד ה"ה): תחילת (שם ב'ירושלמי' הוא
מעיד  שחשוד ואףֿעלֿפי נפש". חיי מפני באכסנאי הקלו
על  במעיד אלא זה אין - הי"ז) (להלן אחרים של על
(תוספות  עדים שני צריך - האדם על להעיד אבל הפירות,
למעלה  וראה כפשוטה', ו'תוספתא שמח' 'אור ועי' הגרע"א,

ה"א). וכן 60)פ"י שם. שב'ירושלמי' המשנה כנוסחת
לקח  שכבר ואף שלי. ד"ה - ב כז, כתובות ב'תוספות' הוא
חוששים  אין עליו, שהעיד מזה המוסר ונהנה ממנו
ממנו". ליקח "הלך שם: שלפנינו ובמשנה ל"גומלין".

'תוספות 61) - א. כ, (קידושין החדש מן משובח שהוא
כאן  "מי שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש כן יוםֿטוב').
מפרשים, יש בשם כתב - ב נו, בכתובות ורש"י ישן". מוכר
דבריהם, ודחה "חדש", איסור בה שאין לתבואה שהכוונה

טובה.62)עיי"ש. תחת נפש 63)טובה חיי משום
ישראל'). ('תפארת

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈«ƒ»»
ÌL65ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ

‰ÁÓn‰66Ì‡Â .67Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰‰L «À¿∆¿ƒ»»»¿ƒ««ƒ
.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

שם.64) במשנה הוא וכן שם, לו 65)תוספתא הקלו ולכן
שישאל. למי לנאמן.66)להאמין ברבים הידוע

שם.67) תוספתא

.Ë‡ÏÂ68el‡ ÌÈ¯·„ e¯Èz‰69˙BÓe¯˙a ‡l‡ ¿…ƒƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
˙B¯OÚÓe70˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÚÏ Ï·‡ ;71ÔÈÚÏ B‡ ««¿¬»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ˙B¯‰Ë72. ¿»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

משום 69)שם.68) חבירו, להכשיר לעםֿהארץ להאמין
נפש. ולפיכך 70)חיי הם, מעשרים עמיֿהארץ שרוב

שמיטה 71)הקלו. מהל' (פ"ח עליהם עמיֿהארץ שנחשדו
פי"א  ולמעלה שלי, ד"ה כד. כתובות ב'תוספות' ועי' ה"י,

כנ"ל.72)הי"ב). לרבים, הידוע

.ÈÔÈ¯nÁ‰73˙B¯t :Ô‰Ó „Á‡ ¯Ó‡Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈
el‡74ÌÈw˙Ó ÌÈ‡75ÔÈw˙Ó È¯·Á ˙B¯Ùe ,76BÈ‡ - ≈≈»¿À»ƒ≈¬≈ƒ¿À»ƒ≈

Ô‰ÈÈa eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡77. ∆¡»∆»¿¿»»≈≈∆

יהודה.73) כרבי ולא כחכמים מ"ז, שם חמורים. מוליכי
=) לכרכין הזול ממקום ומוליכין תבואה "סוחרי והם:
והם  החמרים. ד"ה שם, בכתובות רש"י - היוקר)" מקום

תרומות 75)שלי.74)עמיֿהארץ. מהם הופרשו שלא

ושל 76)ומעשרות. חדש שלי אחד "אמר שם: במשנה
[ורבינו  מתוקן". חברי ושל מתוקן אינו שלי ישן, חבירי
כיש  ולא ישן, ביין שמפרשה לפי הראשונה, הבבא השמיט
שלא  וסובר ה"ז), למעלה (ראה חדש באיסור מפרשים
כלומר, נאמנים, שאמר: יהודה לרבי אלא זו בבא נאמרה
יותר  לחשוש מקום והיה היין בטיב גם שמשבחו אףֿעלֿפי
שאמרו: חכמים לדעת אבל חושש, אינו זאת ובכל לקנוניא,
חוששים  היין, בטיב משבחו אינו אם אפילו נאמנים , אינם

וכ  עיי"ש].לקנוניא. שם. בכתובות, נראה "ואע"פ 77)ן
זה  גומלים שהם חושדין שאנו מפני לזולתו, מהנה שהוא
אלא  [ואינם למדינה שהביאו במה ביניהם והסכימו לזה,
ואף  שם), (רש"י אחר במקום ואני כאן אתה אמור מערימים,
הפירות  שיביאו כדי נאמנים], שיהיו לומר מקום שיש
ושאר  והמשקין הפירות בהם נמצא ויהיה למדינות
כיון  אלא כן אומרים אין שם, יהודה [כרבי לרוב המאכלים
אין  שם) ('ירושלמי' אחרת" מעיר להתפרנס הם ש"מצויין
שבכתובות  ואף שם). המשנה, (פירוש לחמרים]" מאמינים
"חמר  כלומר, בידו", אומנותו "בשכלי משנתנו העמידו שם
מכירה, של היכר כלי בידו נושא היה למכור תבואה המביא
התבואה] [את והמביאה המידה את בה שמוחקין מחק כגון
שכלי  כגון והכא מכר, אומנות כלי בידו נושא אינו להצניע
שלמוכרה  סהדי דאנן שלו, את המזלזל זה של בידו אומנותו
בכרך  עליו יעיד וזה גומל אלא זה אין הלכך הביאה,
זאת  השמיט למה וא"כ בשכלי) ד"ה שם: (רש"י שלפניהם"
חוששין  שלחכמים כאן, כ'ירושלמי' שפסק נראה רבינו,
זאת  הזכירו שלא כיון בידו, אומנותו כלי שאין אף לגומלין,
כמו  ולא שם, אימא" ה"איבעית כוונת זוהי ושמא כלל.
מהל' שבפ"כ ואף ואיבעית. ד"ה שם ה'תוספות' שכתבו
בשנים  לגומלין חוששין שאין כתב הי"א, ביאה אסורי
וכן  כהן, שהוא חבירו על מעיד אחד וכל למדינה שבאו
אחר  לכהן שהעיד כהן אצל הי"ז, בכורות מהל' בפ"ב
(וראה  הוא חבר כהן שסתם משום זהו נפל, מאליו זה שמום
לגומלין, אצלו חוששין ואין ה"י) ובסוף בכסףֿמשנה, שם
אצלו  וחוששין עב, הערה כנ"ל בעםֿהארץ מדובר כאן אבל
שאין  כיון לגומלין, חששו לא בה"ז למעלה אבל לגומלין,
בסוף  להלן היטב ועי' נח. בהערה כנ"ל מיד קרובה הנאתו

מא). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת הי"ז

.‡È¯ÎBn‰78‡È¯eÒa ˙B¯t79¯Ó‡Â80ı¯‡ ÏMÓ : «≈≈¿¿»¿»«ƒ∆∆∆
¯OÈ¯OÚÏ Á˜Bl‰ ·iÁ - Ì‰ Ï‡81Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ .82- ƒ¿»≈≈«»«≈«¿«≈¿À»ƒ≈

¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡83¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰84ÈlMÓ . ∆¡»∆«∆∆»««∆∆ƒƒƒ∆ƒ
Ô‰85¯OÚÏ ·iÁ -86‰t‰L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ . ≈«»¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»∆«∆

¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L87Ú˜¯˜ BÏ LiL Úe„È Ì‡Â . ∆»««∆∆ƒƒ¿ƒ»«∆≈«¿«
‰È‰Â ‡È¯eÒa88Á˜Bl‰ ·iÁ - e‰„OÓ B¯kÓÓ ·¯ ¿¿»¿»»…ƒ¿»ƒ»≈«»«≈«

Ì‡È·‰ e‰„OnL B˙˜ÊÁL ;¯OÚÏ epnÓ89. ƒ∆¿«≈∆∆¿»∆ƒ»≈¡ƒ»

מי"א.78) פ"ו נכבשה 79)דמאי אשר הארץ "היא
והיא  חו"ל, כמו ולא א"י כמו ואינה דוד, במלכות ונתחלקה
וכו'" אחרים בענינים חו"ל וכמו הדינין, במקצת כא"י
ה"ג). תרומות מהל' פ"א למעלה וראה המשנה. (פירוש

עםֿהארץ.80) ישראל 81)המוכר ארץ פירות שעל דמאי.
פי"ג  (להלן בסוריא נמצאים כשהם אף דמאי, לעשרם גזרו
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אלו.82)ה"ד). ארץֿישראל מארץ83ֿ)פירות שאמר
במעשר. וחייבים הם הם.84)ישראל שמעושרים שאמר

שקנה  ש"מי הדמאי, מן אותם פוטרים היינו שותק היה ואם
(פירוש  דמאי" להוציא חייב אינו סוריא, מפירות פירות
הם  לארץ מחוצה בסוריא, הנמכרים פירות ש"רוב המשנה).
הם, גוים של פירותיה רוב - הראב"ד ולדעת (רע"ב), באים"

שם. להלן רדב"ז לי 85)ועי' שיש שלי מקרקע כלומר,
בסוריא. בה 86)כאן, למעלה ראה סופרים, ל'מדברי

ה"ד. שם היינו 87)תרומות לא שותק, היה אילו כלומר,
מן  אותם פוטרים והיינו שלו. מקרקע שהפירות יודעים

כנ"ל. חייא,88)הדמאי, בר בון "א"ר שם: 'ירושלמי'
כפשוטה' ב'תוספתא וראה משלו", מכנסו רוב שיהא והוא

.196 שהתיר".89)עמ' הפה - שאסר "הפה כאן ואין

.·ÈÌÈiÚ90‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL el‡ ˙B¯t :e¯Ó‡L ¬ƒƒ∆»¿≈≈∆∆∆ƒ¿»
‰‡Ùe91¯‰ -Ë˜l‰L ,˙B¯b‰ ÔÓÊ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È ≈»¬≈≈∆¡»ƒ»¿««¿»∆«∆∆

‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÈeˆÓ ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â92ÔÓ ·B¯˜ ¿«ƒ¿»¿«≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
ÌBia Ba ‡B·ÈÂ ‡ˆiL È„k Ô¯b‰93ÏL :e¯Ó‡ Ì‡Â . «…∆¿≈∆≈≈¿»«¿ƒ»¿∆

Ì‰ ÈÚ ¯OÚÓ94dlk ‰M‰ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -95. «¿«»ƒ≈¬≈≈∆¡»ƒ»«»»À»
BzÏ Ì„‡ Èa C¯cL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â96. ¿≈»∆¡»ƒ∆»«»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿

ועל 90) הלקט על "נאמנים מ"ב: פ"ח פאה עמיֿהארץ.
בשעתן". הפאה ועל מתרומות 91)השכחה ופטורים

ה"ט). פ"ב (שם 'ירושלמי'93)העני.92)ומעשרות
בו  ולבוא לילך שדרכו מקום עד חנינה א"ר איכן, "עד שם:
בשדה  "ותלקט יזֿיח) ב, (רות הכתוב מן לדבר וסמך ביום".
השולחן'). ('פאת העיר" ותבוא ותשא וגו' הערב עד

שאר 94) גם הפריש בוודאי עני, מעשר שהפריש ומכיון
על  הנאמן ה"ה): (למעלה שאמרו שכשם ומעשרות, תרומות
כיון  עני, במעשר כן כמו שני, מעשר על נאמן ראשון מעשר
ברדב"ז  וראה כדין. הפירות עישר בוודאי עני, מעשר שנתן

שם. ה'ירושלמי' הששית 95)על או השלישית השנה
עני. מעשר שנות שהן שם.96)לשמיטה, משנה,

.‚È?„ˆÈk97È¯‰ - Ì‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï el‡ ÌÈhÁ ≈«ƒƒ≈∆∆ƒ¿»≈»≈¬≈
ÌÈÓ‡ el‡98‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL ‰Ê ÁÓ˜ .99 ≈∆¡»ƒ∆«∆∆∆∆ƒ¿»≈»

‡e‰100ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ -101ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈»∆¡»ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙t‰ ÏÚ ÔÈÓ‡102ÌÈiÚ ˙BznÓ ¯ÓBÏ103.‡e‰ ∆¡»ƒ««««ƒ«¿¬ƒƒ

.È‡Óc ÔÈ¯OÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«¿ƒ¿«

מ"ג.97) קרוב 98)שם, וכשהוא הגרנות, זמן כל כלומר,
כנ"ל. ואין 99)לגורן, החיטים על "נאמנין שם: במשנה,

שכחה  לקט נזכרו לא הרי הפת". על ולא הקמח על נאמנין
ורע"ב  בר"ש (ועיי"ש עני במעשר גם מדובר כן, ואם ופאה.
שלקט  שפירשו, יש רבינו ובדברי יוםֿטוב'). ו'תוספות
והא  עני. למעשר הואֿהדין אלא דוקא, לאו ופאה שכחה
('תוספות  עניים" "ממתנות בסוף: כאן כתב שהרי ראיה
המתחלקים  ופאה בלקט שהכל אומרים ויש שם'). אנשי
מתנות  מהל' (פ"ו בבית המתחלק עני מעשר אבל בשדה,
השולחן'). ('פאת קמח לו שנתן יתכן ה"י), עניים

שנתחייבו 100) [ואףֿעלֿפי השדה. בעל שטחנו כלומר,
ובמזרה  ברחת וזרה "דש אם גם שהרי עלֿידיֿזה, במעשר
המעושרים  הפירות מן להם ונותן מעשר מלאכתו, וגמר

שוודאי  אומרים אנו - הי"א) פ"ב (שם הפאה" שיעור
מאחר  נאמן, הוא עני שבמעשר שכשם השדה, בעל עישרם
זה  כן כמו הקודמת), הלכה (ראה לעניים מממונו שנותן
על  גם הוא נאמן מביתו, ופאה שכחה לקט שנותן
קמח  עשיתים ואני לי ניתנו חיטים אמר: ואם המעשרות].
רבינו  כתב וכן נאמן, - ב'ירושלמי' שלפנינו הנוסחא לפי -
לו  שהיתה ונראה זו. הלכה השמיט וכאן המשנה. בפירוש
ב'פאת  קורקוס, בר"י (עי' ב'ירושלמי' אחרת גירסא
בסוף  וראה כפשוטה') וב'תוספתא איש' ב'חזון השולחן',

הסמוכה. אלא 101)הלכה לתת אדם בני דרך שאין
קמח. ולא שם.102)חיטים אומרים 103)משנה, יש 

למעלה). (ראה עני למעשר גם שהכוונה

.„ÈÔÈÓ‡104Ê¯‡ ÏL ‰¯BÚO‰ ÏÚ105ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ««¿»∆…∆¿≈∆¡»ƒ
ÈÁ ÔÈa ,ÂÈÏÚ106ÏBt‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÏM·Ó ÔÈa107ÔÈ‡Â , »»≈«≈¿À»∆¡»ƒ««¿≈

ÔÈÒÈ¯b‰ ÏÚ ÔÈÓ‡108ÔÈÓ‡ .ÔÈÏM·Ó ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa , ∆¡»ƒ««¿ƒƒ≈«ƒ≈¿À»ƒ∆¡»ƒ
‡e‰ ÈÚ ¯OÚÓ ÏL ¯ÓBÏ ÔÓM‰ ÏÚ109ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ««∆∆«∆«¿«»ƒ¿≈∆¡»ƒ

Ûew È˙ÈÊ ÏL ¯ÓBÏ110Ì‰111ÔÈÓ‡ .112ÈÁ ˜¯i‰ ÏÚ «∆≈≈ƒ≈∆¡»ƒ««»»«
¯·„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÏM·Ó ‡ÏÂ113ËÚeÓ114ÔkL . ¿…¿À»∆»ƒ≈»»»»»∆≈

B˙¯„wÓ ÏM·Ó ˜¯È ËÚÓ ÔzÏ ÌÈza ÈÏÚa C¯c∆∆«¬≈»ƒƒ≈¿«»»¿À»ƒ¿≈»
ÈÏ B˙ ˙Èa‰ ÏÚa‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓe ;ÈÚÏ115, ¿»ƒƒ∆»««««««ƒ¿»ƒ

È˙BznÓ ÂÈzÏMa È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ116. »«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿«

שם.104) שלא 105)משנה, דישה קודם אורז של שבולת
המשנה). (פירוש בשבילם אלא לתת נוהגים היו

כנ"ל.106) דישה, וקילוף.107)לאחר טחינה קודם
המשנה).108) (פירוש ומקולפים" טחונין "פולים
עני)109) מעשר =) להוציא אדם בני ש"מנהג שם. משנה,

המשנה). (פירוש השמן" ('מלאכת 110)מן פאה זיתי הם
תרומות  מהל' פ"ב למעלה וראה מ"ט, פ"ג חלה שלמה'

דבר 111)הי"ג). לטחון או לדרוך שאיֿאפשר "לפי
המשנה). (פירוש מ"ד.112)מועט" שם פאה,

הבית 114)שם.113) בעל שכח מועט, שהוא שמתוך
בקדירה. היה כשכבר בסוף, בו ונזכר לעשרו,

מבושל.115) נאמן 116)כשהוא היה לא שאם משמע
אני  לומר: גם נאמן היה לא כך, לי נתנו בעלֿהבית לומר

הקודמת. הלכה וראה בשלתיו.

.ÂËÔÎÂ117ÈÂÏ Ôa118¯OÚnÓ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ¿≈∆≈ƒ∆»«≈≈ƒ«¬≈
ÔBL‡¯119Ì‰ B˙Óe¯z ‰ÏhpL120-ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ ƒ∆ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆¡»
ÌÏBÚÏ121Ï‡¯OiL ÌLk ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ122ÔÓ‡ ¿»«¿««¬≈¿≈∆ƒ¿»≈∆¡»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÚ123ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡ ;124B¯ËÙÏ ÂÈÏÚ «¿»¿»¬»≈∆¡»»»¿»¿
ÈL ¯OÚnÓ125. ƒ«¬≈≈ƒ

מ"ב.117) סוף שנטל 119)עםֿהארץ.118)שם,
להלן. ראה שלו, על עצמו הוא שהפרישה או מישראל.

מעשר.120) תרומת ממנו הפריש הלוי כלומר,
עליהם 121) נאמן שאינו ופאה, שכחה ללקט בניגוד כלומר,

נאמן  שאינו עני ומעשר הי"ב) (למעלה הגרנות בזמן אלא
מעשר  על - (שם) והששית השלישית בשנה אלא עליו

לעולם. הוא נאמן שנה, בכל שנוהג עם122ֿ)ראשון,
תרומת 123)הארץ. על נאמן לוי בן כן ה"א, פ"ט למעלה

נאמנים  ישראלים שגם [ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' מעשר
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מעשר, תרומת ממנו שהפרישו לומר ראשון, מעשר על
עליו  חייבים ראשון מעשר שהופרש לאחר כי הם שיודעים
הודגש  - ה"ה) למעלה (ראה מעשר תרומת מחמת מיתה
הטבול  טבל על מיתה שחייבים יודע שהוא לוי, בן כאן
ראשון, מעשר עוד הופרש שלא אףֿעלֿפי מעשר, לתרומת

להלן]. עםֿהארץ.124)ראה לוי קורקוס 125)בן [ר"י
ופירש: השני", מן לפוטרו נאמן אינו "אבל העתיק:
כמו  שני, מעשר לעשר צריך הלוי) מן =) ממנו "שהלוקח
רבינו  דברי שאין לומר, ורוצה ישראל". של בדמאי שתיקנו
מעשר  שזהו אומר לוי כשבן למעלה, שכתב למה מכוונים
ממעשר  גם הוא פטור כן שאם תרומתו, שניטלה ראשון
לוי, מבן פירות שהקונה הוא, חדש ענין אלא שני,
שהרי  ראשון, מעשר מהם שהופרשו לומר שנאמן אףֿעלֿפי
כלום  מפסיד ואינו ה"ג), פ"א (למעלה שלו והוא מפרישו
לישראל  דומה ואינו שני, ממעשר לפוטרו נאמן אינו -
(למעלה  שני מעשר על גם שנאמן ראשון, מעשר על הנאמן
ליתנו  צריך ראשון, מעשר המפריש שישראל לפי ה"ה),
הוא  נאמן ראשון, במעשר ממונו על חס שלא וכיון ללוי,

על  בהפרשת גם כלום מפסיד אינו לוי בן אבל שני, מעשר
איש']. 'חזון ועי' כנ"ל, ראשון, מעשר

.ÊËel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡126ÌÚa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»¿«
„eLÁ ‡Ï BÈ‡L ı¯‡‰127ÔÓ‡ ‡ÏÂ128Ï·‡ ;129ÈÓ »»∆∆≈…»¿…∆¡»¬»ƒ

‰Óe¯z ¯kÓÏ „eLÁ ‡e‰L130¯eÒ‡ - ÔÈlÁ ÌLÏ ∆»ƒ¿…¿»¿≈Àƒ»
ÏÏk epnÓ ÁwÏ131‰Óe¯z ˙wÊ Ba LiL ¯·c132 ƒ«ƒ∆¿»»»∆≈ƒ«¿»

¯OÚÓe133elÙ‡ ,134Ì‰a ÔÈ˙BpL ÈtÓ ,ÌÈ‚„ È·¯˜ «¬≈¬ƒƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»∆
ÔÓL135ÔÈ‡Â .136¯eÒ‡137ÂÈÙlL Ïk ‡l‡138Ï·‡ , ∆∆¿≈»∆»…∆¿»»¬»
B¯ˆ‡139‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ;epnÓ ÁwÏ ¯zÓ - ¬»À»ƒ«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

¯·c‰ Ú„eÈ ‡nL ,B¯ˆB‡a ‰Óe¯z ·¯ÚÏ140„ÈÒÙÈÂ ¿»≈¿»¿»∆»ƒ»««»»¿«¿ƒ
Ïk‰141ÔÎÂ .142Ô¯ÎÓÏ ÈL ¯OÚÓÏ „eLÁ‰143ÌLÏ «…¿≈∆»¿«¬≈≈ƒ¿»¿»¿≈

˙wÊ ÂÈÏÚ LiL ¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈlÁÀƒ≈¿ƒƒ∆»»∆≈»»ƒ«
¯OÚÓ144Ì‰È¯·cÓ Ò˜ ‰Ê ÏÎÂ .145. «¬≈¿»∆¿»ƒƒ¿≈∆

לעשרם 126) שצריך אלא מעםֿהארץ, פירות ליקח שמותר
כדלהלן.127)דמאי. בחולין, תבואה על 128)למכור

כרבי 129)המעשרות. ולא שמעון, כרבי ב. כט, בכורות
מלח". או מים אפילו ממנו לוקחים "אין שאמר יהודה

לכהנים"130) אלא ראויה שאינה יקרים, דמיה "שאין
תרומה). ד"ה מ: בע"ז כת"י 131)(רש"י אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה לתרומה.132)"כל" שייכות
מותר 133) ראשון מעשר שהרי כדלהלן, שני, מעשר כלומר,

יוםֿטוב' ('תוספות ה"ב פ"א למעלה כמפורש לזרים,
מ"ט). פ"ד ב.134)בכורות כט, שמן 135)בכורות =

תרומה. הוא שמא חשש ויש רב 136)זית, של מימרא
שם. זרה עבודה במס' הנ"ל.137)ששת, מהחשוד לקנות

בחנות.138) או בבית שמוכר ממה הכניסו 139)כלומר,
לקנות 141)לחכמים.140)לאוצר. החכמים שיאסרו

שם  ברש"י וראה שלפניו. מה לקנות שאסור כמו הימנו,
בר"ן. הוא וכן ומפסידו, רבינו 142)ד"ה זאת למד

תרומות  זיקת בו שיש "כל שם: בבכורות במשנה מהאמור
מעשר  שהרי שני, למעשר הכוונה כרחנו ועל ומעשרות",
בפ"ח  להלן זה כעין וראה למעלה. ראה לזרים, מותר ראשון

הט"ו. שמיטה פדיה.143)מהל' כנ"ל.144)בלא שני,
לזבוני 145) חשוד דהוה טבחא "ההוא ב: ל, בבכורות

במר  רש"י] - הירך שעל הכליות [חלב דאטמא תרבא
כמאן  וכו', רבא קנסיה רש"י] - טהור חלב [בחזקת דכנתא
קנסינן  גופיה ובאיסורא שמעון ר' לעולם וכו' יהודה כרבי
('תוספות  קנס משום בו יש שמעון לרבי שגם הרי ליה".
כאן  יש שהרי זאת, לאסור אין דין, [ועלֿפי שם). יוםֿטוב'
ואם  שני, מעשר או תרומה כלל עירב לא שמא ספיקא: ספק
גם  שהרי בתערובות, כנגדו ששים יש שמא - עירב אפילו
מינם, בשאינם בששים בטלים שני מעשר וגם תרומה
שני  מעשר מהל' ובפ"ו ה"ב, תרומות מהל' בפי"ג כמפורש

במשנהֿלמלך]. ועיי"ש הי"ד,

.ÊÈ„eLÁ146ÔÓ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ „ÈÚ‰L147; »∆≈ƒ«∆¬≈ƒ∆¡»
‰˜ÊÁ148BÏ ‡ÏÂ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡149¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬»»≈»»≈¿…¿≈»ƒ«

ı¯‡‰ ÌÚ150CÎÈÙÏ .151ı¯‡‰ ÌÚ ,152‰Ê :¯Ó‡L «»»∆¿ƒ»«»»∆∆»«∆
BlLa elÙ‡ ,È‡Óc ‰ÊÂ È‡cÂ ‰Ê ,‰Óe¯z ‰ÊÂ Ï·Ë∆∆¿∆¿»∆««¿∆¿«¬ƒ¿∆

ÔÓ‡ -153- ÌÈ¯Á‡ ÏLa ,ÔÈw˙Ó ˙B¯t el‡ :¯Ó‡ . ∆¡»»«≈≈¿À»ƒ¿∆¬≈ƒ
BÓk ,‡Èe˜ ‰OBÚk e‡¯È ‡lL ‡e‰Â .ÔÓ‡∆¡»¿∆…≈»¿≈¿¿»¿

e¯‡aL154. ∆≈«¿

שבדף 146) ואף מאיר, כרבי ולא כרשב"ג א. לה, בכורות
הלכה  אין מחלוקת, ואח"כ "סתם - מאיר כרבי סתם א ל,

ה"ז.147)כסתם". למעלה ה,148)ראה בבאֿמציעא
מזה.149)ב. הנאה לו כשאין הוא 150)כלומר, שאין

ה"א. פ"ט למעלה ראה ספק, אלא ודאי, חשוד
לו.151) ולא חוטא אדם שאין לפי תוספתא 152)כלומר,

פ"ה. שהוא 153)דמאי משלו חלק על שאומר שכיון
החלק  על לומר ונאמן לשקר, חשוד שאינו נראה אסור,

מותר. שהוא חולק 154)השני והראב"ד ה"י. למעלה
הקילו  ולא אחרים, של על אף נאמן אינו שהחשוד וסובר

קנס. משום אלא האיסור שאין בבכורות, אלא

.ÁÈ¯ÎBn‰155˙ÁzÓ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ ˙B¯t «≈≈«¬≈¿««∆»¿ƒ««
B„È156¯t :Á˜BlÏ ¯Ó‡,Ô‰ ÌÈÏ·Ë EÏ Èz¯ÎnL ˙B »»««≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»ƒ≈

¯BÎa ¯Oa ¯Oa‰157CÒ ÔÈÈ ÔÈi‰ ,‰È‰158˙¯eL - «»»¿«¿»»««ƒ≈∆∆«
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰159¯·Á ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,160, «ƒ∆≈∆¡»¬ƒ»»«≈»≈

BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓ ÊÈ¯f‰Â161‰Ê È¯‰ - BÈÓ‡‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ«¿ƒ««¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
.ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ¿À»¬ƒ»»«≈«»»∆

פ"ב.155) תרומות ב.156)תוספתא נד, בגיטין כאביי
כמוהו  מעשה עשה שם, אמי רבי שהרי כרבא, ולא
הט"ו). המוקדשין פסולי מהל' פי"ט (כסףֿמשנה

מומחה.157) עלֿפי שלא בטעות וטוען 158)ונשחט
בכדי  ממכירתו, לחזור ורוצה בטעות, לו שמכר המוכר
וביעור  בטבל, ומעשרות תרומות הפרשת מצות שיקיים
בכור. בבשר וקבורה נסך) ביין =) בעבודהֿזרה

שכל 159) שם, אביי וכדעת בידו, הדברים שאין מכיון
שם. המוקדשין פסולי בהל' וראה נאמן, אינו בידו שאינו

כל 160) אלא עםֿהארץ, לבין חבר בין בזה חלקו שלא
נאמן. אינו בידו, "שורת 161)שאינו הלשון מן זאת למד

מאמינו. הדין משורת שלפנים הרי שם, שבתוספתא הדין"
שם. המוקדשין פסולי בהל' כתב וכן
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à"ôùú'ä ìåìà 'ç éðù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הדמאי.1) מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר

שהוחזקו  הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו
והלוקח  לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי בה
לארץ  חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר
הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים בה. שנכנסו

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל

.‡¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ
ÔÈÓÈ¯‰Â4ÁeL ˙B·e ÔÈ„¯ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙B·e6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰¯Óz ˙BÏ·BÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
¯B‡O9‰tˆp‰ ,10¯aÒk‰Â11ÔÈ¯eËt - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ

È‡Óc‰ ÔÓ12CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ
ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈

ÌÈ‡ :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ .¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«««¿«

¯eÓM‰ ÔÓ Ô‰L BÏ Ú„eiL14. ∆ƒ»«∆≈ƒ«»

יוחנן 2) כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
כן  ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי

פטור. שלהם וודאי המדבריות".3)אף התאנים ממיני "מין
גרוע.4) פרי המגדל הלבנות 5)סנה התאנים ממיני "מין

שנים". לג' שנים מג' פרייה מדבריות.6)הנותנת תאנים
גופני",7) "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין

סתווניות. ענבים מן 8)כלומר, הנופלים התמרים "הם
הפקר" רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח כלומר,9)הדקל

הבישול  בעת התמרים מנהג זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין
החמץ. כלחם ונפוחים רפים וגם 10)להיות הצלף. הוא

שבדמאי. הקלים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה"
ולא 11) מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא

משמע  יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק
בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר

הוודאי.12) מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו "דמאי"
פרק 13) למעלה צריך ראה הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט

שם,14)להפרישם. משמרים ישראל שרוב ממקום היינו
בדמאי. אפילו לעשר חייב שאז

.·˙B¯eka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈ·iÁ - ‰pbaLÂ ,18.ÔÈ¯ÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú e¯kaL ˙B¯t‰ Ïk :˙B¯eka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙B¯t ¯ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ¯ÓBL e·ÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e¯‡MiL ˙B¯t‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL ¯Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20¯ÓBL ‡Ïa ÌeÁÈpÈÂ ˙B„OaL21ÔÎÂ . ««¿∆«»¿«ƒ¿…≈¿≈

ÌÈ„Óz‰ ÔÓ ÈeOÚ‰ ıÓÁ‰22È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt -23. «…∆∆»ƒ«¿»ƒ»ƒ«¿«

תחילה.15) שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות
הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו לעשר,
שעדיין 19) מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות שמייבשין 20)אינן "המחצלאות
וענבים". תאנים מהן.21)עליהן הבעלים שנתייאשו ונראה

הענבים 22) מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
נקט  ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר

רבים. בלשון "תמדים" הוודאי.23)כאן מן ואף

.‚˙B¯t ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„·Ïa Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰24·ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙B¯t‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk - dÓˆÚ ·ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ıeÁÏÂ ·ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙B¯tÓ Ô˙˜ÊÁL26. ∆∆¿»»ƒ≈»∆ƒ¿¿

שלא 24) הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה אמרו,25)החזיקו שם

והם  גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים
המעשרות. מן ארץ 26)פטורים פירות שמא נאמר "ולא

לארץ". חוצה והוציאם הם ישראל

.„Úe„iL ˙B¯t27da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡È¯eÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï·a ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„·Ïa29È‡Ó„a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -30Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL ¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z31‰Ï·c‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈ·e¯Á‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯Óz‰ ÔÎÂ ,Ï·a32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,¯˙BÈa Ô·l‰ Ê¯‡‰Â33ÔÈ¯OÚ˙Ó - ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa È‡Óc34‡È¯eÒ·e35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙B¯Ùa36. ¿≈≈

נמצאים 27) שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל
מקורם. מקום לומר",28)מאותו צריך "אין בלשון נקט

יותר  חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום
בבל.29)מסוריא. עולי בה החזיקו ולא כלומר,

פקע 30) לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון
מתעשרים 31)חיובם. דברים "ואלו ב: פרק שם משנה

האורז  והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי
מיושרים.32)והכמון". כמון 33)כלומר: "והא שם:

ישר  ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס?
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם אף 34)הוא. כלומר,

בלבד. מצרים עולי בו שהחזיקו לא 35)במקום אבל
לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ
המשנה  בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים
נגמרה  אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם:
חייבים  שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם

לארץ.36)במעשרות]. בחוצה כמותם שאין

.‰¯BˆÏ ˙B¯t e‡È·‰L ÌÈ¯nÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈ·iÁ - ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
‡È‰L ,Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ

dÏ ‰·B¯w‰38Ê¯‡‰Â .39BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -40Ïk ‡l‡ , «¿»»¿»…∆≈¿ƒ∆»»
ı¯‡Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÓp‰ Ê¯‡‰41 »…∆«ƒ¿»»»»∆∆ƒ¿»»»∆

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆»ƒ«¿«∆»ƒ≈
¯k ‰È‰42.e¯‡aL BÓk , »»ƒ»¿∆≈«¿

לארץ.37) חוץ לא 38)שהיא בשיירה, שבאו שכיוון
והיינו  אחר. ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר
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כן  לא שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו
לחוצה  שיצאו ישראל ארץ פירות ככל ממעשרות, הם פטורים

לארץ.39)לארץ. חוצה של 40)של באורז נתערב "שמא
ישראל". לארץ 41)ארץ קרובה שהיא פי על אף כלומר,

בבל. עולי בה ביותר.42)שהחזיקו לבן שהיה

.ÂÔÓ ¯eËt - ¯Bˆa ˙B¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿»ƒ
È‡Óc‰43e¯ˆ‡ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,44. «¿«¿≈¿ƒ∆»ƒ≈»»∆»¿

- ˙B¯t ÔeÚË ‡e‰Â ¯BˆÏ ÒÎpL È„ÈÁÈ ¯BÓÁ ÔÎÂ¿≈¬¿ƒƒ∆ƒ¿«¿¿»≈
¯ÈÚ‰ ‰„OÓ Ô˙˜ÊÁL ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt45. »ƒ«¿«∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

באו.43) העיר מאותה אומרים שארץ 44)שאנו אף
לה. קרובה שממקום 45)ישראל תולים שבשיירה ואף

הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור - באו אחר

.ÊÈtÓ ,È‡Ó„a ·iÁ - ÔB„Èˆa ¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿ƒ«»ƒ¿«ƒ¿≈
‡È‰ ‰·B¯wL46¯BvÓ ¯˙BÈ47ÔÈ¯ˆB‡L d˙˜ÊÁL , ∆¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»∆¿ƒ

ÔÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓƒ≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆¬»«≈«ƒ
Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ÔB„Èˆa ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«ƒ¿≈∆∆¿»»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ÔÈ‡È·nL48. ∆¿ƒƒƒ»»»∆

קרוב.46) ממקום להביא פירות האוצרים דברי 47)ודרך
וכבר  מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי תמוהים: רבינו
מפני  [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך מהרי"ט, זה על העיר
[אולם  וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור יותר היא שקרובה
יותר  קרובה הייתה צידון כי הוכחה ישנה בפסוקים גם
ואת  עכו יושבי את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי מצור,
מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי
שהרי  נכבשה, לא היא שאף צור, גם כאן נזכרה לא למה
כרחנו  ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה
בשם  ערים שתי שהיו שכתב, רד"ק לדברי צריכים אנו
קטנה  אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון"

רחוק.48)ממנה]. ממקום להביא החמרים שדרך

.ÁÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ»≈»ƒ»»∆∆∆¡ƒ≈
Ï·a49Á˜BlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ‰È‰ Ì‡ , »∆ƒ»»«»≈»ƒ∆≈«

Ï‡¯OiÓ50,‰BL‡¯a ,CÎÈÙÏ .È‡Óc ÂÈ˙B¯t È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈≈»¿«¿ƒ»»ƒ»
Á˜Bl‰ ,Ï‡¯OÈ „Èa Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»…∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«≈«
ÌÚÓ Á˜BÏk ,È‡Óc ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ÏkÓƒ»«»≈»ƒ¿«≈¿«¿≈«≈«

.ı¯‡‰»»∆

הדמאי.49) על בה מגויים,50)שגזרו לוקח אם אבל
בקונה  המדובר שהרי רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור
מעשר  - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי
יהודה  ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן הגוי

פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים

.ËÌÈÓÚt LÏLÂ ÌÈzL ‡È·‰L ‰Ê ?¯bz e‰Ê È‡51. ≈∆«»∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ
LÏL ‡È·‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ÌÚt ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ««««¬ƒ≈ƒ»

ÏÚBÙe B·e ‡e‰ ‡È·‰L B‡ ,˙Á‡ ˙·a ˙B‡BOÓ52- «¿«««∆≈ƒ¿≈
¯bz ˜ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú53. ¬«ƒ…À¿««»

אבל 51) שכן? כל לא בשלוש - לתגר מתחזק בפעמיים [אם

מאותן  אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה
שלוש  הן שביחד משאיות, שתי הביא הפעמים שתי
שלוש  הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות,

שם.52)משאיות]. נפשטה שלא בהביא 53)בעיא גם
אפשר  אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא
כמפריש  גדולה מתרומה ולפטרו מספק כתגר להחזיקו

וודאי. כדין מפריש אלא דמאי,

.È‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿«≈»
ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï54. »»∆∆ƒ¿¿»»∆

לאחר 54) הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני שכל מכיוון
שנכנסו  באופן מדובר וודאי כאן גם מלאכתם, שנגמרה
אינם  שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ
שאם  ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ במעשרות חייבים
מן  במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם נגמרה

דמאי. עליהם גזרו - התורה

.‡ÈÈ¯‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÏÚ ea¯L ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆∆««∆»»»∆¬≈
el‡55È‡Ó„a ÔÈ·iÁ56ÏÚ ea¯L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏLÂ . ≈«»ƒƒ¿«¿∆»»»∆∆««

‰ˆeÁÓ ¯È„z Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·c ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¿»»»ƒƒ»
˙BÚ˜ÒÓ¯„Â ÌÈÊB‚‡ ÔB‚k ,ı¯‡Ï57el‡ È¯‰ - »»∆¿¡ƒ¿«¿«¿»¬≈≈
.È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ«¿«

שבארץ.55) הפירות הרוב.56)כל אחר שהולכין
שדמשק 57) פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין

הדמאי, על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ אינה
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÌÈÓÎÁ eÎÏ‰ ‡Ï58‡Ï …»¿¬»ƒ¿≈»»»∆…
‰‡¯n‰ ¯Á‡59ÌÚh‰ ¯Á‡ ‡ÏÂ¯Á‡ ‡l‡ ,ÁÈ¯‰Â ««««¿∆¿…«««««¿»≈«∆»««

BÏ ea¯L Ïk :·¯‰60- BÏ ea¯ ‡lLÂ ,¯zÓ - »……∆«À»¿∆…«
‰È„na ‡Ï Ï·‡ ¯ÈÚa ea¯ ?„ˆÈk .¯eÒ‡61B‡ , »≈««»ƒ¬»…«¿ƒ»

ea¯ ‡ÏÂ ¯‰a ;¯ÈÚa ea¯ ‡ÏÂ ‰È„na ea¯L∆««¿ƒ»¿…«»ƒ»»¿…«
ÏÚ·Ï ‡ÏÂ ÈÂÁÏ ea¯ ;¯‰a ‡ÏÂ ‰Ú˜aa ,‰Ú˜aa«ƒ¿»«ƒ¿»¿…»»««∆¿»ƒ¿…¿««
- Ba ea¯L ‰Ê ;ÈÂÁÏ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ,˙Èa‰««ƒ¿««««ƒ¿…«∆¿»ƒ∆∆«

.È‡Ó„a ·iÁ - Ba ea¯ ‡lL ÌB˜Óe ,¯zÓÀ»»∆…««»ƒ¿«

מחוץ 58) או הארץ מן הם אם בספק שהם בפירות כלומר,
אחר 59)לארץ. אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,

הולכים. הארץ.60)הצבע, פירות על לארץ חוצה פירות
לעיר.61) מחוץ המקומות בכל

.‚È˜eMa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ea¯62¯ÊÁ - eËÚÓ˙Â «≈»»»∆«¿ƒ¿«¬»«
.È‡Ó„a ·iÁ - epnÓ Á˜Bl‰Â ,BLÈÏ ˜eM‰«¿»¿¿«≈«ƒ∆«»ƒ¿«

השוק.62) את והתירו

.„ÈÏÚ e¯ÊbL ‰ÚLa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆…»¿¬≈∆¿»»∆»¿«
˙B¯t Á˜Bl‰ :È‡Óc‰63‰ÚÈ¯ÊÏ64ÏÈÎ‡‰Ï B‡ «¿««≈«≈ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

‰Ó‰aÏ65˙B¯BÚÏ ÁÓ˜ ,66‡Ó‚eÏÓÏ B‡67B‡ «¿≈»∆«¿ƒ¿¿»
‰iË¯Ï68,ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba CeÒÏ B‡ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓL , ƒ¿ƒ»∆∆¿«¿»««≈»∆«≈ƒ

¯BÏÈ˜Ï ÔÈÈ69ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁÂ ,70Ún„Ó‰Â ,71Áe˜l‰Â , «ƒ¿ƒ¿«««»»∆¿«¿À»¿«»«
ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa72˙BÁn‰ È¯ÈLe ,73˙ÙÒB˙Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿»≈«¿»¿∆∆
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ÌÈ¯eka‰74ÔÂÈÎÂ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ Ïk . «ƒƒ»≈¿ƒƒ«¿«¿≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈw˙Ó :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»∆¿À»ƒ≈≈»ƒ

¯OÚÏ75. ¿«≈

הארץ.63) מעם שעורים, או חיטים שאילו 64)כלומר,
שזורע. לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה אף 65)היה

במעשר. חייב היה וודאי טבל היה אילו "לעבד 66)כאן,
העורות". המלוגמא.67)בהם בתוך נמאס והקמח

יוונית 68) שהראשונה אלא רטייה, היא מלוגמא היא
הקודש. לשון משחת 69)והשנייה לתוך היין שנותן

לסוך  שמן קונה כאילו הוא והרי לגמרי, בטל והיין העיניים
לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בין 70)בו

ואינו  הארץ עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה
חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר,

מצוה. אכילת על גזרו המעורב 71)שלא דבר "הוא
שאמר  מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה מחולין
אצל  שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב:
ונתנה  ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ, עם
אם  ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן.
שאוכלם  שכיוון אצלו ונדמעו הארץ מעם פירות לקח
עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת

ובין 72) שני". מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם

קמצו,73) מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
עליהם  שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר

ג 74)הכתוב". פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא
הוודאי. מן אף שפטורה אמרו ה הקלו 75)הלכה שלא

בירושלמי  שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים
השבת  כבוד מפני אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין

עילה. ידי על - שואלו? לי למה

.ÂË‰Ó‰·Ï Ì‰ÈÏÚ CÏÓÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ˙B¯t Á˜Bl‰76 «≈«≈«¬ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯kÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77ÌÏÈÎ‡È ‡ÏÂ , ¬≈∆…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ¿…«¬ƒ≈

‰Ó‰·Ï78ÌÈ¯Á‡ ˙Ó‰·Ï elÙ‡ ,79Ìw˙iL „Ú , ƒ¿≈»¬ƒ¿∆¡«¬≈ƒ«∆¿«¿≈
.È‡Óc¿«

עליהם 76) וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי
למכור 77)לזרע. ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו שכשקנה
נהנה 78)טבל. שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,

כילוי. של הנאה טבל.79)ממנו מוכר הוא שהרי בשכר,

.ÊË·¯Ú ÔÓL80B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ∆∆»≈»ƒ«¿«∆≈∆¿»
‰ÏÈÎ‡Ï81ÔÓL .82¯eËt - ¯Óva Bz˙Ï ˜¯Bq‰ Á˜lL «¬ƒ»∆∆∆»««≈¿ƒ«∆∆»

¯Óva ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ83ÔÓL Ï·‡ . ƒ«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¬»∆∆
,È‡Ó„a ·iÁ - ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa CeÒÏ ‚¯B‡‰ Á˜BlL∆≈«»≈»≈∆¿¿»«»ƒ¿«
ÏÎa ‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈÒÂ ,BÙe‚a ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»

.ÌB˜Ó»

טוב.80) ריח שסיכה 81)הנותן פי על ואף לסיכה. אלא
בשמן  אלא דמאי, לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה,

לאכילה. לאכילה 82)העומד העומד בשמן והמדובר
בסיכה. גם החמירו שסכים 83)ולפיכך כשמן הוא והרי

הכלים. את בו

.ÊÈÏ‡¯OiÓ Ï‡ML ÌÈ·ÎBk „·BÚ84BÏ ÔzÏ85ÔÓL86 ≈»ƒ∆»«ƒƒ¿»≈ƒ≈∆∆
È‡cÂa ¯eÒ‡ - B˙kÓ ÏÚ87È‡Ó„a ¯zÓe ,88Ô˙ . ««»»¿««À»ƒ¿«»«

ÔÓL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰89ÏbÚ˙‰Ï ‡Ï·Ë Èab ÏÚ90 »≈»ƒ∆∆««≈«¿»¿ƒ¿«≈
„ÓÚMÓ - ‰ÈÏÚ91È¯Á‡ ·LÈÏ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓÂ92. »∆»ƒ∆»«À»¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

גבי 85)חבר.84) על השמן יתן עצמו שהישראל כלומר,
ישראל.86)המכה. טבל 87)של של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי,
להאכיל 88) שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון

ולאורחים. לעניים וודאי.89)דמאי של ובין דמאי של בין
על 91)להתגלגל.90) השמן מן מעט ונשתייר הגוי,

תרומה 92)הטבלא. מחמת אלא טבל איסור שאין
שגם  התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת

הכהן. של גופו גבי על מתחללת תרומה

.ÁÈB¯Oa ÏÚ È‡Óc ÔÓL ÏÙpL ÈÓ93BÙLÙLÓ - ƒ∆»«∆∆¿««¿»¿«¿¿
LLBÁ BÈ‡Â94ÒÈ¯eÓÏ ÔÈÈ Á˜Bl‰ .95˙È˙eÏ‡Ï B‡96, ¿≈≈«≈««ƒ¿¿»«¬¿ƒ

ÔÈÈÁË ˙BOÚÏ ˙BiË˜ B‡97È‡Ó„a ·iÁ -98Ï·‡ . ƒ¿ƒ«¬¿ƒƒ«»ƒ¿«¬»
Á˜Bl‰99Á˜lL B‡ ,˙È˙eÏ‡ B‡ ,ÔÈÈ Ba LiL ÒÈ¯eÓ «≈«¿»∆≈«ƒ¬¿ƒ∆»«

ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈÈÁË¿ƒƒ¬≈≈¿ƒƒ«¿«∆…»¿«
È‡Ó„a ·iÁL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .È‡Óc ˙·¯Úz«¬…∆¿«¿ƒ»»«»»∆«»ƒ¿«
- ¯k BÓÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oe ÔÈÏ·z ÔB‚k ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

È‡Ó„a ˙·iÁ ˙·¯Úz‰ Ïk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÏËa ÔÈ‡100. ≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈»««¬…∆«∆∆ƒ¿«

בשרו.93) על שמן שנפל ישראל פי 94)כלומר, על ואף
נתחללה  בשרו, על שנפל כיוון - דמאי של בשמן סכין שאין

שבו. התרומה שהיו 95)קדושת דגים, של ציר הוא
יין. לתוכו שמן.96)מטילים בו שנותנים יין הוא

דבש.97) בהם ששמים טחונות פי 98)קטניות על אף
הדמאי  לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו

הארץ.99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם לפי

.ËÈ,Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt‰ el‡ Ïk»≈«¿ƒƒ«¿«∆…»¿¬≈∆
È‡Óc ÔÈ˜˙‰ Ì‡101¯OÚÓ ˙Óe¯z Ì‰Ó LÈ¯Ù‰Â ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆¿««¬≈

ÈL ¯OÚÓÂ102˙‡ Ôwz Ì‡ Ï·‡ .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - «¬≈≈ƒ«∆»»»¬»ƒƒ≈∆
È‡cÂa È‡Óc‰103‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Â «¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»

˙B¯OÚÓe104È‡Ó„a È‡ce‰ ˙‡ ÔwzL B‡ ,105‡Ï - ««¿∆ƒ≈∆«««ƒ¿«…
ÌeÏk ‰OÚ106. »»¿

דמאי.101) שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי 102)כלומר,
שני. מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא צריך 103)שם.

וודאי. כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות:
או 104) שני מעשר מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. כדין 105)מעשר כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
שני. ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי,

שהפריש 106) וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:
על  עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה
גדולה  שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי ליתנם מנת
ראשון  ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה
לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת חייב אינו עני ומעשר
הפריש  ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין
ידע  שאילו בטעות, הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו
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ואינה  גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו
הפרשה.

.ÎÈ‡cÂ ÔÈ¯ÎBÓ ¯ÈÚ‰ Ïk107,È‡Óc ¯ÎBÓ „Á‡Â »»ƒ¿ƒ««¿∆»≈¿«
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È ÔÈ‡Â Á˜ÏÂ108LÈ¯ÙÓ ?Ôw˙Ó „ˆÈk - ¿»«¿≈»«ƒƒ»«≈«¿«≈«¿ƒ

‰Óe¯z109Ô‰kÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e110LÈ¯ÙÓe , ¿»¿««¬≈¿¿»«…≈«¿ƒ
„·Ïa ÈL ¯OÚÓ111ÏL ÈL ¯OÚÓk ‡e‰ È¯‰Â , «¬≈≈ƒƒ¿««¬≈¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc112. ¿«

אין 108)טבל.107) קביעותם, ממקום שלקח וכיוון
מחצה  על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים

-109)דמי". גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף
טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, פי 110)כאן על שאף

שהן  כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק
בדמאי. הוא וכן ומעשר 111)במיתה. ראשון מעשר אבל

לה  צריך אינו כמו עני בלבד, שם להם לקרוא אלא פריש,
כמו 112)בדמאי. זה, שני במעשר שמקילים הכוונה אם

לו  ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים
מעשר  דיני למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור
מעשרים  הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני

הם.

.‡ÎÁ‡Â Ï·Ë ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ˙ ¿≈ƒ»¿»»¿≈À««∆∆¿««
Ì‰Ó ˙Á‡ ‰„·‡Â ,Ôw˙Ó113ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¿»¿»««≈∆¬≈∆«¿ƒƒ

ÏÎÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‰iM‰«¿ƒ»¿»¿»¿««¬≈¿¿»¿»
È‡Ó„a „·Ïa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓe ,‰ˆ¯iL Ô‰k114. …≈∆ƒ¿∆«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«

מהם.113) איזו יודע כדמאי.114)ואינו להיות: צריך

à"ôùú'ä ìåìà 'è éùéìù íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שנייה.1) פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר

שלקחו  מנפולין תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח
שהיו  ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה

פרוסות. והותירו אוכלין

.‡Á˜Bl‰2ÔBËÈq‰ ÔÓ3‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ«ƒ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï -4ÔÈÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , …¿«≈ƒ∆«∆««ƒ∆ƒ

„Á‡5˙Á‡ ‰twÓ elÙ‡ ,6˙‡ ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»¬ƒƒÀ»««««ƒ∆«ƒ∆
˙È·Á‰7ÌÈL‡Ó Á˜BÏ ÔBËÈq‰L ÈtÓ .‡È‰ ‡È‰L ∆»ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆«ƒ≈«≈¬»ƒ

¯ÎBÓe ‰a¯‰8ÌÚÓ ‰lÁz ¯ÎnL ‰Ê Á˜Ï ‡nLÂ , «¿≈≈¿∆»»«∆∆»«¿ƒ»≈«
¯·ÁÓ ÛBÒa Á˜lL ‰ÊÂ ,È‡Óc ÂÈ˙B¯tL ı¯‡‰»»∆∆≈»¿«¿∆∆»«¿≈»≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯tL9ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ∆≈»¿À»ƒ¿»≈«¿∆≈¿«¿ƒƒ
Ì‡Â .·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰««»««»¿…ƒ«»«««»¿ƒ

ÔÓ‡ - Ô‰ „Á‡ ÏMÓ :ÔBËÈq‰ ¯Ó‡10. »««ƒƒ∆∆»≈∆¡»

פ"ה.2) ותוספתא ו, משנה פ"ה המוכר 3)דמאי "הוא
וכיון  המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח דבר וכל פירות
והלוקח  דמאי למכור לו מותר גסה, במדה מוכר שהוא
נאמן  שהסיטון שאמרו וממה ב. הלכה פי"א כנ"ל יתקנם,
בסיטון  שהמדובר נראה להלן), (ראה הם אחד משל לומר

שם). במשנה מהרי"ח (חידושי מהם 4)עםֿהארץ אבל

יש  אנשים, מהרבה לוקח שהסיטון אף לעשר, יכול עליהם
בהלכה  וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח

ד. הלכה וסוף שחורה 5)הסמוכה חיטה שניהם כלומר,
לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או

שהם 6) לומר מקום היה אחת, ובקופה אחד מין שהם שכיון
אחד. אדם הנ"ל.7)משל הקופה תוספתא 8)כלומר,

אףֿעלֿפי  שניה, ממנו ולקח וחזר החנוני מן הלוקח שם:
זה. על מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את שמכיר
שהיא  החבית את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי
אינוקרמיא  באילין דתימר הדא כו' עליו ממנו מעשר היא,
ברם  כפשוטה), תוספתא - יין כדי והן להיות, צריך (כן
ועשויים  מדה, כלי והם להיות, צריך (כן שפייתא באילין
לגוא  אילין מפנתין אורחא שם), - הגת מן היין לשאיבת גם
השני)". אל אחד מכלי ולהריק לפנות דרכם = ) אילין

יב.9) הלכה תרומות מהלכות ופ"ה ו, הלכה פ"א למעלה
שם).10) (משנה זה על מזה ומעשר

.·‰È‰11¯ÎBÓ12˙eLk13Ô‰Â ,˜¯È B‡14ÔÈ‡È·Ó »»≈¿»»¿≈¿ƒƒ
˙eLk ÏkÓ ¯OÚÓ epnÓ Á˜Bl‰ - ÂÈÙÏ ÔÈ¯·BˆÂ¿¿ƒ¿»»«≈«ƒ∆¿«≈ƒ»¿

‰c‚‡Â ‰c‚‡ ÏkÓe ,˙eLÎe15e ‰¯Óz ÏkÓe ,‰¯Ó˙16. ¿ƒ»¬À»«¬À»ƒ»¿»»¿»»

לשון.11) בשינוי שם, הנ"ל.12)תוספתא הסיטון
והם 13) שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתבֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א משנה פ"ב בעוקצין וראה קישואים.
למכור.14) עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה כלומר,
ירק.15) יש 16)של לפניו, מביאים שהרבה שכיון

בעל  גבי ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש
המוכר. הבית

.‚Á˜Bl‰17˙Èa‰ ÏÚaÓ18- ‰iL epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ««««ƒ¿»«¿»«ƒ∆¿ƒ»
È˙MÓ elÙ‡ ,˙Bt˜ È˙MÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ¿«≈ƒ∆«∆¬ƒƒ¿≈À¬ƒƒ¿≈

˙B¯ÈÚ19.BlMÓ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ; ¬»∆∆¿»∆≈≈∆»ƒ∆

ז.17) משנה פ"ה בהלכה 18)שם וראה מביתו. כלומר,
אחרת,19)הסמוכה. בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,

אחרים  מפירות לקח אחר במקום שמא לחשוש מקום והיה
למכרם.

.„˙Èa‰ ÏÚa20ÔÓÊa :˜eMa ˜¯È ¯ÎBÓ ‰È‰L ««««ƒ∆»»≈»»«ƒ¿«
;Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - ÂÈ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL∆¿ƒƒƒƒ»¿«≈≈∆»««…
epnÓ Á˜Ï Ì‡ ,˙B¯Á‡ ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ·eƒ¿«∆¿ƒƒƒƒ¬≈ƒ»«ƒ∆
ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï - ‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»…¿«≈ƒ∆«

‰Ê21. ∆

שם.20) ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל
וקישות  קישות מכל מפריש שסיטון שאףֿעלֿפי עליו,
ירק  מערב שאינו הבית בעל של סתמו - ב) הלכה (למעלה

(רדב"ז). אחרת גינה של ירק עם זו גינה של

.‰Á˜Bl‰22ÌBzÁp‰ ÔÓ ˙t23ÔÓ ¯OÚÈ ‡Ï - «≈««ƒ««¿…¿«≈ƒ
‰nÁ‰24˙Bv‰ ÏÚ25LÓ‡ ÏL ÌÈhÁ :¯ÓB‡ È‡L ; ««»««∆∆∆¬ƒ≈ƒƒ∆∆∆

¯Á‡ ÏMÓ ÌBi‰ ÏLÂ ,„Á‡ ÏMÓ eÈ‰26. »ƒ∆∆»¿∆«ƒ∆«≈

מאיר.22) כר' ולא יהודה כר' ג, משנה "מי 23)שם
נחתום" נקרא ואופהו, ככרות אותו ועושה הקמח שילוש
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שם). המשנה היום.24)(פירוש שאפוהו החם הלחם
אחד,25) מדפוס ששניהם אף אתמול, שאפוהו הקר הלחם

הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר,
ונמצא 26) מעשר, אינו והשני מעשר מהם אחד ושמא

אבל  הפטור, על החיוב מן או החיוב על הפטור מן מפריש
אפילו  מעשר, הצוננת על הצוננת מן או החמה על החמה מן

פלטר. גבי הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני הם

.ÂÁ˜Bl‰27¯ËÏt‰ ÔÓ28Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,29ÔÈÒeÙc «≈«ƒ««¿≈««ƒ∆≈¿ƒ
„Á‡Ó ¯OÚÓ - ‰a¯‰30¯ÎBnL ÌBzÁp‰L ;Ïk‰ ÏÚ «¿≈¿«≈≈∆»««…∆««¿∆≈

ÏBtnÏ31‰a¯‰ ÔÈÒeÙc B˙qÚ ‰OBÚ32Ï·‡ .33 ««¿∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬»
ÏBtn‰ ÔÓ Á˜Bl‰34ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ -35; «≈«ƒ««¿¿«≈ƒ»¿¿

.ÔÈÓBzÁ ÈMÓ Á˜BÏ ÏBtn‰L∆««¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ

מאיר.27) כר' ולא יהודה כר' ד, משנה "הלוקח 28)שם
המשנה  (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני למכור הנחתום מן

אחד.30)הככרות.29)שם). אחר:31)מדפוס נוסח
למנפול  שהרי נכון, וכן הרמב"ם), בגליון (הגהה "לפלטר"

רוקח. מעשה ועיין להלן, ראה אחר, אינו 32)דין והפלטר
נאפו  הככרות כשכל והמדובר אחד. מנחתום אלא לוקח
מזה  מפרישים אין הרי ימים, בשני נאפו שאם אחד, ביום

הקודמת). (בהלכה זה שם.33)על הוא 34)משנה אף
נחתומין  מהרבה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר

המשנה). דפוס,35)(פירוש מאותו וככר ככר מכל ולא
משנים. המנפול לקח שמא חוששין אין אחד שבדפוס

.Ê‰ÚLz36ÔÈÏBtÓ37,ÔÈÓBzÁ ‰¯OÚÓ eÁ˜lL ƒ¿»«¿ƒ∆»¿≈¬»»«¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡Â ÏÈ‡B‰38„Á‡Ó Á˜Bl‰ Ïk ,ÌÈMÓ Á˜Ï39 ƒ¿∆»≈∆»«ƒ¿«ƒ»«≈«≈∆»

ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ - ‰ÚLz‰ ÔÓ40. ƒ«ƒ¿»¿«≈ƒ»¿¿

שם.36) גם 37)ירושלמי זו הלכה לשנות יכול היה
שאין  אלא משנים, לקח מהם שאחד מוכח שהרי בפלטרין,

משנים. יקח שפלטר מצוי הפחות 38)זה לכל כלומר,
שבוודאי  משנים, קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם , אחד

דפוס. מכל אם 39)מעשר וכלֿשכן מאחד, אפילו כלומר,
יותר. גדול שהחשש מהם, מכמה אף40ֿ)קנה כלומר,

הרוב, אחר הולכים אנו אין אחד, מנחתום קנו שרובם עלֿפי
על  כמחצה קבוע ו"כל "קבוע" זה הרי מהם, שקנה שכיון

כ). הלכה פי"ג (למעלה מחצה"

.ÁÁ˜Bl‰41ÈÚ‰ ÔÓ42ÈÚ‰ ÔÎÂ ,43BÏ e˙pL «≈«ƒ∆»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿
‰Ï·„ ÈÁÏt B‡ ˙t ˙BÒe¯t44˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ - ¿«ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ»««

˙Á‡Â45ÏÏBa - ˙B¯‚B¯‚·e ÌÈ¯Ó˙·e .46Ïk‰47 ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»≈«…
¯OÚÓe48È˙ÓÈ‡ .49‰a¯Ó ‰zn‰L ÔÓÊa ?50Ï·‡ ; ¿«≈≈»«ƒ¿«∆««»»¿À»¬»

‰zÓe ‰zÓ ÏkÓ ¯OÚÓ - ˙ËÚeÓa51. ¿∆∆¿«≈ƒ»«»»«»»

פ"ה.41) שם ותוספתא ה, משנה חבר.42)שם שהוא
כדלהלן. דבילה, פלחי או פת פרוסות ממנו ולקח

במתנות 44)חבר.43) ולא בצדקה שהמדובר הוא, פשוט
ממעשר. פטורים שהללו שיודע 45)עניים, העני כלומר,

ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד מכל שקבל מה
אבל  עישר. לא והשני עישר אחד שמא חוששים שאנו
(תוספתא  ופלח פרוסה מכל לעשר צריך העני, מן הלוקח

וכן 46)כפשוטה). להלן. וראה לו. שנותנן עני כלומר,

ומינכן. קמברידז' בכתביֿיד שם, במשנה כלומר,47)הוא
הכל. כולה.48)מערב על התערובת רבי 49)מן דברי

הראשון  התנא דברי לפרש שבא שם, במשנה יהודה
מתנה 50)(רדב"ז). הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי

ונאמר  המעשר, בעיניו יקשה ולא הוא נדיב איש גדולה,
דמאי" הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים
ומעשרן. הגדולות המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש
ד), הלכה תרומות מהלכות (פי"ג למעלה שפסק ואףֿעלֿפי
זה  - יג) הלכה פ"ב שם (וראה ויין בשמן אלא  בילה שאין
משנהֿ (ראה הקילו בדמאי אבל ודאי, בטבל אלא אינו

ופאתֿהשולחן). שהוא 51)למלך עליו ש"נחשב ביין
יפריש  שמא הכל יתערב לא ולפיכך עישר, ולא כילי עכ"פ
"מכל  רבינו כתב ולא המשנה). (פירוש הודאי" על מדמאי
מדובר  שכאן ההלכה, בתחילת שכתב כמו ואחת", אחת
מן  בלוקח ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני

למעלה. וראה העני,

.Ë˜ÁL52˙t‰ ˙‡53˙‡Â ,ÔÈ¯e¯t d‡OÚÂ »«∆«««¬»»≈ƒ¿∆
˙B¯‚B¯b‰54‰Ï·c Ô‡OÚÂ55ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - «¿»«¬»»¿≈»¿«≈≈∆»«

Ïk‰56. «…

שם.52) תוספתא שלימות,53)העני, ככרות קיבל כלומר,
מרוב. מתנה מרובה.54)שהן שעלֿידי 55)בכמות

מהן  היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה
כפשוטה). מככר 56)(תוספתא או אחד מפלח כלומר,

מרובה, במתנה בדמאי שהקלו הכל, על אחד מפורר
אלא  זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר
וראה  שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא שלם שככר

ברדב"ז).

.ÈÌÈÏÚBt57ÌÈÁ¯B‡ B‡58ÔÈÏÎB‡Â ÔÈaÒÓ eÈ‰L59, ¬ƒ¿ƒ∆»¿Àƒ¿¿ƒ
˙BÒe¯t e¯È˙B‰Â60˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ -61. ¿ƒ¿¿«≈ƒ»««¿««

אחד,57) בעלֿבית של בפועלים אף ומדובר שם. תוספתא
זה  פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואףֿעלֿפיֿכן
כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני עישר, זה, אורח או
קבע, אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב באופן והמדובר
מן  פטורה פועל של עראי אכילת שאילו במעשרות. שחייב
שנגמר  או ט) הלכה (פ"ה למעלה כמבואר המעשרות,
במעשרות  וחייב התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם
אכילת  ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל  (שם),
זה  והרי עישר, לא בוודאי המעשרות, מן שפטור עראי
הכל. על מאחד שמעשר אחד מבעלֿבית דמאי כקונה

צריכים 58) ואינם דמאי האורחים את שמאכילים אףֿעלֿפי
חומרא, מצד עישרו כי יתכן - יא) הלכה פ"י (למעלה לעשר
משנה  פ"ג (דמאי יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי כי

שם). ולמעלה שהיו 59)א "פועלין שם: בתוספתא
ורבינו  וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין
להסב  מותרים הפועלים כי להראות "מסובין" בשניהם כתב
נראה  וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול,
הם  שגם הרי עמהם", מיסב הבית "בעל טז. בברכות

(רדב"ז).60)מסובין. כנ"ל מועטת, מתנה כדין שדינן
ופרוסה.61) פרוסה כל כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe
ספרזרעים-הלכותמעשרשני

§¤©§¨¦
LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈
Ì„‡ Èa ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓ„ ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (· .ÈL≈ƒ∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈¿≈»»
BÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ıeÁ≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ .˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰‡ÓËa¿À¿»∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ¯OÚÓ«¿«ƒƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ¯‰ˆÈ ¯OÚÓ«¿«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒ
¯OÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â ,L„˜ BlkÀ…∆¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈

.¯OÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë .¯·c ÏÎÏ ÈL≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מעשר 1) וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

אילנות. למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני.

עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין

ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות
המצרי  ופול יום. שלשים מים מהם שמנע הסריסים הבצלים
לירק  עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא
שנה  בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין איפכא. או
שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית.

שיקבעו. קודם מעשר מהן שהוציא ופירות

.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ4 ««∆«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»»»
ÈL ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ5Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆∆¡««≈¿«≈≈»

˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏL ‰L·e .EÚ¯Ê ˙‡e·z6ÔÈLÈ¯ÙÓ ¿««¿∆¿»»¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ÛÏÁ ÈÚ ¯OÚÓ7. «¿«»ƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

ipy xyrn oiyixtn dpy lka oey`x xyrn oiyixtny xg`"
."ipr xyrn oiyixtn ziyye ziyily dpyae 'ek

מחוייבת, ההפרשה סדר על שההקפדה משמע מלשונו
להבין, וצריך אחר. באופן להיות יכולה בפועל הנתינה אבל
הנתינה  ולא ההפרשה הוא העיקר המעשרות בשאר הניחא
אבל  טבל, מגדר התבואה את מוציאים ההפרשה על־ידי כי
שהעני  להיות צריך העיקר צדקה נתינת שגדרו עני במעשר
לבדה  שההפרשה לומר אפשר ואיך לו, הצריך את יקבל
כאשר  שגם זה, בדין החידוש שזהו אלא עיקרי. ענין היא
הפרשת  של חיוב ישנו עניים, בו שאין במקום נמצא
להפריש  שצריך לצדקה בנוגע מובן ועד"ז עני. מעשר

כשימצאנו. לעני ימסור ואח"כ לצדקה מממונו
שגם  אחר, יהודי על בהשפעה היינו רוחנית, בצדקה גם כך
עצמו  את ולהכין להיערך חייב בדעת, עני בסביבתו אין אם

אחר  יהודי על לפעול יוכל הראשונה שבהזדמנות כדי
העני  את לחפש להשתדל גם שיש ומובן המתקבל. באופן
מצרפה  הקב"ה טובה ש"מחשבה ומכיון לו, ולעזור
ההפרשה, את אצלו כשיש ועל־אחת־כמה־וכמה למעשה",
הנתינה  את גם לקיים שיוכל סיבות כמה הקב"ה לו מסבב

בפועל.
(h"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

הכ"ג.2) תרומות מהל' בפ"ג למעלה אחר 3)ראה כלומר,
פ"א  למעלה ראה הנתינה, לפני שהוא אףֿעלֿפי ההפרשה,

ה"א. מעשר כל 4)מהל' את תעשר "עשר הכתוב: כלשון
שנה  שבכל לך לומר שנה". שנה השדה היוצא זרעך תבואת
שבשנה  אלא ראשון. למעשר נוסף מעשר להפריש צריך
ובשנה  שני", "מעשר הוא וששית רביעית ושניה ראשונה
כדלהלן. עני", "מעשר במקומו מפרישים וששית שלישית

פ"ו 5) (למעלה ראשון מעשר הפרשת לאחר הנשאר מן
פטור  עצמו ראשון מעשר אבל ה"ג), עניים מתנות מהל'

שם. מעשר בהל' למעלה ראה שני, משנות 6)ממעשר
ובפ"ט 7)השמיטה. ה"ד, שם עניים מתנות בהל' למעלה

ה"ג. מעשר מהל'

.·È¯L˙a „Á‡a8˙B‡e·z ¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ ‡e‰9 ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿«¿«¿
˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â10‰M‰ L‡¯ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .11, ¿ƒ¿ƒƒ»¿»»∆∆¡«…«»»

„Á‡ ‡e‰¯OÚ ‰MÓÁ·e .È¯L˙a12L‡¯ ‡e‰ Ë·La ∆»¿ƒ¿≈«¬ƒ»»»ƒ¿»…
‰‡e·z ?„ˆÈk .˙BÏÈ‡‰ ¯OÚÓÏ ‰M‰13˙BiË˜Â14 «»»¿«¿«»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿ƒ

˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L15‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ16ÏL ∆ƒƒ¿««««¿ƒ¿≈…«»»∆
˙ÈLÈÏL17- ˙ÈLÈÏMa eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿«¿ƒƒ

ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ18˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿ƒ…»¿«
˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B¯OÚn‰19- «««¿∆»¿««…«»»∆¿ƒƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÎÂ .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ20e‡aL «¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿≈≈»ƒ»∆»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ21ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ ¿««««¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»∆

ÛBÒa Ôk ¯Á‡ eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿««≈¿
Óe ,¯·ÚLÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó - ˙ÈLÈÏL ‰LÔ‰Ó ÔÈLÈ¯Ù »»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿∆»««¿ƒƒ≈∆

e‡a Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ¯OÚÓ22Ì„˜ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ «¬≈≈ƒ¿≈ƒ»¿««««¿…∆
e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿
Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙ÈÚÈ·¯a eÙÒ‡Â¿∆∆¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿ƒ
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a»¿««««¿««¬ƒ»»»ƒ¿»

.‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«»

א.8) ב, השנה לשון 9)ראש וכן "תבואה". רומי: בדפוס
להלן. אבל 10)רבינו ירקות, אלא נזכרו לא שם במשנה

ובגמרא  ולמעשרות". "לירקות אמרו: יב.) (שם בברייתא
=) דאורייתא וקתני ירקות), =) דרבנן "תנא ביארו: שם

תבואה)". פעמים,11)מעשר כמה פ"ב בשביעית כגון
ה"ט. שמיטה מהל' בפ"ד וראה ועוד. שם, השנה ובראש

שמאי.12) כבית ולא הלל כבית שם, השנה ראש
שהביאו 13) והקטניות "התבואה פ"ב: שביעית תוספתא

וכו'". לשעבר מתעשרין השנה, ראש לפני שליש
וכאן 14) וירקות", וקטניות "תבואות רבינו כתב למעלה

ה"ד), (להלן עישורן לקטיתן שבשעת לפי "ירקות", השמיט
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כתבואה  המעשרות לעונת מגיעים שהם בשעה ולא
ה"ח, להלן ראה זה. בכלל קטניות מיני כל ולא וקטניות,

פרי. גמר אחר הולכים ובדוחן התבואה 15)שבאורז
ראוי  זרעו משיהיה קטנית, שהוא והתלתן שליש, משתביא
ה"ה). מעשר מהל' פ"ב (למעלה יזרע אם לצמיחה

בתשרי.16) ההלכה 17)אחד ראה עני, מעשר שנת שהיא
מעשר 18)הקודמת. בשנת המעשרות, לעונת שהגיעו כיון

הקודמת.19)שני. בשנה בקרקע שנשרשו בין 20)אף
העושה  אילן ובין בשנה, אחת פעם פירות העושה אילן
טו:). (שם נחמיה כרבי ולא וכתנאֿקמא, בשנה. פעמיים

בחידושי 21) ועי' שם. מעשר בהל' ראה עונתו, לפי פרי כל
להרמב"ם. איגר עקיבא בטעות:22)רבי רומי, בדפוס

באו". לא "אם

.‚Ô‰È˙B¯t eËÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯Á‰Â23Ì„˜ ¿∆»ƒ««ƒ∆»¿≈≈∆…∆
‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Ó - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ24ÏÈ‡B‰ , ¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙Óe25ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈»∆ƒ∆≈
‰BÓÏˆ È·e¯Áa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰26‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¬ƒ∆»¿»≈«¿»¿«≈

Ô‰ Ô‰Â ,Ì„‡‰ ·¯ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,Ô‰a»∆∆≈¿ƒ¿«¬«…»»»¿≈≈
- ÔÈ·e¯Á‰ ¯‡L Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¬»¿»∆»ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡Lk Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È27. ≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»≈»ƒ»

משיעשו 23) שהיא שלהם, מעשרות לעונת הגיעו כלומר,
ברדב"ז. וראה שם), מעשר (הל' שחורות נקודות נקודות

בה.24) שנלקטו כשנה  ב:25)כלומר, טו, השנה בראש
(הסובר  נחמיה כרבי בחרובין העם נהגו יוחנן, רבי "אמר
וכו' לקיטתו) אחר הולכים בשנה, אחת שנלקט אילן שכל
שם  ברש"י והנה דרבנן". חרובין מעשר אנא, לך אמינא כי
אבל  דרבנן. במעשרות חכמים שהקלו מפני שזהו נראה
היא  זו לפעמים ואדרבה, החלטית, קולא זו שאין צריךֿעיון

האילנ  שכל רבינו, לדעת [אבל במעשר חומרא. חייבים ות
שאמרו  מה כי יתכן - מדרבנן הם חרובין ורק התורה, מן
לירק  חכמים שהשוום הוא לקיטה, אחר הלך בחרובין:
(בהלכה  לקיטה אחר בו והלכו מדרבנן, שמעשרותיו
חנטה, אחר בהם שהולכים לאילנות השוום ולא הסמוכה),

מדאורייתא]. שהם לדברים 26)מפני ראה פ' ב'ספרי' [עי'
כב]. בהם 27)יד, והולכים התורה, מן במעשרות שחייבין

לזה  והמקור הקודמת. בהלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר
אחר  ובירק המעשרות עונת אחר באילן הולכים שאנו
עקיבא  "רבי יד: שם בברייתא הוא סמוכה), (בהלכה לקיטה
מיוחדין  ויקב גורן מה ומיקבך. מגרנך באספך אומר,
על  גדלים זרעים שרוב גשמים מי (הם מים רוב על שגדילין
על  שגדילין כל אף שעברה, שנה על ומתעשרין רש"י) ידםֿ
על  שגדילין ירקות יצאו שעברה, לשנה מתעשרין מים רוב
כענין  תמיד, אותן ומשקין שדולין שאובין, על (אף מים כל
גן  סתם הירק", כגן ברגלך "והשקית י) יא, (דברים שנאמר
הבאה  לשנה ומתעשרין רש"י) - בהשקאה דרכו הירק
שחרובי  וסובר חולק והראב"ד לקיטה)". שנת (כלומר,
חרובין  "מעשר שם שאמרו ומה לגמרי, פטורין צלמונה
ויצהר, תירוש מדגן חוץ האילנות, לכל הואֿהדין דרבנן",
חוץ  התורה, מן מתעשרין האילנות שכל סובר ורבינו

ה"ט, מעשר מהל' פ"א למעלה וראה צלמונה, מחרובי
ה"ו. תרומות מהל' ובפ"ב

.„B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - ˜¯i‰28?„ˆÈk .29Ì‡ «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈«ƒ
‰M‰ L‡¯ ÌBÈa Ë˜Ï30Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL ÏL ƒ¿«¿…«»»∆¿ƒƒ««ƒ
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡aL31¯Ó‚Â32ÔÈLÈ¯ÙÓ - ‰iMa ∆»¿««««¿¿ƒ¿««¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÈL ¯OÚÓ - ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ epnÓƒ∆«¿«»ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«¬≈≈ƒ

א 28) יב, שם בברייתא הוא וכן ב. יג, שם רבה של מימרא
הקודמת. בהלכה ראה הדברים, ומקור להלן. שהובאה -

שם.29) ד"ה 30)ברייתא, שם: ('תוספות' גוי עלֿידי
ה'ירושלמי'). ע"פ תבואה 31)משתבא, של שיעור שהוא

ה"ב). (למעלה שיעור 32)ואילנות שהוא לגמרי, בישולו
ה"ח). (להלן קטניות של

.‰ÔÎÂ33È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡MÓ „·Ïa ‚B¯˙‡‰ ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈»ƒ»¬≈
˜¯Èk ‡e‰34ÔÈa ¯OÚÓÏ ÔÈa ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â «»»¿¿ƒ««¿ƒ»≈¿«¬≈≈
˙ÈÚÈ·LÏ35?„ˆÈk .36¯Á‡ ˙ÈLÈÏMa Ë˜Ï Ì‡ ƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿««¿ƒƒ««

Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ37,ÈÚ ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒ
˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰iMa ¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ
¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï .ÈÚ»ƒƒ¿«»¿ƒƒ««¬ƒ»»»ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ38. «¿ƒƒƒ∆«¬≈≈ƒ

האתרוג.33) דין - הירק כדין גדל 34)כלומר, שהוא לפי
ג.). (קידושין כירק מים כל שנמנו 35)על כרבותינו

בין  לקיטתו, "אחר שאתרוג ואמרו טו.) (ר"ה באושא
ב'תוספות' ועי' שם, רש"י (כנוסחת לשביעית" בין למעשר
(שם) יוחנן רבי בשם שאמר וכרבין ורבותינו), ד"ה
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת ש"אתרוג
אחר  בו שהלכו מה כן ואם טבל". משום עליה חייבין ככר
לפטרו  לא אבל לחומרא, אלא זה אין בשביעית, לקיטה
הי"ב  שמיטה מהל' בפ"ד להלן וראה (רדב"ז). ממעשרות

שם. כתב 36)ובהערות לשביעית, וכיצד למעשר. כלומר,
שם. לענין 37)להלן - לקיטה לענין כירק שדינו שאע"פ

שם). השנה (ראש כאילן דינו השנה, שנגמר 38)ראש אף
עני. מעשר שנת שהיא בשלישית לגמרי

.Â‚B¯˙‡ ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L Èt ÏÚ Û‡Â39˙a ¿««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»∆¿«
˙ÈÊk ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·LÏ ‰ÒÎpL ˙ÈML40˙OÚÂ ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¬ƒ»¿»¿«ƒ¿«¬»

˙B¯OÚÓa ˙·iÁ - ¯kÎk41. ¿ƒ»«∆∆¿««¿

(שם:).39) יוחנן רבי בשם כשנכנסה 40)כרבין,
(ראה  כנ"ל המעשרות, לעונת הגיע כלומר, לשביעית,
ועי' איש'). וב'חזון ולשביעית, ד"ה סוף יד: שם ב'תוספות'

ה"ה. מעשר מהל' בפ"ב עני.41)למעלה מעשר ומפריש
שם. שמיטה בהל' ראה

.Ê˙BBi·‡‰42ÛÏˆ ÏL43ÔÈ˙B -44È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ »¬ƒ∆»»¿ƒ¬≈∆À¿≈
ÔÏÈ‡45ÌÈÚ¯Ê È¯ÓÁÂ46‰iL ‰MÓ eÈ‰ Ì‡L : ƒ»¿À¿≈¿»ƒ∆ƒ»ƒ»»¿ƒ»

¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eË˜ÏÂ ,˙ÈLÈÏLÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿…∆¬ƒ»»»
Ë·La47LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ƒ¿»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿««»«¿ƒ

¯Á‡ ¯OÚÓ48e‰„BÙe49B˙B e‰„BtL ¯Á‡Â , «¬≈«≈≈¿««∆≈¿
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ÌÈiÚÏ50‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓ ˙¯B˙a BBÈ„t ÏÎB‡Â »¬ƒƒ¿≈ƒ¿¿««¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
.ÈÚ ¯OÚÓe ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ

ור"מ 42) מ"ו, פ"ד (מעשרות הצלף של הפרי עיקר הם
החלקים  אבל במעשרות, חייבים הם ורק שם) ור"ש
תרומות  מהל' (פ"ב ממעשרות פטורים שבצלף, האחרים

מהל'43)ה"ד). פ"ה למעלה רבינו בדברי ונזכר אילן. מין
שם. תרומות ובהל' ה"כ, מעשרות 44)כלאים 'ירושלמי'

וחומרי  אילן חומרי עליהן נותנין "אביונות ה"ה: סוף פ"ד
שאם  - כן?) אמרו דבר ולאיזה =) מילה וליידה זרעים,
ונותנו  ופודהו מפריש שהוא לשלישית, נכנסת שנייה היתה
אילן  שוודאי הלל, בית לדברי שאפילו רבינו וסובר לעני",
- שם) כלאים ובהל' לו. (ברכות בכרם כלאים ואינו הוא
הגר"א  ביאור ועי' (כסףֿמשנה. הוא ספק מעשרות לענין

קצב). ס"ק שלא סי' חנטה.45)יו"ד אחר בו שהולכים
לקיטה.46) אחר בהם שלפנינו 47)שהולכים הנוסחא

שום  אין בשבט, טו קודם היתה הלקיטה גם שאם תמוהה,
איש'). 'חזון (ראה הקודמת השנה אחר שהולכים ספק
במקום  ("אחר" בשבט" טו "אחר בגליון כאן שתקנו [ונראה
שלאחריה  בשורה "אחר" המלה נכנסה ובטעות "קודם"),
במקומו]. נשאר "קודם") =) והשיבוש להלן) (ראה

והמלה 48) שני) מעשר ב, מעשר =) ב מעשר כתוב [היה
הגהה  היתה שבו הגליון מן בטעות כאן נכנסה "אחר"

שלמעלה]. "קודם" המילה שני.49)לתיקון מעשר כדין
עני.50) מעשר בתורת

.ÁÊ¯‡‰51ÔÁc‰Â52ÔÈ‚¯t‰Â53ÔÈÓLÓM‰Â54ÏÚ Û‡ , »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ««
Ô‰a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ eLÈ¯L‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ…∆…«»»≈¿ƒ»∆

È¯t‰ ¯Ób ¯Á‡ ‡l‡55‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óe ,56ÔÎÂ . ∆»««¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈
ÏBt57È¯ˆn‰58ÈÙÏ LÈ¯L‰ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

ÂÈ¯Á‡Ï B˙ˆ˜Óe ‰M‰ L‡¯59BÎB˙Ï B¯b ¯·Bˆ -60 …«»»ƒ¿»¿«¬»≈»¿¿
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L ,„Á‡k Ïk‰ ÔÓ ¯OÚÓe Ì¯B˙Â¿≈¿«≈ƒ«…¿∆»∆«…≈««

È¯t‰ ¯Ób61. ¿««¿ƒ

לז,51) לברכות ב'תוספות' ראה אשכנז. בלשון ריי"ז הוא
מ"ז. פ"ב לשביעית המשנה ובפירוש רש"י, ד"ה - א

(שם).52) מי"ל ונקרא קטנית, בר,53)מין צמח זרעוני
המשמשים  ונאים, גדולים אדומים פרחים בעל ותרבות
אחרים. מאפה מיני ולתיבול לאפיה כיסונים למילוי

שמן 54) ממנו ועושים "סומסום". ההמון: בפי נקרא כן
שלהם  השנה שראש הם, קטניות מיני וכולם שומשמים.

ה"ב. כנ"ל בתשרי, השנה 55)באחד בראש שמואל כדעת
אחר  בהם שהולכים שם, בשביעית התנא כדעת ולא ב. יג,

מעשר 56)השרשה. או הבאה, לשנה פירות כמו כלומר,
עני. מעשר או נתונים 57)שני שגרגריו מזון צמח

פאסולי"ס. ונקרא מבושלים. כשהם נאכלים והם בתרמילים,
רבי 58) בשם שביעית, ותוספתא כמשנה ולא שם, כשמואל

אם  אבל זרע, ממנו לקחת שזרעו ומדובר שזורי. שמעון
ה"י, (להלן לקיטה אחר בו שהולכים כירק דינו - לירק זרעו

הי"א). שמיטה מהל' בפ"ד הוא שמעון 59)וכן ורבי
שם). (משנה, השרשה אחר שהולכין סובר שזורי

שהשרישו 60) אלו הזרעים: כל את לערב לו מותר כלומר,

שצריך  ולא לאחריו. שהשרישו ואלו השנה, ראש לפני
ה"ד), תרומות מהל' בפי"ג (למעלה רבינו פסק שהרי לערב,
שמעון  כרבי ולא שם, (כשמואל ויין בשמן אלא בילה שאין
שכל  נמצא הפרי, גמר אחר שהולכים שכיון אלא - שזורי)

זה. על מזה ומעשרין אחת בשנה נגמרו להלן 61)הזרעים
שליש, הבאת אחר הולכים המצרי שבפול רבינו כתב (ה"י)
כיון  לזרע, שבזרעו לפי כאן, שכתב ממה סתירה ואין
ראוי  הוא שמאז הפרי, גמר זה הרי בישולו, לשליש שהגיע
הראב"ד  - ה"ה) מעשר מהל' פ"ב למעלה (ראה לזריעה

שם. להלן בהשגה

.ËÌÈÏˆa‰62ÌÈÒÈ¯q‰63ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ∆»«≈∆«ƒ¿ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌBÈ64ÏÚa ÏLÂ ,65Ì‰Ó ÚnL ƒ¿≈…«»»¿∆««∆»«≈∆

˙BBÚ LÏL66ÔÈ¯OÚ˙Ó - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ »ƒ¿≈…«»»ƒ¿«¿ƒ
¯·ÚLÏ67Ô‡kÓ ˙BÁt Ì‰Ó ÚÓ .68Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆»«»«≈∆»ƒ»««ƒ

„˜ L·ÈÏ eÏÈÁ˙‰L‰M‰ L‡¯ Ì69ÔÈ¯OÚ˙Ó - ∆ƒ¿ƒƒ…∆…«»»ƒ¿«¿ƒ
‡a‰Ï70. ¿«»

מאיר.62) כרבי ולא כחכמים מ"ט, שם "ענין 63)שביעית
ויוציאו  יצמחו הארץ מן אותם שיעקרו אחר הבצלים,
הלחות  בהשפעת עצמם, מתוך (כלומר, מבפנים פרחים
בצלים  נקרא והוא כך דרכו שאין מין ממנו ויש שבתוכם),
המין  יזרעו ולא מוליד, שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
של  (בסיפא בהפכו אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה
שם  ובמשנה שם). המשנה, (פירוש בעל" ושל זו) הלכה
רבינו. השמיטו מדוע וצ"ע המצרי, פול גם נזכר

אותם 64) לעקור וירצו נגמרים כשיהיו המים מהם "מונעים
מים  מהם שמנע "כיון שם: וב'ירושלמי' (שם). הארץ" מן

להלן). (הנזכר כבעל" נעשו שאין 65)וכו' בצלים כלומר,
אלא  הנ"ל, הסריסים כמו משקה במקום אותם מניחין

בעל. כשדה לפרקים, אותם שלש 66)משקים כלומר,
שנגמרו. מוכיח וזה גמר 67)השקאות, אחר שהולכין

הקודמת. כבהלכה יום 68)הפרי, משלושים פחות כלומר,
בעל. בשל עונות משלוש ופחות ויכול 69)בסריסים,

לו  היה לא כן, לא שאם שנגמרו, בזה שמוכח לומר, הייתי
מים. מהם שנה 70)למנוע שהיא הבאה, השנה לפי

בו. שנגמרו

.ÈÏBt71‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰L È¯ˆn‰72: «ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡73- ˜¯ÈÏ BÚ¯Ê , ƒ¿»¿∆«ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿»»

‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó74Ú¯ÊÏ BÚ¯fL B‡ ,˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê . ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»»∆¿»¿∆«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ75B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ - ¿»«»»¿»»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»

BÚ¯Ê ÏÚ76Ì‡ :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï . ««¿…≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»ƒ
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê77˙ÚLa B˜¯ÈÂ , ¿»¿∆««¿ƒ¿«≈¿∆»«ƒ»ƒ¿«

L‡¯ ÈÙÏ epnÓ ËwlL ‡e‰Â .B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï¿ƒ»ƒ¿∆ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈…
‰M‰78ÔÈa - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ epnÓ ËwÏ Ì‡ Ï·‡ ; «»»¬»ƒƒ≈ƒ∆««…«»»≈

Ï BÚ¯Ê .‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È·LÁÂ Ú¯Ê ¿»≈«¿ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ79Bz·LÁÓ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -80˜¯ÈÏ BÚ¯Ê . »»¿»»¿ƒ«««¬«¿¿»¿»»

Ú¯ÊÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ81ÂÈÏÚ ‰ÏÁ Ú¯Ê ˙·LÁÓ ÔÈ‡ -82, ¿»«»»¿∆«≈«¬∆∆∆«»»»»
˙Bi¯‡ LÏL epnÓ ÚÓ Ôk Ì‡ ‡l‡83‡È·‰L ‡e‰Â . ∆»ƒ≈»«ƒ∆»¬ƒ¿∆≈ƒ

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL84LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒƒ¿≈…«»»¬»ƒ…≈ƒ¿ƒ
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˙B¯‡lÓ ÚÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡l‡85 ∆»¿«¬»««ƒ∆…ƒ¿«ƒ∆¡
ÔÈˆˆ˜ Blk ‰OÚÂ Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê .˙Bi¯‡ LÏL epnÓƒ∆»¬ƒ¿»¿∆«¿»»À¿»ƒ

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌÈ¯eÓb86,¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - ¿ƒƒ¿≈…«»»«¿ƒ¿«≈¿∆»«
B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa B˜¯ÈÂ87ÔÈ¯eÓ‚ ÔÈˆˆ˜ ‰OÚ B˙ˆ˜Ó . ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»»»¿»ƒ¿ƒ

‰OÚ ‡Ï B˙ˆ˜Óe88e¯Ó‡L ‰Ê -89B¯b ¯·Bˆ :90 ƒ¿»…»»∆∆»¿≈»¿
ÏÚ B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ ‡ˆÓÂ ,BÎB˙Ï¿¿ƒ¿»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»«

BÚ¯Ê91. «¿

בתוספתא 71) וראה ה"ה. פ"ב שביעית ב'ירושלמי' ברייתא
כפשוטה'. וב'תוספתא וראה 72)שם פריו, גמר שזהו

ב. בהשגה כאן הראב"ד שכתב מה וראה ה"ח. למעלה
הזרע,73) אגב בטל ירקו ואף שעברה, השנה אחר כלומר,

לזרע. היתה שמחשבתו הבאה,74)כיון השנה אחר
כיון  הירק, אגב מתבטלים הזרעים ואף לקיטתו. כשעת

לירק. כתב 75)שחשב הרי כן, לא שאם לירק, אף כלומר,
מחשבתו. אחר שהולכין מתבטל 76)להלן הזרע כלומר,

ומתעשר  לירק, הוא המצרי פול של שעיקרו מפני הירק אגב
ראש  לפני שליש כשהביא זה וכל קורקוס). (ר"י להבא

כדלהלן. לפני 77)השנה, שליש הביא לא הרי עיון: צריך
הפרי. נגמר ולא השנה, כיון 78)ראש עיון, צריך זה גם

לומר  שייך מה אחת, בשנה היו והלקיטה שהזריעה
ליישב  ובכדי ב. השגה בראב"ד וראה לשעבר". "מתעשר
דברי  לתקן איש' 'חזון בעל מציע רבינו, בדברי הקשיים כל
ומירקו  ירקו על מזרעו "מעשר כדלהלן: זו בהלכה רבינו
זרעו  לזרע, זרעו אם ר"ה לפני שליש הביא (לא זרעו על
שליקט  והוא עישורו) לקיטתו בשעת וירקו לשעבר מתעשר
ירקו  (בין ר"ה אחר ממנו ליקט אם אבל ר"ה. לפני ממנו
בשעת  וירקו לשעבר מתעשר [זרעו להבא מתעשר זרעו בין
בין  ירקו בין ר"ה] לפני שליש הביא לא עישורו. לקיטתו

להבא". מתעשר בהערה 79)זרעו וראה לירק. רק כלומר,
הזרע 80)עד. בטל השנה, ראש קודם שליש שהביא אף

לירק. רק היתה שמחשבתו הירק, לזרע.81)אגב רק
שכוונתו 82) ממעשיו מוכח אלאֿאםֿכן לירק, שזרעו כיון

שאינו 83)לזרע. מוכח שבזה השקאות, שלש כלומר,
ובמשנה: בירק. ולא בזרעים ורצונו יותר, בגידולו חפץ
"מריעות". ובתוספתא: "מורביות". וב'ירושלמי': "עונות".

שנה 84) אחר מתעשר והכל מחשבתו, מועילה שאז
בכלל. הירק ואף כלומר,85)שעברה, וסלו", "אורה כמו:

השקאות. מהם מונע הכוונה, וכאן כלומר,86)קוטף.
כדלעיל. שליש, רק ולא לגמרי, הזרעים שאין 87)נגמרו

נגמר  לא עדיין כשהזרע אלא הזרע, אגב מתבטל הירק
מצרפם, המשותף גידולם גדל, לא עוד שהזרע שכיון לגמרי,
הזרע  שנגמר כיון אבל לזרע. שזרעו כיון מתבטל, והירק
בראב"ד. ועי' מתבטל. אינו גידול, צריך עדיין והירק לגמרי,

נגמר.88) לא עדיין ומקצתו נגמר, הזרע מקצת אם כלומר,
ב.89) יג, השנה ראש לערבבם 90)ראה לו מותר כלומר,

כאחד. טעון 91)ולעשרם עדיין הזרע שמקצת שכיון
ב'חזון  זה כל (ראה הזה המקצת אגב הירק מתבטל גידול,

איש').

.‡È˙B¯t92‰iL ‰L93˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ≈»»¿ƒ»∆ƒ¿»¿¿≈
˙ÈLÈÏL94¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙ÈÚÈ·¯a ˙ÈLÈÏL ÏL B‡ , ¿ƒƒ∆¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ««

·¯‰95‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .96ÔÓ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - »…∆¡»¿∆¡»«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ïk‰97¯eÓÁ ÈL ¯OÚnL ;98, «…¬»…«¿«»ƒ∆«¬≈≈ƒ»

L„˜ ‡e‰ È¯‰L99Ô‰L ˙B¯t ÔÎÂ .ÏÁ ÈÚ ¯OÚÓe , ∆¬≈…∆«¿«»ƒ…¿≈≈∆≈
LÈ¯ÙÓ - ˙ÈLÈÏL ˙B¯t B‡ Ì‰ ‰iL ˙B¯t Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ≈¿ƒ»≈≈¿ƒƒ«¿ƒ

.ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó≈∆«¬≈≈ƒ

מי"א.92) פ"ב שני.93)מכשירין מעשר שנת שהיא
הכוונה 94) ואין עני. מעשר שנת שהיא שלישית שנה

בדברי  הראב"ד שהבין כפי באלו, אלו נתערבו שהפירות
ברוב, ביטול שייך לא שא"כ שני רבינו, לפניו שהיו אלא

פירות  והשני שניה, שנה פירות האחד פירות: של אוצרות
ידוע  ואינו האוצרות, שני ליד פירות ונמצאו שלישית, שנה
המשניות  כל כטעם משנתנו וטעם נפלו. מהם מאיזה

איש'). ('חזון למעלה שם כל 95)השנויות ואומרים:
הי"א). אסורות מאכלות מהל' (פ"ח פריש מרובא דפריש,

שוה.96) האוצרות שני פירות הכוונה 97)שכמות אין
שנת  של הפירות אם שהרי לחוד, שני מעשר שמפריש
תנאי, על שמפריש כוונתו, אלא כלום. תיקן לא עני, מעשר
של  ואם שני. מעשר יהא הם, שני מעשר שנת פירות אם
כבמעשר  זה במעשר ונוהג עני, מעשר יהא עני, מעשר שנת
שלמעלה  ואף כדלהלן. מקום, הבאת או פדיה, שטעון שני,
זה  מספק, לעניים נותנו פדיה שלאחר רבינו כתב ז, בהלכה
דינו  יודעים אנו שאין שם כמו דדינא, בספיקא אלא אינו
בספק  אבל מחמירים. ולכן כאילן, או כזרעים מהו, צלף של
בביאור  וראה מספק, לתת צריך אין כאן, כמו תערובת, של

קצד. ס"ק שלא סי' יו"ד שו"ע מפורש 98)הגר"א בן
מ"ג. פ"ד ידים ועוד 99)במס' מקום, הבאת טעון שהוא

הי"ז. בפ"ג כדלהלן גבוה, ממון שהוא

.·ÈÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ¯eËt‰ Ïk100ÔÓ ¯eËt - »«»ƒ«¬≈ƒ»ƒ
ÈM‰101·iÁ - ÔBL‡¯a ·iÁL ÏÎÂ ;ÈÚ‰ ÔÓe «≈ƒƒ∆»ƒ¿…∆«»»ƒ«»
LaÌ¯Bz‰ ÏÎÂ .Ì‰È102¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ -103ÏÎÂ ; ƒ¿≈∆¿»«≈ƒ«¬≈¿…

Ì¯Bz BÈ‡L104Ì‡L ÈÓ Ïk .‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ∆≈≈≈ƒ«¬≈∆»ƒ∆ƒ
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z105‰Ê ¯OÚÓ ¯OÚ Ì‡ Ck ,106 »«¿»¿»»ƒƒ≈«¬≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ -107, ¬≈«¬≈¿»ƒ∆≈¿»¿»
.¯OÚÓ BÈ‡ - ‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ck»ƒƒ«¬≈∆≈«¬≈

ראשון.100) ממעשר הפטורים פירות או תבואה כל כלומר,
כב)101) יד, (דברים ראה פרשת שב'ספרי' ואףֿעלֿפי

על  רמב"ן (ועי' התורה מן בירק נוהג שני שמעשר נראה
וה'יראים' וקסא) קלו (עשין הסמ"ג דעת וכן שם), התורה
ומעשר  ראשון ומעשר שתרומות אףֿעלֿפי קעב), (מצוה
ב'ירושלמי' הרי - דרבנן אלא בירק נוהגים אינם עני
ושם  שב'ספרי', הנ"ל הברייתא הובאה ה"א) פ"א (מעשרות
לירקות  "המעשרות ואומר: יהודה בן איסי זה על חולק
להלכה  שתפס שם, ה'ירושלמי' מדברי ונראה מדבריהם",
ב. לט, פסחים בבבלי נראה וכן יהודה. בן איסי כדעת
אינו  בירק שני שמעשר הרי דרבנן", "במרור שם שאמרו
כעין  וד"ה מרור, ד"ה שם רש"י ועי' מדרבנן, אלא
איש'. וב'חזון במשנהֿלמלך וראה דאורייתא.

בפ"ד 102) רבינו שמנה החמישה, בכלל שאינו לכתחילה.
ה"ד. תרומות מעשר 103)מהל' או שני מעשר כלומר,
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מעשר  מהל' בפ"א רבינו כתב כבר ראשון, מעשר ולגבי עני.
בהל'104)ה"ז. הרשומים מהחמישה שהוא לכתחילה,

שם. שם.105)תרומות רבינו שמנה אלה הם בדיעבד.
למעלה.106) ראה עני, או שני אפילו 107)כלומר,

ה"ב. שם הרשומים והם בדיעבד.

.‚È˙B¯t108Ì„˜ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰L ≈∆ƒ≈∆«¬≈ƒ…∆
¯OÚÓÏ eÚ·wiL109Ì„˜ È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ»¿¿«¬≈¬≈∆≈≈∆¬«…∆

.ÈMÏ Ú·B˜ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ‡ÈˆBiL∆ƒ«¬≈≈ƒ∆≈»ƒ≈««≈ƒ
¯OÚÓÏ eÚa˜pMÓ Ï·‡110˙‡ ‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿¿«¬≈««ƒ∆ƒ∆

˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ»∆¡…≈∆¬««∆ƒ∆
ÈÚ ¯OÚÓ ˙‡ B‡ ÈM‰111. «≈ƒ∆«¿«»ƒ

שיטבול 108) מהו "ראשון ה"ג): פ"ב (שם [ב'ירושלמי'
והבעיא  גדולה, לתרומה ראשון מעשר כשהקדים (מדובר
וראה  גדולה. בתרומה לחייבו לעצמו, טובל הוא אם היא
היינו  עצמו, תרומת שלגבי הי"ט, מעשר מהל' פ"ג למעלה
עליו  שקרא כיון בשבלים, אפילו קובע הוא מעשר, תרומת
בכרי  אם עוסקים), אנו (במה קיימין נן מה  מעשר), שם
בתרומת  גם חייב הוא (שהרי אסור הכל דברי - שנתמרח
הפריש  ואם לתרומתֿמעשר, טבול הוא כן ואם מעשר,
שכשם  התרומתֿמעשר, מצד טבול הוא מעשר, תרומת
ואם  קובעת). מעשר תרומת כמוֿכן קובעת, גדולה שתרומה
(שהרי  מותר הכל דברי בשבלין, שהקדימו ראשון במעשר
אם  ה"ג, פ"א בחלה כמפורש גדולה, מתרומה פטור הוא
לפני  הפריש ואם מירוח, לאחר מעשר תרומת הפריש
לתרומה  נטבל לא גדולה בתרומה הוא שמתחייב מירוח,
אינה  תרומה למאןֿדאמר התרומתֿמעשר, עלֿידי גדולה
עתיד  והוא בתמרים קיימין אנן כי אלא מירוח), לפני טובלת
נגמרה  לא (כלומר, לדושן עתיד והוא בגרוגרות לדורסן,
ולתרום  לחזור (שצריך גדולה תרומה מהן והפריש מלאכתן)
כאן) משה' וב'פני מ"ח, פ"א בתרומות ראה שנייה, תרומה
מלאכתן, שנגמרה עכשיו (ונמצא שהן כמות להניח ונמלך
בטל, לא ויתרום" ויחזור "תרומה של הדין ואףֿעלֿפיֿכן
ראשון  מהן והפריש ועבר להלן) ראה נתחייב, שכבר כיון
שצריך  גדולה לתרומה ראשון מעשר והקדים עבר (כלומר,
(שאנו  נטבלו למפרע תימר אין כנ"ל), ולתרום, לחזור
היו  ראשונה תרומה הפרשת בשעת גם שכאילו אומרים
גם  בטל, לא ואףֿעלֿפיֿכן מלאכה, גמר לאחר הפירות
שכבר  כיון ויתרום", ויחזור "תרומה של הדין עכשיו,
התרומה  (כלומר, טובלת שהיא תרומה להלן) ראה נתחייב,
קובעת  היא למפרע, מלאכה גמר שהוא שכיון קובעת,
בפ"ה  ראה ותורם, שחוזר השנייה גדולה, בתרומה לחייבו
זה  אין (כלומר, ולבא מכאן תימר ואין הי"ט), מעשר מהל'
התרומה  כן ואם ולהבא, מכאן אלא למפרע, מלאכה גמר
בדבר  אלא קובעת התרומה שאין קבעה לא הראשונה
לדעת  מ"ד פ"ב מעשרות במס' כמפורש מלאכתו, שנגמרה
את  טובל ראשון (מעשר טובל שהוא הוא ראשון חכמים),
למעלה), וכמבואר מלאכה, גמר לאחר שהפרישו כיון עצמו,
כל  את לחייב (כלומר, לשני שיטבול מהו ראשון וכו', וכו'
גדולה  תרומה כשהפריש והמדובר שני, במעשר הפירות
הפריש  ראשון ומעשר קובעת, שאינה מלאכה, גמר לפני

שני  זיקת עליה שיש בשעה אם מה מלאכה). גמר לאחר
עראי, (באכילת מותר אמר את ושני) ראשון =) מעשרות
הקובעים), הדברים מששת באחד למעשר שנקבע לפני

זיקת אלא עליה שאין כלֿשכן".בשעה לא אחד, מעשר
האחרונים, ה'ירושלמי' מדברי רבינו דברי שמקור נמצא
כנ"ל. הם, פשוטים כי השמיט הראשונים הדברים את ואילו
מתיישבים  רבינו דברי אין פירושו שלפי שם, ברידב"ז וראה

(ראה 109)כאן]. מלאכה גמר לפני הופרשה והתרומה
כנ"ל. קובעת, ואינה הדברים 110)למעלה), מששת באחד

ה"ג. מעשר מהל' בפ"ג מהל'111)הנזכרים בפ"י ראה
שם. משנה' וב'כסף ה"כ, אסורות מאכלות

.„ÈÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ112ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒƒ¿»¬»«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó113‰Ó‰a ¯BÎ·k ,114. ¿ƒƒƒ»»»∆ƒ¿¿≈»

CÎÈÙÏ115‡Ï116e·iÁ117ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ¿ƒ»…ƒ¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
‡È¯eÒa118ÌÈLÈ¯ÙnL ÈL ¯OÚnL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿»¿≈»∆ƒ∆«¬≈≈ƒ∆«¿ƒƒ

ÌÈ¯ˆÓ·e ¯ÚL ı¯‡a119B˙B‡ ÔÈ„Bt -120ÔÈ‡È·Óe ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÂÈÓc121e·iÁ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .122 »»ƒ»«ƒ¿≈≈»∆ƒ∆…ƒ¿

el‡ ˙BÓB˜Ó123¯OÚÓ Úa˜Ï È„k ‡l‡ ÈL ¯OÚÓa ¿≈¿«¬≈≈ƒ∆»¿≈ƒ¿…««¿«
ÈÚ124Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,125. »ƒ¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ¬≈∆

ה"א.112) פ"ב כדלהלן ירושלים, מחומת אף 113)לפנים
להלן. ראה להפרישו. שחייב מביאין 114)באופן שאין

ואףֿעלֿפי  ה"ה). בכורות מהל' (פ"א לארץ מחוצה אותו
מביא  שאתה "ממקום ממעשרות בכור להיפך: למדו ששם

דג  מביא מעשר אתה שאין וממקום וכו'. בכור מביא אתה ן,
שם  - כא:) בתמורה (וראה בכור" מביא אתה אי דגן, מעשר
לארץ, בחוצה נוהג אינו דגן שמעשר ממה אלא למדו לא
אבל  לארץ, מחוצה אותו מביאין שאין לבכור למדו ומזה
ישראל  ארץ פירות כגון לארץ, בחוצה שנוהג שכזה מעשר
אומרים  שיש בארץ, מירוחם לאחר לארץ לחוצה שיצאו
בכסףֿמשנה  (וראה לארץ בחוצה אף במעשרות שחייבים
לומר  מקום היה - ה"ד) מעשר מהל' פי"ג למעלה ורדב"ז
וזהו  לארץ, מחוצה אותו ומביאים שני במעשר גם שחייבים
מחוצה  שני מעשר מביאין אין שלעולם רבינו לימדנו אשר
אותו. מביאים שאין מבכור שני מעשר למדו ובזה לארץ,
ומצרים. בשנער כדלהלן להביאו, חייב מדרבנן כי ויתכן

מחוצהֿלארץ.115) אותו מביאין שאין לפי
ה"ה.116) פ"ז רצו 118)חכמים.117)'ירושלמי' שלא

הבאה. חיוב בלי הפרשה פ"א 119)לחייב למעלה ראה
ה"א. תרומות עצמו,120)מהל' שני מעשר מביאין ואין

הי"ז. פ"ב שם וראה העמים, מארץ טמא הוא שהרי
כעין 121) להפריש, וחכמים נביאים שתיקנו שכיון

מקום. והבאת פדיה טעון ולכן תיקנו, דאורייתא
וחכמים.122) ומצרים.123)נביאים ראה 124)שנער

ה"ג. מעשר מהל' פ"ט שני.125)למעלה מעשר על

à"ôùú'ä ìåìà à"é éùéîç íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
זמן.1) בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר

בירושלים  אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין
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שני  מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל הזה. בזמן
שנגמרה  פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס
שני  מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך ועברו מלאכתן
החומה  מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו

לחומה. חוץ נוטה ונופו

.‡ÏÎ‡ ÈL ¯OÚÓ2ÂÈÏÚ·Ï3˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ «¬≈≈ƒ∆¡»ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈«
ÌB˜na EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆«»
˙Èa‰ ÈÙa ‚‰BÂ .¯ÓB‚Â ÌL BÓL ÔkLÏ ¯Á·È ¯L‡¬∆ƒ¿«¿«≈¿»¿≈¿≈ƒ¿≈««ƒ

˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ4‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¬»≈∆¡»ƒ»«ƒ∆»
˙Èa‰ ÈÙa5E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ ¯Ó‡pL . ƒ¿≈««ƒ∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆

¯BÎa ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e¿……¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿«¿
ÏÎ‡È ‡Ï ÈL ¯OÚÓ Û‡ ,˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡≈∆¡»∆»ƒ¿≈««ƒ««¬≈≈ƒ…≈»≈

.˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈««ƒ

יוציאוהו 2) שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין הוא
צרכים. צריך 3)לשאר אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,

הדין  הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או לכהן ליתנו
לאחר. במעשר 4)שנאכל למדו קרח פרשת ובספרי

הבית  בפני נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר ממה ראשון
ושלא  הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא

הבית". רבינו 5)בפני שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי
ש"מקריבין  ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק
מזבח  היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות
"ושלושה  ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי
מקום  על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים
להן  העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח
שם  שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין

בית".

.·‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtL ,˙e„ÈÒÁ ˙cÓƒ«¬ƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
BÈÂLa6e¯B‰Â .˙Èa‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ„BtL C¯„k , ¿»¿¿∆∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰7 «¿ƒ∆ƒ»»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»
ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .‰„Bt - ‰f‰ ÔÓfa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿««∆∆…ƒ¿∆∆»ƒ

L„w‰8ÏB„b‰ ÌiÏ ‰Ëe¯t‰ CÈÏLÓe .9. «…∆«¿ƒ«¿»«»«»

לומר 6) אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
בית  שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא
ולדעת  משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש
כך  ומתוך הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו
החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח

מפרוטה.7) בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר
בפרוטה. ואפילו מאכלות 9)לכתחילה מהלכות י בפרק

פדיון  של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות
הלכה  ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי) נטע
שאינה  מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב
זורקו  אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה

שחיקה. טעון - לנהר

.‚ÔÎÂ10ÏlÁ Ì‡11‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL ¯OÚÓ ¿≈ƒƒ≈«¬≈»∆»∆«»∆¿»
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ12ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -13Û¯BOÂ .14˙‡ ƒ≈¬≈¬≈∆¿À»¿≈∆

‰Ïw˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ ÏlÁL ˙B¯t‰«≈∆ƒ≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿«»»

ÌÈ¯Á‡Ï15BÓk ,‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ÔBÈ„Ùk . «¬≈ƒ¿ƒ¿∆«¿»ƒ«¿««∆¿
.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

הגאונים 10) מהוראת זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון
אינו  משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא,

כן. על 11)מפרש שני מעשר מחללין להלן שכתב ומה
מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות
הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל

המין.12) מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין כלומר,
פחות 13) על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף

חילול  חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל משוויין,
כתרומה 14)בדיעבד. ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. שהיא -15)טמאה בירושלים בטומאה שהאוכלן
לוקה.

.„‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
ÌÈÏLe¯Èa16ÔÈ„Bt ÔÈ‡ Ck ,17ÌL B˙B‡18ÔÈ‡Â , ƒ»«ƒ»≈ƒ»¿≈

B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ19B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â20ÒÎ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓfa Û‡ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ««¿««∆≈ƒƒ

ÌMÓ21·˜¯iL „Ú ÌL B˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,22Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«ƒƒ»«∆≈»≈¿≈ƒ
·˜¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ÌMÓ B‡ÈˆB‰Â ¯·Ú23. »«¿ƒƒ»«ƒƒ«∆≈¿«

CÎÈÙÏ24ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÌÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ«¿«
,¯ÈÚÏ ıeÁ ÔÏ·Ëa ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ¿»»ƒ

e‰„BÙe ÌL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe25ÌL BLÈ¯Ù‰ Ì‡Â .26 «¿ƒƒ»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.·˜¯È - ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈»≈

מזבח.16) שם שאין מעות.17)כיוון מפני 18)על
שאין  וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים
ולעתיד  לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו ורבינו
הן  כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא,
אף  בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל ובנויות. עולות
זה  וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור
אותו  פודין שנטמא, שני מעשר אבל טהור, שני במעשר

בירושלים. פירות.19)אפילו דמ 20)על לו שיש ים,אף
על  ואף אותו מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי

ירושלים,21) מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שלחומרא
עולות. הן כאילו מחיצות,22)שרואין שקלטוהו שכיוון

שירקב. עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו
אם23) אף מחיצות, שקלטוהו יחזור שכיוון יצא,

ירקב. לפדותו, יכול שאינו וכיוון כלומר,24)לירושלים,
בירושלים. אותו פודין שאין ואוכלו.25)לפי

בירושלים.26)

.‰‰˙ML B‡ ÈL ¯OÚÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk27epnÓ »»≈¿«ƒ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ∆
ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯28ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ29;‰˜BÏ - ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»«ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ .¯ÓB‚Â E¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈¿∆«»∆»¿∆»

ÔzLÏL ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa30ıeÁ ƒ¿≈«¿¿ƒ»ƒ»«¿»¿»
‰ÓBÁÏ31zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - «»∆»«¿À∆∆¡«¿»«¿»

:¯Ó‡Â ,E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿∆¡«
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‰nÏ .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈»»
Ïk ÏÚ ·iÁÏ ?EÈ¯ÚLa ÌÏÎ‡˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÔË¯t¿»»¿…»«……¿≈ƒ¿»∆¿«≈«»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡32. ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

לוקה.27) שהסך רבינו כתב מהלכות 28)לא  י בפרק 
בכזית  תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב הלכה תרומות

בכזית". שתייה לתוכה.29)כך שנכנס אחר יצא כלומר,
ויצהר.30) תירוש מן 31)דגן, לפנים שנכנסו לאחר

דאכולה 32)החומה. כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
- שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי,
כל  את כולל (שהלאו אש" צלי אם כי תאכל "לא כגון
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול צורות

.Â¯Á‡ epÏÎ‡iL „Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ÒÎpL ≈∆ƒ«»«∆…¿∆««∆ƒ¿«
EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ¿«¿»«ƒ∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆
ÌB˜ÓÏ ÒÎpL ÔÂÈk ;EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â¿≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿
Ì„˜ BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - ıeÁa BÏÎ‡Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«∆¬»ƒ¬»…∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ33. ƒƒ¿≈∆

פי 33) על אף אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו

אסור. פדיון שבלי

.Ê˙ˆ˜Ó34ÏÎB‡‰ :ıeÁaÓ B˙ˆ˜Óe ÌÈÙa ¯OÚÓ ƒ¿»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰fÓ35; ƒ∆∆¬«ƒ…ƒ¿««ƒ«««¿

ÒÎpL ‰fÓ ıeÁa ÏÎB‡‰Â36‰˜BÏ -37. ¿»≈«ƒ∆∆ƒ¿«∆

שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, ברייתא
בפנים.35) נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס נכנס 37)ואחר לא שמקצת פי על אף

עדיין.

.ÁÔk Ì‡ ‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ∆»ƒ≈
‡ÓË38¯Ó‡pL ;39˜eÁ¯a - ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯È Èk : ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«ƒ¿«»¿ƒ

‰È‰ .ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰cÙ BÈ‡Â ,‰cÙ ‡e‰ ÌB˜Ó»ƒ¿∆¿≈ƒ¿∆¿≈»»»
ıeÁa B‡OÓe ÌÈÙa ‡e‰40B˙B‡ ÊÁB‡ ‰È‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«»«¬ƒ»»≈

‰˜a41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚn‰ ÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿»∆ƒ¿…ƒ¿«««¬≈¬≈∆À»
.‰ÓBÁ‰ „ˆa ÌL B˙BcÙÏƒ¿»¿««»

ונתת 38) וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו
משאות  "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף",

פניו". פודין 39)מאת שאין ההלכה, ראש על מוסב זה
בירושלים. טהור שני מחוץ 40)מעשר "הוא אמרו שם:

כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו
שוב  ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו
ההוא  להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו
- המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא
שכיוון  לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
עוד  בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא
בפנים  הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם:
שם  ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ  המשא ואוחז
ותפשוט  בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ.

בית  דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב בעיא
נפשטה  זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל

לקולא. ומשאו 41)הבעיא בפנים כשהוא רק לא [כלומר,
צריך  החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ,
כי  גו' הדרך ממך ירבה "וכי בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא
בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק
ברגל, הליכה בלי החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר
כן  פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא

לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל

.ËÈ‡Óc ÏL elÙ‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈL ¯OÚÓ42, «¬≈≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¬ƒ∆¿«
¯eÒ‡43˙BvÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·kL ;ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï44. »¿ƒƒ»∆¿»¿»¿ƒ

¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ïp‰ ˙B¯t ÔÎÂ45zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈∆∆¡«¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ46- ‰‚‚La e‡ˆiL B‡ Ô‡ÈˆB‰Â ¯·Ú . ƒ¿≈¿»¡…∆»«¿ƒ»∆»¿ƒ¿»»

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e¯ÊÁÈ47- ˙BˆÈÁÓ ˙ËÈÏ˜e . «¿¿¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L ¯OÚÓ elÙ‡ .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈∆≈¿À¿»∆

‰Ëe¯t48B˙B‡ ˙BËÏB˜ ˙BˆÈÁÓ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L , ¿»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿
ÔÈÒÎ - ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ Ï·‡ .B‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¬»»«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ

ÔÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ49. ƒ»«ƒ¿¿ƒ

ויוצא 42) לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
אבל  לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה

מחיצות. תפסוהו דמאי, של שני מדרבנן.43)ממעשר
י 44) חומות אסור 45)רושלים.כלומר, לירושלים, שנכנסו

"מעות  שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם. להוציאם
הרי  יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות
אינם  פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא
שעצם  ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים,
בכסף  לקוח שהרי פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה
מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר

ואין 46) משם. להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא שם:47)זו

וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב,
וחזרו  למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך

למזיד. שוגג בין חילקו ולא שאין 48)מותרין", כלומר,
פרוטה. מלגיו, שחומשן פרוטות, ד' שווה המעשר

בפירות.49) אלא חכמים החמירו שלא

.È˙B¯t50ÌÈÏLe¯È CB˙a e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿¿¿»«ƒ
˙B¯tÓ ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - e‡ˆÈÂ¿»¿≈»¿ƒ¬≈∆«¬≈≈ƒƒ≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡51¯OÚÓ ¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¬≈∆…ƒ¿¿ƒ»«ƒ∆»«¬…«¬≈
ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ÈÂ Ô‰lL ÈL52ıeÁa ‰cÙ BÈ‡Â ,53. ≈ƒ∆»∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿∆«

el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk ‰OÚ elÙ‡54¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ ¬ƒ»»»«≈»≈«¬≈≈ƒ««
e¯ÊÁÈ - eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ e‡ˆiL55 ∆»¿«≈¬≈∆…ƒ¿¿«¿¿

,ÌÈÏLe¯È ˙BˆÈÁÓa ‡e‰ ¯ÓÁ .ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ
.eËÏ˜ - eËÏ˜Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¿

שני.50) מעשר מהם הופרש בחוץ.51)שלא ולפדותם
ויצא.52) לירושלים שנכנס שני מעשר כדין
תרומות 53) מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות

שהורמו. כמו הן הרי לירושלים 54)ומעשרות) שנכנסו
ופסקה  נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו,
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דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, כל 55)רבינו
המעשרֿשני. וגם הפירות,

.‡ÈÌÈÏLe¯Èa e¯·ÚL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿ƒ»«ƒ
˙bÏ ÌÈ·Ú ÈlÒ ÔB‚k ,e‡ˆÈÂ56‰ˆ˜Óa ÌÈ‡z ÈlÒÂ57 ¿»¿¿«≈¬»ƒ««¿«≈¿≈ƒ¿À¿∆

ıeÁa Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ ˙BcÙÏ ¯zÓ -58˙B¯t ÔÎÂ . À»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«¿≈≈
È‡Óc59‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó ¿«««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿

.ıeÁa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt - e‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ∆»∆«

וסחיטה.56) לדריכה וכן 57)שעומדים למוקצה, כלומר,
לייבוש. והכוונה במשנה, נגמרה 58)הוא שלא שכיוון

לומר  שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן,
שהורמו. כמו הם שלהם הופרש 59)שמתנות לא שעדיין

ויאכלהו  יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם
בירושלים.

.·ÈÔ‡„Ùe ÌÈÏLe¯Èa e‡ÓËpL ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t60: ≈«¬≈≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ¿»»
‰‡Óh‰ „ÏÂa e‡ÓË Ì‡61Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ -62‡l‡ , ƒƒ¿¿ƒ¿««À¿»»¿ƒ»∆»

ÌÈÙa eÏÎ‡È63Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏeL ÈtÓ ;64. ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿««À¿»ƒƒ¿≈∆
e‡ÓË Ì‡Â65‰‡Óh‰ ·‡a66ıeÁa e‡ÓËpL B‡ , ¿ƒƒ¿¿¿««À¿»∆ƒ¿¿«

‰‡Óh‰ „ÏÂa elÙ‡Â67eÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ , «¬ƒƒ¿««À¿»««ƒ∆ƒ¿¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏÎ‡Â ÔÈcÙ el‡ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ68. ƒ»«ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»»

בירושלים.60) אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
כדלהלן,61) מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

באב  שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון
אלא  לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה,

ויצאו 62)מדבריהם. פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
לירושלים  שנכנס שני מעשר ראינו יאמרו: שלא לחולין,

בטהרה.63)ויצא. חולין אוכל שאינו למי פדייתם לאחר
הפירות 64) היו בכניסתם א. חסרונות: שני כאן וישנם

מדרבנן  ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים.
נשתייר  שעדיין לפי המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם
יתפשום  שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם
נטמא  אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות,

נכנס. כך ואחר בטומאה 66)הפירות.65)בחוץ כלומר ,
קדושת  מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא,
יכול  תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף מעשר,

בחוץ. ולאכלם שכיוון 68)מדרבנן.67)לפדותם
מדבריהם  אלא שאינה אף בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם
ונאכלים  בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל

שם.

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na69‡lL ˙Ó ÏÚ ÔÒÈÎ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¿»∆…
˙BˆÈÁn‰ ÌOt˙z70ÏÈ‡B‰ ,‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿¿≈«¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿»ƒ

„ÏÂ ÔÈ‡L] ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ ÒÎÂ71 ¿ƒ¿«¬≈»ƒ«»∆≈»»
ÈL ‡nËÓ72˙BˆÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·Îe ,[‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«≈≈ƒƒ«»¿»¿»¿ƒ

‡ˆBÈ BÈ‡Â73. ¿≈≈

ונכנסו,69) הטומאה בוולד אפילו בחוץ, שנטמאו שפירות
בחוץ. ונאכלים אבל 70)נפדים הטומאה, בוולד זה וכל

להוציאם. יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה
במשקין.71) שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה אלא

.„È‡Ï ¯zÓ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔzÏzÔÈBÁÓˆ dÏÎ74, ƒ¿»∆«¬≈≈ƒÀ»¿»¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ CkL75¯OÚÓ ÈÈL¯k ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈«¿ƒ≈«¬≈

ÈL76ÔÈBÁÓˆ eÏÎ‡È -77Ì‡Â .78Ì‰Ó ‰OÚ79‰qÚ ≈ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»
d‡ÈˆB‰Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏ Òk‰Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -80, ¬≈À∆∆¿ƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡L81˙B¯t‰ ÏÏÎa82e‡ÓË Ì‡Â .83- ÌÈÏLe¯Èa ∆≈»ƒ¿««≈¿ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ
.ıeÁa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈƒ»¿≈»¿«

בתחילתו.74) כשהוא אבל 75)כלומר, אדם, לאכילת
אדם. לאכילת ראוי אינו מאכל 76)כשנתקשה שאינם

רעבון. בשני אלא כלל, ידי 77)אדם על הם נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה שלהם הפת אבל ירושלמי 78)הדחק,

ולחזור  עיסה לעשות כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם:
לעשותם  כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר,
מתניתא  בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה
אף  אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
הוא  קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות
ולמסקנא  כאן, מודים חכמים [שאף בכרשינין שהקלו
קודם  עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה
מחיצות"]. קלטום כבר כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו,

ממנו 79) עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
אוכלים  אדם בני רוב בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה
כלל  נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו,
כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם

אם 80) אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
אם  אף יוצאים אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן

בפנים. עיסה שנעשתה 81)עשאם הכרשינים, כלומר,
מהם. שהכרשינים 82)העיסה כיוון מחיצות, שקלטום

החמירו  לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם עצמם
בטומאה 83)בעיסתם. ואפילו הכרשינים, כלומר,

מדבריהם.

.ÂËıeÁ ‰ËB BÙBÂ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»¿∆
ÈL ¯OÚÓ BÙB ˙Áz ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰ÓBÁÏ84¯OÚÓe . «»≈¿ƒ«««¬≈≈ƒ«¬≈

‡e‰ È¯‰L ,B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - BÙB ˙Áz ÒÎpL ÈL≈ƒ∆ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

הוא 84) הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אומרים, ואין
אכילה. לגבי הדין הוא כירושלים,

.ÊË‰ÓBÁ‰ „ˆaL ÌÈza85ÔÓ ÌÈÙÏ Ì‰ÈÁ˙tL , »ƒ∆¿««»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ
‰ÓBÁ‰86ÔÏÏÁÂ87- ÌÈÙÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ «»«¬»»«ƒ¿∆∆«»¿ƒ¿ƒ

¯·c ÏÎÏ ÌÈÙÏk88ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ;89ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿∆∆«»¿«≈
ÔÈÏÎB‡90¯ÈÓÁ‰Ï ÌL ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â ÌL91ÔÏÏÁ ‰È‰ . ¿ƒ»¿≈ƒ»¿«¿ƒ»»¬»»

- ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ Ì‰ÈÁ˙Ùe ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿∆∆«»¿«
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â Ba ÔÈ„Bt ,ıeÁÏk92‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ; ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆«»

Bt ÔÈ‡Â ÌL ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÙÏÂ.¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ„ ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â93ÌÈÙÏk -94. ¿««»√ƒ«»¿ƒ¿ƒ

אחד 85) רק אלא החומה, בעובי ופתחו הבית חלל שאין
החומה.86)מהם. עובי בתוך כלומר, ירושלים. חומת

חלול.87) שתוכו עצמו, מעשר 88)הבית לאכול ומותר
לפדותו  ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח תחת שני
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שהוא  מקום וחומרי קולי הפתח מקום על נותנים שאנו שם.
הבית.89)שם. בחלל  חוץ 90)כלומר, כדין שני, מעשר

הפתח 91)לעיר. אחרי הולכים שאנו העיר, תוך כדין
דינו  החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם  להחמיר,

לקולא. אף דבר, לכל צד לקולא 92)כאותו בין כלומר,
לחומרא. זו 93)בין משנה העמידו שם שבפסחים ואף

השווה  ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא
רבינו  פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע
החלונות  "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות
שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי
קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים
קדשים  קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות גגים נתקדשו
לשון  וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת

שם. בפסחים י"ב 94)הברייתא בפרק שלהלן ואף
הבנוי  שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות

חומה, ערי כבתי דינו אין לב.בחומה, בערכין יהודה כר'
ש  כר' ירושלים ולא חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,

מעשרות  בירושלמי וראה לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד,
כלפנים  אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף
ערי  בתי שבפרשת מיוחד מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי

החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה,

à"ôùú'ä ìåìà á"é éùéù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעשר 1) והאוכל לוקה. בטומאה שני מעשר שהאוכל יבאר

לעם  שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני
אסור  שני מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ.
דבר  שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד
של  שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול שדרכו
לתוכו  שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני מעשר
בו  מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם שני מעשר ודין דבש.
הבית. לבדק שלו שני מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה

.‡ÏÎB‡‰2‰˜BÏ - ‰‡ÓËa ÈL ¯OÚÓ3:¯Ó‡pL ; »≈«¬≈≈ƒ¿À¿»∆∆∆¡«
Èz¯Ú· ‡ÏÂ4‡ÓË ¯OÚn‰L ÔÈa .‡ÓËa epnÓ ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈≈∆««¬≈»≈

.‡ÓË ÏÎB‡‰Â ¯B‰Ë ¯OÚn‰L ÔÈa ,¯B‰Ë ÏÎB‡‰Â¿»≈»≈∆««¬≈»¿»≈»≈
ÌÈÏLe¯Èa epÏÎ‡iL ‡e‰Â5‰„tiL Ì„˜6BÈ‡L , ¿∆…¿∆ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆∆≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡ÓËa B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ7; ∆«¬ƒ»¿À¿»∆»ƒ¿¬ƒ»
‰‡ÓËa BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡8ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ9ÔÈkÓ - ¬»ƒ¬»¿À¿»ƒ»«ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡10. «««¿

יט:2) ובמכות עג : ביבמות יג.3)ברייתא במכות משנה
יט: שם המבואר ובמכות 4)לפי וביבמות כד. פסחים

וגו'", בשעריך לאכול תוכל "לא הפסוק מן כן למדו שם,
שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה

(ששנינו 5) רישא וכו' חנינא בר יוסי רבי "אמר שם: מכות
טמא  שני במעשר לוקה) - נפדה שלא שני מעשר שהאוכל
ליה  אכיל וקא תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא

חולין.6)בירושלים". הוא הרי - שפדהו שלאחר
ובפירוש 7) טהור. כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,

שנאמר  מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה

דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב, (דברים
ללמדך  תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
שתאכל  כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא
שם, במכות הרש"ש דעת ולפי בשעריך". בטומאה בכור
מן  ללאו המקור נשאר זה, ולפי שם. בגמרא רבינו כן גרס

למעלה. ראה בטמא", ממנו בערתי "ולא אבל 8)הפסוק
ה"ו. פ"ב למעלה לוקה, - שנכנס 9)בטהרה אחר אפילו

ויצא. (אינו 10)לירושלים ויצא לירושלים נכנס אם בין
שם) למעלה (ראה לחומה חוץ שני מעשר אוכל משום לוקה
נכנס  לא אם ובין חזוןֿאיש), לאכילה. ראוי שאינו כיון -

שם. למעלה ראה עדיין,

.·elÙ‡Â11[Ba] ˜ÈÏ„‰Ï12‡ÓËpL ¯Á‡ ¯p‰ ˙‡13 «¬ƒ¿«¿ƒ∆«≈««∆ƒ¿»
¯eÒ‡ -14epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰„tiL „Ú »«∆ƒ»∆∆∆¡«…ƒ«¿ƒƒ∆

.‡ÓËa¿»≈

שם.11) שני.12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
שהרי  שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו
כתב  וכן י. בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור
בר"ש  וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, ד"ה רש"י
שם. הגרע"א ובתוספת וברע"ב ב, משנה פ"ח לשביעית

בין 14) מה עיון צריך לוקה, ואינו אסור לומר: הכוונה אם
ולוקה  הנ"ל, מהפסוק נלמד הוא שאף בטומאה, לאוכל זה
הרמב"ם  ובגליון קורקוס, בר"י וראה הקודמת), (בהלכה

להגרע"א.

.‚e¯‡a ¯·k15elÙ‡ ,‡ÓËpL ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈∆ƒ¿»¬ƒ
ÌÈÏLe¯Èa16ÏÎ‡ÈÂ ÔÈ„Bt -17ÂÈÓc ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â . ƒ»«ƒƒ¿≈»≈¿¿ƒ∆»»

¯OÚÓ ˙B¯t ˙¯B˙a ‰¯‰Ëa18¯‡a˙iL BÓk ,19. ¿»√»¿«≈«¬≈¿∆ƒ¿»≈
elÙ‡20LÈ¯ÙÓ - Ï·Ë Ô‰Lk Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË ¬ƒƒ¿¿«≈À»¿∆≈∆∆«¿ƒ

ÈL ¯OÚÓ21e‰„BÙe ‰‡ÓËa22. «¬≈≈ƒ¿À¿»≈

ח.15) הלכה פ"ב מעשר 16)למעלה בה פודין שאין
(שם). לאדם 17)טהור פדייתו, לאחר הטמא המעשר

או  בטהרה.טמא חולין אוכל שאינו כן 18)לטהור שהרי
לא  וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה) יד, (דברים נאמר
- טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל
בבקר  וגו' הכסף ונתת וגו' בכסף ונתתה וגו' שם) מכות
שני  שמעשר הרי אלקיך". ה' לפני שם ואכלת וגו' ובצאן
וצאן  בקר בו וקונים כסף, על בירושלים אותו פודין שנטמא
שני. מעשר כפירות ה', לפני בקדושה אותם ואוכלים וכו'

ועיין 19) שני. מעשר אכילת דיני יֿיא הלכות [להלן
"ר'20)כסףֿמשנה]. ג: הלכה פ"ג שני מעשר ירושלמי

לה'". ופדה המעשרֿשני) את מטמא (היה לה מסאב פנחס
קודש, קרוי הוא שהרי שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא
ובפ"ח  ח הלכה להלן ראה לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה

טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב, לולב ואין 21)מהלכות
טמא, המעשר היה כבר הפרשתו, קודם שאף שכיון אומרים,
להפרישו  צורך ואין מע"ש, קדושת המעשר על תחול לא
ובמפרשים  יב משנה ה פרק שני במעשר וראה ולפדותו.

וצ"ע. לפדותו,22)שם. שחייב [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל
שני. מעשר פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי
מה  וזהו שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה
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"אם  טו): הלכה פי"א (להלן שם שני במעשר שאמרו
שהפרישו  היינו להתוודות", יכול אינו בטומאה הפרישו

חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה

.„‡Óhk - Ï¯Ú‰23‰˜BÏ - ÈL ¯OÚÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ∆»≈«»≈¿ƒ»««¬≈≈ƒ∆
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ,‰¯Bz‰ ÔÓ24; ƒ«»¿∆∆∆∆«¬ƒ«¿»

,L„˜ Èe¯˜ ÈL ¯OÚÓe ,L„˜ ‰Èe¯˜ ‰Óe¯z‰L∆«¿»¿»…∆«¬≈≈ƒ»…∆
ÈÈÏ L„˜ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L25‡ÓËÂ .26ÏÎB‡ - Ï·hL ∆¬≈∆¡«…∆«»¿»≈∆»«≈

BLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÈL ¯OÚÓ27. «¬≈≈ƒ««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

תרומות 23) מהלכות בפ"ז וראה עד. ביבמות עקיבא כרבי
ובלחםֿמשנה  א הלכה סוף חגיגה מהלכות ובפ"ב י, הלכה

(משנהֿלמלך). שם.24)שם תרומות הלכות
בתרומה,25) אוכל אינו שערל עקיבא, רבי למד שם ביבמות

יאכל" לא בקדשים וגו' אהרן מזרע איש "איש הפסוק מן
אסור  ערל עקיבא שלרבי בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות

זאת. למדו מהיכן אמרו ולא מעשר, נגעים 26)באכילת
שם: ביבמות והובאה ג, משנה שלמדו 27)פי"ד ואף

אכילה  היתר לענין כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני מעשר
מהם, אחד לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא

ב. הלכה שם תרומות בהלכות ראה

.‰ÏÎB‡‰28‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÈL ¯OÚÓ29- »≈«¬≈≈ƒ«¬ƒ∆»
epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ30‡e‰Â . ∆∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆¿

ÌÈÏLe¯Èa ,B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa epÏÎ‡iL31Ì‡ Ï·‡ ; ∆…¿∆ƒ¿¬ƒ»ƒ»«ƒ¬»ƒ
ıeÁa BÏÎ‡32˙eÈ‡a33˙eÈ‡a ÌÈÙa BÏÎ‡L B‡ , ¬»««¬ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ

Ì‰È¯·c ÏL34˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35. ∆ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

ב.28) משנה פ"ב הסמוכה.29)ביכורים בהלכה ראה
מקום 30) שכל ח, כלל סוף המצוות בספר לשיטתו רבינו

מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו שהוטל בתורה
הוא  הרי ופלוני, פלוני מעשה מעצמנו שנשלל כלומר,
(כסףֿמשנה), עליו השיג שם והרמב"ן לאֿתעשה. כמצוות
עיין  ב, הלכה פ"ה סוטה בירושלמי רבינו לדברי ומקור

שמח). (אור קרבן מאיסור 31)בשירי נלמד זה דבר
שהאיסורים  שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו
(כסףֿמשנה). שוים שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים

ויצא.32) בירושלים שהיה לאחר שלא 33)אפילו אבל
ו. הלכה בפ"ב כנ"ל לוקה, - בהלכה 34)באנינות ראה

הכסף 35)הסמוכה. "וצרת קיים שלא על בחוץ, האוכל
על  שעבר על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה בידך"

חכמים. דברי

.ÂÌÈ·B¯w‰ ÔÓ „Á‡ ÏÚ Ïa‡˙n‰ ‰Ê ?ÔB‡ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆«ƒ¿«≈«∆»ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L36‡e‰ - ‰˙Èn‰ ÌBÈ·e . ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»

Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ - ‰ÏÈl·e ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔB‡37. ≈ƒ«»««¿»≈ƒƒ¿≈∆
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â :¯Ó‡pL38; ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»

¯zÓ - ‰ÏÈÏÂ ,¯eÒ‡ - ÌBi‰39ÌÈÓÈ ˙n‰ ‰‰zL . «»¿«¿»À»ƒ¿»»«≈»ƒ
ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈa«̄ƒ¿««»ƒ¿«»»«»ƒ∆««
ÔÈ‡Â .Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰¯e·w‰ ÌBÈ „Ú ‰˙Èn‰«ƒ»««¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz ‰¯e·w‰ ÌBÈ40. «¿»≈≈

א.36) הלכה אבל מהלכות בפ"ב וראה התורה. מן

וכן 37) יהודה, כר' ולא שמעון ורבי כרבי וק: צט: זבחים
שם. וברי"ף טז: ובברכות צב. בפסחים הוא 38)הוא כן

וברי"ף  ק: בזבחים וראה יא. הלכה ב פרק שמיני פ' בסיפרא
ב. פרק סוף בברכות יונה אבל 39)ורבינו התורה. מן

הקבורה. עד אונן הוא הרי בזבחים 40)מדרבנן, ברייתא
אותו  כל עליו מתאונן הוא מתי עד הכי, תריץ "אלא שם:
מן  ימים עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום
שלא  זמן כל אומר, רבי לילו. בלא שם) רש"י - המיתה
ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי נקבר
כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס נקבר ואם כנ"ל)
וצריך  מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי הלכה שאין
בברייתא  הנזכרים חכמים על חולקים אלו שחכמים לומר
אותו  אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם
מהלכות  בפ"ב להלן וראה המיתה. יום כלומר, בלבד", היום

שם. וכסףֿמשנה טֿי, הלכות מקדש ביאת

.ÊÔlk ÌÈL„w‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ41 ¿…«¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«√»ƒÀ»
‰˜BÏ - ‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÔÏÎ‡ Ì‡42ÏL ˙eÈ‡·e ; ƒ¬»»«¬ƒ∆»∆«¬ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰È¯·c43. ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

בקדשים.41) מדובר הנזכרים איסור 42)במקומות שאף
אכלתי  "לא הכתוב בכלל הוא באנינות קדשים אכילת
קנא. לאֿתעשה המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני",

ה.43) הלכה למעלה ראה

.ÁÔÈ‡44ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈ˙B45‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ≈¿ƒ≈«¬≈≈ƒ¿«»»∆¿…
¯OÚÓ ˙BÚÓ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ˙BÚÓa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙B¯t46, ≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿…¿«¬≈

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰L ÈtÓ47¯zÓe .48¯OÚÓ ÏÎ‡Ï ƒ¿≈∆¿∆¿«À¿»À»∆¡…«¬≈
˙eÈ‡a È‡Óc ÏL ÈL49ı¯‡‰ ÌÚÏ BzÏÂ ,50‡e‰Â ; ≈ƒ∆¿««¬ƒ¿ƒ¿¿«»»∆¿

Bc‚k ÏÎ‡iL51ÔÈ‡ .52ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„È˜ÙÓ53elÙ‡ ∆…«¿∆¿≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¬ƒ
¯·Á Ïˆ‡54Ba „È ˙Áz ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ ˙eÓÈ ‡nL , ≈∆»≈∆»»¿ƒ¿»««¬≈«««¿
ı¯‡‰ ÌÚ55Ï·‡ ;56È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ ÌÈ„È˜ÙÓ «»»∆¬»«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆¿«

ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡57. ≈∆«»»∆

סוף 44) פ"א ובדמאי שם. וירושלמי ג, משנה פ"ג מע"ש
ד. הלכה שם ובפ"ב ב ראה 45)הלכה ודאי, פירות של

ד.46)להלן. פרק בראש כדלהלן שני, מעשר כדין שדינם
קודש,47) קרוי שהוא שני, למעשר טומאה לגרום ואסור

ג. הלכה למעלה ראה ב.48)כתרומה, משנה פ"א דמאי
נאכל 49) "תני שם: ובירושלמי תורה. של באנינות אפילו

(כן  בטומאה נאכל ואינו באנינה דמאי) של שני (מעשר
הרי  לעםֿהארץ, שנותנו להלן, שאמרו ממה גם נראה
אנינה  בין מה שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו
אינה  אנינה מצויה, טומאה נחמן רב אמר טומאה. בין מה
שאינו  דבר על גזרו ולא מצוי שהוא דבר על וגזרו מצויה,

שם.50)מצוי". משנה טומאה. בחזקת שהוא אףֿעלֿפי
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל

שנתן)51) (הפירות שהם מה כפי מנכסיו להוציא ש"יצטרך
ואוכל  וכו'"שוים, (בטהרה שני מעשר כמעות בירושלים ם

לעםֿהארץ, בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש -
ונראה  כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא שלא
שביד  מה על שבידו דמאי של שני מעשר שבמחלל
יג, הלכה פ"ח להלן ראה חכמים, החמירו לא עםֿהארץ,
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ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב"משנה מע"ש 52)וראה תוספתא
ודאי.53)פ"ד. שם.54)של קרויא, בן חלפי כאבא
לא 55) אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב הראב"ד

כוונת  גם כן כי שייתכן הכסףֿמשנה וכתב מועט, לזמן
כפשוטה. בתוספתא ועיין חסרה 56)רבינו. רומי בדפוס

רבינו. בדברי כן שגרס נראה הראב"ד מלשון אבל זו, פיסקא
אחרת 57) נוסחא לו היתה והראב"ד שם. בתוספתא הוא כן
שם.

.ËÈL ¯OÚÓ58BËeÚÓ elÙ‡ „a‡Ï ¯eÒ‡59 «¬≈≈ƒ»¿«≈¬ƒƒ
ÂÈÓc CÈÏBÓ B‡ ‡e‰L Ïk BÎÈÏBÓ ‡l‡ ,ÌÈÎ¯ca«¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ»»

ÌÈÏLe¯ÈÏ60¯zÓe .61ÏL ÈL ¯OÚÓ ËeÚÓ „a‡Ï ƒ»«ƒÀ»¿«≈ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÌÈÎ¯ca È‡Óc62˙BÁt ?ËeÚÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿««¿»ƒ¿«»ƒ»

Òe¯Ùa ÔÈa ÌÏL ÏÎ‡a ÔÈa ,˙¯‚B¯‚kÓ63Ï·‡ . ƒƒ¿∆∆≈¿…∆»≈≈¿»¬»
‰Â .B˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - ˙¯‚B¯‚kÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ùn ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ¿««¿ƒ«¬≈≈ƒ

˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt È‡Óc ÏL64ÌÚÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ∆¿«»ƒƒ¿∆∆¬≈∆¿¿«
Bc‚k ÏÎB‡Â ı¯‡‰65Ï·‡ ;66epLÈ¯ÙÈ ‡Ï67‰lÁzÎÏ »»∆¿≈¿∆¿¬»…«¿ƒ∆¿«¿ƒ»

B„a‡Ï68„a‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,69. ¿«¿∆≈«¿ƒƒ¿«≈

ודאי.58) להלן.59)של ראה מכגרוגרת, פחות אפי'
פ"א 60) (דמאי במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין

ראה  דמאי. של שני מעשר מיעוט לאבד אלא ב) משנה
שם.61)להלן. שהקלו 62)משנה לירושלים, המובילות

הדרך. קושי מחמת יוחנן 63)בדמאי, "ר' שם: ירושלמי
גרוגרת". עד בשלם בין בפרוס בין יהוצדק, בן ר"ש בשם

התירו 64) שבדרכים מכגרוגרת, פחות אפילו כלומר,
אם  אלא לעםֿהארץ, ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו,

כנגדו. דמאי 65)אוכל של שני במעשר שעושה כשם
שמה  רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא
מוסב  זה כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ "ונותנו במשנה שאמרו
וראה  מיעוטו". את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, אנשיֿשם. בעיא 66)בתוספות
שם. בירושלמי הושעיא, ר' שני 67)של מעשר כלומר,

מכגרוגרת. פחות דמאי, אףֿעל69ֿ)בדרכים.68)של
עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה שלא פי
אלא  אינו דמאי של שני מעשר איבוד איסור כל הרי

מדרבנן.

.ÈÈL ¯OÚÓ70:¯Ó‡pL ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï Ôz «¬≈≈ƒƒ»«¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â71‰i˙Lk - ‰ÎÈÒÂ .72¯eÒ‡Â .73 ¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈ„‚·e ÌÈÏk Ba ÁwÏ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ74˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;75,¯ÓBÏk . «¬»ƒ∆∆¡«…»«ƒƒ∆¿≈¿«

Ûeb‰ ˙‡ Ìi˜Ó BÈ‡L ¯·„a B˙B‡ È˙‡ˆB‰ ‡Ï76. …≈ƒ¿»»∆≈¿«≈∆«
,‰ÂˆÓ ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈ¯·c ¯‡La epnÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿»

˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ Á˜lL ÔB‚k77‰ÂˆÓ78- ¿∆»«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
‰Ê È¯‰79¯OÚÓ ˙¯B˙a Bc‚k ÏÎB‡80. ¬≈∆≈¿∆¿¿««¬≈

א.70) משנה פ"ב היא 71)מע"ש אכילה בכלל ושתיה
עו:). יומא ובבלי שם, קט,72)(ירושלמי (תהלים שנאמר

בשבת  (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא יח):
תורה  שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי דברי ולפי פו.).
שאסרה  במקום אבל בכלל. סיכה אף ועשה, בקום לאכול

מכתוב  נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה
עשור  שביתת מהלכות בפ"א וראה שמח). (אור מיוחד
ב. הלכה תרומות מהלכות פ"י ולמעלה דֿה, הלכות

כמו 73) שלוקה, כאן רבינו כתב ולא כדלהלן. התורה, מן
ועיין  ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב

אלא 74)רדב"ז. במשנה נזכרו ולא ז. משנה פ"א שם
וכן  להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים.
ולסיכה  ולשתיה לאכילה חוץ שהוא "כל שם: משנה מפורש

כבגדו". יאכל שני, מעשר זאת 75)מדמי למד רבינו
המצוות. בספר רבינו בלשון וראה הרי 76)מדעתו. לכן

נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה
(כסףֿמשנה). "מת" ולא "חי" קרוי זה הרי באיברים, ונבלע

יבמות 77) ועיין כיֿתבא. לפרשת וספרי יב, משנה פ"ה שם
קנב): (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו לשון וזו עד.
שהיא  אע"פ יאמר כאילו לחיזוק, המת את (הכתוב) "והזכיר
שכיון  לי ונראה שני, מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה,
כמו  בלבד, במזון שני מעשר דמי להוציא יתעלה שצוה
המזון  בזולת אותו המוציא הרי וכו'" הכסף "ונתת שאמר
לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, נתנו כאילו

להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין "ולא דוקא
בשמן  מותרת וסיכה נתתי", - לחי "הא - למת" ממנו נתתי
אף  ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני טמא, שני מעשר של
זאת), השמיט שרבינו עיון וצריך (שם. טהור שני במעשר
חי  "הא לדרוש אפשר אי ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן
מצוה  שהוא במת שאם לאסור, ממת חי למדו אלא מותר",
ובחידושי  שם ביבמות ועיין אסור. שלחי כלֿשכן אסור,
העליר  הגר"ח ובהערת בכסףֿמשנה וראה שם. הרמב"ן

שם. המצוות מצוה",78)לספר "מת נאמר לא במשנה
קורקוס). (ר"י מצוה מת גם כולל ש"מת" רבינו סבור אבל
אחרת  ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק [ואףֿעלֿפי

עבורו]. איסור לעשות לו הותר לא - ג:) שם 79)(מגילה
ז. משנה הכלים 80)פ"א את לו שמכר כשהמוכר זה, כל

לפנינו  קיים הוא אם אבל מת, או ברח והתכריכים, והבגדים
פ"ז  כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר

טז. הלכה

.‡È¯OÚÓ81‰˙BLÂ ,ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡ - «¬≈≈»»∆«¿¿≈»≈¿∆
˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„82‡ÏÂ .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CÒÂ , »»∆«¿ƒ¿¿»»»∆«¿»¿…

ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ83‡ÏÂ .84 »«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…
ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ ËÁÒÈƒ¿«∆«≈¿ƒ≈∆«¿ƒƒ≈ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ85ÔÈ‡Â] .86ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ87Ï·‡ ,88 «¬»ƒƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆¬»
ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ89ÔÈ‡Â [.90˙t ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¡…«

ÏÎ‡Ó ÏÒÙpL ÔÂÈk ‡l‡ ,Á¯ÒpL ÔÓLÂ ‰LtÚL∆ƒ¿»¿∆∆∆ƒ¿«∆»≈»∆ƒ¿«≈…∆
epnÓ ‰M„˜ ‰Ú˜t Ì„‡91. »»»¿»¿À»ƒ∆

שני,81) במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה פ"ב שם
"במעשר. העתיק: קורקוס והר"י וכו'. אוכל ומפרש,

שני". "מעשר העתיק: לא 82)והכסףֿמשנה שם במשנה
תרומה  לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה
(פ"ח  שם במשנה והרי שם), (פ"ו בשביעית פ"ט) (תרומות
לשביעית. שני ומעשר תרומה השוו ב) משנה

דרכו 83) אין וזה לסוך) (שמן לכן דרכו "זה שם: בירושלמי
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לסוך)". וחומץ (יין "כל 84)לכן ג: משנה פי"א תרומות
שני, ובמעשר בתרומה מברייתן אותם משנים אין הפירות

בלבד". וענבים זיתים הפירות 85)אלא לשנות שאין
שמיטה  מהלכות ופ"ה ג, הלכה פ"ט להלן וראה מברייתם,
ב. הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ג, הלכה ויובל

זו.86) פיסקא חסירה רומי ובדפוס שם. שני במעשר משנה
יוםֿטוב'. ב'תוספות שהוא 87)וראה כיון מרקחת, במיני

המשנה. (פירוש באכילתו וממעט כך, ידי על טעמו מפסיד
לקנות  אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות וראה

שם). (משנה שני מעשר בדמי מפוטם משנה 88)שמן
אדרבא 89)שם. אלא כך, משום נפסד היין טעם שאין

היא 90)משתבח. [וכן א הלכה שם שני מעשר ירושלמי
ב]. הלכה פ"ז שביעית שם.91)בתוספתא ירושלמי

.·ÈÏk92‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL93¯zÓ Ck , …∆À»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»À»
ÔÈlÁ ˙¯B˙a BÏÎ‡Ï ÈL ¯OÚÓa94ÌÈ¯ÓL .95ÏL ¿«¬≈≈ƒ¿»¿¿«Àƒ¿»ƒ∆

ÔBL‡¯ - ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÈL ¯OÚÓ96¯eÒ‡ «¬≈≈ƒ∆»«¬≈∆«ƒƒ»
ÈLÂ ,¯OÚnk97ÔÈlÁk ¯zÓ98elÙ‡ - È‡Óc ÏLÂ . ¿«¬≈¿≈ƒÀ»¿Àƒ¿∆¿«¬ƒ

¯zÓ ÔBL‡¯99. ƒÀ»

שם.92) שני מעשר וירושלמי פ"י. תרומות תוספתא
שמח).93) (אור יֿיג הלכות שם תרומות בהלכות כמבואר
בירושלים.94) טמא או לירושלים מחוץ כלומר,
צז.95) בתרא בבא בבבלי והובאה שם. תרומות תוספתא

מאיר. כרבי ולא הראשונים 96)כתנאֿקמא המים כלומר,
השמרים. מן לאחר 97)שהוציא שהוציא המים כלומר,

בשניה. השמרים על החמירו,98)שנתנם בתרומה אבל
יג. הלכה שם תרומות בהלכות למעלה בבא 99)ראה

הקלו. שבדמאי שם. בתרא

.‚ÈÔÈÈ100¯OÚÓ ÏL101ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL102 «ƒ∆«¬≈∆»«¿¿«¿«¿ƒ
eÁÈaL‰Â103ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ -104ÔÎÂ .105ÌÈ‚c ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿¿≈»ƒ

˙BËBÏÙ˜ ÌÚ eÏMa˙pL106ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆«¬≈≈ƒ
eÁÈaL‰Â107.ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿

שם.100) שני בדברי 101)מעשר כן נוסף ובכתבֿיד שני.
קורקוס. בר"י הוא וכן רוקח). (מעשה צ"ל:102)רבינו

הוא  רומי בדפוס אבל בכסףֿמשנה. הוא וכן "ותבלין".
אחר. אדם של חולין של ותבלין בדבש ומדובר כלפנינו.

כדלהלן.103) ובטעמו, במדתו הוסיפו כלומר,
טו.104) בהלכה להלן שם.105)נתבאר משנה
מנוקדת:106) במשנה מצא שלמה' 'מלאכת בעל

(פירוש  הצבי" בארץ הנעשה החציר והם: ֵָ"קפלוטֹות".
פ"א  כלאים בירושלמי כמפורש שדה, כרישי והם המשנה).

ב. למעלה.107)הלכה כמבואר

.„È‰qÚ108- ‰ÁÈaL‰Â d‡Ù‡L ÈL ¯OÚÓ ÏL ƒ»∆«¬≈≈ƒ∆¬»»¿ƒ¿ƒ»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÈMÏ Á·M‰109¯k BÁ·ML Ïk :110Ì‡ : «∆««≈ƒ∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»ƒ

‰cna ¯È˙B‰111¯È˙B‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ƒ«ƒ»«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ…ƒ
‰cn‰112BÁ·L ÔÈ‡L ÏÎÂ ;„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - «ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«¿…∆≈ƒ¿

„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - ‰cn‰ ¯È˙B‰ elÙ‡ ,¯k113. ƒ»¬ƒƒ«ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«

וכו'108) "עיסא זו פיסקא ליתא רומי ובדפוס שם. משנה

שם.109)לשני". במשנה 111)בטעם.110)משנה
חשבון". לפי השבח ניכר, ששבחו כל הכלל "זה שם:
השבח  מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי
במדה  המותיר "כל פ"ו: סוף שם בתוספתא הוא וכן לשני".
גם  שניהם: שצריך הרי חשבון", לפי השבח ניכר, שבחו

קורקוס. בר"י ראה בטעם. ניכר וגם במדה אף 112)הוסיף
בטעם. ש"אין 113)שהשביח שכל שם, במשנה כמפורש

מדברת  שהמשנה אףֿעלֿפי לשני", השבח - ניכר שבחו
ועיין  שם. בירושלמי יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר

ראב"ד.

.ÂËÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ „ˆÈk114¯OÚÓ ÏL ÔÈÈ ? ≈««∆«¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈
‰LÏL ‰ÂML115ÊeÊ ‰ÂL ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL , ∆»∆¿»∆»«¿¿«¿«¿ƒ»∆
eÙÈÒB‰Â ,„Á‡116e‰eÁÈaL‰Â B˙cÓa117Ïk‰ È¯‰Â , ∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¬≈«…

ÚÈ·¯e ‰Úa¯‡a Ïk‰ ÔÈ·LBÁ - ‰MÓÁ ‰ÂL118ÔÎÂ . »∆¬ƒ»¿ƒ«…¿«¿»»¿ƒ«¿≈
.ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿»ƒ

הקודמות.114) בהלכות בדפוס 116)זוזים.115)הנזכר
והתבלין. הדבש כלומר, "והוסיפו", בטעמו.117)רומי

הוא 118) וכן רביעי". פחות "בארבעה ווינציאה: בדפוס
המשנה. בפירוש וראה וברדב"ז. קורקוס בר"י

.ÊËÈL ¯OÚÓ119‰ÎÈÒÏ ÔzpL Èt ÏÚ Û‡ ,120ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈
˙Èpˆ Èab ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B121Èab ÏÚ ‡ÏÂ ¿ƒ…««≈ƒƒ¿…««≈

˙ÈÊÊÁ122ÚÈÓ˜ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,123,Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ¿≈ƒƒ∆»≈«¿«≈
‰‡eÙ¯Ï Ôz ‡Ï È¯‰L124. ∆¬≈…ƒ«ƒ¿»

מעשר 119) של שמן והיינו א. פרק שני מעשר תוספתא
התוספתא  דברי לפרש אפשר היה רבינו, דברי ולולא שני.
שם. כפשוטה בתוספתא ראה שני, מעשר של בסלע

י.120) הלכה מלמטה"121)למעלה ברגל שיוצאת "מכה
.(36 עמוד התשובות חלק שבת, למסכת הגאונים (אוצר

בתרגום 122) וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי ילפת
כ. כא, לויקרא קמיעים 123)אונקלוס גם עושים היו כי

סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין אלא 124)של
וראה  לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה
"לאכלה  שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ה

לרפואה". ולא

.ÊÈ‡e‰ dB·b ÔBÓÓ - ÈL ¯OÚÓ125ÈÈÏ :¯Ó‡pL , «¬≈≈ƒ»»«∆∆¡««»
‡e‰126‰zÓa ‰˜ BÈ‡ CÎÈÙÏ .127Ôk Ì‡ ‡l‡ ,128 ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«»»∆»ƒ≈

Ï·h‰ BÏ Ô˙129ÔÈ‡Â .¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ Ïa˜Ó‰Â »««∆∆¿«¿«≈«¿ƒ««¬≈¿≈
‰M‡‰ ˙‡ Ba ÔÈLc˜Ó130ÔÈ‡Â ,131ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿≈

ÔÈkLÓÓ132ÔÈÙÈÏÁÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡133ÔÈ‡Â ,B˙B‡134 ¿«¿¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó135.B˙B‡ «¿ƒƒ

מעות 125) וגם יהודה. כרבי ולא מאיר כרבי נב: קידושין
להלן  וראה יט. הלכה פ"ז להלן גבוה, ממון הן שני מעשר

כ. נג:126)הלכה נג. ניתן 127)שם "אינו כתב לא
פ"ט  להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
ההלכה  בסוף (ראה במתנה לתת איסור שאין ב, הלכה
נקנה  אינו אלא א), משנה פ"א שני במעשר הסמוכה
שמח). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי למקבל,
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שני. מעשר ד"ה 862 עמ' נד: קידושין במאירי וראה
נד:128) כמי 129)שם הורמו שלא ש"מתנות ואףֿעלֿפי

ופ"ו  ו, הלכה אישות מהלכות פ"ה (למעלה שהורמו"
אין  - י) הלכה פ"ב ולמעלה כא, הלכה מעשר מהלכות
וזוהי  ההפרשה. לאחר אלא גבוה וממון קודש שני המעשר
שלא  שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא כוונת
עמ' שם בקידושין ומאירי קורקוס (ר"י כמורמות אינן הורמו

שם). למי, נודע לא ושיטה אינה 130)762 קדשה ואם
שם  אישות בהלכות הוא וכן שם. מאיר כרבי מקודשת,

ד. וראה 131)הלכה א. פרק תחילת שני מעשר תוספתא
כ. הלכה הסמוכה.132)להלן בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין ראה 135)תוספתא
הסמוכה. בהלכה

.ÁÈ„ˆÈk136B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï ?B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿¿ƒ…ƒ»≈¿≈
BlL ÈL ¯OÚÓ epkLÓÈÂ137- BkLÓe ¯·Ú . ƒ«¿¿∆«¬≈≈ƒ∆»«ƒ¿¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ138‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÈ‰¯Ó ÔÈ‡ „ˆÈk . ƒƒƒ»≈«≈«¿ƒƒ…
E„Èa ‰È‰ÈÂ ‰Ê ¯OÚÓ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È139ÈÏ Ô˙Â , …«≈¿«¬≈∆¿ƒ¿∆¿»¿¿≈ƒ

˙BÚÓ ÂÈÏÚ140„ˆÈk .141Ó ÔÈ‡‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÙÈÏÁ »»»≈«≈«¬ƒƒ…
¯OÚÓ ÔÓL ÈÏ Ô˙Â ¯OÚÓ ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È142. …«≈¿≈«¬≈¿≈ƒ∆∆«¬≈

ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡143Ì‡Â ,ÔÓL ÈÏ ÔÈ‡L ¬»≈≈¿«ƒ∆≈ƒ∆∆¿ƒ
ÛÈÏÁ‰ ‡Ï È¯‰L ;¯zÓ - ÔÓL BÏ ÔzÏ B¯·Á ‰ˆ»̄»¬≈ƒ≈∆∆À»∆¬≈…∆¡ƒ

BÏ ÔÈ‡L BÚÈ„B‰ ‡l‡ ,BnÚ144ÔzÏ ‰l‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â , ƒ∆»ƒ∆≈¿ƒ»»«»ƒ≈
.ÔzÈ -ƒ≈

שם.136) ליכנס 137)תוספתא שמותר באופן (היינו
שכר  חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו
ונוטל  לביתו ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה
ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין"
והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם למשכון 139)ירושלמי
הוא 140)ולבטוחות. וכן "חולין", רומי: בדפוס

שם. שם.141)בתוספתא אפילו 142)תוספתא כלומר,
שהרי  בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן

כמכר. שני.143)זה "ואין 144)מעשר שם: ירושלמי
היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור
חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את (כלומר להוציאו
שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא
הייתי  (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =) משח לי הות דאילו
דבריו  לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן
היין, עבור שמן לו יתן שחבירו דבריו לפרש יכול אינו - כך

כדין. ולהוציאו

.ËÈÈL ¯OÚÓ145elÙ‡ Bc‚k ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡ -146 «¬≈≈ƒ≈¿ƒ¿∆¿¬ƒ
·‰Ê È¯È„147ÈL ¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ elÙ‡Â , ƒ¿≈»»«¬ƒ¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ

¯Á‡148‰¯Êb .149‡Ï ‡nL150BÏ˜LÓ epnÓ ÔeÎÈ151, «≈¿≈»∆»…¿«≈ƒ∆ƒ¿»
˙BÚÓ Ô‰a Ï˜BL ‡e‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙B¯t‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«≈¬≈ƒ¿≈»∆»

¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ152¯Á‡153¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ‡ˆÓ , ¿«≈¬≈∆«¬≈«≈ƒ¿»ƒ«¬≈
.ÂÈÓcÓ ˙BÁÙa ÔÈlÁÏ¿Àƒ¿»ƒ»»

ובמאירי 145) כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן ומדובר שם.

הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כן 146)כדלהלן.
גורר. ד"ה שם המאירי ואףֿעלֿפי 147)גורס חולין. של

משקלם  ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין
בזיון  שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין - שם) מאירי - גדול
אבני  ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים
בהלכה  וראה א, משנה פ"א שם המשנה (פירוש משקל"

שני 148)הסמוכה). מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל
להלן. ראה מותר, - כנגדו שוקל שהוא [בגמרא 149)זה,

חנוכה  נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם
מדליקין  אין שסובר למי אבל קיסם, ידי על גם חנוכה מנר
זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא
ואףֿעלֿפי  המעשר, כנגד חולין של דינרים שוקל הוא שהרי

ע  הפירות מחלל הוא נר שאחרֿכך כמדליק הוא הרי - ליהם
שלמי  שם, אמרו שכן קיסם. ידי על חנוכה מנר חנוכה
אפילו  להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר
יהיה  עצמו זה שנר ואףֿעלֿפי חנוכה, מנר חנוכה  נר
הגמרא  דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך
שהוא  בעת חל החילול אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל
שהרי  כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל
שכל  בזיון, אינו - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם
יודע  שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון
המשקל, יודע שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל,
מנר  חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה,

ט]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי בדפוס
ובכתביֿיד  של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים
ובלחםֿ במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה): (תוספתא
שם  שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. משנה

קכג). עמוד ו כרך חדשים 151)("סיני" בדפוסים
"משקולות". הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו",

קורקוס).152) בר"י (ראה הפירות שחסרו שיידע מבלי
הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי
- שם) בלחםֿמשנה (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל
חוץ  באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים,
עומדים  חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין ובינתיים

למשקלות]. ולא אותו 153)לאכילה, עליהם מחלל [שאם
ממנו  יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות,

למעלה]. ראה

.ÎÌÈÁ‡‰154ÈL ¯OÚÓ e˜ÏÁL155ÔÈ‡ -156ÔÈÏ˜BL »«ƒ∆»¿«¬≈≈ƒ≈¿ƒ
‰Ê „‚k ‰Ê157˙BÚÓ ÔÎÂ .158ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ∆¿∆∆∆¿≈¿«¬≈≈ƒ≈

Ôc‚k ÌÈÏ˜BL159ÔÈ‡Â ,160Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ161ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó ‡ÏÂ ,ÔÈÙÈÏÁÓ162‡ÏÂ .163ÈÁÏLÏ ÌzÈ «¬ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À¿»ƒ

˙B‡˙‰Ï164Ô‰a Ïcb˙‰Ï Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰a165. ¿ƒ¿»»∆¿…«¿∆»¿ƒ¿«≈»∆
‰„eÏÁ ‰ÏÚÈ ‡lL ÔÂÏ‰ Ì‡Â166¯zÓ -167. ¿ƒƒ¿»∆…«¬∆¬»À»

(רדב"ז 154) ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי בעיא
קורקוס). להלן.155)ור"י וראה שני, מעשר של פירות
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בר"י 156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי בדפוס
ובכסףֿמשנה. מעשר 157)קורקוס נגד שני מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני.
בהלכה  (ראה שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי
משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת),

שם]. ולא 158)ראה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א
עליו  לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר
חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר נראה
זה  ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר
בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי להוכיח יש
עליו  לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי
מה  גם כן, ואם שם). (למעלה גזירה משום שני, מעשר
ואין  אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו
פירות  ודין שני. מעשר של במעות מדובר - אותו" מחליפין
שם  בתוספתא הוא יזֿיט), הלכות (למעלה שני מעשר  של

א]. פרק חולין,159)תחילת של מעות או פירות [היינו
בזיון  כאן שאין שני, מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל.
חנוכה  מנר חנוכה נר כמדליק זה שהרי שני, מעשר של
ממנו  יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה
אלא  במעות שייך לא כן גם שם) (למעלה משקלות"

לחסור]. שדרכם בבא 160)בפירות, חסירה רומי, בדפוס
האשה,161)זו. את בהן מקדשין שאין רבינו כתב לא

שאין  ברור אבל פירות, לגבי יז הלכה למעלה שכתב כמו
ועיין  יט. הלכה פ"ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק

ז. לפסחים אינה 162)צל"ח זו [והלכה שם. למעלה ראה
מעשר  של פירות לגבי שם, בתוספתא אלא שם, במשנה

ההלכה 163)שני]. שבתחילת [ואףֿעלֿפי שם. תוספתא
זה  בדין - למעלה ראה שני, מעשר של בפירות מדובר שם

במעות]. מדובר לשולחני", יתנם "ולא כלומר,164)של
ומתוך  הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני
ראש  מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. באים רבים כך

ואסור 165)פ"ד. הבריות. בעיני עשיר להראות כלומר,
מוציא  הלוה אין אם ואף שני, מעשר בזיון משום כן לעשות

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, שמתוך 166)את
חלודה. מעלים אינם לכולם, מראן תוספתא 167)שהלה

בהן. להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם.

.‡ÎÔÈ‡Â168Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt169‰ÂÏn‰ ˙‡170ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿≈
Ô‰Ó ÔÈOBÚ171˙eÈ·LBL172Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â , ƒ≈∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓb‰173˙È·a ‰˜„ˆ Ì‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»¿≈
˙Òk‰174ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;175˙eÏÈÓb Ô‰L ÌÈ¯·c Ô‰Ó «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ176ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .177. ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

מהלכות 168) פ"ו סוף למעלה וראה פ"ז. שביעית תוספתא
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ"ו ולהלן עניים, מתנות

להלן.169) וראה שני, מעשר מפירות או שני מעשר ממעות
שלו.170) ואינם הן, גבוה ממון ממעות 171)שהרי

להלן. ראה שני, לחתן 172)מעשר נישואין מתנת כלומר,
ולהלן  קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה, או
להם  כמלוה הוא והרי ב) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ז
אלא  בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את

נגבים  ואינם שושבינות דין אין בפירות אבל במעות,
ואם  טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין,
לכלה. או לחתן שני מעשר של פירות בנתינת איסור אין כן,

נז. נוספת בהערה שם לו 173)וראה שלח אם כלומר,
לו, לשלם חייב שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו
תמורתם, אחר, שני מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל,
והרי  לו, לשלם ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי

חוב. כפורע צדקה 174)הוא לשלם יכול שאינו
גבוה. ממון הכנסת, בבית עליו [בתוספתא 175)שפסקו

בהלכות  רבינו בדברי הוא וכן נכון. וכן "משלחין", שם:
שם  עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל שמיטה

י). נגבית 176)הלכה שאינה פירות, של שושבינות כגון
כנ"ל. שני 177)בביתֿדין, שמעשר לו, שולח שהוא למי

בו  שינהוג ועוד מדי, יותר טובה לו יחזיק שלא הוא,
שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב ולא קדושה.
בהלכות  למעלה שכתב כשם שבויין, בהן פודין שאין
שני  מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט שם, עניים  מתנות
(פ"ה  לגוי שביעית פירות מאכילים אין שהרי לגוי, ושביעית
מעשר  לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל שמיטה מהלכות

שם). בשביעית כפשוטה (תוספתא שני

.·Î‡Ï178˙B¯t‰ ˙‡ ÏÚ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È179 ……«»»«¬≈««∆«≈
E˜ÏÁ Ô‰Ó ÏËÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ el‡‰180‰Ê ‡ˆÓpL ; »≈ƒ»«ƒ¿…≈∆∆¿¿∆ƒ¿»∆

ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙‡·‰ ÏÚ ÈL ¯OÚnÓ ¯ÎO ÏËBk181. ¿≈»»ƒ«¬≈≈ƒ«¬»»ƒ»«ƒ
ÌÏÎ‡pL ÌÏÚ‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡182ÌzLpLÂ ¬»≈«¬≈∆…¿≈¿∆ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯Èa183. ƒ»«ƒ

א.178) משנה פ"ג שני שני.179)מעשר מעשר של
לירושלים.180) הבאתם עבור המגיע שהרי 181)כשיעור

סב: זרה בעבודה וראה שני. במעשר חובו כפורע הוא
שם. בשכר 182)ובמאירי לא (אבל שנאכלם כדי כלומר,

וכבר 183)שנאכלם). חנם, מתנת כעין אלא אינו "שזה
חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ"א אמרו
בין  "מה אמרו: שם ובירושלמי בתויו"ט). וראה שם, (מאירי
מהן  טול (כלומר, לחלק לאומר ונשתם שנאכלם האומר
היא" עמעום של מהלכות יונתן רבי בשם זעירא רבי חלקך),
היה  צריך "שנאכלם", באומר שאף טעם, להם אין (כלומר
סוף  למעלה רבינו שכתב למה דומה זה ואן (רדב"ז), לאסור
אבל  תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח, הלכה

ההעלאה). בשכר ש"נאכלם" לפרש הוא קרוב כאן

.‚Î¯ÓB‡184ÌÈÏLe¯Èa B¯·ÁÏ Ì„‡185B˙B‡ CeÒÏ ≈»»«¬≈ƒ»«ƒ»
B„È ‰ÎBqpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÔÓLa186ÔÈ‡Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ»»¿≈

B˙ÎÈÒ ¯ÎOa ‰Ê187. ∆ƒ¿«ƒ»

וכפירוש 184) שמעון, כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
שם. כלל,185)רבינו לסוך אסור לירושלים חוץ שהרי

הלכה  ובפ"ב י, הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה
השמן.186)ה. את משיחתו אגב הסך, "שאין 187)של

הסך, יד על שנשפך השמן מעט (כלומר, ידו למשיחת דמים
חנם  כמתנת השמן, מעט ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו
שני  שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת)
בשמן  אבל ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר
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ה"ח) (פי"א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע"ג אותו לסוך
התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם
הש"ס, ובגליון שם בירושלמי וראה המשנה. פירוש -

שם. למעלה ובמשנהֿלמלך

.„Îe¯‡a ¯·k188.‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈»»«
ÌÈ¯ÓB‡ e‡ CÎÈÙÏ189·Bb‰L ,190BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ¿ƒ»»¿ƒ∆«≈«¬≈≈ƒ≈

ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ191BÏÊBb‰Â ,192ÌlLÓ BÈ‡ - ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈¿«≈
LÓÁ193. …∆

יז.188) בהלכה אומר".189)למעלה "אני רומי: בדפוס
פ"ז) קמא (בבא בתוספתא שאמרו שמה לומר, כוונתו
האומר  דעת לפי הוא כפל, לשלם חייב שני מעשר שהגונב

שמח). (אור הוא הדיוט ממון שני הוא 190)מעשר
(פ"א  יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח

ג). הלכה גניבה שהרי 191)מהלכות משלם. - קרן אבל
א). הלכה פ"ב (שם הקדש כגונב "לקח 192)הוא כלומר:

עליו  ונשבע וכפר שם). (פ"א יד" בחוזק ובפרהסיא בגלוי
גזילה  מהלכות (פ"ז בחומש חייב אחר שבגזלן והודה,

א). כהקדש,193)הלכה הרי גבוה ממון שהוא שכיון
שם  בפ"ח ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע שהגוזלו
נשבעין  שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי יד), (הלכה
אין  עליהן שאף להקדשות, שהואֿהדין ופשוט עליהם,

א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"ה נשבעין

.‰ÎLÈc˜n‰194BlL ÈL ¯OÚÓ195˙Èa‰ ˜„·Ï196 ««¿ƒ«¬≈≈ƒ∆¿∆∆««ƒ
e‰„BtL ÈÓ B˙B‡ ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -197ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ¬≈∆∆ƒ∆≈«¿»ƒ≈

BlL ˙‡ ÈL ¯OÚÓÏe BlL ˙‡ Lc˜‰Ï198. «∆¿≈∆∆¿«¬≈≈ƒ∆∆

ה.194) פרק שני מעשר של 195)תוספתא לא אבל
מהלכות  (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו,

כא). הלכה שמפורש 196)ערכין כמו חל, שההקדש
וצ"ע  שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ"ב שם בתוספתא
פ"ז  (להלן למזבח. הואֿהדין הרי הבית, בדק דוקא מדוע
קנו  לא לשלמים מעשר שהמתפיס רבינו כתב יט, הלכה
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים,
סוף  מנחתֿחינוך ועיין וצע"ג. הוא גבוה ממון שהמעשר
קא  עמוד תרצ"ט) (ירושלים "אמנה" ובמאסף תעג, מצוה

ז"ל). סטרליץ הר"ש בזה שכתב מה שכל 197)ואילך,
בפ"ז  וראה המקדיש. רק ולא הקדש, לפדות יכול אחד

בֿד. הלכות ערכין בעליו 198)מהלכות אותו פדו ואם
שני, למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני ליתן צריך
(תוספתא  צ"ע הרדב"ז ודברי פב. במנחות כמפורש

כפשוטה).

à"ôùú'ä ìåìà â"é ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר

פירות  מחללין המחלל ואם מברך. מאי הפודה פירות. על
מעשר  פודין כסף זה באי אחרות. מעות על מעשר מעות
מי  שני. מעשר עליהם מחלל להיות מעות המניח שני.
שני  מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד

מעשר  הפודה זה. מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל יהיה
בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני

.‡‰ˆB¯‰2ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ˙BcÙÏ3Ô˙B‡ ‰„Bt - »∆ƒ¿≈«¬≈≈ƒ∆»
Ô‰ÈÓ„a4¯ÓB‡Â5el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :6˙Áz7˙B¯t‰ ƒ¿≈∆¿≈¬≈«»»≈«««≈
el‡‰8.el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ˙BÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ B‡ , »≈«≈»≈¿À»««»»≈

˙B¯t‰ „‚k „·Ïa ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡l‡ L¯t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆«≈
ÔÈlÁÏ ˙B¯t‰ e‡ˆÈÂ .L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÈc -9, «¿≈»ƒ¿»≈¿»¿«≈¿Àƒ

ÌL Ì‡ÈˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÚn‰ eÏÚÈÂ10:¯Ó‡pL . ¿«¬«»ƒ»«ƒ¿ƒ≈»∆∆¡«
.B˙‡O ÏÎe˙ ‡Ï Èk C¯c‰ EnÓ ‰a¯È ÈÎÂ¿ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ…«¿≈

יהודה.2) כרבי ולא יוסי כרבי מ"ז, פ"ד שני מעשר
יוסי" כרבי הלכתא יוסי, ורבי יהודה "רבי ב: מו, ובעירובין

כדלהלן.3)(רדב"ז). לירושלים, להעלותם לו שטורח
שבזמן 4) ה"ב, פ"ב למעלה וראה הי"ח. להלן ראה בשויין,

חסידות. מדת אלא אינה הזה ובזמן הדין, מן כן עושה הבית
פדיונו 5) אם בדיעבד, אלא שם במשנה יוסי רבי נחלק שלא

(ביאור  לפרש שצריך מודה הוא אף לכתחילה אבל פדיון,
רו). אות שלא, סי' ליו"ד שהמעות 6)הגר"א דוקא לאו

הלכות  (להלן בהן פודה ברשותו שהן כל אלא ממש, בידו
ולא  כשהפריש הסיפא משום זו לשון רבינו ונקט יאֿיג).

הפירות 7)פירש. "תחת המילים חסרות רומי, בדפוס
מעשר  של מעות במחלל כאן שמדובר יוצא זה ולפי האלו".
השמטה  שזוהי ברור אבל שני. מעשר של ופירות שני
שני, מעשר של בפירות רבינו התחיל שהרי הדומות, בטעות
מעות  מחללין שאין כתב, ה"ה שלהלן ועוד במעות. ולא
יוסף  ר' הרב בתשובת וראה אחרות. מעות על שני מעשר
קלז. סעי' שם ביו"ד יוסף' ה'ברכי שהביא קארו

זו)8) תחת זו (כלומר, תחת אביי, "אמר ב: כו, בתמורה
מהל' בפ"ז וראה חילול). לשון =) דאחולי" ולישנא וכו'

ה"ז. המשנה).9)ערכין (פירוש עליו" יורה שהענין "מפני
ובפ"א  קידושין), (לענין ה"ח אישות מהל' שבפ"ג ואף
אינו  שאם רבינו כתב גירושין), (לענין הי"א גירושין מהל'
גירושין, לשם והגט קידושין, לשם הכסף נותן שהוא מפרש
זהו  ענין, באותו עסוקים היו כן אם אלא כשר, הדבר אין
שתהא  צריך וכן מדעתה, אלא מתקדשת האשה שאין משום
מתגרשת  שהיא (אף מגירושיה יודעת המתגרשת האשה
אחרת  דעת כאן שאין שני, מעשר בפדיון אבל בעלֿכרחה),
מורה  שהענין כיון בלבד, הפודה של עצמו דעת אלא כלל,
ענין  באותו עסוק שיהא צריך אין לפדות, מתכוין שהוא
בפדיון  שאף (שם) הר"ש ודעת שם). יוםֿטוב' ('תוספות
וכן  מפרש. כשאינו ענין באותו עסוק שיהא צריך שני מעשר

הרמב"ם. בגליון מאכל 10)הוא שהוא דבר בהם יקח
ה"ג). פ"ז (להלן הארץ מן וגידוליו אדם

.·˙B¯t ÏÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t ÏlÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿«≈≈««¬≈«≈
˙B¯Á‡11˙BiM‰ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -12eÏÎ‡ÈÂ ¬≈«¬«≈«¿ƒ¿≈»¿

ÌÈÏLe¯Èa13‡ÏÂ .14,BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÏlÁÈ ƒ»«ƒ¿…¿«≈ƒƒ«∆≈ƒ
‡ÏÂ15Ì‡Â .ÔÈn‰ B˙B‡a elÙ‡Â Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ¿…ƒ«»∆«»««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ

˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ÏlÁ16. ƒ≈¬≈≈¿À»

הדפוס)11) נוסחת (לפי פ"ז שביעית בתוספתא הוא כן
נראה  וכן בלבד". מין באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר
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פודין  "אין שאמרו: ה"א) פ"ד שני (מעשר ב'ירושלמי'
פודין  אמרין אנן מה כן דלא מינו, על במין אלא שני מעשר
הרי  החיטין", על השעורין ומן השעורין על החיטים מן
- השעורין על השעורין מן או החיטים על החיטים שמן
ה'ירושלמי' דברי ומפרש רבינו, על חולק (והראב"ד פודין
מעשר  בתוספתא נראה וכן דמאי). של שני במעשר הנ"ל,
אדם  אומר וכו' קרחה בן יהושע רבי "אמר ה"ג: פ"ד שני
ואומר  וחוזר במתנה, לך נתונים האלו הפירות הרי לחבירו,
למעלה  וראה בבית". לי שיש פירות על מחוללין הן הרי לו
פירות  מחללין שאין א מא, בסוכה שאמרו ומה ה"ג. פ"ב
במחלל  מדובר הרי שם - בלבד כסף על אלא שני מעשר
ולכן  מינו. שאינו על מין שהוא ועוף, חיה בהמה על פירות
שאמרו  מה וכן (כסףֿמשנה). כסף על אלא לחלל אין
אין  פירות, של דין לו יש זהב שאם - ב מד, בבאֿמציעא
שפירות  משום כן גם הוא עליו, שני מעשר פירות מחללים

מינו. שאינו על מין הוא זהב הראשונות 12)על אבל
ראב"ד. ועי' שני.13)נתחללו, מעשר תוספתא 14)כדין

שם. ו'ירושלמי' שם, שני שם:15)מעשר ב'ירושלמי'
מן  אפילו וכו' מינו על במין אלא שני מעשר פודין "אין

ע  לבנה) חיטה =) אדומה)האגרו = (שחמתית השמתית ל
רעה, היא חברתה לגבי אחת שכל האגרו", על השמתית ומן
בבאֿ ראה באגרו. הרוצים ויש בשחמתית, הרוצים שיש

קורקוס. מהר"י ראה שם, וברשב"ם פג: [כן 16)בתרא
על  אלא מחללין שאין שם, סוכה במס' שאמרו ממה נראה
ליה  תיפוק - זה לטעם הוצרכו ולמה צורה, בו שיש כסף
שהמחלל  כרחנו על אלא מינו, שאינו על מין דחילל משום
המחלל  ואילו בדיעבד, חילול חילולו - מינו שאינו על מין
וכן  חילול. חילולו אין בדיעבד אף צורה, בו שאין כסף על
אלא  שני מעשר פודין "אין שם: ה'ירושלמי' מלשון נראה
ברם  לכתחילה. משמע פודין" "אין לשון - מינו" על מין
מין  באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר התוספתא לשון

חילול]. חילולו אין בדיעבד שאפילו נראה בלבד",

.‚‰„Bt‰17ÈL ¯OÚÓ18C¯·Ó -19eLc˜ ¯L‡ : «∆«¬≈≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿»
ÔÏlÁ Ì‡Â .ÈL ¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa20 ¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈≈ƒ¿ƒƒ¿»

ÏlÁL B‡ ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ21- ˙B¯t‰ ÏÚ ˙BÚÓ «≈¬≈∆ƒ≈»««≈
¯OÚÓ ÏelÁ ÏÚ :C¯·ÓÏlÁÓ‰ B‡ ‰„Bt‰Â .ÈL ¿»≈«ƒ«¬≈≈ƒ¿«∆«¿«≈

‰Î¯a CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ22. «¬≈≈ƒ∆¿«≈»ƒ¿»»

שני 17) מעשר =) "ודאי ה"ד): פ"א (דמאי 'ירושלמי'
מברך? הוא כיצד כו'. אותו) כשפודים =) ברכה טעון ודאי)
מעשר  חילול על פירות) על מעות (כלומר: פירות היו אם
מברך  - כסף) על פירות =) כסף על כשפודה כלומר: שני".
או  פירות, על פירות =) פירות על וכשמחלל פדיון", "על
להלן. וראה חילול", "על מברך - פירות) על מעות

כסף.18) על פירות לפדותו,19)כדרכו: כשבא כלומר,
מעשר  מהל' פ"א כנ"ל לעשייתן, עובר תחילה, לברך שצריך

(כנ"ל 20)הט"ז. פירות על פירות מחללין לכתחילה אף
=) השניה הבבא בגלל דיעבד, לשון כאן ונקט ה"ב),

להלן. וראה הפירות"), על מעות בדיעבד.21)"שחילל
ה"ו. להלן ראה כן, לעשות אין לכתחילה אבל

מחללין 22) שאול, בן חלפתא רבי "תני שם: 'ירושלמי'
ברכה". טעון שאינו במרחץ, דמאי

.„ÔÈ„BtLk23ÌLÏ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ¯OÚn‰ ˙‡ ¿∆ƒ∆««¬≈≈ƒ¿≈
¯OÚÓ24ÔÈÂL ‰nk :ÔÈ¯ÓB‡Â .ÔÈlÁ ÌLÏ ‡l‡ ,25 «¬≈∆»¿≈Àƒ¿¿ƒ«»»ƒ

Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡Â ?el‡ ÔÈlÁ ˙B¯t≈Àƒ≈¿««ƒ∆«…¿ƒ∆≈
‰fa˙È ‡lL È„k ,¯OÚÓ26. «¬≈¿≈∆…ƒ¿«∆

מעשר 23) פודין אין "תני, פ"ד: ראש שני מעשר 'ירושלמי'
עצמך  הגע בעי, שאול רבי חולין. לשם אלא שני לשם שני
וראה  כן". אפילו - שני? שהוא בו יודעין הכל שהיו

הי"א. פ"ד שם לפרש 24)בתוספתא צריך שהרי
ה"א. כנ"ל של 25)לכתחילה. מחירם שהרי המעשר.

יאמר: ואם חיטין, לפירות ביחס הוא ירוד שני מעשר פירות
את  מבזה זה הרי אלו", שני מעשר פירות שוים "כמה

ראב"ד. ועי' המעשר.26)המעשר.

.‰ÔÈ‡27˙BÚÓ ÏÚ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈≈ƒ«»
el‡Â el‡ B‡ ,ÛÒk el‡Â el‡ eÈ‰L ÔÈa .˙B¯Á‡¬≈≈∆»≈»≈∆∆≈»≈

˙LÁ28B‡] ,29˙LÁ ˙BiM‰Â ÛÒk ˙BBL‡¯‰30, ¿∆»ƒ∆∆¿«¿ƒ¿∆
ÛÒk ˙BiM‰Â ˙LÁ ˙BBL‡¯‰ [B‡31Ì‡Â .32¯·Ú »ƒ¿∆¿«¿ƒ∆∆¿ƒ»«

.ÔÈÏlÁÓ el‡ È¯‰ - ÏlÁÂ¿ƒ≈¬≈≈¿À»ƒ

מ"ב)27) פ"א (דמאי ששנינו ממה רבינו דברי מקור
על  נחושת כסף, על כסף אותו ומחללים וכו' "הדמאי
מינכן. כת"י - כסף על [ונחושת נחושת על כסף נחושת,
בדמאי  שרק הרי הפירות". על ונחושת ה"ח] להלן וראה

(כסףֿמשנה). בוודאי ולא תועלת 28)התירו שום שאין
שם. להלן וראה מחללין. אין הדחק בשעת אף ולכן בדבר,

נחושת")29) והשניות וכו' הראשונות ("או זו פיסקא
הדומות. בטעות רומי בדפוס חריפות 30)נשמטה שהן

בשוק. יותר שיוצאות כסף, ואין 31)משל יותר שחשיבות
שם. להלן ראה זה, באופן מחללים ובדמאי מחלידות.
ומה  ה"ז. סוף להלן ראה זה, באופן גם התירו הדחק ובשעת
(מעשר  כסף של סלע על נחושת של מעות לפרוט שהתירו
(ראה  הדרך משאוי מחמת אלא זה אין מ"ח), פ"ב שני
כשעת  זה והרי הפורט), ד"ה מה. בבאֿמציעא ברש"י
על  תמה להרמב"ם, ומקורים בחידושים [והרש"ש הדחק.
כאן  אין שכתבנו מה ולפי הנ"ל, מהמשנה הנ"ל רבינו דברי
רבינו  בדברי משנה' ה'כסף שפירש מה ולפי כלל. תמיהה
בשיש  שמדובר הנ"ל), מהמשנה (שדבריו הי"ד פ"ה להלן
לכאן, שייך זה אין נחושת, של על ומחללו כסף של סלע לו
על  כסף מחלל כדין הדחק, בשעת שם מדובר כרחנו ועל
שמחללין  שאף היא רבינו שדעת ונראה ה"ז]. להלן נחושת,
יותר  קל הוא שזהב כיון זהו הי"ג) פ"ה (להלן זהב על כסף
אבל  בשוק, הרבה מצויים ואינם יקרים ושניהם למשא,
התירו  לא בשוק, מצויה שנחושת כיון כסף, על נחושת
וראה  ה"ז. כדלהלן הדחק, בשעת אלא כסף על לחללה

איש'. שאמרו 32)ב'חזון "כל ה"ג: פ"ב מע"ש 'ירושלמי'
מחוללין". וחיללן, עבר בוודאי מחללין, בדמאי

.ÂÔÈ‡33ÔÈÏlÁÓ34Ì‡Â ;˙B¯t‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÚÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈««≈¿ƒ
ÏlÁ35ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -36‡ÏÂ .37 ƒ≈«¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿…
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‡Ï - ÏlÁ Ì‡Â ;ÔÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ ÌÏlÁÈ¿«¿≈«¿≈»«»»«ƒ¿ƒƒ≈…
¯OÚÓ ‰˜38ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚È ‡nL ,39Ï·‡ . »»«¬≈∆»¿«≈≈∆¬»ƒ¬»ƒ¬»

˙B¯t‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌÈËeÁL ÏÚ ÏlÁ Ì‡40, ƒƒ≈«¿ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈
ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ41. ¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈¿«»¿Àƒ

בדמאי 33) שרק שם, בדמאי נראה וכן מ"ה. פ"א שני מעשר
שם  וב'ירושלמי' בוודאי, ולא הפירות על מעות לחלל התירו
כהֿכו) יד, (דברים שנאמר ממה זאת למדו פ"א סוף
הכסף  ונתת בו אלקיך ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת
אתה  ואי מחללו, אתה מקום בקירוב - וגו' ובצאן בבקר וגו'

מקום". בריחוק להלן 34)מחללו ראה לירושלים. חוץ
הט"ו. שם.35)פ"ז להלן וראה (כסףֿמשנה). במזיד

והט"ו.36) ה"א שם להלן וראה שם. שני, מעשר משנה,
וכפירושו 37) מאיר. כרבי ולא כחכמים ב. מ, סוכה ברייתא,

במסקנה. אשי רב חכמים 38)של הימנו הפקיעו כלומר,
המעות  ונשארו המעשר, עליהם יחול שלא כדי הבהמה את

משהה 39)בקדושתן. ונמצא ולדות לגדל אצלו "ישהם
בעלת  בבהמה שמדובר לומר וצריך שם), (רש"י מעשרותיו"
שאינם  ועוף לחיה בדומה לקרבן, ראויה שאינה מום,
שמא, ד"ה שם, (סוכה ה'תוספות' כתבו וכן לקרבן, ראויים
יגדל  שמא מעשר, קנה לא ולכן במזיד) ד"ה נו. ובקידושין
אותה  שלוקחים תמימה בבהמה אבל עדרים. עדרים מהם
עדרים  יגדל שמא חוששים אין הי"ב), שם (להלן לשלמים
בירושלים, ותאכל תעלה במזיד, כן עשה אם ולכן עדרים,
ראשונה' ב'משנה ועי' הט"ז. שם להלן רבינו שכתב כמו

מ"ו. שם שני ההלכה.40)מעשר בראש ראה 41)הנ"ל
לז. הערה

.Ê˙ÚLa42˜Ác‰43ÏL ÏÚ ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏlÁÏ ¯zÓ ƒ¿««¿»À»¿«≈¿«∆∆«∆
˙LÁ44Ôk Ìi˜iL ‡Ï .45ÁÂ¯ ‡ˆÓiL „Ú ‡l‡ ,46 ¿∆…∆¿«≈≈∆»«∆ƒ¿»∆«

ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏÚ ˙LÁp‰ ˙BÚÓ ÏlÁÈÂ ¯ÊÁÈÂ47. ¿«¬…ƒ«≈¿«¿∆«¿«∆∆

מ"ו.42) פ"ב ה"ב.43)שם פ"ו להלן שהן 44)כגון
הדחק. בשעת התירו ולכן בשוק, יותר שבזיון 45)יוצאות

כך  וישאר נחושת על כסף שיתחלל הוא שני מעשר
נו. בבאֿמציעא (רש"י מחלידה שהנחושת ועוד בקביעות,

מפני). בידו.46)ד"ה מצויות כסף מעות כשיהיו כלומר,
חילול 47) דרך ולכן מחלידות, ואינן יותר חשובות שהן

נחושת  כששניהם לא אבל הדחק. בשעת כן והתירו בכך,
יוחנן, רבי בשם כהן בר בא כרבי ה"ה. כנ"ל כסף, או
וראה  יוחנן. רבי בשם חגי כרבי ולא ה"ג, שם בירושלמי

שם. וברש"י שם, בבאֿמציעא

.ÁÈ‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ48B˙B‡ ÌÈÏlÁÓ - «¬≈≈ƒ∆¿«¿«¿ƒ
‰lÁzÎÏ49ÛÒk ÏÚ ÛÒk50˙LÁ ÏÚ ÛÒÎÂ ,51, ¿«¿ƒ»∆∆«∆∆¿∆∆«¿∆

ÏÚ ˙LÁe ,˙LÁ ÏÚ ˙LÁeeÏÚÈÂ .˙B¯t‰52Ô˙B‡ ¿∆«¿∆¿∆««≈¿«¬»
˙B¯t‰53ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ54. «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ

מ"ב.48) פ"א ראה 49)דמאי הדחק, בשעת  שלא אף
הקודמת. שהקלו 50)בהלכה בכך, תועלת שאין אף

המשנה). (פירוש כאן:51)בדמאי נוסף רומי, בדפוס
ודאי  שבמעשר בה"ה, למעלה כתב ולכן כסף". על "ונחושת
שם. בהערות וראה לכתחילה, כסף על נחושת מחללין אין

סופרים' ב'דקדוקי וראה מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן
מאיר.52)שם. כרבי ולא כחכמים התירו 53)שם, ולא

בבאֿמציעא  ה'תוספות' כדעת רבינו ודעת ולפדותם, לחזור
בכסף  לקוח וכדין שם. כרש"י ולא ויחזור, ד"ה - ב נה,
והט"ו. ה"א פ"ז להלן מקום, בריחוק נפדה שאינו מעשר,
מעות  על הפירות לחלל התירו שלא דברים, של וטעמם
יותר, ולא העלאתם טורח מעליו להקל כדי אחת, פעם אלא
ולא  אותם ישהה זה, על זה ושוב זה  על זה יחלל שאם

שם). דמאי ראשונה', ('משנה לירושלים ואם 54)יעלה
הט"ו). שם (להלן שירקבו עד יניחם מקדש, אין

.ËÔÈ„Bt ÔÈ‡55¯OÚÓ ˙B¯t56ÛÒÎa ‡l‡57, ≈ƒ≈«¬≈∆»¿∆∆
ÛÒk‰ z¯ˆÂ :¯Ó‡pL58BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ ÔÎÂ .59 ∆∆¡«¿«¿»«∆∆¿≈ƒ»»¿«¿

Ô¯wk ,ÛÒÎ ‡l‡ LÓÁ‰ ‰È‰È ‡Ï - LÓÁ ÛÈÒB‰Â60. ¿ƒ…∆…ƒ¿∆«…∆∆»∆∆«∆∆
ÔÈ‡Â61ÚaËÓ BÈ‡L ÛÒÎa ÔÈ„Bt62ÛÒÎa ‡l‡ , ¿≈ƒ¿∆∆∆≈«¿≈«∆»¿∆∆

ÁzÙÓ63¯Ó‡pL] ;·˙k B‡ ‰¯eˆ ÂÈÏÚ LiL64: ¿À»∆≈»»»¿»∆∆¡«
z¯ˆÂ65‡ˆBiÎÂ ÛÒk ÏL ÔBLÏa ‰„t Ì‡Â .[ÛÒk‰ ¿«¿»«∆∆¿ƒ»»¿»∆∆∆¿«≈

ÔBÓÈÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ba66ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -67. ¿«ƒ¿»¬ƒ…»»¿
ÔÈ‡Â68‰Ëe¯tÓ ˙eÁÙa ÔÈ„Bt69‰„BÙk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆

ÔBÓÈÒ‡a70. «¬ƒ

כדלהלן.55) התורה, מחללים 56)מן מעשר מעות אבל
מעשר  מעות לחלל אסרו ולא הנחושת, על אף התורה מן
עבר  אם ולפיכך מדרבנן, אלא (ה"ה), אחרות מעות על

(שם). מחולל זה הרי על 57)וחילל כשפודה כלומר,
על  לפדותם יכול אבל בכסף, אלא פודה אינו מטבעות
ברדב"ז. וראה ה"ב), (כנ"ל ירצה אם אחרים, פירות

שם.58) ובר"ח א. מא, בסוכה וראה ראה. פרשת 'ספרי'
שלו 59) שאינו שני מעשר שהפודה שלו. מעשר כלומר,

אֿח). הלכות פ"ה (להלן חומש מוסיף בבא 60)אינו
(וחמישיתו  עליו קרא, אמר (רבא) להו "אמר א: נד, מציעא
בפ"י  וראה הקרן)". (כמו כמותו חומשו לרבות עליו) יוסף

ה"ב. ערכין מהל' ובפ"ז הט"ו, תרומות מז,61)מהל' שם
ישמעאל. ורבי דוסא כרבי ולא עקיבא, ורבי כחכמים ב.
פ"א. שני מעשר ובתוספתא שם, ב'ספרי' וראה

כדלהלן.62) כסף, של לשון הפסוק 63)כלומר, מלשון
חותם". "פתוחי יא): כח, בסוגרים 64)(שמות המוקף

רומי. בדפוס אין צורה"65)מרובעים, עליו שיש "דבר
המשנה). כלומר,66)(פירוש מפותח, שאינו הסלע "הוא

(שם). צורה" בו אלא 67)שאין פודין שאין זה, דין שהרי
בדיעבד  אף ולכן התורה, מן הוא צורה, לו שיש כסף על
מעות  על מעשר פירות פדה אם שאף ונראה כלום. עשה לא
מהפסוק  נלמד זה גם שהרי כלום, עשה לא נחושת, של

רב 68)הנ"ל. "ואמר ה"א: פ"ד שני מעשר 'ירושלמי'
שלא  פרוטה, חצי על מחלל יהא לא מחלל שהוא זה חזקיה,
(כלומר, פרוטה שוה עד אלא אסימון, על כמחלל  יהא
שיעור)". לו יש למטה אבל שיעור, לו אין למעלה

כמה 69) על פרוטות כמה ששוה שני מעשר שפודה כלומר,
מפרוטה  פחות אלא אינו מהן אחת כל ששווי כסף, מטבעות

כאן 70)(כסףֿמשנה). אין מזה וחוץ שם. 'ירושלמי'
צורה, בה שיש כסף של במטבע המדובר שהרי אחר, חסרון
ליותר  הן ומצטרפות כאלו, מטבעות כמה כאן שיש ומכיון
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משנה' ב'כסף וראה כסף, מדין למעטן אין מפרוטה,
ורדב"ז.

.ÈÔÈ‡71ÔÓÊ B˙B‡a ‡ˆBÈ BÈ‡L ÚaËÓa ÔÈ„Bt72 ≈ƒ¿«¿≈«∆≈≈¿¿«
ÌB˜Ó B˙B‡·e73¯L‡ ÏÎa ÛÒk‰ z˙Â :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«¿»«»«∆∆¿…¬∆

‰‡ˆB‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú - ELÙ ‰e‡z74ÚaËÓe .75 ¿«∆«¿¿«∆ƒ¿∆»¿»»«¿≈«
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÎÏÓ76ÌÓMÓ ‡ˆBÈ Ì‡ ,77ÔÈ„Bt - ¿»ƒ»ƒƒƒ≈ƒ¿»ƒ

Ba78.

שם.71) בר 72)משנה, (מתקופת כוזביות מעות כגון
יותר). יוצאות שאינן (עתיקות ירושלמיות ומעות כוכבא)

ה"ו. פ"א שם בתוספתא שם:73)וראה 'ירושלמי'
אחר  (במקום מקבלתו והמלכות זה) (במקום שנפסל "מטבע
וראה  כאסימון" יונתן, רבי בשם יוסי רבי שלטונה), שתחת

שם. הש"ס המשנה 74)בגליון בפירוש גם רבינו כתב כן
ידוע. לא חז"ל בדברי ומקורו תוספתא 75)שם.

שם. שמתו,76)ו'ירושלמי' רומי מלכי של מטבעות כגון
יותר. אותן טובעים ולא 77)ואין זכרונם על גזרו שלא

של  כמטבעות אותן מקבלים אדם ובני צורתם, את פסלו
הראשונים. אלא 78)המלכים משמם, יוצא אינו אם אבל

פודין  אין המלכות, ידיעת בלא בהם משתמשים אדם שבני
וראה  מוציאתו, שהמלכות זה אלא יוצא, נקרא שאינו בו,

שם. כפשוטה' ב'תוספתא

.‡ÈBÈ‡79B˙eL¯a ÔÈ‡L ˙BÚÓa ‰„Bt80:¯Ó‡pL ; ≈∆¿»∆≈»ƒ¿∆∆¡«
E„Èa ÛÒk‰ z¯ˆÂ81ÏÙ .82BÒÈk83ÏBÎÈ ‡e‰Â ¯B·Ï ¿«¿»«∆∆¿»¿»«ƒ¿¿»

B˙eL¯a ‡e‰L ÈtÓ ,Ba ‰„Bt - B‡ÈˆB‰Ï84. ¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿

א.79) צח, ובבאֿקמא שם, ותוספתא ו'ירושלמי' משנה
שם).80) (בבאֿקמא הגדול לים כיסו שנפל כגון
ובבא81ֿ) ו'ירושלמי' ראה, פרשת 'ספרי' ברשותך. - בידך

שם. ה"א 82)קמא סוף שם ב'ירושלמי' שנפשטה בעיא
שם). הפנים' בכדי 83)('מראה בהם והיה מעות. ובו

(שם). הבור מן להוציאם הטורח עבור ומה 84)לשלם
אותו  מחללין אין כו' לבור כיסו "שנפל בתוספתא: שאמרו
בכיס  כשאין מדובר - מעשר" קנה לא חילל ואם עליהן,
כפשוטה'). ('תוספתא הבור מן להוציאו הטורח בכדי מעות

.·È‰È‰85Bc‚k ‡a Òp‡Â ,B„Èa ˙BÚÓe C¯ca ‡a86: »»»«∆∆»¿»¿«»»¿∆¿
˙B¯t Ô‰a ‰„Bt - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»¿«ƒ«¿≈«¿»∆»∆≈

B˙È·aL87CB˙a ÈÏ LiL ˙B¯t :¯Ó‡Â ,Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿≈¿ƒ«¿»«≈∆≈ƒ¿
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - eÏl‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ È˙Èa≈ƒ¿À»ƒ««»«»…»«¿

ב.85) קטו, ובבאֿקמא שם, ישדדם 86)תוספתא ובוודאי
להלן. ראה ואין 87)ממנו, שם. בבבאֿקמא פירשו כן

שם  בתוספתא שהרי לכתחילה, פודה לומר: רבינו כוונת
ורק  כן, לעשות אין שלכתחילה מפורש שם ובבבאֿקמא
וראה  וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קיימין דבריו בדיעבד

הי"ז. סוף תרומות מהל' פ"ג למעלה

.‚ÈÁÈpn‰88ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÓ ˙BÈ‰Ï ˙BÚÓ ««ƒ«»ƒ¿¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ
ÌÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰a ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -89Ô‡ˆÓ . ¬≈∆∆»∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿»»

.Ú¯ÙÓÏ Ô‰a ‰„tM ‰Ó ÏÎÏ LLBÁ - e„·‡L∆»¿≈¿»«∆»»»∆¿«¿≈«

א.88) לא, גיטין כרבי 89)משנה, ולא כחכמים שם:
ה"ד. מעשר מהל' פ"ז למעלה וראה אלעזר.

.„È(Ï·a) ˙BÚÓ BÏ LÈÂ ‡È¯·Ëa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ90 ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿»¿≈»»∆
Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ BÈ‡ - Ï··a91ÚaËnÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰ . ¿»∆≈¿«≈¬≈∆»»ƒ«¿≈«

·ËÏ··a ‡È¯92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ - ¿∆¿»¿»∆¿«≈¬≈∆¿≈…«≈»∆

וכוונתו 90) בבל", ממטבע "מעות אברבנאל: [בכת"י
להלן]. וראה בטבריא, אצלן היו בבל [מקור 91)שמעות

להלן]. ראה וה'ירושלמי', התוספתא לפי רבינו, דברי
על 92) לא אותו מחללין "אין פ"א): שני (מעשר [בתוספתא

[כן], שבבבל מעות [על] ולא בבבל, כאן) של =) שכן מעות
אותו  מחללין בבבל, מעות לו והיו כאן) =) כן היה אם אבל
אותו  מחללין "אין ה"א): פ"א (שם וב'ירושלמי' עליהן".
כאן  שיש =) בבבל בעומד - בבבל שכן המעות על לא כו'
ב. יוצאות, שאינן במקום הן שהמעות א. ריעותות: שתי
המעות  על ולא יוצאות). שאינן במקום הוא שהמחלל
כנ"ל)". ריעותות, שתי כאן שאף =) כן בעומד - כן, שבבבל
כאן  לו ויש בטבריא שהעומד רבינו: לדברי מקור ומכאן
על  "ולא מפורש שכן עליהן, מחלל אינו בבל, של מעות
של  מטבעות לו היו ואם כן". בעומד - כן שבבבל המעות
מפורש: שכן עליהם, מחלל - בטבריא והוא בבבל טבריא
שבעומד  הרי בבבל", בעומד - בבבל שכן המעות על "לא
"אין  ב: צז, בבבאֿקמא שאמרו מה וכן מחללים. - כאן
הבעלים  שגם היינו בבבל", והן כאן של מעות על מחללין
בארץ  הבעלים אם אבל שם, רש"י פירש וכן וכנ"ל. בבבל,

ובכסףֿמשנה]. בראב"ד ועי' כנ"ל. מחללים, - ישראל

.ÂË¯ÓB‡‰93‰ÏÚzL ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ÈL ¯OÚÓ : »≈«¬≈≈ƒ¿À»«∆«∆«¬∆
‰Ê ÒÈkÓ È„Èa94,‰Ê ·‰Ê ¯ÈcÓ Ë¯Ù‡L ÚÏÒ ÏÚ , ¿»ƒƒƒ∆«∆«∆∆¿…ƒƒ»»»∆

ÚÏÒÂ ,ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÚÏqÓ Ë¯Ù‡L ÔBÈ„et ÏÚ«¿¿∆∆¿…ƒ∆«∆¬≈∆ƒ≈¿∆«
¯OÚÓ È‰z Ë¯ÙiL B‡ B„Èa ‰ÏÚzL95. ∆«¬∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ«¬≈

ב.93) לז, ועירובין פ"ד, שם סלעים 94)תוספתא בו שיש
למפרע.95)אחרים. ולא ומשיפרוט, משתעלה כלומר,

- ברירה" "אין שסובר שלמי שם, בעירובין שאמרו ומה
ולהבא  מכאן אבל מחולל, אינו שלמפרע היינו מחולל, אינו
רבינו  שפסק למה סתירה מכאן ואין ל"ברירה". צורך אין
ברירה" "אין - תורה שבשל ה"א) שם מעשר (הל' למעלה

איש'). ('חזון

.ÊË¯Ó‡96„Èa ‰˙È‰L ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ¯OÚÓ È¯‰ : »«¬≈«¬≈¿À»«∆«∆»¿»¿«
Èa97.‰ÚL d˙B‡a B„Èa ‰˙È‰ ‡Ï ‡nL ,ÏlÁ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈∆»…»¿»¿»¿»»»

שם.96) בשעה 97)תוספתא, בידו שהיתה כלומר,
היא  אם יודע האב אין ועתה לאחרונה, בידו.שראיתיו

.ÊÈ‰„Bt‰98ÔB‚k ,epLÈ¯ÙiL Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ «∆«¬≈≈ƒ…∆∆«¿ƒ∆¿
˙BÚÓa Èe„t el‡ ˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡L∆»««¬≈≈ƒ∆≈≈»¿»

el‡99¯OÚÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -100Ì‡ Ï·‡ . ≈…»«¿¿…»««¬≈¬»ƒ
ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡Â Ú·»̃«¿»««¬≈≈ƒ∆»∆¿»¿»

˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ101.Èe„t ‰Ê È¯‰ - el‡ ¿À»««»≈¬≈∆»

שמעון.98) כרבי ולא כחכמים פ"ג שם תוספתא
הר"ש 99) בשם כפשוטה' ב'תוספתא וראה בידו, המסוימות
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נתקדש 100)סיריליאו. שלא לפי חילול כאן אין כלומר:
ואין  הי"ז. פ"ג למעלה וראה הורם, שלא זמן כל המעשר
מהל' פ"ג למעלה ראה מקום, קבע שלא לפי הפרשה כאן

ה"ח. "מעות".101)תרומות רומי: בדפוס

.ÁÈÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtLk102BÈÂLa B˙B‡ ÔÈ„Bt -103. ¿∆ƒ«¬≈≈ƒƒ¿»¿
LÈÂ104ÏBf‰ ¯ÚMa ˙BcÙÏ BÏ105ÈÂÁ‰L ˙BÓk : ¿≈ƒ¿««««¿∆«∆¿»ƒ

¯ÎBÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡ÏÂ ,Á˜BÏ106˙BÚn‰ Ô˙BÂ .107 ≈«¿…¿∆≈¿≈«»
Ë¯Bt ÈÁÏM‰L ˙BÓk108Û¯ˆÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡Ï ,109. ¿∆«À¿»ƒ≈…¿∆¿»≈

‰ÂL ÏlÁ B‡ ,‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ‰„Ùe ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«»»»∆»∆ƒ¿»ƒ≈»∆
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó110ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -111. »∆«»∆¿»¬≈∆¿À»

חסידות,102) מדת נוהג הוא אם הזה בזמן או הבית, בזמן
ה"ב. פ"ב למעלה שכתבה 103)ראה המשנה מן נראה כן

(כסףֿמשנה). ב נב, בבבאֿמציעא הוא וכן בסמוך. רבינו
מ"ב.104) פ"ד בשווי 105)מע"ש מעות על כלומר,

כדלהלן. בזול, כשהן יותר 106)הפירות נוטל שהוא
"מפני  דברים של וטעמם משתכר. הוא שהרי מששילם,
ולפיכך  ה"ג). בתחילת שם ('ירושלמי' ברכה" בו שכתוב
וראה  שם, משה' ('פני הזול כשער לפדותו בפדיונו, הקילו

שם'). אנשי חילול 107)ב'תוספות עבור חולין של מעות
ורע"ב). ר"ש ועי' שם, המשנה (פירוש שני מעשר של סלע

פחות.108) שנותן - עבורו מעות ונותן סלע מקבל
(ראה 109) יותר שמקבל - עבורו מעות ומקבל סלע נותן

קורקוס). ובר"י המשנה פירות 110)בפירוש על כלומר,
ה"ב. למעלה ראה פרוטה, מעשר 111)שוה יהא שלא

"הקדש  נז.): מציעא (בבא בו שאמרו ההקדש, מן חמור שני
למעלה  וראה מחולל". פרוטה, שוה על שחיללו מנה שוה

שם. פ"ב

.ËÈ‰˙È‰112‰¯ÒÁ ÚÏq‰113˙e˙L114˙BÁt B‡ »¿»«∆«¬≈»¿»
Ì‡ ,˙e˙MÓ115ÏlÁÓ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ˙‡ˆBÈ ‰˙È‰ ƒ¿ƒ»¿»≈«¿≈«¿»¿«≈

ÚÏÒ ‰ÂLa ‰lÁzÎÏ ‰ÈÏÚ116‰„t .LLBÁ BÈ‡Â117 »∆»¿«¿ƒ»¿»∆∆«¿≈≈»»
ÚÏÒa118‰Ú¯ ˙‡ˆÓÂ119‰pÙÈÏÁÈ -120. ¿∆«¿ƒ¿≈»»«¬ƒ∆»

ב.112) נב, ודף א. נב, שם מחמת 113)משנה, שנשחקה
הוצאתה. וראה 114)ריבוי שם. במשנה, שמעון כרבי

מכי  מהל' ה"י.בפי"ב דסגי 115)רה הוא מילי "והני שם:
סופרים' ('דקדוקי אחד ובכת"י יוצאות)", שהן =) להו
שם. ברי"ף וכן הדחק", ידי על דנפיק מילי, "והני שם):

הי"ב. שם, מכירה בהל' "כשהוא 116)וראה שם:
- חסרון בלא יפה, הוא כאילו =) ביפה מחללה מחללה,
הגמרא, בה חזרה המסקנה, שלפי שם שמשמע ואף רש"י)".
הוא  וכן שם, ב'תוספות' כריב"ן הסוגיא את מפרש רבינו
פרץ. רבינו תלמיד בשם שם, מקובצת' ב'שיטה

ה"ב.117) פ"ד שני מעשר שהיא 118)תוספתא בחזקת
שתות.119)שלימה. היא שחסירה כלומר,

שכיון 120) השלמה. סלע על החסרה הסלע חילל כלומר:
לגבי  כפירות היא הרי השניה, מן פחותה הראשונה שהסלע

כפשוטה'). ('תוספתא לחללה ומותר כסף,

.ÎÔÈ‡121‰¯ÒÎ‡ ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt122˜c˜„Ó ‡l‡ , ≈ƒ«¬≈≈ƒ«¿¿»∆»¿«¿≈
Ì‡ .ÂÈÓc Ô˙BÂ BÏ˜LÓa B‡ B˙cÓa123ÂÈÓ„ eÈ‰ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»ƒ»»»

„Á‡ Èt ÏÚ ‰„tÈ - ÌÈÚe„È124ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯·c Ì‡Â ; ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»¿ƒ»»∆≈»»
˙B¯Ùe ,ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

e„ÈÏÁ‰L ˙BÚÓ B‡ ,e·È˜¯‰L125Èt ÏÚ ‰„tÈ - ∆ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒƒ»∆«ƒ
ÌÈ¯bz ‰LÏL126elÙ‡Â ,127„·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¿»«»ƒ«¬ƒ»»∆»≈∆≈

B‡ ÌÈ·ÎBk128elÙ‡ .¯OÚn‰ ÏÚa129ÂÈL ÈzLe LÈ‡ »ƒ««««¬≈¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈÙBÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÔÈ„Bt -130ÁzÙÏ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ƒ«ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿…«

ÔBL‡¯131Lc˜‰‰ ÔÓ ¯OÚÓa ¯ÓÁ ‰ÊÂ .132. ƒ¿∆…∆¿«¬≈ƒ«∆¿≈

פ"ג.121) שם ותוספתא שם, שני "כלומר,122)מעשר
(פירוש  לו" שיזדמן מה כפי אלא ומדה, שיעור בלא באומד
מהל' פי"א למעלה וראה פ"ב. סוף ובדמאי כאן, המשנה
מדקדק  שאינו שכיון נראה, דברים של וטעמם ה"ד). מעשר
משוויים, בפחות לפדותם יבוא הפירות, של בשיעורים
הי"ח). (למעלה בשוויים לפדותם צריך ולכתחילה

ב.123) יד, בסנהדרין והובאה שם. במשנה,124)משנה,
"על  שם שב'ירושלמי' במשנה אבל אחד". עד פי  "על שם:
זה  ולפי שלמה'). ('מלאכת יוסף הר"ר הגיה וכן אחד". פי
שם', אנשי 'תוספות ועי' לכך, כשר המעשר בעל גם כי יתכן
שבהקדש  רבינו כתב ה"ב, ערכין מהל' שבפ"ח ואף שם.
דומה  מעשר אין - ידועים כשדמיו אף בשלשה, פודין
מרויח, נמצא בפדיונו יזלזל שאם מתוך שההקדש, להקדש.
אלא  בעלים, של הכל הרי שני מעשר אבל בכך, לחוש יש
אין  שלו, שהכל ומאחר לירושלים, המעות להעלות שצריך
שם). סנהדרין ('מאירי' זלזול חשש כאן

שכשיעור 125) לפי ערכו, יודע לא להפסד ש"כשהתחיל
המשנה). (פירוש הערך" ישתנה בתוספתא 126)ההפסד

תגרים  ופירוש: לקוחות". "שלושה שם: ובסנהדרין שם,
כ'יש  ולא שם. ה'מאירי' פירש וכן סחורה. בשומת הבקיאים

בשלשה. ד"ה שם ב'תוספות' תוספתא 127)מפרשים'
ה"א. סוף שם שני מעשר וב'ירושלמי' שם, וסנהדרין שם,

(בעיא 128) בעלים שניהם או גויים, כששניהם לא אבל
שם). ב'ירושלמי' רבי 129)שנפשטה "בעי שם: סנהדרין

מהו  שותפים) שהם =) אחד לכיס ומטילין שלשה ירמיה,
שמע, תא ידועים). המעשר דמי כשאין בפניהם, פודין (האם
דילמא  ידועין, דמיו שאין שני מעשר פודין נשיו ושתי איש
לט.) (כתובות פפא רב (אשת סוראה אבא ובת פפא רב כגון
לכיס  כמטילין הם ואין רש"י. - לעצמה עושה והיתה
(כסףֿ בעלמא דחיה אלא זו שאין רבינו ודעת אחד)".
רבינו  סתם ולכן כהר"ח. ולא שם, ב'מאירי' הוא וכן משנה),
אחד. לכיס מטילים שאינם באופן דוקא פירש ולא

שם.130) שני, מעשר מחיר 131)תוספתא את להציע
אדם  וכל ה"א) פ"ה (להלן חומש נותנים שהבעלים המעשר.
הקדש). לענין כז. (ערכין חומש נותנין אין

אם 132) ראשון. לפתוח הבעלים את "כופין שם: בתוספתא
בהקדש  חומר זה בו. לחזור יכול באיסר שליח היא הרי אמר
את  "כופין בתוספתא: גרס שרבינו וכנראה שני". מבמעשר
ההקדש". מן במעשר חומר וזה ראשון, לפתוח הבעלים
בזמן  אלא לפתוח, הבעלים את כופין אין שבהקדש [וכוונתו
אותו  כופין אין - נוהג שהיובל בזמן אבל נוהג, היובל שאין
שני, במעשר ואילו ה"א), וחרמין ערכין מהל' בפ"ה (ראה
וברדב"ז]. בראב"ד וראה נוהג, שהיובל בזמן אפילו כופין
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.‡ÎÔÈ‡133¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈÎÈÏBÓ134ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈ƒƒ≈«¬≈ƒ»¿»
ÌL Ì˙BcÙÏ135CÈÏBn‰Â .136ÌB˜ÓÏ ¯˜i‰ ÌB˜nÓ ƒ¿»»¿«ƒƒ¿«…∆ƒ¿

¯ÚLk ‰„Bt - ¯˜i‰ ÌB˜ÓÏ ÏBf‰ ÌB˜nÓ B‡ ÏBf‰«ƒ¿«ƒ¿«…∆∆¿««
‰i„t‰ ÌB˜Ó137Ì‡Â .138B˙B‡ ÔÈ„Bt - È‡Ó„ eÈ‰ ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ

ÏÈ‡B‰ ,ÏBf‰ ¯ÚMk139ÏBÊa ¯În‰Ï e‡¯Â140. ««««ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈¿

ממקום 133) שני מעשר פירות "המוליך מ"א: שני במעשר
היוקר". למקום הזול ממקום או הזול למקום היוקר
('ירושלמי' אסור לכתחילה אבל דיעבד, משמע ו"המוליך"
ב]. המניח ד"ה ג. חולין ב'תוספות' [וראה רדב"ז). ועי' שם.

מוליכין,134) מעשר מעות אף 135)כדלהלן.אבל
הנ"ל. המשנה מן שמשמע כמו היוקר. למקום הזול, ממקום
מאשר  יותר היוקר במקום הפירות יוזלו שמא משום והיינו
כך  כדי עד להוזיל דרכן אין מעות אבל הזול, במקום

.(751 עמוד כפשוטה' שם.136)('תוספתא משנה,

(רדב"ז),137) מפסידן להוליכם, כדי הוצאות הוציא ואם
הסמוכה. הלכה בסוף שם.138)וראה 'ירושלמי'

במסקנה.139) שם הוא פני 140)כן הפירות שראו כלומר,
הזול. שער מקום

.·ÎeÈ‰141‡ÈˆB‰Â ,Ô¯ba ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t BÏ »≈«¬≈≈ƒ«…∆¿ƒ
- eÁÈaL‰Â ¯ÈÚÏ Ô‡È·‰L „Ú B˙ÈaÓ ˙B‡ÈˆÈ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒƒ≈«∆¡ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÈÚ‰ ¯ÚLk ‰„Bt142ÂÈ˙B‡ÈˆÈ „ÈÒÙ‰Â143. ∆¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

שם.141) ביוקר.142)משנה, של 143)כלומר, וטעמו
שני, מעשר ברשות הן הפירות, את פדה שלא זמן שכל דבר,
ניכוי  בלי חשבונו, על לירושלים ולהביאם בהם לטפל וחייב
או  ישרה בדרך לירושלים מוליכן אם הבדל ואין ההוצאות.
הזול  ממקום או לעיר, הגורן מן מוליכן ואם עקלתון. בדרך
והוצאות  לירושלים, הפירות את כמוליך דינו היוקר, למקום

.(758 עמוד כפשוטה' ('תוספתא חשבונו על הדרך
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à"ôùú'ä ìåìà 'æ ïåùàø íåé
.âð÷ äùò úåöî

― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים

"yeciw")החדׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw)אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש a)יתעּלה: ,ai zeny), ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

נאמר ak.)ּובפרּוׁש dpyd y`x)מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ
ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",

ּבראׁשית jexaּכׁשּבת yecwd zay day myÎlr .zayd) ְְִֵַַ
(ziy`xa dyrnn `edימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ

אתֿהּלבנה הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת
הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש (iaeyigיעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

(dxezd inkg erawy itk geldיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה
אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ

(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה
טעּו ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מחמת הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהקרבת
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה
bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ

(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט
המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם

יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם "אׁשרּֿתקראּו :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום

וקֹובעיםארץֿיׂשראל, מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
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ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא אתֿהחדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

à"ôùú'ä ìåìà 'ç éðù íåé
.âð÷ äùò úåöî

.íãå÷ä íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

à"ôùú'ä ìåìà 'è éùéìù íåé
.âð÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

à"ôùú'ä ìåìà 'é éòéáø íåé
.èð .âð÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð â"ð÷ä äåönäÇÄÀÈÇ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

à"ôùú'ä ìåìà à"é éùéîç íåé
.èð äùò úåöî
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

à"ôùú'ä ìåìà á"é éùéù íåé
öîèð äùò úå:

ìåìàâ"é-'çùãå÷-úáù-éðùíåé
ñôãð .á-à ÷øô äëåðçå äìéâî úåëìä

.ë÷ 'îò ãò åè÷ 'îòî ìéòì
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

à"ôùú'ä ìåìà â"é ÷"ù íåé
ñôãð .ã-â ÷øô äëåðçå äìéâî úåëìä

.åë÷ 'îò ãò ë÷ 'îòî ìéòì
.âéø äùò úåöî
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ
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קסי lel` b"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
`(וקּדּוׁשין)b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ

c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין
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אגרות קודש

]ג' אלול, תשי"א[

ללשכת  נדבתו  מסרתי  אשר  הצדקה  בקופת  השתתפותו  וכן  ממנו,  פ"ש  לי...  מסר  בשעתו 
חשאין, היינו שממנה עוזרים לאנשים שצריך לפרנסתם מבלי פרסום, שזהו מהמעלות היותר נעלות 

במצוה הצדקה, ומוסג"פ הקבלה.

כן מסר לי הרה"ח וכו' הנ"ל בשעתו, אשר נמלאו לו לאריכות ימים ושנים טובות פ"א שנה, 
הצדקה,  לעניני  בעזרתו  להמשיך  ויוכל  טובות  ושנים  ימים  באורך  השי"ת  יברכו  אשר  רצון  ויהי 
באמירת תהלים, בקביעות עתים לתורה ובהשתתפות ג"כ בשיעורים הנלמדים ברבים, אשר על ידי 
כל זה יתחזק הדביקות וההתקשרות שלו בה' אלקינו הוא אלקים חיים, וכמ"ש ואתם הדבקים בה' 

אלקיכם חיים כולכם היום.

שנותיו,  למספר  המתאים  תהלים  הקאפיטל  לומר  הבעש"ט  מימי  עוד  מהתקנה  יודע  בטח 
ובודאי יאמר מכאן ולהבא בבקר אחר התפלה הקאפיטל פ"ב, שהוא הוא ג"כ שירו של יום השלישי.

נודע במרז"ל אשר עוה"ז ועוה"ב ע"ז נאמר יחיינו מיומים, וסיומו של הכתוב - ביום השלישי 
שזהו  התחי'  עולם  צדקנו,  משיח  ביאת  לאחר  שיהי'  בעולם  מדבר  השלישי  יום   - לפניו  נחי'  יקימנו 

למעלה גם מעולם הבא, היינו גן עדן.

ובעבודה הוא, אשר העולם דעוה"ז הוא הענין דבעלי עסקים, שרוב עסקם בעניני עוה"ז אלא 
שהנהגתם הוא עפ"י תורה, והוא העבודה דשבט זבולון. עוה"ב הוא הענין דבעלי תורה ויושבי אהל, 
שרוב עסקם הוא בלימוד תורה, וזהו ענין העבודה דשבט ישכר. וביום השלישי הוא העבודה בשניהם 
יחד, היינו שהנשמה והגוף משתתפים בהתלהבות שוה בעבודת השם, וע"ד אדם הראשון קודם החטא 
שלא הי' חילוק אצלו בין הגוף והנשמה, וכמ"ש ולא יתבוששו, ועד"ז יהי' ואת רוח הטומאה אעביר מן 

הארץ והגוף יהי' עוד יותר נעלה מהנשמה, אשר זהו תכלית המכוון.

ובכל אחד ואחד מאתנו, יכול להיות מעין זה גם עתה. היינו שנעבוד את השי"ת בעניני הגוף 
מבלי להרגיש בזה הנאת הגוף. שזהו עוד יותר נעלה מהעבודה דבכל דרכיך דעהו. ולעת הזקנה כאשר 

תאוות הגוף נחלשה און מי איז נעהנטער צום אמת, הנה בקל יותר להגיע לעבודה זו.

ויהי רצון מהשי"ת אשר ינוב בשיבה דשן ורענן יהי' וישבע רוב נחת וענג בעבודתו את השי"ת 
במנוחת הנפש ומנוחת הגוף.
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æ-÷øô ìà÷æçéfkÎak

áë(ô) :äeìlçå íéöéøt dá-eàáe éðeôö-úà eìlçå íäî éðô éúBañäåâëõøàä ék ÷Bzøä äNò ©£¦¦³¨©Æ¥¤½§¦§−¤§¦®¨¨¬¨¦¦−§¦§«¨£¥−¨«©®¦´¨À̈¤
:ñîç äàìî øéòäå íéîc ètLî äàìîãëíéfò ïBàb ézaLäå íäéza-úà eLøéå íéBâ éòø éúàáäå ¨«§¨Æ¦§©´¨¦½§¨¦−¨§¨¬¨¨«§¥«¥¦Æ¨¥´¦½§¨§−¤¨«¥¤®§¦§©¦Æ§´©¦½

:íäéLã÷î eìçðåäë:ïéàå íBìL eL÷áe àá-äãô÷åëäéäz äòeîL-ìà äòîLe àBáz äBä-ìò äBä §¦£−§©«§¥¤«§−̈¨¨®¦§¬¨−¨¨«¦¨³©¨Æ¨½§ª¨¬¤§−̈¦«§¤®
:íéð÷fî äöòå ïäkî ãáàz äøBúå àéápî ïBæç eL÷áeæëéãéå äîîL Laìé àéNðå ìaàúé Cìnä ¦§³¨Æ¦¨¦½§¨ÆŸ©´¦Ÿ¥½§¥−̈¦§¥¦«©¤´¤¦§©À̈§¨¦Æ¦§©´§¨½̈¦¥¬

(ô) :ýåýé éðà-ék eòãéå íètLà íäéètLîáe íúBà äNòà íkøcî äðìäaz õøàä-íò©¨−̈¤¦¨©®§¨¦©§º̈¤¡¤³¨Æ§¦§§¥¤´¤§§¥½§¨§−¦«£¦¬§¨«
ç-÷øô ìà÷æçéfkÎ`

àéìò ìtzå éðôì íéáLBé äãeäé éð÷æå éúéáa áLBé éðà Lãçì äMîça éMMa úéMMä äðMa | éäéå©§¦´©¨¨´©¦¦À©¦¦Æ©£¦¨´©½Ÿ¤£¦Æ¥´§¥¦½§¦§¥¬§−̈§¦´§¨¨®©¦³Ÿ¨©Æ
:ýåýé éðãà ãé íLáäìòîìe åéðúnîe Là ähîìe åéðúî äàønî Là-äàøîk úeîã äpäå äàøàå ½̈©−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¨¤§¤À§¦¥³§Æ§©§¥¥½¦©§¥¬¨§¨²§©−¨¥®¦¨§¨´§©½§¨

:äìîLçä ïéòk øäæ-äàøîk§©§¥−Ÿ©§¥¬©©§©«¨

i"yx
(·Î).éðåôö úàהמקום ביניהם:את שם צפון שהייתי
(‚Î).÷åúøä äùò בגולה שילכו הוא אות שלשלת,

בזיקים: íéîã.אסורים èôùî:קטול éòø(Î„)חייבי
.íéåâ:ואכזרים שבעכו"ם ויתנחלו åìçðå.רעים

נועדים íäéùã÷î.לאחרים: שהיו הבמות היכל בתי
זמונם: בית ל' àá.(Î‰)שם äãô÷לח )כמו (ישעיה

כריתה: לשון חיי, כאורג äåä.(ÂÎ)קפדתי ìò äåä
לשון  חברו ומנחם הויה אחר הויה מאורע על מאורע

ïäëî.שבר: ãáàú äøåúå כמו בהוראה הרגילים
מפיהו יבקשו ותורה ב)שנאמר :(מלאכי

(‡).úéùùä äðùá:יכניה åéðúî(·)לגלות äàøîî
.'åâå:זה בפסוק להתבונן אסור

cec zcevn
(·Î).È˙Â·Ò‰Âהצפון מקום חללו  ואח"ז משם  שכינתי סלקתי 

וקה"ק: ההיכל  זה המתאונןÂ‰ÂÏÏÁÂ.שלי וכדרך  הדבר כפל
אמריו: ‰¯˙Â˜.(Î‚)המכפיל  ‰˘Úלאסור שלשלאות  הכן 

„ÌÈÓ.הגולים : ËÙ˘Ó: מיתה חייבים  כולםÒÓÁ.כולם
ושלל: לחמס  ‚ÌÈÂ.(Î„)ראוים  ÈÚ¯הם ואכזרים רעים  ר"ל 

ÌÈÊÚ.הכשדים: ÔÂ‡‚ È˙·˘‰Âהם הפנים עזי  גאות אבטל 
וההיכל ÂÏÁÂ.ישראל: הבית הם מקדשיהם בתי ויבזו יחללו 

קה"ק : ·‡.(Î‰)ובית  ‰„Ù˜יבקשו וכאשר להם בא כריתה
אותו: ימצאו לא  ˙·Â‡.(ÂÎ)שלום  ‰Â‰ ÏÚ ‰Â‰זה אחר  זה

לה: רעה:ÚÂÓ˘Â‰.וסמוכה שמועה  ימצאו:Â˘˜·Â.ר"ל לא אבל  יבקשו הם מהם˙‡·„.כאומר יסתמו הצרות מגודל  כי
החכמה : מפיהוÔ‰ÎÓ.מעיינות יבקשו ותורה  דעת  ישמרו כהן שפתי כי וכמ "ש להורות הכהן  על ב)כי תאבד ÌÈ˜ÊÓ.:(מלאכי

לחיזוק:È˘Â‡.(ÊÎ)מזקנים: במ "ש  הענין וכפל  המלך  לבב:˘ÓÓ‰.הוא וכמשפט ÌÎ¯„Ó.תמהון  עמהם אעשה כן דרכם כמו
גמול : לשלם הנאמן ה ' אני כי ידעו  ואז אשפטם  להם  הראוי

(‡).˙È˘˘‰ ‰˘·:יהויכין הששי:·˘˘È.לגלות Â‰È„‰.בחודש  È˜ÊÂ: לבבל שגלו  חוזקÏÂÙ˙Â.אותם כח  שם עלי  חנתה 
„ÂÓ˙.(·)הנבואה : ‰‰Â: אש כעין ולמטה מתניו ממראה ומפרש  וחוזר אש כמראה  צורה לפני  ‰ÏÓ˘Á‰.והנה  ÔÈÚÎהוא

מלה חש מורכבת  מלה  היא  חשמלה  וגם להשיגו שאין הראשונה הסבה על וירמז הראות  ישיגנו מעט אשר  האש מן והנקי הזך 
בו: המלול מן פיך  ובלום שתוק  ר "ל 

oeiv zcevn
(·Î).È˙Â·Ò‰Â:והפנה סביב וכןˆÈÂÙ.מל' הסתר מל'

אתך  ב)תצפון האמתÌÈˆÈ¯Ù.:(משלי גדר הפורצים רשעים
צורף‰¯˙Â˜.(Î‚)והנכוחה: כסף ורתוקות  כמו שלשלאות

מ) נוגשÈ˙·˘‰Â.(Î„):(ישעיה שבת  כמו לח)אבטל  :(שם
.ÂÏÁÂ:חילול קפדתי˜Ù„‰.(Î‰)מל ' כמו כריתה  ענין 

חיי לח)כאורג כמו‰Â‰.(ÂÎ)ואיננו:ÔÈ‡Â.:(שם שבר ענין 
הוות יעבור נז)עד ופחד :˙·‰Ï‰.:(תהלים בהלה  מל '

(‡).ÏÂÙ˙Â:חניה וזריחה:Ê‰¯.(·)ענין כגוון:ÔÈÚÎ.הארה

a wxt dingp - miaezk

á-÷øô äéîçðciÎe

åéðçìLiå Cìnä-éðôì áèéiå áeLz éúîe Eëìäî äéäé éúî-ãò Bìöà úáLBé | ìâMäå Cìnä éì øîàiå©Ÿ¤Á¦̧©¤¹¤§©¥©´¤´¤¤§À©¨©²¦§¤¬©«£¨£−¨©´¨®©¦©³¦§¥«©¤Æ¤Æ©¦§¨¥½¦
:ïîæ Bì äðzàåæéðeøéáòé øLà øäpä øáò úBåçt-ìò éì-eðzé úBøbà áBè Cìnä-ìò-íà Cìnì øîBàå ¨«¤§¨¬−§¨«¨©»©¤¤¼¦©©¤´¤½¦§Æ¦§¦½©«©£−¥´¤©¨¨®£¤Æ©£¦½¦

:äãeäé-ìà àBáà-øLà ãòçúBø÷ì íéöò éì-ïzé øLà Cìnì øLà ñcøtä øîL óñà-ìà úøbàå ©¬£¤¨−¤§¨«§¦¤¿¤¤¨¨ÁŸ¥̧©©§¥¹£¤´©¤À¤£¤´¦¤¦´¥¦¿§Â¨
Là äøéaä éøòL-úàäáBhä éýìà-ãék Cìnä éì-ïziå åéìà àBáà-øLà úéaìå øéòä úîBçìe úéaì-ø ¤©£¥̧©¦¨³£¤©©Æ¦Æ§©´¨¦½§©©−¦£¤¨´¥¨®©¦¤¦´©¤½¤§©¡Ÿ©−©¨¬

:éìòèìéç éøN Cìnä énò çìLiå Cìnä úBøbà úà íäì äðzàå øäpä øáò úBåçt-ìà àBáàå ¨¨«¨«¨À¤©«£Æ¥´¤©¨½̈¨¤§¨´¨¤½¥−¦§´©¤®¤©¦§©³¦¦Æ©¤½¤¨¬¥©−¦
(ô) :íéLøôeéíãà àa-øLà äìãâ äòø íäì òøiå éðnòä ãáòä äiáBèå éðøçä èláðñ òîLiå ¨¨¦«©¦§©º©§©©´©ŸŸ¦À§«¦¨Æ¨¤´¤¨«©Ÿ¦½©¥¬©¨¤−¨¨´§Ÿ¨®£¤¨¬¨½̈

:ìàøNé éðáì äáBè LwáìàéìL íéîé íL-éäàå íìLeøé-ìà àBáàå:äLáééðà äìéì | íe÷àå §©¥¬−̈¦§¥¬¦§¨¥«¨¨−¤§¨¨®¦¨¡¦−̈¨¦¬§Ÿ¨«¨¨´©À§¨£¦»
ék énò ïéà äîäáe íìLeøéì úBNòì éaì-ìà ïúð éýìà äî íãàì ézãbä-àìå énò èòî | íéLðàå©£¨¦´§©»¦¦¼§Ÿ¦©´§¦§¨½̈À̈¡Ÿ©ÆŸ¥´¤¦¦½©£−¦¨¨®¦§¥¨Æ¥´¦¦½¦ µ

:da áëø éðà øLà äîäaä-íàâéútLàä øòL-ìàå ïépzä ïéò éðt-ìàå äìéì àébä-øòLá äàöàå ¦©§¥½̈£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨«¨¥§¨̧§©«©©©¹©À§¨§¤§¥Æ¥´©©¦½§¤©−©¨©§®Ÿ
:Làá eìkà äéøòLe íéöeøt | íä (íéöåøôîä)-øLà íìLeøé úîBça øáN éäàåãéøòL-ìà øáòàå ¨¡¦̧Ÿ¥¹§³Ÿ§¨©¦ÆÆ£¤¥´§¦½§¨¤−¨ª§¬¨¥«¨¤«¡ŸÆ¤©´©

:ézçz øáòì äîäaì íB÷î-ïéàå Cìnä úëøa-ìàå ïéòä̈©½¦§¤§¥©−©¤®¤§¥¨¬©§¥−̈©£¬Ÿ©§¨«
i"yx

(Ë).êìîä úåøâà úà íäì äðúàå יתיירוני למען
íéùøôå.לשלום: ìéç éøù לכבודי עמי המלך שלח

לשלום: אלך åâå'.(È)למען èìáðñ òîùéå שמעו כאשר
חומות  ולבנות ישראל על טובה לבקש שבאתי
ובנימין: יהודה צרי היו כי בעיניהם וירע ירושלים

(‡È).äùìù íéîé íù éäàå ימים בירושלים הייתי
ואנשים  אני בלילה קמתי ימים שלשת ולסוף שלשה
נתן  אשר את אדם לשום הגדתי ולא עמי מועטים

בלבי: éîò.(È·)הקב"ה ïéà äîäáå האנשים כל כי
הייתי  לבדי אני אבל ברגליהם הלכו עמי אשר מועטים
סוסיהם  על לרכוב רוצים היו שלא בהמה על רוכב
אדם  ידיעת בלא בצינעא העיר מן יוצאים יהיו למען
ולהרבות  בלילה העיר חומות ולהפיל לשבור הלכו והם

ומסכימים  להוטי' למחר העיר בני יהיו למען פרצותיה
מוכיח  וכן העיר, חומות לבנות נחמיה עם אחת בעצה

הפרשה: בתוך àéâä.(È‚)המעשה øòùá äàöàå
לצד  עמי אשר האנשים עם בלילה שער באותו יצאתי
האשפות  שער ולאותו התנין עין של מקום אותו
היתה  והחומה בחומה פורץ והייתי העיר שבחומות
באש: שרופה שהיתה לפי בה ולפרוץ להפילה נוחה

.íéöåøô íä øùà והם פרוצים שהיו מקומו' אותם שהם
יותר: בהם ïéòä.(È„)פרצו øòù ìà øåáòàå ורציתי

פרצות  ובאותן העיר שבחומת מקומות אותן אל לעבור
על  רוכב ביניהם לעבור פרצות באותן מקום ואין

קטנות: פרצות שהיו הבהמות

cec zcevn
(Â).Ï‚˘‰Â:אצלו יושבת  אז היתה Â‚Â'.המלכה È˙Ó „Ú

שמה ולשבת ללכת  ר"ל המהלך יהיה אשר הזמן הוא כמה
תשוב: ומתי שוב אמר  ביאור  ולתוספת הנה ËÈÈÂ·.ולשוב 

זמן לו קבעתי ואני ללכת  רשות  לי ונתן לפניו שאלתי  הוטב
אשוב : ÈÏ.(Ê)מתי  Â˙È ברשותך אגרות  לי  יתנו המלך סופרי 

הנהר : עבר  מושלי ÈÂ¯È·ÚÈ.אל  אותי‡˘¯ יעבירו  שהם
בדרך: לשמרני אנשים אגרתÂ‡‚¯˙.(Á)בהלויית לי  יתנו גם 

היער: עצי על  הפקיד  היה  והוא  וכו' הפרדס  את השומר אסף ביתÂ¯˜Ï˙.אל  את  המסבב  הבית הר  שערי על תקרות לעשות
‰ÈÚ¯.המקדש : ˙ÓÂÁÏÂ:החומה בנין לצורך ‡ÂÈÏ.עצים  ‡Â·‡ בו:‡˘¯ לשבת אליו לבוא  לצרכי הנעשה לתתÔ˙ÈÂ.ר"ל  צוה

אגרות : ‡È‰Ï.לי „ÈÎ:המלך בעיני חן לי לתת עלי טובה אלהי יד שהיה  אוÁÏ˘ÈÂ.(Ë)כמו  הלכי מעת  עמי שלח כבר
המלך: שלח כאילו הוא והרי  המלך  בדבר עמו שלחו  ÌÈ˘¯ÙÂ.הפחוות  ÏÈÁ È¯˘:בדרך ולשמרו מהÚÓ˘ÈÂ.(È)לכבודו

העיר: בנין בדבר המלך מאת Ì‰Ï.ששאלתי Ú¯ÈÂ:בעיניהם רע ÂÎÂ'.היה Ì„‡ ‡· ובנימין:‡˘¯ יהודה מצרי היו  המה  כי 
(·È).'Â‚Â Ô˙Â È‰Ï‡ ‰Ó:ירושלים לטובת לעשות לבי את  מעורר  ה' ÈÓÚ.מה  ÔÈ‡:עמדי ההולכים האנשים  Ï‡Â(È‚)תחת 
.ÈÙ: מקום שם והוא  התנין עין פני אל  ˘Â·¯.הלכתי È‰‡Âאת השובר הוא שהאויב  ירושלים אנשי יחשבו למען היתה כונתו

ולחזקה: לבנותה לבם ויעוררו ÌÈˆÂ¯Ù.החומה  Ì‰ לזה‡˘¯ באש, שרופים היו והשערים מרובות פרצות בה  היו כי על  ר "ל 
פרצות: להוסיף וקל נוח ÌÂ˜Ó.(È„)היה  ÔÈ‡Â:החומה מאבני אבנים  גלי מלא היה כי שם ללכת  פנוי מקום ÂÎÂ'.אין  ‰Ó‰·Ï

לעבור: תחתי  אשר לבהמה מקום אין  כמו הפוך הוא

oeiv zcevn
(Â).Ï‚˘‰Â: המשגל למשכב  לו המיוחדת המלכה
(Á).Ò„¯Ù‰ופרדסים גנות כמו  פרי מעץ גן ב')הוא :(קהלת

.˙Â¯˜Ï:תקרה כמ"ש‰·È¯‰.מלשון המקדש בית יקרא  כן
הבירה לאדם כ"ט)לא  ·‰.(È·):(דה"א ·ÎÂ¯וכן עליה רוכב

בו  כ"א)ינתן עליו:(שמות ·¯Î˙.(È„)נשרפו:‡ÂÏÎ.(È‚)ור"ל
הברכה תעלת  וכן המים מקוה  ז')ענין :(ישעיה



קסג gÎf wxt l`wfgi - mi`iap

æ-÷øô ìà÷æçéfkÎak

áë(ô) :äeìlçå íéöéøt dá-eàáe éðeôö-úà eìlçå íäî éðô éúBañäåâëõøàä ék ÷Bzøä äNò ©£¦¦³¨©Æ¥¤½§¦§−¤§¦®¨¨¬¨¦¦−§¦§«¨£¥−¨«©®¦´¨À̈¤
:ñîç äàìî øéòäå íéîc ètLî äàìîãëíéfò ïBàb ézaLäå íäéza-úà eLøéå íéBâ éòø éúàáäå ¨«§¨Æ¦§©´¨¦½§¨¦−¨§¨¬¨¨«§¥«¥¦Æ¨¥´¦½§¨§−¤¨«¥¤®§¦§©¦Æ§´©¦½

:íäéLã÷î eìçðåäë:ïéàå íBìL eL÷áe àá-äãô÷åëäéäz äòeîL-ìà äòîLe àBáz äBä-ìò äBä §¦£−§©«§¥¤«§−̈¨¨®¦§¬¨−¨¨«¦¨³©¨Æ¨½§ª¨¬¤§−̈¦«§¤®
:íéð÷fî äöòå ïäkî ãáàz äøBúå àéápî ïBæç eL÷áeæëéãéå äîîL Laìé àéNðå ìaàúé Cìnä ¦§³¨Æ¦¨¦½§¨ÆŸ©´¦Ÿ¥½§¥−̈¦§¥¦«©¤´¤¦§©À̈§¨¦Æ¦§©´§¨½̈¦¥¬

(ô) :ýåýé éðà-ék eòãéå íètLà íäéètLîáe íúBà äNòà íkøcî äðìäaz õøàä-íò©¨−̈¤¦¨©®§¨¦©§º̈¤¡¤³¨Æ§¦§§¥¤´¤§§¥½§¨§−¦«£¦¬§¨«
ç-÷øô ìà÷æçéfkÎ`

àéìò ìtzå éðôì íéáLBé äãeäé éð÷æå éúéáa áLBé éðà Lãçì äMîça éMMa úéMMä äðMa | éäéå©§¦´©¨¨´©¦¦À©¦¦Æ©£¦¨´©½Ÿ¤£¦Æ¥´§¥¦½§¦§¥¬§−̈§¦´§¨¨®©¦³Ÿ¨©Æ
:ýåýé éðãà ãé íLáäìòîìe åéðúnîe Là ähîìe åéðúî äàønî Là-äàøîk úeîã äpäå äàøàå ½̈©−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¨¤§¤À§¦¥³§Æ§©§¥¥½¦©§¥¬¨§¨²§©−¨¥®¦¨§¨´§©½§¨

:äìîLçä ïéòk øäæ-äàøîk§©§¥−Ÿ©§¥¬©©§©«¨

i"yx
(·Î).éðåôö úàהמקום ביניהם:את שם צפון שהייתי
(‚Î).÷åúøä äùò בגולה שילכו הוא אות שלשלת,

בזיקים: íéîã.אסורים èôùî:קטול éòø(Î„)חייבי
.íéåâ:ואכזרים שבעכו"ם ויתנחלו åìçðå.רעים

נועדים íäéùã÷î.לאחרים: שהיו הבמות היכל בתי
זמונם: בית ל' àá.(Î‰)שם äãô÷לח )כמו (ישעיה

כריתה: לשון חיי, כאורג äåä.(ÂÎ)קפדתי ìò äåä
לשון  חברו ומנחם הויה אחר הויה מאורע על מאורע

ïäëî.שבר: ãáàú äøåúå כמו בהוראה הרגילים
מפיהו יבקשו ותורה ב)שנאמר :(מלאכי

(‡).úéùùä äðùá:יכניה åéðúî(·)לגלות äàøîî
.'åâå:זה בפסוק להתבונן אסור

cec zcevn
(·Î).È˙Â·Ò‰Âהצפון מקום חללו  ואח"ז משם  שכינתי סלקתי 

וקה"ק: ההיכל  זה המתאונןÂ‰ÂÏÏÁÂ.שלי וכדרך  הדבר כפל
אמריו: ‰¯˙Â˜.(Î‚)המכפיל  ‰˘Úלאסור שלשלאות  הכן 

„ÌÈÓ.הגולים : ËÙ˘Ó: מיתה חייבים  כולםÒÓÁ.כולם
ושלל: לחמס  ‚ÌÈÂ.(Î„)ראוים  ÈÚ¯הם ואכזרים רעים  ר"ל 

ÌÈÊÚ.הכשדים: ÔÂ‡‚ È˙·˘‰Âהם הפנים עזי  גאות אבטל 
וההיכל ÂÏÁÂ.ישראל: הבית הם מקדשיהם בתי ויבזו יחללו 

קה"ק : ·‡.(Î‰)ובית  ‰„Ù˜יבקשו וכאשר להם בא כריתה
אותו: ימצאו לא  ˙·Â‡.(ÂÎ)שלום  ‰Â‰ ÏÚ ‰Â‰זה אחר  זה

לה: רעה:ÚÂÓ˘Â‰.וסמוכה שמועה  ימצאו:Â˘˜·Â.ר"ל לא אבל  יבקשו הם מהם˙‡·„.כאומר יסתמו הצרות מגודל  כי
החכמה : מפיהוÔ‰ÎÓ.מעיינות יבקשו ותורה  דעת  ישמרו כהן שפתי כי וכמ "ש להורות הכהן  על ב)כי תאבד ÌÈ˜ÊÓ.:(מלאכי

לחיזוק:È˘Â‡.(ÊÎ)מזקנים: במ "ש  הענין וכפל  המלך  לבב:˘ÓÓ‰.הוא וכמשפט ÌÎ¯„Ó.תמהון  עמהם אעשה כן דרכם כמו
גמול : לשלם הנאמן ה ' אני כי ידעו  ואז אשפטם  להם  הראוי

(‡).˙È˘˘‰ ‰˘·:יהויכין הששי:·˘˘È.לגלות Â‰È„‰.בחודש  È˜ÊÂ: לבבל שגלו  חוזקÏÂÙ˙Â.אותם כח  שם עלי  חנתה 
„ÂÓ˙.(·)הנבואה : ‰‰Â: אש כעין ולמטה מתניו ממראה ומפרש  וחוזר אש כמראה  צורה לפני  ‰ÏÓ˘Á‰.והנה  ÔÈÚÎהוא

מלה חש מורכבת  מלה  היא  חשמלה  וגם להשיגו שאין הראשונה הסבה על וירמז הראות  ישיגנו מעט אשר  האש מן והנקי הזך 
בו: המלול מן פיך  ובלום שתוק  ר "ל 

oeiv zcevn
(·Î).È˙Â·Ò‰Â:והפנה סביב וכןˆÈÂÙ.מל' הסתר מל'

אתך  ב)תצפון האמתÌÈˆÈ¯Ù.:(משלי גדר הפורצים רשעים
צורף‰¯˙Â˜.(Î‚)והנכוחה: כסף ורתוקות  כמו שלשלאות

מ) נוגשÈ˙·˘‰Â.(Î„):(ישעיה שבת  כמו לח)אבטל  :(שם
.ÂÏÁÂ:חילול קפדתי˜Ù„‰.(Î‰)מל ' כמו כריתה  ענין 

חיי לח)כאורג כמו‰Â‰.(ÂÎ)ואיננו:ÔÈ‡Â.:(שם שבר ענין 
הוות יעבור נז)עד ופחד :˙·‰Ï‰.:(תהלים בהלה  מל '

(‡).ÏÂÙ˙Â:חניה וזריחה:Ê‰¯.(·)ענין כגוון:ÔÈÚÎ.הארה

a wxt dingp - miaezk

á-÷øô äéîçðciÎe

åéðçìLiå Cìnä-éðôì áèéiå áeLz éúîe Eëìäî äéäé éúî-ãò Bìöà úáLBé | ìâMäå Cìnä éì øîàiå©Ÿ¤Á¦̧©¤¹¤§©¥©´¤´¤¤§À©¨©²¦§¤¬©«£¨£−¨©´¨®©¦©³¦§¥«©¤Æ¤Æ©¦§¨¥½¦
:ïîæ Bì äðzàåæéðeøéáòé øLà øäpä øáò úBåçt-ìò éì-eðzé úBøbà áBè Cìnä-ìò-íà Cìnì øîBàå ¨«¤§¨¬−§¨«¨©»©¤¤¼¦©©¤´¤½¦§Æ¦§¦½©«©£−¥´¤©¨¨®£¤Æ©£¦½¦

:äãeäé-ìà àBáà-øLà ãòçúBø÷ì íéöò éì-ïzé øLà Cìnì øLà ñcøtä øîL óñà-ìà úøbàå ©¬£¤¨−¤§¨«§¦¤¿¤¤¨¨ÁŸ¥̧©©§¥¹£¤´©¤À¤£¤´¦¤¦´¥¦¿§Â¨
Là äøéaä éøòL-úàäáBhä éýìà-ãék Cìnä éì-ïziå åéìà àBáà-øLà úéaìå øéòä úîBçìe úéaì-ø ¤©£¥̧©¦¨³£¤©©Æ¦Æ§©´¨¦½§©©−¦£¤¨´¥¨®©¦¤¦´©¤½¤§©¡Ÿ©−©¨¬

:éìòèìéç éøN Cìnä énò çìLiå Cìnä úBøbà úà íäì äðzàå øäpä øáò úBåçt-ìà àBáàå ¨¨«¨«¨À¤©«£Æ¥´¤©¨½̈¨¤§¨´¨¤½¥−¦§´©¤®¤©¦§©³¦¦Æ©¤½¤¨¬¥©−¦
(ô) :íéLøôeéíãà àa-øLà äìãâ äòø íäì òøiå éðnòä ãáòä äiáBèå éðøçä èláðñ òîLiå ¨¨¦«©¦§©º©§©©´©ŸŸ¦À§«¦¨Æ¨¤´¤¨«©Ÿ¦½©¥¬©¨¤−¨¨´§Ÿ¨®£¤¨¬¨½̈

:ìàøNé éðáì äáBè LwáìàéìL íéîé íL-éäàå íìLeøé-ìà àBáàå:äLáééðà äìéì | íe÷àå §©¥¬−̈¦§¥¬¦§¨¥«¨¨−¤§¨¨®¦¨¡¦−̈¨¦¬§Ÿ¨«¨¨´©À§¨£¦»
ék énò ïéà äîäáe íìLeøéì úBNòì éaì-ìà ïúð éýìà äî íãàì ézãbä-àìå énò èòî | íéLðàå©£¨¦´§©»¦¦¼§Ÿ¦©´§¦§¨½̈À̈¡Ÿ©ÆŸ¥´¤¦¦½©£−¦¨¨®¦§¥¨Æ¥´¦¦½¦ µ

:da áëø éðà øLà äîäaä-íàâéútLàä øòL-ìàå ïépzä ïéò éðt-ìàå äìéì àébä-øòLá äàöàå ¦©§¥½̈£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨«¨¥§¨̧§©«©©©¹©À§¨§¤§¥Æ¥´©©¦½§¤©−©¨©§®Ÿ
:Làá eìkà äéøòLe íéöeøt | íä (íéöåøôîä)-øLà íìLeøé úîBça øáN éäàåãéøòL-ìà øáòàå ¨¡¦̧Ÿ¥¹§³Ÿ§¨©¦ÆÆ£¤¥´§¦½§¨¤−¨ª§¬¨¥«¨¤«¡ŸÆ¤©´©

:ézçz øáòì äîäaì íB÷î-ïéàå Cìnä úëøa-ìàå ïéòä̈©½¦§¤§¥©−©¤®¤§¥¨¬©§¥−̈©£¬Ÿ©§¨«
i"yx

(Ë).êìîä úåøâà úà íäì äðúàå יתיירוני למען
íéùøôå.לשלום: ìéç éøù לכבודי עמי המלך שלח

לשלום: אלך åâå'.(È)למען èìáðñ òîùéå שמעו כאשר
חומות  ולבנות ישראל על טובה לבקש שבאתי
ובנימין: יהודה צרי היו כי בעיניהם וירע ירושלים

(‡È).äùìù íéîé íù éäàå ימים בירושלים הייתי
ואנשים  אני בלילה קמתי ימים שלשת ולסוף שלשה
נתן  אשר את אדם לשום הגדתי ולא עמי מועטים

בלבי: éîò.(È·)הקב"ה ïéà äîäáå האנשים כל כי
הייתי  לבדי אני אבל ברגליהם הלכו עמי אשר מועטים
סוסיהם  על לרכוב רוצים היו שלא בהמה על רוכב
אדם  ידיעת בלא בצינעא העיר מן יוצאים יהיו למען
ולהרבות  בלילה העיר חומות ולהפיל לשבור הלכו והם

ומסכימים  להוטי' למחר העיר בני יהיו למען פרצותיה
מוכיח  וכן העיר, חומות לבנות נחמיה עם אחת בעצה

הפרשה: בתוך àéâä.(È‚)המעשה øòùá äàöàå
לצד  עמי אשר האנשים עם בלילה שער באותו יצאתי
האשפות  שער ולאותו התנין עין של מקום אותו
היתה  והחומה בחומה פורץ והייתי העיר שבחומות
באש: שרופה שהיתה לפי בה ולפרוץ להפילה נוחה

.íéöåøô íä øùà והם פרוצים שהיו מקומו' אותם שהם
יותר: בהם ïéòä.(È„)פרצו øòù ìà øåáòàå ורציתי

פרצות  ובאותן העיר שבחומת מקומות אותן אל לעבור
על  רוכב ביניהם לעבור פרצות באותן מקום ואין

קטנות: פרצות שהיו הבהמות

cec zcevn
(Â).Ï‚˘‰Â:אצלו יושבת  אז היתה Â‚Â'.המלכה È˙Ó „Ú

שמה ולשבת ללכת  ר"ל המהלך יהיה אשר הזמן הוא כמה
תשוב: ומתי שוב אמר  ביאור  ולתוספת הנה ËÈÈÂ·.ולשוב 

זמן לו קבעתי ואני ללכת  רשות  לי ונתן לפניו שאלתי  הוטב
אשוב : ÈÏ.(Ê)מתי  Â˙È ברשותך אגרות  לי  יתנו המלך סופרי 

הנהר : עבר  מושלי ÈÂ¯È·ÚÈ.אל  אותי‡˘¯ יעבירו  שהם
בדרך: לשמרני אנשים אגרתÂ‡‚¯˙.(Á)בהלויית לי  יתנו גם 

היער: עצי על  הפקיד  היה  והוא  וכו' הפרדס  את השומר אסף ביתÂ¯˜Ï˙.אל  את  המסבב  הבית הר  שערי על תקרות לעשות
‰ÈÚ¯.המקדש : ˙ÓÂÁÏÂ:החומה בנין לצורך ‡ÂÈÏ.עצים  ‡Â·‡ בו:‡˘¯ לשבת אליו לבוא  לצרכי הנעשה לתתÔ˙ÈÂ.ר"ל  צוה

אגרות : ‡È‰Ï.לי „ÈÎ:המלך בעיני חן לי לתת עלי טובה אלהי יד שהיה  אוÁÏ˘ÈÂ.(Ë)כמו  הלכי מעת  עמי שלח כבר
המלך: שלח כאילו הוא והרי  המלך  בדבר עמו שלחו  ÌÈ˘¯ÙÂ.הפחוות  ÏÈÁ È¯˘:בדרך ולשמרו מהÚÓ˘ÈÂ.(È)לכבודו

העיר: בנין בדבר המלך מאת Ì‰Ï.ששאלתי Ú¯ÈÂ:בעיניהם רע ÂÎÂ'.היה Ì„‡ ‡· ובנימין:‡˘¯ יהודה מצרי היו  המה  כי 
(·È).'Â‚Â Ô˙Â È‰Ï‡ ‰Ó:ירושלים לטובת לעשות לבי את  מעורר  ה' ÈÓÚ.מה  ÔÈ‡:עמדי ההולכים האנשים  Ï‡Â(È‚)תחת 
.ÈÙ: מקום שם והוא  התנין עין פני אל  ˘Â·¯.הלכתי È‰‡Âאת השובר הוא שהאויב  ירושלים אנשי יחשבו למען היתה כונתו

ולחזקה: לבנותה לבם ויעוררו ÌÈˆÂ¯Ù.החומה  Ì‰ לזה‡˘¯ באש, שרופים היו והשערים מרובות פרצות בה  היו כי על  ר "ל 
פרצות: להוסיף וקל נוח ÌÂ˜Ó.(È„)היה  ÔÈ‡Â:החומה מאבני אבנים  גלי מלא היה כי שם ללכת  פנוי מקום ÂÎÂ'.אין  ‰Ó‰·Ï

לעבור: תחתי  אשר לבהמה מקום אין  כמו הפוך הוא

oeiv zcevn
(Â).Ï‚˘‰Â: המשגל למשכב  לו המיוחדת המלכה
(Á).Ò„¯Ù‰ופרדסים גנות כמו  פרי מעץ גן ב')הוא :(קהלת

.˙Â¯˜Ï:תקרה כמ"ש‰·È¯‰.מלשון המקדש בית יקרא  כן
הבירה לאדם כ"ט)לא  ·‰.(È·):(דה"א ·ÎÂ¯וכן עליה רוכב

בו  כ"א)ינתן עליו:(שמות ·¯Î˙.(È„)נשרפו:‡ÂÏÎ.(È‚)ור"ל
הברכה תעלת  וכן המים מקוה  ז')ענין :(ישעיה
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‰GLíéî ïébì äL,ïéé áBèø÷ ïëBúì ìôðå,ïéiä äàøîk ïäéàøî éøäå,äå÷nì eìôðå–eäeìñt àG.GLïébì äL §¨ª¦©¦§¨©§¨ª§©¦©£¥©§¥¤§©§¥©©¦§¨§©¦§¤§¨§¨ª¦
áBèø÷ øñç íéî,ôðåáìç áBèø÷ ïëBúì ì,íénä äàøîk ïäéàøî éøäå,äå÷nì eìôðå–eäeìñt àG.ïðçBé éaø ©¦¨¥ª§§¨©§¨ª§¨¨©£¥©§¥¤§©§¥©©¦§¨§©¦§¤§¨©¦¨¨

éøeð ïaøîBà:äàønä øçà CìBä ìkä. ¤¦¥©Ÿ¥©©©©§¤
ÂúBðeëî äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,äæ øçà äæ eìáèå íéðL eãøé–øBäè ïBLàøä,àîè éðMäå.äãeäé éaø ¦§¤¤¤©§¨¦§¨§ª¨¨§§©¦§¨§¤©©¤¨¦¨§©¥¦¨¥©¦§¨

øîBà:íéna úBòâBð ïBLàø ìL åéìâø eéä íà–øBäè éðMä óà.ñBâqä úà Ba ìéaèä,eäìòäå,òâBð Búö÷î ¥¦¨©§¨¤¦§©©¦©©¥¦¨¦§¦¤©§§¤¡¨¦§¨¥©
íéna–øBäè.øBò ìL úñkäå økä,íénä ïî íäéúBúôN déaâäL ïåék–ïéáeàL ïëBúaL íénä.äNòé ãöék? ©©¦¨©©§©¤¤¤¥¨¤¦§¦©¦§¥¤¦©©¦©©¦¤§¨§¦¥©©£¤

äìòîe ïìéaèîíäéìeL Cøc íúBà. ©§¦¨©£¤¨¤¤¥¤
Êähnä úà Ba ìéaèä,äáòä èéèa úBò÷BL äéìâøL ét ìò óà–äøBäè,ïéîc÷î íénäL éðtî.åéîénL äå÷î ¦§¦¤©¦¨©©¦¤©§¤¨§§¦¤¨¤§¨¦§¥¤©©¦§©§¦¦§¤¤¥¨

d.edelqt `l dewnl eltpe:ïéâåì äùìùá ïéìñåô ïéà úåøéô éîå ,ïééë ïéàøð ïäå ìéàåä.d`xnd xg` jled lkïéàå äå÷îä ìñåô áìçä ïéàù éô ìò óà
:éøåð ïá ïðçåé éáøë äëìä ïéàå .ïéìñåôå íéî ïìåë åìéàë åäì ïðéáùç ,íéîë ïéàøðù ïéâåì äùìù ïàë ùéù ïåéë íå÷î ìëî ,ìåñôì ïéâåì äùìù øåòéù íéîá

e.`nh ipyde:ïåùàø ìù åúìéáèá äå÷îä øåòéù øñç éàãåã.xedh ipyd s`ïéøáåçî ïä åôåâá ïåùàøä äìòäù íéîä åìéàë éåäå ,úéçà ãåâ ïðéøîàã
äå÷î éîìäâéâçã àøîâá åùøéôå .íåìë åøåòéùî øñçð àìå[è"é óã]øåäè úåéäì ìáèå ïéìåçì øåäè äéäù ïåâë ,ïðáøã úåìòîá àìà äãåäé éáø øäéè àìã

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àîè ìëä éøáã ,äøäèì äøåîâ äàîåèî úåìòì ìáà .äîåøúì øåäè úåéäì ìáèå øùòîì øåäè äéäù åà ,øùòîì.qebqøîö ãâá
:äáøä íéî òìåáå ,ñ"åðøåáìà éáøòá åì ïéøå÷å ,áò.xedh mina rbep ezvwnìéáèäù øçàì íãà åá ìáèå éøééà úåîöîåöî äàñ 'î åá ùéù äå÷îáå

ãåâ ïðéøîà äéì àøéáñã àéä äãåäé 'øå .íéîá òâåð ñåâñä úö÷îù øçàî ,ñåâñä úìéáèá äå÷î øåòéù øñçðù ô"òà ìáåèä ùéàä øåäè ,ñåâñä úà åá
:úéçà.miae`y okezay mindïäéúåúôù äéáâäùë øñçúðå úåðååëî äàñ íéòáøà àìà åá åéä àì éøäù .íéâåì äùìùá äå÷îä úà íéìñåôå íéøæåçå

:íéîä ïî.mdiley jxc mze` dlrne:åéîéî ìë åìñôéå äå÷îì ïëåúáù íéîä åìôé àìù éãë
f.dhnd z` ea liahd:èéèá úåò÷åù äéìâø ë"àà íöîåöî åøåòéùù äæë ïè÷ äå÷îá úçàë äìåë äìéáèäì øùôà éàå ,úåäåáâ äéìâøù.dardåðéàù

`xephxa yexit
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GLíéî ïébì äL,שאובים –éøäå ,ïéé áBèø÷ ïëBúì ìôðå ÀÈËÄÇÄÀÈÇÀÈËÀÇÄÇÂÅ
äå÷nì eìôðå ,ïéiä äàøîk ïäéàøî,סאה ארבעים בו שאין – ÇÀÅÆÀÇÀÅÇÇÄÀÈÀÇÄÀÆ

מראיו, שינו eäeìñtולא àG,שאובים מים לוגים שלושה משום – ÀÈ
כמראה  ומראיהם הואיל  אלו אבל  במים, אלא פוסלים שאובים שאין
ששנינו  כמו המקוה, את פוסל שאינו כיין אלא כמים דינם אין היין,

ב). (משנה GLïëBúìלעיל  ìôðå ,áBèø÷ øñç íéî ïébì äL ÀÈËÄÇÄÈÅËÀÀÈÇÀÈ
äå÷nì eìôðå ,íénä äàøîk ïäéàøî éøäå ,áìç áBèø÷– ËÀÈÈÇÂÅÇÀÅÆÀÇÀÅÇÇÄÀÈÀÇÄÀÆ

שנפלו  השאובים של  שמראיהם פי על אף סאה, ארבעים בו שאין
המים, כמראה eäeìñtלתוכו àG לוגים שלושה בהם אין  שהרי  – ÀÈ

המקוה. את פוסל אינו והחלב øîBà:מים; éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ
äàønä øçà CìBä ìkä את פוסל החלב שאין  פי  על  אף – ÇÙÅÇÇÇÇÀÆ

לתוך שנפלו  כיון מקום מכל  לוגים, שלושה שיעור  במים ואין  המקוה,
מים, כולם כאילו דינם מים, כמראה שמראיהם לוגים שלושה המקוה

המקוה. את ixep.ופוסלים oa opgei iaxk dkld oi`e

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úBðeëî äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,מצומצמות –eãøé ÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈÀËÈÈÀ
äæ øçà äæ eìáèå íéðL,מקוה באותו –øBäè ïBLàøä– ÀÇÄÀÈÀÆÇÇÆÈÄÈ
סאה, בארבעים טבל  àîèשהרי  éðMäå המים שחסרו לפי  – ÀÇÅÄÈÅ

הראשון . של טבילתו ידי על  סאה øîBà:מארבעים äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íéna úBòâBð ïBLàø ìL åéìâø eéä íàטבל שהשני בזמן – ÄÈÇÀÈÆÄÀÇÇÄ

øBäèבהם, éðMä óà:שאומרים לפי –zig` ceb,( והורד (מש ֹוך  ÇÇÅÄÈ
המקוה, למי מחוברים הראשון גוף שעל המים כאילו שרואים כלומר

כלום המקוה משיעור חסר א ).ולא יט, חגיגה  גמרא  Ba(עיין ìéaèäÄÀÄ
מצומצמות, סאה ארבעים של  במקוה –ñBâqä úà עבה מעיל – ÆÇÀ

מים, הרבה הסופג צמר , טבלeäìòäåשל  כך  ואחר המקוה, מן – ÀÆÁÈ
אדם, íénaבו òâBð Búö÷î במים נוגעת הסגוס מקצת אם – ÄÀÈÅÇÇÇÄ

האדם, בו  שטבל  זו øBäèבשעה שבבא מבארים, יש בו. הטובל – È
"גוד שאומרים לשיטתו הוא והולך  יהודה, רבי דברי המשך היא
את  רואים המקוה, במי  נוגעת הסגוס שמקצת זמן  כל  הלכך אחית",

למקוה מחוברים הם כאילו בסגוס הבלועים ויש(ברטנורא ).המים

שטבלו  לשניים דומה זה ואין  היא, הכל  לדברי זו  שבבא מבארים,
של רגליו  היו אפילו  קמא תנא שלדעת ברישא, ששנינו  זה, אחר  זה

שהסגוס  מאדם, הסגוס שונה שכן טמא, השני  במים נוגעות ראשון 
המים  הרי המקוה מן כולו את הוציא שלא זמן  וכל  מים, הרבה בולע

אלא  המים אין  באדם ואילו  שבמקוה, המים עם מעורבים שבתוכו 
חיבור האדם גוף שעל  הלחלוחית אין קמא תנא ולדעת גופו , שטח על 

המקוה יוסף").למי ב"בית מובא  זה (הריב"ש, טעם על  מקשים ויש 
כך כל אינו  הסגוס מקצת שכשהגביה משום הוא, שהטעם ומבארים,

חיב  אינו קטפרס והרי האדם, כמו  שאין קטפרס מפני  טעם, ועוד  ור;
ונמצא  נגוב גופו מקומות שבקצת ואפשר  טופח, משקה אלא האדם על 

חיבור משנה").שאינו  עוסקת ("כסף  שאינה זו , בבא מפרשים ויש  –
המקוה, כשרות בענין אלא הסגוס, את שהעלה לאחר הטובל בענין

את  לפסול כשאובים נחשבים למקוה הסגוס מן  היורדים המים אם
שמקצתו  זמן  שכל  ללמדנו , המשנה ובאה לוגים, בשלושה המקוה
אבל כשר; היינו  טהור, והמקוה שאובים, חשובים אינם במים נוגע

שאובים, חשובים ממנו  היורדים המים המים, מן  כולו העלהו אם
המקוה את אחרונה ").ופוסלים "משנה עיין הטור; הרא "ש; økäÇÇ(הר "ש;
øBò ìL úñkäå,מצומצמות סאה בארבעים שהטבילם –ïåék ÀÇÆÆÆÅÈ

íénä ïî íäéúBúôN déaâäL,שבמקוה –ïëBúaL íénä ÆÄÀÄÇÄÀÅÆÄÇÇÄÇÇÄÆÀÈ
הכסת, או  הכר שבתוך –ïéáeàL,קיבול בית להם שיש  לפי – ÀÄ

נעשה  והמקוה הואיל  לוגים, בשלושה המקוה את ופוסלים וחוזרים

äNòéחסר. ãöék?מצומצם במקוה להטבילם כשבא –ïìéaèî ÅÇÇÂÆÇÀÄÈ
íäéìeL Cøc íúBà äìòîe,למעלה ושוליהם למטה פיהם – ÇÂÆÈÆÆÅÆ

אין  זה ובכגון המים, מן  כשמגביהם בתוכם, מים יקבלו  שלא כדי 
כשאובים נחשבים מהם היורדים טוב").המים יום ("תוספות

i p y m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Ba ìéaèä,מכוונות סאה ארבעים של במקוה –ähnä úà– ÄÀÄÆÇÄÈ
המקוה  של במים כולה להיכנס יכולה אינה הגבוהות רגליה שמחמת

המים, שתחת בטיט שוקעות רגליה כן  אם אלא ìòהמצומצם óàÇÇ
BL äéìâøL étäáòä èéèa úBò÷ מצטרף ואינו  נרוק שאינו – ÄÆÇÀÆÈÀÀÄÆÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéãcøî,íéöò éìéáç elôà LáBk,íéð÷ éìéáç elôà,íénä eçtúiL éãk,ìáBèå ãøBéå.ìò äðeúð àéäL èçî §ª¨¦¥£¦£¦¥¥¦£¦£¦¥¨¦§¥¤¦§§©©¦§¥§¥©©¤¦§¨©
äøònä úBìòî,éìBî äéäíéna àéáîe C,ìbä äéìò øáòL ïåék–äøBäè. ©£©§¨¨¨¨¦¥¦©©¦¥¨¤¨©¨¤¨©©§¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡äøBäè ìàøNé õøà,íéøBäè äéúBàå÷îe.õøàì äöeçaL íénòä úBàå÷î–ïééø÷ éìòáì íéøLk,eàìîúð elôà ¤¤¦§¨¥§¨¦§§¤¨§¦¦§§¨©¦¤§¨¨¨¤§¥¦§©£¥§¨¦£¦¦§©§

:åá ïéìéáèî ïéàå ÷åøð.oincwn mindy:åìáèåä íéîáå ,èéèá åò÷ùéù íãå÷ íéìâøä ìéáèäì.miccexn eininyäå÷îäù úîçî ,íé÷åîò íéîä ïéàù
:úçà úáá íéîá äñëúî åôåâ ìë ïéà äàñ íéòáøà åá ùéù ô"òàå .åìåëá íéèùôúî íéîäå áçø.yaek:äå÷î ìù ãçà ãöì.mipwe mivr iliag elit`

ùåáëì êéøöå ,íéîä éðô ìò íéôö íéð÷äå íéöòäù éðôî ,è÷ðã ùáåëå .÷åìç éåä àì ïäéðéá ïéñðëð íéîäå ìéàåä éëä åìéôà ,å÷ìçù äå÷îë äàøðã â"òàå
:íéîä úçú åñðëéù éãë íéðáà íäéìò.mina `iane jilen did:åéãéá íéîä òðòðî.lbd xary oeikäá çðåî èçîäù äå÷î ìù äìòîä ìò íéî ìù

:ïë äìéáèäì êøã ,íéîá ìåôú ïô àøéå äðè÷å ä÷ã èçîäù éôìå .äøåäè ,èçîä ìò ìâä éî åôöå
g`.dxedh l`xyi ux`:õøàì äöåçá íéîòä õøà ìò àìà äàîåè åøæâ àìù .äëåúáù íéúåë ìù úåøééò åìéôàå.mixedh dize`ewneïðé÷æçî àìå

:åùòð øùëäá àîúñã ,íéáåàùá åäì.oiixw ilralåéîéî ìëù äå÷îá åìéôà ìéáè éëå ,ìåáèéù ãò äøåú éøáãá øåñà éø÷ ìòáã .äøåú éøáãá ïøéúäì

`xephxa yexit

`),למקוה dpyn lirl oiir)äøBäè,המיטה –íénäL éðtî ÀÈÄÀÅÆÇÇÄ
ïéîc÷îבטיט ששוקעות קודם הרגלים את להטביל (רמב"ם ;– ÀÇÀÄ
מפרשים,ברטנורא); mincwnויש  mindy iptn הנעשות לגומות להיכנס

והרגליים  המיטה המקוה במי  שהוטבלו והרי המיטה, רגלי  ידי  על  בטיט
רגלי(הר "ש);כאחד את והרטיבו  קדמו  שהמים לפי מבארים, ויש

המקוה  מי  עם הרגלים שעל  המים מתחברים בטיט וכששקעו המיטה,

ïéãcøî(הרא"ש). åéîénL äå÷î שאינם הקרקע, פני  על שטוחים – ÄÀÆÆÅÈÀËÈÄ
בהם  שיש פי  על אף אחת, בבת הגוף כל את לכסות כדי  עמוקים

סאה, ÷íéðארבעים éìéáç elôà ,íéöò éìéáç elôà LáBkÅÂÄÂÄÅÅÄÂÄÂÄÅÈÄ
קנים, של  או עצים של  חבילות אחד , מצד המקוה, בתוך  מניח –

המים, פני  על העצים יצופו  שלא באבן , כגון  כבד , בדבר אותן וכובש
íénä eçtúiL éãk שטח צמצום ידי על  למעלה המים שייערמו  – ÀÅÆÄÀÀÇÇÄ

הגוף, כל  את ויכסו ìáBèåהמקוה, ãøBéå שנקטה ומה בתוכם. – ÀÅÀÅ
elit`,mivr"המשנה iliagelit`"mipw iliag,במפרשים מבואר 

שאין  להשמיענו , היא לתוךשבאה אבנים להוריד  שמותר לומר צורך 
נכנסים  שהמים קנים, חבילי  אפילו אלא שטחו, את להצר  כדי המקוה

מצטרפים  שהמים לפי  הפסק, ואינם המקוה, בתוך  לכבוש מותר  ביניהם,
המקוה כל יחלקו שלא ובלבד  סאה, עיין לארבעים הרא "ש; (הר"ש ;

אחרונה "). "משנה  ועיין טוב"; יום  טמאה,èçî"תוספות –àéäL ÇÇÆÄ
äøònä úBìòî ìò äðeúð המקוה ממדרגות אחת על  כלומר  – ÀÈÇÇÂÇÀÈÈ

למים, מחוץ íénaשבמערה, àéáîe CéìBî äéä,שבמקוה – ÈÈÄÅÄÇÇÄ
למעלות  שהגיעו  עד  ברגלו, או  בידו המקוה מי  את מנענע שהיה

äéìòהמקוה, øáòL ïåék,המחט על –ìbä שהציף מים, של  – ÅÈÆÈÇÈÆÈÇÇ
המעלות, בדרךäøBäèאת הטבילה לה שעלתה מטומאתה, המחט – ÀÈ

טוב");זו  יום "תוספות שמא (עיין וחוששים וקטנה דקה שהמחט ולפי

כך להטבילה הדרך  שם, ותאבד במים (הר"ש).תפול 
שדווקא  הרשב"ץ, בשם יוסף" ב"בית מובא מרודדין" שמימיו "מקוה בענין 
ויעלו צר לשטח המים שיתכנסו  כדי  המקוה, בתוך  ליתן  מותר עצים או  אבנים
המקוה  בכלים, זו תקנה עשה אם אבל  הגוף, כל את לכסות שיוכלו  עד למעלה

ערוך בשולחן מובא וכן  eq).פסול . sirq `x oniq drc dxei)
משום  הוא, שהטעם כותבים, ויש דבר . של  בטעמו רבים נתחבטו וכבר 
טומאה, המקבל דבר ידי על ולא בטהרה להיות צריכה מקוה של שהווייתו 

טומאה מקבלים כלים my).והרי j"ya `aen ,"adf zxhr")
בטבילה, אלא עצמו במקוה פסול  כאן  אין  שהרי כך , על  תמהים יש אבל 
להרים  צורך שיש אלא הוא, וכשר  סאה ארבעים בו יש עצמו  שהמקווה מאחר 
זאת  לעשות אסור  כן אם ולמה בהם, לטבול יהא שאפשר כדי המים את

ידי על  כשהווייתו פסול שהמקווה מה והלא טומאה,בכלים? המקבל דבר 
אלא  אינו  זה ידי כשעל לא אבל מקוה, נעשה זה ידי  כשעל  דווקא זה הרי

חרדלית בענין ששנינו  ממה זה על הקשו  עוד הטבילה? על d):מקל  wxt seq)
על הזחילה לבטל  שמותר  כלומר  בהם", וטובל  בכלים גודר  שהוא "ומודים
שהמקווה  כאן, שכן  כל והרי המקוה, את מהווים הכלים ואין  הואיל כלים, ידי 

בלבד בטבילה הוא שהפסול אלא כלל , פסול xbd"`;אינו xe`aae ,my j"y)
.(epzpyn lr "frea ,l`xyi zx`tz" oiire

השאובים, את מטהרים אינם מרודדים שמים במשנתנו , עוד  מדייקים ויש
בו ויש הואיל זה, במקוה שאובים מים להוסיף פשוטה עצה ישנה שהרי
בו "היו ג ): משנה (לעיל  ששנינו  כמו  בו, לטבול  שיוכלו עד  סאה, ארבעים
עצים  חבילי לכבוש צריכים ולמה לתוכו"... ונותן  בכתף ממלא סאה, ארבעים
שיש  פי  על  אף שאובים מים ליתן  אסור  מרודדים שבמים מכאן  אלא וקנים?

סאה ארבעים ziad").בהם wca"a d"`xd)
כפי והלא שאובים, מים כאן  ליתן שאסור  הטעם מהו קשה, זה דיוק על ואף

בלבד ? בטבילה אלא במקוה אינו הפסול  שאמרנו
הרשב"א f)ואמנם xry "ziad zxez"a) בא "אם כותב: והוא הרא"ה, על  חולק

להוסיף  אסור מרודדין , שהמים אלא סאה, ארבעים בו  שיש פי  על שאף לומר ,
שיש  שכל  בידו, היא טעות בהן, עולה גופו שיהא עד  שאובים מים עליהם
"מקוה  ששנינו: פי  על  ואף ונותן". בכתף "ממלא שנינו : הרי  סאה, ארבעים בו 
מים  אין אם אלא כובש, דווקא לאו עצים", חבילי כובש מרודדין שמימיו 

מוסיף". להוסיף מים יש אם אבל  שם, מדובר עליהם להוסיף
טעמו מהו  ב) פסול? שבכלים הרשב"ץ של  טעמו  מהו א) קשה: מקום מכל

שאובים? מים להוסיף שאסור  הרא"ה, של 
הסבר  שמענו  כך  izivnz)על ote`a),(שליט"א) זצ"ל  אונטרמן  הגרא"י מרן מפי 

מרודדים כשהמים והרא"ה הרשב"ץ לדעת envrשאמנם dewna leqt yi.
סאה, ארבעים של השיעור  נאמר  לא בתורה שהנה הוא, זו סברתם וביאור
שדרשו כמו  אחת, בבת במים עולה הטובל של גופו כל שיהא שצריך אלא
השמש  ובא במים, בשרו  רחץ אם "כי  ו -ז ): כב, (ויקרא שכתוב ממה בספרא
ואמנם  כאחד ; כולו במים ביאתו אף כאחת, כולו  שמשו  ביאת מה – וטהר"
ושיעורו אמות שלוש ברום אמה על אמה הוא שהמקווה חכמים למדו  מכאן

סאה. ארבעים
תורת  עליו  אין חסר  שמקוה כשם הרא"ה, שלשיטת לבאר , יש זה לפי והרי 
משום  לטבילה, ראוי  שאינו אלא סאה, ארבעים בו  שיש מקוה גם כך מקוה,
כי מקוה, תורת עליו  אין אחת, בבת במימיו  לטבול יכול  אדם של גופו  שאין
שאין וכל המים, בכמות חוסר  כמו  הוא בינוני  אדם לטבילת האפשרות חוסר
שמימיו שמקוה הרא"ה, סובר  מכאן שאובים; מטהר  אינו  מקוה תורת עליו 
כשר, מקוה אינו  ועדיין  שהואיל  שאובים, מים לתוכו ליתן  אסור  מרודדים

בו. פוסלים שאובים מים
שהואיל פסול , בכלים מה משום הרשב"ץ, של  טעמו גם מתבאר  זו  ולשיטתו
שיהא  תקנה, בו לעשות ויש עליו, מקוה תורת אין מרודדים שמימיו  ומקוה
דבר ידי  על הוויתו  תהא שהרי  בכלים, לתקנו אפשר  אי לפיכך  כשר, מקוה
שם  באים שאין  לפי  בכלים, לגדור  מותר  בחרדלית ואמנם טומאה. המקבל 
מקוה, להוות שבאים כאן  אבל מקוה, להוות ולא הזחילה פסול לעכב אלא

בטהרה אלא הווייתו  אין  dxdhl").הרי  xeaig" oiir)

א ה נ ש מ ר ו א ב

äøBäè ìàøNé õøà שלא שבתוכה, כותים של עיירות ואפילו  – ÆÆÄÀÈÅÀÈ
לארץ בחוץ העמים ארץ על אלא טומאה חכמים ברטנורא ),גזרו (הר "ש;

íéøBäè äéúBàå÷îe נעשו שלא כשרים, בחזקת מקואותיה וסתם – ÄÀÀÆÈÀÄ
שאובים. éìòáìממים íéøLk ,õøàì äöeçaL íénòä úBàå÷îÄÀÀÈÇÄÆÀÈÈÈÆÀÅÄÀÇÂÅ

ïééø÷תורה ולדברי  לתפילה עזרא, מתקנת טבילה, שצריכים –oiir) ÀÈÄ
,(c ,b zekxa dpynd xe`al epzncwdïBìé÷a eàìîúð elôàבבור – ÂÄÄÀÇÀÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn



קסה f dpyn iriay wxt ze`ewn zkqn

‰GLíéî ïébì äL,ïéé áBèø÷ ïëBúì ìôðå,ïéiä äàøîk ïäéàøî éøäå,äå÷nì eìôðå–eäeìñt àG.GLïébì äL §¨ª¦©¦§¨©§¨ª§©¦©£¥©§¥¤§©§¥©©¦§¨§©¦§¤§¨§¨ª¦
áBèø÷ øñç íéî,ôðåáìç áBèø÷ ïëBúì ì,íénä äàøîk ïäéàøî éøäå,äå÷nì eìôðå–eäeìñt àG.ïðçBé éaø ©¦¨¥ª§§¨©§¨ª§¨¨©£¥©§¥¤§©§¥©©¦§¨§©¦§¤§¨©¦¨¨

éøeð ïaøîBà:äàønä øçà CìBä ìkä. ¤¦¥©Ÿ¥©©©©§¤
ÂúBðeëî äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,äæ øçà äæ eìáèå íéðL eãøé–øBäè ïBLàøä,àîè éðMäå.äãeäé éaø ¦§¤¤¤©§¨¦§¨§ª¨¨§§©¦§¨§¤©©¤¨¦¨§©¥¦¨¥©¦§¨

øîBà:íéna úBòâBð ïBLàø ìL åéìâø eéä íà–øBäè éðMä óà.ñBâqä úà Ba ìéaèä,eäìòäå,òâBð Búö÷î ¥¦¨©§¨¤¦§©©¦©©¥¦¨¦§¦¤©§§¤¡¨¦§¨¥©
íéna–øBäè.øBò ìL úñkäå økä,íénä ïî íäéúBúôN déaâäL ïåék–ïéáeàL ïëBúaL íénä.äNòé ãöék? ©©¦¨©©§©¤¤¤¥¨¤¦§¦©¦§¥¤¦©©¦©©¦¤§¨§¦¥©©£¤

äìòîe ïìéaèîíäéìeL Cøc íúBà. ©§¦¨©£¤¨¤¤¥¤
Êähnä úà Ba ìéaèä,äáòä èéèa úBò÷BL äéìâøL ét ìò óà–äøBäè,ïéîc÷î íénäL éðtî.åéîénL äå÷î ¦§¦¤©¦¨©©¦¤©§¤¨§§¦¤¨¤§¨¦§¥¤©©¦§©§¦¦§¤¤¥¨

d.edelqt `l dewnl eltpe:ïéâåì äùìùá ïéìñåô ïéà úåøéô éîå ,ïééë ïéàøð ïäå ìéàåä.d`xnd xg` jled lkïéàå äå÷îä ìñåô áìçä ïéàù éô ìò óà
:éøåð ïá ïðçåé éáøë äëìä ïéàå .ïéìñåôå íéî ïìåë åìéàë åäì ïðéáùç ,íéîë ïéàøðù ïéâåì äùìù ïàë ùéù ïåéë íå÷î ìëî ,ìåñôì ïéâåì äùìù øåòéù íéîá

e.`nh ipyde:ïåùàø ìù åúìéáèá äå÷îä øåòéù øñç éàãåã.xedh ipyd s`ïéøáåçî ïä åôåâá ïåùàøä äìòäù íéîä åìéàë éåäå ,úéçà ãåâ ïðéøîàã
äå÷î éîìäâéâçã àøîâá åùøéôå .íåìë åøåòéùî øñçð àìå[è"é óã]øåäè úåéäì ìáèå ïéìåçì øåäè äéäù ïåâë ,ïðáøã úåìòîá àìà äãåäé éáø øäéè àìã

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àîè ìëä éøáã ,äøäèì äøåîâ äàîåèî úåìòì ìáà .äîåøúì øåäè úåéäì ìáèå øùòîì øåäè äéäù åà ,øùòîì.qebqøîö ãâá
:äáøä íéî òìåáå ,ñ"åðøåáìà éáøòá åì ïéøå÷å ,áò.xedh mina rbep ezvwnìéáèäù øçàì íãà åá ìáèå éøééà úåîöîåöî äàñ 'î åá ùéù äå÷îáå

ãåâ ïðéøîà äéì àøéáñã àéä äãåäé 'øå .íéîá òâåð ñåâñä úö÷îù øçàî ,ñåâñä úìéáèá äå÷î øåòéù øñçðù ô"òà ìáåèä ùéàä øåäè ,ñåâñä úà åá
:úéçà.miae`y okezay mindïäéúåúôù äéáâäùë øñçúðå úåðååëî äàñ íéòáøà àìà åá åéä àì éøäù .íéâåì äùìùá äå÷îä úà íéìñåôå íéøæåçå

:íéîä ïî.mdiley jxc mze` dlrne:åéîéî ìë åìñôéå äå÷îì ïëåúáù íéîä åìôé àìù éãë
f.dhnd z` ea liahd:èéèá úåò÷åù äéìâø ë"àà íöîåöî åøåòéùù äæë ïè÷ äå÷îá úçàë äìåë äìéáèäì øùôà éàå ,úåäåáâ äéìâøù.dardåðéàù
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GLíéî ïébì äL,שאובים –éøäå ,ïéé áBèø÷ ïëBúì ìôðå ÀÈËÄÇÄÀÈÇÀÈËÀÇÄÇÂÅ
äå÷nì eìôðå ,ïéiä äàøîk ïäéàøî,סאה ארבעים בו שאין – ÇÀÅÆÀÇÀÅÇÇÄÀÈÀÇÄÀÆ

מראיו, שינו eäeìñtולא àG,שאובים מים לוגים שלושה משום – ÀÈ
כמראה  ומראיהם הואיל  אלו אבל  במים, אלא פוסלים שאובים שאין
ששנינו  כמו המקוה, את פוסל שאינו כיין אלא כמים דינם אין היין,

ב). (משנה GLïëBúìלעיל  ìôðå ,áBèø÷ øñç íéî ïébì äL ÀÈËÄÇÄÈÅËÀÀÈÇÀÈ
äå÷nì eìôðå ,íénä äàøîk ïäéàøî éøäå ,áìç áBèø÷– ËÀÈÈÇÂÅÇÀÅÆÀÇÀÅÇÇÄÀÈÀÇÄÀÆ

שנפלו  השאובים של  שמראיהם פי על אף סאה, ארבעים בו שאין
המים, כמראה eäeìñtלתוכו àG לוגים שלושה בהם אין  שהרי  – ÀÈ

המקוה. את פוסל אינו והחלב øîBà:מים; éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ
äàønä øçà CìBä ìkä את פוסל החלב שאין  פי  על  אף – ÇÙÅÇÇÇÇÀÆ

לתוך שנפלו  כיון מקום מכל  לוגים, שלושה שיעור  במים ואין  המקוה,
מים, כולם כאילו דינם מים, כמראה שמראיהם לוגים שלושה המקוה

המקוה. את ixep.ופוסלים oa opgei iaxk dkld oi`e
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úBðeëî äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,מצומצמות –eãøé ÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈÀËÈÈÀ
äæ øçà äæ eìáèå íéðL,מקוה באותו –øBäè ïBLàøä– ÀÇÄÀÈÀÆÇÇÆÈÄÈ
סאה, בארבעים טבל  àîèשהרי  éðMäå המים שחסרו לפי  – ÀÇÅÄÈÅ

הראשון . של טבילתו ידי על  סאה øîBà:מארבעים äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íéna úBòâBð ïBLàø ìL åéìâø eéä íàטבל שהשני בזמן – ÄÈÇÀÈÆÄÀÇÇÄ

øBäèבהם, éðMä óà:שאומרים לפי –zig` ceb,( והורד (מש ֹוך  ÇÇÅÄÈ
המקוה, למי מחוברים הראשון גוף שעל המים כאילו שרואים כלומר

כלום המקוה משיעור חסר א ).ולא יט, חגיגה  גמרא  Ba(עיין ìéaèäÄÀÄ
מצומצמות, סאה ארבעים של  במקוה –ñBâqä úà עבה מעיל – ÆÇÀ

מים, הרבה הסופג צמר , טבלeäìòäåשל  כך  ואחר המקוה, מן – ÀÆÁÈ
אדם, íénaבו òâBð Búö÷î במים נוגעת הסגוס מקצת אם – ÄÀÈÅÇÇÇÄ

האדם, בו  שטבל  זו øBäèבשעה שבבא מבארים, יש בו. הטובל – È
"גוד שאומרים לשיטתו הוא והולך  יהודה, רבי דברי המשך היא
את  רואים המקוה, במי  נוגעת הסגוס שמקצת זמן  כל  הלכך אחית",

למקוה מחוברים הם כאילו בסגוס הבלועים ויש(ברטנורא ).המים

שטבלו  לשניים דומה זה ואין  היא, הכל  לדברי זו  שבבא מבארים,
של רגליו  היו אפילו  קמא תנא שלדעת ברישא, ששנינו  זה, אחר  זה

שהסגוס  מאדם, הסגוס שונה שכן טמא, השני  במים נוגעות ראשון 
המים  הרי המקוה מן כולו את הוציא שלא זמן  וכל  מים, הרבה בולע

אלא  המים אין  באדם ואילו  שבמקוה, המים עם מעורבים שבתוכו 
חיבור האדם גוף שעל  הלחלוחית אין קמא תנא ולדעת גופו , שטח על 

המקוה יוסף").למי ב"בית מובא  זה (הריב"ש, טעם על  מקשים ויש 
כך כל אינו  הסגוס מקצת שכשהגביה משום הוא, שהטעם ומבארים,

חיב  אינו קטפרס והרי האדם, כמו  שאין קטפרס מפני  טעם, ועוד  ור;
ונמצא  נגוב גופו מקומות שבקצת ואפשר  טופח, משקה אלא האדם על 

חיבור משנה").שאינו  עוסקת ("כסף  שאינה זו , בבא מפרשים ויש  –
המקוה, כשרות בענין אלא הסגוס, את שהעלה לאחר הטובל בענין

את  לפסול כשאובים נחשבים למקוה הסגוס מן  היורדים המים אם
שמקצתו  זמן  שכל  ללמדנו , המשנה ובאה לוגים, בשלושה המקוה
אבל כשר; היינו  טהור, והמקוה שאובים, חשובים אינם במים נוגע

שאובים, חשובים ממנו  היורדים המים המים, מן  כולו העלהו אם
המקוה את אחרונה ").ופוסלים "משנה עיין הטור; הרא "ש; økäÇÇ(הר "ש;
øBò ìL úñkäå,מצומצמות סאה בארבעים שהטבילם –ïåék ÀÇÆÆÆÅÈ

íénä ïî íäéúBúôN déaâäL,שבמקוה –ïëBúaL íénä ÆÄÀÄÇÄÀÅÆÄÇÇÄÇÇÄÆÀÈ
הכסת, או  הכר שבתוך –ïéáeàL,קיבול בית להם שיש  לפי – ÀÄ

נעשה  והמקוה הואיל  לוגים, בשלושה המקוה את ופוסלים וחוזרים

äNòéחסר. ãöék?מצומצם במקוה להטבילם כשבא –ïìéaèî ÅÇÇÂÆÇÀÄÈ
íäéìeL Cøc íúBà äìòîe,למעלה ושוליהם למטה פיהם – ÇÂÆÈÆÆÅÆ

אין  זה ובכגון המים, מן  כשמגביהם בתוכם, מים יקבלו  שלא כדי 
כשאובים נחשבים מהם היורדים טוב").המים יום ("תוספות
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Ba ìéaèä,מכוונות סאה ארבעים של במקוה –ähnä úà– ÄÀÄÆÇÄÈ
המקוה  של במים כולה להיכנס יכולה אינה הגבוהות רגליה שמחמת

המים, שתחת בטיט שוקעות רגליה כן  אם אלא ìòהמצומצם óàÇÇ
BL äéìâøL étäáòä èéèa úBò÷ מצטרף ואינו  נרוק שאינו – ÄÆÇÀÆÈÀÀÄÆÈÆ
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ïéãcøî,íéöò éìéáç elôà LáBk,íéð÷ éìéáç elôà,íénä eçtúiL éãk,ìáBèå ãøBéå.ìò äðeúð àéäL èçî §ª¨¦¥£¦£¦¥¥¦£¦£¦¥¨¦§¥¤¦§§©©¦§¥§¥©©¤¦§¨©
äøònä úBìòî,éìBî äéäíéna àéáîe C,ìbä äéìò øáòL ïåék–äøBäè. ©£©§¨¨¨¨¦¥¦©©¦¥¨¤¨©¨¤¨©©§¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡äøBäè ìàøNé õøà,íéøBäè äéúBàå÷îe.õøàì äöeçaL íénòä úBàå÷î–ïééø÷ éìòáì íéøLk,eàìîúð elôà ¤¤¦§¨¥§¨¦§§¤¨§¦¦§§¨©¦¤§¨¨¨¤§¥¦§©£¥§¨¦£¦¦§©§

:åá ïéìéáèî ïéàå ÷åøð.oincwn mindy:åìáèåä íéîáå ,èéèá åò÷ùéù íãå÷ íéìâøä ìéáèäì.miccexn eininyäå÷îäù úîçî ,íé÷åîò íéîä ïéàù
:úçà úáá íéîá äñëúî åôåâ ìë ïéà äàñ íéòáøà åá ùéù ô"òàå .åìåëá íéèùôúî íéîäå áçø.yaek:äå÷î ìù ãçà ãöì.mipwe mivr iliag elit`

ùåáëì êéøöå ,íéîä éðô ìò íéôö íéð÷äå íéöòäù éðôî ,è÷ðã ùáåëå .÷åìç éåä àì ïäéðéá ïéñðëð íéîäå ìéàåä éëä åìéôà ,å÷ìçù äå÷îë äàøðã â"òàå
:íéîä úçú åñðëéù éãë íéðáà íäéìò.mina `iane jilen did:åéãéá íéîä òðòðî.lbd xary oeikäá çðåî èçîäù äå÷î ìù äìòîä ìò íéî ìù

:ïë äìéáèäì êøã ,íéîá ìåôú ïô àøéå äðè÷å ä÷ã èçîäù éôìå .äøåäè ,èçîä ìò ìâä éî åôöå
g`.dxedh l`xyi ux`:õøàì äöåçá íéîòä õøà ìò àìà äàîåè åøæâ àìù .äëåúáù íéúåë ìù úåøééò åìéôàå.mixedh dize`ewneïðé÷æçî àìå

:åùòð øùëäá àîúñã ,íéáåàùá åäì.oiixw ilralåéîéî ìëù äå÷îá åìéôà ìéáè éëå ,ìåáèéù ãò äøåú éøáãá øåñà éø÷ ìòáã .äøåú éøáãá ïøéúäì
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`),למקוה dpyn lirl oiir)äøBäè,המיטה –íénäL éðtî ÀÈÄÀÅÆÇÇÄ
ïéîc÷îבטיט ששוקעות קודם הרגלים את להטביל (רמב"ם ;– ÀÇÀÄ
מפרשים,ברטנורא); mincwnויש  mindy iptn הנעשות לגומות להיכנס

והרגליים  המיטה המקוה במי  שהוטבלו והרי המיטה, רגלי  ידי  על  בטיט
רגלי(הר "ש);כאחד את והרטיבו  קדמו  שהמים לפי מבארים, ויש

המקוה  מי  עם הרגלים שעל  המים מתחברים בטיט וכששקעו המיטה,

ïéãcøî(הרא"ש). åéîénL äå÷î שאינם הקרקע, פני  על שטוחים – ÄÀÆÆÅÈÀËÈÄ
בהם  שיש פי  על אף אחת, בבת הגוף כל את לכסות כדי  עמוקים

סאה, ÷íéðארבעים éìéáç elôà ,íéöò éìéáç elôà LáBkÅÂÄÂÄÅÅÄÂÄÂÄÅÈÄ
קנים, של  או עצים של  חבילות אחד , מצד המקוה, בתוך  מניח –

המים, פני  על העצים יצופו  שלא באבן , כגון  כבד , בדבר אותן וכובש
íénä eçtúiL éãk שטח צמצום ידי על  למעלה המים שייערמו  – ÀÅÆÄÀÀÇÇÄ

הגוף, כל  את ויכסו ìáBèåהמקוה, ãøBéå שנקטה ומה בתוכם. – ÀÅÀÅ
elit`,mivr"המשנה iliagelit`"mipw iliag,במפרשים מבואר 

שאין  להשמיענו , היא לתוךשבאה אבנים להוריד  שמותר לומר צורך 
נכנסים  שהמים קנים, חבילי  אפילו אלא שטחו, את להצר  כדי המקוה

מצטרפים  שהמים לפי  הפסק, ואינם המקוה, בתוך  לכבוש מותר  ביניהם,
המקוה כל יחלקו שלא ובלבד  סאה, עיין לארבעים הרא "ש; (הר"ש ;

אחרונה "). "משנה  ועיין טוב"; יום  טמאה,èçî"תוספות –àéäL ÇÇÆÄ
äøònä úBìòî ìò äðeúð המקוה ממדרגות אחת על  כלומר  – ÀÈÇÇÂÇÀÈÈ

למים, מחוץ íénaשבמערה, àéáîe CéìBî äéä,שבמקוה – ÈÈÄÅÄÇÇÄ
למעלות  שהגיעו  עד  ברגלו, או  בידו המקוה מי  את מנענע שהיה

äéìòהמקוה, øáòL ïåék,המחט על –ìbä שהציף מים, של  – ÅÈÆÈÇÈÆÈÇÇ
המעלות, בדרךäøBäèאת הטבילה לה שעלתה מטומאתה, המחט – ÀÈ

טוב");זו  יום "תוספות שמא (עיין וחוששים וקטנה דקה שהמחט ולפי

כך להטבילה הדרך  שם, ותאבד במים (הר"ש).תפול 
שדווקא  הרשב"ץ, בשם יוסף" ב"בית מובא מרודדין" שמימיו "מקוה בענין 
ויעלו צר לשטח המים שיתכנסו  כדי  המקוה, בתוך  ליתן  מותר עצים או  אבנים
המקוה  בכלים, זו תקנה עשה אם אבל  הגוף, כל את לכסות שיוכלו  עד למעלה

ערוך בשולחן מובא וכן  eq).פסול . sirq `x oniq drc dxei)
משום  הוא, שהטעם כותבים, ויש דבר . של  בטעמו רבים נתחבטו וכבר 
טומאה, המקבל דבר ידי על ולא בטהרה להיות צריכה מקוה של שהווייתו 

טומאה מקבלים כלים my).והרי j"ya `aen ,"adf zxhr")
בטבילה, אלא עצמו במקוה פסול  כאן  אין  שהרי כך , על  תמהים יש אבל 
להרים  צורך שיש אלא הוא, וכשר  סאה ארבעים בו יש עצמו  שהמקווה מאחר 
זאת  לעשות אסור  כן אם ולמה בהם, לטבול יהא שאפשר כדי המים את

ידי על  כשהווייתו פסול שהמקווה מה והלא טומאה,בכלים? המקבל דבר 
אלא  אינו  זה ידי כשעל לא אבל מקוה, נעשה זה ידי  כשעל  דווקא זה הרי

חרדלית בענין ששנינו  ממה זה על הקשו  עוד הטבילה? על d):מקל  wxt seq)
על הזחילה לבטל  שמותר  כלומר  בהם", וטובל  בכלים גודר  שהוא "ומודים
שהמקווה  כאן, שכן  כל והרי המקוה, את מהווים הכלים ואין  הואיל כלים, ידי 

בלבד בטבילה הוא שהפסול אלא כלל , פסול xbd"`;אינו xe`aae ,my j"y)
.(epzpyn lr "frea ,l`xyi zx`tz" oiire

השאובים, את מטהרים אינם מרודדים שמים במשנתנו , עוד  מדייקים ויש
בו ויש הואיל זה, במקוה שאובים מים להוסיף פשוטה עצה ישנה שהרי
בו "היו ג ): משנה (לעיל  ששנינו  כמו  בו, לטבול  שיוכלו עד  סאה, ארבעים
עצים  חבילי לכבוש צריכים ולמה לתוכו"... ונותן  בכתף ממלא סאה, ארבעים
שיש  פי  על  אף שאובים מים ליתן  אסור  מרודדים שבמים מכאן  אלא וקנים?

סאה ארבעים ziad").בהם wca"a d"`xd)
כפי והלא שאובים, מים כאן  ליתן שאסור  הטעם מהו קשה, זה דיוק על ואף

בלבד ? בטבילה אלא במקוה אינו הפסול  שאמרנו
הרשב"א f)ואמנם xry "ziad zxez"a) בא "אם כותב: והוא הרא"ה, על  חולק

להוסיף  אסור מרודדין , שהמים אלא סאה, ארבעים בו  שיש פי  על שאף לומר ,
שיש  שכל  בידו, היא טעות בהן, עולה גופו שיהא עד  שאובים מים עליהם
"מקוה  ששנינו: פי  על  ואף ונותן". בכתף "ממלא שנינו : הרי  סאה, ארבעים בו 
מים  אין אם אלא כובש, דווקא לאו עצים", חבילי כובש מרודדין שמימיו 

מוסיף". להוסיף מים יש אם אבל  שם, מדובר עליהם להוסיף
טעמו מהו  ב) פסול? שבכלים הרשב"ץ של  טעמו  מהו א) קשה: מקום מכל

שאובים? מים להוסיף שאסור  הרא"ה, של 
הסבר  שמענו  כך  izivnz)על ote`a),(שליט"א) זצ"ל  אונטרמן  הגרא"י מרן מפי 

מרודדים כשהמים והרא"ה הרשב"ץ לדעת envrשאמנם dewna leqt yi.
סאה, ארבעים של השיעור  נאמר  לא בתורה שהנה הוא, זו סברתם וביאור
שדרשו כמו  אחת, בבת במים עולה הטובל של גופו כל שיהא שצריך אלא
השמש  ובא במים, בשרו  רחץ אם "כי  ו -ז ): כב, (ויקרא שכתוב ממה בספרא
ואמנם  כאחד ; כולו במים ביאתו אף כאחת, כולו  שמשו  ביאת מה – וטהר"
ושיעורו אמות שלוש ברום אמה על אמה הוא שהמקווה חכמים למדו  מכאן

סאה. ארבעים
תורת  עליו  אין חסר  שמקוה כשם הרא"ה, שלשיטת לבאר , יש זה לפי והרי 
משום  לטבילה, ראוי  שאינו אלא סאה, ארבעים בו  שיש מקוה גם כך מקוה,
כי מקוה, תורת עליו  אין אחת, בבת במימיו  לטבול יכול  אדם של גופו  שאין
שאין וכל המים, בכמות חוסר  כמו  הוא בינוני  אדם לטבילת האפשרות חוסר
שמימיו שמקוה הרא"ה, סובר  מכאן שאובים; מטהר  אינו  מקוה תורת עליו 
כשר, מקוה אינו  ועדיין  שהואיל  שאובים, מים לתוכו ליתן  אסור  מרודדים

בו. פוסלים שאובים מים
שהואיל פסול , בכלים מה משום הרשב"ץ, של  טעמו גם מתבאר  זו  ולשיטתו
שיהא  תקנה, בו לעשות ויש עליו, מקוה תורת אין מרודדים שמימיו  ומקוה
דבר ידי  על הוויתו  תהא שהרי  בכלים, לתקנו אפשר  אי לפיכך  כשר, מקוה
שם  באים שאין  לפי  בכלים, לגדור  מותר  בחרדלית ואמנם טומאה. המקבל 
מקוה, להוות שבאים כאן  אבל מקוה, להוות ולא הזחילה פסול לעכב אלא

בטהרה אלא הווייתו  אין  dxdhl").הרי  xeaig" oiir)
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äøBäè ìàøNé õøà שלא שבתוכה, כותים של עיירות ואפילו  – ÆÆÄÀÈÅÀÈ
לארץ בחוץ העמים ארץ על אלא טומאה חכמים ברטנורא ),גזרו (הר "ש;

íéøBäè äéúBàå÷îe נעשו שלא כשרים, בחזקת מקואותיה וסתם – ÄÀÀÆÈÀÄ
שאובים. éìòáìממים íéøLk ,õøàì äöeçaL íénòä úBàå÷îÄÀÀÈÇÄÆÀÈÈÈÆÀÅÄÀÇÂÅ

ïééø÷תורה ולדברי  לתפילה עזרא, מתקנת טבילה, שצריכים –oiir) ÀÈÄ
,(c ,b zekxa dpynd xe`al epzncwdïBìé÷a eàìîúð elôàבבור – ÂÄÄÀÇÀÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn



bקסו dpyn ipiny wxt ze`ewn zkqn

ïBìé÷a.çzônì õeçL ìàøNé õøàaL–úBcpì óà íéøLk.çzônä ïî íéðôlî–ïééø÷ éìòáì íéøLk,íéìeñôe §¦¤§¤¤¦§¨¥¤©©§¥©§¥¦©©¦¦¦§¦¦©©§¥©§¥¦§©£¥§¨¦§¦
íéàîhä ìëì.øæòéìà éaøøîBà:Cøcìå øéòì íéáBøwä–äñéákä éðtî íéàîè,íé÷Bçøäå–íéøBäè. §¨©§¥¦©¦¡¦¤¤¥©§¦¨¦§©¤¤§¥¦¦§¥©§¦¨§¨§¦§¦

·äìéáè ïéëéøö íäL ïééø÷ éìòa elà:íéøeëò Bà íé÷eìç íéî äàø,älçza–øBäè,óBqáe òöîàa–àîè, ¥©£¥§¨¦¤¥§¦¦§¦¨¨¨©¦£¦£¦©§¦¨¨¨¤§©©¨¥
óBñ ãòå älçzî–øBäè.íéëLîðå íéðáì–àîè.éñBé éaøøîBà:íéøeëòk íéðáì. ¦§¦¨§©¨§¨¦§¦§¨¦¨¥©¦¥¥§¨¦¨£¦

‚änàä CBzî úBáò ïétè ìéhnä–àîè;éøácàîñç øæòìà éaø.äìéla øäøäîä,íç BøNa àöîe ãîòå– ©©¦¦¦¨¦¨©¨¨¥¦§¥©¦¤§¨¨¦§¨©§©§¥©©§¨§¨©¨¨§¨©
àîè.éLéìMä íBia òøæ úèìBtä–äøBäè;éøácäéøæò ïa øæòìà éaø.ìàòîLé éaøøîBà:òaøà ïäL íéîòt ¨¥©¤¤¤©©©§¦¦§¨¦§¥©¦¤§¨¨¤£©§¨©¦¦§¨¥¥§¨¦¤¥©§©

:øúåî ïéáåàù.oeliwa e`lnzp elit`åàìéîù:äå÷îì íéîä íéëìåäù êøã ùé àîåâ åúåàîå àîåâ êåúì åëôùå óúëá íéî.gztnl uegyçúôì õåç
:äðéãîä.zecpl s` mixykçúôì õåçã ,åàìîúðå íéáåàù íéî íäéìò åìôðå åéä íéøñç àîù ïðéùééç àìå .úøë øåñéà àëéàã â"òàå ,ïäéìòáì ïøéúäì

:íù äéåöî íãà éðá ìâø ïéà äðéãîä.gztnd on miptl:äðéãîä çúôî íéðôì.mi`nhd lkl mileqteíéî óúëá íéàìîîå äáøä íù ïééåöî íãà éðáù
:õåçøìå ñáëì íù íéðúåðå.dqiakd iptn:íù íéñáëîù íéìëä ïî åìñôðå åéä íéøñç øîåì ùéù.mixedh miwegxdeùçéîì àëéìå ïäá íéñáëî ïéàù

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .éëäì
a.miwelgéèîù:úìùìù ïéîë íé÷åìç íéôéè ó.dligza:íéìâø éî úìèä úìéçúá.xedh:àá àåä ïúùä úøéöòî àìà ,àåä éø÷ ïéî åàìãrvn`a

.seqae:àåä éø÷ ïéîã ,àîè ,íéìâø éî úìèä ìù.mikynp:íé÷áåãî íéìâø éî.`nh:àåä éø÷ ïéîã.mixekra mipalóåñáå òöîàá ,øåäè äìéçúáå
:éñåé éáøë äëìä ïéàå .àîè

b.dlila xdxdnd:éø÷ úôè àöî àìå íç åøùá àöî åúðùî øåòéðùëå ,äùàä ìò àáù äàåøå.`nh:ãâáá åèåòéîá ãáàðù àìà éø÷ äàø éàãåã
.dxedh iyilyd meia rxf zaky zhletdäéòîá òøæä éäúùàã éùéîç ìéì úìéçúá äùîù àðù àì ,úáùá äèìôå úáùá éùéîçá äùîùù ïåâë

àìã ,éùùå éùù ìéìå éùéîç úö÷î àìà éäúùà àìã ,äëéùç íò éùéîç äùîù àðù àì ,éùùå éùù ìéì éùéîç íåéå éùéîç ìéì úåîéìù úåðåò òáøà
àéä äðåòäù ,úåîéìù úåðåò éúù àìà àëéà:äìéì åà íåé åà.xne` l`rnyi 'x,éòéáøá úèìåô ìáà ,äàîè äùåîùì éùéìùá úèìåôã øîåìå ÷åìçì àá

:úåðåòä ïéðîá àìå íéîéä ïéðîá àìà äøåú äãéô÷ä àìã ,åìåëë íåéä úö÷îã àåä äãåî åäéî .äøåäè.zenily zeper rax` ody minrteíà ïåâë

`xephxa yexit

בוע  מתכנסים גשמים שמי  א ),מוק, א , קטן מועד מילאו (עיין ואפילו 

לבעלי כשר  הריהו המקוה, לתוך  ושפכו הקילון  מן  והביאו  בכתף מים
הטבילה. להם עולה שאובים מים שכולו במקוה שאפילו  כלומר  קרי,

לשאוב  מיוחדת משאבה ופירושה יוונית מלה ש"קילון" מפרשים, יש
עמוקה מבאר  מים ìàøNé(רח "א ).בה õøàaL שבארץ המקואות – ÆÀÆÆÄÀÈÅ

או  כשרים מימיהם אם יודעים שאין  מקואות סתם היינו ישראל,
çzônìשאובים, õeçL,העיר לשער מחוץ שהם אלו –íéøLk ÆÇÇÀÅÇÀÅÄ

úBcpì óà,כרת איסור  בהן  שיש פי  על  אף לבעליהן, להתירן  – ÇÇÄ
הם. כשרים סתמם אלו שמקואות çzônäלפי ïî íéðôlî– ÄÄÀÄÄÇÇÀÅÇ

העיר , משער  לפנים שהם ÷ïééøהמקואות éìòáì íéøLkשהרי – ÀÅÄÀÇÂÅÀÈÄ
ובדברי בתפילה להתירם קרי לבעלי הם כשרים שאובים כולם אפילו

לעיל, שבארנו כמו  íéàîhäתורה, ìëì íéìeñôeשהואיל – ÀÄÀÈÇÀÅÄ
לצורך שאובים ממים נעשו  סתמם הרי  הרבה, אדם בני  שם ומצויים

ורחיצה. Cøcìå,כביסה øéòì íéáBøwä :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÀÄÈÄÀÇÆÆ
íéàîè,העיר לשער מחוץ שהם אלו ואפילו הם, פסולים כלומר  – ÀÅÄ

äñéákä éðtî חסרים שהיו בעוד ושמא בהם, שמכבסים לפי – ÄÀÅÇÀÄÈ
שאובים; מים שהם לתוכם, ששפכו  הכביסה ממי íé÷BçøäåÀÈÀÄנפסלו

ומדרך , מעיר  הרחוקים והמקומות –íéøBäè,בהם מכבסים שאין – ÀÄ
הגשמים. מן  שחזקתם לטבילה, כשרים מקואות dkldוסתמם oi`e

.xfril` iaxk

i y i l y m e i
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שכן טבילה, הצריכים קרי בעלי  בענין ללמד  משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב
כל את במים ורחץ זרע שכבת ממנו תצא כי "ואיש  טז ): טו, (ויקרא נאמר בתורה
וכלים  אדם ומטמאה הטומאה אב היא זרע ששכבת ומכאן הערב", עד וטמא בשרו 
וטעון לטומאה, ראשון  הוא הרי בבשרו, אותה הרואה ובין  בה הנוגע ובין  במגע,

– שמש. והערב (mixacטבילה aezkd my lr ,"ixw" mya rxf zakyl e`xw minkge
xedh didi `l xy` yi` ja didi ik" :(`i ,bkdlil dxwn":במי דנה משנתנו –
טבילה. וטעון טמא הוא אם קרי כעין  שראה

äìéáè ïéëéøö íäL ïééø÷ éìòa elà ראו שלא פי  על  אף – ÅÇÂÅÀÈÄÆÅÀÄÄÀÄÈ
ממש אחרונה"):קרי  "משנה íé÷eìç(המאירי; íéî äàø שיצאו – ÈÈÇÄÂÄ

טיפין, íéøeëòטיפין  Bà,עכורים מים שראה או –älçza– ÂÄÇÀÄÈ
רגליים, מי  הטלת מעצירת øBäèבתחילת אלא קרי, זה שאין  – È

בא הוא עכורים òöîàa(רמב"ם ).השתן או חלוקים מים ראה – ÈÆÀÇ
רגליים, מי הטלת מיóBqáeבאמצע שהטיל לאחר  בסוף, או  – Ç

לא àîèרגליים, ברם, טבילה. וצריך הוא, קרי שמין מדרבנן , – ÈÅ
טהור לחולין  אבל  לתרומה, אלא טומאה עליו אבות (ר גזרו  הל' מב"ם 

טו). ה, óBñהטומאות  ãòå älçzî כולם שהטיל  המים היו – ÄÀÄÈÀÇ
עכורים, או חלוקים סוף ועד  קריøBäèמתחילה מחמת זה שאין  – È

הרא"ש ). íéëLîðå(רמב"ם ; íéðáì ונמשכים לבנים מים ראה – ÀÈÄÀÄÀÈÄ
מתחילה àîèכקרי , כך היו שאפילו  מפרשים, יש  הוא; קרי שמין  – ÈÅ

טמא סוף שהוא (המאירי),ועד כותב, למשנתנו  בפירושו הרמב"ם אבל

מדבריו , ומשמע בסוף, או באמצע בין  בתחילה כך  ראה בין טמא
עכורים. או  חלוקים במים כמו טהור , סוף ועד מתחילה כך  היו  שאם

íéøeëòk íéðáì :øîBà éñBé éaø כשראם אלא טמא שאינו  – ÇÄÅÅÀÈÄÈÂÄ
טהור. בתחילה, ראם אם אבל  רגליים, מי  הטלת בסוף או  באמצע

ג ה נ ש מ ר ו א ב

änàä CBzî úBáò ïétè ìéhnäמי הטלת בתחילת אפילו  – ÇÇÄÄÄÈÄÈÇÈ
אחריהן רגליים מי הטלת בלי או ישראל"),רגליים, àîèÈÅ("תפארת

זרע; לשכבת הן  שדומות –àîñç øæòìà éaø éøác,ומשמע – ÄÀÅÇÄÆÀÈÈÄÀÈ
זה  אין  שלדעתם לפי  טהור, שהוא וסוברים, עליו  חולקים שחכמים

הרמב"ם פוסק אמנם וכך ו ).קרי . ה , הטומאות אבות øäøäîäÇÀÇÀÅ(הל'
äìélaבגמרא א )– מג, אשה,מ (נידה שבעל שחלם ãîòåבואר, ÇÇÀÈÀÈÇ

משנתו, והתעורר –íç BøNa àöîe אף חם, היה המין  שאבר  – ÈÈÀÈÇ
זרע, שכבת מצא שלא פי  זרע àîèעל  שכבת ממנו  יצאה שודאי  – ÈÅ

בבגדיו . שנבלעה או  ונתנגבה מעט שהיתה íBiaאלא òøæ úèìBtäÇÆÆÆÇÇ
éLéìMä,שני ביום ופלטה בשבת ששמשה כגון  לשימושה, – ÇÀÄÄ
äøBäè שכן עונות, שלוש אלא שימושה משעת עברו  לא ואפילו – ÀÈ

וכגון  המנין , מן  בה שנבעלה העונה ואין לילה, או יום היא עונה

בין  שאין  ונמצא שני, ליל בתחילת ופלטה שבת ליל בסוף ששימשה
מקום  מכל ראשון, ויום ראשון וליל  שבת יום אלא לפליטתה שימושה

הפולטתו  את מטמא ואינו הזרע נפסד  שכבר  b);טהורה, ,h zay oiir)
íéîòt :øîBà ìàòîLé éaø .äéøæò ïa øæòìà éaø éøácÄÀÅÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÄÄÀÈÅÅÀÈÄ

úBðBò òaøà ïäL עזריה בן  אלעזר  רבי על חולק ישמעאל  רבי  – ÆÅÇÀÇ
הרביעי ביום הפולטת אבל  טמאה, השלישי  ביום זרע שהפולטת וסובר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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úBðBò,Lîç ïäL íéîòt,LL ïäL íéîòt.àáé÷ò éaøøîBà:Lîç íìBòì. §¨¦¤¥¨¥§¨¦¤¥¥©¦£¦¨¥§¨¨¥
„ìàøNiî òøæ úáëL äèìtL úéøëð–äàîè.éøëpî òøæ úáëL äèìtL ìàøNé úa–äøBäè.äLnML äMàä ¨§¦¤¨§¨¦§©¤©¦¦§¨¥§¥¨©¦§¨¥¤¨§¨¦§©¤©¦¨§¦§¨¨¦¨¤¦§¨

úéaä úà äãak àGå äìáèå äãøéå dúéa–äìáè àG elàk.íénä úà ìéhä àGå ìáhL éø÷ ìòa,úà ìéhiLk ¥¨§¨§¨§¨§¨§¦§¨¤©©¦§¦¨§¨©©¤¦¤¨©§¦¦¤©©¦§¤©¦¤
íénä–àîè.éñBé éaøøîBà:ï÷fáe äìBça–àîè.àéøaáe ãìia–øBäè. ©©¦¨¥©¦¥¥©¤©¨¥¨¥©¤¤©¨¦¨
‰äéôa úBòî äðúpL äcð,äìáèå äãøéå–dúàîhî äøBäè,dwø áb ìò àéä äàîè ìáà.äéôa døòN äðúð, ¦¨¤¨§¨¨§¦¨§¨§¨§¨§¨§¨¦ª§¨¨£¨§¥¨¦©©ª¨¨§¨§¨¨§¦¨

dãé äöô÷,äéúBúôN äöø÷–äìáè àG elàk.ïìéaèîe íéìkáe íãàa æçBàä–ïéàîè.Bãé úà çéãä íàå ¨§¨¨¨¨§¨¦§¤¨§¦¨§¨¨¥¨¨¨©¥¦©§¦¨§¥¦§¦¥¦©¤¨
íéna–íéøBäè.ïBòîL éaøøîBà:ätøé,íéî íäa eàBáiL éãk.úéaíéøúqä,íéèîwä úéa–ïéëéøö ïðéà ©©¦§¦©¦¦§¥§©¤§¥¤¨¨¤©¦¥©§¨¦¥©§¨¦¥¨§¦¦

ïäa eàBáiLíéî. ¤¨¨¤©¦

:úáù ìéì úìéçú ãò äàîè äúèéìô ,äëéùç íò [éùéîç] (éòéáø) ìéìá äùîù.zeper yng mdy minrteúåìòá éòéáø íåé úìçúá äùîù íà ïåâë
:úáù ìéì ãò äàîè äúèéìôå ,øçùä.yy mdy minrte:úåîéìù úåðåò ùù åàöîð ,úáù ìéì úìéçú ãò äàîè àéäå éòéáø ìéì úìéçúá äùîùù ïåâë

.yng mlerl xne` `aiwr 'xúåðåò ùîç êåúá úèìåôä ìëã ,úåðåò ùîç íéìùäì úéùù äðåò úö÷î äì íéðúåð ,äðåùàø äðåò úö÷î äàöé íàå .úåðåò
:äéøæò ïá øæòéìà 'øë äëìäå .äàîè úåîéìù

c.d`nh:äèìôù òøæ úáëù ìù äôèä.dxedh:àëéì ïðáøã äàîåè åìéôàå.ziad z` dcak `leúéçåìçì äá øàùé àìù ãò äîöò úà äçð÷ àì
:òøæ úáëù ìù.dlah `l eli`kêåúá éø÷ä ïî øééúùð àîù .àîè íéî ìéèéùëì :íå÷î åúåàá äì øàùðù òøæ úáëù úôè èåìôú àîù ïðéùééçã

:ïúùä íò àöåéå äîàä.xedh `ixaae cliaåìéôàå ,åìòðî ìòåðå åìòðî õìåçå úçà åìâø ìò ãîåòù ìë ,ãìé éåø÷ äîë ãòå .øééúùî ïéàå çëá àöåéù
:éñåé 'øë äëìäå .äðù íéðåîù ïá

d.dz`nehn dxedh:äìòáì úøúåîå ,äãð úàîåèîlr d`nh la`.dwex abàîèî ä÷åøã ,òâî úøåúî äàîèå ,äìéáè íãå÷ úåòîä ìò ùìúðù
:àùîáå òâîá.dita dxry dpzp:äøòùá íéîä åàá àìå.dizezty dvxw:åæá åæ øúåéá äéúåúôù ä÷çã.dlah `l eli`k:äúéäù åîë äìòáì äøåñàå

.oi`nh oliahne milkae mc`a fge`d:íéî åàá àì åúæéçà íå÷îáã.mixedh ,mina eici gicd m`eáåùå äå÷îä éîì øáçúî åéãé ìòù ä÷ùîäù éôì
:äöéöç ïàë ïéà.'eke dtxi xne` oerny 'x:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå.mixzqd zia:äôä êåúå íèåçä êåúå ïæåàä êåú ïåâë.oihnwd ziaìùå éçù ìù

`xephxa yexit

מטמאה  שלמות עונות ארבע בתוך  פליטתה שפעמים ונמצא טהורה,

ליל תחילת עד  פליטתה רביעי, יום בסוף שימשה אם כגון אותה,
ליל חמישי , ויום חמישי  ליל שלמות: עונות ארבע והן  מטמאה, שבת

שישי ; ויום Lîçשישי ïäL íéîòt שימשה אם כגון  עונות, – ÀÈÄÆÅÈÅ
יום  שלמות: עונות חמש  בתוך  מטמאה פליטתה רביעי , יום בתחילת

שישי ; ויום שישי ליל  חמישי , ויום חמישי  ליל  ïäLרביעי , íéîòtÀÈÄÆÅ
LL מטמאה פליטתה רביעי, ליל  בתחילת שימשה אם כגון עונות, – Å

ליל רביעי , ויום רביעי ליל עונות: שש  שהן שבת, ליל  תחילת עד 
שישי. ויום שישי ליל חמישי, ויום øîBà:חמישי  àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ

Lîç íìBòì.טמאה שלמות, עונות חמש בתוך  זרע הפולטת – ÀÈÈÅ
שנאמר ממה למדים שכולם המחלוקת, טעם בענין מבואר א) פו , (שבת בגמרא
אשה", אל  תגשו  אל ימים, לשלשת נכונים "היו טו): יט, (שמות תורה במתן 
שמא  מחשש ימים, שלושה תורה מתן  קודם מנשותיהן שהופרשו ומכאן 
התורה  ניתנה בשבת הכל  ולדברי  שתפלוט; זרע שכבת ידי  על  האשה תיטמא
רבי שלדעת מנשותיהן, לפרוש הציווי  היה אימתי התנאים, ונחלקו לישראל;
והרי שבת, ליל בתחילת וטבלו  בשבת, חמישי  ביום הופרשו  עזריה בן  אלעזר 
ורבי בטהרתן. נשארו  לשימושן, שלישי  יום שהוא בשבת, פלטו  שאפילו 
רביעי, יום סוף עד פירשו  שלא ויש רביעי, ביום שהופרשו  סובר, ישמעאל
ושישי, שישי  ליל  וחמישי , חמישי ליל עונות, ארבע אלא היו שלא ונמצא
התורה  הקפידה שלא טהורה, פליטתן  שבת, בליל  משטבלו כן  פי  על ואף
כמו שש, שהן  ופעמים עונות חמש שהן פעמים ברם, הימים. מנין  על אלא
ביום  שהופרשו  ישמעאל , כרבי  הוא אף סובר עקיבא ורבי  לעיל . שבארנו 
בליל שטבלו וכיון  הופרשו , רביעי  יום של  בשחרית שלדעתו  אלא רביעי ,
עונות  חמש שעל ומכאן  עונות, חמש לטבילה שימוש בין שיש נמצא שבת,
שאם  להשמיענו, כדי "לעולם", לשון  עקיבא רבי ונקט הכתוב. הקפיד  שלמות
חמש  להשלים שישית עונה מקצת לה נותנים ראשונה עונה מקצת יצאה

– ewqtעונות. miwqetd aexe xehd la` ,dixfr oa xfrl` iaxk dkld wqet m"anxd
.`aiwr iaxk

i r i a x m e i
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äàîè ,ìàøNiî òøæ úáëL äèìtL úéøëð,הזרע שכבת – ÈÀÄÆÈÀÈÄÀÇÆÇÄÄÀÈÅÀÅÈ
מישראל. שבאה éøëpî,לפי òøæ úáëL äèìtL ìàøNé úaÇÄÀÈÅÆÈÀÈÄÀÇÆÇÄÈÀÄ

äøBäè סופרים מדברי אפילו לגמרי , טהורה גוי של  זרעו ששכבת – ÀÈ
א ). לד , נידה  dúéa(גמרא  äLnML äMàä,בעלה עם ששימשה – ÈÄÈÆÄÀÈÅÈ

úéaä úà äãak àGå äìáèå äãøéå הטבילה קודם קינחה לא – ÀÈÀÈÀÈÀÈÀÄÀÈÆÇÇÄ
זרע, שכבת של  לחלוחית בו  תישאר שלא עד הערווה, בית elàkÀÄאת

äìáè àG שנשתיירה זרע שכבת טיפת תפלוט שמא שחוששים – ÈÀÈ
מקום באותו úà(ברטנורא ),לה ìéhä àGå ìáhL éø÷ ìòaÇÇÆÄÆÈÇÀÄÄÆ

íénä,שטבל קודם –àîè ,íénä úà ìéhiLk שחוששים – ÇÇÄÀÆÇÄÆÇÇÄÈÅ
השתן. עם ויצא האבר  בתוך  הקרי מן  נשתייר øîBà:שמא éñBé éaøÇÄÅÅ

ï÷fáe äìBça,זקן או חולה היה קרי  בעל  אותו  אם –àîè– ÇÆÇÈÅÈÅ
לעיל ; שבארנו àéøaáeמהטעם ãìiaצעיר אדם היה אם אבל  – ÇÆÆÇÈÄ

כלום.øBäèובריא, משתייר ולא בכוח הקרי ממנו  שיוצא לפי  – È
ב)בגמרא כד, רגלו (חולין על  שעומד  כל  ילד ? נקרא כמה עד  מבואר :

שנה). שמונים בן  הוא (ואפילו  מנעלו ונועל מנעלו  וחולץ אחת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

dúàîhî äøBäè ,äìáèå äãøéå ,äéôa úBòî äðúpL äcðÄÈÆÈÀÈÈÀÄÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÄËÀÈÈ
חוצצות  שבפיה המעות שאין לבעלה, ומותרת נידה, מטומאת –

dwøבטבילה, áb ìò àéä äàîè ìáà אב הנידה רוק שכן  – ÂÈÀÅÈÄÇÇËÈ
באופן  בפיה הנמצא הרוק ואמנם ובמשא, במגע ומטמא הוא הטומאה

קודם  במעות ונדבק נתלש  שהרוק כאן אבל  אותה, מטמא אינו  טבעי 
ראשון  אותה ועושה טבילתה לאחר  ומטמאה חוזר  הריהו  טבילה,

מחמת  בפיה שהתרבה שהרוק לפי  הטעם, מבארים ויש לטומאה.
שלא  פי על אף כמשקה, דינו  שבתוכו לפההמעות חוץ (עיין יצא

י) ח, טמאה כלים  לפיכך  המעות, על ומונח טבילה קודם שנעקר  וכיון  ,
מחמתו äéôa(המאירי).היא døòN äðúð,בשערה המים באו  ולא – ÈÀÈÀÈÈÀÄÈ
dãé äöô÷,בחוזק ידה סגרה או  –äéúBúôN äöø÷ דחקה או  – ÈÀÈÈÈÈÀÈÄÀÆÈ

בזו , זו  äìáèשפתותיה àG elàk.לבעלה ואסורה –æçBàä ÀÄÈÀÈÈÅ
ïéàîè ,ïìéaèîe íéìkáe íãàa בטומאתם נשארים כלומר  – ÈÈÈÇÅÄÇÀÄÈÀÅÄ

לאדם  המים בין חוצצת שאחיזתו לפי  טבלו, לא כאילו שהיו , כמו 

לכלים. íénaאו Bãé úà çéãä íàå,לאחיזתו קודם –íéøBäè ÀÄÅÄÇÆÈÇÇÄÀÄ
המקוה  למי  מתחברים ידו  שעל שהמים לפי  הטבילה, להם שעלתה –

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBìé÷a.çzônì õeçL ìàøNé õøàaL–úBcpì óà íéøLk.çzônä ïî íéðôlî–ïééø÷ éìòáì íéøLk,íéìeñôe §¦¤§¤¤¦§¨¥¤©©§¥©§¥¦©©¦¦¦§¦¦©©§¥©§¥¦§©£¥§¨¦§¦
íéàîhä ìëì.øæòéìà éaøøîBà:Cøcìå øéòì íéáBøwä–äñéákä éðtî íéàîè,íé÷Bçøäå–íéøBäè. §¨©§¥¦©¦¡¦¤¤¥©§¦¨¦§©¤¤§¥¦¦§¥©§¦¨§¨§¦§¦

·äìéáè ïéëéøö íäL ïééø÷ éìòa elà:íéøeëò Bà íé÷eìç íéî äàø,älçza–øBäè,óBqáe òöîàa–àîè, ¥©£¥§¨¦¤¥§¦¦§¦¨¨¨©¦£¦£¦©§¦¨¨¨¤§©©¨¥
óBñ ãòå älçzî–øBäè.íéëLîðå íéðáì–àîè.éñBé éaøøîBà:íéøeëòk íéðáì. ¦§¦¨§©¨§¨¦§¦§¨¦¨¥©¦¥¥§¨¦¨£¦

‚änàä CBzî úBáò ïétè ìéhnä–àîè;éøácàîñç øæòìà éaø.äìéla øäøäîä,íç BøNa àöîe ãîòå– ©©¦¦¦¨¦¨©¨¨¥¦§¥©¦¤§¨¨¦§¨©§©§¥©©§¨§¨©¨¨§¨©
àîè.éLéìMä íBia òøæ úèìBtä–äøBäè;éøácäéøæò ïa øæòìà éaø.ìàòîLé éaøøîBà:òaøà ïäL íéîòt ¨¥©¤¤¤©©©§¦¦§¨¦§¥©¦¤§¨¨¤£©§¨©¦¦§¨¥¥§¨¦¤¥©§©

:øúåî ïéáåàù.oeliwa e`lnzp elit`åàìéîù:äå÷îì íéîä íéëìåäù êøã ùé àîåâ åúåàîå àîåâ êåúì åëôùå óúëá íéî.gztnl uegyçúôì õåç
:äðéãîä.zecpl s` mixykçúôì õåçã ,åàìîúðå íéáåàù íéî íäéìò åìôðå åéä íéøñç àîù ïðéùééç àìå .úøë øåñéà àëéàã â"òàå ,ïäéìòáì ïøéúäì

:íù äéåöî íãà éðá ìâø ïéà äðéãîä.gztnd on miptl:äðéãîä çúôî íéðôì.mi`nhd lkl mileqteíéî óúëá íéàìîîå äáøä íù ïééåöî íãà éðáù
:õåçøìå ñáëì íù íéðúåðå.dqiakd iptn:íù íéñáëîù íéìëä ïî åìñôðå åéä íéøñç øîåì ùéù.mixedh miwegxdeùçéîì àëéìå ïäá íéñáëî ïéàù

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .éëäì
a.miwelgéèîù:úìùìù ïéîë íé÷åìç íéôéè ó.dligza:íéìâø éî úìèä úìéçúá.xedh:àá àåä ïúùä úøéöòî àìà ,àåä éø÷ ïéî åàìãrvn`a

.seqae:àåä éø÷ ïéîã ,àîè ,íéìâø éî úìèä ìù.mikynp:íé÷áåãî íéìâø éî.`nh:àåä éø÷ ïéîã.mixekra mipalóåñáå òöîàá ,øåäè äìéçúáå
:éñåé éáøë äëìä ïéàå .àîè

b.dlila xdxdnd:éø÷ úôè àöî àìå íç åøùá àöî åúðùî øåòéðùëå ,äùàä ìò àáù äàåøå.`nh:ãâáá åèåòéîá ãáàðù àìà éø÷ äàø éàãåã
.dxedh iyilyd meia rxf zaky zhletdäéòîá òøæä éäúùàã éùéîç ìéì úìéçúá äùîù àðù àì ,úáùá äèìôå úáùá éùéîçá äùîùù ïåâë

àìã ,éùùå éùù ìéìå éùéîç úö÷î àìà éäúùà àìã ,äëéùç íò éùéîç äùîù àðù àì ,éùùå éùù ìéì éùéîç íåéå éùéîç ìéì úåîéìù úåðåò òáøà
àéä äðåòäù ,úåîéìù úåðåò éúù àìà àëéà:äìéì åà íåé åà.xne` l`rnyi 'x,éòéáøá úèìåô ìáà ,äàîè äùåîùì éùéìùá úèìåôã øîåìå ÷åìçì àá

:úåðåòä ïéðîá àìå íéîéä ïéðîá àìà äøåú äãéô÷ä àìã ,åìåëë íåéä úö÷îã àåä äãåî åäéî .äøåäè.zenily zeper rax` ody minrteíà ïåâë

`xephxa yexit

בוע  מתכנסים גשמים שמי  א ),מוק, א , קטן מועד מילאו (עיין ואפילו 

לבעלי כשר  הריהו המקוה, לתוך  ושפכו הקילון  מן  והביאו  בכתף מים
הטבילה. להם עולה שאובים מים שכולו במקוה שאפילו  כלומר  קרי,

לשאוב  מיוחדת משאבה ופירושה יוונית מלה ש"קילון" מפרשים, יש
עמוקה מבאר  מים ìàøNé(רח "א ).בה õøàaL שבארץ המקואות – ÆÀÆÆÄÀÈÅ

או  כשרים מימיהם אם יודעים שאין  מקואות סתם היינו ישראל,
çzônìשאובים, õeçL,העיר לשער מחוץ שהם אלו –íéøLk ÆÇÇÀÅÇÀÅÄ

úBcpì óà,כרת איסור  בהן  שיש פי  על  אף לבעליהן, להתירן  – ÇÇÄ
הם. כשרים סתמם אלו שמקואות çzônäלפי ïî íéðôlî– ÄÄÀÄÄÇÇÀÅÇ

העיר , משער  לפנים שהם ÷ïééøהמקואות éìòáì íéøLkשהרי – ÀÅÄÀÇÂÅÀÈÄ
ובדברי בתפילה להתירם קרי לבעלי הם כשרים שאובים כולם אפילו

לעיל, שבארנו כמו  íéàîhäתורה, ìëì íéìeñôeשהואיל – ÀÄÀÈÇÀÅÄ
לצורך שאובים ממים נעשו  סתמם הרי  הרבה, אדם בני  שם ומצויים

ורחיצה. Cøcìå,כביסה øéòì íéáBøwä :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÀÄÈÄÀÇÆÆ
íéàîè,העיר לשער מחוץ שהם אלו ואפילו הם, פסולים כלומר  – ÀÅÄ

äñéákä éðtî חסרים שהיו בעוד ושמא בהם, שמכבסים לפי – ÄÀÅÇÀÄÈ
שאובים; מים שהם לתוכם, ששפכו  הכביסה ממי íé÷BçøäåÀÈÀÄנפסלו

ומדרך , מעיר  הרחוקים והמקומות –íéøBäè,בהם מכבסים שאין – ÀÄ
הגשמים. מן  שחזקתם לטבילה, כשרים מקואות dkldוסתמם oi`e

.xfril` iaxk
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שכן טבילה, הצריכים קרי בעלי  בענין ללמד  משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב
כל את במים ורחץ זרע שכבת ממנו תצא כי "ואיש  טז ): טו, (ויקרא נאמר בתורה
וכלים  אדם ומטמאה הטומאה אב היא זרע ששכבת ומכאן הערב", עד וטמא בשרו 
וטעון לטומאה, ראשון  הוא הרי בבשרו, אותה הרואה ובין  בה הנוגע ובין  במגע,

– שמש. והערב (mixacטבילה aezkd my lr ,"ixw" mya rxf zakyl e`xw minkge
xedh didi `l xy` yi` ja didi ik" :(`i ,bkdlil dxwn":במי דנה משנתנו –
טבילה. וטעון טמא הוא אם קרי כעין  שראה

äìéáè ïéëéøö íäL ïééø÷ éìòa elà ראו שלא פי  על  אף – ÅÇÂÅÀÈÄÆÅÀÄÄÀÄÈ
ממש אחרונה"):קרי  "משנה íé÷eìç(המאירי; íéî äàø שיצאו – ÈÈÇÄÂÄ

טיפין, íéøeëòטיפין  Bà,עכורים מים שראה או –älçza– ÂÄÇÀÄÈ
רגליים, מי  הטלת מעצירת øBäèבתחילת אלא קרי, זה שאין  – È

בא הוא עכורים òöîàa(רמב"ם ).השתן או חלוקים מים ראה – ÈÆÀÇ
רגליים, מי הטלת מיóBqáeבאמצע שהטיל לאחר  בסוף, או  – Ç

לא àîèרגליים, ברם, טבילה. וצריך הוא, קרי שמין מדרבנן , – ÈÅ
טהור לחולין  אבל  לתרומה, אלא טומאה עליו אבות (ר גזרו  הל' מב"ם 

טו). ה, óBñהטומאות  ãòå älçzî כולם שהטיל  המים היו – ÄÀÄÈÀÇ
עכורים, או חלוקים סוף ועד  קריøBäèמתחילה מחמת זה שאין  – È

הרא"ש ). íéëLîðå(רמב"ם ; íéðáì ונמשכים לבנים מים ראה – ÀÈÄÀÄÀÈÄ
מתחילה àîèכקרי , כך היו שאפילו  מפרשים, יש  הוא; קרי שמין  – ÈÅ

טמא סוף שהוא (המאירי),ועד כותב, למשנתנו  בפירושו הרמב"ם אבל

מדבריו , ומשמע בסוף, או באמצע בין  בתחילה כך  ראה בין טמא
עכורים. או  חלוקים במים כמו טהור , סוף ועד מתחילה כך  היו  שאם

íéøeëòk íéðáì :øîBà éñBé éaø כשראם אלא טמא שאינו  – ÇÄÅÅÀÈÄÈÂÄ
טהור. בתחילה, ראם אם אבל  רגליים, מי  הטלת בסוף או  באמצע
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änàä CBzî úBáò ïétè ìéhnäמי הטלת בתחילת אפילו  – ÇÇÄÄÄÈÄÈÇÈ
אחריהן רגליים מי הטלת בלי או ישראל"),רגליים, àîèÈÅ("תפארת

זרע; לשכבת הן  שדומות –àîñç øæòìà éaø éøác,ומשמע – ÄÀÅÇÄÆÀÈÈÄÀÈ
זה  אין  שלדעתם לפי  טהור, שהוא וסוברים, עליו  חולקים שחכמים

הרמב"ם פוסק אמנם וכך ו ).קרי . ה , הטומאות אבות øäøäîäÇÀÇÀÅ(הל'
äìélaבגמרא א )– מג, אשה,מ (נידה שבעל שחלם ãîòåבואר, ÇÇÀÈÀÈÇ

משנתו, והתעורר –íç BøNa àöîe אף חם, היה המין  שאבר  – ÈÈÀÈÇ
זרע, שכבת מצא שלא פי  זרע àîèעל  שכבת ממנו  יצאה שודאי  – ÈÅ

בבגדיו . שנבלעה או  ונתנגבה מעט שהיתה íBiaאלא òøæ úèìBtäÇÆÆÆÇÇ
éLéìMä,שני ביום ופלטה בשבת ששמשה כגון  לשימושה, – ÇÀÄÄ
äøBäè שכן עונות, שלוש אלא שימושה משעת עברו  לא ואפילו – ÀÈ

וכגון  המנין , מן  בה שנבעלה העונה ואין לילה, או יום היא עונה

בין  שאין  ונמצא שני, ליל בתחילת ופלטה שבת ליל בסוף ששימשה
מקום  מכל ראשון, ויום ראשון וליל  שבת יום אלא לפליטתה שימושה

הפולטתו  את מטמא ואינו הזרע נפסד  שכבר  b);טהורה, ,h zay oiir)
íéîòt :øîBà ìàòîLé éaø .äéøæò ïa øæòìà éaø éøácÄÀÅÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÄÄÀÈÅÅÀÈÄ

úBðBò òaøà ïäL עזריה בן  אלעזר  רבי על חולק ישמעאל  רבי  – ÆÅÇÀÇ
הרביעי ביום הפולטת אבל  טמאה, השלישי  ביום זרע שהפולטת וסובר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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מטמאה  שלמות עונות ארבע בתוך  פליטתה שפעמים ונמצא טהורה,

ליל תחילת עד  פליטתה רביעי, יום בסוף שימשה אם כגון אותה,
ליל חמישי , ויום חמישי  ליל שלמות: עונות ארבע והן  מטמאה, שבת

שישי ; ויום Lîçשישי ïäL íéîòt שימשה אם כגון  עונות, – ÀÈÄÆÅÈÅ
יום  שלמות: עונות חמש  בתוך  מטמאה פליטתה רביעי , יום בתחילת

שישי ; ויום שישי ליל  חמישי , ויום חמישי  ליל  ïäLרביעי , íéîòtÀÈÄÆÅ
LL מטמאה פליטתה רביעי, ליל  בתחילת שימשה אם כגון עונות, – Å

ליל רביעי , ויום רביעי ליל עונות: שש  שהן שבת, ליל  תחילת עד 
שישי. ויום שישי ליל חמישי, ויום øîBà:חמישי  àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ

Lîç íìBòì.טמאה שלמות, עונות חמש בתוך  זרע הפולטת – ÀÈÈÅ
שנאמר ממה למדים שכולם המחלוקת, טעם בענין מבואר א) פו , (שבת בגמרא
אשה", אל  תגשו  אל ימים, לשלשת נכונים "היו טו): יט, (שמות תורה במתן 
שמא  מחשש ימים, שלושה תורה מתן  קודם מנשותיהן שהופרשו ומכאן 
התורה  ניתנה בשבת הכל  ולדברי  שתפלוט; זרע שכבת ידי  על  האשה תיטמא
רבי שלדעת מנשותיהן, לפרוש הציווי  היה אימתי התנאים, ונחלקו לישראל;
והרי שבת, ליל בתחילת וטבלו  בשבת, חמישי  ביום הופרשו  עזריה בן  אלעזר 
ורבי בטהרתן. נשארו  לשימושן, שלישי  יום שהוא בשבת, פלטו  שאפילו 
רביעי, יום סוף עד פירשו  שלא ויש רביעי, ביום שהופרשו  סובר, ישמעאל
ושישי, שישי  ליל  וחמישי , חמישי ליל עונות, ארבע אלא היו שלא ונמצא
התורה  הקפידה שלא טהורה, פליטתן  שבת, בליל  משטבלו כן  פי  על ואף
כמו שש, שהן  ופעמים עונות חמש שהן פעמים ברם, הימים. מנין  על אלא
ביום  שהופרשו  ישמעאל , כרבי  הוא אף סובר עקיבא ורבי  לעיל . שבארנו 
בליל שטבלו וכיון  הופרשו , רביעי  יום של  בשחרית שלדעתו  אלא רביעי ,
עונות  חמש שעל ומכאן  עונות, חמש לטבילה שימוש בין שיש נמצא שבת,
שאם  להשמיענו, כדי "לעולם", לשון  עקיבא רבי ונקט הכתוב. הקפיד  שלמות
חמש  להשלים שישית עונה מקצת לה נותנים ראשונה עונה מקצת יצאה

– ewqtעונות. miwqetd aexe xehd la` ,dixfr oa xfrl` iaxk dkld wqet m"anxd
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äàîè ,ìàøNiî òøæ úáëL äèìtL úéøëð,הזרע שכבת – ÈÀÄÆÈÀÈÄÀÇÆÇÄÄÀÈÅÀÅÈ
מישראל. שבאה éøëpî,לפי òøæ úáëL äèìtL ìàøNé úaÇÄÀÈÅÆÈÀÈÄÀÇÆÇÄÈÀÄ

äøBäè סופרים מדברי אפילו לגמרי , טהורה גוי של  זרעו ששכבת – ÀÈ
א ). לד , נידה  dúéa(גמרא  äLnML äMàä,בעלה עם ששימשה – ÈÄÈÆÄÀÈÅÈ

úéaä úà äãak àGå äìáèå äãøéå הטבילה קודם קינחה לא – ÀÈÀÈÀÈÀÈÀÄÀÈÆÇÇÄ
זרע, שכבת של  לחלוחית בו  תישאר שלא עד הערווה, בית elàkÀÄאת

äìáè àG שנשתיירה זרע שכבת טיפת תפלוט שמא שחוששים – ÈÀÈ
מקום באותו úà(ברטנורא ),לה ìéhä àGå ìáhL éø÷ ìòaÇÇÆÄÆÈÇÀÄÄÆ

íénä,שטבל קודם –àîè ,íénä úà ìéhiLk שחוששים – ÇÇÄÀÆÇÄÆÇÇÄÈÅ
השתן. עם ויצא האבר  בתוך  הקרי מן  נשתייר øîBà:שמא éñBé éaøÇÄÅÅ

ï÷fáe äìBça,זקן או חולה היה קרי  בעל  אותו  אם –àîè– ÇÆÇÈÅÈÅ
לעיל ; שבארנו àéøaáeמהטעם ãìiaצעיר אדם היה אם אבל  – ÇÆÆÇÈÄ

כלום.øBäèובריא, משתייר ולא בכוח הקרי ממנו  שיוצא לפי  – È
ב)בגמרא כד, רגלו (חולין על  שעומד  כל  ילד ? נקרא כמה עד  מבואר :

שנה). שמונים בן  הוא (ואפילו  מנעלו ונועל מנעלו  וחולץ אחת
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dúàîhî äøBäè ,äìáèå äãøéå ,äéôa úBòî äðúpL äcðÄÈÆÈÀÈÈÀÄÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÄËÀÈÈ
חוצצות  שבפיה המעות שאין לבעלה, ומותרת נידה, מטומאת –

dwøבטבילה, áb ìò àéä äàîè ìáà אב הנידה רוק שכן  – ÂÈÀÅÈÄÇÇËÈ
באופן  בפיה הנמצא הרוק ואמנם ובמשא, במגע ומטמא הוא הטומאה

קודם  במעות ונדבק נתלש  שהרוק כאן אבל  אותה, מטמא אינו  טבעי 
ראשון  אותה ועושה טבילתה לאחר  ומטמאה חוזר  הריהו  טבילה,

מחמת  בפיה שהתרבה שהרוק לפי  הטעם, מבארים ויש לטומאה.
שלא  פי על אף כמשקה, דינו  שבתוכו לפההמעות חוץ (עיין יצא

י) ח, טמאה כלים  לפיכך  המעות, על ומונח טבילה קודם שנעקר  וכיון  ,
מחמתו äéôa(המאירי).היא døòN äðúð,בשערה המים באו  ולא – ÈÀÈÀÈÈÀÄÈ
dãé äöô÷,בחוזק ידה סגרה או  –äéúBúôN äöø÷ דחקה או  – ÈÀÈÈÈÈÀÈÄÀÆÈ

בזו , זו  äìáèשפתותיה àG elàk.לבעלה ואסורה –æçBàä ÀÄÈÀÈÈÅ
ïéàîè ,ïìéaèîe íéìkáe íãàa בטומאתם נשארים כלומר  – ÈÈÈÇÅÄÇÀÄÈÀÅÄ

לאדם  המים בין חוצצת שאחיזתו לפי  טבלו, לא כאילו שהיו , כמו 

לכלים. íénaאו Bãé úà çéãä íàå,לאחיזתו קודם –íéøBäè ÀÄÅÄÇÆÈÇÇÄÀÄ
המקוה  למי  מתחברים ידו  שעל שהמים לפי  הטבילה, להם שעלתה –

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡íãàa ïéööBç elà:ïzLô éèeçå øîö éèeç,ðaä éLàøaL úBòeöøäåúB.äãeäé éaøøîBà:øòN ìLå øîö ìL ¥§¦¨¨¨¥¤¤§¥¦§¨§¨§¤§¨¥©¨©¦§¨¥¤¤¤§¤¥¨

ïéööBç íðéà,íäa ïéàa íénäL éðtî. ¥¨§¦¦§¥¤©©¦¨¦¨¤
·ï÷fäå álä é÷ì÷,äMàa íéøúqä úéáe,ïéòì õeçL óeìôì,äknì õeçL ãìâå,äéìòL äièøäå,Láiä óøNe, ¦§¥©¥§©¨¨¥©§¨¦¨¦¨¦§¤¨©¦§¤¤¤©©¨§¨§¦¨¤¨¤¨§¨©¨¥

BøNa ìòL äàBö éãìâå,ïøtvä úçzL ÷öáe,ïéìeîìnäå,ïåiä èéèå,íéøöBiä èéèå,õâåéðåé.ïåiä èéè eäæéà? §¦§¥¨¤©§¨¨¥¤©©©¦Ÿ¤§©¦§¦§¦©¨¥§¦©§¦§¥§¥¦¥¤¦©¨¥
úBøBaä èéè äæ,øîàpLíéìäú)(â ,î:"ïåiä èéhî ïBàL øBaî éðìòiå".BòîLîk ïéøöBiä èéè.éñBé éaøøäèî ¤¦©¤¤¡©©©£¥¦¦¨¦¦©¨¥¦©§¦§©§¨©¦¥§©¥

ïéøöBé ìLa,ä÷øî ìLa ànèîe.éðåé õâå–íéëøcä úBãúé elà,ïúBà ïéìéaèî àGå ïäa ïéìáBè ïéàL.ìk øàLe §¤§¦§©¥§¤¨¥¨§¥§¥¦¥¦§©§¨¦¤¥§¦¨¤§©§¦¦¨§¨¨

:èî÷ð íøùáù äð÷æå ï÷æ ìù ïéèî÷ ,éîð éà .äåøò.min oda e`aiy jixv oi`áéúëã(å"è àø÷éå)úôéèùá éëå ,íéîá óèù àì åéãéå áæä åá òâé øùà ìëå
åøîà ïë éô ìò óàå .íéøúñä úéáì èøô ,äàøðá åøùá ìë óà äàøðá åéãé äî êì øîåì àìà ,êéøö àåä íééç íéîá óåâä ìë úìéáè àìäå ,áæä øäèð íéãé

:ïðéòá íéî úàéáì éåàøä íå÷î ,íéî ïäá àåáì ïéëéøö ïéàã éäðã ,äìáéè úòùá äéèî÷ äçéãî äùà àäúù åúéá êåúá íãà ãîìé íìåòì íéîëç
h`.zerevxde ozyt ihege xnv iheg .oivveg el`éîä úåòðåîå ùàøáù øòùá úå÷ãåäî ïäå ,ïùàøáù øòù ïäá úåòì÷î úåðáäù:øòùá ñðëéìî í

.mivveg oi` xry lye xnv lyùàøáù íéèåç à÷åãå .ïäá íéñðëð íéîäù éôì ,íéîëç åì íéãåî øòù ìù íéèåç ìáà ,øîö ìùá äãåäé 'øë äëìä ïéàå
.äîöò úà ú÷ðåç äùà ïéàù ,íéööåç ïéà øàåö ìù ìáà ,ïéööåç

a.ald iwlw:äòéæä ïî íéñàîð ïäå ,úåøùøù ïéòë äùòðå êáúñðù áìä ãâðë äæçáù øòù.dy`a mixzqd ziaeåúåàá êáúñîå æçàð øòùäù éðôî
äðéàã äéåðôá ìáà ,äöéöç éåä íéøúñä úéáã àåä äìòá ìò äðâúú àìù äîöò ìò úãô÷îù äàåùð äùàá à÷åãå .êåìëìäå óåðéèäå äòéæä úîçî íå÷î

:äöéöç íéøúñä úéá éåä àì úãô÷î.seltl:ïéòä úàåö.cilb:ãéìâ äùòðå ùáéúîù äëîä ïî àöåéä øéø.yaid sxyeóøùä ïî äøùá ìò äéä íà
:íù ùáéúðå ,úåøéôä ïî åà úåðìéàäî óèåðä.exya lry d`ev iclb:ãéìâ úéùòðå äùáéúðù.oilenlnde÷öáá åà èéèá úåëìëåìî íãà ìù åéãéùë

:íéøåòù ìù íéøéâøâ ïéîë åãé ìò äùòð äúøáç ìò úçà åãé ììåîå äòéæá åà.dwixn lyaïéàù ,å÷ãñðù éìëä åá ï÷úì éåùò ,äöéá ïáåìá éåøùä èéè
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .íéùð é÷åøîú ïåùì ,ä÷éøî .åúåà ïéçîî íéîä.mikxc zecziçì àåäùëå .åéìò íéëìäîù íãà éðá êåìä éãé ìò êòîúîù èéè

:úåãúé éáâ ìò êìäîë äàøðå ïäéìò êìäì äù÷ù ,íéëøãä ãúé àø÷ð ùáé àåäùëå ,éðåé õâ àø÷ð.mda oilaeh oi`y:äæë èéè äå÷îá äéä íà`le
.oze` oiliahn:èéèä íå÷îá ä÷ùä à÷ìñ àìã ,åéîéî åàîèð íà ïúåà ïéìéáèî àìå ,íéùøôî ùéå .åøùá ìò äéä íà.mewnewdíéîîçîù úùåçð éìë

`xephxa yexit

חציצה. כאן  ätøéואין  :øîBà ïBòîL éaø,באחיזתו ידו  –éãk ÇÄÄÀÅÀÇÆÀÅ
íéî íäa eàBáiL; סובר קמא תנא אבל אחיזתו. במקומות – ÆÈÈÆÇÄ

הרמב"ם  פסק וכן  ירפה. לא שמא גזירה טמאים, ידו  ריפה שאפילו 

יא). ב, מקואות שאפילו (הל' וסובר , מחמיר  שמעון שרבי  מפרשים, ויש 
קמא  ותנא ידיו ; ריפה כן אם אלא מועיל  זה אין  במים ידו  הדיח

הידים ריפוי  שכן  וכל מועילה בלבד שהדחה וכן סובר , (הרשב"א;

ההלכה ― –מובאת קמא תנא קצח ,כדעת דעה יורה ערוך  ובשולחן בטור

íéøúqäכח). úéa כגו הפה,– תוך החוטם, תוך  האוזן , תוך úéaן  ÅÇÀÈÄÅ
íéèîwä,שבגוף –íéî ïäa eàBáiL ïéëéøö ïðéàשנאמר – ÇÀÈÄÅÈÀÄÄÆÈÈÆÇÄ

יא): טו, וכי(ויקרא  במים", שטף לא וידיו  הזב בו  יגע אשר  "וכל

הוא  חיים במים הגוף כל טבילת והלא הזב, נטהר ידים בשטיפת
פרט  בנראה, כל  אף בנראה ידיו מה ללמדנו : הכתוב בא אלא צריך ?

טבילה צריך שאין  הסתרים כהנים),לבית טעון (תורת שאין  כלומר 
חכמים  אמרו כן פי על  ואף הידיים. כמו הגלויים אברים אלא טבילה

ב): סו, נידה האשה (גמרא  שתהא ביתו, בתוך אדם ילמד  לעולם
שיבואו  צריכים שאינם פי על שאף טבילה, בשעת קמטיה בין  מדיחה

מים. לביאת ראויים שיהיו צריך  מקום מכל  מים, בהם

i y i n g m e i
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מקום  בכל לבוא המים צריכים הטבילה שבשעת הקודמת, במשנה למדנו  כבר 

דברים  לפרט בא והוא חציצה, בדיני  לעסוק מוסיף פרקנו  פוסלת. וחציצה בגוף,

ובכלים. באדם החוצצים

íãàa ïéööBç elà:אדם בטבילת –,ïzLô éèeçå øîö éèeç ÅÀÄÈÈÈÅÆÆÀÅÄÀÈ
úBðaä éLàøaL úBòeöøäå מהדקות שהבנות והרצועות החוטים – ÀÈÀÆÀÈÅÇÈ

השיער . ובין ביניהם נכנסים המים ואין  שערן, את äãeäéבהם éaøÇÄÀÈ
øòN ìLå øîö ìL :øîBà, שער של או  צמר של  חוטים –íðéà ÅÆÆÆÀÆÅÈÅÈ

íäa ïéàa íénäL éðtî ,ïéööBçכך כל  מתהדקים שאינם – ÀÄÄÀÅÆÇÇÄÈÄÈÆ
בגמרא בברייתא בהם. נכנסים ב )והמים נז , שמודים (שבת מובא,

שהמים  מפני  חוצצים, שאינם שער, של בחוטים יהודה לרבי  חכמים

בהם. minkgk.נכנסים dklde
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אדם. בטבילת החוצצים בדברים ממשיכה משנתנו 

álä é÷ì÷,שנסתבך שבחזה השיער –ï÷fäå,שנסתבך הזקן ושער – ÄÀÅÇÅÀÇÈÈ
äMàa íéøúqä úéáe,שנסתבך באשה הערווה בית ושער –óeìôì ÅÇÀÈÄÈÄÈÄÀ

ïéòì õeçL, לעין שחוץ בעור  ונדבקה העין  מן שיצאה הליחה – ÆÈÇÄ
äknì õeçL ãìâå,שפתה על  והגלידה המכה מן  שיצאה ליחה – ÀÆÆÆÇÇÈ
äéìòL äièøäå,המכה שעל  משחה עם והתחבושת –óøNe ÀÈÀÄÈÆÈÆÈÀÈ

Láiä בשרו על  שנדבק הפירות מן או האילן  מן  היוצא שרף – ÇÈÅ
BøNaונתייבש, ìòL äàBö éãìâå בשרו על שנדבק לכלוך  – ÀÄÀÅÈÆÇÀÈ
ïøtväונתייבש, úçzL ÷öáe,שם ומדובק המהודק –ïéìeîìnäå ÈÅÆÇÇÇÄÙÆÀÇÄÀÄ

אותן  כשמשפשפים מזוהמות בידים המצטברים דקים לכלוך גלילי  –
בזו, éðåéזו õâå ,íéøöBiä èéèå ,ïåiä èéèå שהמשנה כמו – ÀÄÇÈÅÀÄÇÀÄÀÅÀÅÄ

והולכת. øîàpL:מפרשת ,úBøBaä èéè äæ ?ïåiä èéè eäæéàÅÆÄÇÈÅÆÄÇÆÆÁÇ
"ïåiä èéhî ïBàL øBaî éðìòiå" הו היון  שטיט והרי טיט – א ÇÇÂÅÄÄÈÄÄÇÈÅ

BòîLîkהבורות. ïéøöBiä èéèכלי יוצרי בו  שמשתמשים טיט – ÄÇÀÄÀÇÀÈ
ïéøöBéחרס. ìLa øäèî éñBé éaø הוא היוצרין  טיט שלדעתו  – ÇÄÅÀÇÅÀÆÀÄ

חוצץ, ואינו  כך , כל מתדבקים שאינם הטיט מיני  ànèîeÀÇÅכשאר
ä÷øî ìLa ביצה בלובן שנילוש  טיט והוא מריקה, של בטיט – ÀÆÈÅÈ

כלים סדקי בו ישראל").לתקן  "תפארת ברטנורא; dkld(הר"ש ; oi`e
.iqei iaxkíéëøcä úBãúé elà ,éðåé õâå שבזמן שבדרכים, טיט – ÀÅÀÅÄÅÄÀÇÀÈÄ

נקרא  לח וכשהוא עליו, להלוך וקשה כיתדות, בולט הוא יבש  שהוא

יווני ; mpicגץ elld hihd ipin lkïäa ïéìáBè ïéàL היה אם – ÆÅÀÄÈÆ
כטיט  למקוה מצטרף שאינו  בהם, טובלים אין  המקוה, בתוך מהם

ו)הנרוק ב, א ; ז , לעיל ïúBà,(עיין ïéìéaèî àGå שאין ויש  – ÀÇÀÄÄÈ
על הללו הטיט ממיני  שיש שכל  ומפרשים, "אותן", תיבת גורסים

חוצץ שהוא מפני אותו, מטבילים אין  הר "ב).בשרו , המאירי; (רמב"ם ;

שלפנינו: הגירסה לפי  מפרשים `ozeויש oiliahn `le נטמאו אם –

הטיט  במקום עולה השקה שאין  טהור , למקוה השקה דרך  מימיו,

çì(הר "ש). àeäLk Ba ïéìéaèî ,èéhä ìk øàLeכלומר – ÀÈÈÇÄÇÀÄÄÀÆÇ
חושש ואינו טובל, הוא הרי  הטיט, מיני  משאר עליו  שיש  שהאדם
במים, נמחה הוא זה שבכגון  לח, הוא כשהטיט והוא חציצה, משום
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èéhä–çì àeäLk Ba ïéìéaèî.åéìâø ìòL ÷áàa ìaèé àGå.ïéîçta ñeî÷îwä úà ìaèé àG,ïk íà àlà ©¦©§¦¦§¤©§¦§Ÿ§¨¨¤©©§¨¦§Ÿ¤©ª§§©¤¨¦¤¨¦¥
óLôL. ¦§¥

‚ïéööBç ïéàL elà:Làøä é÷ì÷,éçMä úéáe,Léàa íéøúqä úéáe.øæòéìà éaøøîBà:äMàä ãçàå Léàä ãçà, ¥¤¥§¦¦§¥¨Ÿ¥©¤¦¥©§¨¦¨¦©¦¡¦¤¤¥¤¨¨¦§¤¨¨¦¨
åéìò ãét÷nä ìk–õöBç,éàLååéìò ãét÷î Bð–õöBç Bðéà. ¨©©§¦¨¨¥§¤¥©§¦¨¨¥¥

„ïéòaL óeìôì,äknä ìòL ãìâå,çlä óøNe,BøNa ìòL äàBö éëeìëìå,ïøtvä úçzL äàBöå,úìcìãîä ïøtöå, ¦§¤¨©¦§¤¤¤©©©¨§¨©©§¦§¥¨¤©§¨§¨¤©©©¦Ÿ¤§¦Ÿ¤©§ª§¤¤
ïè÷ ìL úeLk–ànèî àGå àîè àG.äknä ìòL íeø÷–ànèîe àîè. §¤¨¨¨¥§§©¥§¤©©©¨¨¥§©¥

:ïéîçô åéáéáñ äùòð åéáâ ìò äìåòù úáäìùäå ïùòä úîçîå ,íéîä åá.sytyi ok m` `l`:åéáâ ìòù ïéîçôä
b.yi`a mixzqd ziae:úéùéøôãë äàåùð àìà úãô÷î ïéà äùà åìéôàå .ãéô÷î åðéà ùéàã.uveg epi` eilr citwn epi`yeáåø ìò äéäé àìù àåäå

õöåç åðéà ,åéìò ãéô÷îù ô"òà ,óåâä èåòéîá àåä õöåçä øáãä íà øîåìë ,åèåòéî .äøåú øáã õöåç ,åéìò ãéô÷îå åáåø ,äöéöç ïéðòì äëìää ÷ñôå .åôåâ
ãéô÷î åðéàù åèåòéî ìò åøæâ àìå .ãéôé÷îä åáåø íåùî éîð ãéô÷îä åèåòéî ìòå ,ãéô÷îä åáåø íåùî ãéô÷î åðéàù åáåø ìò åøæâ íéîëç ìáà ,äøåúä ïî

:äøéæâì äøéæâ øåæâðå íå÷éð ïðàå äøéæâ àôåâ àéäã ,ãéô÷îä åèåòéî åèà
c.oiray seltlêåúá ,ùáéá ïéá çìá ïéá ãéô÷î íãà ïéòì õåçã ,éåä àîòèå .õöåç ùáéá ïéá çìá ïéá ,ìéòìã ïéòì õåçùå .õöåç ùáéá ,õöåç åðéà çìá

:ãéô÷î åðéà çìá ,ãéô÷î ùáéá ïéòä.ohw ly zeykéåø÷ øòù åúåàå ,éáøòá ñ"å÷àô ïéøå÷ù ïéàåù÷á ãìåðù øòùä ïéòë ,íéðè÷ä øùáá ãìåð øòù ïéîë
:äèåù øòù åì úåàøå÷ íéùðäå ,ïè÷ ìù úåùë éåø÷ åì äîåãä ïè÷ ìù øòù êë ,úåùé÷ ìù úåùë äðùî ïåùìá.`nh `løòù åúåàá äàîåè äòâð íà

:ïè÷ä àîèð àì.`nhn `leè ïè÷ä äéä íàäæ øòù áéùç àìã ,òâåðä àîèð àì ,åøùáá òâð àìå øòù åúåàá íãà òâðå ,úåàîåèä úåáàî úçàá àî
:àéöåäìå äàîåè ñéðëäì ãé
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שלושת  בין  ההבדל והרי  חוצץ. הטיט כל שאר אף יבש, כשהוא אבל 
הטיט  מיני ששאר  הטיט, מיני שאר  ובין לעיל ששנינו הטיט מיני 

לפי חוצצים, אינם לחים כשהם אבל חוצצים, יבשים כשהם דווקא
וא  במים, הם אפילו שנמחים לעיל  שנימנו  הטיט מיני  שלושת ילו 

ידי על  אלא עוברים ואינם לגוף שנדבקים חוצצים, לחים כשהם

הרבה והסמ "ג).שפשוף הרמב"ם  בשם יוסף " áàa÷("בית ìaèé àGåÀÄÀÙÀÈÈ
åéìâø ìòLחוצץ ויהא במים יתגבל שמא בשם – שלמה " ("מלאכת ÆÇÇÀÈ

הטבילההערוך ); לו עלתה טבל , אם בדיעבד מקואות אבל הל' (רמב "ם

י); כן ב, אם אלא הטבילה לו  עלתה לא בדיעבד  שאף סוברים, ויש

בחמין  רגלו שהטביל  או רגליו שעל האבק את àG(הר"ש).שפשף
ìaèé:גורסים ויש  –liahi `l–ïéîçta ñeî÷îwä úà היינו – ÄÀÙÆÇËÀÀÇÆÈÄ

בו , המים חימום בשעת והשלהבת העשן מחמת עליו  שעלה בפיח
óLôL ïk íà àlà. גביו שעל  הפיח את – ÆÈÄÅÄÀÅ

i y y m e i
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elà,הדברים –ïéööBç ïéàL:אדם בטבילת –Làøä é÷ì÷– ÅÆÅÀÄÄÀÅÈÙ
שנסתבכו, הראש  éçMäשערות úéáe היינו השחי , בית וקלקי – ÅÇÆÄ

הזרוע, שתחת ומפותל מסובך Léàaשער íéøúqä úéáeוקלקי – ÅÇÀÈÄÈÄ
שנסתבך . בגבר הערווה שער היינו באיש, הסתרים øæòéìàבית éaøÇÄÁÄÆÆ

äMàä ãçàå Léàä ãçà :øîBà,האשה ובין  האיש בין  –ìk ÅÆÈÈÄÀÆÈÈÄÈÈ
åéìò ãét÷nä שיהא רוצה ואינו עליו  מקפיד שהאדם דבר כל  – ÇÇÀÄÈÈ

גופו , בטבילה,õöBçעל –åéìò ãét÷î BðéàLå שאין דבר וכל – ÅÀÆÅÇÀÄÈÈ
גופו , על  שיהא עליו מקפיד õöBçהאדם Bðéàיש בטבילה. – ÅÅ

בית  קלקי לענין היא אליעזר  ורבי קמא תנא של שהמחלוקת מבארים,
אבל חוצצים באשה הסתרים בית קלקי  קמא תנא שלדעת הסתרים,

באשה  הסתרים בית וקלקי חוצצים; אינם באיש  הסתרים בית קלקי
על להקפיד הנשים רוב ודרך שהואיל נשואות, בנשים דווקא היינו 

שהואיל באיש, ולהיפך חוצץ; זה הרי מקפדת, שאינה באשה אף כך,
חוצץ, אינו שמקפיד  במי אף כך, על מקפידים אינם הגברים ורוב

תלוי הכל  באשה ובין  באיש שבין סובר, אליעזר  ורבי דעתו. שבטלה
הטובל של  איגר).בקפידתו עקיבא  רבי בתוספות  מובא  ויש(הרשב "א,

חוצצים  שאלו לעיל , ששנינו  מה כל  על  חולק אליעזר  שרבי  מבארים,
הטובל של בקפידא החציצה ענין  תלוי  לדעתו שכן  חוצצים, אין ואלו

מקפידים  אינם העולם שכל  פי  על אף עליו , מקפיד הטובל שאם בלבד,
אין  עליו , מקפיד  אינו  אם לקולא, וכן  בטבילתו, חוצץ זה הרי  עליו,

ששנינו: וזהו חוצץ. dy`dזה cg`e yi`d cg` שרוב פי על  אף ,
אין  אנשים ורוב הסתרים, בית לענין  להקפיד  דרכן  הנשואות נשים

בעצמו  הטובל אחר  אלא הרוב, אחר  הולכים אין  להקפיד , דרכם

אחרונה"). `xfril.("משנה  iaxk dkld oi`e

– שבסיפא שהפיסקה מפרשים `epiיש eilr citwn oi`ye uveg eilr citwnd lk
uvegאליעזר ורבי  פרקנו , בסוף להלן  הכלל  שנשנה כמו הכל , לדברי  היא –

לומר: אלא בא dy`dלא cg`e yi`d cg` הסתרים בית בקלקי  שווה דינם
h mei zetqez" oiir).("ae
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חוצצים  שאינם דברים לפרט מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
האדם. בטבילת

ïéòaL óeìôìבגמרא ומבואר  העין; שבתוך  הליחה פז ,– (נידה  ÄÀÆÈÇÄ
שחוץ א), לפלוף ברם, חוצץ. יבש אבל  חוצץ, אינו לח לפלוף שדווקא

מקפיד אדם לעין  שחוץ הוא, והטעם חוצץ. יבש בין לח בין לעין

בלח  מקפיד, ביבש  העין  שבתוך בלפלוף ואילו  ביבש , בין  בלח בין 
מקפיד ; äknäאינו ìòL ãìâåהמכה פי שכנגד יוסף"– ("בית  ÀÆÆÆÇÇÇÈ

והראב"ד); הרמב"ם פי çläעל óøNe או האילן מן היוצא שרף – ÀÈÇÇ
לח; הוא ועדיין גופו  על  שנדבק הפירות ìòLמן  äàBö éëeìëìåÀÄÀÅÈÆÇ

BøNa; נתייבשו לא שעדיין  –ïøtvä úçzL äàBöåהלכלוך – ÀÈÀÈÆÇÇÇÄÙÆ
בצפרניו; בשרו גירוד  ידי על הזיעה מן שם ïøtöåÀÄÙÆהמתלקט

úìcìãîä;בה ותלויה האצבע מן  שנתלשה –ïè÷ ìL úeLk ÇÀËÀÆÆÀÆÈÈ
גורסים: ויש –ohw ly zeyke,(הגר "א) הנמצא הדק והשער  כלומר

חוצץ. אינו הוא אף כך , אחר  נושר שהוא התינוק, àîèבבשר  àGÈÅ
ànèî àGå שאינם או שחוצצים לעיל , שנימנו  מאלו  אחד כל – ÀÀÇÅ

nh`,חוצצים, `lבאחד טומאה נגעה עלשאם הגוף נטמא לא מהם,

nhn`,ידו ; `le,נטמא לא מהם, באחד אדם ונגע טמא הגוף שאם
לגוף. חיבור אינם אלו la`ànèîeשכל àîè ,äknä ìòL íeø÷ÀÆÇÇÇÈÈÅÀÇÅ

ולפיכך הטומאות, מגע לענין הבשר כעור  שדינו –,`nh נגעה שאם
האדם, נטמא אדם, של מכתו  בקרום nhn`,טומאה mb okeשטהור

נטמא. טמא, אדם של מכתו  בקרום שנגע

– הסיפא את eke'בארנו "ohw ly zeyk"בעל גם מפרש וכן הגר"א. לפי  –
ישראל ". "תפארת

באדם  חוצצים שאינם הדברים בין הקטן " "כשות מונה בחיבורו  הרמב"ם ואף
,(ci ,a ze`ewn 'ld)הרמב"ם כותב גם c):וכן ,` zn z`neh 'ld)שעל "קרום

כעור אינה הקטן  שעל  וכשות טומאות מגע לענין הבשר  כעור  הוא הרי המכה
הגירסה  הרמב"ם לפני  שהיתה טוב", יום "תוספות לבעל  נראה ומכאן  הבשר ",

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íãàa ïéööBç elà:ïzLô éèeçå øîö éèeç,ðaä éLàøaL úBòeöøäåúB.äãeäé éaøøîBà:øòN ìLå øîö ìL ¥§¦¨¨¨¥¤¤§¥¦§¨§¨§¤§¨¥©¨©¦§¨¥¤¤¤§¤¥¨

ïéööBç íðéà,íäa ïéàa íénäL éðtî. ¥¨§¦¦§¥¤©©¦¨¦¨¤
·ï÷fäå álä é÷ì÷,äMàa íéøúqä úéáe,ïéòì õeçL óeìôì,äknì õeçL ãìâå,äéìòL äièøäå,Láiä óøNe, ¦§¥©¥§©¨¨¥©§¨¦¨¦¨¦§¤¨©¦§¤¤¤©©¨§¨§¦¨¤¨¤¨§¨©¨¥

BøNa ìòL äàBö éãìâå,ïøtvä úçzL ÷öáe,ïéìeîìnäå,ïåiä èéèå,íéøöBiä èéèå,õâåéðåé.ïåiä èéè eäæéà? §¦§¥¨¤©§¨¨¥¤©©©¦Ÿ¤§©¦§¦§¦©¨¥§¦©§¦§¥§¥¦¥¤¦©¨¥
úBøBaä èéè äæ,øîàpLíéìäú)(â ,î:"ïåiä èéhî ïBàL øBaî éðìòiå".BòîLîk ïéøöBiä èéè.éñBé éaøøäèî ¤¦©¤¤¡©©©£¥¦¦¨¦¦©¨¥¦©§¦§©§¨©¦¥§©¥

ïéøöBé ìLa,ä÷øî ìLa ànèîe.éðåé õâå–íéëøcä úBãúé elà,ïúBà ïéìéaèî àGå ïäa ïéìáBè ïéàL.ìk øàLe §¤§¦§©¥§¤¨¥¨§¥§¥¦¥¦§©§¨¦¤¥§¦¨¤§©§¦¦¨§¨¨

:èî÷ð íøùáù äð÷æå ï÷æ ìù ïéèî÷ ,éîð éà .äåøò.min oda e`aiy jixv oi`áéúëã(å"è àø÷éå)úôéèùá éëå ,íéîá óèù àì åéãéå áæä åá òâé øùà ìëå
åøîà ïë éô ìò óàå .íéøúñä úéáì èøô ,äàøðá åøùá ìë óà äàøðá åéãé äî êì øîåì àìà ,êéøö àåä íééç íéîá óåâä ìë úìéáè àìäå ,áæä øäèð íéãé

:ïðéòá íéî úàéáì éåàøä íå÷î ,íéî ïäá àåáì ïéëéøö ïéàã éäðã ,äìáéè úòùá äéèî÷ äçéãî äùà àäúù åúéá êåúá íãà ãîìé íìåòì íéîëç
h`.zerevxde ozyt ihege xnv iheg .oivveg el`éîä úåòðåîå ùàøáù øòùá úå÷ãåäî ïäå ,ïùàøáù øòù ïäá úåòì÷î úåðáäù:øòùá ñðëéìî í

.mivveg oi` xry lye xnv lyùàøáù íéèåç à÷åãå .ïäá íéñðëð íéîäù éôì ,íéîëç åì íéãåî øòù ìù íéèåç ìáà ,øîö ìùá äãåäé 'øë äëìä ïéàå
.äîöò úà ú÷ðåç äùà ïéàù ,íéööåç ïéà øàåö ìù ìáà ,ïéööåç

a.ald iwlw:äòéæä ïî íéñàîð ïäå ,úåøùøù ïéòë äùòðå êáúñðù áìä ãâðë äæçáù øòù.dy`a mixzqd ziaeåúåàá êáúñîå æçàð øòùäù éðôî
äðéàã äéåðôá ìáà ,äöéöç éåä íéøúñä úéáã àåä äìòá ìò äðâúú àìù äîöò ìò úãô÷îù äàåùð äùàá à÷åãå .êåìëìäå óåðéèäå äòéæä úîçî íå÷î

:äöéöç íéøúñä úéá éåä àì úãô÷î.seltl:ïéòä úàåö.cilb:ãéìâ äùòðå ùáéúîù äëîä ïî àöåéä øéø.yaid sxyeóøùä ïî äøùá ìò äéä íà
:íù ùáéúðå ,úåøéôä ïî åà úåðìéàäî óèåðä.exya lry d`ev iclb:ãéìâ úéùòðå äùáéúðù.oilenlnde÷öáá åà èéèá úåëìëåìî íãà ìù åéãéùë

:íéøåòù ìù íéøéâøâ ïéîë åãé ìò äùòð äúøáç ìò úçà åãé ììåîå äòéæá åà.dwixn lyaïéàù ,å÷ãñðù éìëä åá ï÷úì éåùò ,äöéá ïáåìá éåøùä èéè
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .íéùð é÷åøîú ïåùì ,ä÷éøî .åúåà ïéçîî íéîä.mikxc zecziçì àåäùëå .åéìò íéëìäîù íãà éðá êåìä éãé ìò êòîúîù èéè

:úåãúé éáâ ìò êìäîë äàøðå ïäéìò êìäì äù÷ù ,íéëøãä ãúé àø÷ð ùáé àåäùëå ,éðåé õâ àø÷ð.mda oilaeh oi`y:äæë èéè äå÷îá äéä íà`le
.oze` oiliahn:èéèä íå÷îá ä÷ùä à÷ìñ àìã ,åéîéî åàîèð íà ïúåà ïéìéáèî àìå ,íéùøôî ùéå .åøùá ìò äéä íà.mewnewdíéîîçîù úùåçð éìë

`xephxa yexit

חציצה. כאן  ätøéואין  :øîBà ïBòîL éaø,באחיזתו ידו  –éãk ÇÄÄÀÅÀÇÆÀÅ
íéî íäa eàBáiL; סובר קמא תנא אבל אחיזתו. במקומות – ÆÈÈÆÇÄ

הרמב"ם  פסק וכן  ירפה. לא שמא גזירה טמאים, ידו  ריפה שאפילו 

יא). ב, מקואות שאפילו (הל' וסובר , מחמיר  שמעון שרבי  מפרשים, ויש 
קמא  ותנא ידיו ; ריפה כן אם אלא מועיל  זה אין  במים ידו  הדיח

הידים ריפוי  שכן  וכל מועילה בלבד שהדחה וכן סובר , (הרשב"א;

ההלכה ― –מובאת קמא תנא קצח ,כדעת דעה יורה ערוך  ובשולחן בטור

íéøúqäכח). úéa כגו הפה,– תוך החוטם, תוך  האוזן , תוך úéaן  ÅÇÀÈÄÅ
íéèîwä,שבגוף –íéî ïäa eàBáiL ïéëéøö ïðéàשנאמר – ÇÀÈÄÅÈÀÄÄÆÈÈÆÇÄ

יא): טו, וכי(ויקרא  במים", שטף לא וידיו  הזב בו  יגע אשר  "וכל

הוא  חיים במים הגוף כל טבילת והלא הזב, נטהר ידים בשטיפת
פרט  בנראה, כל  אף בנראה ידיו מה ללמדנו : הכתוב בא אלא צריך ?

טבילה צריך שאין  הסתרים כהנים),לבית טעון (תורת שאין  כלומר 
חכמים  אמרו כן פי על  ואף הידיים. כמו הגלויים אברים אלא טבילה

ב): סו, נידה האשה (גמרא  שתהא ביתו, בתוך אדם ילמד  לעולם
שיבואו  צריכים שאינם פי על שאף טבילה, בשעת קמטיה בין  מדיחה

מים. לביאת ראויים שיהיו צריך  מקום מכל  מים, בהם

i y i n g m e i
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מקום  בכל לבוא המים צריכים הטבילה שבשעת הקודמת, במשנה למדנו  כבר 

דברים  לפרט בא והוא חציצה, בדיני  לעסוק מוסיף פרקנו  פוסלת. וחציצה בגוף,

ובכלים. באדם החוצצים

íãàa ïéööBç elà:אדם בטבילת –,ïzLô éèeçå øîö éèeç ÅÀÄÈÈÈÅÆÆÀÅÄÀÈ
úBðaä éLàøaL úBòeöøäå מהדקות שהבנות והרצועות החוטים – ÀÈÀÆÀÈÅÇÈ

השיער . ובין ביניהם נכנסים המים ואין  שערן, את äãeäéבהם éaøÇÄÀÈ
øòN ìLå øîö ìL :øîBà, שער של או  צמר של  חוטים –íðéà ÅÆÆÆÀÆÅÈÅÈ

íäa ïéàa íénäL éðtî ,ïéööBçכך כל  מתהדקים שאינם – ÀÄÄÀÅÆÇÇÄÈÄÈÆ
בגמרא בברייתא בהם. נכנסים ב )והמים נז , שמודים (שבת מובא,

שהמים  מפני  חוצצים, שאינם שער, של בחוטים יהודה לרבי  חכמים

בהם. minkgk.נכנסים dklde
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אדם. בטבילת החוצצים בדברים ממשיכה משנתנו 

álä é÷ì÷,שנסתבך שבחזה השיער –ï÷fäå,שנסתבך הזקן ושער – ÄÀÅÇÅÀÇÈÈ
äMàa íéøúqä úéáe,שנסתבך באשה הערווה בית ושער –óeìôì ÅÇÀÈÄÈÄÈÄÀ

ïéòì õeçL, לעין שחוץ בעור  ונדבקה העין  מן שיצאה הליחה – ÆÈÇÄ
äknì õeçL ãìâå,שפתה על  והגלידה המכה מן  שיצאה ליחה – ÀÆÆÆÇÇÈ
äéìòL äièøäå,המכה שעל  משחה עם והתחבושת –óøNe ÀÈÀÄÈÆÈÆÈÀÈ

Láiä בשרו על  שנדבק הפירות מן או האילן  מן  היוצא שרף – ÇÈÅ
BøNaונתייבש, ìòL äàBö éãìâå בשרו על שנדבק לכלוך  – ÀÄÀÅÈÆÇÀÈ
ïøtväונתייבש, úçzL ÷öáe,שם ומדובק המהודק –ïéìeîìnäå ÈÅÆÇÇÇÄÙÆÀÇÄÀÄ

אותן  כשמשפשפים מזוהמות בידים המצטברים דקים לכלוך גלילי  –
בזו, éðåéזו õâå ,íéøöBiä èéèå ,ïåiä èéèå שהמשנה כמו – ÀÄÇÈÅÀÄÇÀÄÀÅÀÅÄ

והולכת. øîàpL:מפרשת ,úBøBaä èéè äæ ?ïåiä èéè eäæéàÅÆÄÇÈÅÆÄÇÆÆÁÇ
"ïåiä èéhî ïBàL øBaî éðìòiå" הו היון  שטיט והרי טיט – א ÇÇÂÅÄÄÈÄÄÇÈÅ

BòîLîkהבורות. ïéøöBiä èéèכלי יוצרי בו  שמשתמשים טיט – ÄÇÀÄÀÇÀÈ
ïéøöBéחרס. ìLa øäèî éñBé éaø הוא היוצרין  טיט שלדעתו  – ÇÄÅÀÇÅÀÆÀÄ

חוצץ, ואינו  כך , כל מתדבקים שאינם הטיט מיני  ànèîeÀÇÅכשאר
ä÷øî ìLa ביצה בלובן שנילוש  טיט והוא מריקה, של בטיט – ÀÆÈÅÈ

כלים סדקי בו ישראל").לתקן  "תפארת ברטנורא; dkld(הר"ש ; oi`e
.iqei iaxkíéëøcä úBãúé elà ,éðåé õâå שבזמן שבדרכים, טיט – ÀÅÀÅÄÅÄÀÇÀÈÄ

נקרא  לח וכשהוא עליו, להלוך וקשה כיתדות, בולט הוא יבש  שהוא

יווני ; mpicגץ elld hihd ipin lkïäa ïéìáBè ïéàL היה אם – ÆÅÀÄÈÆ
כטיט  למקוה מצטרף שאינו  בהם, טובלים אין  המקוה, בתוך מהם

ו)הנרוק ב, א ; ז , לעיל ïúBà,(עיין ïéìéaèî àGå שאין ויש  – ÀÇÀÄÄÈ
על הללו הטיט ממיני  שיש שכל  ומפרשים, "אותן", תיבת גורסים

חוצץ שהוא מפני אותו, מטבילים אין  הר "ב).בשרו , המאירי; (רמב"ם ;

שלפנינו: הגירסה לפי  מפרשים `ozeויש oiliahn `le נטמאו אם –

הטיט  במקום עולה השקה שאין  טהור , למקוה השקה דרך  מימיו,

çì(הר "ש). àeäLk Ba ïéìéaèî ,èéhä ìk øàLeכלומר – ÀÈÈÇÄÇÀÄÄÀÆÇ
חושש ואינו טובל, הוא הרי  הטיט, מיני  משאר עליו  שיש  שהאדם
במים, נמחה הוא זה שבכגון  לח, הוא כשהטיט והוא חציצה, משום

izdw - zex`ean zeipyn
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èéhä–çì àeäLk Ba ïéìéaèî.åéìâø ìòL ÷áàa ìaèé àGå.ïéîçta ñeî÷îwä úà ìaèé àG,ïk íà àlà ©¦©§¦¦§¤©§¦§Ÿ§¨¨¤©©§¨¦§Ÿ¤©ª§§©¤¨¦¤¨¦¥
óLôL. ¦§¥

‚ïéööBç ïéàL elà:Làøä é÷ì÷,éçMä úéáe,Léàa íéøúqä úéáe.øæòéìà éaøøîBà:äMàä ãçàå Léàä ãçà, ¥¤¥§¦¦§¥¨Ÿ¥©¤¦¥©§¨¦¨¦©¦¡¦¤¤¥¤¨¨¦§¤¨¨¦¨
åéìò ãét÷nä ìk–õöBç,éàLååéìò ãét÷î Bð–õöBç Bðéà. ¨©©§¦¨¨¥§¤¥©§¦¨¨¥¥

„ïéòaL óeìôì,äknä ìòL ãìâå,çlä óøNe,BøNa ìòL äàBö éëeìëìå,ïøtvä úçzL äàBöå,úìcìãîä ïøtöå, ¦§¤¨©¦§¤¤¤©©©¨§¨©©§¦§¥¨¤©§¨§¨¤©©©¦Ÿ¤§¦Ÿ¤©§ª§¤¤
ïè÷ ìL úeLk–ànèî àGå àîè àG.äknä ìòL íeø÷–ànèîe àîè. §¤¨¨¨¥§§©¥§¤©©©¨¨¥§©¥

:ïéîçô åéáéáñ äùòð åéáâ ìò äìåòù úáäìùäå ïùòä úîçîå ,íéîä åá.sytyi ok m` `l`:åéáâ ìòù ïéîçôä
b.yi`a mixzqd ziae:úéùéøôãë äàåùð àìà úãô÷î ïéà äùà åìéôàå .ãéô÷î åðéà ùéàã.uveg epi` eilr citwn epi`yeáåø ìò äéäé àìù àåäå

õöåç åðéà ,åéìò ãéô÷îù ô"òà ,óåâä èåòéîá àåä õöåçä øáãä íà øîåìë ,åèåòéî .äøåú øáã õöåç ,åéìò ãéô÷îå åáåø ,äöéöç ïéðòì äëìää ÷ñôå .åôåâ
ãéô÷î åðéàù åèåòéî ìò åøæâ àìå .ãéôé÷îä åáåø íåùî éîð ãéô÷îä åèåòéî ìòå ,ãéô÷îä åáåø íåùî ãéô÷î åðéàù åáåø ìò åøæâ íéîëç ìáà ,äøåúä ïî

:äøéæâì äøéæâ øåæâðå íå÷éð ïðàå äøéæâ àôåâ àéäã ,ãéô÷îä åèåòéî åèà
c.oiray seltlêåúá ,ùáéá ïéá çìá ïéá ãéô÷î íãà ïéòì õåçã ,éåä àîòèå .õöåç ùáéá ïéá çìá ïéá ,ìéòìã ïéòì õåçùå .õöåç ùáéá ,õöåç åðéà çìá

:ãéô÷î åðéà çìá ,ãéô÷î ùáéá ïéòä.ohw ly zeykéåø÷ øòù åúåàå ,éáøòá ñ"å÷àô ïéøå÷ù ïéàåù÷á ãìåðù øòùä ïéòë ,íéðè÷ä øùáá ãìåð øòù ïéîë
:äèåù øòù åì úåàøå÷ íéùðäå ,ïè÷ ìù úåùë éåø÷ åì äîåãä ïè÷ ìù øòù êë ,úåùé÷ ìù úåùë äðùî ïåùìá.`nh `løòù åúåàá äàîåè äòâð íà

:ïè÷ä àîèð àì.`nhn `leè ïè÷ä äéä íàäæ øòù áéùç àìã ,òâåðä àîèð àì ,åøùáá òâð àìå øòù åúåàá íãà òâðå ,úåàîåèä úåáàî úçàá àî
:àéöåäìå äàîåè ñéðëäì ãé

`xephxa yexit

שלושת  בין  ההבדל והרי  חוצץ. הטיט כל שאר אף יבש, כשהוא אבל 
הטיט  מיני ששאר  הטיט, מיני שאר  ובין לעיל ששנינו הטיט מיני 

לפי חוצצים, אינם לחים כשהם אבל חוצצים, יבשים כשהם דווקא
וא  במים, הם אפילו שנמחים לעיל  שנימנו  הטיט מיני  שלושת ילו 

ידי על  אלא עוברים ואינם לגוף שנדבקים חוצצים, לחים כשהם

הרבה והסמ "ג).שפשוף הרמב"ם  בשם יוסף " áàa÷("בית ìaèé àGåÀÄÀÙÀÈÈ
åéìâø ìòLחוצץ ויהא במים יתגבל שמא בשם – שלמה " ("מלאכת ÆÇÇÀÈ

הטבילההערוך ); לו עלתה טבל , אם בדיעבד מקואות אבל הל' (רמב "ם

י); כן ב, אם אלא הטבילה לו  עלתה לא בדיעבד  שאף סוברים, ויש

בחמין  רגלו שהטביל  או רגליו שעל האבק את àG(הר"ש).שפשף
ìaèé:גורסים ויש  –liahi `l–ïéîçta ñeî÷îwä úà היינו – ÄÀÙÆÇËÀÀÇÆÈÄ

בו , המים חימום בשעת והשלהבת העשן מחמת עליו  שעלה בפיח
óLôL ïk íà àlà. גביו שעל  הפיח את – ÆÈÄÅÄÀÅ

i y y m e i
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elà,הדברים –ïéööBç ïéàL:אדם בטבילת –Làøä é÷ì÷– ÅÆÅÀÄÄÀÅÈÙ
שנסתבכו, הראש  éçMäשערות úéáe היינו השחי , בית וקלקי – ÅÇÆÄ

הזרוע, שתחת ומפותל מסובך Léàaשער íéøúqä úéáeוקלקי – ÅÇÀÈÄÈÄ
שנסתבך . בגבר הערווה שער היינו באיש, הסתרים øæòéìàבית éaøÇÄÁÄÆÆ

äMàä ãçàå Léàä ãçà :øîBà,האשה ובין  האיש בין  –ìk ÅÆÈÈÄÀÆÈÈÄÈÈ
åéìò ãét÷nä שיהא רוצה ואינו עליו  מקפיד שהאדם דבר כל  – ÇÇÀÄÈÈ

גופו , בטבילה,õöBçעל –åéìò ãét÷î BðéàLå שאין דבר וכל – ÅÀÆÅÇÀÄÈÈ
גופו , על  שיהא עליו מקפיד õöBçהאדם Bðéàיש בטבילה. – ÅÅ

בית  קלקי לענין היא אליעזר  ורבי קמא תנא של שהמחלוקת מבארים,
אבל חוצצים באשה הסתרים בית קלקי  קמא תנא שלדעת הסתרים,

באשה  הסתרים בית וקלקי חוצצים; אינם באיש  הסתרים בית קלקי
על להקפיד הנשים רוב ודרך שהואיל נשואות, בנשים דווקא היינו 

שהואיל באיש, ולהיפך חוצץ; זה הרי מקפדת, שאינה באשה אף כך,
חוצץ, אינו שמקפיד  במי אף כך, על מקפידים אינם הגברים ורוב

תלוי הכל  באשה ובין  באיש שבין סובר, אליעזר  ורבי דעתו. שבטלה
הטובל של  איגר).בקפידתו עקיבא  רבי בתוספות  מובא  ויש(הרשב "א,

חוצצים  שאלו לעיל , ששנינו  מה כל  על  חולק אליעזר  שרבי  מבארים,
הטובל של בקפידא החציצה ענין  תלוי  לדעתו שכן  חוצצים, אין ואלו

מקפידים  אינם העולם שכל  פי  על אף עליו , מקפיד הטובל שאם בלבד,
אין  עליו , מקפיד  אינו  אם לקולא, וכן  בטבילתו, חוצץ זה הרי  עליו,

ששנינו: וזהו חוצץ. dy`dזה cg`e yi`d cg` שרוב פי על  אף ,
אין  אנשים ורוב הסתרים, בית לענין  להקפיד  דרכן  הנשואות נשים

בעצמו  הטובל אחר  אלא הרוב, אחר  הולכים אין  להקפיד , דרכם

אחרונה"). `xfril.("משנה  iaxk dkld oi`e

– שבסיפא שהפיסקה מפרשים `epiיש eilr citwn oi`ye uveg eilr citwnd lk
uvegאליעזר ורבי  פרקנו , בסוף להלן  הכלל  שנשנה כמו הכל , לדברי  היא –

לומר: אלא בא dy`dלא cg`e yi`d cg` הסתרים בית בקלקי  שווה דינם
h mei zetqez" oiir).("ae
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חוצצים  שאינם דברים לפרט מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
האדם. בטבילת

ïéòaL óeìôìבגמרא ומבואר  העין; שבתוך  הליחה פז ,– (נידה  ÄÀÆÈÇÄ
שחוץ א), לפלוף ברם, חוצץ. יבש אבל  חוצץ, אינו לח לפלוף שדווקא

מקפיד אדם לעין  שחוץ הוא, והטעם חוצץ. יבש בין לח בין לעין

בלח  מקפיד, ביבש  העין  שבתוך בלפלוף ואילו  ביבש , בין  בלח בין 
מקפיד ; äknäאינו ìòL ãìâåהמכה פי שכנגד יוסף"– ("בית  ÀÆÆÆÇÇÇÈ

והראב"ד); הרמב"ם פי çläעל óøNe או האילן מן היוצא שרף – ÀÈÇÇ
לח; הוא ועדיין גופו  על  שנדבק הפירות ìòLמן  äàBö éëeìëìåÀÄÀÅÈÆÇ

BøNa; נתייבשו לא שעדיין  –ïøtvä úçzL äàBöåהלכלוך – ÀÈÀÈÆÇÇÇÄÙÆ
בצפרניו; בשרו גירוד  ידי על הזיעה מן שם ïøtöåÀÄÙÆהמתלקט

úìcìãîä;בה ותלויה האצבע מן  שנתלשה –ïè÷ ìL úeLk ÇÀËÀÆÆÀÆÈÈ
גורסים: ויש –ohw ly zeyke,(הגר "א) הנמצא הדק והשער  כלומר

חוצץ. אינו הוא אף כך , אחר  נושר שהוא התינוק, àîèבבשר  àGÈÅ
ànèî àGå שאינם או שחוצצים לעיל , שנימנו  מאלו  אחד כל – ÀÀÇÅ

nh`,חוצצים, `lבאחד טומאה נגעה עלשאם הגוף נטמא לא מהם,

nhn`,ידו ; `le,נטמא לא מהם, באחד אדם ונגע טמא הגוף שאם
לגוף. חיבור אינם אלו la`ànèîeשכל àîè ,äknä ìòL íeø÷ÀÆÇÇÇÈÈÅÀÇÅ

ולפיכך הטומאות, מגע לענין הבשר כעור  שדינו –,`nh נגעה שאם
האדם, נטמא אדם, של מכתו  בקרום nhn`,טומאה mb okeשטהור

נטמא. טמא, אדם של מכתו  בקרום שנגע

– הסיפא את eke'בארנו "ohw ly zeyk"בעל גם מפרש וכן הגר"א. לפי  –
ישראל ". "תפארת

באדם  חוצצים שאינם הדברים בין הקטן " "כשות מונה בחיבורו  הרמב"ם ואף
,(ci ,a ze`ewn 'ld)הרמב"ם כותב גם c):וכן ,` zn z`neh 'ld)שעל "קרום

כעור אינה הקטן  שעל  וכשות טומאות מגע לענין הבשר  כעור  הוא הרי המכה
הגירסה  הרמב"ם לפני  שהיתה טוב", יום "תוספות לבעל  נראה ומכאן  הבשר ",

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéìka ïéööBç elà:úéëeëæ éìëa øBnäå úôfä,õeçaî ïéa íéðôaî ïéa,Lbøcä ìòå àìáhä ìòå ïçìMä ìò, ¥§¦©¥¦©¤¤§©¦§¥§¦¥¦¦§¦¥¦©©©ª§¨§©©©§¨§©©©§¥
íéi÷pä ìò–ïéööBç,ïéñeìaä ìò–ïéööBç ïðéà.úéaä ìòa úBhî ìò–õöBç,éðò ìL ìòå–õöBç Bðéà.ìò ©©§¦¦§¦©©§¦¥¨§¦©¦©©©©¦¥§©¤¨¦¥¥©

úéaä ìòa ìL óekà–õöBç,ïé÷wæ ìL ìòå–õöBç Bðéà.ìòåõöBç úòcønä.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà: ¦¤©©©©¦¥§©¤©¨¦¥¥§©©©§©©¥©¨¦§¤©§¦¥¥
ãòé÷ìèéàä øqàk. ©§¦¨¨¦©§¦
ÂõöBç Bðéà ãçà ãvî íéãâaä ìò,õöBç ïéããö éðMî.äãeäé éaøíeMî øîBàìàòîLé éaø:ãçà ãvî óà. ©©§¨¦¦©¤¨¥¥¦§¥§¨¦¥©¦§¨¥¦©¦¦§¨¥©¦©¤¨

éñBé éaøøîBà:íéàpa ìLãçà ãvî,ïéããö éðMî øea ìLå. ©¦¥¥¤©¨¦¦©¤¨§¤¦§¥§¨¦

d.xende:øîçå íéñøåâ íéøôñ ùéå .æ"òìá å÷ñåî.ybxcìò úáùéå íåâøú .äðè÷ äèîäãåáë äèî(â"ë ìà÷æçé):ïéùâøã.oivveg miiwpd lréãô÷ã íåùî
:ïäéìò.oiqelaìåãâ ììë ÷øôá àøîâá åì äîåãå .íéëìëåìî[å"ò óã úáù]:äñåìá äñéò.oivveg opi`úéáä ìòá úåèîã àîòè åðééäå .åäéìò éãô÷ àìã
:éðòå.seki`:àùîä àùåðùë øåîçä ìò ïéîéùîù øåò ìù àåäå .óëåà åîë.miwwfúëñîá ,àéøù äøñç ïéá àéìî ïéá à÷éæ ïåùì .øåò ìù úåãåðä éàùåð

äøæ äãåáò('ñ óã):.uveg epi`:êåìëìä ìò ïéãéô÷î ïéàù.iwlhi`d xqi`k cr÷"úå .õöåç åðéà ïàëî úåçô ,õöåç ,äøåòù éøéâøâ äòáøàë áçø àåäù
:àî÷ àðúë äëìäå .õöåç øñéàëî úåçô åìéôà àìà ,àøåòéù äéá áéäé àì

e.miccv ipyn:ãâáä éøáò éðùî øáåòù.mi`pa lyãéîìú ìë ïðçåé 'ø øîàã ,íäéãâááù ááø ìò éãô÷å íìåò ìù åðéðáá íé÷ñåòù íéîëç éãéîìú
:äúéî áééç åéãâá ìò ááø àöîðù íëç.xea lyeìéòì ïøîàã úòãøîå .øáòì øáòî àöåé ë"à àìà åéãâááù êåìëì ìò ãéô÷ àìå .õøàä íòî òåøâ

éðùî øáåòù åðééä ,õöåçã:éñåé éáøë äëìäå .õøàä íò ìù åãâáî äáåùç úòãøî àäú àìã .íéããö
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nhn`".במשנתנו: `le `nh `l oke .ohw ly zeyke" אמנם מונה שמשנתנו  כלומר 
היא  חציצה דיני  שאגב אלא חוצצים, שאינם הדברים בין  קטן  של כשות

קטן של בכשות לטומאה חיבור דיני גם wqitdy`מביאה ,`"xbd x`any enk `le)
oiae mivvegy mze` oia ,epwxta epnipy el` lk lr daqen "`nhn `le `nh `l"

(mivveg oi`y mze`.המכה שעל ובקרום
הגירסה  כפי אותה שמפרש משמע, למשנתנו  הרמב"ם של  מפירושו  אבל 

כותב: הוא שכן וכו ', מטמא" ולא טמא לא קטן  של "כשות "xkfeשלפנינו:
dxeagd inexw ihtyn xkefy itl ,dvivgd zpeekn epi`y it lr s`e dpd xeaicd df

,"dvivgaלענין כאן  הובאה לא קטן של כשות על  שההלכה הדברים, פירוש
ושנינו שהואיל המכה", שעל "קרום משום בלבד , טומאה לענין  אלא חציצה

לפי חוצץ, אינו  המכה שעל וגלד  חוצץ, למכה שחוץ התנא שגלד  בא כך
כך ואגב לטומאה, חיבור הוא המכה שעל  שקרום חציצה, אגב להשמיענו

לטומאה. חיבור  שאינה להיפך, שדינה קטן, של כשות ענין גם הקדים
מברטנורא. הרב וכן  המאירי , מפרש אמנם וכך

של כשות בחיבורו הרמב"ם שמונה שמה מעירים, יש זה פירוש לפי  ברם,
מתוספתא  אלא ממשנתנו  מקורו אין באדם, חוצצים שאינם הדברים בין קטן 

ג  ג , קמא בבא y"xbdlכלים epzkqn lr "dxdh ixry" xtqa "dxdh ztqez" oiir)
.(oxeb Ð wi'vpexeb
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øBnäå úôfä :íéìka ïéööBç elà; המור מאילן  הנוטף השרף – ÅÀÄÇÅÄÇÆÆÀÇ
גורסים: xngde,ויש ztfdõeçaî ïéa íéðôaî ïéa ,úéëeëæ éìëaÄÀÅÀÄÅÄÄÀÄÅÄÇ

באחורי דבוקים שהם בין  הכלי  בפנים דבוקים המור או שהזפת בין  –

בגמרא חוצצים. הם הרי ב)הכלי , טו, זכוכית (שבת  כלי  שאמנם מבואר,
החול, מן ברייתם ותחילת שהואיל חכמים, מגזירת אלא נטמאים אינם
טהרה  להם שאין  גם ומכאן  חרס, ככלי חכמים אותם עשו  לפיכך

שניקבו כגון מדובר שבמשנתנו  אלא חרס, ככלי zxeznבמקוה exdhe)
Ð ezxdhn ezxiay qxg ilk ixdy ,qxg ilkאבר),רש "י לתוכן  והטיף

,(zxter)אחר הולך  הכל  האומר: היא, מאיר  רבי לדעת ומשנתנו
מקבלים  הם הרי הזכוכית, כלי  את מעמיד  שהאבר וכיון  המעמיד,

המשנה  ובאה במקוה, טהרה להם יש הלכך  מתכת, כלי בתורת טומאה
מבחוץ. בין מבפנים בין בהם חוצצים והמור  הזפת זה שבכגון ללמד ,

חלקים, שהם זכוכית, כלי  נקטה שמשנתנו שם, ברש "י  מבואר  גם כן –
מאליו , שנופל לפי  בהם, הנדבק אחר ודבר טיט על  מקפיד  אדם ואין

אלא  חוצץ ואין עליהם, ומקפיד  מאד  בהם נדבקים ומור  זפת ואילו 
כלים שבשאר  ומכאן , עליו . המקפיד הנדבק דבר  אחר  ודבר  טיט אפילו 

צורך שאין להיפך , מפרשים ויש  עליהם. ומקפיד  הואיל חוצצים, בהם
זכוכית, בכלי  גם שחוצצים הכלים בכל החוצצים דברים בשאר  לומר 

שהדרך מאחר  הכלים, בשאר חוצצים שאין  ומור, זפת אפילו  אלא

לעולם לזפותם הדרך  ואין  הואיל חוצצים, זכוכית בכלי ("בית לזפותם,

הסמ "ג); בשם ïçìMäיוסף " ìò, השולחן על שהיו  והמור הזפת – ÇÇËÀÈ
àìáhä ìòå,הטבלה על  או  –Lbøcä ìòå; הדרגש על  או – ÀÇÇÇÀÈÀÇÇÇÀÅ

ונמוכה, קטנה ספה ïéööBçמין ,íéi÷pä ìò או השולחן  אם – ÇÇÀÄÄÀÄ
מפני בהם, חוצצים והמור הזפת נקיים, היו  הדרגש  או הטבלא

עליהם; ïéñeìaäשמקפידים ìò,המלוכלכים –ïéööBç ïðéà– ÇÇÀÄÅÈÀÄ
עליהם. מקפידים שאין  úéaäמפני  ìòa úBhî ìò או הזפת – ÇÄÇÇÇÇÄ
הבית, בעל  מטות שעל להקפידõöBçהמור הבית בעל  שדרך לפי  – Å

עליהן, לכלוך  יהא שלא מיטותיו éðòעל ìL ìòå מטות על  אבל  – ÀÇÆÈÄ
עני, õöBçשל Bðéà. הנקיון על כך  כל להקפיד עני של דרכו שאין – ÅÅ

úéaä ìòa ìL óekà ìòשל האוכף על  שהיו  המור  או  הזפת – ÇÄÆÇÇÇÇÄ
משא, בשביל  חמורו על נותנו  שהוא הבית, שדרכו õöBçבעל  – Å

האוכף, נקיון  על  להקפיד  הבית בעל ïé÷wæשל ìL ìòåועל – ÀÇÆÇÈÄ
חמוריהם, על נאדות נושאי של  õöBçהאוכף Bðéà מקפידים שאינם – ÅÅ

שעליו ; הלכלוך  úòcønäעל  ìòå והרוכב החמור , גב על  שנותנים – ÀÇÇÇÀÇÇ
עליה, בגמראõöBçיושב ומבואר א ),– קיד, בכגון (שבת דווקא Å

השני . לצד גם עבר ãòשהכתם :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇ
é÷ìèéàä øqàkכאיסר לפחות גדול המור או  הזפת מקום אם – ÀÄÈÈÄÇÀÄ

חוצץ. אינו מכן  בפחות אבל  חוצץ, הוא הרי oaxkהאיטלקי dkld oi`e
.l`ilnb oa oerny
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íéãâaä ìò,הבגדים על שהיו בהם וכיוצא המור או  הזפת –ãvî ÇÇÀÈÄÄÇ
ãçà, בלבד אחד  מצד הוא הכתם אם –õöBç Bðéà שאין – ÆÈÅÅ

כך, על ïéããöמקפידים éðMî,הבגד צידי  בשני הכתם שנראה – ÄÀÅÀÈÄ
שני בצד גם ונראה בבגד שנבלע עד לכלוך  הרבה עליו שהיה כגון

שבבגדים.õöBç(רש"י), הלכלוך  על מקפידים זה שבכגון –éaø ÅÇÄ
ãçà ãvî óà :ìàòîLé éaø íeMî øîBà äãeäé.חוצץ – ÀÈÅÄÇÄÄÀÈÅÇÄÇÆÈ

íéàpa ìL :øîBà éñBé éaø,בנאים של  בגדים על –ãçà ãvî ÇÄÅÅÆÇÈÄÄÇÆÈ
בגמרא חוצץ; אחד  מצד אף א)– קיד, המשנה (שבת  שכוונת מבואר ,

להקפיד שדרכם וכיון  עולם, של  בבניינו העוסקים חכמים, לתלמידי 

שאמרו כמו  בגדיהם, על  רבב יהא שנמצא (שם ):שלא חכם תלמיד "כל 
חוצץ, אחד  מצד  אפילו לפיכך  מיתה", חייב בגדו  על  øeaרבב ìLåÀÆ

במידות ולא בתורה לא שאינו הארץ, עם של  ובגדים (הרמב"ם –

המאירי), למשנתנו; ïéããöבפירושו éðMî שעליהם הלכלוך אין  – ÄÀÅÀÈÄ
לעיל. שבארנו  כמו  הצדדים, משני נראה הוא כן  אם אלא חוצץ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéi÷pä ìò–ïéööBç,ïéñeìaä ìò–ïéööBç ïðéà.úéaä ìòa úBhî ìò–õöBç,éðò ìL ìòå–õöBç Bðéà.ìò ©©§¦¦§¦©©§¦¥¨§¦©¦©©©©¦¥§©¤¨¦¥¥©
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éñBé éaøøîBà:íéàpa ìLãçà ãvî,ïéããö éðMî øea ìLå. ©¦¥¥¤©¨¦¦©¤¨§¤¦§¥§¨¦
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äøæ äãåáò('ñ óã):.uveg epi`:êåìëìä ìò ïéãéô÷î ïéàù.iwlhi`d xqi`k cr÷"úå .õöåç åðéà ïàëî úåçô ,õöåç ,äøåòù éøéâøâ äòáøàë áçø àåäù
:àî÷ àðúë äëìäå .õöåç øñéàëî úåçô åìéôà àìà ,àøåòéù äéá áéäé àì

e.miccv ipyn:ãâáä éøáò éðùî øáåòù.mi`pa lyãéîìú ìë ïðçåé 'ø øîàã ,íäéãâááù ááø ìò éãô÷å íìåò ìù åðéðáá íé÷ñåòù íéîëç éãéîìú
:äúéî áééç åéãâá ìò ááø àöîðù íëç.xea lyeìéòì ïøîàã úòãøîå .øáòì øáòî àöåé ë"à àìà åéãâááù êåìëì ìò ãéô÷ àìå .õøàä íòî òåøâ

éðùî øáåòù åðééä ,õöåçã:éñåé éáøë äëìäå .õøàä íò ìù åãâáî äáåùç úòãøî àäú àìã .íéããö

`xephxa yexit

nhn`".במשנתנו: `le `nh `l oke .ohw ly zeyke" אמנם מונה שמשנתנו  כלומר 
היא  חציצה דיני  שאגב אלא חוצצים, שאינם הדברים בין  קטן  של כשות

קטן של בכשות לטומאה חיבור דיני גם wqitdy`מביאה ,`"xbd x`any enk `le)
oiae mivvegy mze` oia ,epwxta epnipy el` lk lr daqen "`nhn `le `nh `l"

(mivveg oi`y mze`.המכה שעל ובקרום
הגירסה  כפי אותה שמפרש משמע, למשנתנו  הרמב"ם של  מפירושו  אבל 

כותב: הוא שכן וכו ', מטמא" ולא טמא לא קטן  של "כשות "xkfeשלפנינו:
dxeagd inexw ihtyn xkefy itl ,dvivgd zpeekn epi`y it lr s`e dpd xeaicd df

,"dvivgaלענין כאן  הובאה לא קטן של כשות על  שההלכה הדברים, פירוש
ושנינו שהואיל המכה", שעל "קרום משום בלבד , טומאה לענין  אלא חציצה

לפי חוצץ, אינו  המכה שעל וגלד  חוצץ, למכה שחוץ התנא שגלד  בא כך
כך ואגב לטומאה, חיבור הוא המכה שעל  שקרום חציצה, אגב להשמיענו

לטומאה. חיבור  שאינה להיפך, שדינה קטן, של כשות ענין גם הקדים
מברטנורא. הרב וכן  המאירי , מפרש אמנם וכך

של כשות בחיבורו הרמב"ם שמונה שמה מעירים, יש זה פירוש לפי  ברם,
מתוספתא  אלא ממשנתנו  מקורו אין באדם, חוצצים שאינם הדברים בין קטן 

ג  ג , קמא בבא y"xbdlכלים epzkqn lr "dxdh ixry" xtqa "dxdh ztqez" oiir)
.(oxeb Ð wi'vpexeb

y c e w z a y
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øBnäå úôfä :íéìka ïéööBç elà; המור מאילן  הנוטף השרף – ÅÀÄÇÅÄÇÆÆÀÇ
גורסים: xngde,ויש ztfdõeçaî ïéa íéðôaî ïéa ,úéëeëæ éìëaÄÀÅÀÄÅÄÄÀÄÅÄÇ

באחורי דבוקים שהם בין  הכלי  בפנים דבוקים המור או שהזפת בין  –

בגמרא חוצצים. הם הרי ב)הכלי , טו, זכוכית (שבת  כלי  שאמנם מבואר,
החול, מן ברייתם ותחילת שהואיל חכמים, מגזירת אלא נטמאים אינם
טהרה  להם שאין  גם ומכאן  חרס, ככלי חכמים אותם עשו  לפיכך

שניקבו כגון מדובר שבמשנתנו  אלא חרס, ככלי zxeznבמקוה exdhe)
Ð ezxdhn ezxiay qxg ilk ixdy ,qxg ilkאבר),רש "י לתוכן  והטיף

,(zxter)אחר הולך  הכל  האומר: היא, מאיר  רבי לדעת ומשנתנו
מקבלים  הם הרי הזכוכית, כלי  את מעמיד  שהאבר וכיון  המעמיד,

המשנה  ובאה במקוה, טהרה להם יש הלכך  מתכת, כלי בתורת טומאה
מבחוץ. בין מבפנים בין בהם חוצצים והמור  הזפת זה שבכגון ללמד ,

חלקים, שהם זכוכית, כלי  נקטה שמשנתנו שם, ברש "י  מבואר  גם כן –
מאליו , שנופל לפי  בהם, הנדבק אחר ודבר טיט על  מקפיד  אדם ואין

אלא  חוצץ ואין עליהם, ומקפיד  מאד  בהם נדבקים ומור  זפת ואילו 
כלים שבשאר  ומכאן , עליו . המקפיד הנדבק דבר  אחר  ודבר  טיט אפילו 

צורך שאין להיפך , מפרשים ויש  עליהם. ומקפיד  הואיל חוצצים, בהם
זכוכית, בכלי  גם שחוצצים הכלים בכל החוצצים דברים בשאר  לומר 

שהדרך מאחר  הכלים, בשאר חוצצים שאין  ומור, זפת אפילו  אלא

לעולם לזפותם הדרך  ואין  הואיל חוצצים, זכוכית בכלי ("בית לזפותם,

הסמ "ג); בשם ïçìMäיוסף " ìò, השולחן על שהיו  והמור הזפת – ÇÇËÀÈ
àìáhä ìòå,הטבלה על  או  –Lbøcä ìòå; הדרגש על  או – ÀÇÇÇÀÈÀÇÇÇÀÅ

ונמוכה, קטנה ספה ïéööBçמין ,íéi÷pä ìò או השולחן  אם – ÇÇÀÄÄÀÄ
מפני בהם, חוצצים והמור הזפת נקיים, היו  הדרגש  או הטבלא

עליהם; ïéñeìaäשמקפידים ìò,המלוכלכים –ïéööBç ïðéà– ÇÇÀÄÅÈÀÄ
עליהם. מקפידים שאין  úéaäמפני  ìòa úBhî ìò או הזפת – ÇÄÇÇÇÇÄ
הבית, בעל  מטות שעל להקפידõöBçהמור הבית בעל  שדרך לפי  – Å

עליהן, לכלוך  יהא שלא מיטותיו éðòעל ìL ìòå מטות על  אבל  – ÀÇÆÈÄ
עני, õöBçשל Bðéà. הנקיון על כך  כל להקפיד עני של דרכו שאין – ÅÅ

úéaä ìòa ìL óekà ìòשל האוכף על  שהיו  המור  או  הזפת – ÇÄÆÇÇÇÇÄ
משא, בשביל  חמורו על נותנו  שהוא הבית, שדרכו õöBçבעל  – Å

האוכף, נקיון  על  להקפיד  הבית בעל ïé÷wæשל ìL ìòåועל – ÀÇÆÇÈÄ
חמוריהם, על נאדות נושאי של  õöBçהאוכף Bðéà מקפידים שאינם – ÅÅ

שעליו ; הלכלוך  úòcønäעל  ìòå והרוכב החמור , גב על  שנותנים – ÀÇÇÇÀÇÇ
עליה, בגמראõöBçיושב ומבואר א ),– קיד, בכגון (שבת דווקא Å

השני . לצד גם עבר ãòשהכתם :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇ
é÷ìèéàä øqàkכאיסר לפחות גדול המור או  הזפת מקום אם – ÀÄÈÈÄÇÀÄ

חוצץ. אינו מכן  בפחות אבל  חוצץ, הוא הרי oaxkהאיטלקי dkld oi`e
.l`ilnb oa oerny

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéãâaä ìò,הבגדים על שהיו בהם וכיוצא המור או  הזפת –ãvî ÇÇÀÈÄÄÇ
ãçà, בלבד אחד  מצד הוא הכתם אם –õöBç Bðéà שאין – ÆÈÅÅ

כך, על ïéããöמקפידים éðMî,הבגד צידי  בשני הכתם שנראה – ÄÀÅÀÈÄ
שני בצד גם ונראה בבגד שנבלע עד לכלוך  הרבה עליו שהיה כגון

שבבגדים.õöBç(רש"י), הלכלוך  על מקפידים זה שבכגון –éaø ÅÇÄ
ãçà ãvî óà :ìàòîLé éaø íeMî øîBà äãeäé.חוצץ – ÀÈÅÄÇÄÄÀÈÅÇÄÇÆÈ

íéàpa ìL :øîBà éñBé éaø,בנאים של  בגדים על –ãçà ãvî ÇÄÅÅÆÇÈÄÄÇÆÈ
בגמרא חוצץ; אחד  מצד אף א)– קיד, המשנה (שבת  שכוונת מבואר ,

להקפיד שדרכם וכיון  עולם, של  בבניינו העוסקים חכמים, לתלמידי 

שאמרו כמו  בגדיהם, על  רבב יהא שנמצא (שם ):שלא חכם תלמיד "כל 
חוצץ, אחד  מצד  אפילו לפיכך  מיתה", חייב בגדו  על  øeaרבב ìLåÀÆ

במידות ולא בתורה לא שאינו הארץ, עם של  ובגדים (הרמב"ם –

המאירי), למשנתנו; ïéããöבפירושו éðMî שעליהם הלכלוך אין  – ÄÀÅÀÈÄ
לעיל. שבארנו  כמו  הצדדים, משני נראה הוא כן  אם אלא חוצץ

izdw - zex`ean zeipyn
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ע"ב: י להיפך דף וסוברת למעלה האמור על החולקת דעה מביאה הגמרא
רומי: ביד שתיפול  היא ãéaשפרס ìBtzL ñøt äãéúò ,áø øîà̈©©£¦¨¨©¤¦§©

éîBø.המשיח ביאת ééBðaקודם ,áøì éqà áøå àðäk áø déì eøîà ¦¨§¥©©£¨§©©¦§©¨¥
éøBúñ ãéa הלא מחריביו, ביד יפלו המקדש בית את הבונים האם - §©¨¥

הפרסיים. ביד יפלו שרומיים לעיל שאמרו וכמו להיפך eäìמסתבר øîà̈©§
אכןïéàרב, -àéä Cìî úøéæb.'ה גזר כך -,éøîàc àkéàכךøîà ¦§¥©¤¤¦¦¨§¨§¥¨©

[eäì] (äéì),רבeäðéàénðהפרסיים אף -àzLéðk éa éøúñ à÷ àä,כנסיות בתי והרסו סתרו הלא - §¦§©¦¨¨¨§¥¥§¦§¨
המקדש. בית את שבנו זכותם את הפסידו ובכך

לרב: המסייעת ברייתא הגמרא éîBø,מביאה ãéa ìBtzL ñøt äãéúò ,éëä énð àéðz טעמים ושני ©§¨©¦¨¦£¦¨¨©¤¦§©¦
ïéøúBñ,בדבר, ãéa ïéðBa eìtiL àeä Cìî úøéæb ,ãBòå .àzLéðk éa éøúñc ,àãç.מובן זה שאין אף £¨§¨§¥¥§¦§¨§§¥©¤¤¤¦§¦§©§¦

כמו íìBòäוזה ìëa äòLøä éîBø úeëìî èBLôzL ãò àa ãåc ïa ïéà ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¥¤¨¦¨©¤¦§©§¦¨§¨¨§¨¨¨
BlekøîàpL ,íéLãç äòLzהמשיח ימות ב)על ה åéçà(מיכה øúéå ,äãìé äãìBé úò ãò íðzé ïëì' ¦§¨¢¨¦¤¤¡©¨¥¦§¥©¥¥¨¨¨¨§¤¤¤¨

,'ìàøNé éða ìò ïeáeLé תשעה שהוא ילדה' יולדה 'עת זמן כמו הרומיים ביד ישראל בני את שיתן ודורש §©§¥¦§¨¥
ולא  פרס את תכבוש שהיא מוכח המשיח, ביאת קודם שתשלוט זו היא רומי שמלכות כיון כן ואם חדשים.

להיפך.
במזוזה: החייבים המקומות הם מה המבררת ברייתא  מביאה ïðaø,הגמרא eðz תיבתéøòLa''E הכתובה ¨©¨¨¦§¨¤

מזוזה חיוב ט)לגבי ו ש (דברים ללמדנו úBøéöçבאה éøòL ãçàå ,íéza éøòL ãçà,הבתים ãçàåשלפני ¤¨©£¥¨¦§¤¨©£¥£¥§¤¨
úBðéãî éøòL הרים אלו,המוקפות שערים דרך רק היא מהן לצאת éøòLוהדרך ãçàå ל úBøééò,הכניסה ©£¥§¦§¤¨©£¥£¨

íB÷nì äåöî úáBç ïäa Lé,והטעם במזוזה. הם חייבים -Eúéa úBææî ìò ízáúëe' øîàpL íeMî ¥¨¤©¦§¨©¨¦¤¤¡©§©§¨©§ª¥¤
éøòLáe'E.הללו השערים כל על לחייב רבים, לשון ¦§¨¤

ïéáèøàa äNòî äãeäé éaø øîàå אומנות שם -éøBtö ìL ïBéìòä ÷eMa úBæeæî ÷ãBa äéäL ãçà §¨©©¦§¨©£¤§©§¨¦¤¨¤¨¨¥§©¨¤§¤¦¦
øBcñ÷ Bàöîe- שוטרãçàבכשפים שעוסק בו æeæ.וחשד óìà epnî ìèðå בעסק סכנה שיש ומכאן §¨©§¤¨§¨©¦¤¤¤

זה. מטעם נכרים בה שדרים העיר בשערי מזוזה נותנין אין אף ולכן הגויים, לעיני המזוזה
הגמרא: ïé÷Bféð,מקשה ïéà äåöî éçeìL ,øæòìà éaø øîàäå הרי ומדוע סכנה, מחשש ממזוזה פוטרים §¨¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¦¦

הגמרא: מתרצת מצוה . קיום במקום סכנה  éðàLאין  à÷féä òéá÷c àëéä,לפנינו מזומן שההיזק במקום - ¥¨¦§¦©¤¥¨©¦
לדבר, וראיה מצוה. קיום במקום אף להיזק חוששים תמיד, מצויות המושל כשנצטוה áéúëcשעלילות ¦§¦

שאול במקום למלך דוד את למשוח הנביא ב)שמואל טז א' éà,(שמואל ìàeîL øîàiå'òîLå Cìà C ©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©
,'éðâøäå ìeàL כך,וכתוב éúàa',אחר 'äì çBaæì zøîàå Eãéa çwz ø÷a úìâò 'ä øîàiå' ומזה ¨©£¨¨¦©Ÿ¤¤§©¨¨¦©§¨¤§¨©§¨¦§©©¨¦

מצוה. שהיה ואף סכנה במקום לילך שאין לו הראה וכו' בקר עגלת שיקח תחבולה לעשות ה' לו שאמר
íéòâða ïéànèî äMàä úéáe ïéôzeMä úéáe úñðkä úéa ,Cãéà àéðz בתים נגעי טומאת מקבלים - ©§¨¦¨¥©§¤¤¥©¨¦¥¨¦¨§©§¦¦§¨¦

הגמרא:אם  שואלת נגע. בהם הגמרא:àèéLt.נראה àîéúcמשיבה eäîמהפסוק לה)לדרוש יד (ויקרא §¦¨©§¥¨
úéaä Bì øLà àáe'שתיבת ּבּבית', לי נראה ּכנגע לאמר לּכהן נטמא 'Bì'והּגיד בית איזה ללמדנו באה  ¨£¤©©¦ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

לו  השייך בית דווקא dìבנגעים àìå וכן האשה, ïäì,של àìå 'Bì',נטמא השותפין בית òîLîשאין à÷ §Ÿ¨§Ÿ¨¤¨©§©
ïì.נגעים טומאת פרשת בכלל אלו שאף ¨

i"yx

ïéáèøàádl ixn`e ,yi`d my Ð
.zepne`d my lrøåãñ÷my Ð

`ede ,heicxq oebk ,`ed zeciwt
.xheyà÷æéä òéá÷ãzelilr Ð

.cinz zepnefn lyendêìà êéà
.xeaicd it lr ,cec z` geynl Ð

אם רק יתנהג וילך על-פי תורה . . יהיו אצלו כל ענייני חודש אלול כדבעי – החל מההתעוררות שעל-ידי תקיעת שופר, "עורו ישנים 
משנתכם וכו'".

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc dkeq(oey`x meil)

k aeyg dz`y xecd lecbäLîike ,execaúøîà÷ øétLjixvy Ÿ¤©¦¨¨§©
rvn`a wiqtn m`y xnel okzi `l ixd ,iccd icda mxne`l
jiynny oeiky ,dlhal miny my xikfn eli`k dwqtdd zaygp
eixac z` miiqny lkl `ed xexa ,okn xg`l eixac z` xnebe

,mipey`xdàëäå íúä àlà,eixac z` miiql ezpeeke li`ed ¤¨¨¨§¨¨
äa ïì úéìå àéä àúléî é÷eqàwqtd df oi` -(cer .àì ,àáø øîà ©¥¦§¨¦§¥¨¨¨©¨¨Ÿ

Léðéà àîéìyicwd ziipraàaø déîL àäéwiqtie,mizpia meypie ¥¨¦¦§¥§¥©¨
øãäåxn`ie jiyni jk xg`e -àlà ,êøáîxn`iy jixvdéîL àäé ©£©§¨©¤¨§¥§¥

êøáî àaøéããäa,àøôñ áø déì øîà .aeyg dz`y xecd lecb ©¨§¨©©£¨¥¨©¥©©§¨
käLîm`d ,execaàlà ,úøîà÷ øétLmbíúäiabl mcewd oica Ÿ¤©¦¨¨§©¤¨¨¨

,'d mya `ad jexaåmbàëä,df oica- eixac meiqy mihwep §¨¨
å ,àeä àúléî é÷eqàxenbl ezpeke li`ed.da ïì úéì ©¥¦§¨§¥¨¨

:dpyna epipy,ìBtëì eâäpL íB÷îletki,àðz :ly ebdpn did jk ¨¤¨£¦§¨¨
,éaødidyda ìôBklldd zxin`aíéøác-lldd iweqt z` ©¦¥¨§¨¦

e .lldd seq cr d`lde ''d `p`'néñBî àèøt ïa øæòìà éaøó ©¦¤§¨¨¤©§¨¦
letklíéøác da:`xnbd zx`an .mitqepéñBî éàîóel` - ¨§¨¦©¦

siqed miweqt.`hxt oa xfrl` iaxéñBî ,éiaà øîàóezlitk lr ¨©©©¥¦
,iax lyìBtëìxakEãBà'î'ipzipr iMähîìeitl .lldd seq cr ¦§¦§¦£¦¨¦§©¨

mitiqen jkl ,o`k cre ey`xn letk milidzay df xenfn lky
.letk xenfnd lk `diy ick ,d`lde jce`n s` letkl

ebdpy mewn :dpyna epipyeðL àì ,éiaà øîà :Cøáé Cøáì§¨¥§¨¥¨©©©¥Ÿ¨
,bdpna dielz dkxady epzpynaàlàdkxaaåéøçàì,lldd ly ¤¨§©£¨

,jxai `l jxal ebdp `ly mewny `pzd xn` dfay,åéðôì ìáà£¨§¨¨
zenewnd lka `l` ,bdpna ielz epi`,Cøáì äåöîaeaig meyn ¦§¨§¨¥

,devnïäéìò Cøáî ïlek úBönä ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©§¥¨©¦§¨§¨¥£¥¤
øáBòmcew -,ïúéiNòìmcew jxal jixvy lld oiiprl oicd `ede ¥©£¦¨¨

ielz devn mcew epi`y lldd z`ixw xg`l wxe ,devnd ziiyr
:`xnbd zx`an .mewnd bdpnaàðMéì 'øáBò' éàäc òîLî éàîe©©§©§©¥¦¨¨

àeä éîec÷àcezpeeky 'xaer' exne`a l`eny zpeeky epl oipn - §©§¥
,devnd ziiyr iptl jxale micwdl÷çöé øa ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨©¦§¨

'éLekä úà øáòiå ,økkä Cøc õòîéçà õøiå' áéúëcmicwdy - ¦§¦©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ¤©¦
xewn .'mcew' oeyl `ed 'xaer'y ixd ,iyekd z` evexna urnig`

,jkl sqep,àëäî øîà éiaà,eig` eyr mr awri ly ezyibt zra ©©¥¨©¥¨¨
dpW`x odicli z`e zFgtXd z` mUIe' aizkck ,edpgn z` dvg©¨¤¤©§¨§¤©§¥¤¦Ÿ¨
jk xg`e ,'mipxg` sqFi z`e lgx z`e mipxg` diclie d`l z`e§¤¥¨¦¨¤¨©£Ÿ¦§¤¨¥§¤¥©£Ÿ¦

'íäéðôì øáò àeäå'ipa iptl eyrl axwzdle jlil awri mcwy - §¨©¦§¥¤
,sqep xewn .'mcew' oeyl `ed 'xaer' oeyly ixd ,ezgtyn

,àëäî àîéà úéòaéàådkin z`eapa xn`pyíäéðôì íkìî øáòiå' §¦¨¥¥¨¥¨¨©©£Ÿ©§¨¦§¥¤

,dnglna mdiptl jli jlndy -.'íLàøa 'äåmiweqtd el` lkne ©§Ÿ¨
.'mcew' oeyl `ed 'xaer'y gken

äðùî
[mkg cinlz] xagáìeì ç÷Blämipind x`y z`eBøéáçî`edy ©¥©¨¥£¥

ux`d mrúéòéáMalr ceyg ux`d mry oeike ,dhinyd zpya - ©§¦¦
zyecwa yecwd bexz` elv` zepwl minkg exq` ,ziriayd
epnn ywai mipind lk z` epnn dpewy drya okle ,ziriay

`diyBç÷Bìì éàMø ïéàL éôì ,äðzîa âBøúà Bì ïúBðeilr mlyle ¥¤§§©¨¨§¦¤¥©©§§
mincúéòéáMa.xeqi`d mrh `xnbd x`azy enk ©§¦¦

àøîâ
m` :`xnbd zxxanäöø àìux`d mrdBì ïzéìz` ,xagl Ÿ¨¨¦¥

bexz`deäî ,äðzîaz` epnn zgwl xzen didi ote` dfi`a - §©¨¨©
.bexz`d,àðeä áø øîàepnn dpew `edy ,xkend mr dpewd mkqi ¨©©¨

z` el ozep xkend `diy zpn lr ,eieeyn xzei xweia aleld z`
y df ote`ae ,dpzna bexz`dáìela âBøúà éîc déì òéìáîxzen ©§¦©¥§¥¤§©¨

:`xnbd zl`ey .ok mbàéãäa déì áéúéìåel ozil xeq` recn - §¥¥¥§¤§¨
:`xnbd dper .bexz`d xear yxetna zernéôìminkg exfby §¦

õøàä íòì úéòéáL úBøét éîc ïéøñBî ïéàLxaer mdl ozep m`y - ¤¥§¦§¥¥§¦¦§©¨¨¤
z` gipdl ux`d mrd `eaiy 'leykn ozz `l xer iptl' lr `ed
miaiig ziriay zexit lke ,ziriayd zpy ixg`l mincd
zxenz elawzdy mincd mby] mdince md ziriaya xrazdl
dxegq mda zeyrl xeq`e ,[ziriay zyecwa miycwzn zexitd
zexitd oi` df ote`a ixdy ,xiyrdle ziriay xg`l ripvdl ick

.ziriaya mixrazn mincde
ìL ïBænî øúBé õøàä íòì úéòéáL úBøét éîc ïéøñBî ïéà ,àéðúcL §©§¨¥§¦§¥¥§¦¦§©¨¨¤¥¦§¨Ÿ

úBãeòñ,eiig ick meyn xeqnl exizd zecerq yly oefny §
yely oefn mda zepwl ick mincd z` xkend jixvy minrty
,legd zeni lkl xzed zay axra xzedy oeike ,zayl zecerq

.ux`d mrn gwil xeq` zecerq yly oefnn xzei la`íàågky §¦
eøñîeyyg ,ziriay zyecwa mincd eycwzpe ux`d mrl minc ¨©

xi`yie ie`xk ziriay ipic mda miiwi `l df ux`d mry minkg
z` llgiy dpewd z` ewiwfd jkle ,ziriayd xg`l zernd z`
ick eziaa el yiy zexit lr xkend cia mi`vnpy zernd

e ,ziriay zyecwl mzgz eqpkiyeìlä úBòî éøä ,øîàéizzpy Ÿ©£¥¨©¨
,ecia mde ux`d mrlúBøét ìò ïéìleçî eäély mpi`y mixg` §§¨¦©¥

ziriay,éúéa CBúa éì LiL¤¥¦§¥¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א מנ"א ושמחתי לקרות בו אשר בכלל הנו שמח בחלקו, אף שכותב שוברו 
בצדו שהטעם הוא מפני שאני צויתי פריילעך זיין. ואקוה שבקר]וב[ ממש יהי' שמח מפני שהקב"ה 
ציוה עבדו את ה' בשמחה ועבודת השם היא לא רק בשעת קיום מצוה, אלא כמא' הכתוב בכל דרכיך 

דעהו, וכמו שנת' ברמב"ם הל' דיעות פ"ג וטושו"ע או"ח סרל"א.

אקוה ג"כ שיבשרני שקבל משרת ש"ץ לימים נוראי]ם[ הבע"ל ובטח נוהג הוא בזה כמו שנהגו 
מאז שהש"ץ ילמד פירוש המלות של כל הפיוטים )נוסף על פירוש המלות של התפלה(, ולאו מלתא 

זוטרתא היא, ובפרט בפיוטים המיוסדים על מרז"ל אשר במדרשים וכו'.

מוסג"פ קטע של שיחת שב"ק מברכים ר"ח אלול, אשר בטחוני שיענין אותו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.



קעג
ezny in` cenr hl sc ± iyily wxt`nei

äùî.xecd lecb Ð[úøîà÷ øéôù].dinza Ðàúìî é÷åñà ìëxenbl ezpeeke li`ed Ð

.da ol zil Ðíéøáã äá ìôåë.d`lde "`p`"n Ðéñåîäá ólr letkl siqen llda Ð

.iax ly ezlitkäèîìå êãåàî.o`k cre ey`xn letk xenfnd lky ,lirl 'ixtck Ð

åðù àì.eixg`ly dkxa `l` bdpna dkxa `ilzc Ðøáåò.mcew Ðéùåëä úà øåáòéå
eiptl uexl encw Ð.äðùîáìåì ç÷åìä

åøéáçîux`d mrn alel gweldc d`xp il Ð

opixn`ck ,ixiinw ux`d mra `dc .opiqxb

dil ixw `l xag iabl ux`d mre ,`xnba

ux`d mr inp gwel i`e .exiagol ziiv in Ð

?ceyga exiag wifgdläðúîá âåøúà åì ïúåð
ux`d mrn dlek `pryed dpewy xag Ð

.dpzna bexz` el ozil epnn ywai ,ziriaya

'åë éàùø ïéàù éôì.`nrh yxtn `xnba Ð

àøîâáìåìá âåøúà éîã äéì òéìáîxekni Ð

.dpzna bexz` el oziy cr ,xweia aleláéúéìå
äéìi`yx oi` `nrh i`n ,`icda bexz` inc Ð

?ziriaya egwell'åë úåøéô éîã ïéøñåî ïéàÐ

`le "dlk`l" (dk `xwie) dxn` dxezdc

xrazdl oiaiig ziriay zexit lky ,dxegql

ezxegq mda dyriy `le ,odince od ziriaya

ux`d inre .xiyrdle ziriay xg`l ripvdl

minc mdl oixqen oi` jkitl ,jk lr oiceyg

iptdil xn` xarwc ,minca melk mdn gwil

.(hi `xwie) "leykn ozz `l xerïåæîî øúåé
úåãåòñ ùìùick ,mixqen yly oefn la` Ð

,jixv `ed zay zcerql xninl `ki`c .eiig

zay axra xzedy oeikezeni lkl xzed Ð

.zaydøñî íàå.el xqne gkyy ÐøîàéÐ

.el xqny df xagåììä úåòîmrl izxqny Ð

.ziriay zyecw mdilr dlge ('eke) df ux`d

dinc zqtez ziriay :onwl opixn`ck

.i`xwn ,dzyecwaùéù úåøéô ìò ïéììåçî åäé
éúéá êåúá éìeqpkie ,ziriay ly mpi`y Ð

.odizgz dyecwl zexitd
àáå
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ìáà"cner dlibnd z` `xewd" wxt dlibn iab opixn` `peeb i`d ik Ð jxal devn eiptl

oerh oi`e eiptl dkxa oerhy yie (a,`p dcp) "oniq `a" wxt opz oke ,(a,`k dlibn)

mewna dlibne lld iiez`l xninl ivn ded .ipgix iiez`l `xnba yxtne .eixg`l dkxa

,`aeh zevn xninl ivn ded ok enke .dil `wiqt ipgix `l` .odixg` jxal `ly ebdpy

yxitc i`nl alele dkeqe xteye ziviv oebk

`l` "eiweg xenyl" oikxan oi`c mz epiax

,dlil meyn owlqnyk `wece ,ediicegl oilitz`

.`ed oilitz onf e`l dlil xn`c o`nke

øáåòalel` jxal jixv df mrhn Ð oziiyrl

elhpy xg`l i`c ,eplhiy mcewÐ

.(`,an) oiwxit seqa 'ixn`ck dia wtp didabc`n

`ede eilr jxai j`idc .llk xazqn `l ,edine

a,dl zegpn) "dax unewd"a xn` `d ?ilka gpen

odilr jxan izni`n oilitz :(myezryn Ð

devnd oi`y dry lke ,dxiyw zry cr dgpd

zeyrl ecia zpnefnjxal llk xazqin `l Ð

lehiy mcew alel lehil ligziyn `nye .eilr

miakrny oziiyrl xaer epiide ,jxan bexz`d

`l` ,mdipy lhepy xg`l ,inp i` .df z` df

(`,an) oiwxit seqa opixn`ck ,odn cg` jtedy

,ozlicb jxc `l` zevna `vei oi`c .ektdyk

(a,dn dkeq) "daxre alel" wxt opiyxcck

edl hiwp elit`e ."micner mihy ivr" aizkcn

cr ea z`vl `ly oiekziy xyt` ,ozlicb jxck

zia ede`x" seqa opixn`c ab lr s`c .dkxa xg`

,dpeek oikixv opi` zevnc (a,gk dpyd y`x) "oic

ipyn `lc `de .witp `l egxk lra mewn lkn

epi`y mc`a ixiinc ,(`,an) oiwxit seqa `kd

`lc meyn inp i` .cenll iwa lv` jledy iwa

inp `nrh i`dnc ,reprip xg` cr ezevn dxnb

xnb `lc ,dlihp xg` mici zlihp` oikxan

dheqc `nw wxt opixn`ck ,aebip xg` cr ezevn

`l edine .mici aebip `la lek`l xeq`c (a,c)

devn ixiykn `l` epi` repripc ,i`d ilek inc

(dheqc `nw wxt) opixn`ck ,akrn `le `nlra

,ektdyk :ipyne .dia wtp diab`cn :oiwxit seqa

xzalc `ed zn` ,edine .rprip `lya ipyn `le

z`vl elhp :ipzwc ,envrl alel dyerdn jixte .rnyn inp `adl xaq xne ,ith rnyn xaryl :xaq xnc "ung xeria lr"a ibiltc (mye a,f) migqtc `nw wxt gkenck ,jxan dia wtpc

eaayil `tiq ipzinl irawc meyn :ipyne !'il irain ea `vi ?z`vl ikd i` :jixte .dia wtp edpiab`c `pcirac mzd ip`y :ipyne !xral jxanc o`nl `iywe ,"alel zlihp lr" xne` Ð

reprip irac ,ixnbl oiicr xnbp `l devnde li`ed ,jgxk lr :xnel jixve .ea z`vl `yix `pz ,dajezn `vei mc` milyexi iyp` ly obdpn (a,`n) oiwxit seqa 'ixn`ck :cere .jxan Ð

oiakrn oi` mixacd el` lky it lr s` .ecia ealele rny z`ixw `xew ,ecia ealele zqpkd zial qpkp ,ecia ealele eziaxaerk aiyg ,xgaend on devn xaca yie li`ed mewn lkn Ð

da shrzp ."ziviv zeyrl epeve eizeevna epycw xy` mlerd jln epidl` 'd dz` jexa" xne` envrl ziviv dyerd ,ziviv iab "d`exd" wxt zekxac inlyexia xn` `icdae .oziiyrl

`nrh epiide "ziviva shrzdl epeve eizeevna epycw xy`" ,xne`alel zlihp lr jxan mzdc ,alell inc ixnbl `l mewn lkne .cnere shern `edy onf lk zkyen devndy itl ÐÐ

.oziiyr zrya :xn` `ped ax ,oziiyrl xaer :xn` opgei iax ,odilr jxan izni`n zevn ibilt inlyexia mzde .devn xwir xak dxar lhpyneç÷åìäriaya exiagn alelyxit Ð zi

dy` zl`yn :(mye `,`q oihib) "oiwfipd" wxta opzc ,exiag dil ixwc `aeh izkeca ogky`c ,wgc mpg lre .exiag ixw `l xag iabl ux`d mre ,`xnba dl inwen ux`d mrnc qxhpewa

mixen` mixac dna :`tiq ipzwe ,i`ce oxyrne i`xr odn lke` izp`zn mip`z jl hwle `v exiagl xne`d :(mye `,al oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae .ziriayd lr dceygd dzxaglÐ

.ieb exiaga dl iwene ,milret il xeky exiagl mc` xn`i `l :(`,pw) "l`ey" wxt zayae .ux`d mraáéúéìåmeyn i`c ?egwell i`yx oi` `nrh i`n Ð `icda bexz`d inc dil

ziriay zexita dxegq zeyrl xeq`c.eci lr xken epae hwel `ed la` .weya xkene dcy zewxi gwel `di `l :(b dpyn) iriay wxt ziriay zkqnc `idd ik `l` dxegq aiyg `l Ð

xizede envrl gwl[hwllc] ,xeq` envr hweld `ed weya xkenyke hwel `di `le :`ztqeza ipzw `icdae .hwel `ed la` ,`tiq ipzwck hwel epiid gwel epiid :yexit .xeknl xzen Ð

eci lr xken epae hwel `ed la` .xeknl epiidc ,dxegql hwll `le `pngx xn` dlk`llr xken cg`e oihwln oig`d :'opixn` inlyexiae .mhwil `l `edc oeik ,dxegq aiyg `lc Ð

`,ak) dpyd y`xc `nw wxt opzc ziriay ixgeqe .dry lk `xz` `edda xken `di `le :yexit ,xhlt eyri `ly calae :oea xa iqei 'x xn` .exiag lye ely xken drlad ici lrc ,odici

(a,ck oixcdpq) "xxea df" wxte (myexweia xeknle giexdl ick exiagn dpewd xyt`e .`peeb i`d ik epiid Ðdxegq oiyer oi`y :opz (b dpyn) ziriayc iriay wxtae .dxegq inp epiid Ð

miynxa `le ,mivwya `le ,zetxha `le ,zelapa `le ,zenexza `le ,zexekaa `le ,ziriay zexita`pngx `xy `icdac ,`peeb i`d ik `l` ,dxegq oiprl miey mlek ediy zgkyn `lÐ

."ixkpl xekn e`" aizkck xeknlïéàùziriaya xrazdl oiaiig ziriay zexit lky ,dxegql `le "dlk`l" dxn` dxezdc :qxhpewd yxit Ð ziriay zexit inc ux`d mrl oixqen

a mdl oi`e ziriay odl yiy (d dpyn) f wxt ziriay zkqna opzc oze` lk exzyil ok m`c :dywe .xiyrdle ziriay xg`l ripvdl ezxegq oda dyri `le ,odince odjixt `icdae ,xeri

micar d`nh dnda oda zepwl xeq`l xdfp ux`d mr oi`y `aeh ixeqi` `ki`c `nrh epiid `l` !ux`d mrl einc xeqnl xq` `we ,`ed miiwznc ,xeria el oi` alel ikd i` :oizrnya

mipicl xtqn oi`e .eaeg odn rextl xeq`e ,mixac x`yl `le dkiqle dizyle dlik`l ziriayc ,xtql `le xtql `le olal `le xiial `l oipzep oi`e ,milrpne zilhe welg zerwxwe

.ziriay zyecw oda bedpl jixvy ,ziriay zexita yiy mixeqi`leøúåé:(`,`k) dlirnc iyy wxt opzc `de .zecerq yly oefnn xzei bexz` inca yiy rnyn Ð zecerq yly oefnn

oenx zg`ae ,zg`a bexz` il `ade jl :el xn`e zehext izy el ozpdkxal xcde xyk `kd la` .dlik`l `l` dil ira `lc ,leqt bexz`a mzdÐ.mixwi einc Ðúåòîoillegn elld

xq`c o`nle .exiag ciay dn llgl leki m` ,mxk iab (mye a,gq `nw `aa) "daexn"a oirepvc `zrnya `id `zbelt Ð iziaa il yiy zexit lr`kdc :xnel yie !o`k liren dn ,dyw Ð

gwl m`e ,ipy xyrn zerna zerwxwe micare d`nh dnda oigwel oi`c (mye a,dp oiyecw) "ycwn yi`d" wxt ogky` dzeekce .`ed `nlra `qpw.`qpw :mzd yxtne ,mcbpk lk`i Ð
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eznyקעד ina cenr hl sc ± iyily wxt`nei
àáålke`e df xag Ðzwlcde dkiqe dizye dlik` ,ziriay zyecwa zexitd mze`

.(a dpyn ipiny wxt) ziriay zkqna yxtnck ,oda zexzend ze`pd ody ,xpdäîá
íéøåîà íéøáãmixqen `din zecerq yly oefnc Ðxag d`xy ,xwtend on gwela Ð

edepi`x `le li`ed ,exney df ux`d mr oi`y ,xwtend dcya elld zexit ehwlzpy df

ceyg,daxd `l la` .hrn el xeqnl xzen Ð

.oripvdl dxv epir `dz `lyïî ç÷åìá ìáà
øîåùîäxcba zxneyn dzid ef dcyy Ð

lerp gztexiwtn epi`y oiprl cygp df Ð

"jnr ipeia` elk`e" (bk zeny) aizkc ,miiprl

.ci lr ci lr oxkeny `id dnxrde 'ebeíâéôä
oixewy ayr =.`"cexïéæåáøéä=y"ltpd

el oixew o`ke ,fpky` oeylaode .y"lcie`

.miptb ialell aexw mnrhe ,miayrïéèéùäåÐ

.`ed wxi oine ,y"extyi`úåâåìâìçå=.c"itlet

íéøä ìù øáñåëäå=lcb `ede ,`"xcpiil`

.`ed aeyg dpb ly xaqek la` .mixdañôøëäå
úåøäð ìùf"rla oixewy =ly la` o"eyxiw

= qtxk mixne` yie .`ed aeyg dpboke `"it`

.zexdpa dlicb dpi`y d`xp la` .izrny

øôà ìù øéâøâäå=la` .eg`a dlicbd `"bexe`

dpb ly.`ed aeyg Ðøùòîä ïî ïéøåèôÐ

oda `veik oi`y :`nrh yxtnck ,mipyd lka

oze` oixiwtne zeixad lr oiaeyg oi`y ,xnyp

mixac) aizkc ,xyrnd on xeht xwtde ,lkl

"jnr dlgpe wlg el oi` ik ield `ae" (ciÐ

,eizexyrn lehi jnr dlgpe wlg el oi`y xaca

.jnr wlg el yiy ,d`te dgky hwl xwtd `vi

úéòéáùá íãà ìëî ïéç÷éðåab lr s`e Ð

`veik oi`y iptn ,mixwtena `bdp ziriayc

xiwtd i`cec i`da dia opirci `lc ab lr s`e .xwtend on gwel dil dede xnyp oda

oixqen jkitl .oxneyl jxc oi`c ,ikda dil `piwfgn Ðdil opicyg `le ,odinc el

rnyn ,ipzw oigwpe `dc ,`aeh opixqn xwtend on gwela :`nl` .dxegql mripviy

.`aeh elit`ïî éãëá.zecerq yly epiide ,oigwpc ,epy eizepefn icka Ðêìîä íäì ïîéå
"jlnd onie" ('`) l`ipca `xw irzyn dcerq ikxva Ð.jlnd qpxtie Ðéëä éàÐ

ux`d mrl ziriay inc oixqen oi`c.ziriay bdep ea s`y ,dipin oiafp `l inp alel Ð

.onwl yxtn `nrheàåä úéòéáùì ñðëðä úéùù øá áìåì :éðùîådynga jgxk lrc Ð

zkqna ,dia opilf` dhpg xza oli` ol `niiwe ,lcb `l bgd cr dpyd y`xny mei xyr

.(a,bi) dpyd y`xïðéìæà äèé÷ì øúá âåøúàwxik epice ,zepli` x`yn welgc Ð

d`eaze .(a,ci) dpyd y`xa opixn`ck min lk lr lcbc meyn ,dhiwl xza ea ekldy

,wxik cinz eze` oiwyny ,min lk lr lcb bexz`e ,minyb in lr oilicb zepli`e

.(`,b) oiyecwc `nw wxta opixn`ckìàéìîâ ïáøì ïéá øæòéìà 'øì ïéáebilt`c Ð

.dia opilf` dhpg xzac ziriay oiprl ecen ,xyrn oiprl bexz`aäìøòìea bdepy Ð

.ea bdep irax oke ,oli`kúéòéáùìå.dhpg xza ziriay oiprl dia opilf`c Ð
úòùáù
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äîáehwlzpy df xag d`xy ,xwtdd on gwela oixqen `din yly oefnc mixen` mixac

ceyg edepi`x `le li`ed .oxney df ux`d mr oi`y ,xwtend dcya elld zexit

on gwela la` .oripvdl dxv epir `dz `ly ,daxd `l la` ,hrn el xeqnl xzen Ð

lrp gzte xcba xneyn mewn ef dcydy ,xneynd,oxiwtn epi`y oiprl cygp df Ð

ipeia` elk`e dzyhpe dphnyz" dxez dxn`y

yxit jk ,ci lr oxkeny `id dnxrde "jnr

epyxity dn itl df yexit okzi `le .qxhpewa

(mye `,ck) zeaezkc ipy wxt mz epiax mya

ux`d mr mzqc ,oyi ixag lye ycg ily iab

i`e .ceyg `edy dia rcei ok m`` ceyg epi`

`kd ixiin ceyg i`ceaxwtend on ok m` Ð

!mzd aiygc ipd lke 'eke mbitd xqzil inp

,oixeq` xneynd on zexitc :mz epiax xne`e

`l jixifp iapr z`e" :mipdk zxeza opiyxcck

"xevazdz` i`e ,xvea dz` xwtend on Ð

ipa odn xfpc rnyn "jixifp"c .xneynd on xvea

zenai seqa eizeax mya qxhpewa yxit oke .mc`

:xn`e weya zexit xken didy ieb iab ,(`,akw)

ly ,md irax rhp ly ,md dlxr ly elld zexit

md dwfrdf oiekzp `l ,melk `le xn` `l Ð

dwfr ly :xnelk .egwn giaydl `l`qcxtn Ð

my dywde .ziriay `ide ,el aiaq xcbe wfern

m` ?o`k yi xeqi` dn :myexit lr qxhpewa

xeriad onf xar`le xneynd on `py `l Ð

onfd mcewe ,xeq` xwtend on `pyel`e el` Ð

,l`xyi ux`ay xir dwfrc :my yxite !oixzen

df miakek caer did m`e .migaeyn dizexite

od dwfrn xne`e ogayne ,ux`l dvegaoi` Ð

uega oibdep oi`c ,ziriay oiprl eixacl oiyyeg

odilr xyrl `ly oiprle .ziriaya ipr xyrn mixyrn a`ene oenr :opixn`c ,ux`l

onc ,mz epiaxl d`xp oey`x yexite .aeigd lr xehtd on meyn ux`l ueg zexitn

dzid wfri zia" enk (d diryi) "edlwqie edwfrie" oeyl dwfre ,ziyixtck mixeq` xneynd

dcli ly zexitc ,df lk xne` egwn giaydle .(a,bk) dpyd y`xc ipy wxt opzc "z`xwp

eywe ,oda miynynn lkd ciy xwtd lyn miaeh xenyd qcxtd zexite ,dpwf lyn miaeh

xeq` xqi` ivgk elit` `kd xn`wc `de .mleyia mcew mhwll mixdnn mbe mici edl

`aa) "diilrde ziad" wxtc ziriaya migitq ixneye .dlik`a ixiq`c meyn epiid Ð

eid mdili`nc ,mc` ipan mxneyl oikixv eid `lc ,dlik`d on mixney `l (`,giw `rivn

.sere dig dndan `l` mze` oixney eid `le .xnerd jxevl ody oircei eidyk miyxet

,mixvead jxck dxivaa `l` xneynd on mipdk zxeza xq` `lc :mz epiaxl dyw ,edine

iepiy ici lr la`dze` oivvew oi` ziriay ly dp`z exn` o`kn :`tiq ipzwck ,ixy Ð

zba miapr oikxec oi` .daxga dvew la` ,dvwenaoiyer oi` .daixra `ed jxec la` Ð

ahewae caa mizifoizrnync :cere .i`w xneynd on`e .dcical qipkne `ed yzek la` Ð

,ceygl ziriay inc xqeny itl `l` xqi` ivgk elit` xneynd on xq` `lc rnyn

ixiq` i`c ,ixy dlik`l `din zexit la`:dyw ,edine ?xeq`d xac zepwl jxc ike Ð

"xevwz `l jxivw gitq z`" `yix ipzwc ,dlik` xeqi`l mzd dil yixc `xwc `yixc

q ziriay ly dpi`zc `tiq dlekc :cere .oixeq` ody migitqd lr opiknq o`kn Ðab lr s` .xiwtdl jxcy ,ixii` ziriay mzqac rnyn ,(e dpyn) ipiny wxt `id dpyn mz

.mipdk zxezc `yxc dlek dlr iziin inlyexic `xnbacéòáøì.(`,dl) "oikxan cvik" wxta ,irax rhp xn`c o`nk `iz` dpyn jd Ðúéòéáùìå,ziriay dia zi` inp wxi Ð

oiprl oli`l dey `pz `lc `de .dhiwl xzac wxik `le ,dhpg xzac oli`k ,milral `id ixd ziriayl zqpkpd ziyy za bexz` oebk :mixekiac ipy wxt inlyexia yxtn `l`

opixn`ck .oli`k ,hay ely dpyd y`x mewn lkne wxik exeyir ezhiwl xg`lc ab lr s` oli`k hay ely dpyd y`xc oiprle ,wxia ok oi`y dn ,mxkd i`lk ied (`le) mi`lk

lr lcbc oeik ,xac lkl dhiwl xza bexz`a opilf` `l i`n`e :xn`z m`e .dhiwl xza opilf` `dae dhpg xza opilf` `dac icin `l` `pz `lc (mye a,ci) dpyd y`xc `nw wxt

dxary dpy lr oixyrzne ,min aex lr oilicb ody awie oxeb dn "jawine jpxbn jtq`a" (my df mb) dpyd y`xc `nw wxt rnyn ikdc ?wxik min lkmilicby zewxi e`vi Ð

iab (`,i) dpyd y`xc `nw wxt opiyxcc meyn :xnel yie !`id dxenb `yxc `ziixe`c ziriay oiprl mewn lkn ,opaxc wxi xyrnc ab lr s`e .d`ad dpyl oixyrzn min lk lr

oixzen migitqd lk :opz (` dpyn iriyz wxt) ziriay zkqnae ,ziriay oiprl dhiwl xza wxia opilf`c rnyn `kdc :xn`z m`e .dlxr meyn mixeq`e ziriaxay minrt dlxr

igitqn ueg oixeq` :`kti` `ipzc (mye a,`p) "ebdpy mewn" wxtc `idd ikda `vxzine ,ziriayl oiqpkpd ziyy igitqa ixii`c inlyexid it lr my epyxite .aexk igitqn ueg Ð

dhiwl xza wxia opilf`c `dc :yxtl d`xpe .aexkziyya mlecib xnbp la` ,ziyya mlecib xnbp `lya epiid Ðiqei 'xl oia ,min aex lr milicby yixcc `aiwr 'xl oia ,exy Ð

biltc o`n elit`c .dpyd y`x iptl mei miyly min mdn rpny ,mzdc miqixqd milva` dedc icin ,(`,ci) dpyd y`xc `nw wxt dxary dpy in lr milicby yixcc ililbd

mzdmlecib xnbpc oeik ililbd iqei 'xlc .dcen `kd Ðmin lk lr ilcb `l ezc oeik ,inp `aiwr 'xle .d`ad dpy in lr ilcb `l eze ,dxary dpy in lr milicb e`vnp ÐÐ

,lrak eyrp dpyd y`x iptl mei miyly min odn rpny oeikn `pn 'x xn` :ziriayc ipy wxt miqixqd milva iab inlyexia opixn`wck ,min lk lr milcbd zewxi zxezn e`vi

xnb :`nl` .ixt xnb xg` jled lkd :xn`we .dhiwl xzac ,wxi oic l`eny edl adic ,(a,bi) `nw wxt dpyd y`xa ogece fxe` iabl d`xp oke .xaryl oixyrzne ,minyb ina zwtqny

dhiwl izkec lka hwpc `l` ,xwir ixt,bexz`n dyw ,edine .mikxt mikxt dieyrc opixn`wck ,cgia oiyaiizn oi`y `l` ,cgia miixt xnb edpde .ixt xnba hwll jxcc meyn Ð

'xk dhpg xza bexz`a opilf` i` dil `wtqnc meyn rnyne .haya cg`a hwlpe ,hay jci`c xyr dyng mcew dizexit ehpgy bexz`a :(a,ci) dpyd y`xc `nw wxt opixn`c
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íéøeîà íéøác äna .úéòéáL úMeã÷a ïìëBàå àáe¨§§¨¦§©§¦¦©¤§¨¦£¦
¯ïî ç÷Bìaø÷ôenä,øneLîä ïî ç÷Bìa ìáà . §¥©¦©§¨£¨§¥©¦©§¨

øqéà éöçëa eìéôà¯ïîe :úLL áø áéúî .øeñà £¦§©£¦¦¨¨§¦©¥¤¦
ø÷ôenäìL,íâétä :éäðéîøe ?àì eúå úBãeòñ L ©§¨¨§§¨§¦§¦©¥¨

,íéøäaL øañekäå ,úBâBìâìçå ,íéhéLäå ,ïéæeaøiäå§©©§¦§©¦¦©£©§§©§¨¤¤¨¦
øôà ìL øébøbäå ,úBøäpaL ñtøkäå¯ïî ïéøeèt §©©§©¤©§¨§©©§¦¤£¨§¦¦

,øNònäïéçwéðåïéàL éôì ,úéòéáMa íãà ìkî ©©£¥§¦¨¦¦¨¨¨©§¦¦§¦¤¥
dì áéúBî àeä !øîLð ïäa àöBik:dì ÷øôî àeäå ©¥¨¤¦§¨¦¨§§¨¥¨

øîà äðç øa øa äaø øîà ïëå .eðL ïî éãëa¦§¥¨¨§¥¨©©¨©©¨¨¨©
"ïî" éàäc òîLî éàî .eðL ïî éãëa :ïðçBé éaø©¦¨¨¦§¥¨¨©©§©§©¨

àeä éðBæîc àðMéì¯"Cìnä íäì ïîéå" :áéúëc ¦¨¨¦§¥¦§¦©§©¨¤©¤¤
ñðëpä úéML øa áìeì !éîð áìeì ,éëä éà .'åâå¦¨¦¨©¦¨©¦¦©¦§¨
úñðëpä úéML úa éîð âBøúà ,éëä éà .àeä úéòéáMì©§¦¦¦¨¦¤§©¦©¦¦©¦§¤¤
ïéa àäå .ïðéìæà äèé÷ì øúa âBøúà !àéä úéòéáMì©§¦¦¦¤§¨©§¦¨¨§¦©§¨¥
âBøúà úéòéáL ïéðòì øæòéìà éaø ïéáe ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥©¦¡¦¤¤§¦§©§¦¦¤§

ìLa ïìéàì äåL âBøúà :ïðúc ,ïðéìæà äèðç øúaäL ¨©£¨¨¨§¦©¦§©¤§¨¤¨¦¨¦§¨
ìLa ïìéàì äåL .ãçà Cøãa ÷øiìå ,íéëøcäL §¨¦§©¨¨§¤¤¤¨¨¤¨¦¨¦§¨
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סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף לט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dkeq(oey`x meil)

àáedf xagïìëBàåzyecw z` mdilr lligy elld zexitl ¨§§¨
,zernd,úéòéáL úMeã÷a,dlik`l wx mda ynzydl xzene ¦§©§¦¦

.xpd zwlcde dkiq ,diizyíéøeîà íéøác änazepwl xzeny ©¤§¨¦£¦
,zecerq yly ieeya ziriay zexit ux`d mrdnïî ç÷Bìa§¥©¦

ø÷ôenäux`d mrd ici lr elld zexitd ehwlpy xagd d`xy - ©§¨
itl ,zecerq yly oefn `l` exizd `l dfa s`e ,zxwtend dcyn
zernd z` ripvie mda dxv epir `dzy xyt` xzei el epzi m`y

.ziriay xg`l s`a ìáàux`d mrdy ote`ç÷Bìz` el xkene £¨§¥©
zexitdøneLîä ïî,lerp gztde xcba zxneynd dcyn -eléôà ¦©§¨£¦

øqéà éöçëa,øeñà,edcy xiwtn epi`y oiprl `ed cygpy oeiky §©£¦¦¨¨
zegt `ed xkeny s`e ,ziriayd zexita xgeq `edy yeygl yi
mixrdl dvexy meyn ok dyery yeygl yi zecerq yly ickn

.ziriay zexita xgeq `edy erci `ly zeixad lr
,úLL áø áéúîzxg` `ziixan ef `ziixa lråikø÷ôenä ïî ¥¦©¥¤§¦©§¨

oefn xeriy wx zgwl el xzenìLúBãeòñ Lcalaeúåxzeie - ¨Ÿ§§
íéèéMäå ïéæeaøiäå íâétä ,éäðéîøe ,àìøañekäå ,úBâBìâìçå Ÿ§¦§¦©¥¨§©©§¦§©¥¦©£©§§©§¨

øôà ìL øébøbäå ,úBøäpaL ñtøkäå ,íéøäaLel`d mixacd lky ¤¤¨¦§©©§©¤©§¨§©©§¥¤£¨
,jk lk miaeyg mpi`ïéøeètmdøNònä ïîmiaeyg mpi`y oeik §¦¦©©£¥

xwtde ,mze` mixiwtn `l` xnyp oda `veik oi`e zeixad lr
,elld mipina xn`p sqep oic .xyrnd on xehtíãà ìkî ïéçwéðå§¦¨¦¦¨¨¨

,úéòéáMamrn mzgwl exq` `l ziriay zyecw mda yiy s`e ©§¦¦
,ux`døîLð ïäa àöBik ïéàL éôìokle ,mze` xenyl jxcd oi` - §¦¤¥©¥¨¤¦§¨

ony ep` miwifgn ,el` mipin xiwtdy xexiaa eprci `ly s`
zgwl lekiy rnyne .zexitd inc el mixqene mxiwtd mzqd
ea micyeg oi`e ,zecerq yely oefnn xzei daxd elit` epnn
`ziixaa xn`py dn lr dywe ,dxegql el` mipin ripviy llk
yely oefn inca wx zgwl xzen xwtend on gwela s`y zncewd

.zecerq
dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeäz` uxiz envra zyy ax - ¦¨§§¨¥¨

'oigwipe' `ziixaa xn`py dny yxtne ,eziiyeweðL ïî éãëa- ¦§¥¨¨
`l` zgwl dxizd `l `ziixad s`y epiide ,epy eizepefn icka

.xzei `le zecerq dyely oefn xeriykäðç øa øa äaø øîà ïëå§¥¨©©¨©©¨¨
ïðçBé éaø øîà`ziixady.eðL ïî éãëa:`xnbd zl`eyéàî ¨©©¦¨¨¦§¥¨¨©

òîLîcenll yi okidn -àeä éðBæîc àðMéì ïî éàäcehwp okly ©§©§©¨¦¨¨¦§¥
zx`an .oefn lr on oeyl mvexiza dpg xa xa daxe zyy ax

:`xnbd'Bâå Cìnä íäì ïîéå' áéúëcKlOd bA zRn FnFiA mFi xaC ¦§¦©§©¨¤©¤¤§§©§¦©©©¤¤

mdl ozp jlndy epiide ,qpxtie `ed ,'onie' yexite ,'eiYWn oiInE¦¥¦§¨
.oefn oeyl `ed 'on' oeyly o`kne ,dcerq ikxv

mlyl el xeq` ,ux`d mrn alel gwely iny ,xn`p dpyna
dyxite .dpzna bexz`d z` epnn ywai `l` bexz`d lr zern
oi`y itl ,bexz`d lr el mlyl leki epi`y mrhdy ,`xnbd

:`xnbd dywn .ux`d mrl ziriay zern mixqenéëä éà- ¦¨¦
a ,ux`d mrl ziriay zexit inc xeqnl xeq`yénð áìeìmb - ¨©¦

zyecw zbdep alela mb ixdy ,df xeqi` zeidl jixv alela
izd ji`e ,ziriaydxq` `le aleld xear el mlyl dpynd dx

zvxzn .ux`d mrl ziriay zexit inc mixqen oi`y meyn
a zxacn dpynd :`xnbdàeä úéòéáMì ñðëpä úéML øa áìeì- ¨©¦¦©¦§¨©§¦¦

dzid urdn ezhiwl wxe ziyiyd dpya dzid ezhpg df alel
ixg` ziriay ipic oiprl mikled oli`d zexitae ,ziriayd dpya
ea oi` ziriaya hwlpy s` ,ziyiya hpgy oeike ,dhpgd onf

.ux`d mrl einc z` xeqnl xzene ,ziriay zyecw
:`xnbd dywnéëä éàoiprl dhpgd xg` oli` zexita mikledy ¦¨¦

,ziriay zyecwàéä úéòéáMì úñðëpä úéML úa énð âBøúàmb - ¤§©¦©¦¦©¦§¤¤©§¦¦¦
ziriay zyecw oi` ,ziriaya hwlpe ziyiya hpgy bexz`d
.ux`d mrl df bexz` inc xeqnl dxq` dpynd recne ,ea zbdep

:`xnbd zvxznâBøúàmikled zepli` x`y zexitn `ed welg ¤§
y wxik epice ,dhpgd xg` mdaïðéìæà äèé÷ì øúaea mikled - ¨©§¦¨©§¦¨

ziyiya hpgy s` ,ziriaya hwlp bexz`dy oeike .dhiwld xg`
.ux`d mrl einc z` xeqnl xeq` okle ziriay zyecw ea zbdep
hpgy oeiky ,el xeqnl xzen ziriaya hwlpy alel inc la`

.ziriay zyecw ea oi` ziyiya
:`xnbd dywnøæòéìà éaø ïéáe ìàéìîb ïaø ïéa àäåoipra ewlgpy §¨¥©¨©§¦¥¥©¦¡¦¤¤

ixd ,xyrn aeig oiprl bexz`d lecib onfúéòéáL ïéðòìmd micen §¦§©§¦¦
ayïðéìæà äèðç øúa âBøúàzyecw ea oi` ziyiya hpg m`e ¤§¨©£¨¨©§¦¨

.ziriaya hwlpy s` ziriayäåL âBøúà ,ïðúceipicaïìéàì ¦§©¤§¨¤¨¦¨
ìLaíéëøc äLmixac -.ãçà Cøãa ÷øiìå,dpynd zhxtnäåL ¦§Ÿ¨§¨¦§©¨¨§¤¤¤¨¨¤

ìLa ïìéàìéòáøìå äìøòì ,íéëøc äLdlxr ipic ea mibdepy - ¨¦¨¦§Ÿ¨§¨¦¨¨§¨§¨§¨¦
,zepli` x`yk iraxeåokoli`l `ed dnecúéòéáMìmikledy - §©§¦¦

xnbpy s` ziyiya hpg m`e ,dhpg xg` dhiny oiprl bexz`a
.ea zbdep ziriay oi` ziriaya elecibåbexz`d deeyCøãa ÷øiì §©¨¨§¤¤
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dkeq(oey`x meil)

àáedf xagïìëBàåzyecw z` mdilr lligy elld zexitl ¨§§¨
,zernd,úéòéáL úMeã÷a,dlik`l wx mda ynzydl xzene ¦§©§¦¦

.xpd zwlcde dkiq ,diizyíéøeîà íéøác änazepwl xzeny ©¤§¨¦£¦
,zecerq yly ieeya ziriay zexit ux`d mrdnïî ç÷Bìa§¥©¦

ø÷ôenäux`d mrd ici lr elld zexitd ehwlpy xagd d`xy - ©§¨
itl ,zecerq yly oefn `l` exizd `l dfa s`e ,zxwtend dcyn
zernd z` ripvie mda dxv epir `dzy xyt` xzei el epzi m`y

.ziriay xg`l s`a ìáàux`d mrdy ote`ç÷Bìz` el xkene £¨§¥©
zexitdøneLîä ïî,lerp gztde xcba zxneynd dcyn -eléôà ¦©§¨£¦

øqéà éöçëa,øeñà,edcy xiwtn epi`y oiprl `ed cygpy oeiky §©£¦¦¨¨
zegt `ed xkeny s`e ,ziriayd zexita xgeq `edy yeygl yi
mixrdl dvexy meyn ok dyery yeygl yi zecerq yly ickn

.ziriay zexita xgeq `edy erci `ly zeixad lr
,úLL áø áéúîzxg` `ziixan ef `ziixa lråikø÷ôenä ïî ¥¦©¥¤§¦©§¨

oefn xeriy wx zgwl el xzenìLúBãeòñ Lcalaeúåxzeie - ¨Ÿ§§
íéèéMäå ïéæeaøiäå íâétä ,éäðéîøe ,àìøañekäå ,úBâBìâìçå Ÿ§¦§¦©¥¨§©©§¦§©¥¦©£©§§©§¨

øôà ìL øébøbäå ,úBøäpaL ñtøkäå ,íéøäaLel`d mixacd lky ¤¤¨¦§©©§©¤©§¨§©©§¥¤£¨
,jk lk miaeyg mpi`ïéøeètmdøNònä ïîmiaeyg mpi`y oeik §¦¦©©£¥

xwtde ,mze` mixiwtn `l` xnyp oda `veik oi`e zeixad lr
,elld mipina xn`p sqep oic .xyrnd on xehtíãà ìkî ïéçwéðå§¦¨¦¦¨¨¨

,úéòéáMamrn mzgwl exq` `l ziriay zyecw mda yiy s`e ©§¦¦
,ux`døîLð ïäa àöBik ïéàL éôìokle ,mze` xenyl jxcd oi` - §¦¤¥©¥¨¤¦§¨

ony ep` miwifgn ,el` mipin xiwtdy xexiaa eprci `ly s`
zgwl lekiy rnyne .zexitd inc el mixqene mxiwtd mzqd
ea micyeg oi`e ,zecerq yely oefnn xzei daxd elit` epnn
`ziixaa xn`py dn lr dywe ,dxegql el` mipin ripviy llk
yely oefn inca wx zgwl xzen xwtend on gwela s`y zncewd

.zecerq
dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeäz` uxiz envra zyy ax - ¦¨§§¨¥¨

'oigwipe' `ziixaa xn`py dny yxtne ,eziiyeweðL ïî éãëa- ¦§¥¨¨
`l` zgwl dxizd `l `ziixad s`y epiide ,epy eizepefn icka

.xzei `le zecerq dyely oefn xeriykäðç øa øa äaø øîà ïëå§¥¨©©¨©©¨¨
ïðçBé éaø øîà`ziixady.eðL ïî éãëa:`xnbd zl`eyéàî ¨©©¦¨¨¦§¥¨¨©

òîLîcenll yi okidn -àeä éðBæîc àðMéì ïî éàäcehwp okly ©§©§©¨¦¨¨¦§¥
zx`an .oefn lr on oeyl mvexiza dpg xa xa daxe zyy ax

:`xnbd'Bâå Cìnä íäì ïîéå' áéúëcKlOd bA zRn FnFiA mFi xaC ¦§¦©§©¨¤©¤¤§§©§¦©©©¤¤

mdl ozp jlndy epiide ,qpxtie `ed ,'onie' yexite ,'eiYWn oiInE¦¥¦§¨
.oefn oeyl `ed 'on' oeyly o`kne ,dcerq ikxv

mlyl el xeq` ,ux`d mrn alel gwely iny ,xn`p dpyna
dyxite .dpzna bexz`d z` epnn ywai `l` bexz`d lr zern
oi`y itl ,bexz`d lr el mlyl leki epi`y mrhdy ,`xnbd

:`xnbd dywn .ux`d mrl ziriay zern mixqenéëä éà- ¦¨¦
a ,ux`d mrl ziriay zexit inc xeqnl xeq`yénð áìeìmb - ¨©¦

zyecw zbdep alela mb ixdy ,df xeqi` zeidl jixv alela
izd ji`e ,ziriaydxq` `le aleld xear el mlyl dpynd dx

zvxzn .ux`d mrl ziriay zexit inc mixqen oi`y meyn
a zxacn dpynd :`xnbdàeä úéòéáMì ñðëpä úéML øa áìeì- ¨©¦¦©¦§¨©§¦¦

dzid urdn ezhiwl wxe ziyiyd dpya dzid ezhpg df alel
ixg` ziriay ipic oiprl mikled oli`d zexitae ,ziriayd dpya
ea oi` ziriaya hwlpy s` ,ziyiya hpgy oeike ,dhpgd onf

.ux`d mrl einc z` xeqnl xzene ,ziriay zyecw
:`xnbd dywnéëä éàoiprl dhpgd xg` oli` zexita mikledy ¦¨¦

,ziriay zyecwàéä úéòéáMì úñðëpä úéML úa énð âBøúàmb - ¤§©¦©¦¦©¦§¤¤©§¦¦¦
ziriay zyecw oi` ,ziriaya hwlpe ziyiya hpgy bexz`d
.ux`d mrl df bexz` inc xeqnl dxq` dpynd recne ,ea zbdep

:`xnbd zvxznâBøúàmikled zepli` x`y zexitn `ed welg ¤§
y wxik epice ,dhpgd xg` mdaïðéìæà äèé÷ì øúaea mikled - ¨©§¦¨©§¦¨

ziyiya hpgy s` ,ziriaya hwlp bexz`dy oeike .dhiwld xg`
.ux`d mrl einc z` xeqnl xeq` okle ziriay zyecw ea zbdep
hpgy oeiky ,el xeqnl xzen ziriaya hwlpy alel inc la`

.ziriay zyecw ea oi` ziyiya
:`xnbd dywnøæòéìà éaø ïéáe ìàéìîb ïaø ïéa àäåoipra ewlgpy §¨¥©¨©§¦¥¥©¦¡¦¤¤

ixd ,xyrn aeig oiprl bexz`d lecib onfúéòéáL ïéðòìmd micen §¦§©§¦¦
ayïðéìæà äèðç øúa âBøúàzyecw ea oi` ziyiya hpg m`e ¤§¨©£¨¨©§¦¨

.ziriaya hwlpy s` ziriayäåL âBøúà ,ïðúceipicaïìéàì ¦§©¤§¨¤¨¦¨
ìLaíéëøc äLmixac -.ãçà Cøãa ÷øiìå,dpynd zhxtnäåL ¦§Ÿ¨§¨¦§©¨¨§¤¤¤¨¨¤

ìLa ïìéàìéòáøìå äìøòì ,íéëøc äLdlxr ipic ea mibdepy - ¨¦¨¦§Ÿ¨§¨¦¨¨§¨§¨§¨¦
,zepli` x`yk iraxeåokoli`l `ed dnecúéòéáMìmikledy - §©§¦¦

xnbpy s` ziyiya hpg m`e ,dhpg xg` dhiny oiprl bexz`a
.ea zbdep ziriay oi` ziriaya elecibåbexz`d deeyCøãa ÷øiì §©¨¨§¤¤
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אגרות קודש
 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 

ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מער"ח אלול, כן נודעתי ממכתבו של הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מהור"י 
שי' אלמליח מהב"מ של בנו שי' ויהי רצון שכשם שהכניסוהו לבריתו של אאע"ה כך יכניסהו לתורה 
חופה ומעש"ט מתוך הרחבה במנוחת הנפש ומנוחת הגוף, הוא וזוג' תחי' ביחד, ויזכהו השי"ת לבשר 

בשו"ט תמיד כל הימים.

ת" על מה שמזכיר במכ' ששולח בימים אלו את הספרים. וכמדומה שכבר כתבתי במכ' שזהו 
לאו דוקא ספרי קבלה, כ"א גם ספרים בנגלה וכו'. ובטח יודע אשר הרבה ספרים נדפסו בג'רבה, וכדאי 

להתענין גם בהם.

בברכת רפו"ש לזוגתו תחי' ולרך הנמול שי', וכוח"ט לשנה טובה ומתוקה ולהצלחה בעבודתו 
בקדש,

מ. שניאורסאהן
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BøeNéò Búèé÷ì úòLaLxyrnd zpy rawp wxi iably myk - ¤¦§©§¦¨¦
xyrna aiig ziyilyd dpya hwlp m`y ,dhiwld zrya ely
jk ,ipy xyrn zpy `idy dipyd dpya dzid dhpgdy s` ipr
s` ipr xyrna aiig ziyilyd dpya hwlp m` bexz`a mb

.dipyd dpya dzid dhpgdy,øîBà øæòéìà éaø .ìàéìîb ïaø éøác¦§¥©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤¥
øác ìëì ïìéàì äåL âBøúàoli` `edy oeiky ,zexyrn oiprl s`e ¤§¨¤¨¦¨§¨¨¨

oiprl `l` ewlgp `ly ixd .zepli` x`yl epia minkg ewlig `l
itl bexz`a mikled zercd lkl ziriay oiprl la` ,xyrn
dpynd oic z` epyxity dn lr dywe ,dhiwld itl `le dhpgd
ziriay oiprl ea mikledy itl ziriay zyecw bexz`a yiy

:`xnbd zvxzn .dhiwld xg`øîàc àeäepizpyn ly `pzd - §¨©
xaeqàpz éàä ék,'epizeax' mya oldl `ziixaaéaø øîà ,àéðúc ¦©©¨§©§¨¨©©¦

,íéð÷æ äMîç íeMî ãéòä ñBîìeèáà ,éñBéicdy`ed oayâBøúà ¥©§§¥¦¦£¦¨§¥¦¤§
mikledøçàdeðîð eðéúBaøå .øNònì äèé÷ìoipnl ecnr - ©©§¦¨©©£¥§©¥¦§

,eøîàå ,àLeàadhiwld xg` mikledy.úéòéáMì ïéa øNònì ïéa §¨§¨§¥©©£¥¥©§¦¦
:`xnbd dywndéîL øëc ïàî úéòéáLxkfed `l oiicr ixde §¦¦©§©§¥

`ziixad :`xnbd zvxzn .llk ziriay oic `ziixaaéøeqç©¥
,éðz÷ éëäå àøñçéîy xn` `nw `pzyøNònì äèé÷ì øçà âBøúà ¦©§¨§¨¦¨¨¥¤§©©§¦¨©©£¥

øúa âBøúà eøîàå àLeàa eðîð eðéúBaøå .úéòéáMì äèðç øçàå§©©£¨¨©§¦¦§©¥¦§§¨§¨§¤§¨©
úéòéáMì ïéa øNònì ïéa äèé÷ì.`ye`ay epizeax zrcy `vnpe §¦¨¥©©£¥¥©§¦¦

z` yxtl yie ,ziriay oiprl s` dhiwl xg` mikled bexz`ay
zyecw ea oi` alelay s` okle ,mdixack o`k dpynd ixac
xg` mikled bexz`a mewn lkn ,ziyiya hpgy meyn ziriay

.ziriay zyecw ea yie dhiwl
xeqnl xzene alela ziriay zyecw oi`y mrhd ,x`azdy itk
:`xnbd zwiicn .ziyiya hpgy meyn `ed ,ux`d mrl einc

àîòèmeyn ,ziriay zyecw ea oi`yñðëpä úéML øa áìeìc ©£¨§¨©¦¦©¦§¨
àeä úéòéáMì,ziriaya hwlpe ziyiya hpgy -úéòéáLc àä- ©§¦¦¨¦§¦¦

did ziriaya aleld ly dhpgd dzid m` la`LBã÷zyecwa ¨
:`xnbd dywn ,zilh e` welg einca gwil oi`e ziriayéànà- ©©

ixd ,ziriay zyecw alela yi recnïéà íéöòå ,àeä àîìòa íéöò¥¦§¨§¨§¥¦¥
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ïáabLmqpky -äaeçìn ,`eagna mxneyl -,äãNä éðt ìòm` ¤¦§¨§¨©§¥©¨¤
y dzid mztiq`a ezxhnäìéëàì ïèwì,ezndalíeMî ïäa Lé ¦§¨©£¦¨¥¨¤¦

,úéòéáL úMeã÷m` la`íéöòì ïèwìjxevl mda ynzydl - §©§¦¦¦§¨§¥¦
,dxrade dwlcd.úéòéáL úMeã÷ íeMî ïäa ïéàalel ok m`e ¥¨¤¦§©§¦¦

,ziriay zyecw ea zbdep oi` dnda lk`n jxevl cner epi`y
.ziyiya hpgy alela `weec dpynd z` cinrdl ekxved recne

:`xnbd zvxzníúä éðàLdwqd ivr iabl -àø÷ øîàcdk `xwie) ¨¥¨¨§¨©§¨
(eux`d zAW dzide','äìëàì íëìeyxc 'mkl' zaizneminkg §¨§¨©©¨¨¤¨¤§¨§¨

j` ,d`pda s` mixzen ziriay zexity epiide 'mkikxv lkl'
ze`pdd lk `ly epcnl 'dlk`l'l 'mkl' dxezd dknqy dnn

wx `l` ,zexzen'íëì'`edy,'äìëàì'c àéîecdlik`ay myke ¨¤§¨¦§¨§¨
ez`pd zryy `vnpe dqirld `idy d`pdd zrya ixtd xrazn
zepdil dxezd dxizdyk mb jk ,cg`k oi`a exeria zrye

wxy epiide dxizd ef jxca `weec ziriay zexitnBúàðäL éî¦¤£¨¨
äåL Bøeòéáedkiq dizy oebke ,ixtd xeria zrya `id d`pddy - ¦¨¤

`l` zbdep ziriay oi`y ef dyxcn epcnl cere .xpd zwlcde
weqtd minkg eyxc jky ,el`k ze`pdl micnerd mixaca
,'dlk`l mkl'y dna `weec zbdepy 'ux`d zay dzide'
mixac la` ,dey exeriae ez`pdy dlik`l dnec ez`pdy

jkle ,ziriay mda zbdep oi` ,el`k ze`pdl micner mpi`yeàöé̈§
íéöòitl ,ziriay mda zbdep oi`yLoi`ïúàðä`l`øçà ¥¦¤£¨¨¨©©

,ïøeòéaixde ,milgb eyrpy xg` `l` mda mite` oi` ixdy ¦¨

ziriay zyecw oi`y dpynd ixac mrh dfe ,oxeria xg` oz`pd
ez`pd xwiry ok epi` alel la` ,dwqdl micnerd mivra zbdep
`vnp ,elewlwe exeria zry mb `id f`e ,ziad z` ea cakl `ed

.ziriay zyecw ea zbdep jkle ,dey exeriae ez`pdy
:`xnbd zl`eyïçLîc íéöò àkéàäåeidy ony ur epyi ixd - §¨¦¨¥¦§¦§¨

`dle wilcdl mibdep,zewea`a mixi`ny enk ea xiïúàðäc©£¨¨¨
äåL ïøeòéáem`d ok m`e ,epnn dpdp dwlcdd zrya ixdy ¦¨¨¤

dper .ziriay zyecw mda zbdepy xn`p xi`dl mhwilyk
:`xnbdä÷qäì(å) íéöò íúñ ,àáø øîàcala,ïéãîBò ïäelit`e ¨©¨¨§¨¥¦§§©¨¨¥§¦

mda oi` okle ,dwqdl `l` dwlcdl micner mpi` ogync mivr
dwqdl mnzqy oeik xi`dl mhwilyk s` ziriay zyecw

.micner
:`xnbd zl`eyåmzq s`íéöòmicnerdä÷qäìxg` oz`pde §¥¦§©¨¨

,oxeriaàéä éàpzzyecw mda zbdep m` mi`pzd ewlgp - ©¨¥¦
zbdep oxeria xg` oz`pdy it lr s`y mixaeqd yiy ,ziriay

,ziriay zyecw mdaïéøñBî ïéà ,àéðúcynzydl xeq` - §©§¨¥§¦
aäøLîì àì úéòéáL úBøét,ziriay ly oiia ozyt zexyl -àìå ¥§¦¦Ÿ§¦§¨§Ÿ

äqeáëìoz`pd el` mixacy itl ,ziriay ly oiia micba qakl - ¦§¨
xrazn cin oiia ozytd e` micbad dxeyy dryny ,oxeria xg`

.micbad z` yaelyk `l` dpi` ez`pde ,ca`pe oiidéñBé éaø©¦¥
,ïéøñBî ,øîBàmixac `l` 'dlk`l'n ehrin `ly xaeqy itl ¥§¦

ixacle .`ziixaa onwl x`eaiy enke ,mc` lkl dey oz`pd oi`y
,dey oxeriae oz`pd oi`y mixac 'dlk`l'n ehrin `ly iqei iax

.mivra s` ziriay zyecw zbdep
gn inrh z` `xnbd zx`an:iqei iaxe `nw `pz zwelàîòè éàî©©£¨

àn÷ àpúcdxynl ziriay zexita ynzydl oi`y xaeqy §©¨©¨
meyn ,dqeakle,'äìëàì' àø÷ øîàcmiyxeceàìå äøLîì àìå §¨©§¨§¨§¨§Ÿ§¦§¨§Ÿ

éñBé éaøc àîòè éàî .äqeáëìzexita ynzydl xzeny xaeqy ¦§¨©©£¨§©¦¥
,dqeake dxynl ziriayy meyn,'íëì' àø÷ øîàmiaxne ¨©§¨¨¤

n'íëì'ziriay zexita ynzydl xzenyeléôàå ,íëéëøö ìëì ¨¤§¨¨§¥¤©£¦
.äqeáëìå äøLîì:`xnbd dywnàn÷ àpúåon yxec `ed recn §¦§¨§¦§¨§©¨©¨

zexeq` ze`pd x`yy 'dlk`l' aezkd,'íëì' áéúk àä̈§¦¨¤
ze`pd mb `l` zxzen dlik` wx `ly zeaxl ezernyne

:`xnbd zvxzn .zexg`'íëì' àeää`edy it lr s`daxn mpn` ©¨¤
'dlk`l'l dxezd eze` dkinqdy dnn cenll yi ,ze`pd x`y

mdy ze`pd wxy,'äìëàì'c àéîecepiideBøeòéáe BúàðäL éî §¨¦§¨§¨¦¤£¨¨¦
,äåL,ziriay zexita zepdil xzenïúàðäL äqeáëe äøLî eàöé ¨¤¨§¦§¨§¨¤£¨¨¨

,ïøeòéa øçà.el` ze`pdl ziriay zexita ynzydl xeq` jkitl ©©¦¨
:`xnbd dywnéñBé éaøådqeake dxyn daxn recnáéúk àä §©¦¥¨§¦

,'äìëàì'oxeriae oz`pdy dlik`l zenecd ze`pd wxy rnyne §¨§¨
:`xnbd zvxzn .dqeake dxyn `le zexzen deyéòaéî àeää©¦¨¥

déìwx ziriay zexita ynzydl xzenyàîâeìîì àìå 'äìëàì' ¥§¨§¨§Ÿ¦§§¨
,dey exeriae ez`pd didzy jixvy miyxec `l la` .d`etxl -
iax zrce .dqeake dxynl ziriay zexita ynzydl xzen okle

iqei,àéðúãkweqtdy'äìëàì'hrnl `aàîâeìîì àìåoi`y - ¦§©§¨§¨§¨§Ÿ¦§§¨
:`ziixad zl`ey ,d`etx jxevl ziriay zexita ynzydl

àlà Bðéà Bà ,àîâeìîì àìå 'äìëàì' øîBà äzà`a 'dlk`l'y ©¨¥§¨§¨§Ÿ¦§§¨¥¤¨
hrnl,äqeáëì àìå:`ziixad zvxzn'íëì' øîBà àeäLk §Ÿ¦§¨§¤¥¨¤

,mkikxv lkl ernyne,øeîà äqeáëì éøäok m`e ,xzen `edy £¥¦§¨¨
'äìëàì' íéi÷î éðà äî àäzaizn hrnl yexcl epl yi dn - ¨¨£¦§©¥§¨§¨

yexcl epl yi jgxk lr ,'dlk`l'ìëàì'.àîâeìîì àìå 'äzl`ey §¨§¨§Ÿ¦§§¨
'mkl' zernyne ,hrnl `a 'dlk`l' zernyny xg` :`ziixad

ok m` ,zeaxl `aúà àéöBäìe äqeákä úà úBaøì úéàø äî̈¨¦¨§©¤©§¨§¦¤
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ezny in` cenr n sc ± iyily wxt`nei
åøåùéò åúèé÷ì úòùáùxyrne oey`x xyrn dizexyrny dipy dpya hpg m`y Ð

ipr xyrne oey`x xyrn dizexyrny dhinyl ziyilya hwlpe ,ipyoick xyrzn Ð

ziyilya ehwlpe dipya odizexit ehpgy zepli` x`y eli`e .ziyily xyrnÐ

zewxie oli`d zexit xyrnc ,wxil bexz` eeyd xyrn oiprle .dipy oick oixyrzn

awie oxebae .`ziixe`c awie oxeb xyrne ,opaxc

dpyd xg` xyrzny (a,bi) dpyd y`xa opitli

xyrn opax eknq`e ,i`xwn yily e`iady

micgein awie oxeb dn :awie oxeb` mdixacÐ

,minyb in epiidc ,min aex lr milicby

dxary dpyl oixyrznelr oilicbd lk s` Ð

dpyl oixyrzn ,oli`d zexit oebk ,min aex

,min lk lr oilicby zewxi e`vi .dxary

lr lcb inp bexz`e .d`ad dpyl mixyrzny

.wxik min lkøáã ìëì.zexyrnl s` Ðàåä
øîàã.bexz`` citwnc ,'ipznc `pz Ð(øîàã)

àðú éàä éë`ye`a epnp epizeaxe :ipzwc Ð

oia xyrnl oia ,dhiwl xg` bexz` exn`e

.ziriayl'åë úéùù øá áìåìã àîòè`iyew Ð

alelc `nrh epiidc xn` lirl ,xnelk :`id

`ed ziriay `d ,`ed ziyy xac meyn gwip

zyecw ziriay ialely dpin `wtpe .xeq` Ð

welg odinca gwil `ly ,eda bdep ziriay

.zilheïááâù.oxve`l oqpiky ÐäáåçìÐ

.`agn oeyläìéëàì ïè÷ì.dnda lk`nl Ð

íúä éðàùoibdep `l ikdl dwqd ivr iab Ð

ziriay oda'ebe "zay dzide" `xw xn`c Ð

'mkl' rnyne'dlk`l' aizke ,mkikxv lkl Ð

ziriay zexitn zepdil xzen oi`c `xninl Ð

.dlik`l dnecd d`pd `l`åøåòéáå åúàðäù
äåùon xrazny exeriae ez`pdy ,xnelk Ð

zwlcde dizye dkiq oebk .cg`k oi`a mlerd

bdep ziriay oi`y opitli inp dyxc jdne .xpd

inp ikdc ,elld ze`pdl cnerd ixta `l`

dna zbdep "ux`d zay dzide" :`xw yxcin

.dlik`l dnec ez`pdy ,"dlk`l mkl"yåàöé
ïøåòéá øçà ïúàðäù ä÷ñä éöòeyrpyn Ð

cakl ez`pd xwir alel la` ,oda oite` milgb

ince ,elewlwe exeria zry `ede ,ziad z`

ikdl iniiw miptbe mipw ilre .dlik` z`pdl

.ilf` daygn xza jkld ,ikdleàëéà àäå
ïçùîã íéöòoiwilcn envr urdy ,ony ur Ð

exeriae ez`pd iede ,zewea`a enk xi`dl ea

zwlcdl ohwl m` `din `zyd `nip ,dey

dxe``bdpc Ð.ziriay edaíéöò íúñ :éðùîå
e`l onzqe ,zeixal epzip dwqdl wqid ly Ð

zyecw eda `zgp `l ,jkld .eniiw xi`dl

.xi`dl ohwl elit`e `xwirn ziriayéëä
àéä éàðú ä÷ñäã íéöò :ïðéñøâmivre Ð

oxeria xg` oz`pdy ,ediiteb dwqdc`ki`c .`l i` ziriay eda `bdp i` `id i`pz Ð

,lirl opiyxcck ,exeria xg` ez`pdy lk ihernl .dlik`lc `inec 'mkl' yixcc `pz

lka dey ez`pd oi`y xac `l` dipin hrnn `lc `ki`e .mivr herni` dyxc `iddne

mivr mzqe :miqxeb eidy izeaxn izrny ip`e .oifiehwit`e selife `nbeln oebk ,mc`

zhiy iciv lka ixerpn izgxhe .mixtqd lka aezk oke ,`id i`pz edpip dwqdl

epiax ly eci azk xtqa ef `qxib iz`vne .leki ipi`e ,mdixac itk dayil cenlzd

,dben epi`e aezk mgpn xa wgvi epiax ly zereyi xcqae ,ceak ezgepn dcedi oa meyxb

.ipira d`xp okeäøùî êåúì àì úéòéáù úåøéô ïéøñåî ïéàly oiia ozyt zexyl Ð

.ziriayäñåáëì àìåxg` oz`pd dqeake dxyn .ziriay ly oiia micba qeakl Ð

.micbad yaliy cr dpi` ez`pde ,el ca`e xrazp zg` dry oiia ozytd e` micbad dxeyy dryny ,oxeriaàîâåìîì.d`etxl =
äáøî
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l`ilnb oaxk dhiwl xza i` ,xfril`xza xn`c o`nc :`nl` .oixeyir ipy ea bdp Ð

hay cr hwlp `le ,dxary dpy ly haya hpg ixdc [xak] ixt xnbpc ab lr s` ,dhiwl

lke ,mipy ylye mizy oli`a cenrl ekxcy itl ,zexit x`yn welg bexz` `nye !xg`

dxary dpy ly haya hpgy it lr s` :inp i` .dpye dpy lka lcb oli`a miiwzny onf

`gipe .xg` hay cr elecib xnbp oi`c oipnif Ð

dpyd y`xc `nw wxt opgei iax hwpc ,`zyd

:xnelk .xkk dyrpe zifk elit` bexz` iab (a,eh)

e`l zifk edine .dlicb d`ad dpy in ici lrc

.lif` dhpg xza opgei iax `dc ,opira `weec

.zifkn zegt bexz`a dhpg `aiyg `l `nye

åðéúåáøåwxt iqxbc zi` Ð `ye`a epnp

bexz` :(a,eh) dpyd y`xc `nw

nl oia dhpg xg`iaxk ixaqe ,ziriayl oia xyr

gkenck ,ok xnel xyt` i`e .lirlc xfril`

zewelgn ylye .dhiwl xg` :qxbc oizrnya

.xacaïááâù,hwp `weec yxtl yi Ð daegl

.hwp `zlnc `gxe` yxtl yieïè÷ìdlik`l

yxtn liren did `l mivrl eid mzqa i` Ð

ohwily ogync mivr` dedc icin ,dlik`l

`nye .dwqdl mivr mzq xn`c `axl ,xi`dl

xza opilf` jkld ,ikdle ikdl ediinzq ipd

.yxtn

íéöòåeda `bdp i` Ð `id i`pz dwqdc

yixcc `pz `ki`c ,`l e` ziriay

xg` ez`pdy lk ihernl ,dlik`lc `inec 'mkl'

`l` hrnn `lc zi`e .dwqd ivr hrnne ,exeria

`nbeln oebk mc` lka dey oi` ez`pdy xac

eid epizeaxe .qhpewa yxit jk ,oifiehwit`e selife

.`id i`pz epzip dwqdl mivr mzqe :oiqxeb

.leki `le dayil dlr gxhc qxhpewa yxite

,qhpewa yxit (`,aw `nw `aa) "`nw lfebd"ae

mzq dil zi`c o`nl `ki` ,`id i`pz :epeyl dfe

elit`e ,ziriay `liig `le epzip dwqdl mivr

ogync mivr` xaqc `ki`e .ogync mivr`

zexit mzq :ixaq opax ,i`pz epiide .`liig `din

ziriay zyecw ediilr `liige ,epzip dlik`l

dey oxeriae mdy xac lk`c :opixn`ckÐ

`l dqeakle dxynl ohwl elit` jkld ,`liig
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קעז ezny in` cenr n sc ± iyily wxt`nei
åøåùéò åúèé÷ì úòùáùxyrne oey`x xyrn dizexyrny dipy dpya hpg m`y Ð

ipr xyrne oey`x xyrn dizexyrny dhinyl ziyilya hwlpe ,ipyoick xyrzn Ð

ziyilya ehwlpe dipya odizexit ehpgy zepli` x`y eli`e .ziyily xyrnÐ

zewxie oli`d zexit xyrnc ,wxil bexz` eeyd xyrn oiprle .dipy oick oixyrzn

awie oxebae .`ziixe`c awie oxeb xyrne ,opaxc

dpyd xg` xyrzny (a,bi) dpyd y`xa opitli

xyrn opax eknq`e ,i`xwn yily e`iady

micgein awie oxeb dn :awie oxeb` mdixacÐ

,minyb in epiidc ,min aex lr milicby

dxary dpyl oixyrznelr oilicbd lk s` Ð

dpyl oixyrzn ,oli`d zexit oebk ,min aex

,min lk lr oilicby zewxi e`vi .dxary

lr lcb inp bexz`e .d`ad dpyl mixyrzny

.wxik min lkøáã ìëì.zexyrnl s` Ðàåä
øîàã.bexz`` citwnc ,'ipznc `pz Ð(øîàã)

àðú éàä éë`ye`a epnp epizeaxe :ipzwc Ð

oia xyrnl oia ,dhiwl xg` bexz` exn`e

.ziriayl'åë úéùù øá áìåìã àîòè`iyew Ð

alelc `nrh epiidc xn` lirl ,xnelk :`id

`ed ziriay `d ,`ed ziyy xac meyn gwip

zyecw ziriay ialely dpin `wtpe .xeq` Ð

welg odinca gwil `ly ,eda bdep ziriay

.zilheïááâù.oxve`l oqpiky ÐäáåçìÐ

.`agn oeyläìéëàì ïè÷ì.dnda lk`nl Ð

íúä éðàùoibdep `l ikdl dwqd ivr iab Ð

ziriay oda'ebe "zay dzide" `xw xn`c Ð

'mkl' rnyne'dlk`l' aizke ,mkikxv lkl Ð

ziriay zexitn zepdil xzen oi`c `xninl Ð

.dlik`l dnecd d`pd `l`åøåòéáå åúàðäù
äåùon xrazny exeriae ez`pdy ,xnelk Ð

zwlcde dizye dkiq oebk .cg`k oi`a mlerd

bdep ziriay oi`y opitli inp dyxc jdne .xpd

inp ikdc ,elld ze`pdl cnerd ixta `l`

dna zbdep "ux`d zay dzide" :`xw yxcin

.dlik`l dnec ez`pdy ,"dlk`l mkl"yåàöé
ïøåòéá øçà ïúàðäù ä÷ñä éöòeyrpyn Ð

cakl ez`pd xwir alel la` ,oda oite` milgb

ince ,elewlwe exeria zry `ede ,ziad z`

ikdl iniiw miptbe mipw ilre .dlik` z`pdl

.ilf` daygn xza jkld ,ikdleàëéà àäå
ïçùîã íéöòoiwilcn envr urdy ,ony ur Ð

exeriae ez`pd iede ,zewea`a enk xi`dl ea

zwlcdl ohwl m` `din `zyd `nip ,dey

dxe``bdpc Ð.ziriay edaíéöò íúñ :éðùîå
e`l onzqe ,zeixal epzip dwqdl wqid ly Ð

zyecw eda `zgp `l ,jkld .eniiw xi`dl

.xi`dl ohwl elit`e `xwirn ziriayéëä
àéä éàðú ä÷ñäã íéöò :ïðéñøâmivre Ð

oxeria xg` oz`pdy ,ediiteb dwqdc`ki`c .`l i` ziriay eda `bdp i` `id i`pz Ð

,lirl opiyxcck ,exeria xg` ez`pdy lk ihernl .dlik`lc `inec 'mkl' yixcc `pz

lka dey ez`pd oi`y xac `l` dipin hrnn `lc `ki`e .mivr herni` dyxc `iddne

mivr mzqe :miqxeb eidy izeaxn izrny ip`e .oifiehwit`e selife `nbeln oebk ,mc`

zhiy iciv lka ixerpn izgxhe .mixtqd lka aezk oke ,`id i`pz edpip dwqdl

epiax ly eci azk xtqa ef `qxib iz`vne .leki ipi`e ,mdixac itk dayil cenlzd

,dben epi`e aezk mgpn xa wgvi epiax ly zereyi xcqae ,ceak ezgepn dcedi oa meyxb

.ipira d`xp okeäøùî êåúì àì úéòéáù úåøéô ïéøñåî ïéàly oiia ozyt zexyl Ð

.ziriayäñåáëì àìåxg` oz`pd dqeake dxyn .ziriay ly oiia micba qeakl Ð

.micbad yaliy cr dpi` ez`pde ,el ca`e xrazp zg` dry oiia ozytd e` micbad dxeyy dryny ,oxeriaàîâåìîì.d`etxl =
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l`ilnb oaxk dhiwl xza i` ,xfril`xza xn`c o`nc :`nl` .oixeyir ipy ea bdp Ð

hay cr hwlp `le ,dxary dpy ly haya hpg ixdc [xak] ixt xnbpc ab lr s` ,dhiwl

lke ,mipy ylye mizy oli`a cenrl ekxcy itl ,zexit x`yn welg bexz` `nye !xg`

dxary dpy ly haya hpgy it lr s` :inp i` .dpye dpy lka lcb oli`a miiwzny onf

`gipe .xg` hay cr elecib xnbp oi`c oipnif Ð

dpyd y`xc `nw wxt opgei iax hwpc ,`zyd

:xnelk .xkk dyrpe zifk elit` bexz` iab (a,eh)

e`l zifk edine .dlicb d`ad dpy in ici lrc

.lif` dhpg xza opgei iax `dc ,opira `weec

.zifkn zegt bexz`a dhpg `aiyg `l `nye

åðéúåáøåwxt iqxbc zi` Ð `ye`a epnp

bexz` :(a,eh) dpyd y`xc `nw

nl oia dhpg xg`iaxk ixaqe ,ziriayl oia xyr

gkenck ,ok xnel xyt` i`e .lirlc xfril`

zewelgn ylye .dhiwl xg` :qxbc oizrnya

.xacaïááâù,hwp `weec yxtl yi Ð daegl

.hwp `zlnc `gxe` yxtl yieïè÷ìdlik`l

yxtn liren did `l mivrl eid mzqa i` Ð
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`nye .dwqdl mivr mzq xn`c `axl ,xi`dl
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.yxtn
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eid epizeaxe .qhpewa yxit jk ,oifiehwit`e selife

.`id i`pz epzip dwqdl mivr mzqe :oiqxeb
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àîâeìîì àìå äìëàì øîBà äzààìå àìà Bðéà Bà , ©¨¥§¨§¨§Ÿ¦§§¨¥¤¨§Ÿ
"íëì" øîBà àeäLk ?äñeáëì¯,øeîà äñeáëì éøä ¦§¨§¤¥¨¤£¥¦§¨¨

"äìëàì" íéi÷î éðà äî àä¯.àîâeìîì àìå äìëàì ¨¨£¦§©¥§¨§¨§¨§¨§Ÿ¦§§¨
úà àéöBäìe äñeákä úà úBaøì úéàø äîàîâeìnä? ¨¨¦¨§©¤©§¨§¦¤©§§¨
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קעח
ezny ina cenr n sc ± iyily wxt`nei

íãà ìëá äåùù äñåáëä úà éðà äáøîlka deyy dlik` enk ,dl oikixv lkdy Ð

.mc`íãà ìëá äåù äðéàù àîâåìî.oileg lkd oi`y Ðóìæì àìåziaa oitlfny oii Ð

.aeh gixlïéæéåè÷éôài`cn xzei lke`d oefn ,oif ith wit` :oewixhepa `ede ,`iwdl Ð

.`iwne `ivenéñåé 'øë ïàîëmpi` inp jpde ,lka dey dpi`y d`pd `l` hrnn `lc Ð

.lirlc i`pz epiide ,qiphq`e ileg jxevl `l`

ez`pdy xaca `l` ziriay `bdp `l opaxlc

zay dzide :ikd inp dil opiyxcc ,dey exeriae

dlk`lc `inec ,mkl `edy xaca zbdep ux`d

iqei iaxe .mivra `le ,dey exeriae ez`pdy

elek zbdep ux`d zay dzide :ikd yixc

.dwqdl mivr elit`e ,mc` lka dey ez`pdy

úììçúî úéòéáù ïéàdinc qetzl Ð

.exiagl df dxkeny ,gwn jxc `l` dzyecwa

elld zexit ixd :xnel ,lelig ici lr `l la`

oicety jxck ,el`d zern lr oillegn

.zeycwdìáåéä úðùá`cg laeie ziriay Ð

.`idøëîî åøëîú éëå äéì êéîñåopiyxce Ð

qetzl zexita jiiy `lc `xninl ,oikenq

.xknn ici lr `l` mincd zyecwùãå÷
ìåìéç êøã ïéá ç÷î êøã ïéá ììçúîaizkc Ð

"eilr eziying sqie jkxra dcte" (fk `xwie)

"jkxra xknpe l`bi `l m`e" ,lelig ixd Ð

(my).gwn ixd Ðïðçåé éáøådyxc jd Ð

yixc i`n ,laeil "exknz ike" jinqc ,oikenqc

?diaàðéðç øá éñåé éáøãoikxr zkqna Ð

dlek dazkp `l o`ke ,c`n `id dkex` .(a,l)

icin ziriay ly dwa` dyw dnk mixtqa

oke .wa` ixw ea ielz xeqi`d xwir ied `lc

rxd oeyl wa` oke ,ziax wa`oeyl epi`y Ð

dlerd wa` enk .rxd oeyl cv `l` ,xenb rxd

.zyzkna yzkpd xacnïúåðå àùåð íãà
úéòéáù úåøéôáwa` epiidc ,dxegql Ð

`l" ,"rxfz `l" ziriay xeqi` xwirc .ziriay

.day lw xeqi` edfe ,"xenfzúà øëåî óåñì
åéìë úàå åéìèìèî.zeipr zngn Ðøîàðù

øëîî åøëîú éëå äéì êéîñå úàæä ìáåéä úðùá
ly dyper liayay ,oikenq opiyxce Ð

.jk icil `az ziriayåéîã úà ñôåú ùãå÷Ð

:eizgz qpkp dfe `vei dfy ,dia aizk dict

.eizgz mincd oiqpkpe ,oilegl ycwd `vei

d`vei dxikn lkc ,xknp epiide dcte epiidc

zeyxl oiqpkp mincde ,dfl `ae df ly egkn

xkend.àäú äúééåäá.dzyecwa Ðïéøòáúî
úéòéáùá.xeriad onf jeza Ðøùá àöéÐ

ly minca dict ici lr oilegl oi`vei mincdy

.onvr zexita `l` 'didz aizk `lc ,ycew

åîöò éøôåenvra bedpl xeq` oey`xd ixt Ð

.eilr ziriay zyecw `l` ,legïéììçúîÐ

.xknne gwna `le ,dicta ,lelig jxc :rnyn

íäî ìãâé àîù,zeclee lcbl elv` mdyi Ð

dxn` dxezde ,eizexyrn ddyn `vnpe

ddy m`e ."zlk`e dpy dpy" (ci mixac)

dipye dpey`xlk xral ziyilya aiig Ð

,ziad on ziyily dpy seqa eizexyrn

,xyrzdl odn dpdp ziriay iabe .zeceezdle

xiwtdl `l` ,dxegql `le dxn` dxezde

.odincle zexitl xeria onf `ed dcyd on digl dlkz `ly cr ,ziriaya xrale
íéøëæá
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ïéàxn`i xkn m`e :(`,hl) lirl `ipzc `de Ð gwn jxc `l` zllgzn ziriay

ziaa il yiy zexit lr oillegn elld zernziyixtck ,`nlra `qpw Ð

.lirl

ä÷áàozne `yn la` ,drixfe dyixg oebk ,rwxw zceara xeqi` xwir Ð ziriay ly

`le dlk`lc ,`nlra dyr `l` epi`

oiyecwc `nw wxta yxtn df ypere .dxegql

z`e ezia z`e eilhlhn z` xken seql :(`,k)

envrcbpk dcn el `a ozne `yn oera Ð

.dcn

ìòueg ipy xyrna Ð oillgzn oi` oiig

zepwl xzen milyexiac ,ixii` milyexil

`nw wxt gkenck ,minly igafl dnda epnn

,jenqa wiiccn :cere .ipy xyrnc`niz `l i`c

ynn xyrn xyrn ikdzxve" aizk `de Ð

dig dnda lr llgzn j`id xnelk ."jcia sqkd

xyrn i`n `l` ?serernyn .xyrn inc Ð

dlr iziincn ,milyexil ueg ixii`c `icda

'x ixy dlgzkl elit`e ,"sqkd zxve"c `xw

:ziriayc `ztqeza `icda ipzwck ,llgl xi`n

eze` oillgn ipy xyrn cg`e ziriay cg`

iax ixac ,men zlra dnda lre sere dig lr

.oihegy `l` exn` `l :mixne` minkge .xi`n

oillgne`kd hwpc `de .rnyn dlgzkl Ð

"adfd" yixa xn`ck ,caric rnync ,oillgzn

oillgzn oi`e oillgzn (a,dn `rivn `aa)

dil irain,dl hwp opaxc `zeax meyn Ð

:dnize .oiig lr oillgzn oi` caric elit`c

i`ny zial oia rnyn (a,cn my) "adfd" yixac

iab ,oillgn `l `xit` `raihc lld zial oia

yie !adf ixpic mirlq mc` dyri `lc `zbelt

elke`le ezelrdl zpn lr ixiin `kdc :xnel

`nw wxt inlyexia `id `zbelte .milyexia

,ezelrdl zpn lr elit` xqe`y yi ,ipy xyrnc

.i`nca `kdc opaxe xi`n 'xc `zbelt iwene

mdn lcbi `nyc opaxc dxifb meync :dnize

,caric millgzn oi` xninl ol ded `l mixcr

dyri `lc `zbelt iab "adfd" yixa rnynck

jdl `nlya :jixtc ,adf ixpic mirlq mc`

`ed opaxe ixy `xyn `ziixe`cn zxn`c `pyil

eizeilr ddyi `ny eda exfbcipzwc epiid Ð

zxn`c `pyil jdl `l` ,dyri `le dyri

irain oillgzn `le oillgzn ,ibilt `ziixe`cn

opixn` `l opaxc dxfb meync rnyn !dil

oillgzn oi`c :xnel yie !caric oillgzn oi`

`kdcogky`ck ,onewnl minc exfgiy epiid Ð

.(`,ep oiyecw) "ycwn yi`d" wxta dizeekc

àîùyi`d" wxt Ð mixcr mdn lcbi

oigwel oi` :`ipzc ,(mye a,dp oiyecw) "ycwn

:qxhpewa my yxit ipy xyrn zerna dnda

`l` ,ok yxtl el did `le .yigkz `ny

elit`e .mixcr lcbi `ny ,`kd `nrh yxtnck

zeawpa la` ,mixkfa `l` bilt `l xi`n 'x

mixkfac inlyexia yxtne .`kd opixn`wck ,`l

opaxc :dnize .zeawp eh` mixkf opixfb i` ibilt

bbeya gwl m`e ixn`c ,mzdcminc exfgi Ð

cifna ,mnewnlyie !mewna lk`ze dlrz Ð

`"ca ;mzd dcedi 'x yxtny enk ixii`c :xnelminly myl ezlgzn egwle oiekzna Ð

egwl `weec e`le .lcbi `ny caric opixfb `l f`c (`,k) dviaa `zi`ck ,dawp epiid

oiekzn `weec `l` hrnn `l `dc oininz mdy oeik ,inp mzqa elit`c ,minly myl

oinen ilra la` .oilegl ipy xyrn zern `ivedl,`id dcedi iax oiyecwc `ziixa dleke .onewnl minc exfgi cifna oia bbeya oia :`ztqeza `tiqa dcedi iax ipzw Ð
elit`c
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äñeákä úà éðà äaøî¯àéöBîe ,íãà ìëa äåML ©§¤£¦¤©§¨¤¨¨§¨¨¨¦
àîâeìnä úà¯,àäì àðz ïàî .íãà ìëì äåL dðéàL ¤©§§¨¤¥¨¨¨§¨¨¨©¨¨§¨

àìå "äìëàì" ,àîâeìîì àìå "äìëàì" :ïðaø eðzc§¨©¨©§¨§¨§Ÿ¦§§¨§¨§¨§Ÿ
ïàîk .ïéæéBè÷étà äpnî úBNòì àìå "äìëàì" ,óeìéæì§¦§¨§¨§Ÿ©£¦¤¨©¦§¦§©

¯ïðaø éàc .éñBé éaøk¯.äñeáëe äøLî éîð àkéà àä §©¦¥§¦©¨©¨¦¨©¦¦§¨§¨
øîàCøc àìà úììçúî úéòéáL ïéà :øæòìà éaø ¨©©¦¤§¨¨¥§¦¦¦§©¤¤¤¨¤¤

.ìeìéç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa :øîà ïðçBé éaøå .çwî¦¨§©¦¨¨¨©¥¤¤¦¨¥¤¤¦
øæòìà éaøc àîòè éàî¯ìáBiä úðLa" :áéúëc ©©§¨§©¦¤§¨¨¦§¦¦§©©¥

éîñe ,'åâå "úàfä"økîî eøkîú éëå" :déì C¯Cøc ©Ÿ§¦¥§¦¦§§¦§¨¤¤
ïðçBé éaøå .ìeìéç Cøc àìå ,çwîàîòè éàî¯:áéúëc ¦¨§Ÿ¤¤¦§©¦¨¨©©§¨¦§¦

Lãw äî "Lã÷ àéä ìáBé ék"¯Cøc ïéa çwî Cøc ïéa ¦¥¦Ÿ¤©Ÿ¤¥¤¤¦¨¥¤¤
úéòéáL óà ,ìeìéç¯.ìeìéç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa ¦©§¦¦¥¤¤¦¨¥¤¤¦

?déì ãéáò éàî "økîî eøkîú ék" éàä ,ïðçBé éaøå§©¦¨¨©¦¦§§¦§¨©¨¥¥
éaø øîà ,àéðúc .àðéðç øa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¥©£¦¨§©§¨¨©©¦
ìL d÷áà äL÷ änk äàøe àBa :àðéðç øa éñBé¥©£¦¨§¥©¨¨¤£¨¨¤

úéòéáL úBøéôa ïúBðå àNBð íãà ,'åëå úéòéáL¯óBqì §¦¦¨¨¥§¥§¥§¦¦©
ìáBiä úðLa" :øîàpL ,åéìk úàå åéìèìhî úà øëBî¥¤¦©§§¨§¤¥¨¤¤¡©¦§©©¥

úàfäeáLzéîñe ,"Búfeçà ìà Léàéëå" :déì C ©Ÿ¨ª¦¤£¨§¦¥§¦
àø÷ éàä ,øæòìà éaøå .'åâå "Eúéîòì økîî eøkîú¦§§¦§¨©£¦¤§©¦¤§¨¨©§¨
ék" :àéðúãëì déì éòaéî ?déì ãéáò éàî ïðçBé éaøc§©¦¨¨©¨¥¥¦¨¥¥§¦§©§¨¦

åéîc úà ñôBz Lãw äî "Lã÷ àéä ìáBé¯óà ¥¦Ÿ¤©Ÿ¤¥¤¨¨©
,øæòìà éaøc déúååk àéðz .äéîc úà úñôBz úéòéáL§¦¦¤¤¤¨¤¨©§¨§¨¥§©¦¤§¨¨
:øæòìà éaøc déúååk àéðz .ïðçBé éaøc déúååk àéðúå§©§¨§¨¥§©¦¨¨©§¨§¨¥§©¦¤§¨¨
àéä ìáBé ék" :øîàpL ,äéîc úà úñôBz úéòéáL§¦¦¤¤¤¨¤¨¤¤¡©¦¥¦

øeñàå åéîc úà ñôBz Lãw äî ,"íëì äéäz Lã÷¯ Ÿ¤¦§¤¨¤©Ÿ¤¥¤¨¨§¨
Lãw äî éà .äøeñàå äéîc úà úñôBz úéòéáL óà©§¦¦¤¤¤¨¤¨©£¨¦©Ÿ¤
úà úñôBz úéòéáL óà ,ïéìeçì àöBéå åéîc ñôBz¥¨¨§¥§¦©§¦¦¤¤¤

ïéìeçì úàöBéå äéîc¯"äéäz" :øîBì ãeîìz¯ ¨¤¨§¥§¦©§©¦§¤
øNa úéòéáL úBøéôa ç÷ì ?ãöék àä .àäz dúééåäa©£¨¨¨§¥¨¥©¨©§¥§¦¦¨¨

¯íéâc øNaa ç÷ì ,úéòéáMa ïéøòaúî eìàå eìà¯ ¥¨¥¦§©£¦©§¦¦¨©©¨¨¨¦
ïéé íéâca ç÷ì ,íéâc eñðëðå øNa àöé¯íéâc eàöé ¨¨¨¨§¦§§¨¦¨©©¨¦©¦¨§¨¦

ïîL ïéia ç÷ì ,ïéé ñðëðå¯àä .ïîL ñðëðå ïéé àöé §¦§©©¦¨©©©¦¤¤¨¨©¦§¦§©¤¤¨
úéòéáMa ñðëð ïBøçà ïBøçà ?ãöék,éøôe.øeñà Bîöò ¥©©£©£¦§©©§¦¦§¦©§¨

çwî Cøc :àîìà "ç÷ì" "ç÷ì" éðú÷cî¯Cøc ,ïéà ¦§¨¨¥¨©¨©©§¨¤¤¦¨¦¤¤
ìeìéç¯úéòéáL ãçà :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .àì ¦¨©§¨§¨¥§©¦¨¨¤¨§¦¦

ïéa ,óBòå äiç äîäa ìò ïéììçúî éðL øNòî ãçàå§¤¨©£¥¥¦¦§©§¦©§¥¨©¨¨¥
ìò :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,ïéèeçL ïéa ïéiç©¦¥§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©

ïéèeçL¯ïéiç ìò ,ïéììçúî¯äøéæb ,ïéììçúî ïéà §¦¦§©§¦©©¦¥¦§©§¦§¥¨
ú÷Bìçî :àáø øîà .íéøãò ïäî ìcâé ànL¤¨§©¥¥¤£¨¦¨©¨¨©£¤
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc dkeq(ipy meil)

:`ziixad dperäqeákä úà éðà äaøîitlíãà ìëa äåML- §©¤£¦¤©§¨¤¨¨§¨¨¨
,mc` lka dey `id mby dlik`l `id dnece ,dl mikixv lkdy

àéöBîeip`L àîâeìnä úàe milegl wx dze` miyeräåL dðéà ¦¤©§§¨¤¥¨¨¨
,íãà ìëìxac dxizn dxezdy xazqne .mileg lkd oi`y itl §¨¨¨

.jtidl `le ,mc` lkl dey epi`y xac zxqe`e mc` lkl deyd
:`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàîzAW dzide' xn`pd on , ©¨¨§¨§¨©¨¨§¨§¨©¨

mkl ux`d'äìëàìhrnl yi,àîâeìîì àìåokeàìå 'äìëàì' ¨¨¤¨¤§¨§¨§Ÿ¦§§¨§¨§¨§Ÿ
óeléæìoi`y itl ,aeh gixl ziaa ziriay ly oii slfl xeq`y - §¦

.ocerne bpern mc` `l` selif jixv oi`y ,mc` lka dey ez`pd
,miyxec cereïéæéåè÷éôà äpnî úBNòì àìå 'äìëàì'-mxebd mq §¨§¨§Ÿ©£¦¤¨£¦§¨¦¦

,mc` lka dey dpi`y oeik ziriaya dxeq` `id s`y ,d`wdl
.i`cn xzei lk`y inl `l` zkxvp dpi`eïàîkin enk - §©

`id ef `ziixay :`xnbd zraew .ef `ziixa zxaeq mi`pzdn
éñBé éaøkdlk`l'ny xaeqy'mpi`y ze`pd `l` mihrnn oi` §©¦¥

miqiphq`e milega `l` mibdep mpi` el` lk oke ,mc` lka miey
.[miwpetnÎ]éàckïðaøzxaeq ef `ziixay yxtl dvxp m`y - §¦©¨¨

,opaxkénð àkéà àääqeáëe äøLîoi`y mb ehrin opaxl ixd - ¨¦¨©¦¦§¨§¨
oxeriae oz`pd oi`y ,dqeake dxynl ziriay zexita ynzydl
dn wx `l` ,el` miherin dxikfd `l `ziixady oeike ,dey
`idy gken ,mc` lka miey mpi`y mixac mdy iqei iax hriny

.opaxk `le iqei iax zrck
çwî Cøc àlà úìlçúî úéòéáL ïéà ,øæòìà éaø øîàzyecw - ¨©©¦¤§¨¨¥§¦¦¦§©¤¤¤¨¤¤¦¨

gwn jxca ok m` `l` mincd lr dlg dpi` ziriay zexit
jxca la` ,mzxenz sqk laiwe exiagl oxkny oebk ,xknne
zllegn zexitd zyecw `dzy xne`e zern lhepy oebk ,lelig
zyecw mincl oi`e ziriay oiprl liren epi` ,elld zernd lr

.ziriay,ìeléç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa ,øîà ïðçBé éaøåm` s`e §©¦¨¨¨©¥¤¤¦¨¥¤¤¦
lr dlg ,ezeyxa yiy zern lr zexitd zyecw z` llgn

:`xnbd zyxtn .ziriay zyecw elld zerndéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦
øæòìàjxc `l` zernd lr dlg ziriay zyecw oi`y xn`y ¤§¨¨

meyn ,gwnéîñå 'åâå 'úàfä ìáBiä úðLa' áéúëceøkîú éëå' déì C ¦§¦¦§©©¥©Ÿ§¨¦¥§¦¦§§
,'økîî`weecy 'mikenq' miyxeceçwî Cøcdyecw dlg ¦§¨¤¤¦¨

,zernl zexitdnìeléç Cøc àìåzyecw dlg `l df ote`ay - §Ÿ¤¤¦
oeik ,laei iabl azkp df weqty s`e .zernd lr zexitd

.ok oicd ziriaya s` mdl cg` oic laeie ziriayyïðçBé éaøå§©¦¨¨
,lelig jxc oiae gwn jxc oia zllgzn ziriayy xaeqdéàî©

,àîòèmeynLã÷ àåä ìáBé ék' áéúëcmiyxece ,'mkl didY ©£¨¦§¦¦¥¦Ÿ¤¦§¤¨¤
,weqtdnLãw äîezyecw z` xindl xyt`Cøc ïéa çwî Cøc ïéa ©Ÿ¤¥¤¤¦¨¥¤¤

ìeléçúéòéáL óà ,xindl xyt` ,laei zexit oick dizexit oicy ¦©§¦¦
eizexit zyecw z`.ìeléç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa¥¤¤¦¨¥¤¤¦

:`xnbd dywnéàä ïðçBé éaøåe' ly df weqt -,'økîî eøkîú éë §©¦¨¨©§¦¦§§¦§¨
déì ãéáò éàîiably weqtl df weqt zekinqn cnel `ed dn - ©¨¦¥

:`xnbd zvxzn .laei,àéðúc ,àðéðç øa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¥©£¦¨§©§¨
äL÷ änk äàøe àBa ,àðéðç øa éñBé éaø øîàeyper xeng dnk - ¨©©¦¥©£¦¨§¥©¨¨¤

wx `edy ziriaya dxegq xeqi` lr xaery in lyìL d÷áà£¨¨¤
úéòéáL'eëå),(m`yíãàe dxiar xaerúBøéôa ïúBðå àNBð §¦¦§¨¨¥§¥§¥

óBqì ,úéòéáL`ed zeipr zngne ,eiqkpn cxei `edúà øëBî §¦¦©¥¤
ìà Léà eáLz úàfä ìáBiä úðLa' øîàpL ,åéìk úàå åéìèìhî¦©§§¨§¤¥¨¤¤¡©¦§©©¥©Ÿ¨ª¦¤

éîñå 'Búfçà'åâå 'Eúéîòì økîî eøkîú éëå' déì Cz` miyxece £ª¨§¨¦¥§¦¦§§¦§¨©£¦¤
f` ,mkl izxq`y dn epwze exknz m` 'ExMnz ike' weqtd§¦¦§§

.jzia ilk lk z`e jilhlhin xeknl jteq ,'xMnn'¦§¨

:`xnbd dywnøæòìà éaøå`l` zllgzn ziriay oi`y xaeqd §©¦¤§¨¨
,gwn jxcàø÷ éàä'Wcw `ed laFi iM'cepnn yxcïðçBé éaø ©§¨¦¥¦Ÿ¤§©¦¨¨

,lelig jxc s` zllgznydéì ãéáò éàî.epnn yxec `ed dn - ©¨¦¥
:`xnbd zvxznLãw äî ,'Lã÷ àåä ìáBé ék' ,àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨¦¥¦Ÿ¤©Ÿ¤

åéîc úà ñôBzlr dyecw dze` dlg ycew xac micet xy`ky - ¥¤¨¨
,eze` epw e` ect eay sqkd - mincdòéáL óàäéîc úà úñôBz úé ©§¦¦¤¤¤¨¤¨

weqtny epiide .dze` ea epwy xacd lr dlg ziriay zyecwy
yecw didi xg` utgy dyrz ziriayy jiiyy micnl df

.dzngn
:`xnbd d`ianéaøc déúååk àéðúå øæòìà éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¤§¨¨§©§¨§¨¥§©¦

äéîc úà úñôBz úéòéáL ,øæòìà éaøc déúååk àéðz ,ïðçBélr - ¨¨©§¨§¨¥§©¦¤§¨¨§¦¦¤¤¤¨¤¨
,ziriay zyecwa mincd s` miycwzn gwn iciìáBé ék' øîàpL¤¤¡©¦¥

Lãw äî 'íëì äéäz Lã÷ àåäzern lr eze` elligyúà ñôBz ¦Ÿ¤¦§¤¨¤©Ÿ¤¥¤
åéîcøeñàå,ycew dyrp `l` oileg epi` -úà úñôBz úéòéáL óà ¨¨§¨©§¦¦¤¤¤

äøeñàå äéîc.ziriay zexit zyecwa miqtzp mincde -zl`ey ¨¤¨©£¨
,ycwdn ziriay ep` micnl m` :`ziixadéàmb cnlp ok m` - ¦

yåéîc ñôBz Lãw äîeizgz miyecw miyrp mincd -åutgd ©Ÿ¤¥¨¨§
envr yecwdóà ,ïéleçì àöBéaúéòéáLok oicd didiy xn`p ¥§¦©§¦¦

`idyôBzäéîc úà úñziriay zexit zgz eycwzi mincd - ¤¤¤¨¤¨
å[mnvr zexitd] dnvr ziriaydøîBì ãeîìz ,ïéleçì úàöBé §¥§¦©§©

weqtd jynda,'äéäz'df oeyln micnleàäz dúééåäas`y - ¦§¤©£¨¨¨§¥
ziriay zyecw zx`yp oiicr ,zernd lr ziriay zyecw dlgy

:`ziixad zx`an .mnvr zexitd lrãöék àäzqtez ziriayd ¨¥©
,dzyecwa zx`yp dnvr `ide dincç÷ìdpw -úéòéáL úBøéôa ¨©§¥§¦¦

elàå elà ,øNaxyad mbe zexitd mb -úéòéáMa ïéøòaúîm` - ¨¨¥¨¥¦§©£¦©§¦¦
,ziriay zexit xeria onf ribdy cr mdipy zlik` z` miiq `l

m` la` ,mxral jixvøNaa ç÷ìdfíéâc,àöédøNazyecwn ¨©©¨¨¨¦¨¨¨¨
eilry ziriaydeñðëðådíéâcjk xg` m`e ,eizgz dpwyç÷ì §¦§§¨¦¨©

,ïéé ñðëðå íéâc eàöé ,ïéé íéâcam`eñðëðå ïéé àöé ,ïîL ïéia ç÷ì ©¨¦©¦¨§¨¦§¦§©©¦¨©©©¦¤¤¨¨©¦§¦§©
ãöék àä ,ïîL-,dfa llkd edna ñðëð ïBøçà ïBøçàzyecw ¤¤¨¥©©£©£¦§©§

å ,úéòéáMdéøôoey`xdBîöòziriaya lcbyøeñàzyecwa §¦¦§§¦©§¨
,xkn jk xg`e miizpia dpwy zexitd lk la` ,mlerl ziriay

:`xnbd zwiicn .mda zx`yp ziriay zyecw oi`ç÷ì éðz÷cî¦§¨¨¥¨©
'eke ziriay zexitaç÷ìllig e` dcty aezk `le ,'eke xyaa ¨©

,zexitdàîìàwxy xaeqd xfrl` iax zhiyl di`x o`kn - ©§¨
aïéà çwî Cøcla` ,ziriay zexit zyecw z` xiardl ozip - ¤¤¦¨¦

.àì ìeléç Cøc¤¤¦Ÿ
ãçà ,ïðçBé éaøc déúååk àéðzzexitãçàå úéòéáLincéðL øNòî ©§¨§¨¥§©¦¨¨¤¨§¦¦§¤¨©£¥¥¦

ïéìlçúî.øéàî éaø éøác ,ïéèeçL ïéa ïéiç ïéa óBòå äiç äîäa ìò ¦§©§¦©§¥¨©¨¨¥©¦¥§¦¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçå`weecïéìlçúî ïéèeçL ìòla`ïéà ïéiç ìò ©£¨¦§¦©§¦¦§©§¦©©¦¥

ïéìlçúî,opaxcnànL äøéæbelv` mdyie dkex` dtewzlìcâé ¦§©§¦§¥¨¤¨§©¥
íéøãò ïäîdxez dxn`y dn lr xeari xyrnay `vnpe ,mixcr ¥¤£¨¦

eyixtdy dpy dze`a lek`l yi xyrny ,'Ylk`e ,dpW dpW'¨¨¨¨§¨©§¨
,xyrzdle mixcr lcbl elv` mdyiy oeik ziriayae .eze`
dnne .dxegql `le 'dlk`l' dxezd dxn`y dn lr xeari§¨§¨
dicta lelig jxc ezernyny 'oillgzn' oeyl `ziixad dhwpy
iax zhiyl di`x yi ,[lelig oeyla llkp epi` xknne gwny]

.lelig jxc oiae gwn jxc oia zllgzn ziriayy opgei
ú÷Bìçî ,àáø øîàzexit llgl xzen m` minkge xi`n 'x ¨©¨¨©£¤

miig sere dig dnda lr ipy xyrne ziriay
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גם מי שנמצא במעמד ומצב היותר נעלה ד"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך גו'" שיש אצלו עניין המסירת-נפש כו', 
הנה גם הוא צריך להיזהר ממעמד ומצב ש"לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע כו'".

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc dkeq(iyily meil)

wx `edíéøëæaoi`y xi`n iax xaq jkle ,zecle miclei mpi`y ¦§¨¦
s`y mixaeq minkge ,miclei mpi` ixdy ,mixcr lcbi `ny xefbl

,zeawp eh` mda exfb ok it lrìkä éøác úBá÷ða ìáà`weecìò £¨¦§¥¦§¥©Ÿ©
,ïéìlçúî ïéèeçLla`,ïéìlçúî ïéà ïéiç ìòlkd ixacly meyn §¦¦§©§¦©©¦¥¦§©§¦

xefbl yi.íéøãò ïäî ìcâé ànL äøæb§¥¨¤¨§©¥¥¤£¨¦
,éMà áø øîàdú÷Bìçîzexit m` opgei iaxe xfrl` iax ewlgpy ¨©©©¦©£¤

`id ,gwn jxca wx e` lelig jxca s` dyecw mixiarn ziriay
`weecïBLàø éøôa,mnvr ziriay zexita -éðL éøôa ìáà- ¦§¦¦£¨¦§¦¥¦

l ,ziriay zexita dpwpd xacd `edyìkä éøácxiardl xyt` ¦§¥©Ÿ
mzyecw z`éðz÷c àäå .ìeléç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa`ziixaa ¥¤¤¦¨¥¤¤¦§¨§¨¨¥

,xfrl` iax zhiyl zriiqndç÷ì'eke ziriay zexitaç÷ì ¨©¨©
zllgzn zexitd zyecwy epwiic df oeylne ,'eke mibc xyaa
dyecwd oi` ipy ixta s`y dxe`kl rnyne ,gwn jxca `weec
xn`p ipy ixt `edy xyad iabl mb ixdy ,gwn jxc `l` zxaer

y xnel yiy ,di`x df oi` ,'gwl' oeylç÷ì àLéø àðúc éãéià- ©§¥§¨¨¥¨¨©
gwl oeyl xnel gxked oey`xd ixtd oiprl `yixay ab`itl

,lelig jxc liren epi` eayàôéñ énð àðzoeyl.ç÷ìzn`a la` ¨¨©¦¥¨¨©
.lelig jxca mb llgzn ipy ixt,éMà áøì àðéáø déáéúéàepipy ¥¦¥©¦¨§©©¦

,`ziixaaòìñ Bì LiL éîrahn -úéòéáL ìLzexit xkny - ¦¤¥¤©¤§¦¦
zyecwa dyecw ef rahny `vnpe ,rlq mzxenz laiwe ziriay

,ziriayBa çwéì Lwéáedf rlqa -,÷eìçxeq` envr df rlqae ¦¥¦©¨
`le onfd jeza 'dlk`l' wx dxizd dxezd ixdy ,ok zeyrl§¨§¨

,xeriad onf xg`l ecia mix`ypd mixac x`y e` dxegqlãöék¥©
äNòéwelg ea zepwl lkeiy ickìéâøä éðååðç ìöà Cìé ,`edy - ©£¤¥¥¥¤¤§¨¦¨¨¦

zepwl libxBìöàrlqd z` el ozepe ,epevx z` el dyri i`ceay ¤§
òìña éì ïz ,Bì øîBàådfBì ïúBðå ,úBøétici lre ,zexit ipepgd §¥¥¦§¤©¥§¥

,zexitl rlqd on ziriayd zyecw zxaer dføæBçågweldøîBàå §¥§¥
Bì,ipepgleìlä úBøét éøäzyecwa miyecw eyrpe il zxkny £¥¥©¨

,ziriay,äðzîa Eì íéðeúðmze` lke`e epnn ipepgd mlawne §¦§§©¨¨
,ziriay zyecwaàeäåe rlqd z` el xifgn ipepgd -,Bì øîBà §¥

Bæ òìñ Eì àäzexit mda zipwy ici lr oilegl d`viy,äðzîa ¥§¤©§©¨¨
å,oilegl d`vi ef rlqy oeikälä-gweld.äöøiM äî ïäa ç÷Bì §©¨¥©¨¤©¤¦§¤

:`piax wiicnàeä éðL éøôc àëä àäåziriay itilg df rlqy - §¨¨¨¦§¦¥¦
,`edåok it lr s`éðz÷`l` ezyecw z` llgl oi`yçwî Cøc §¨¨¥¤¤¦¨
,ïéàla`àì ìeléç Cøcjxca s` mzyecw z` llgl xyt` m`y , ¦¤¤¦Ÿ

gwi ,dfd xcqd lkk zeyrle ipepg lv` zkll el dnl ,lelig
mdilr zernd z` llgie rlq ieeya ziaa el yiy oileg zexit
dn ezeyxay rlqa zepwl lkeie ,ziriay zyecwa mlk`ie
zxaer ezyecw oi` ipy ixta s` ef drcly gken `l` ,dvxiy

.gwn jxc `l`
:zxne`e `xnbd da zxfegéMà áø øîà àlàixac exn`p m` - ¤¨¨©©©¦

,exn`p md jk iy` axú÷Bìçîzexit m` opgei iaxe xfrl` iax ©£¤
lelig jxca s` millgzn ziriayéðL éøôain ep`vn dfae ,`id ¦§¦¥¦

g jxca s`y xaeqy,zexitd zyecw z` llgl xyt` leliìáà£¨
éðz÷c àäå .àì ìeléç Cøc ïéà çwî Cøc ìkä éøác ïBLàø éøôa¦§¦¦¦§¥©Ÿ¤¤¦¨¦¤¤¦Ÿ§¨§¨¨¥

opgei 'xl di`x dpnn e`iady `ziixaaøNòî ãçàå úéòéáL ãçà¤¨§¦¦§¤¨©£¥
éðLxyt` lelig jxca s`y ,dfn ewiice ,'eke dnda lr oillgzn ¥¦

y yxtl jixv ,zexitd zyecw z` xiardléàîdpeekdúéòéáL- ©§¦¦
,úéòéáL éîclkd ixacl ziriay ly envr oey`xd ixtd la` §¥§¦¦

`ziixad zpeeky `xnbd dgiken .gwn jxca `weec llgzn
:ziriay incléëä àîéz àì éàcziriayy yxtl dvxz `l` §¦Ÿ¥¨¨¦

mby yxtl jixv ok m` ,ziriay ly envr oey`xd ixtl dpeekd
øNòîl dpeekd `ziixaa `aendå ,Lnî øNòîxyt` i` ixd ©£¥©£¥©¨§

c ,ok yxtláéúk àäsqMA dYzpe' ipy xyrn iablóñkä zøöå ¨§¦§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤
,'Eãéalr `l` llgzn ipy xyrn oi`y minkg dfn ecnle §¨§

xyt`y `ziixaa exn` ji`e ,dxev eilr yiy xac `edy rahnd
,dnda lr xyrnd llglàlàl `ziixad zpeeky i`ceéîc ¤¨§¥

,øNòîok m`énð àëäl `ziixad zpeek ziriay oipraéîc ©£¥¨¨©¦§¥
úéòéáL. §¦¦

äðùî
äðBLàøa,miiw did ycwnd ziay onfa -a ìhéð áìeì äéäzia ¨¦¨¨¨¨¦¨§

dLc÷nlkäòáLmkiwl` 'd iptl mYgnUE' xn`pk ,zekeqd ini ¦§¨¦§¨§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤
'mini zraWäðéãnáe ,wx lhip ycwnl ueg -ãçà íBé,cala ¦§©¨¦©§¦¨¤¨

mle` .'oFW`xd mFIA mkl mYgwlE' xn`pyLc÷nä úéa áøçMî §©§¤¨¤©¨¦¦¤¨©¥©¦§¨
ìhéð áìeì àäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úämbäðéãnazial ueg ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨¦¨§§¦¨

ycwndäòáLzeyrl ick ,miniå .Lc÷nì øëæ,owiz ceríBé àäiL ¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥
ðäó,oqipa f"h meia `edy xnerd lyøeñà Blek,ycg zlik`a ¤¤¨

oilke` eid xnerd axwy cin miiw did ycwnd ziay onfay
oaxegd xg`l mle` ,meid seq cr mipiznn eid `le ,meia ea ycg

kf oa opgei iax owiz.ycg zlik`a xeq` didi meid lky i`

àøîâ
:`xnbd zx`anïì àðîdf xacLc÷nì øëæ ïðéãáòcowiz jkly §¨¨§©§¦¨¥¤©¦§¨

dpicna dray lk alel zlihp opgei oaxïðçBé éaø øîà .micnel ¨©©¦¨¨
dnn okéúBknîe Cì äëøà äìòà ék' àø÷ øîàc'ä íàð Càtøà C §¨©§¨¦©£¤£ª¨¨¦©©¦¤§¨¥§ª

,'dì ïéà Løc àéä ïBiö ,Cì eàø÷ äçcð ékmiyxece,'dì ïéà Løc' ¦¦¨¨¨§¨¦¦Ÿ¥¥¨Ÿ¥¥¨
ììkîäLéøc àéòác,didy dnl xkf zeyrl jixv jk meyne ¦§¨§¨£¨§¦¨

.ycwnd ziaa
:dpyna epipyðä íBé àäiLåóxeq` elek.:`xnbd dywnéàî §¤§¥¤¤©

àîòèoi`y dfd onfa `ld ,xeq` elek spd mei `diy ok epwiz ©£¨
xi`dyk cin ycg lek`l oicd xwirn xzen xnerd zaxwd

y meyn xfb opgei oax :`xnbd zvxzn .gxfndúéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥
å Lc÷nä,gxfnd xi`dyn elk`i miiw ycwnd zia oi`y onfa m` ©¦§¨§

ycwnd zia dpaiy xg`l mb `ny yeygl yiã÷zLà ,eøîàé- Ÿ§¤§¨©
,axg ziad did oiicry zncewd dpyaçøæî øéàäa eðìëà àì éî, ¦Ÿ¨©§§¥¦¦§¨

énð àzLäycwnd zia dpapyìBëéðgxfnd xi`dyneäðéàå ,- ©§¨©¦¥§¦§
,oica mi`iwa mpi` elld miyp`eúéa äåä àìc ã÷zLàc éòãé àìŸ¨§¥§¤§¨©§Ÿ£¨¥

,Lc÷näok`,øézä çøæî øéàämle`àzLäef dpya -àkéàc ©¦§¨¥¦¦§¨¦¦©§¨§¦¨
,Lc÷nä úéad axwyn wxe oicd dpzydøézî øîBò,ycgd z` ¥©¦§¨¤©¦

:`xnbd dywn .epnn lek`l xeq` ezaxwd iptleúîéà éðaéàc- §¦§¥¥©
ewitqi `le ycwnd zia dpai `ny opgei iax yyeg onf dfi`a

,spd mei lk z` xq` jkle ,axrd cr aixwdléðaéàc àîéìéà¦¥¨§¦§¥
øñúéLa-ztpd mei `edy envr f"h mei cr ziad dpap `ly §¦§©

ok m` ,xnerd,çøæî øéàä øézä éøäziayk gxfn xi`dy oeiky £¥¦¦¥¦¦§¨
`l ok m`e ,ycg zlik`a exzed cin ,iepa did `l oiicr ycwnd
mixzen df ote`a ixdy ,spdd mei lk z` jk meyn xeq`l jiiy

.mireh mpi`e oicd on mdàlà`ed yygdy xn`zéðaéàc ¤¨§¦§¥
øñéîçaxi`iyk f`e ,okl mcew e` oqipa e"ha ycwnd dpaiy - ©£¥©

xnerd wxe iepa ycwnd zia ixdy ,xizn epi` f"h meia gxfnd
y dyw oiicr ,xiznéøzLz ïläìe íBiä úBöçîixdy ,ycg lek`l ¥£©§©¨¦§§¥

lek`le mcewd mbdpnk zeyrl ycwnd onfa e`eai m` s`
,xeqi` mey exari `l d`lde zevgnïðz àäconfa elit`y §¨§©

,miiw ycwnd ziayíé÷Bçøäoirneye oi`ex eid `ly milyexin ¨§¦
,xnerd zaxwdïéøzeîycg zlik`aéôì ,ïläìe íBiä úBöçî ¨¦¥£©§©¨§¦

ep` mirceiyBa íéìvòúî ïéc úéa ïéàLzevg mcew eaixwdln ¤¥¥¦¦§©§¦
iax xq` recn ok m`e ,edeaixwdy ezwfg zevg ribdy oeike

.elek spd mei opgei
:`xnbd zvxznàëéøö àìopgei iax yygy meyn `l` ,ef dpwz Ÿ§¦¨

c`nliàéìéìa éðaéà`edy f"h lila ycwnd zia dpai `ny - ¦¦§¥§¥§¨
,spd mei lilénð éàycwnd zia dpai `nyì Ceîñänçä úòé÷L ¦©¦¨¦§¦©©©¨

lywl miiept eidi `ly yeygl yi el` mixwn ipyae ,e"hxev
zpkda c`n ax gxeh yiy oeike ,meid zligzl jenq cr xnerd
mi`lw ly aea`a eze` oiyaiin eidy itl ,ezaxwdl xnerd
eze` oipgehe ,einin eaefiy ick dnixra eze` mixaev jk xg`e
ick zetp dxyr ylya eze` oitpn jk xg`e zeqexb ly migixa
,zevg mcew eaixwdl ewitqi `l ,dxexae diwp zleqd `vzy
spd mei opgei iax xq` jkle ,meid seq cr xeq` ycgd didie

.elek
:sqep uexizéàkæ ïa ïðçBé ïaø ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø (øîà)¨©©©§¨©¦§¨¨©©¨¨¨¤©©

elek spd mei xq`yäãeäé éaø úèéLaeicinlz icinlzn didy §¦©©¦§¨
,døîàiax yxc ,ef dhiya eixg` yxec dcedi iax didy enke £¨¨

,einia `ed mb i`kf oa opgeiøîàc,miiw ycwnd zia oi`y onfay §¨©
øeñà àeä äøBzä ïî,dlild cráéúëc ¦©¨¨¦§¦
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc dkeq(iyily meil)

wx `edíéøëæaoi`y xi`n iax xaq jkle ,zecle miclei mpi`y ¦§¨¦
s`y mixaeq minkge ,miclei mpi` ixdy ,mixcr lcbi `ny xefbl

,zeawp eh` mda exfb ok it lrìkä éøác úBá÷ða ìáà`weecìò £¨¦§¥¦§¥©Ÿ©
,ïéìlçúî ïéèeçLla`,ïéìlçúî ïéà ïéiç ìòlkd ixacly meyn §¦¦§©§¦©©¦¥¦§©§¦

xefbl yi.íéøãò ïäî ìcâé ànL äøæb§¥¨¤¨§©¥¥¤£¨¦
,éMà áø øîàdú÷Bìçîzexit m` opgei iaxe xfrl` iax ewlgpy ¨©©©¦©£¤

`id ,gwn jxca wx e` lelig jxca s` dyecw mixiarn ziriay
`weecïBLàø éøôa,mnvr ziriay zexita -éðL éøôa ìáà- ¦§¦¦£¨¦§¦¥¦

l ,ziriay zexita dpwpd xacd `edyìkä éøácxiardl xyt` ¦§¥©Ÿ
mzyecw z`éðz÷c àäå .ìeléç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa`ziixaa ¥¤¤¦¨¥¤¤¦§¨§¨¨¥

,xfrl` iax zhiyl zriiqndç÷ì'eke ziriay zexitaç÷ì ¨©¨©
zllgzn zexitd zyecwy epwiic df oeylne ,'eke mibc xyaa
dyecwd oi` ipy ixta s`y dxe`kl rnyne ,gwn jxca `weec
xn`p ipy ixt `edy xyad iabl mb ixdy ,gwn jxc `l` zxaer

y xnel yiy ,di`x df oi` ,'gwl' oeylç÷ì àLéø àðúc éãéià- ©§¥§¨¨¥¨¨©
gwl oeyl xnel gxked oey`xd ixtd oiprl `yixay ab`itl

,lelig jxc liren epi` eayàôéñ énð àðzoeyl.ç÷ìzn`a la` ¨¨©¦¥¨¨©
.lelig jxca mb llgzn ipy ixt,éMà áøì àðéáø déáéúéàepipy ¥¦¥©¦¨§©©¦

,`ziixaaòìñ Bì LiL éîrahn -úéòéáL ìLzexit xkny - ¦¤¥¤©¤§¦¦
zyecwa dyecw ef rahny `vnpe ,rlq mzxenz laiwe ziriay

,ziriayBa çwéì Lwéáedf rlqa -,÷eìçxeq` envr df rlqae ¦¥¦©¨
`le onfd jeza 'dlk`l' wx dxizd dxezd ixdy ,ok zeyrl§¨§¨

,xeriad onf xg`l ecia mix`ypd mixac x`y e` dxegqlãöék¥©
äNòéwelg ea zepwl lkeiy ickìéâøä éðååðç ìöà Cìé ,`edy - ©£¤¥¥¥¤¤§¨¦¨¨¦

zepwl libxBìöàrlqd z` el ozepe ,epevx z` el dyri i`ceay ¤§
òìña éì ïz ,Bì øîBàådfBì ïúBðå ,úBøétici lre ,zexit ipepgd §¥¥¦§¤©¥§¥

,zexitl rlqd on ziriayd zyecw zxaer dføæBçågweldøîBàå §¥§¥
Bì,ipepgleìlä úBøét éøäzyecwa miyecw eyrpe il zxkny £¥¥©¨

,ziriay,äðzîa Eì íéðeúðmze` lke`e epnn ipepgd mlawne §¦§§©¨¨
,ziriay zyecwaàeäåe rlqd z` el xifgn ipepgd -,Bì øîBà §¥

Bæ òìñ Eì àäzexit mda zipwy ici lr oilegl d`viy,äðzîa ¥§¤©§©¨¨
å,oilegl d`vi ef rlqy oeikälä-gweld.äöøiM äî ïäa ç÷Bì §©¨¥©¨¤©¤¦§¤

:`piax wiicnàeä éðL éøôc àëä àäåziriay itilg df rlqy - §¨¨¨¦§¦¥¦
,`edåok it lr s`éðz÷`l` ezyecw z` llgl oi`yçwî Cøc §¨¨¥¤¤¦¨
,ïéàla`àì ìeléç Cøcjxca s` mzyecw z` llgl xyt` m`y , ¦¤¤¦Ÿ

gwi ,dfd xcqd lkk zeyrle ipepg lv` zkll el dnl ,lelig
mdilr zernd z` llgie rlq ieeya ziaa el yiy oileg zexit
dn ezeyxay rlqa zepwl lkeie ,ziriay zyecwa mlk`ie
zxaer ezyecw oi` ipy ixta s` ef drcly gken `l` ,dvxiy

.gwn jxc `l`
:zxne`e `xnbd da zxfegéMà áø øîà àlàixac exn`p m` - ¤¨¨©©©¦

,exn`p md jk iy` axú÷Bìçîzexit m` opgei iaxe xfrl` iax ©£¤
lelig jxca s` millgzn ziriayéðL éøôain ep`vn dfae ,`id ¦§¦¥¦

g jxca s`y xaeqy,zexitd zyecw z` llgl xyt` leliìáà£¨
éðz÷c àäå .àì ìeléç Cøc ïéà çwî Cøc ìkä éøác ïBLàø éøôa¦§¦¦¦§¥©Ÿ¤¤¦¨¦¤¤¦Ÿ§¨§¨¨¥

opgei 'xl di`x dpnn e`iady `ziixaaøNòî ãçàå úéòéáL ãçà¤¨§¦¦§¤¨©£¥
éðLxyt` lelig jxca s`y ,dfn ewiice ,'eke dnda lr oillgzn ¥¦

y yxtl jixv ,zexitd zyecw z` xiardléàîdpeekdúéòéáL- ©§¦¦
,úéòéáL éîclkd ixacl ziriay ly envr oey`xd ixtd la` §¥§¦¦

`ziixad zpeeky `xnbd dgiken .gwn jxca `weec llgzn
:ziriay incléëä àîéz àì éàcziriayy yxtl dvxz `l` §¦Ÿ¥¨¨¦

mby yxtl jixv ok m` ,ziriay ly envr oey`xd ixtl dpeekd
øNòîl dpeekd `ziixaa `aendå ,Lnî øNòîxyt` i` ixd ©£¥©£¥©¨§

c ,ok yxtláéúk àäsqMA dYzpe' ipy xyrn iablóñkä zøöå ¨§¦§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤
,'Eãéalr `l` llgzn ipy xyrn oi`y minkg dfn ecnle §¨§

xyt`y `ziixaa exn` ji`e ,dxev eilr yiy xac `edy rahnd
,dnda lr xyrnd llglàlàl `ziixad zpeeky i`ceéîc ¤¨§¥

,øNòîok m`énð àëäl `ziixad zpeek ziriay oipraéîc ©£¥¨¨©¦§¥
úéòéáL. §¦¦

äðùî
äðBLàøa,miiw did ycwnd ziay onfa -a ìhéð áìeì äéäzia ¨¦¨¨¨¨¦¨§

dLc÷nlkäòáLmkiwl` 'd iptl mYgnUE' xn`pk ,zekeqd ini ¦§¨¦§¨§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤
'mini zraWäðéãnáe ,wx lhip ycwnl ueg -ãçà íBé,cala ¦§©¨¦©§¦¨¤¨

mle` .'oFW`xd mFIA mkl mYgwlE' xn`pyLc÷nä úéa áøçMî §©§¤¨¤©¨¦¦¤¨©¥©¦§¨
ìhéð áìeì àäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úämbäðéãnazial ueg ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨¦¨§§¦¨

ycwndäòáLzeyrl ick ,miniå .Lc÷nì øëæ,owiz ceríBé àäiL ¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥
ðäó,oqipa f"h meia `edy xnerd lyøeñà Blek,ycg zlik`a ¤¤¨

oilke` eid xnerd axwy cin miiw did ycwnd ziay onfay
oaxegd xg`l mle` ,meid seq cr mipiznn eid `le ,meia ea ycg

kf oa opgei iax owiz.ycg zlik`a xeq` didi meid lky i`

àøîâ
:`xnbd zx`anïì àðîdf xacLc÷nì øëæ ïðéãáòcowiz jkly §¨¨§©§¦¨¥¤©¦§¨

dpicna dray lk alel zlihp opgei oaxïðçBé éaø øîà .micnel ¨©©¦¨¨
dnn okéúBknîe Cì äëøà äìòà ék' àø÷ øîàc'ä íàð Càtøà C §¨©§¨¦©£¤£ª¨¨¦©©¦¤§¨¥§ª

,'dì ïéà Løc àéä ïBiö ,Cì eàø÷ äçcð ékmiyxece,'dì ïéà Løc' ¦¦¨¨¨§¨¦¦Ÿ¥¥¨Ÿ¥¥¨
ììkîäLéøc àéòác,didy dnl xkf zeyrl jixv jk meyne ¦§¨§¨£¨§¦¨

.ycwnd ziaa
:dpyna epipyðä íBé àäiLåóxeq` elek.:`xnbd dywnéàî §¤§¥¤¤©

àîòèoi`y dfd onfa `ld ,xeq` elek spd mei `diy ok epwiz ©£¨
xi`dyk cin ycg lek`l oicd xwirn xzen xnerd zaxwd

y meyn xfb opgei oax :`xnbd zvxzn .gxfndúéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥
å Lc÷nä,gxfnd xi`dyn elk`i miiw ycwnd zia oi`y onfa m` ©¦§¨§

ycwnd zia dpaiy xg`l mb `ny yeygl yiã÷zLà ,eøîàé- Ÿ§¤§¨©
,axg ziad did oiicry zncewd dpyaçøæî øéàäa eðìëà àì éî, ¦Ÿ¨©§§¥¦¦§¨

énð àzLäycwnd zia dpapyìBëéðgxfnd xi`dyneäðéàå ,- ©§¨©¦¥§¦§
,oica mi`iwa mpi` elld miyp`eúéa äåä àìc ã÷zLàc éòãé àìŸ¨§¥§¤§¨©§Ÿ£¨¥

,Lc÷näok`,øézä çøæî øéàämle`àzLäef dpya -àkéàc ©¦§¨¥¦¦§¨¦¦©§¨§¦¨
,Lc÷nä úéad axwyn wxe oicd dpzydøézî øîBò,ycgd z` ¥©¦§¨¤©¦

:`xnbd dywn .epnn lek`l xeq` ezaxwd iptleúîéà éðaéàc- §¦§¥¥©
ewitqi `le ycwnd zia dpai `ny opgei iax yyeg onf dfi`a

,spd mei lk z` xq` jkle ,axrd cr aixwdléðaéàc àîéìéà¦¥¨§¦§¥
øñúéLa-ztpd mei `edy envr f"h mei cr ziad dpap `ly §¦§©

ok m` ,xnerd,çøæî øéàä øézä éøäziayk gxfn xi`dy oeiky £¥¦¦¥¦¦§¨
`l ok m`e ,ycg zlik`a exzed cin ,iepa did `l oiicr ycwnd
mixzen df ote`a ixdy ,spdd mei lk z` jk meyn xeq`l jiiy

.mireh mpi`e oicd on mdàlà`ed yygdy xn`zéðaéàc ¤¨§¦§¥
øñéîçaxi`iyk f`e ,okl mcew e` oqipa e"ha ycwnd dpaiy - ©£¥©

xnerd wxe iepa ycwnd zia ixdy ,xizn epi` f"h meia gxfnd
y dyw oiicr ,xiznéøzLz ïläìe íBiä úBöçîixdy ,ycg lek`l ¥£©§©¨¦§§¥

lek`le mcewd mbdpnk zeyrl ycwnd onfa e`eai m` s`
,xeqi` mey exari `l d`lde zevgnïðz àäconfa elit`y §¨§©

,miiw ycwnd ziayíé÷Bçøäoirneye oi`ex eid `ly milyexin ¨§¦
,xnerd zaxwdïéøzeîycg zlik`aéôì ,ïläìe íBiä úBöçî ¨¦¥£©§©¨§¦

ep` mirceiyBa íéìvòúî ïéc úéa ïéàLzevg mcew eaixwdln ¤¥¥¦¦§©§¦
iax xq` recn ok m`e ,edeaixwdy ezwfg zevg ribdy oeike

.elek spd mei opgei
:`xnbd zvxznàëéøö àìopgei iax yygy meyn `l` ,ef dpwz Ÿ§¦¨

c`nliàéìéìa éðaéà`edy f"h lila ycwnd zia dpai `ny - ¦¦§¥§¥§¨
,spd mei lilénð éàycwnd zia dpai `nyì Ceîñänçä úòé÷L ¦©¦¨¦§¦©©©¨

lywl miiept eidi `ly yeygl yi el` mixwn ipyae ,e"hxev
zpkda c`n ax gxeh yiy oeike ,meid zligzl jenq cr xnerd
mi`lw ly aea`a eze` oiyaiin eidy itl ,ezaxwdl xnerd
eze` oipgehe ,einin eaefiy ick dnixra eze` mixaev jk xg`e
ick zetp dxyr ylya eze` oitpn jk xg`e zeqexb ly migixa
,zevg mcew eaixwdl ewitqi `l ,dxexae diwp zleqd `vzy
spd mei opgei iax xq` jkle ,meid seq cr xeq` ycgd didie

.elek
:sqep uexizéàkæ ïa ïðçBé ïaø ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø (øîà)¨©©©§¨©¦§¨¨©©¨¨¨¤©©

elek spd mei xq`yäãeäé éaø úèéLaeicinlz icinlzn didy §¦©©¦§¨
,døîàiax yxc ,ef dhiya eixg` yxec dcedi iax didy enke £¨¨

,einia `ed mb i`kf oa opgeiøîàc,miiw ycwnd zia oi`y onfay §¨©
øeñà àeä äøBzä ïî,dlild cráéúëc ¦©¨¨¦§¦
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ezny in` cenr `n sc ± iyily wxt`nei
íéøëæá.zeawp eh` opax exfb ikd elit`e ,zeclee mdn milcbn oi`y Ðéùà áø øîà

ú÷åìçî.opgei iaxe xfrl` iaxc Ðïåùàø éøôáxfrl` 'x xn`c `ed ziriay zexita Ð

.oikenq yixcc meyn ,`l lelig jxcéðù éøô.ziriay inc Ðàéðúã àäå`ziixaa Ð

.dil riiqncç÷ì ç÷ì,"oii xyaa gwl" ipzwc einca oia oey`x ixta oia ,edleka Ð

."oiia xya llig" ipzw `leàùéø éðúã éãééà
ç÷ì.envr ixta ixii`c Ðç÷éì åì ù÷éáå

÷åìçdlk`l dxn` dxezdc ,leki epi`e Ð

dpyl miiwzn dfe ,dxegql `le onfd jeza

.d`adåìöà ìéâøäel dyri jk jezny Ð

.evtgåì øîåàå øæåçå.ipepgl Ðúåøéô éøä
åììäeqpkpe oileg ly eidy ,il zxkny Ð

ziriay zyecwllke`e ,dpzna jl mipezp Ð

jl ozep ip`e :el xne` ipepgde .ziriaya mze`

gwele `ae .dpzna oilegl `viy df oileg rlq

lk`i ipeepgde ,dvxiy dn lk rlq eze`n

.ziriay zxeza zexitdàëä àäårlq `dc Ð

jlil jixvc ipzwe ,ziriay inc ,`ed ipy ixt

.xknne gwn jxc oilegl e`ivedle ipeepg lv`

ied i`c .biltc o`n `ki` inp ipy ixta :`nl`

lelig jxca ibqgwi ?ipeepg lv` jli dnl Ð

epllgie ,rlq dey eziaa el yiy oileg zexit

.ziriay zxeza mlk`ie ,mdilràìài` Ð

.xnz` ikd ,iy` axc xnz`éðù éøôá ú÷åìçî
,lelig jxc ixyc o`nl `ki`c `ed `da Ð

.'ek oey`x ixt la`éðú÷ã àäå,`ziixaa Ð

zexyrn zg`e ziriay zg` :opgei 'xl riiqnc

.lelig jxc dnvr ziriay `nl` ,oillgzn

ùîî øùòî øùòîxnel yi ike :dinza Ð

?sere dig dnda lr llgzi envr xyrndy

áéúëäållgzn oi`c "zxve sqka dzzpe" Ð

.dxev eilr yiy xac ,rahnd lr `l`

äðùîäòáù ùã÷îázxeza opiyxcck Ð

zray mkidl` 'd iptl mzgnye"n mipdk

.mini dray oileaba `le (bk `xwie) "mini

äðéãîá.mileabk `ed s`y ,mlyexia Ðàäéùå
ðä íåéó,oqipa xyr dyy epiidc ,xner ly Ð

axwyn miiw ycwnd cerae .ycga xeq` elek

(my) aizkck ,meia ea ycg oilke` eid xnerd

dxezd on xzen ziad axgyke "mk`iad cr"

aezk :(`,gq) zegpna xn`ck ,gxfnd xi`dyn

xi`d epiidc dfd "meid mvr cr" xne` cg`

`d ,"mk`iad cr" xne` cg` aezke ,gxfnd

xner `ki`c onfa ?cvikmk`iad cr" Ð,"

xner `kilc onfaeoax xq`e ."mvr cr" Ð

`nrh yxtnck ,meid lk mdilr i`kf oa opgei

.`xnbaàøîâùã÷îä úéá äðáé äøäîÐ

cr" dia `pixw `zydc ,exeqi`l xac xefgie

xi`da lek`l epaxega ibidp eed i`e ,"mk`iad

dxez oick gxfn,epiipaa inp lkinl `iz` Ð

.'ek eplk` `l in cwzy` :exn`ieúîéà éðáéàã
zni` ,dpai dxdnl opiyiigc ,`yyg jd Ð

ycg xeqi`l yginl `ki`c ,dk`lnd xenbz

xqinl i`kf oa opgei oaxl jixhv`c ,meid lk

?`nei `eddc `kxiq meyn meid lk `zydéà
øñúéùá éðáéàã àîéð.envr xyr dyy mei cr dpap `ly Ðçøæîä øéàä øéúä éøäiepa ycwn oi`e gxfnd xi`dc li`edc ,ilk`w xitye Ð.ycga dil ixzy` Ðéðáéàã àìà

øñéîçáiepa ycwnd ixdy ,gxfnd xi`d xizd `l xqziy `hn ikc ,okl mcew e` Ð.`nei `edd meyn `zyd i`kf oa opgei oax xfbe ,`xeqi` ilk` jkld Ðïìäìå íåéä úåöçî
éøúùð.xnerd axw i`cec ,`xeqi` `kile ,ilkp `xwirnc `kxiqk oldle meid zevgn `nei `edd ilk` inp i`c ,`zyd Ðïðúã.(my) zegpn zkqna Ðíé÷åçøä,milyexin Ð

.xnerd zaxwd zry oirney eid `le oi`ex eid `lïéøúåî.ycga Ðïìäìå íåéä úåöçî.zevg mcew eaixwdln ea milvrzn c"a oi`y mirceiy itl Ðàéìéìá éðáéàã àëéøö àì
oipgehe ,einin eaefiy eze` oixaeve ,mi`lw ly qea`a eze` oiyaiin eidy ,xnera daxd gxeh yie ,meil jenq cr xnerd xevwl miiept edi `le ,yiig `ilila dpai `nyl ,xnelk Ð

.zevg mcew xgnl eaixwdl ewitqi `l dlil zligzn ea wqrzdl elkei `ly dfe .mzd opixn`ck ,dwca dqba dtp xyr dylya eze` oitipne ,zeqexb ly migxa eze`éîð éàÐ

`edy xqinga `le "miwd meiae" aizkc ,dlila ycwnd zia oipa oi`c (a,eh) zereaya ol `niiwc dpap epi` dlilac `iyw i`e .`id `ide ,dngd zriwyl jenq xqinga ipai`c

ilin ipd !aeh mei dgec lld zia oipa oi`c (my) zereaya xnel yiwc ,aeh meicia iepad oipa Ðxn`py ,minyn `aie dlbi `ed llkeyne iepa oitvn ep`y cizrd ycwn la` ,mc` i

."jici eppek 'd ycwn" (eh zeny)äãåäé 'ø úèéùá.einia `ed mb yxc ,eixg` yxec eicinlz icinlzn didy ,dcedi 'x didy dhiy dze` Ð
ãò
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"dna"e yxtl dcedi iaxc "izni`" (mye `,dk oixcdpq) "xxea df" wxt xn`c o`nl elit`c

opixn`c `de .yxtl epiid inp oipnifc mewn lkne welgl "dna"c oipnifc epiid ,welgl

i`nl laaa mde laa ly zern ;ipy xyrn zern iab (mye a,fv `nw `aa) "`nw lfebd"a

i` ,dligzkl elit` ixyc xi`n iaxk epiid ,mzd dl wiqne .dnda dia oiafc :ipyne ?efg

.xg` oipra xyt` `lc mzde ,opaxk elit` inp

elit` ixy xi`n 'xc izyxity dn itle

wxt qxhpewa yxity dn okzi `l dligzkl

oillgn i`nc iabc (a,dp `rivn `aa) "adfd"

xefgie ,zexitd lr zygp ,zygp lr sqk eze`

`le zeyrl jixv jk `wecc .zexitd z` dctie

xi`n 'x ixyc ogky` `kde ,milyexil mlrn

elriy calae ,dligzkl zexitd lr llgl i`nc

z` dctie xefgiyn sicr ikdc ,mewna elk`ie

.zexitdúåøéôÐ dpzna jl mipezp elld

wxt seqa ziriayc inlyexia ipzw `icda

jl oezp rlq ixd el xne` ipeepgde :ipiny

lelig jxcc wiice .ibq `l xg` oiprae .dpzna

lra ly rlq dligzkl ipeepgd llig `lcn ,epi`

.xknne gwn jxck `ly ,eizexit lr ziad

àäéùåzepwz daxd Ð xeq` elek spd mei

,cgi owiz izxz jpd `l` ,i`kf oa opgei oax owiz

:dnize .`xxb ab` spd mei `kd ipz ikdl

jpd ipz `l (`,gq) "l`rnyi iax" wxt zegpnac

y`xc `xza wxtae ,spd meic `edd ab` alelc

`aeh zepwz cere izxz jpd `ipz (`,l) dpyd

.oewzcã÷úùàãxi`d ycwnd zia ded `l

:xn`c ,ryedi iaxl elit`e Ð xizn ded gxfnd

wxta ,zia oi`y it lr s` oiaixwny izrny

(`,i) dlibnc `nw,iepa gafn yiyk ilin ipd Ð

gafn `la la`wxt migafa gkenck ,`l Ð

lk mbtpy gafnc (mye `,q) "miycw iycw"

epiba milke` oi`e ,mileqt my ehgypy miycwd

miycw elit`e ,miycw iycw `le ,dgpn ixiy

.milwéàÐ xqingc dngd zriwyl jenq inp

`le dlil zligza xnera wqrzdl elkei `ly

:miyxtn yie .xgnl zevg mcew aixwdl ewitqi

`le ,dngd zriwyl jenq aeh mei axra ixiinc

,xnerd z` exvwi okidn aeh meia xwal leki

,zxy ilke dtp dxyr ylye zetewe zelbn okide

'x" wxt zegpna opzck ,xnerl oikixvd mixac

dngd zriwyl jenq i`c .(`,eq) "l`rnyi

aeh mei `edy xn`w xqingczia oipa oi` `d Ð

ipy wxt `zi`ck ,aeh mei dgec ycwnd

`d ol iywizc `id `kxit e`le .(a,eh) zereayc

`ilila ipai`c `kixv `l opixn`wcinp `d Ð

,dlila ycwnd zia oipa oi`c mzd opixn`

"okynd z` miwd meiae" xn`pyoiniwn meia Ð

jigxk lr `l` .eze` oiniwn oi` dlilae ,eze`

oipa ilin ipdc ,qxhpewa yxity enk wlgl jixv

llkeyne iepa cizrd ycwn la` mc` icia iepad

eppek 'd ycwn" xn`py ,minyd on `aie dlbi
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קפב
ezny ina cenr `n sc ± iyily wxt`nei

íåé ìù åîöò ãò íöò ãò.meid mvr iexw meid lk Ðììëá ãòå ãò øáñ÷åyixc `le Ð

xner oi` :i`xw `nwezn ikde .xner `kil ik gxfn xi`da exizdl llka cr `le cr

xner yi ,llka cre "mvr cr" Ð."mk`iad cr" Ðâéìô âìôéî àäå,dilr dcedi iax Ð

,envra xacd dlz dnl ,i`kf oa opgei 'x zpwz lr execa dcedi iax dnzy epivny

`ed dxezd on `lde ,`a biiq zeyrl rnync

.xeq`ùøã.llka cre cr `xwnd Ðïé÷úäåÐ

oldle zevgn ycg lek`l milibx eidy itl

.owzl jxved ,eiykr cr miiw ziad didyk

äðùî'åë ïåùàøä áåè íåéonwl opixn`c Ð

aeh meia zay alel zevn dgecc (`,bn)

.ecal oey`xdïäéáìåì úà ïéëéìåîaxrn Ð

.zayúåùøá åàéöåäùdidy ,devn zeyxa Ð

,dzeyrl xdnne weqre aygne devna cexh

iax xaqwe .zay `edy gkye drh jk jezne

zxk xaca bbye ,devn xaca drh :iqeixeht Ð

.oaxwnàøîâéìéî éðä àðîoi`c Ðmc`

.exiag ly ealela `veiíëìùî íëì.rnyn Ð

åøéæçä øîéîì éì äîìdxfgn oicinl ep` dn Ð

?oizipzna diipzinl `pz jixhv`c ,efà÷ àä
ïì òîùîedexifgiy zpn lr l`ilnb oaxc Ð

e`viy cr dpzn `ied ikd elit`e ,mdl epzp el

.eaàöé åì åøéæçäxifgdl zpn lr dpznc Ð

exifgd `l m` la` .el exifgd ixde ,`id dpzn

ikd :ecia `ed lefb `xwirnc `zln i`lb` Ð

fef sl`a egwly xninl dil dnl :opiqxb

.mdilr zeaiag zevn dnk jricedléìöî äåä
äéáaexn ,ecia ealel did lltzn didyk Ð

.ea lltzn did eilr ezaig'åë íãà æçàé àì
ììôúéå`ly ezaygna `ed cexhy iptn Ð

eilr zayein ezrc oi`e ,efazie ecin elti

.ezltzaúðéù àìå òá÷ úðéù àì íäá ïùéé àì
éàøòdil `pniwe` ikde .ecin elti `ny Ð

`le raw `l ipzwc `dc (`,ek dkeq) "oyid"a

i`xr.dicia dil hiwpca Ðïéëñ`xiizn Ð

.elbxa el rwzie ,leti `nyäøò÷å.d`iln Ð

úåòîå.exftzi `ly Ðøëëå`di leti m`y Ð

.q`npåäðéð äåöî åàìeilr oiiede ,ofge`l Ð

m`yn eilr cake ,m`yna cexh jkitl ,`ynl

.mzxinyeàëädevn dzgiwle dzlihp Ð

d`yn oi` eilr devn daiagy jezne ,`id

.cixh `le ,eilr cak dxeniyeäøåúá àøå÷Ð

dxez xtq lleby itl ,aleld gipdl jixv

.egzeteùøãîä úéáì ñðëð,`zrnya cixh Ð

.eicin letie
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íúç÷ìåiabe .cigi oeyl "zgwle" aizk `lcn Ð cg`e cg` lkl dgiwl `dzydkeq

."gxf`d lk" aizk `dc ,`xw jixv `làìàÐ dpzna el ozp ok m`

iab (mye a,flw `xza `aa) "oilgep yi" idliya gkenck ,witp `l inp oitzeyd bexz`ae

,ied le`yk `l` ely cgein oi`c oeik ely aiyg `le ,ziad zqitza bexz` epwy oig`

bexz` zepwl ldwd ebdpy dne .ea `vei epi`e

zetzeyalk ozep mlek ediy oze` oicnln Ð

yie ,xifgdl zpn lr exiagl ewlg cg`e cg`

lr s`e ea z`vl zpn lr ede`pwc oeikc jenql

eyxit `ly abeyxt eli`k `zlnc `nzq Ð

.ea z`vl oileki oi` xg` oiprac oeik ,inc

êìéäil edxifgzy zpn lr dpzna df bexz`

cenlzd wcwcn oi` mewn meya Ð

ode ,letk i`pze ,dyrnl i`pz micwdl epeyla

xvwny `l` ,ixiin ikdac ab lr s` .e`ll mcew

`le .eprinydl `a df yecig lr `ly itl ,epeyl

cg` xaca dyrne i`pzl incepiidc Ð

zpn lrc `idd ik ,df z` df mixzeq mdipyyk

oihib) "efg`y in" wxta xiipd z` il xifgzy

zpn lr xn`c oeik :xn`z m`e .(mye `,dr

il exifgzy,ycewn epi` eyicwd m` ok m` Ð

iab (a,flw `xza `aa) "oilgep yi" seqa gkenck

,il edxifgzy zpn lr dpzna jl oezp df xey

il xn`wc oeikcok m`e ,xn`w il ifgc icin Ð

"oitzeyd" wxt mixcpa opz op` `de ?`vi j`id

dpi`y dpzn lkc oexeg ziac dpzn iab (`,gn)

diny `l zycewn `dz `l dyicwd m`y

,yicwdl ecia ied inp ikdc :xnel yie !dpzn

:cere .xifgiy cr ecia `edy onf lk yecw zeidl

,dpznd mrh ielz ycwda `l ,inp mzdc

:dinxi iax dlr xn`c inlyexi mixcpa gkenck

dpzn ozep mc` oi` dpzn dzrn ,ira dcedi iax

:ipyne ?minyl dpycwi `ly zpn lr exiagl

oexeg zia zpznk `idy dpzn lk oizipzn

,zycwen dpi` dyicwd m`y ,dnxra dzidy

lawnd dpdiy el dpzp `ly ,xnelk .dpzn dpi`

ly eia`l xzen `diy `l` ,mleray d`pd mey

ozepdiny `le ,`nlra dnxrd i`ce df Ð

,xac meyl envr oiprl da dkf `l ixdy ,dpzn

dil dkfnc ,`kd la` ?el dpwd dn ok m`e

ea dpdiyycwd my xikfd `le .dpzn diny Ð

lk oeyle ,dyrn did ycwd lry meyn `l`

dpi`y rnync ,ok giken 'eke dpi`y dpzn

,eilr zgken dzid ezcerq mb .xac meyl dpzn

wx xac mey oiprl llk ozil ezrc did `ly

e` .`xnba my yxtny enk ,lk`ie eia` `aiy

`nlra la` ,d`pd xcena xeq` xeziec meyn

opzck ,dyicwdl leki oi`y it lr s` ,`id dpzn

dn ezal ozepy :(`,gt) mixcpc `xza wxt

oiyecwc `nw wxtae .ditl zpzepe z`yepy

ea `viy zpn lr carl ozepy (mye a,bk)

.zexiglíàåexifgd `ly dne Ð `vi `l e`l

xfrl` iaxl epzp `l` l`ilnb oaxl ryedi iax

`aiwr iaxl dixfr oa xfrl` iaxe ,dixfr oaÐ

jk xg`e ,mlek e`viy did l`ilnb oax ly ezrc

.edexifgiøîàåxkke dxrwe oikq l`eny

dil jixhv` Ð oda `veik el` ixd zerne

xtqe oilitz `weec `niz `lc ,xninl l`enyl

cixh ezlitpa ycewd iazk oeifa `ki`c dxez

.ezltza zayiizn ezrc oi`e ,ith eda
xn`

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

"äfä íBiä íöò ãò"¯:øáñ÷å íBé ìL Bîevéò ãò ©¤¤©©¤©¦¤§¨¨©
"ãò"¯âéìôî àäå ?déúååk déì øáñ éîe .ììëa ãòå ©§©¦§¨¦¨©¥§¨¥§¨©§¦

ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMî :àéðúc ,déìò âéìẗ¥£¥§©§¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨
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,äðzîa òLBäé éaøì Bðúðe ,Ba àöéå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§¨¨§¨§©¦§ª©§©¨¨
ïa øæòìà éaøì Bðúðe ,Ba àöéå òLBäé éaø Bìèð§¨©¦§ª©§¨¨§¨§©¦¤§¨¨¤
,Ba àöéå äéøæò ïa øæòìà éaø Bìèð ,äðzîa äéøæò£©§¨§©¨¨§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨¨

Bìèð ,àáé÷ò éaøì äðzîa BðúðeBa àöéå àáé÷ò éaø §¨§©¨¨§©¦£¦¨§¨©¦£¦¨§¨¨
àúìî ?Bøéæçä øîéîì éì änì .ìàéìîb ïaøì Bøéæçäå§¤¡¦§©¨©§¦¥¨¨¦§¥©¤¡¦¦§¨
øéæçäì úðî ìò äðzî :ïì òîLî à÷ déçøBà ábà©©§¥¨©§©¨©¨¨©§¨§©£¦

¯äæ âBøúà Eì àä :àáø øîàc àä ék .äðzî dîL§¨©¨¨¦¨§¨©¨¨¥§¤§¤
Bøéæçä ,Ba àöéå Bìèð ,éì eäøéæçzL úðî ìò¯Bøéæçä àì ,àöé¯øîéîì éì änì .àöé àì ©§¨¤©§¦¥¦§¨§¨¨¤¡¦¨¨Ÿ¤¡¦Ÿ¨¨¨¨¦§¥©

:éLà áøì øîéîà øa øî déì øîà .ïäéìò úBáéáç úåöî änk EòéãBäì ?æeæ óìàa Bç÷ìL¤§¨§¤¤§¦£©¨¦§Ÿ£¦£¥¤£©¥¨©¨¥©§©©¦
,ììtúéå B÷éça äøBz øôñå Bãéa ïéìéôz íãà æçàé àì :éáéúéî .déa éìöî à÷ ééBìö àaà©¨©¥¨§©¥¥¥¦¦ŸŸ©¨¨§¦¦§¨§¥¤¨§¥§¦§©¥
ïékñ :ìàeîL øîàå .éàøò úðéL àìå òá÷ úðéL àì ïäa ïLéé àìå ,íéî ïäa ïézLé àìå§Ÿ©§¦¨¤©¦§Ÿ¦©¨¤Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©§¨©§¥©¦

úBòîe økk äøò÷e¯eäðéð äåöî åàì íúä !ïäa àöBik eìà éøäàëä ,eäa ãéøèe¯äåöî §¨¨¦¨¨£¥¥©¥¨¤¨¨¨¦§¨¦§§¦§¨¨¦§¨
,íéìLeøé éLðà ìL ïâäðî äéä Ck :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø ,àéðz .eäa ãéøè àìå eäðéð¦§§¨§¦§©§¨©¦¤§¨¨©¨¥¨¨¨¦§¨¨¤©§¥§¨©¦

Búéaî àöBé íãàBáìeìåììtúîe òîL úàéø÷ àøB÷ ,Bãéa Báìeì úñðkä úéáì CìBä ,Bãéa ¨¨¥¦¥§¨§¨¥§¥©§¤¤¨§¨¥§¦©§©¦§©¥
åétk úà àNBðå äøBza àøB÷ ,Bãéa Báìeìå¯÷ éab ìò BçépîíéìBç øwáì CìBä .ò÷øíçðìe §¨§¨¥©¨§¥¤©¨©¦©©¥©§©¥§©¥¦§©¥

íéìáà¯Løãnä úéáì ñðëð ,Bãéa Báìeì¯.BçeìL ãéáe Bcáò ãéáe Bða ãéa Báìeì øbLî £¥¦¨§¨¦§¨§¥©¦§¨§©¥¨§©§§©©§§©§
øîBà éñBé éaø" .úåöîa ïéæéøæ eéä änk EòéãBäì ?ïì òîLî à÷ éàî:ééaà øîà ."áBè íBé ©¨©§©¨§¦£©¨¨§¦¦§¦§Ÿ©¦¥¥¨©©©¥
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc dkeq(iyily meil)

,'äfä íBiä íöò ãò'eyexite,íBé ìL Bîevéò ãò,meid lk epiidc ©¤¤©©¤©¦¤
,ììëa ãòå ãò øáñ÷åjixv `l` ,gxfnd xi`da xzen epi` jkle §¨¨©©§©¦§¨

xq` jkle ,dycgd d`eazd zxzen f` wxe meid seq cr oizndl
:`xnbd dywn .ycg zlik`a elek spd mei opgei oaxøáñ éîe¦¨©

déúååk déìiax zhiyk xaeq i`kf oa opgei oaxy xnel okzi ike - ¥§¨¥
,dcediúéa áøçMî ,[ïðúc] (àéðúã) ,déìò âéìt âéìôî àäå§¨¦§¦§¦£¥¦§©¦¤¨©¥

ðä íBé àäiL éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä Lc÷näøîà .øeñà Blek ó ©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¤¤¨¨©
äãeäé éaø (Bì)oa opgei oax dlz recn ,execa dcedi iax dnz - ©¦§¨

,opaxcn xeqi` `edy rnyny ,envra ef dpwz i`kfïî àìäå©£Ÿ¦
.íBé ìL Bîevéò ãò ,'äfä íBiä íöò ãò' áéúëc ,øeñà àeä äøBzä©¨¨¦§¦©¤¤©©¤©¦¤
dn ok `l m`y ,dxezd on xeqi`d oi` opgei oax zrcly ixd
opgei oaxl mb zn`a :`xnbd zvxzn .dcedi iax eilr dywd

y `l` ,dxezd on `ed xeqi`déòè à÷c àeä äãeäé éaøixaca ©¦§¨§¨¨¥
,i`kf oa opgei oaxàeädcedi iax -øáñi`kf oa opgei oaxy ¨©

øîà÷ ïðaøcîai dxdn meyne ,xeq` elek spd meiyzia dp ¦§©¨¨¨¨©
,ycwnd,àéä àìåi`kf oa opgei oax `l`øîà÷ àúééøBàcî §Ÿ¦¦§©§¨¨¨©

cre cr 'dfd meid mvr cr' weqtd z` yxcy meyn xeq`y
:`xnbd dywn .llkaïé÷úä àäåopgei oaxøîà÷`pzd,rnyne §¨¦§¦¨¨©

:`xnbd zvxzn .dpwzd z` ycig i`kf oa opgei oaxyéàî©
Løc ,ïé÷úä,'llka cre' dpeekd 'cr'y `xwndïé÷úäå`ly ¦§¦¨©§¦§¦

lek`l ziad onfa milibx eidy itk `ly ,meid lk ycg elk`i
.jli`e zevgn ycg

äðùî
âç ìL ïBLàøä áBè íBézekeqd,úaLa úBéäì ìçLlhlhl xeq`e ¨¦¤©¤¨¦§§©¨

,miyer eid dn ,miaxd zeyxa aleld z`úà ïéëéìBî íòä ìk̈¨¨¦¦¤
ïäéáìeìaeh mei axra,úñðkä úéáìeïéîékLî úøçnììk ,ïéàáe §¥¤§¥©§¤¤©¨¢¨©§¦¦¨¦¨

,BìèBðå BlL úà øékî ãçàå ãçà,exag ly ealel lehi `leéðtî ¤¨§¤¨©¦¤¤§§¦§¥
íéîëç eøîàLBáìeìa ïBLàøä áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéà ¤¨§£¨¦¥¨¨¥§¥¨§¨¦§¨

,Bøéáç ìL.ealel z` `wec zgwl jixv jkleeaâçä úBîé øàL ¤£¥§¨§¤¨
.Bøéáç ìL Báìeìa BúáBç éãé àöBé íãà̈¨¥§¥¨§¨¤£¥

:zaya lgy oey`x aeh meil jiiyd sqep oicíBé øîBà éñBé éaø©¦¥¥
çëLå ,úaMa úBéäì ìçL âç ìL ïBLàøä áBèzay `edyàéöBäå ¨¦¤¨¤¨¦§©©¨§¨©§¦

úeLøa BàéöBäL éðtî ,øeèt íéaøä úeLøì áìelä úàixdy ,devn ¤©¨¦§¨©¦¨¦§¥¤¦¦§
drh dzeyrl xdnne weqre da aygne devna cexh didy jezn
xaca bby m` s` ,devn xaca drhy lky iqei iax xaqe ,gkye

.oaxwn `ed xeht ,zxk epecf lr miaiigy

àøîâ
éléî éðä àðîealela oey`x aeh meia ezaeg ici `vei mc` oi`y §¨¨¥¦¥

,exag lyãçàå ãçà ìk ãéa äçé÷ì àäzL ,'ízç÷ìe' ïðaø eðúc- §¨©¨¨§©§¤¤§¥§¦¨§©¨¤¨§¤¨
dxez dxn`y dnne .alel zlihpa aiig l`xyin cg` lky'íëì'¨¤

didiy jixvy miyxecìeæbä úàå ìeàMä úà àéöBäì ,íëlMî¦¤¨¤§¦¤©¨§¤©¨
,ely epi`y oeik daeg ici mda mi`vei oi`yíéîëç eøîà ïàkî¦¨¨§£¨¦

âç ìL ïBLàøä áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéà,Bøéáç ìL Báìeìa ¥¨¨¥§¥¨§¨¦¤¨§¨¤£¥
Bì Bðúð ïk íà àlàaleld z` exiag,äðzîa.ely `ed ixde ¤¨¦¥§¨§©¨¨

àáé÷ò éaøå äéøæò ïa øæòìà éaøå òLBäé éaøå ìàéìîb ïaøa äNòîe©£¤§©¨©§¦¥§©¦§ª©§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦£¦¨
Bç÷lL ,ãáìa ìàéìîb ïaøì àlà áìeì äéä àìå ,äðéôña ïéàa eéäL¤¨¨¦¦§¦¨§Ÿ¨¨¨¤¨§©¨©§¦¥¦§©¤§¨

,æeæ óìàaezlihp onf ribdykeBðúðe ,Ba àöéå ìàéìîb ïaø Bìèð §¤¤§¨©¨©§¦¥§¨¨§¨
ïa øæòìà éaøì Bðúðe Ba àöéå òLBäé éaø Bìèð ,äðzîa òLBäé éaøì§©¦§ª©§©¨¨§¨©¦§ª©§¨¨§¨§©¦¤§¨¨¤
éaøì äðzîa Bðúðe Ba àöéå äéøæò ïa øæòìà éaø Bìèð ,äðzîa äéøæò£©§¨§©¨¨§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨¨§¨§©¨¨§©¦

.ìàéìîb ïaøì Bøéæçäå Ba àöéå àáé÷ò éaø Bìèð ,àáé÷òep` micnle £¦¨§¨©¦£¦¨§¨¨§¤¡¦§©¨©§¦¥

li`yd `l jkle ,le`y alela daeg ici mi`vei oi`y df dyrnn
.dpzna mdl epzp `l` aleld z` l`ilnb oax mdl

:`xnbd zl`eyøîéîì éì änìiaxy `pzd xtiq dn myl - ¨¨¦§¥©
`aiwrBøéæçä.jkn cenll epl yi dn ,xnelk ,l`ilnb oaxl ¤¡¦

mi`vei oi`y epcnll `a df dyrn xwiry s` :`xnbd daiyn
mewn lkn ,le`y alelaïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúlîjxca - ¦§¨©©§¥¨©§©¨

,sqep yecig `pzd eprinyd ab`ydîL øéæçäì úðî ìò äðzî©¨¨©§¨§©£¦§¨
,äðzîlr epzp ,mi`pzd x`yl aleld ozpyk l`ilnb oax ixdy ©¨¨

,mini x`ya eilr jxal dvx ixdy ,seqal el edexifgiy zpn
ici ea mi`veie 'mkl' `ed `xwp df ote`a s`y `pzd eprinyde

.daegàáø øîàc àä ékexagl cg` xn` m`yäæ âBøúà Eì àä ¦¨§¨©¨¨¥§¤§¤
,éì eäøéæçzL úðî ìòe ,letk i`pz jk lr dyreBìèðexiagàöéå ©§¨¤©£¦¥¦§¨§¨¨

,Bam`Bøéæçä,el,àöéz`xwp xifgdl zpn lr dpzny itl ¤¡¦¨¨
m` la` .`vi jkle ,e`pz miiw el exifgdy oeike ,dpznBøéæçä àìŸ¤¡¦

,ely did `l bexz`dy rxtnl xacd xxaede ,e`pz miiw `l ,el
eàöé àì:`xnbd zl`ey .ef dlihpa ezaeg iciøîéîì éì änì Ÿ¨¨¨¨¦§¥©

æeæ óìàa Bç÷lLoax mliy dnk `ziixad dyibcd recn - ¤§¨§¤¤
dvx `pzd :`xnbd daiyn .aleld xear l`ilnbänk EòéãBäì§¦£©¨

,ïäéìò úBáéáç úBöîlecb mekq mlyl oken did l`ilnb oaxy ¦§£¦£¥¤
.devnd xear jk lk

:devnd zeaiag oipra sqep dyrn d`ian `xnbdøî déì øîà̈©¥©
àaà ,éMà áøì øîéîà øa[xnin`Î]déa élöî à÷ ééelöaexn - ©£¥©§©©¦©¨©¥¨§©¥¥

:`xnbd dywn .ecia ealelyk lltzn did devnd zaig,éáéúéî¥¦¥
,ìltúéå B÷éça äøBz øôñå Bãéa ïéléôz íãà æçàé àìezrc oi`y ŸŸ©¨¨§¦¦§¨§¥¤¨§¥§¦§©¥

elti `ly ezaygna `ed cexhy iptn ,ezlitza eilr zayein
,efazie ecinåokïäa ïézLé àì[ecia dxez xtqd e` oilitzdykÎ] §Ÿ©§¦¨¤

,íéîdxez xtqe oilitzl oeifa `edy iptnå ,okàì ïäa ïLéé àì ©¦§Ÿ¦©¨¤Ÿ
,éàøò úðéL àìå òá÷ úðéLsiqede .ecin elti `nyìàeîL øîàå ¥©¤©§Ÿ¥©£©§¨©§¥

s`yïékñ,elbxa rwzie leti `ny `xiizn `edyäøò÷ed`ln ©¦§¨¨
,jtyz `ny `ed yyegyeøkk,q`ni leti m`yúBòîeepi`y ¦¨¨

,exftzie eltiy utgéøälkïäa àöBik elàxtqe oilitzk - £¥¥©¥¨¤
wifgdy xnin` lr dywe .dlitzd zrya mfge`l xeq`y ,dxez

:`xnbd zvxzn .dlitzd zrya ecia aleld z`¯ íúälk ¨¨
l`eny ixacae `ziixaa miiepndeäðéð äåöî åàìmiiwn epi` - ¨¦§¨¦§

mzxinye m`yn eilr cak jkitle ,mzwfgda devn,eäa ãéøèå§¨¦§
la`¯ àëäalelaeäðéð äåöî,devn `id dzfig`e dzlihp - ¨¨¦§¨¦§

,eilr cak dxeniye d`yn oi` eilr devnd daiagy oeikeàìå§Ÿ
.eäa ãéøè̈¦§

,íéìLeøé éLðà ìL ïâäðî äéä Ck ,øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø ,àéðz©§¨©¦¤§¨¨©¨¥¨¨¨¦§¨¨¤©§¥§¨©¦
CìBä ,Bãéa Báìeìå Búéaî àöBé íãààøB÷ ,Bãéa Báìeì úñðkä úéáì ¨¨¥¦¥§¨§¨¥§¥©§¤¤¨§¨¥

,Bãéa Báìeìå ìltúîe òîL úàéø÷zpeek z` akrn df oi`e §¦©§©¦§©¥§¨§¨
`edyk la` .lirl x`azpy enk ,dlitzdäøBza àøB÷jixve ¥©¨

,egzetle dxezd xtq z` lelblå`edyk okåétk úà àNBð §¥¤©¨
elld mixacd ipya ,ecia aleld wifgdl leki epi`e mipdk zkxaa

ò÷ø÷ éab ìò Bçépî.`edykeíéìáà íçðìe íéìBç øwáì CìBä,mb ©¦©©¥©§©¥§©¥¦§©¥£¥¦
okBãéa Báìeì.yk la`Løãnä úéáì ñðëð,cenllBáìeì øbLîãéa ¨§¨¦§¨§¥©¦§¨§©¥¨§©

BçeìL ãéáe Bcáò ãéáe Bðaaleld leti ecenila cxhiyk `ny §§©©§§©§
:`xnbd zl`ey .lqtie ecinïì òîLî à÷ éàîxa xfrl` iax ©¨©§©¨

`xnbd daiyn .el` mixaca wecveéä änk EòéãBäìiyp` §¦£©¨¨
milyexiïéæéøæoixidfe.úBöna §¦¦©¦§

:dpyna epipyáBè íBé øîBà éñBé éaøzeidl lgy bg ly oey`xd ©¦¥¥
iptn ,xeht ,miaxd zeyxl aleld z` `ivede gkye ,zaya

:zeyxa e`ivedyéiaà øîà̈©©©¥
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משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dkeq(iriax meil)

eðL àì`ivede gky m` z`hg oaxwn xhet iqei iaxy epizpyna Ÿ¨
,miaxd zeyxl aleld z`àlàote`aLoiicrBa àöé àldaeg ici ¤¨¤Ÿ¨¨

cexh `edy meyn xeht `ed jkle ,miaxd zeyxl e`ivedy iptl
,devnd z` miiwlìáàxak m`Ba àöée`ivedy mcew daeg ici £¨¨¨

,miaxd zeyxláéiçixdy ,miaxd zeyxl e`ivedy lr z`hg ©¨
okzi ji` :`xnbd dywn .devnd z` miiwl cexh epi` xak

,daeg ici ea `viy iptl miaxd zeyxl e`ivedydéäaâàcî àä̈¦§©§§¥
déa ÷ôðmiaxd zeyxl e`ivedl aleld z` diabdyk cin ixd - §©¥

.miakrn mpi` mireprpd ixdy ,ezaeg ici ea `vi xakzvxzn
:`xnbd,éiaà øîàxaecnBëôäLk`edyk aleld z` `ivedy - ¨©©©¥§¤£¨

`l` alel zlihp zaeg ici mi`vei oi`e ,dhn itlk ey`xe jetd
.ezlicb jxck dlrn itlk ey`xyk elhep m`øîà àáøuexiz ¨¨¨©

,sqepàîéz eléôàkBëôä àlL,ediabdyk daeg ici `vi `l , £¦¥¨¤Ÿ£¨
y meynéìëa BàéöBäL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäz` `ivedy - ¨¨§©©§¦¨§¤¦¦§¦

.dnz dgiwl dpi`y oeik ezaeg ici `vi `le ,ilk jeza aleld
:`xnbd dywndîL øçà øác éãé ìò äçé÷ì øîàc àeä àáø àäå§¨¨¨§¨©§¦¨©§¥¨¨©¥§¨

äçé÷ì,zvxzn .ezaeg ici `vi ilka e`ivedyk mb ok m`e §¦¨
:`xnbdéléî éðäxg` xac ici lr dgiwly `ax xn`y dn - ¨¥¦¥

a egwlyk wx epiid ,dgiwl dnyãBák Cøcici lr egwly oebk ¤¤¨
,xceqìáàegwl m`,ïBéfa Cøc,ilk ici lr oebkàì`ax xn` £¨¤¤¦¨Ÿ

.ezaeg ici jka `veiy
íéétâà ïéa úàöîpL óBòä úìBò ,éñBé éaø äéä øîBà ,àðeä áø øîà̈©©¨¥¨¨©¦¥©¨¤¦§¥¥£©©¦
drh ok zngne ,miweln serd z`hg ly mixg` zeter oia -

øeáñëey `edàéä óBòä úàhç,dlke`l devn eilr yie,dìëàå §¨©©¨¦©£¨¨
deabl dlek serd zler ixdy ,bbeya miny iycwa lrny `vnpe

,dlik`a dxeq`eøeèt.devn xaca drhy meyn ,dlirn oaxwn ¨
:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàî,eprinydl `ped ax `a dn - ©¨©§©¨

xaeq iqei iaxy xnel `a ike,øeèt äåöî øáãa äòèc`ldeðééä §¨¨¦§©¦§¨¨©§
Cäzvxzn .dpyna iqei iax eprinyd xaky oic eze` `ed df - ©

,`ped ax eprinyd lecb yecig :`xnbdàîéúc eäîeixac `lel - ©§¥¨
wxy mixaeq epiidíúäepizpyna,øeèt äåöî øáãa äòèc àeä ¨¨§¨¨¦§©¦§¨¨

eðééämeynäåöî ãáòcz` lhpyk devn dyr seq seq ixdy - ©§§¨©¦§¨
,ef d`veda aleldäåöî ãáò àìå äåöî øáãa äòèc àëä ìáà£¨¨¨§¨¨¦§©¦§¨§Ÿ¨©¦§¨

,dlik`a dxeq` serd zler ixdyàîéàdfay xn`p `ny -àì ¥¨Ÿ
jkl ,iqei iax xhtïì òîLî à÷elit` xht iqei iaxy `ped ax ¨©§©¨
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,devnd z` miiw `l m` s` devn xaca cexhyk z`hgn xhet
dvx ixdy ,devn xaca cexh did ixd z`hg aiig recn ,dyw

.xwean `edy ayge zay ly cinzd oaxw z` hegyldéì øîà̈©¥
àéääc dpéî øa,`ziixa dze`n zeywdl oi` -dìò øîzà àäc ©¦¨§©¦§¨¦§©£¨
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.mze` oitilgn `l la` ,minãòBnáecrend lega -¯ ïéôéìçî ©¥©£¦¦
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:`xnbd dywnàèéLtdy`y epizpyn oica yecigd edn - §¦¨
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:`xnbd zvxznàîéúc eäîy xnel mewn did -åàì äMàå ìéàBä ©§¥¨¦§¦¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... נשען על מרז"ל שחתנו כבנו, הנה אתפלא תמי' אחר תמי', במה שאינו מעורר את חתנו... 
שי' ע"ד ההכרח הגמור בדורותינו אלה ללמוד תורת החסידות, היא תורת דברי אלקים חיים, אילנא 
דחיי אשר בי' יפקון ישראל מגלותא בחסד וברחמים, ואם לא עכשיו אימתי, כי קרב קץ גלותנו וביאת 

משיח צדקנו.



קפה
ezny in` cenr an sc ± iyily wxt`nei

åðù àìdevna cexh `zydc ,e`ivedy mcew dlihp zaeg ici `vi `ly `l` xehtc Ð

e`ivedy mcew ea `vi la` .devn xaca drhe`le ,`ed devn xaca drh `l ez Ð

:opiqxb ikd .dzeyrl devna `zydn cexhåëôäùë ééáà øîà äéá ÷éôð äéäáâàãî àä
didab`cne ,ediabd ok m` `l` e`ived `l `d ?ea `vi `l inc ikid :dil `iyw ikd Ð

xn` !xeht ipzwe dgiwl zaeg ici dia wtp

dhnl oeilrd jtd ediabdyk ,ektdyk :iia`

oda oi`vei oi` :onwl opixn`e ,dlrnl cb`de

.ozlicb jxc `l`ãåáë êøã,xceqa oebk Ð

.(`,fl) lirl oxn`ck ,xceqa eici jxekyêøãå
ïåéæá.dxrwa oebk Ðúìåò éñåé éáø äéä øîåà

íééôâà ïéá úàöîðù óåòäi`dc ipira d`xp Ð

serd zler ;zeter oeyl `l` epi` miitb` oia

,z`hgl miwelnd zeter oia z`vnpy

oiyrp ody minrty ,gafnd lv` oiqkxtnd

migaf) miycw zhigya opzck .zg` oxw lr

oxw lr ziyrp dzid serd z`hg :(`,bq

dze` dzid mixac dylye ,zinexc ziaxrn

.dlrnln dylye ,dhnln zynyn oxwd

dhnln.mcd ixiye ,zeybde ,serd z`hg Ð

dlrnlneserd zlere ,oiide ,mind jeqip Ð

serd zler mewn xwiry .gxfna dax `idyk

miax mipdk eidyke ,zigxfn zinexc oxwa

mi`a gxfna serd zler miwlene micner

`l` .serd z`hg oxwa my ziyrpe ,axrnl

z`hgde ,`xwqd hegn dlrnl dlerdy

.dhnløåáñëå.`id serd z`hg odkd Ð

äìëàå.bbeya miny iycwa lrny `vnpe Ð

øåèôz`hgd mrc li`ed ,dlirn oaxwn Ð

(hk zeny) aizkc ,devn dzlik`e ,z`vnp

"mda xtk xy` mze` elk`e"dreh dil ded Ð

.xehte ,devn xacaêä åðééäaxl dil dnl Ð

.dil opirny oizipznnc ,`hiyt ?xninl `ped

àîéúã åäîmeyn xehtc `ed oizipzna Ð

drhclhpy ,devn dyr seq seqe ,devn xaca

`kd la` .ef d`veda alelddevn dyr `l Ð

.`id serd zler m` dzlik`aïì òîùî à÷Ð

iqei iaxl ipy `lc ,diaxn dil rinyc `ped ax

xaca drhl devn dyre devn xaca drh oia

iqei iax :opiqxb ikd :devn dyr `le devn

ezkldk xwean epi`y cinzd z` hgeyd xne`

dhigy meyn z`hg aiig zaya oinend on

:`nl` .dgec dpi`e ,devn ly dpi`y zaya

devn dyr `le devn xaca drh.aiig Ð

hegyl dvex didy ,devna df cexh ixdy

oxiykdl .xwean `edy xeaqke ,zay ly cinz

.opiqxb `lïéø÷åáî ïðéàù äëùìîdf oi`c Ð

epi` ef dkylay mi`lhay .devn xaca dreh

.`iai efi`n oigadl zekyla wc `le ,`ed cifnl aexwy ,`kd `kiiy `l cinzd onf zcxg s`e .eaxwi izn mdilr cxg zeidl daxwdl oicner opi`y ,cexhäðùîäùà úìá÷î
äìòáå äðá ãéî.ifg `lc icin `lhlhnw :opixn` `le ,odialel z` Ðíéîì ïéøéæçî.yenki `ly Ðïéøéæçî úáùáoi`y oky lk ,min oitiqen `l la` .meid melhp o`kn ixdy Ð

.`pn ipewzl gxhc ,ipdn opev mixg` zzle el` z` jetyl mind oitilgnïéôéìçî ãòåîá.silgdl devn cren ly elega Ðàøîâàì àîéà.lehlh xeqi` `ki` dablc Ðà÷
ïì òîùîmiyp` zlihpl ie`xc oeik Ð.lkl lehlha xzene ,eilr ilk zxez Ðáìåìá áééç.mdixacn ekpgl Ðïéìéôú øåîùì.`qkd zial oda qepki `ly Ðåôåâ øåîùì òãåéä

.ld`e `yne rbn z`nehn Ðúåøäè åôåâ ìò ïéìëåàoi` zexdha eteb rbp m` Ðoi`e eteb xenyl rcei yiy ,mdl oiyyeg zexdha eicia rbp m` ,eici lr `l la` .mdl oiyyeg

z` `nhnd wtqa e` ,wtq xac meya rbep epi` mlhpyn ,eici z` xenyl rceid la` .mxneyl rcei ok m` `l` ,zeipy zeidl mdilr exfby ,mici mzq zxezn eici xenyl rcei

zexdha rbil `ae xdfp `l m`e micid.eici lhep Ðúåøäè åéãé ìò ïéìëåà.mda eici erbpy Ðìàùéì òãåéäåe` ,e`l e` od :aiydl rcei ?ef d`neha zrbp :eze` oil`ey m`y Ð

.rcei ipi`øåäè å÷éôñ íéáøä úåùøá.rcei ipi` :xn`e edel`y m` Ðàîè å÷éôñ ãéçéä úåùøáoc dz` o`kne :(`,gk) dheq zkqna opixn`ck ,dheqn `zkld dl ixinb ikd Ð

.'ek uxylåéôë ñåøôì òãåéä.odk `edyk Ðúåðøâä úéáá äîåøú åì ïé÷ìåç`xnba `ipz ikdc .dxdha dxneyl rcei m` ezial el oixbyn la` ,oxeba el oiwleg oi` ikd inwne Ð

mdl oiwleg oi` zepxbd ziaa .mdizal mdl oixbyn oleke 'ek ,ohwe dhey yxg :zepxbd ziaa dnexz mdl oiwleg oi` dxyr :(a,hv) zenaia "dqep`d lr oi`yep"cdnexz oeifay Ð

xeava qxete eitk qextl rceiyne .mda oixikne mi`iwad mdl oixbyn ozial la` .dxneyl iwa `edy ea mircei ei`ex lk oi`y ,`edoi`y ,zexry izy `iady mircei lkd Ð

.el oiwleg jkld ,(`,ck) dlibna opixn`ck ,eitk qxet ohw
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øîàzekixv opi` zevnc dil `xiaqc rnyn ikd iiepyl jixhvi`cn Ð ektdyk iia`

dnk lk z`vl oiekzn jiiy oi` mzde ,miaxd zeyxl `iven` i`w `dc .dpeek

a lv` jleda ixii`c :cere .jxia `lcy`x) "oic zia ede`x" seqac :dnize .cenll iw

iia` `nye !`aeh iia` dil aizen `w dpeek zekixv opi` zevn `ax xn`c (a,gk dpyd

.dipin dlaiw

úìåòi`nl Ð miitb` oia z`vnpy serd

migqt) "mixac el`" idliya opixn`c

epnfc meyn `l` alela iqei iax xht `lc (a,ar

`ly ick ,leda epnf inp i`dc xnel jixv ,leda

.xzep icil z`hg `az

åäîcare devn xaca drhc `ed mzd `nizc

`le devn xaca drh `kd la` devn

`zbelt Ð ol rnyn `w `l `ni` devn dyr

aiignc (my) "mixac el`" wxt migqta `id

ilv ly cetya xzep ly cety el slgzpa mzd

ilin ipd `nizc edn :iqxbc mixtq zi`e .elk`e

dilr inx `lc devn la` ,dilr inxc devnÐ

,liwy `lc dil ibq `lc alel ,xnelk .`l `ni`

z`hg la` .mixg` ici lr xyt` i`cxyt` Ð

.xg` dplk`iy

åðéàù.mz `vnp elit`e Ð ezkldk xwean

mcew mini drax` xewia oerhc meyn

(`,ev migqt) "`nh didy in" wxtac .dhigy

.dey dxfba gqtn dl sili

òãåéäÐ `nh ewtq cigid zeyxa l`yil

l`yil rcei epi` la`zeyxa elit` Ð

"myk" wxt dheqa opiyxcck ,xedh ewtq cigid

.(a,gk)

òãåéäziaa dnexz el oiwleg eitk qextl

oiwleg oi` `kd inwn Ð zepxbd

rcei m` ezial el oixbyn la` ,oxeba el

oi`yep"c `xnba `ipz ikde .dxdha dxneyl

oi` dxyr :(mye a,hv) zenaia "dqep`d lr

aiyg `we ,zepxbd ziaa dnexz odl oiwleg

odl oixbyn :`tiq ipzwe ,ohwe dhey yxg

oeifay ,el oiwleg oi` zepxbd ziaae .odizaa

rceiy ea oi`iwa ei`ex lk oi`y ,`id dnexz

,dxdha dxneyloi`iwad el oixbyn ezial la`

lkd xeava qxete eitk qextl rceiy ine .ea

qxet ohw oi`y ,zexry izy `iady oircei

yxit jk ,(`,ck) dlibna opzck eitk z`

,ixii` ynn ohwa `l` ,ikd rnyn `le .qxhpewa

rceide dxez ecnln eia` xacl rceidc `inec

oi`yep"a xn`c `de .ipixg` edlek oke ,hegyl

oiwleg oi`c (mye a,hv zenai) "dqep`d lr
dnexz
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ïBéfa Cøc ìáà¯éaø äéä øîBà :àðeä áø øîà .àì £¨¤¤¦¨Ÿ¨©©¨¥¨¨©¦
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áø øîà ,éàúç øa ìàeîL áø øîà ,dìò øîzà¦§©£¨¨©©§¥©£©¨©©
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,opaxcn dvwen lehlh xeqi` `l` ,dxezdn xeqi`åok m`éçãéì §¦§¥
úaL,äaø øîà .,xeqi` oi` zaya aleld zlihp mvray s` ©¨¨©©¨

zaya ezlihp z` minkg exq`ànL äøæbzeklda iwa didi `l §¥¨¤¨
e aleld zlihpìöà Cìéå Bãéa epìhémkg cinlzãBîìì é÷a ¦§¤§¨§¥¥¥¤¨¦¦§
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עניינו של חודש אלול "על-פי משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו כו', והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות 
ומראה פנים שוחקות לכולם".

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dkeq(iriax meil)

ohwì òãBiäèBçLiwa epi`y s` ,dhigyl zepne`n eiciy - ©¥©¦§
,dhigy zekldaBúèéçMî ïéìëBààeäå àðeä áø øîà ,id -df xz §¦¦§¦¨¨©©¨§

ote`a wx `edåéab ìò ãîBò ìBãbLy ohw .oick hgeyy d`exeìBëé ¤¨¥©©¨¨
úéfk ìBëàìipin zyngn cg`n,ïâc,dxery ,dhig mdy - ¤¡©©¦¨¨

oetiye lrey zleay ,znqek.,el`n zifk lk` m`ïé÷éçøî©§¦¦
úBnà òaøà åéìâø éîénîe BúàBvîz`ixw `exwl e` lltzdl ick ¦¨¦¥¥©§¨©§©©

.rnyàeäå ,àcñç áø øîàote`a wx `ed df oic -BìëBàì ìBëiL ¨©©¦§¨§¤¨§§
obc zifkl -aly onf xeriyñøt úìéëà éãëmc`l xkik ivg - §§¥£¦©§¨

.ipepiaáe àáéé áøc déøa àéiç áø øîàmc`ìBãâmiwigxn , ¨©©¦¨§¥§©¥¨§¨
`exwl e` lltzdl ick zen` rax` eilbx ininne ez`evn

,rny z`ixwìBëàì ìBëé BðéàL ét ìò óàobc zifkaonf xeriy ©©¦¤¥¨¤¡§
lyéñBéå' áéúëc ,ñøt úìéëà éãëéñBé úòc ó'áBàëî óepiide , §¥£¦©§¨¦§¦§¦©©¦©§

.xzei zgxqn ez`ev okle ae`kn siqed ,zrc siqedy oeik lecby
y ohwçñtä úà åéìò ïéèçBL ,éìö úéfk ìBëàì ìBëéxyt` - ¨¤¡©©¦¨¦£¦¨¨¤©¤©

,dxeagd ipa mr gqtd lr ezepnlBìëà éôì Léà' øîàpLEQkY ¤¤¡©¦§¦¨§¨Ÿ
lrlr zepnidl leki ,lek`l ie`xy in wxy jkn miyxece ,'dUd ©©¤

.dydøîBà äãeäé éaøohwd lr gqtd z` mihgey oi`L ãò`di ©¦§¨¥©¤
`edy jk lk lecbøøáì ìBëiie`xd xac wx eit jezl ozile ¨§¨¥

l,äìéëàdcedi iax x`aneãöékrcei ohwd m`d ep` mircei £¦¨¥©
m` ,`l e` dlik` xxalB÷øBæå øBøö Bì ïéðúBðel mipzepe ,æBâà §¦§§§¡

,BìèBðå:ie`x epi`yl dlik`l ie`xd xac oia `ed oigany oniq §§

ìåæâä áìåì êìò ïøãä

äáøòå áìåì ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
zevnáìeì,eipine alel zlihp -ezevnäáøòzeiaxen zgpd - ¨£¨¨

ep ,gafnd iciva daxr lyzebdäòáLå äMLdyy minrt - ¦¨§¦§¨
maeig xwiry s`y ,jlede yxtny enk ,mini dray minrte
.zayd z` migec dpy lka `l n"n ,dray lk ycwnd ziaa

zevnìlää,lldd z` xenbl -äçîNäå,minly xya zlik` - ©©¥§©¦§¨
lka zebdepäðBîLipiny meiae zaya s` epiidc bgd ly minid §¨

zevn .zay zk`ln ly xeqi` yyg mziiyra oi`y ,zxvr
a daiyidäkeñ,åzevníénä Ceqéða zebdep ,gafnd iab lräòáL ¨§¦©©¦¦§¨

.zaya s`e ,bgd ly minidìéìçäda`eyd zia zgnya obpnd ¤¨¦
,gafnd iab lr jqpl min ea`yykäMLå äMîçbdep minrt - £¦¨§¦¨

meie zay dgec epi`y meyn ,mini dyy minrte mini dyng
.onewna oldl zeipyna ex`azi el` zeevn lke .aeh

:dpynd zyxtnãöék äòáL áìeììçL âç ìL ïBLàøä áBè íBé , ¨¦§¨¥©¨¦¤¨¤¨
úaMa úBéäì,zevn zbdepäòáL áìeìalel zlihpy meyn ,mini ¦§©©¨¨¦§¨

,zayd z` dgec oey`xd aeh meiaålg oey`xd aeh mei xy`k §
a,íéîiä ìk øàLoi` ,zaya lg crend leg inin cg`y `vnpe §¨¨©¨¦

`l` zbdep alel zevnäMLbgd ini x`ya alel zlihpy ,mini ¦¨
.xacd mrh x`eai `xnba oldle .zay dgec dpi`äòáL äáøò£¨¨¦§¨

,ãöékd mb `edy bg ly iriayd meiìL éòéáMä íBézlihp ¥©©§¦¦¤
däáøòycwna,úaMa úBéäì ìçLzbdepd zevnäòáL äáøò £¨¨¤¨¦§©©¨£¨¨¦§¨

mini,.zayd z` daxrd zevn dgec df meiayåmei xy`k §
lg bg ly iriayaíéîiä ìk øàLcg`a dzid zaydy `vnpy , §¨¨©¨¦

,bgd ini x`yn`l` zbdep dpi`äMLzevn oi`y meyn ,mini ¦¨
`xnbae .zayd z` dgec minid x`ya daxrd(:bn onwl)x`azi

.xacd mrh
:dpynd zhxtnìL ïBLàøä áBè íBé ,(úaùa) ãöék áìeì úåöî¦§©¨¥©§©¨¨¦¤

,úaMa úBéäì ìçL âç,ef dpya zayd z` dgec alel zlihpy ¨¤¨¦§©©¨
mrd lkúéaä øäì ïäéáìeì úà ïéëéìBîzaya ixdy] zay axrn ¦¦¤§¥¤§©©©¦

lehlh xeqi` zngn mzian mdialel z` `iadl mileki mpi`
,[zeyxl zeyxn d`vedeïéðfçäåxeaivd ly miyny -ïéìa÷î §©©¨¦§©§¦

ïäî,mialeld z`àaèöéà éab ìò ïúBà ïéøãBñåxday zebxcn - ¥¤§§¦¨©©¥¦§©¨
zgwl mlek mi`a zxgnle ,daiyil ze`ahvi` swen didy ziad

.ealel yi`úà ïéçépî íéð÷fäåmialeldla ïälLäkLzcgeind §©§¥¦©¦¦¤¤¨¤©¦§¨
zxgnl metgci `ly ick ,xeaivd lk mr edegipd `le ,jkl

.mdialel zgwl e`eaiykeoic ziaíúBà ïéãnìîmlek z` - §©§¦¨
,äðzîa Bì àeä éøä Bãéì éáìeì òébnL éî ìk ,øîBìmeiay meyn ©¨¦¤©¦©¨¦§¨£¥§©¨¨

lefbae le`ya `le ely alela `l` `vei mc` oi` oey`xd aeh
(:hk lirl)zxgnl xexyiy axd lealad jezn `ny eyyge ,

.mzlef ialel z` miyp` egwi ,dlecbd mialeld zenk zngne
øçîìlkmrdïéàáe ïéîékLî,alel zevn miiwl ziad xdl §¨¨©§¦¦¨¦

íúBà ïé÷øBæ ïéðfçäåmialeld z` -Léà ïékîe ïéôhçî ïäå íäéðôì §©©¨¦§¦¨¦§¥¤§¥§©§¦©¦¦
Bøéáç úà.ealela cg` lk zekfl ickéãéì eàaL ïéc úéa eàøLëe ¤£¥§¤¨¥¦¤¨¦¥

äðkñ,ze`kdde zetihgd zngnL eðé÷úäz` elhi `l xzei ©¨¨¦§¦¤
`l` zaya zeidl lgy aeh meia ziad xda xeaiva mialeld

Búéáa ìèBð ãçàå ãçà ìk àäi: §¥¨¤¨§¤¨¥§¥

àøîâ
:àøîâä úìàåùéànàini x`ya alel zlihp oi` recn - ©©

ycwna zbdep alel zevn dxezd on ixd ,zayd z` dgec bgd
mireprpde alel zlihpe ,dray lkàeä àîìòa ìeèìèea oi`e ¦§§¨§¨

,opaxcn dvwen lehlh xeqi` `l` ,dxezdn xeqi`åok m`éçãéì §¦§¥
úaL,äaø øîà .,xeqi` oi` zaya aleld zlihp mvray s` ©¨¨©©¨

zaya ezlihp z` minkg exq`ànL äøæbzeklda iwa didi `l §¥¨¤¨
e aleld zlihpìöà Cìéå Bãéa epìhémkg cinlzãBîìì é÷a ¦§¤§¨§¥¥¥¤¨¦¦§
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר ]מנחם זאב[ שי'

שלום וברכה!

... כבקשתו מוסג"פ חוברת אחת מקובץ הדינים ובטח למותר לעוררו שצריך הוא להשתדל 
שתהי' רעצענזיע על אודות זו החוברת בהעתונים דקנדה, שדבר נכון הוא מכמה וכמה טעמים.

אתענין לדעת אם פרסם את הקטע דשי]ח[ת שבת מברכים אלול באופן המתאים.

המשך בעמוד קצה



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dkeq(iying meil)

åjk ici lrepøéáòéaleld z`,íéaøä úeLøa úBnà òaøàxearie §©£¦¤©§©©¦§¨©¦
.miaxd zeyxa zen` rax` zxard ly `ziixe`c xeqi` lr

øôBLc àîòè eðééäåxtey zriwzy mrhd mb `ed df yyg - §©§©£¨§¨
ycwnd zian ueg mewn lka zayd z` dgec dpi`(:hk d"x)`ny ,

rax` epxiarie eipic z` iwa lv` cenll zkll xteyd z` lehi
.miaxd zeyxa zen`åokäléâîc àîòè eðééädgec dz`ixw oi`y §©§©£¨¦§¦¨

epipyy itk zayd z`(.a dlibn).:`xnbd zl`eyéëä éà,exfby ¦¨¦
,dxard xeqi` yygn zaya alel zlihp lr minkgaíBéaeh

ïBLàøzaya lgyénðxn`p recne ,mrh eze`n xeq`l mdl did ¦©¦
z` dgec alel zlihp zaya oey`xd h"ei lgyky dpyna

aeh mei :`xnbd zvxzn .zaydïBLàøoky ef dxifbl mewn oi` ¦
ïðaø déì eðéwz àäz` lehilaleldBúéáa,dpyna x`eank ¨©¦¥©¨¨§¥

`eai `le `ed xekf ,eziaa `l` alel lehil el zxzd `ly jezne
.miaxd zeyxl e`ivedl

:`xnbd dywnçðézäz` dgec oey`xd meia alel zlihpy ¨¦©
zaydøçàdze`äðwzlhep `di cg` lky minkg epwizy ©©©¨¨

,miaxd zeyxa xiariy yyg oi`e eziaaàkéà éàî äðwz íãB÷¤©¨¨©¦¨
øîéîìeyyg `le zaya alel elhp ef dpwz iptly mrhd dn - §¥©

.miaxd zeyxa dxardlàlàaeh meia alel zlihpy mrhd ¤¨
meyn ,zay dgec oey`xdd meiayäøBzä ïî déúéàc ïBLàø¦§¦¥¦©¨

ïéìeábadxezd on devn yi ycwnd zial uegn oileaba s`y - ©§¦
e df meia dlihpd daeyg ,[oldl x`eaiy itk] alel lehileøæb àìŸ¨§

ïðaø eäa,dxard zxifb yygn ef devn repnl minkg evx `l - §©¨¨
la` ,jk icil `eaiy xexa df oi`yðäCbgd ini x`y -eäðúéìc ¨¨§¥©§

ïéìeába äøBzä ïîalel lehil dxezd on devn mda oi`y - ¦©¨©§¦
e ,jk lk daeyg mzlihp oi` ,`nlra opaxcn `l` oileabaeøæb̈§

ïðaø eäa,ycwnd ziaa s` alel ea lehil `lyzxneg zngn §©¨¨
.miaxd zeyxa zen` rax` epxiari `ny zay xeqi`

:`xnbd dywnéëä éàaeh meia alel zlihp lr exfb `l minkgy ¦¨¦
,oileaba epyiy oeik ,oey`xénð àðcéàälehip dfd onfa s` - ¨¦¨¨©¦

.ok mibdep oi` ixde ,zaya zeidl lgy oey`x aeh meia alel
:`xnbd zvxznïðà[laa ipa]àçøéc àòeaé÷a ïðéòãé àìep` oi` - £¨Ÿ©§¦¨§¦¨§©§¨

miycgd zeriawa mi`iwalr ycegd z` miycwn eppi`y meyn
did `ny yeygl yie ,[ipy h"ei zeyrl mibdep jkle] dii`xd it
okle ,zxgnl wx `ed zekeq ly oey`x h"eie lel` z` xarl epl

:`xnbd dywn .zayd z` dgci oey`xd h"eiy xyt` i`eäðéà¦§
l`xyi ux` ipa -àçøéc àòeaé÷a éòãécz` miycwn oiicry - §¨§¥§¦¨§©§¨

,dpald zii`x it lr ycegdeçãéì.oey`x aeh meia zayd z` ¦§
:`xnbd zvxznénð éëä ïéàzlihp dgec l`xyi ux`a ok` - ¦¨¦©¦

yiy dxizqdn `id dfl di`xde ,zayd z` oey`x h"eia alel
,zeipyn ipy oia dxe`klàãç [ïðúc] (éðúã)epizpyna(:an),íBéa ¦§©£¨§

ïäéáìeì úà ïéëéìBî íòä ìk úaMa úBéäì ìçL âç ìL ïBLàøä áBè¨¦¤¨¤¨¦§©©¨¨¨¨¦¦¤§¥¤
Cãéà [ïðúe] (àéðúå) ,úéaä øäìmcewd wxta(:`n),aeh mei §©©©¦§©¦¨

mdialel z` mikilen mrd lk zaya zeidl lgy bg ly oey`xd
,úñðkä úéáìziad xd ehwp o`k recneehwp mye.zqpkd zia §¥©§¤¤

`l`ïàk dpéî òîL`ed ziad xdl mdialel mikilen hwpy - §©¦¨¨
,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæaeïàk`ed zqpkd zial mikileny -ïîæa ¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¦§©

.dpéî òîL ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàLdgec l`xyi ux`ay ,`vnp ¤¥¥©¦§¨©¨§©¦¨
zia oi`y onfa s` ,zayd z` oey`x aeh meia alel zlihp
oi` ,miycgd zeriawa mi`iwa mpi`y dleba wxe .miiw ycwnd

.mlerl zay dgec alel zlihp
:`xnbd zxxanïì àðî ïéìeába äøBzä ïî déúéàcep` okidn - §¦¥¦©¨©§¦§¨¨

oi` `ny ,alel zlihp ly `ziixe`cn aeig oileaba yiy micnel
,ycwna `l` dxezd on dzeevnàéðúclrweqtd(n bk `xwie) §©§¨

ur spre mixnY zRM xcd ur ixR oFW`xd mFIA mkl mYgwlE'§©§¤¨¤©¨¦§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦©£©¥
eyxc ,'mini zraW mkidl` 'd iptl mYgnUE ,lgp iaxre zar̈Ÿ§©§¥¨©§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦

'ízç÷ìe'cnll ,miax oeylãçàå ãçà ìk ãéa äçé÷ì àäzL- §©§¤¤§¥§¦¨§©¨¤¨§¤¨
.exiag zlihpa `vei epi`e envra alel lehil jixv mc` lky

,íëlMî 'íëì',lhepd ly epenn zeidl mikixv mipind zrax`y ¨¤¦¤¨¤

ìeæbä úàå ìeàMä úà àéöBäìmeyn ezaeg ici mda `vei oi`y §¦¤©¨§¤©¨
.ely mpi`yúaMa eléôàå 'íBia',dgec alel zlihpy xnelk ©©£¦©©¨

.zay,ïéìeába eléôà 'ïBLàø'egwiy weqtd yxit `ly`weec ¦£¦©§¦
zia oia welig oi` bg ly oey`xd meiay rnyne ,ycwna

.oileabl ycwndïBLàøä áBè íBé àlà äçBc BðéàL ãnìî 'ïBLàøä'¨¦§©¥¤¥¤¤¨¨¦
,ãáìadyxcdy cnll d`ae zxzein 'oey`xd' ly `"dd ¦§©

`le oey`xd aeh mei lr wx `id zayd z` dgec alel zlihpy
.ycwna elit`e minid x`y lr

,øî øîà`ziixaa epcnl,úaMa eléôàå 'íBia'zlihpy zexedl ¨©©©©£¦©©¨
.oey`xd aeh meia zay dgec alel:`xnbd dywnìeèìè éãkî¦§¦¦§

¯ àeä àîìòadyrna oi` ixdzay xeqi` mey aleld zlihp §¨§¨
dkxved recn ok m`e ,minkg edexq`y dvwen lehlh wx `l`

ike ,zaya alel zlihp xizdl dxezdéøèöéàéøLéîì àø÷ C ¦§§¦§¨§¦§¥
ìeèìèon xeqi` df oi` ixd ,dvwen lehlh xeqi` xizdl - ¦§

llk dxezdàëøöð àì àáø øîà .alel zlihp dxiznd ef dyxc ¨©¨¨Ÿ¦§§¨
,devnd meiw mvr z` xizdl zayaì àlàxizdáìeì éøéLëî- ¤¨§©§¦¥¨

mixzen md s`y lwcdn ezvivw oebk aleld zpkde zxykd
,zayaå`id ef dyxcåéøéLëî ìëå áìeì àéðúc ,àpz éàäc àaélà §©¦¨§©©¨§©§¨¨§¨©§¦¨

.øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc,eilr miwlegd minkgl la` ¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤
zxykd `le zayd z` dgec alel zlihp zevn meiw mvr wx

.aleld zpkde
:`xnbd zx`anøæòéìà éaøc àîòè éàîzek`ln zeyrl xiznd ©©£¨§©¦¡¦¤¤

c ,devnl aleld zpkd jxevl zaya zexeq`d'íBia' àø÷ øîà̈©§¨©
úaMa eléôàåea oi` ixdy weqt jixv oi` alel zlihp meiwle ©£¦©©¨

dk`ln xizdl aezkd `ay jgxk lre ,xkfpk dxez xeqi`
.aleld zxykdl:`xnbd zl`eyïðaøåixiykn zpkd mixqe`y §©¨¨

,zaya aleldéì éãáò éàî 'íBia' éàädaizn miyxec md dn - ©©©¨§¥¥
ef.:`xnbd dperdéì éòaéîyexcl,äìéla àìå 'íBia'zevn onfy ¦¨¥¥©§Ÿ©©§¨

.dlila `le meia wx `ed alel zlihp:`xnbd zl`eyéaøå§©¦
øæòéìà,zxg` dyxc 'meia'n yxecy,déì àðî äìéla àìå íBia ¡¦¤¤©§Ÿ©©§¨§¨¥
okidn:`xnbd dper .ef dyxc cnliàø÷c àôéqî déì à÷ôð©§¨¥¦¥¨¦§¨

,'íéîé úòáL íëéäìà 'ä éðôì ízçîNe'yxeceúBìéì àìå íéîé. §©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦¨¦§Ÿ¥
:`xnbd zl`eyïðaøåalel zlihp oi`y yexcl mikixv md recn , §©¨¨

zray' xn`py dnn ok cenll yi ixd ,'meia' zaizn dlila
:`xnbd dper .'miniíúäî éà`l mini zray xn`py dnn - ¦¥¨¨

daxc`e ,zelil hrnn iziidóìéì àðéîà äåädey dxifb'íéîé' £¨£¦¨¥©¨¦
,äkeqî 'íéîé'UE' xn`p alelayzraW mkidl` 'd iptl mYgn ¨¦¦¨§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©

'mini,'mini zraW EaWY zMQA' xn`p dkeqa okeïläl äî ¨¦©ªŸ¥§¦§©¨¦©§©¨
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on xac xewrl oipzn oic zia e`vnp :xn`z

ay :opipye (a,v) zenaia dpiaze` `d !dxezd

.ip`y dyrz l`eéëä éàdizi`c meyn Ð

.dia xefb `l oileabaéîð àðãéàämeia igcil Ð

.zayd z` oey`x aehàòéá÷á ïðéòãé àì
àçøéãol dedc ,xgnl cr aeh mei oi` `ny Ð

.xaern lel` carnlåäðéà,l`xyi ux` ipa Ð
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.dfd onfaêãéà àéðúåseqa ,`id oizipzn Ð
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ivnc ,`ed `xizi `xwe .mei edc lk rnync

.oey`xa azknlïéìåáâá óà ïåùàøe`l Ð

`le "oey`x meia mzgwle" `l` ,yixc `ieaxn

ycwn yxit.oileaba elit` rnyn Ðïåùàøä
dicegl oey`xa :xnelk ,`ed `herin `"d Ð

zaya s`e jl `pin`c `ed.àø÷ êéøèöà
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elit`e ,dipewiz :xnelk .zayd z` oigec alel

.ecbe`le xaegnd on evvewlíéîé ïìäì øîàðå
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."oey`xd meia"íéàåìîá(g `xwie) aizkck Ð
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,meid lk mzevn mi`elne ,meid lk dzevn
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."mini zray dlile mnei eayz"
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gztne" aizkck ,z`vl `lye dxfra ayil

xn`pe "mini zray e`vz `l cren ld`

."mini zray dlile mnei eayz"
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åðøéáòéåcigid zeyxn ep`iveie xninl ivnc oicd `ed Ð miaxd zeyxa zen` rax`

zxardl yegl yic opixn` mipipre zenewn aexay `l` ,miaxd zeyxl

oi`c ,dpiba e` stxwa e` zilnxka gpen did m` oebk .d`vedl yegl oi`e zen` rax`

lr ediabd m` e` .miaxd zeyxa dxard xeqi` o`k yie `ziixe`cn d`ved xeqi` o`k

e`ivedl eilr jlnpe ,`ivedl `le elhil zpnÐ

wxta opixn`ck ,mizpia yetl cnr `l m` ,xeht

df mrhe .qxhpewa yxit jk .(a,d) zayc `nw

lr elhp dligzn m` ,inp dxard iabc ,okzi `l

it lr s` ,zen` rax` exiardl `ly zpn

ok ixg` exiardycnr `l m` aiigin `l Ð

zeyxn :inp i` .d`xp oey`x mrhe .mizpia yetl

`kile `xikid edl zi` miaxd zeyxl cigid

miaxd zeyxa la` ,xfbinle`lc oipnif Ð

.zen` rax` xiarne ,dizrc`

àäipzwck Ð eziaa lehil opax epiwz

eziaa `l` el zxzd `ly jezne ,oizipzn

ok m` :`niz ike .iwet`l iz` `le ,`ed xekf Ð

rcei !zaya lgyk eziaa dray lk inp epwzl

.`ziixe`c oey`xc li`ed zvw ipdnc `xnbd

àì`lc meyn e`l Ð `gxic `riawa opirci

`pci`dc :(a,c) dvia yixa opixn` `dc ,opirci

meyn ,opirci `l eli`k opax cear `l` ,opirci

.ilewlwl iz`e dxfb exfbc oipnifc ,mzdc dxfb

xn`c (mye a,`p migqt) "ebdpy mewn" wxtae

`riawa `prcic `p` oebk :(`axl) `xtq ax dil

enk `l ?i`n xacna ,`pciar `l aeyia ,`gxic

xeaird ceqa iwa didy qxhpewa yxityÐ

epiax yxtn `l` .ziyixtck ,xeq` mewn lknc

oipnife ,ixyz igely ehnc `kid xiic dedc :mz

ehn `le oqip igely ehnc `kid oqipa lif`c

eh` oqip `zkec `edda opixfbc ,ixyz igely

`nw wxt seqa opixn`ck ,inei ixz opicare ixyz

) dpyd y`xc.(a,`kåäðéà`riawa ircic

,`niiw ef `pwqn oi` Ð inp ikd oi` `gxic

igc `l ociclc oeik :opiwqn onwlcinp edcicl Ð

zial odialel oikilen ipzwc (`ziixae) .igc `l

zqpkd,miiw ycwnd ziay onfa opinwen Ð

wxt opzc ,xteyn `py i`n :xn`z m`e .oileabae

y`x ly aeh mei :(mye a,hk) dpyd y`xc iriax

oirwez eid ycwna ,zaya zeidl lgy dpyd

epi`y ,alel ip`yc :xnel yie !dpicna `l la`

ycwna ixzyi`c oeike ,`nlra lehlh `l`Ð

`ki` ,xtey zriwza la` .dpicna exingd `l

:dyw ,edine .ith da xeng`e ,dnkg dyrn

opzc ,alelan ith xteya eliwd oaxeg xg`lc

ycwnd zia axgyn :(my) dpyd y`xaÐ

mewn lka oirwez eidiy i`kf oa opgei iax oiwzd

,llk ixzyi` `l alele .oic zia ea yiy

zelrl `edy xteyc :xnel yie !onwl opiwqnck

evx `l minyay mdia`l l`xyi ly mpexkf

epwz oic zia cgac oeike ,ixnbl lhalepwz Ð

ziad onfay it lr s` ,oic zia ea yiy mewn lka

`ed oicac :cere .`wec ycwna `l` did `l

.oileaba s` reci did alelc oey`x aeh mei la` ,milyexia `l` ycegd zeriaw rici `lc dpyd y`xac ,xteyn xzei oileaba dgec `di alelcïåùàøämei `l` dgec epi`y cnln

jxid :yxc (`,`v oileg) "dypd cib" wxtae ,meia eac `ed dicegl oey`xa :xnelk .`ed `herin `"dc ,yixc `w `"dc `xeziin Ð oey`x aehoke .l`ny ihernl ,jxiay zpneind Ð

dlerd"gxf`d" mixetkd meic iepir ztqez iab :(a,gk) "oyid" wxt seqa lirl opixn`ck ,zeaxl `"d `iz`c oipnife .(a,gp migqt) dpey`x dler Ðdkeq iabe ,miypd z` zeaxl Ð

"gxf`d".epiipr itl cg` lk ,mixbd z` zeaxl Ðäëåñåexecz oirk eayz meyn i`c Ð olpn dtebyi` dxic dn :miyp opiaxn ded `nrh i`dnc ,dlila oia meia oia dxic dn Ð

dnec inl d`xp opixn`wc i`nl ,edin .mini zrayc zelil `le mini rnyn mini zrayc ,zelil `icda `xw dihrnc `kd ip`y .`zkld meyn e`l i` ,ezy`e.dyw Ð
eayz

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

àîòè eðééäå .íéaøä úeLøa úBnà òaøà eðøéáòéå§©£¦¤©§©©¦§¨©¦§©§©§¨
ïBLàø íBé ,éëä éà .äìéâîc àîòè eðééäå ,øôBLc§¨§©§©§¨¦§¦¨¦¨¦¦
çðéúä .Búéáa ïðaø déì eðéwz àä ,ïBLàø !éîð©¦¦¨©¦¥©¨©§¥¨¦©
:àìà ?øîéîì àkéà éàî äðwz íãB÷ ,äðwz øçà©©©¨¨¤©¨¨©¦¨§¥©¤¨

ïéìeába äøBzä ïî déúéàc ïBLàø¯eäa eøæb àì ¦§¦¥¦©¨©§¦Ÿ¨§§
ðä ,ïðaøïéìeába äøBzä ïî eäðúéìc C¯eäa eøæb ©¨©¨¨§¥§§¦©¨©§¦¨§§

àòeaé÷a ïðéòãé àì ïðà !éîð àðcéàä ,éëä éà .ïðaø©¨©¦¨¦¨¦¨¨©¦£©¨¨§¦©§¦¨
àçøéc àòeaé÷a éòãéc eäðéà .àçøéc¯ïéà !eçãéì §©§¨¦§§¨§¦§¦¨§©§¨¦§¦

âç ìL ïBLàøä áBè íBéa :àãç éðúc ;éîð éëä̈¦©¦§¨¥£¨§¨¦¤©
ïäéáìeì úà ïéëéìBî íòä ìk úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨¨¨¨¦¦¤§¥¤
:dpéî òîL .úñðkä úéáì :Cãéà àéðúå ,úéaä øäì§©©©¦§©§¨¦¨§¥©§¤¤§©¦¨

ïàk¯ïàk ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa¯ïéàL ïîæa ¨¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¦§©¤¥
äøBzä ïî déúéàc .dpéî òîL ,íéi÷ Lc÷nä úéa¥©¦§¨©¨§©¦¨§¦¥¦©¨

"ízç÷ìe" :àéðúc ?ïì àðî ïéìeába¯äçé÷ì àäzL ©§¦§¨©§©§¨§©§¤¤§¥§¦¨
"íëì" ,ãçàå ãçà ìk ãéa¯úà àéöBäì ,íëìMî §©¨¤¨§¤¨¨¤¦¤¨¤§¦¤
"íBia" .ìeæbä úàå ìeàMä¯"ïBLàø" .úaMa eìéôàå ©¨§¤©¨©©£¦©©¨¦

¯"ïBLàøä" .ïéìeába eléôà¯ãnìîäçBc BðéàL £¦©§¦¨¦§©¥¤¥¤
"íBia" :øî øîà .ãáìa ïBLàøä áBè íBé àìà¤¨¨¦¦§¨¨©¨©
éøèöéà ,àeä àîìòa ìeèìè ,éãkî .úaMa eìéôàåC ©£¦©©¨¦§¦¦§§¨§¨¦§§¦

àìà àëøöð àì :àáø øîà !?ìeèìè éøLéîì àø÷§¨§¦§¥¦§¨©¨¨Ÿ¦§§¨¤¨
éøéLëîìáìeì :àéðúc .àpz éàäc àaéìàå ,áìeì §©§¦¥¨§©¦¨§©©¨§©§¨¨

.øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc åéøéLëî ìëå§¨©§¦¨¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤
øæòéìà éaøc àîòè éàî¯"íBia" àø÷ øîà¯ ©©§¨§©¦¡¦¤¤¨©§¨©

?déì éãáò éàî "íBia" éàä :ïðaøå .úaMa eléôàå©£¦©©¨§©¨©©©©¨§¦¥
íBia ,øæòéìà éaøå .äìéìa àìå "íBia" :déì éòaéî¦¨¥¥©§Ÿ©©§¨§©¦¡¦¤¤©
:àø÷c àôéqî déì à÷ôð ?déì àðî äìéìa àìå§Ÿ©©§¨§¨¥¨§¨¥¦¥¨¦§¨

éðôì ízçîNe"ä"íéîé úòáL íëéäìà '¯íéîé §©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦¨¦
íúäî éà :ïðaøå .úBìéì àìå¯óìéì :àðéîà äåä §Ÿ¥§©¨©¦¥¨¨£¨¨¦¨¥©

úBìéì eléôàå íéîé ïìäì äî ,äkeqî íéîé íéîé¯ ¨¦¨¦¦¨©§©¨¨¦©£¦¥
?ïìðî dôeb äkeñå .úBìéì eléôàå íéîé éîð ïàk óà©¨©¦¨¦©£¦¥§¨¨§¨©

"íéîé úòáL eáLz úBkeqa" :ïðaø eðzc¯íéîé §¨©¨©©¥§¦§©¨¦¨¦
:àeä ïéãå ?úBìéì àìå íéîé àìà Bðéà Bà ,úBìéì eléôàå íéîé øîBà äzà .úBìéì eléôàå©£¦¥©¨¥¨¦©£¦¥¥¤¨¨¦§Ÿ¥§¦

úBìéì àìå íéîé ïìäì äî ,"íéîé" áìeìa øîàðå "íéîé" ïàk øîàð¯àìå íéîé ïàk óà ¤¡©¨¨¦§¤¡©§¨¨¦©§©¨¨¦§Ÿ¥©¨¨¦§Ÿ
Bà .úBìéìeìéôàå íéîé ïìäì äî ,"íéîé" íéàeìîa øîàðå "íéîé" ïàk øîàð :Bæ Cøãì Cìk ¥§¨§¤¤¤¡©¨¨¦§¤¡©§¦¦¨¦©§©¨¨¦©£¦

úBìéì¯øácî íBiä ìk BúåönL øác ïéðc :äîBc éîì äàøð .úBìéì eléôàå íéîé ïàk óà ¥©¨¨¦©£¦¥¦§¤§¦¤¨¦¨¨¤¦§¨¨©¦¨¨
BúåönL øác ïéðc :Bæ Cøãì Cìk Bà .úçà äòL BúåönL øác çéëBé ìàå ,íBiä ìk BúåönL¤¦§¨¨©§©¦©¨¨¤¦§¨¨¨©©§¨§¤¤¨¦¨¨¤¦§¨
:øîBì ãeîìz .úBøBãì ïéâäBð ïéàL íéàeìî eçéëBé ìàå ,úBøBãì BúåönL øácî úBøBãì§¦¨¨¤¦§¨§§©¦¦¦¤¥£¦§©§©

"åáùú"

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

סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



eznyקצ ina cenr bn sc ± iyily wxt`nei
åáùú.dgiwl `l` ea xn`p `ly ,zg` dry ezevn alele ,dlile mnei Ðàîòè éàî
äçåãoileaba dxezd on `zil inp `kd `dc ?alela xefbc ikid ik da xefb `le Ð

?ycwna da xefb `l i`n`e ,alel iabl bgd ini x`ykäøåúä ïî àéäù äîñøôìÐ

`icda dxezd on zyxetn dpi`y itlick ,`nei cg zay igcinl `geex dl eway Ð

.`id dxezd ony dnqxtlåçãéð éîð áìåìÐ

on `edy enqxtl ick ,ycwna mini x`ya

,`icda `yxtn `l `dc .dray lk dxezd

'd iptl mzgnye" i`dc xninle irhinl `ki`c

"mini zray.xn`w alel zgny e`l Ðéçåìù
äì éúééî ïéã úéádpi` zxgnle ,zay axrn Ð

z` da oitiwnd mipdk `l` mc` lkl devn

.gafndéëä éà`ede ,icin da xfbinl `kilc Ð

.dxezd on ycwna dray lkéîð àîåé ìëÐ

eze `nei cg `py i`n ,igcip zaya rlwi`c

?`láìåìá é÷åô÷ôì éúà,alela ileflfl Ð

igc `de ,`nei cga `l` alela igc `lc meyn

daeyg devn e`l alel :xninl iz` ,`nei lk

.`idéçãéìåalelk oey`x aeh meia daxr Ð.

àúìéî àçëåî åàì`ed daxr meync Ð

meyn :ixn`c ,dxezd on `idy mqxtinc

,daxr lv` s` zigcp alel lv` zegcl dpzpc

.`ed alel meyn xwireêðäî ãçácg`a Ð

.minid x`ynéòéáùà äî÷åàe` ,miieqn mei Ð

.oexg` e` oey`xéîð àðãéàä,oaxeg xg`l Ð

onwl opixn`ck ,`nei cg daxr opicarc

`kilc oeik ,oileaba `id mi`iap bdpn :(`,cn)

icin yginldehagie delhie ,iriaya igcil Ð

on ycwna `idy dnqxtl oic zia igely

xg`le ,iriaya dilr exfb `l ixdy dxezd

?dilr xfb in oaxegàçøéã àòéá÷á ïðéòãé àì
.iriay eply iriay oi` `nye Ðòì÷éà àìÐ

,miycgd on cg` e` lel` z` mixarn md

.zaya iriay rx`iy oi`exykéúåçð ìëåÐ

elrye ,laal l`xyi ux`n ecxiy driqd lk

.exfge l`xyi ux`l laanïì àîéì ïàîÐ

daxr `zyd igcilc ,dlihpa ycwna daxrc

.zay igcipc ,ycwnl xkf opaxcn `xeqi`

äôé÷æá àîìã`l` ,cia dze` oilhep eid `l Ð

opzck ,cegl gafnd iciva oze` oitwef

?dtwfp `kid ,gafn `kil `zyde .oizipzna

íåéä åúåàåzg` mrt ipzwcn ,iriaya Ð

minrt rayeaiaq lbxa dtwd dpin rny Ð

oitiwn dnae ,`ed gafnd?daxra e`l Ðàì
áìåìáaiaq daxrd etwfy xg`l ,mitiwn Ð

.gafndåúìéçúá.oey`x aeh meia Ðäáøòå
åôåñá.iriaya Ðúåéáøî.zerihp Ðåøéëäå

ïéñåúééá ïäáqeziia icinlz eyibxd Ðode

zyxetn dpi`y ,daxra micen mpi`e ,miwecv

.dxezd oníåùáëåiyak icda :enk .mepnh Ð

yie .(`,i) zekxa zkqna ,jl dnl `pngxc

(f dkin) "epizeper yeaki" enk :miyxtnÐ

.(dt mildz) "dlq mz`hg lk ziqk" ,dqki

íéðáàä úçú`ly minkga md mirceie Ð

.mipa`d xgnl elhlhiõøàä éîòeid `ly Ð

mr mci dzid mde ,lehlh xeqi`a mi`iwa

.miyextd'åë íåô÷æå íéðäëä íåàéáäåla` Ð

gafnle mle`d oia qpkp did `l l`xyi

.dze` oitwef jk xg`e ,mdilbxa gafnd z` mipdkd da oitiwne ,mirprpne dze` oilhep ciac llkn daxr heaig ipzwcneéçãéì àìàåded dlihpac oeik Ðxkf zeyrl el yi Ð

.zay dlic iriay igcile ,ycwnlïðàã ïåéë.(`gxic `riawa ol miw `lc meyn ,opigc `l dleba Ð
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åáùúenk dxfra oyil xyt` i` mzdc ,mi`elnn sili ixnbl `l Ð dey dxfbl eayz

zia iklnl `l` dxfra daiyi oi` :(a,`n dheq) ixinbc ,dxfr mewna didy xvga

.dkeql ueg oyil xeq` o`k eli`e ,cala cecéçåìù,zay axrn Ð dl iziin oic zia

qxhpewa yxitck ,gafnd z` da oitiwn mipdkd `l` ,mc` lkl devn dpi` zxgnle

`nw wxt opzck ,siwdl oileki oi` l`xyic

mle`d oia qpkp l`xyi oi`c :(g dpyn) milkc

df mrhl qxhpewa jxved jkle .gafnle

mipdkdy,oeyld gken oky ,l`xyi oi`e oitiwn

zia igely z`ad :cere .xeqn lkl alel :xn`wc

inp owzil ok m`c :cere ?liredl el yi dn oic

i`ce `l` .egcile oic zia igely me`iaiy alela

icil ez` `le ,od oifixf mipdkdy dfa ielz xacd

`lc oeik ,xeqn lklc ,alel la` .zay lelig

l`xyia igc:dyw ,edine .igc `l inp mipdka Ð

lkl daxr `pci`de igcil inp `pci`d jixtc

delhie igcil :yxtl wgc qxhpewae !dxeqn

.oic zia igely dehagie

àìon cg` e` ,lel` oixarn eidy Ð rlwi`

zaya rxi`y mi`ex eidyk ,miycgd

oeniq 'x :inlyexia xn` ikde .daxr ly iriay

iz` `lc oekzrc oead :oiaygnc oil`l cwtn

.`zaya `zaxr `z` `lce ,`zaya `zrwz

oezwigc i`eoecarz `le ,`zrwz oecar Ð

zriwzn daxr mei ith yiigc rnyn .`zaxr

rlwin `lc oiaygn ep` eiykr mbe .alele xtey

s` .opiyiig `l alel`e xtey`e ,zaya daxr mei

mei`c :dnize ,`ziixe`c oey`x meiy it lr

`nlra ycwnl xkf `edy daxr,opiyiig Ð

ikd oi`c :xnel yie ?opiyiig `l `ziixe`c ipd`e

`icda iaizkc ipdc ,inpeda iwetwtl iz` `l Ð

opaxc daxr la` ,mipy x`yaiwetwtl iz` Ð

mei rlwin ike ,inei ixz opicar wtqnc :cere .da

zaya oey`xoirwezc ,ixnbl lha xtey oi` Ð

`l dgpnd mcew micr e`a ikc ab lr s` .ipya

`nei cg `l` l`xyi ux`a icarmewn lkn Ð

ly iriay la` .inei ixz opicar ux`l dvega

xyt` `lc ,`nei cg `l` `zilc ,daxr

m` ,aeh mei `edy itl wtqd lr ipinyd carinl

ixnbl lha did.daxr zxez gkzyn Ð

åàéáäåo`k Ð zay axrn daxr ly zeiaxn

ly daxra ribiy in lk oipzn eid `l

o`nl ,alel iab opzck ,dpzna `ed ixd exiag

dynl dkld daxr (`,cl) lirlc oiwxita xn`c

ipiqn,inp le`y `a`le .mklyn ixnb `l Ð

"iaxr" aizkcn yxcczg`e alell zg` Ð

,alel enk ycwn iab mklyn ira `nl` ,ycwnl

xdl ealel `ian cg` lky ,alel iab mewn lkn

mcin oilawn mipfgde ziadoikixv eid Ð

daxr la` ,zepzdl,dl eziin oic zia igely Ð

:cere .zaya zxgnl cr da dkef odn cg` oi`e

jk lk eid `le ,gafnd z` oitiwn mipdkdc

.od oifixfc :cere ,miaexn
ixn`
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øîà ?úaL àéçc àîòè éàî éòéáMa äáøò ."ãöék¥©£¨¨©§¦¦©©§¨¨§¨©¨¨©
,éëä éà .äøBzä ïî àéäL dîñøôì éãk :ïðçBé éaø©¦¨¨§¥§©§§¨¤¦¦©¨¦¨¦
áìeì !äøBzä ïî àeäL Bîñøôì éãk éçãéì éîð áìeì¨©¦¦§¦§¥§©§§¤¦©¨¨
äáøò !øBæâð éîð äáøò ,éëä éà .äaøc íeMî äøæb§¥¨¦§©¨¦¨¦£¨¨©¦¦§£¨¨
,éëä éà .øeñî ìkì áìeì ,dì éúééî ïéc úéa éçeìL§¥¥¦©§¥¨¨©Ÿ¨¦¨¦
íBéa éçãéìå .áìeìa é÷et÷ôì éúà !éçãéì éîð àîBé ìk̈¨©¦¦§¦¨¥§¦§¥§¨§¦§¦§
à÷c àeä áìeì :éøîà ,àúìî àçëBî àì !ïBLàø áBè¦¨§¨¦§¨¨§¦¨§¨

ðäî ãça éçãéìå .éçcïBLàøî dì z÷tî à÷c ïåék !C ¨¥§¦§¦§©¥¨¨¥¨§¨©§©§¨¥¦
¯dî÷BàéòéáMàïðà !éçãéì éîð àðcéàä ,éëä éà . §¨©§¦¦¦¨¦¨¦¨¨©¦¦§¦£©

àòeaé÷a éòãéc eäðéà .àçøéc àòeaé÷a ïðéòãé àì̈¨§¦©§¦¨§©§¨¦§§¨§¦§¦¨
,òì÷éà àì :øîà àéãä øa àúà ék !éçãéì ,àçøéc§©§¨¦§¦¦£¨©¤§¨£©¨¦§©
.éçc àìå ,òì÷éà :éøîà éúBçð ìëå ïéáø àúà ék¦£¨¨¦§¨¨¥¨§¦¦§©§¨¨¥
äáøòc ïì àîéì ïàî :óñBé áø øîà !àéL÷ àìàå§¤¨©§¨£©©¥©¥¨¨©£¨¨

àîìc ,äìéèðadéáéúéà ?äôé÷æaäáøòå áìeì :ééaà ¦§¦¨¦§¨¦§¦¨¥¦¥©©¥¨©£¨¨
åàì éàî .äòáLå äML¯áìeìk,äìéèða áìeì äî , ¦¨§¦§¨©¨§¨©¨¦§¦¨

àä !?àéøéà écéî !äìéèða äáøò óà¯déúéàãk, ©£¨¨¦§¦¨¦¥¦§¨¨¦§¦¥
àäå¯úà ïéôéwî íBé ìëa :ééaà déáéúéà .déúéàãk §¨¦§¦¥¥¦¥©©¥§¨©¦¦¤

åàì éàî .íéîòt òáL íBiä BúBàå ,úçà íòt çaænä©¦§¥©©©©©§©¤©§¨¦©¨
¯äaø øîà ïîçð áø øîà àäå .áìeìa ,àì !äáøòa©£¨¨Ÿ§¨§¨¨©©©§¨¨©©¨

,äáøòa Cì øîà àeä :déì øîà !äáøòa :deáà øa©£©£¨¨£©¥£©¨©£¨¨
,áìeìa :øîBà øæòìà éaø ,øîzà .áìeìa àðéîà àðàå©£¨¨¦¨§¨¦§©©¦¤§¨¨¥§¨
ïëå .äáøòa :àðéðç éaø øîà [ïúð øa] ìàeîL áø©§¥©¨¨¨©©¦£¦¨©£¨¨§¥
déì øîà .äáøòa :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©£¨¨£©¥
,àéøeà øa :äðç øa øa äaøc déøa ÷çöé áøì àáø̈¨§©¦§¨§¥§©¨©©¨¨©§¨
àä .Ceáà øîà äåäc àúéìòî àúìî Cì àîéàå àz̈§¥¨¨¦§¨§©§¨¨©£¨£©£¨
BúBàå ,úçà íòt çaænä úà ïéôéwî íBiä ìk ïðúc¦§©¨©©¦¦¤©¦§¥©©©©©§

íéîòt òáL çaænä úà ïéôéwî íBiä¯øîà éëä ©©¦¦¤©¦§¥©¤©§¨¦¨¦£©
áìeì :déáéúéà .áìeìa :øæòìà éaøc déîMî Ceáà£¦§¥§©¦¤§¨¨§¨¥¦¥¨

úaMä úà äçBcBúìçúaúçà íòt .BôBña äáøòå , ¤¤©©¨¦§¦¨©£¨¨§©©©©
úBiaøî eàéáäå ,úaMa úBéäì äáøò ìL éòéáL ìç̈§¦¦¤£¨¨¦§©©¨§¥¦ª§¦

å ,úaL áøòî äáøò ìL,äøæòa íeçépäeøékäåïäa ¤£¨¨¥¤¤©¨§¦¦¨£¨¨§¦¦¨¤
eøékä øçîì .íéðáà úçz íeLáëe íeìèðe ïéñBúééa©§¦§¨§¨©©£¨¦§¨¨¦¦
íeàéáäå ,íéðáàä úçzî íeèîLe ,õøàä énò ïää¤©¥¨¨¤§¨¦©©¨£¨¦¤¡¦

íéðäkäíeô÷æeïéñBúééa ïéàL éôì .çaænä écéöa ©Ÿ£¦§¨§¦¥©¦§¥©§¦¤¥©§¦
èeaéçL íéãBîàîìà .úaMä úà äçBc äáøò ¦¤¦£¨¨¤¤©©¨©§¨

àì ïðàc ïåék !eçãð àìàå .àzáeéz !àéä äìéèða¦§¦¨¦§§¨§¤¨¦§¥¨©£©¨
ïðéçc¯eçc àì éîð eäðéà!éçc eäãéãìe éçc àì ïãéãìc ,ïBLàøä áBè íBé àäå . ¨¥¨¦§©¦¨¨§¨¨¦¦§¦©¨¨¥§¦§¨¥
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dkeq(iying meil)

ïàk øîàð ,äåL äøæâì 'eáLz' 'eáLz'dkeq zevnazMQA'eáLz ¥§¥§¦§¥¨¨¨¤¡©¨©ªŸ¥§
,'mini zraWíéàelna øîàðåcrFn ld` gztE'eáLzmnFi ¦§©¨¦§¤¡©©¦¦¤©Ÿ¤¥¥§¨

,'dlileïàk óà úBìéì eléôàå íéîé ïläl äîdkeqaeléôàå íéîé ¨©§¨©§©¨¨¦©£¦¥©¨¨¦©£¦
:úBìéì¥

:dpyna epipy:ãöék äòáL äáøòlg bgd ly iriayd meiyk £¨¨¦§¨¥©
zayd dlg m`e ,mini dray daxrd z` milhep ,zaya zeidl
wxy ,mini dyy wx daxrd z` milhep ,bgd ini x`yn cg`a

iriayd meid.minid x`y `le zay dgec:`xnbd zl`eyäáøò£¨¨
,úaL àéçc àîòè éàî éòéáMaecia dplhi `ny da mixfeb oi`e ©§¦¦©©£¨¨§¨©¨

zeyxa zen` rax` dpxiarie dizekld z` iwal le`yl jlie
dax ixack alela exfby enk ,miaxd(:an lirl).,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

`ed zay dgec daxry mrhd,äøBzä ïî àéäL dîñøôì éãk§¥§©§§¨¤¦¦©¨
dnqxtl icke ,`xwna zyxetn `id oi` ixdy,dxezdn `idy

,zaya daxr ly iriay lgyk zayd z` dgcizy minkg eraw
.miaxd zeyxa zen` rax` dpxiari `ny da exfb `ledywn

:`xnbd,éëä éàdf mrhnéçãéì énð áìeìlk ycwnd ziaa zay ¦¨¦¨©¦¦§¥
oey`xd aeh meia wx `le ,bgd ini,äøBzä ïî àeäL Bîñøôì éãk§¥§©§§¤¦©¨

xn`p `l` ,dray lk ycwna bdepy dxeza yxetn `l oky
oi`y zerhl mewn yie ,'mini zraW mkidl` 'd iptl mYgnUE'§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦

:`xnbd zvxzn .alel zgnya xacn weqtdáìeìdgec epi` ¨
,minid x`ya zayäaøc íeMî äøæb(:an lirl)ecia eplhi `ny §¥¨¦§©¨

dywn .miaxd zeyxa zen` rax` epxiarie cenll iwa lv` jlie
:`xnbdéëä éàjixvy mewna s` zcner dax ly ezxifby ¦¨¦

ok m` ,dxezd on `idy devn lr mqxtløBæâð énð äáøò`ly £¨¨©¦¦§
.dax zxifb zngn zaya dlhila :`xnbd zvxznäáøòoi` £¨¨

`l` ,lkl dxeqn devnd oi` oky ,zay lelig icil `eaiy yyg
dì éúééî ïéc úéa éçeìLdxeqn dpi` zxgnl s`e ,zay axrn §¥¥¦©§¦¨

mipdkde ,gafnd z` da mitiwn mcal mipdkd `l` mc` lkl
la` ,zay lelig icil e`eai `le zeklda mi`iwae md mifixf

,øeñî ìkì áìeìyi mkezae elhil aiig l`xyin mc` lky ¨©Ÿ¨
aleld mr ekliy yeygl yie ,zeklda mi`iwa mpi`y miyp`

.miaxd zeyxa zen` rax` exiarie iwa lv`:`xnbd dywnéà¦
éëäyeygl mewn oi`e mifixf mipdkl dxeqn daxr zevny ¨¦

ok m` ,zay lelig icil e`eaiyéçãéì énð àîBé ìkdaxrz` ¨¨©¦¦§¥
.bgd ly iriayd meia wx zay dgcizy eraw recne ,zayd

minid lk zay dgciz daxr m` :`xnbd zvxzné÷et÷ôì éúà̈¥§©§¥
lflfl -,áìeìadzegt ezlrne daeyg devn `ed oi`y xnele §¨

oey`xd meia `l` zay dgec epi` alel ixdy ,daxr lyn
.dray lk zay dgec daxre

`weec zay dgec daxry minkg exn` recn :`xnbd zl`ey
,iriayd meiaïBLàø áBè íBéa éçãéìåm` :`xnbd dper .alel enk §¦§¥§¦

,oey`xd aeh meia zay dgciz daxràúlî àçëBî àìdidi `l Ÿ§¨¦§¨
,zayd zigcp dllbay ef `id daxrdy gken df`l`éøîà̈§¥

,éçc à÷c àeä áìeì,alel iptn `id zigcp zaydy mrhd xwiry ¨§¨¨¥
oeik `l` ,zayd z` zegcl dcal daxr zevn gka oi`ezigcpy

zevny jka mqxtzi `l ok m`e ,daxr iptn s` zigcp alel iptn
`xnbd zl`ey .dxezd on `id daxrðäî ãça éçãéìå :Cdgciz - §¦§¥§©¥¨¨

minkg eraw recne ,minid x`yn cg`a zayd z` daxrd
:`xnbd zvxzn .iriayd meid z` `weecdì ú÷tî à÷c ïåék¥¨§¨©§©¨

éòéáMà dî÷Bà ïBLàøîminkg elki `l oey`xd meiay oeik - ¥¦§¨©§¦¦
,zayd z` dgecy iriayd meid z` minkg eraw ,xkfpk eraewl

.mieqn mei `edy
:`xnbd dywnéçãéì énð àðcéàä éëä éàzia oi`y dfd onfa s` - ¦¨¦¨¦¨¨©¦¦§¥

mi`iap zpwzn `l` dxezd on dpi` daxr zevne ,miiw ycwnd
(.cn onwl)igely delhie ,iriayd meia zayd z` daxr dgciz ,

,ycwnd ziaa dxezd on `idy dnqxtl ick dehagie oic zia
zvxzn .lirlck ,zay leligl e`eaiy xefbl jiiy `l mdae

:`xnbdïðàlaa ipa -àçøéc àòeaé÷a ïðéòãé àìmircei eppi` - £¨Ÿ¨§¦©§¦¨§©§¨
ycegd zeriaw z`meie ,lel` z` xarl mikixv epiid `nye

.zayd z` migec oi` ok lre ,zxgnl wx `ed daxr ly iriay

:`xnbd dywneäðéàl`xyi ux` ipa -,àçøéc àòeaé÷a éòãéc ¦§§¨§¥§¦¨§©§¨
,dii`xd it lr ycegd z` miycwneéçãéìmeia zayd z` ¦§¥

.iriayòìwéà àì ,øîà àéãä øa àúà ékiriay mei oi` mlerl - ¦£¨©¤§¨£©Ÿ¦§©
mei mitiqen ,zaya legl cizry mi`ex m`e ,zaya lg bg ly

g` yceg e` eze` mixarne lel`lmle` .xìëå ïéáø àúà ék¦£¨¨¦§¨
éúBçðéçc àìå òìwéà ,éøîàiriayd meid did mizirl zn`a - ¨¥¨§¥¦§©§Ÿ¨¥

.zayd z` ea dgec daxr oi` ok it lr s`e ,zaya lgàlàå§¤¨
àéL÷meia zay dgec daxr oi` zn`a recn ,oiax ixac itl ©§¨

.iriaydäáøòc ïì àîéì ïàî ,óñBé áø øîàdzevn ycwnd ziaa ¨©©¥©¥¨¨©£¨¨
s` dzidäìéèðaxkf zeyrl icky xn`py ,alel zevn enk ¦§¦¨

,xeqi` yyg da yiy s` zaya dplhip ycwnlàîìcdzevn ¦§¨
`l` llk dlihpa dzid `l ycwnd ziaaäôé÷æaztiwfa - ¦§¦¨

z` sewfl gafn epl oi`y dfd onfae ,gafnd iciva daxrd
zlihp dgciz `le ,llk ycwnl xkf miyer ep` oi` ,daxrd

.zayd z` daxrd
éiaà déáéúéàdtiwfa wx `id daxr zevny xn`y sqei axl ¥¦¥©©¥

dpyna epipy ixd ,gafnd iciva(:an lirl)äML äáøòå áìeì¨©£¨¨¦¨
äòáLåjkne ,mini dray minrte mini dyy mibdepy minrt - §¦§¨

,miey mdy rnyn cgi daxrde aleld z` llkyåàì éàîzevn ©¨
`id daxrkzevn,äìéèða äáøò óà äìéèða áìel äî ,áìel ©¨©¨¦§¦¨©£¨¨¦§¦¨

:`xnbd dgec .dtiwfa daxr zevny xn`y sqei ax lr dywe
àéøéà éãéîef `id di`x ike -,déúéàãk àäå déúéàãk àä ,aleld ¦¦¦§¨¨¦§¦¥§¨¦§¦¥

xtqnl `l` dpynd mze` dzeeyd `le dtiwfa daxrde dlihpa
.minidéiaà déáéúéàoldl dpynd ixacn ,sqei axl(.dn) ¥¦¥©©¥

mze` mitwefe daxr itpr mi`ian eidy daxr zevna zwqerd
my epipye ,gafnd icivaúçà íòt çaænä úà ïéôéwî íBé ìëa§¨©¦¦¤©¦§¥©©©©©

íBiä BúBàåbg ly iriay mei -äáøòa åàì éàî ,íéîòt òáLeid §©¤©§¨¦©¨¨£¨¨
daxr zevn ok m`e ,eiciva detwfy xg`l gafnd z` mitiwn

:sqei ax el dpr .dlihpa mb `id,àìdzid gafnd ztwdáìela Ÿ©¨
:sqei axl iia` xn` .gafnd aiaq daxrd z` etwfy xg`làäå§¨

deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà,elld dpynd ixac yxtl ¨©©©§¨¨©©¨©£
dzid dtwddydéì øîà ,äáøòa,iia`l sqei axCì øîà àeä ¨£¨¨¨©¥¨©¨

,áìela àðéîà àðàå äáøòadtwddy xeaqe eilr wleg ip` xnelk ¨£¨¨©£¨£¦¨©¨
.alela dzid

øîzà,áìela øîBà øæòìà éaø,gafnd z` mitiwn eideáø ¦§©©¦¤§¨¨¥©¨©
øîà [ïúð øa] ìàeîLmyaàðéðç éaøyäáøòa,mitiwn eidïëå §¥©¨¨¨©©¦£¦¨¨£¨¨§¥

äáøòa deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà.÷çöé áøì àáø déì øîà ¨©©©§¨¨©©¨©£¨£¨¨¨©¥¨¨§©¦§¨
äðç øa øa äaøc déøa,àéøBà øa,dxez oa -àúlî Cì àîéàå àz §¥§©¨©©¨¨©§¨¨§¥¨¨¦§¨

Ceáà øîà äåäc àúélòîdidy dlern dxez xac jl xne`e `a - §©©§¨©£¨¨©£
,xne` dpg xa xa dax jia`çaænä úà ïéôéwî íBiä ìk ïðúc àä̈¦§©¨©©¦¦¤©¦§¥©

øîà éëä ,íéîòt òáL çaænä úà ïéôéwî íBiä BúBàå úçà íòt©©©©§©©¦¦¤©¦§¥©¤©§¨¦¨¦¨©
áìela ,øæòìà éaøc déîMî Ceáà.gafnd z` mitiwn eiddéáéúéà £¦§¥§©¦¤§¨¨©¨¥¦¥

,`ziixaa epipyy dnnBúlçúa úaMä úà äçBc áìeìmeia - ¨¤¤©©¨¦§¦¨
bgd ly oey`xäáøòåzayd z` dgecBôBñaly iriay meia - ©£¨¨§

.bgúBiaøî eàéáäå ,úaMa úBéäì äáøò ìL éòéáL ìç úçà íòt©©©©¨§¦¦¤£¨¨¦§©©¨§¥¦ª§¦
zerihp -úaL áøòî äáøò ìLäøæòa íeçépäåoztiwf jxevl ¤£¨¨¥¤¤©¨§¦¦¨£¨¨

,gafnd iciva zxgnlïéñBzééa ïäa eøékäåeyibxd miwecvd - §¦¦¨¤©§¦
,zeaxrd zgpdaíeLáëe íeìèðemepnhe -,íéðáà úçzmeyn §¨§¨©©£¨¦

,daxr zevna micen mpi`e minkg zlaw lr miwleg miwecvdy
mipa` zgz zeaxrd z` egipd jkle ,dxeza zyxetn dpi`y
meiw l`xyin repnl evx jkae ,lehlha mixeq`e mivwen mdy

.ef devnõøàä énò ïäa eøékä øçîìminkgd mr dzid mciy §¨¨¦¦¨¤©¥¨¨¤
,miyextdíéðáàä úçzî íeèîLemi`iwa ux`d inr eid `ly §¨¦©©¨£¨¦

,lehlh xeqi`aíéðäkä íeàéáäå.çaænä écéöa íeô÷æemrhde ¤¡¦©Ÿ£¦§¨§¦¥©¦§¥©
,`ed zeaxrd z` epinhd miqeziiadyíéãBî ïéñBzééa ïéàL éôì§¦¤¥©§¦¦

àéä äìéèða àîìà .úaMä úà äçBc äáøò èeaéçLehwpy jkn - ¤¦£¨¨¤¤©©¨©§¨¦§¦¨¦
mdicia daxrd z` milhep eidy gken 'daxr heaig' oeyl

gafnd z` da mitiwne dze` mirprpnetwef jk xg`e,dze` mi
o`k yi ok m`eàzáeéz`l` daxr zevn oi`y xn`c o`nl §§¨
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dkeq(iyiy meil)

:`xnbd da zxfeg,éøîàok`eäãéãìl`xyi ux` ipal -àì énð ¨§¥§¦§©¦Ÿ
éçc,dfd onfa oey`x aeh meia zayd z` alel zlihp zevn ¨¥

lirl `xnbd dxn`y itk `lye,(my)zeceb` eyrii `ly ick
.zeceb`ézøz éðä àéL÷ àlàåmdipia dxizqdny] zeipyn §¤¨©§¨¨¥©§¥

onfa s` l`xyi ux`a zay dgec alely ,lirl `xnbd dgiked
,[dfdàãç àðúc,zaya zeidl lgy bg ly oey`xd aeh meiìk §¨¨£¨¨

Cãéà àéðúå ,úéaä øäì ïäéáìeì úà ïéëéìBî íòäz` mikilen ¨¨¦¦¤§¥¤§©©©¦§©§¨¦¨
mdialelïðéöøúîe ,úñðkä úéáìlirl(my),ïàkz` oikileny §¥©§¤¤§¨§¦¨¨

,ziad xdl odialel`edïàk ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæaoikileny ¦§©¤¥©¦§¨©¨¨
`ed ,zqpkd zial odialel z`,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥©¦§¨©¨

dzr `xnbd zpwqn itle .zqpkd ziaa eze` oilhepe zay dgecy
`iyewd zxfege ,ok uxzl xyt` i` ,dfd onfa zay dgec epi`y
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הרצון להתקשר אל המלך . . רצון זה ישנו אצל כל אחד ואחת מישראל, והיינו לפי ש"נפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל 
ממש".

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז
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.mi`iap bdpn daxryéaø øîà éî ,eäaà éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©¨¦¨©©¦

éëä ïðçBé,`id mi`iap zpwz daxr zevnyø øîàäåïðçBé éa ¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨
Ceqéðå äáøò úBòéèð øNò ,ïúøBç úéa úò÷a Léà àéðeçð éaø íeMî¦©¦§§¨¦¦§©¥§¨¤¤§¦£¨¨§¦

éðéqî äLîì äëìä íénä,mdzxge`n `idy mi`iap zpwz `le ©©¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©
.xzeiàãç äòLk íîBzLàdywdy ef `iyew rny eda` iax - ¤§©§¨¨£¨

ezrca ayiizpy xg`le .el dpri dn ayge wzye ,`xif iax el
dpríeãñéå eøæçå íeçëL ,øîàådxezd z` egky laa zelbay - §¨©§¨§¨§¦¨

mi`iap exfge ,ixnbl dgkyp daxr zevne ,zvwna zeevnde
:`xnbd dywn .xeaicd it lr ef devn cqiil mipexg`øîà éîe¦¨©

éëä ïðçBé éaø,laa zelba dgkzyp dxezdy -ïðçBé éaø øîàäå ©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨
,l`xyi ux` ipaléøîà ïBëìcmkly dxezdy iziid xeaq - ¦§¨§¥

da weqrl zrcd aeyi mkl dide mkvx`n mzilb `ly zngn
d`ex ip` dzr mle` ,ie`xkyàéä ïBäìcipa ly `id dxezdy - ¦§¦

elby minkgd icinlz znkg mdl dcnr elby it lr s`y ,laa
`l` ,laa zelba dgkzyp `l dxezd daxc` ok m`e ,mnr
envr opgei iax xn` cvike ,l`xyi ux`n xzei cer dxnzyp

`l` .laaa dxezd z` egkyyàéL÷ àìŸ©§¨
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ezny in` cenr cn sc ± iyily wxt`nei
éçã àì éîð åäãéãìociclc ,zexez izyk d`xpe zeceb` ,zeceb` l`xyi zeyrl `ly Ð

.zay alel igc `lïéìåáâáedlek eedc ,ziad onfa edleke ,zqpkd zial oikilen Ð

zia axgyn ,dzr la` .ycgd rawed zni` mirceie ,oic zia zeidl mikenqe ,ux`a

.l`xyi ux` ipal elit` zay dgec alel oi` ,ycwndäòáù äì ïðéãáò àìãla` Ð

cenr) onwl opixn`ck ,opicar `din cg` mei

.oaxeg xg`l did `ede ,wecv xa xfrl` 'xa (a

iniae ,i`kf oa opgei 'x inia eia` wecv 'x ixdy

,did l`ilnb oaxe ryedi 'xe xfril` 'x

xag oia epwlg melk :(`,el) zexekaa opixn`ck

.l`eyd did `ede ?ux`d mrlïàîì`ail` Ð

.opaxc daxr xn`w o`ncø÷éòcg` mei Ð

mey dl oi` daxr la` .yxey el yi `din

.oileaba dxezd on yxeyïéîåî éìòá íéðäëÐ

daxre mdilbxa siwdl oiqpkpe miwgec md s`

mle`d oia eqpki `ly siwdl xyt` i`e .mcia

,my qpkil mixeq` dpyd lke ,gafnl

.oey`x wxta milk zkqna opixn`ckäøîà éî
dxn` in :xn`w ikdc jzrc `wlq `zyd Ð

ikdle .daeg ici da z`vl xn`we ,daeg `idy

.dinza !?dxn` o`n :jixtäìéèðá äøîà éîÐ

.z`vl xn`wc ,mipdk zaeg `dzeàîìã
äôé÷æáoi`e ,lkd ici lr dtwef cg` odke Ð

.mlek lr daegàåä íéàéáð ãåñézpwz Ð

eidy ,ik`lne dixkf ibg mipexg` mi`iap

.dlecbd zqpk iyp`a l`xyi zepwz ipwznn

âäðî`wtpe .mdl epwz `le ,mrd z` ebidpd Ð

,"epeve" xninl `kilc ,dkxa `ira `lc dpin

.`zil "xeqz `l" llka elit`céáø øîà éîå
ïðçåédynl dkld `de ,`id mi`iap ceqi Ð

!`id ipiqníåçëùz` egky laa zelba Ð

.ixnbl dgkyp efe ,zvwna zevnde dxezd

åøæçå.mipexg` mi`iap Ðíåãñéåit lr Ð

.xeacdàéä ïåäìã éøîà ïåëìã ïðçåé 'ø øîàäå
,c`n sixg dide ,ax icinlzn did `pdk ax Ð

,oicxn zngn opgei 'x iptl l`xyi ux`l gxae

`xza wxta opixn`ck [cg` mc`l bxdy]

dnkl opgei 'x el jxvede .(`,fiw) `nw `aac

:l`xyi ux` ipal opgei 'x xne` dide ,zewitq

mzilb `ly ,mkly dxezy iziid xeaq

la` ,zrcd sexih mkl did `le mkvx`n

,elby it lr s`y .laa ipa ly `idy izi`x

mr elby xbqnde yxgd znkg mdl dcnr

mixeab lkd" (ck 'a mikln) aizkck .dipki

dxeab dn ike :mler xcqa `ipze "dngln iyer

?lfxa ly ze`lylya oipezpd mc` ipa oiyer

dxez ly dznglna eid mixeaby ,`l`Ð

dgkzyp `lc opgei 'xl dil `xiaq `nl`

.laa zelba dxez
ùã÷îá
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éøîà.lirl `pyixtck ,xteyn icin dyw `l Ð igc `l inp edciclíéðäëilra

meyn e`l i` ,ixiq` ediiexzc y`x irexte xninl ivn dedc oicd `ed Ð minen

ilra oi`y ,epnid ycewn gafnle mle`d oia :(h dpyn) milkc `nw wxt opzck .daxr

.myl miqpkp y`x irexte oinen

øîàdizrc `wlq Ð dxn` in opgei 'x dil

daeg `idy dxn` in :xn`w ikdc

`nlc ?opaxc zelrn `igce `iz`e ,`ziixe`c

`zpwz meyn opaxc zelrn opigc `lc ,`id opax

in :ipyne .dxn` edi` `d :jixt jkle .opaxc

oi`c oeike .dtiwfa `nlc ?dlihpa `idy dxn`

`nlra dtiwf `l` ira `le ,gafnd z` oitiwn

oinen ilra ,inp i` .olek ici lr swef cg` Ð

oia eqpki `le ,zegex x`ya sewfl edl xyt`

,dlihpa xnel ivniz elit`e .gafnle mle`d

dtiwfa xn`c o`n azezi`c lirl opiwq`ckÐ

dynl dkld oi` `nlc ?oinen ilraa dxn` in

oi`y enk ,dcearl oie`xd oininza `l` ipiqn

`dac .mipdka `l` mixfa ipiqn dynl dkld

ef dhiy itle .oiqpkp mixf zxn` `lcn ,zicen

,le`y `a`l dyw ,`id opaxc dlrnc 'ixtc

aizkcn gafn ly daxr (`,cl lirl) silic

,l`xyia elit` `nlc ?mipdka i`n` ,"iaxr"

gafn ztwd `nyc :xnel yie !alelc daxr enk

l`xyi x`ye ,mipdka.dtwd `la ,dxfra Ð

àäåaxÐ `id oedlc ixn` oeklc opgei 'x xn`

gxa laane ,did axc icinlzn `pdk

,oicxn zngn opgei 'x iptl l`xyi ux`l

pixn`ck.(a,mye `,fiw) `nw `aac `xza wxt o

opgei 'x xn`e ,zewitq dnkl opgei 'x el jxvede

,mkly dxezdy iziid xeaq :l`xyi ux ipal

,zrcd sexih mkl did `l mkvx`n mzilb `ly

elby it lr s`y ,laa ipa ly `idy izi`x la`

.dipki mr elby xbqnde yxgd znkg mdl dcnr

xcqa `ipze "dngln iyer mixeab lkd" aizkck

mipezpd mc` ipa miyer dxeab dn ike :mler

mixeab eidy `l` ?lfxa ly ze`lylya

`l opgei 'xl `nl` .dxez ly dznglna

.qxhpewa yxit jk .laa zelba dxez dgkzyp

wxt ogky` `l in eh` :mz epiax dywde

megky j"tvpn iab (mye `,cw zay) "dpead"

meyn eh` :cere !ikd jixt `le ,mecqie exfge

?daxr zxez egkzyiy xyt` i` dxez ipa mdc

.`id oedlc ,xn` oeklc :qxb l`ppg epiaxe

eicinlzl xne` opgei 'x didy ,mz epiax yxtne

ax `edc ,xne` mklyn cg` :laan eiptl eidy

`id oedlc ,laan dlry `pdk:`id mdlyn Ð

oilibx eidy .mi`iap bdpn `idy xnelk ,daxr

minkg icinlz oke ,laaay micinlzl xacl

ogky`ck ,l`xyi ux`ny micinlzl laany

laan didy (iy`) ax xa `iig ax (`,gn) onwl

ux` ipal ixiinc ,drax` da zget :xn`c

l`xyi ux`n didy iel oa ryedi 'xe .l`xyi

oke .laa ipal ixii` ,xpd z` da oiwilcn xn`c

.exebg xiziyn iab (mye a,h) zayc `nw wxt

opgei iaxc xity `kd jixtc ,`gip `zyde

`id oedlce ,mi`iap ceqi xn`c opgei iaxc`dyri cvikc oizipzn` (a,ct oihib) "yxbnd" wxt `gip inp `zyde .ceqi `le ,mi`iapd bdpnc rnyn Ð,dl eppzie xefgie dpnid eplhi Ð

'ite .ea lqtil ez`pwe li`ed ,`kd ip`y ,ixn` oeklic ,iax `niz elit` :xn` opgei 'xe .df aeg xhy iqpk iab (`,gr my) "wxefd" wxt ok jixvny `id xfrl` oa oerny 'x :diwfg xn`c

laan dlry `pdk ax `edc ,mklyn cg` :opgei 'x dil xn`e .did `iig 'x ly epa diwfge ,(`,k) `nw wxt seqa lirl opixn`ck ,laan elr eipae `iig 'xc qxhpewa my,xne` ezenk Ð

`nw `aa) "`xza lfebd"a gkenck ,daiyi y`x opgei 'x did `pdk ax dlryke .(a,aiw zay) "mixyw el`" wxt gkenck ,did opgei 'x ly eax diwfg `lde :dywe .iaxk elit` `iz`c

ipal edpigky` `pdk ax dlrykc (mye a,bk zegpn) "dax unewd"a ogky`c ab lr s`e .eax diwfg ini lk daiyi y`x opgei 'x did `l `nzqe .dipiab dil egxqnc did lecb owfe ,(`,fiw

odn zg`a mei leah rbpe ,`qiaa egipde ewlgy oexyr :ixn`we iazic `iig 'x.l"dc iwitq lk opgei 'x epnn l`yyk ,opgei 'x inia zg`e diwfg inia zg` ,dlr miinrt `ny ?edn Ð

oild :`a` xa `iig 'xl opgei 'x dil xn`c inlyexia "oicinrn oi`" wxt ogky` dizeekce .'x `niz elit` ,ixn` oeklc :opgei 'x xne` did laany eicinlzlc ,`gip mz epiax yexitle

.oekiab on oewlq oilin zlz
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קצד
ezny ina cenr cn sc ± iyily wxt`nei

ùã÷îá.ipiqn dynl dkld Ðïéìåáâá.mi`iap ceqi Ðøåòéù äëéøö äáøòonwl Ð

.dxeriy yxtnäîöò éðôá àìà úìèéð äðéà`idy gkenc ,dnr cb`p xg` xac oi` Ð

.devnäéäáâàã àëéä ìáàdaxr myl didab` xcde ,alel zlihp myl Ð`ni` Ð

.`aeh dgked `ki`c ,da wetiläøåòéù äîëålirl oxn`c Ð.xeriy dkixv Ðäùìù
éãá.oigl oilr cg` lka yiy Ðãáå ãçà äìò

êúòã à÷ìñ ãçàcae ,ca `la rnyn dlr Ð

`l `d ?ca `la dlra dgiwl i`ne .dlr `la

!xkpinãçà ãáá ãçà äìòdlr eae cg` ca Ð

cg`dyly (a,al) lirl opixn` ike .eice Ð

migth`dzy ,opixn`c `ed alel iabl Ð

eidy daxr la` .migth dyly dkex` daxr

dnvr ipta da oitiwn`zyde .ibq edc lk Ð

,mitie mikex` mitpr ,zeiaxen `iadl ebdp

.dti oira devn `xkpnyåáééà.axc dea` Ð

èéáç èéáç.reprip oeyl Ðàéä íéàéáð âäðî
dpi` jkld .mi`iap ceqi `le ,oileaba Ð

.dkxa dkixvéì úéà àúééø÷mixtk Ð

.mdiayeieàéîøëá ïéù÷ù÷îåz` oixcer Ð

.ziriaya minxkdàéúéæ éìëàåxkya Ð

.miiprl oixiwtn opi`e ,minxkd zxitgåà êéøà
êéøà àìjix` .`l e` ok zeyrl aeh ÐÐ

zexre" :dnec el yi `xfrae ,oebd xac oeyl

."ifginl `pl jix` `l `klnàì äéì øîà
êéøàzexitn mzlert rxet dz`y itl Ð

,dxegql `le "dlk`l" dxn` dxezde ziriay

la`.onwlck ,xzen yewywdøæòìà éáø øîà
øéàã éúéåä åãë ÷åãö øámirax` exar xak Ð

.z`fd ux`a xc ip`y dpyùðéà øá éúéîç àìå
.mc` oa izi`x `l Ðïð÷úã àçøåàá êìäîã

ïéãë.df mc`k xyi jxca jldny Ðø÷ôà
àéëåùçì àéúéæ.miiprl Ðàéèéøô áäåoze Ð
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mi`iap :(`,fiw) "migqt iaxra" opixn`c meyn edl ixw cigi l`xyi lk my oi`y xeav elit`c xnel yi cere .exneb envr ipta cigi elit`c ,cigi hwp `zeaxl `nye ?iblcn ikd elit`e

oixneb oi` l`xyi lk `kil ikc cigi hwp jkle ,ozle`b lr eze` oixne` oil`bpyke ,odilr `az `ly dxve dxv lk lr ,wxte wxt lk lr eze` mixne` ediy l`xyil mdl epwize edexn`

xneb ligzd m`e ,ligzi `l :cigi ziprza mzd `ipzc `de .mlerl eze` mixne` l`xyi lk zle`bl la` ,minid el`a `l` eze`m` xeav elit` ,cigi dil ixw l`xyi lk `kil ik Ð

.dkxaa ligzi `l :yxit l`ppg epaxe .eze` oixneb eid eligzde dxvd on el`bpäðéàåicda icib`a `l` ixiin `lc ,aleld mr daxrd lehil xeq`iy `l Ð dnvr ipta `l` zlhip

.iccdäùìù.cg` glwn oi`vei oica dylyy Ð oigl oilr ica
ike
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ïàk¯ïàk ,Lc÷na¯äáøò :éîà éaø øîà .ïéìeába ¨©¦§¨¨©§¦¨©©¦©¦£¨¨
ïéàå ,dîöò éðôa àìà úìhéð dðéàå ,øeòéL äëéøö§¦¨¦§¥¨¦¤¤¤¨¦§¥©§¨§¥
øîàc ïåék .áìeìaL äáøòa BúáBç éãé àöBé íãà̈¨¥§¥¨¨£¨¨¤©¨¥¨§¨©

dîöò éðôa àìà úìhéð dðéà :øî¯ïéàc àèéLt ¨¥¨¦¤¤¤¨¦§¥©§¨§¦¨§¥
éìéî éðä :àîéúc eäî !áìeìaL äáøòa àöBé íãà̈¨¥¨£¨¨¤©¨©§¥¨¨¥¦¥

¯déäaâà ìáà ,déäaâà øãäå déäaâà àìc àëéä¥¨§¨©§§¥©£©©§§¥£¨©§§¥
déäaâà øãäå¯àcñç áøå .ïì òîLî à÷ ,àì àîéà ©£©©§§¥¥¨¨¨©§©¨§©¦§¨

áìeìaL äáøòa BúáBç éãé àöBé íãà :÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨¨¥§¥¨¨£¨¨¤©¨
áø øîà ?døeòéL änëå .âç ìL ïBLàøä áBè íBéa§¨¦¤©§©¨¦¨¨©©

ìL :ïîçðeìéôà :øîà úLL áøå .ïéçì ïéìò éca äL ©§¨§¨©¥¨¦©¦§©¥¤¨©£¦
ãáe ãçà äìòãçà äìò .ãçàãáeà÷ìñ ãçà ¨¤¤¨©¤¨¨¤¤¨©¤¨¨§¨

.ãçà ãáa ãçà äìò eìéôà :àîéà àìà !?Cúòc©£¨¤¨¥¨£¦¨¤¤¨§©¤¨
:eáééà øîàdén÷ àðîéà÷ äåä,÷Bãö øa øæòìà éaøc ¨©©§£¨¨¥§¨©¥§©¦¤§¨¨©¨

èéáç èéáç ,ìé÷L ,dén÷ äáøò àøáb àeää éúééàå§©§¥©©§¨£¨¨©¥¨¥¨¥¨¥
éøa àìåäi÷æçå eáééà .àeä íéàéáð âäðî :øáñ÷ .C §¨¨¥¨¨©¦§©§¦¦©§§¦§¦¨

èéáç ,áøc dén÷ì äáøò eúééà áøc dézøa éða§¥§©¥§©©§£¨¨§©¥§©¨¥
éøa àìå èéáçøîà .àeä íéàéáð âäðî :øáñ à÷ ,C ¨¥§¨¨¥¨¨©¦§©§¦¦¨©

,÷Bãö øa øæòìà éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä :eáééà©§£¨¨¥§¨©¥§©¦¤§¨¨©¨
úéà àúééø÷ :déì øîà .àøáb àeää dén÷ì àúà£¨§©¥©©§¨£©¥¦§¨¨¦
àúééø÷ éða eúàå ,éì úéà àiúéæ ,éì úéà àiîøk ,éì¦©§©¨¦¦¥©¨¦¦§¨§¥¦§¨¨

ïéL÷L÷îeàiîøëaïéìëBàåàiúéæaéøà ,àì Bà C §©§§¦§©§©¨§§¦§¥©¨£¦¨
éøàéøà àì :déì øîà ?C.ìéæàå déì ÷éáL à÷ äåä .C £¦£©¥¨£¦£¨¨¨¥¥§¨¥

,ïéðL ïéòaøà àãä àòøàa éøééc éúéåä eãk :øîà£©§£¥¦¨§¦§©§¨£¨©§§¦§¦
øãä .ïéãk ïð÷úc ïçøàa Cìäî Lðéà øa éúéîç àìå§¨¨¥¦©¡¨§©¥§¨§¨§©§©§¥£©

éúàåàiúéæ ø÷ôà :déì øîà ?ãáòéî éàî :déì øîàå §¨¥§£©¥©¦£©£©¥©§©¥©¨
éî éLe÷L÷å .íéîøk éLe÷L÷ì àièéøt ïúå ,àiëeLçì©£©¨§¥§¦©¨§©§¥§¨¦§©§¥¦
."dzLèðe äpèîLz úéòéáMäå" :àéðz àäå ?éøL̈¥§¨©§¨§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨

"äpèîLz"¯"dzLèðe" ,L÷L÷ìî¯øîà !ìwñìî ¦§§¤¨¦§©§¥§©§¨¦§©¥¨©
éîezñ ãç ,eåä éLe÷L÷ éøz :àîç øa àá÷eò áø©§¨©¨¨§¥©§¥¨©©¥

éðìéà ééeøáà .éðìéà ééeøáà ãçå ,éìéô¯éîezñ ,øeñà ¦¥§©©§¥¦¨¥©§¥¦¨¥¨©¥
éìéô¯øa øæòìà éaø íeMî eáééà øîà .éøL ¦¥¨¥¨©©§¦©¦¤§¨¨©

ìMî øúBé úBúaL éáøòa íãà Cìäé ìà :÷BãöL ¨©§©¥¨¨§©§¥©¨¥¦¨
,déúéáì àìà ïøîà àì :àðäk áø øîà .úBàñøt©§¨¨©©¨£¨¨£©©¤¨§¥¥

déæétLeàì ìáà¯éîñ èé÷ðc éànà,éøîàc àkéàå .C £¨§§¦¥©©§¨¥¨¥§¦¨§¨§¦
.déúéáì eléôà àìà àëøöð àì :àðäk áø øîà̈©©¨£¨Ÿ¦§§¨¤¨£¦§¥¥
àñk eìéôàå ,àãáBò äåä éãéãa :àðäk áø øîà̈©©¨£¨§¦¦£¨¨¨©£¦¨¨

àì àðñøäcàpz éðz ."ãöék áìeì úåöî" .çkLà §©§§¨¨©§©¦§©¨¥©¨¥©¨
âb ìò ïéøãBñ :ïîçð áøc dén÷àaèöéàä.¯:déì øîà ©¥§©©§¨§¦©©¨¦§©¨£©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dkeq(iyiy meil)

ïéìeába ïàk Lc÷na ïàk`id daxry opgei iax xn`y dn - ¨©¦§¨¨©§¦
iax ewlgpy dne ,ycwnd ziaa `weec edf ipiqn dynl dkld
`ed mi`iap ceqi e` mi`iap bdpn `id m` iel oa ryedi iaxe opgei

.ycwnd zial uegn oileaba
øeòéL äëéøö äáøò ,énà éaø øîàitpr xtqnl xeriy yi - ¨©©¦©¦£¨¨§¦¨¦

,oldl yxetnk lehil jixvy daxrdéðôa àlà úìhéð dðéàå§¥¨¦¤¤¤¨¦§¥
dîöò,devn `idy gikedl ick xg` oin dnr ceb`l oi` -ïéàå ©§¨§¥

.áìelaL äáøòa BúáBç éãé àöBé íãà:`xnbd dywnøîàc ïåék ¨¨¥§¥¨¨£¨¨¤©¨¥¨§¨©
äáøòa àöBé íãà ïéàc àèéLt ,dîöò éðôa àlà úìhéð dðéà øî©¥¨¦¤¤¤¨¦§¥©§¨§¦¨§¥¨¨¥¨£¨¨

,áìelaLzvxzn .daxrd mr miqcdde aleld miceb` efa ixdy ¤©¨
:`xnbdéléî éðä àîéúc eäî`le devn `idy gikedl jixvy ©§¥¨¨¥¦¥

,dnr xg` oin lehilìáà ,déäaâà øãäå déäaâà àìc àëéä¥¨§Ÿ©§§¥©£©©§§¥£¨
déäaâà øãäå déäaâàztqep mrte alel zevn myl zg` mrt ©§§¥©£©©§§¥

,daxr zevn mylàì àîéàipta daxrd z` lehil jixv oi` - ¥¨Ÿ
myl dlhpy zxkipd dgked yi ztqepd ddabday oeik ,dnvr

,daxr zevn
ïì òîLî à÷alelay daxra `vei mc` oi` ote` lkay in` iax ¨©§©¨

.enr dceb`y onf lkéãé àöBé íãà ,÷çöé éaø øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©©¦¦§¨¨¨¥§¥
âç ìL ïBLàøä áBè íBéa) áìelaL äáøòa BúáBç,(eze` diabd m` ¨¨£¨¨¤©¨§¨¦¤©

.daxr zevn myl ztqep mrtdøeòéL änëålirl in` iax xn`y §©¨¦¨
.xeriy dkixv daxry

ìL ,ïîçð áø øîàéca äLmdn cg` lka yiy daxrïéçì ïéìò. ¨©©©§¨§Ÿ¨©¥¨¦©¦
.ãçà ãáe ãçà äìò eléôà ,øîà úLL áøåzpeeky dpiad `xnbd §©¥¤¨©£¦¨¤¤¨©¤¨

ly cg` dlr epnn cxtpae daxr ly cg` caa icy zyy ax
dywne ,daxrñ ãçà ãáe ãçà äìò,Czòc à÷ìdlrd oi` `lde ¨¤¤¨©¤¨¨§¨©§¨

.sprl xaegn epi` m` xkip
ãçà ãáa ãçà äìò eléôà ,àîéà àlàeae daxr ly cg` ca - ¤¨¥¨£¦¨¤¤¨§©¤¨

.daxr ica dyely jixv oi`e ,cg` dlr
eáééà øîààeää éúééàå ,÷Bãö øa øæòìà éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä , ¨©©§£¨¨¦§¨©¥§©¦¤§¨¨©¨§©§¦©

dén÷ äáøò àøáb,eiptl daxr cg` mc` `iad -ìé÷Liax lhp - ©§¨£¨¨©¥¨¦
,daxrd z` xfrl`èéáç èéáçerprip -éøa àìåCzevn lr ¨¦¨¦§Ÿ¨¦

y meyn ,daxrøáñ÷zial uegn oileaba daxrd zlihpy ¨¨©
,ycwndàeä íéàéáð âäðîjxal oi` ok m`e ,mi`iap ceqi `le ¦§©§¦¦

bdpn `l` epi`y ,opaxcn devn lr s` oikxany myk 'epeve'
.dpwz `le mi`iapd ebidpdyäi÷æçå eáééàeidy,áøc dézøa éða ©§§¦§¦¨§¥§©¥§©

èéáç èéáç ,áøc dén÷ì äáøò eúééà,daxrd z` ax rprp -àìå ©§£¨¨§©¥§©¨¦¨¦§Ÿ
éøa,C`ed mby.àeä íéàéáð âäðî øáñ à÷ ¨¦¨¨©¦§©§¦¦

dén÷ì àúà ,÷Bãö øa øæòìà éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä ,eáééà øîà̈©©§£¨¨¦§¨©¥§©¦¤§¨¨©¨£¨§©¥
àøáb àeääe ,cg` mc` eiptl `a -déì øîàiaxl mc` eze` ©©§¨¨©¥

,xfrl`éì úéà àúééø÷,mdiayeie mixtk il yi -éì úéà àiîøk ¦§¨¨¦¦©§©¨¦¦
,minxk il yi -éì úéà àiúéæ,mizif il yie -àúééø÷ éða eúàå- ¥©¨¦¦§¨§¥¦§¨¨

mixtkd ipa mze` mi`aeïéL÷L÷îemixcer -àiîøëadpya §©§§¦§©§©¨
,ziriaydàiúéæa ïéìëBàåmd minxkd zxicra mzcear xkya - §§¦§¥©¨

df dyrn m`d ,miiprl mixiwtn opi`e ,mizifd on milke`éøàC- £¦
ok zeyrl aehe oebdéøà àì Bàdéì øîà .C,wecv xa xfrl` iax Ÿ£¦¨©¥

éøà àì,C,ziriay zexitn mzlert xky rxet `edy meyn Ÿ£¦
z` eilr xq` `l la` ,ziriay zexita xegql dxq` dxezde

.oldlck minxkd zxicrìéæàå déì ÷éáL à÷ äåäeze` jld - £¨¨¨¦¥§¨¦

,el`yy mc`øîà,wecv xa xfrl` iaxéøééc éúéåä eckàòøàa ¨©©£¥¦¨§¦§©§¨
ïéðL ïéòaøà àãä,dpy mirax` efd ux`a xc xak ip` -àìå ¨¨©§§¦§¦§Ÿ

ïéãk ïð÷úc ïçøàa Cläî Lðéà øa éúéîçmc` oa izi`x `le - £¥¦©¥¨§©¥§¨§¨§¨§¨§¥
.df mc` enk dxyi jxca jldnyéúàå øãämc` eze` `ae xfg £©§¨¥

ãáòéî éàî ,déì øîàåly mizifd oipra dzr dyr` dn - §¨©¥©¤¤©
.ziriaydéì øîà,wecv xa xfrl` iaxàiëeLçì àiúéæ ø÷ôà- ¨©¥©§©¥©¨©£©¨
,miiprlíéîøk éLe÷L÷ì àièéøt ïúåjqikn zern `ived - §¥§¦©¨§©§¥§¨¦

zexita ynzyz l`e ,jnxka mixcerd milretd xky melyzl
.xky mdl mlyl ziriay

melyzd ote` lr wx egiked wecv xa xfrl` iaxy dnn
rnyn ,mxkd zxicra milretd zcear mvr lr `le milretl

.dhinyd zpya zxzen ef dceary xaqy
:`xnbd dywnàéðz àäå ,éøL éî éLe÷L÷åoipra weqtd lr §©§¥¦¨¦§¨©§¨

dhinya rwxwd zcear xeqi`,'dzLèðe äpèîLz úéòéáMäå'§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨
zelitkd z` miyxeceL÷L÷lî 'äpèîLz',mivrd zgz xecrl - ¦§§¤¨¦§©§¥

ìwñlî 'dzLèðe'ixd .el dveg mkilydl dcyd on mipa` §©§¨¦§©¥
.dhinya dxeq`d dcearl aygp xeciry
eåä éLe÷L÷ éøz ,àîç øa àá÷eò áø øîàly mibeq ipy mpyi - ¨©©§¨©¨¨§¥©§¥¨

,xeciréìét éîezñ ãçmiqkny ,miyxyd oiay mirwa znizq - ©©¥¦¥
yaiizi oli`de milebn eidi `l miyxydy ick mze`,ééeøáà ãçå§©©§¥

éðìéày `ed oicde ,egiaydle oli`d z` `ixadl -éðìéà ééeøáà ¦¨¥©§¥¦¨¥
øeñà,ziriayaeli`e,éøL éìét éîezñz` giayn epi`y oeik ¨©¥¦¥¨¥

yaii `ly eavn lr ecinrdl ick zelert dyer `l` oli`d
zenie

xa xfrl` iax mya eaii` xn`y ztqep dkld d`ian `xnbd
:zay axra dkild oipra zwqery ,wecvéaø íeMî eáééà øîà̈©©§¦©¦

ìMî øúBé úBúaL éáøòa íãà Cläé ìà ,÷Bãö øa øæòìà,úBàñøt L ¤§¨¨©¨©§©¥¨¨§©§¥©¨¥¦¨Ÿ©§¨
.zay ikxv oikie `vnpy mewna lecb meid cera zeayi `l`øîà̈©

,ïøîà àì ,àðäk áødf wgxnn xzei zkll xeq`yàlàjledyk ©©£¨Ÿ£¨¨¤¨
,déúéáìmpi` mde ,ekxevl zay zcerq epikiy mdilr jneq `ede §¥¥

,mdilr qrkie el mipikn oi`e meid `al cizry mirceiìáà£¨
jledykdéæétLeàìs` yyg lk oi` ,da gx`zny dipqk`l - §§¦¥

y meyn ,jkn xzei dkildaéîñ èé÷ðc éànàClr jneq epi` - ©©§¨¦¨¦
.jneq dilre ezcerq enr `yepe eigx`náø øîà éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨©©

àëøöð àì ,àðäkdf xeqi`eléôà àlàjledykdéúéáìelit`y ©£¨Ÿ¦§§¨¤¨£¦§¥¥
el didiy ick jli `l ok it lr s`e ,ely `ed hrn my `vni m`
wgxn jldi `l dipqk`l jled m`y oky lke ,geixa zay ikxv
my epiki `le] eizecerq xear melk my `vni `ly okziy df

.[ziad ipa jxevl `l`àãáeò äåä éãéãa ,àðäk áø øîàrxi` - ¨©©©£¨§¦¦£¨§¨
,zay axra izial iz`ay mrt ilàì àðñøäc àñk eléôàå©£¦¨¨§©§¨¨Ÿ

éçkLàoneya gnwa mipbehn miphw mibc elit` iz`vn `l - ©§©¦
xzei ly jxcl z`vl ie`x oi` jkle ,dphw dcerq mdy ,mdly

ezial elit` ze`qxt ylyn
:dpyna epipyãöék áìeì úåöîlgy bg ly oey`xd aeh mei ¦§©¨¥©

odn oilawn oipfgde ziad xdl odialel z` oikilen ,zaya zeidl
:`ahvi` iab lr oze` oixceqeïîçð áøc dén÷ àpz éðzdpy - ¨¥©¨©¥§©©§¨

,`qxib iepiya dpynd ixac z` eiptl.àaèöéàä âb ìò ïéøãBñ§¦©©¨¦§©¨
déì øîà,ongp ax ¨©¥
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ע"י  שבשמים  לאבינו  ישראל  של  לבם  את  לקרב  הקדש  עבודת  בעבודתו  כבר  התחיל  בטח 
שמודיע אותם ע"ד תורת החסידות ודרכי החסידות, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

בברכת כוח"ט לו לזוג' ולבתם שיחיו.

המשך מעמוד קפק



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dkeq(ycew zay meil)

[zebxcnÎ] ze`ahvi`d lrny bbd lr mialeld z` gipn recn
,ziad xdayéøö àeä ïLaééì éëå,C,devnl leqt yai alel ixde §¦§©§¨¨¦

àîéà àlàoialeld z` oigipn eidyìòàaèöéàä áblr - ¤¨¥¨©©¨¦§©¨
.odilr reaw didy jekiql zgzn dnvr dbxcndàáçø øîà̈©©§¨

äéä ìeôk åéèñ úéaä øä ,äãeäé [éaø] (áø) øîàze`ahvi` - ¨©©¦§¨©©©¦§¨¨¨¨
,eze` etiwd zeletkåéèqî íéðôì åéèñipevig ze`ahvi` swid - §¨¦§¦¦§¨

.ze`ahvi` ly inipt swid ekezae

äðùî
íéìLeøéî ähîì äéä íB÷î ,ãöék äáøò úåöîdpnn jenp -àø÷ðå ¦§©£¨¨¥©¨¨¨§©¨¦¨©¦§¦§¨

ì ïéãøBé ,àöBîúBiaøeî íMî ïéèwìîe íLmikex` mitpr -ìL ¨§¦§¨§©§¦¦¨§¦¤
çaænä écöa ïúBà ïéô÷Bæå ïéàáe ,äáøòéab ìò ïéôeôk ïäéLàøå £¨¨¨¦§§¦¨§¦¥©¦§¥©§¨¥¤§¦©©¥

.çaænämipdkdeeò÷úå eòéøäå eò÷z.dgny myl zexvevga ©¦§¥©¨§§¥¦§¨§
íBé ìëaeid bgd ininúçà íòt çaænä úà ïéôéwîàpà' íéøîBàå , §¨©¦¦¤©¦§¥©©©©©§§¦¨¨

'àð äçéìöä 'ä àpà àp äòéLBä 'ä,øîBà äãeäé éaø ,mixne` eid ¦¨¨¨¨©§¦¨¨©¦§¨¥
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.epilr xtkn dz`y gafnd jl oiyer ep` dfd,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥
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.dfd ceakd z`
eäNòîkdaxr zevn ly -úaMa eäNòî Ck ,ìBçamei lgyk §©£¥§¨©£¥©©¨

,zaya zeidl iriayL àlàzayaïúBà ïéèwìî eéäz` - ¤¨¤¨§©§¦¨
zeaxrdáøòî,oli`dn zaya mvvewl xeq`y oeik zayïéçépîe ¥¤¤©¦¦

áäæ ìL úBiâéâa ïúBàmin ze`lneLBîëé àlL éãkzxgnl cr ¨§¦¦¤¨¨§¥¤Ÿ¦§
mei eze`a mze` mihwln eid lega la` .gafnd lr oztiwf zr
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alel zevn miiwl enilydy xg` bg ly iriay meiamilecbd eid

lfb yyg jka oi`e ,odibexz`e odialel z` miphwd icin mihney
.dgny zngn ebdp jky

àøîâ
àðz,`ven dpyna `xwpy ,zeaxrd z` epnn ehwly mewnd ¨¨

äåä àéðì÷ íB÷î.zeklnd iqinn oixeg oa did -ïãéc àpúåly - §¨¨§¨£¨§©¨¦¨
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izy mda oi` ,rwxwd lr zeaxrd z` gipn m`e ,eilr zehen
zqipke ,zen` ryz gafnd daeb ixdy ,gafnd on dlrnl zen`

zhrnn aaeqde ceqid,oeqkl`a ogipdl jixv ixdy okxe`n cer
,eäì çpî ãBñià dpéî òîL åàì àlàcbpk zecner zen` dpenye ¤¨¨§©¦¨©§©©§

zvw zhrnn aaeqd zqipky s`e ,dlrnle ceqid on gafnd daeb
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ezny in` cenr dn sc ± iyily wxt`nei
êéøö àåä ïùáééì éëå.leqt yaid ixde Ðìåôë åéèñ,eze` zetiwn ze`ahv` Ð

.swidn miptl swid mixg` ze`ahv`eäðùîàöåî àø÷ðå.`nrh yxtn `xnba Ð

åäå éðàze`xwn ylya miaewpd ,od zeny mizye mirayn :cere .'d `p` :`ixhniba Ð

ozylye ,"eci z` dyn hie" "dpgn oia `aie" 'ebe "rqie" :"glya idie" zyxta oikenqd

:yxetnd my odne ,zeize` mizye miray ipa

ly dpexg`e ,oey`x weqt ly dpey`x ze`

xcqd dfa oke ,oexg` ly dpey`xe ,irvn`

`"d ,rqie ly e"ie :"ede" oey`xd myd .olek

`ed raye miylyd mye .hiec e"ie ,dlild lkc

oprdc oey`x o"epe ,mdixg`nc s"l` :"ip`"

.micw gexc c"eie ,rxtn ly oeaygaíåéä åúåàå
.iriaya Ðúåéâéâze`ln adf ly ,y"pew* Ð

.minïéàéáî åéä ì÷ã ìù úåéøçoia lega oia Ð

.`nrh yxtn `xnbae ,zayaúåéøç.mitpr Ð

ïäéáìåì úà ïéèîåù úå÷åðéú ãéîmilecbd Ð

.iriaya mcin miphwd ialel z` oihney

ïäéâåøúà ïéìëåàåxaca oi`e ,zewepiz ly Ð

ebdp jky ,mely ikxc meyn `le ,lfb meyn `l

.dgny zngnàøîâàéðì÷on oixeg oa Ð

.jln ly qndàâøëî ÷ôéîãllkn `ven Ð

.`ztqezc `iplw inp epiide ,jln ly qndéãë
çáæîä ìò úåçåâ åäéù= zegeb .opiqxb Ð

wxtc ,miaxd zeyxl dgebd lzek :enk ,zehen

.(`,f) ohw crenc `nwäðéî òîùipzwcn Ð

zegeb zeidl xyt` i`e ,dn` gafnd lr zegeb

epnn zedeab ok m` `l` dn` gafnd lr

mizn`zedeab mpi` m`c .xzei xzei m`e ,

aba zexxbp od ixd dn` zehene mizn`

.zegeb oeyl df oi`e ,gafndíäéìâø çðî éë
åäì çðî ãåñéàceqid zqipk ly dn` lr Ð

.gafn lyäîà äìòagexa ux`d on Ð

dligzny .mizye miyly lr mizye miyly

miyly lr mizye miyly raexn oaln e`iad

,`"xhyii`** oirk ux`d lr edeaiyede ,mizye

`vnp ,ztfe `ipewe ciq ede`line .dn` edaebe

miyly `edy oaln e`iade exfge .dn` dlry

df lr edeaiyede zen` yng edaebe miyly lr

ztfe `ipewe ciq ede`line ,cv lkn dn` jeyn

eid dqipk dze` lre .dn` qpkpy ixd Ð

ipy jxc dtvxl oicxei myne ,mincd oiktey

df oaln `lnzpyke .zeiefd zg`a eidy miawp

yy ixd ,dlrne ceqid on yng dlry `vnp

mixyr `edy oaln e`iade exfg .ux`d on

,df lr eaiyede dpenye mixyr lr dpenye

zen` yly edaebe cv lkn dn` jeyn

ztfe `ipewe ciq ede`lineryz deab `vnp Ð

yy seq ly ef dqipke .gafnd bb `ede ,zen`

epiide .minc oznle xihwdl oi`ayk gafnl aiaq mipdkl jelid mewn day ,aaeqd `ed

dn` qpke dn` dlr :xn`wcdn` qpke yng dlr ,ceqid df Ðdlr ,aaeqd df Ð

ylydn` qpke opiqxb `le .zepxwd mewn df Ðmelk zepxwd oikeyn eid `ly Ð

iwlg ede`line ,oxwl epzpe dn` mexa dn` lr dn` `edy oaln `iad `l` ,miptl

oikeyn mdilbx oeqkl`a zzl jixv mzde ,edl gpn `rx`` i`e .zepxwd cal zen` ryz `edy o`kn oicinl ep` gafnd daeb mewn lkn .oxw lkl oke ,ztfe `ipewe ciqe mipa`

gafnd lr oigeb odiy`x ediy ick ,zeiqipkd iptn gafnd on oldldpin rny e`l `l` .dn` eilr zegeb ediy gafnd bbn dlrnl zen` izy edab edl zgkyn `l ez Ðceqi` Ð

zedeab e`vnp ceqid zqipk ztyl mdilbx jeynl jixvy ,odaebn zvw zhrnn aaeqd zqipk iptn oziihde ,dlrnle ceqid on gafn ly edaebl zen` dpeny dil iedc ,edl gpn

.gafnd iab lr zexxbp edi `ly ,dn`n xzei diigbd on dhnle diigb dn` odne ,zen` izyn xzeiäàø÷ éàî.gafnd on dlrnl zelerc Ðíéúåáòá âç åøñàenk ,zepli`a Ð

"exq`" ely cva ,(`l l`wfgi) "ezxnv dzid mizear oiae".(hn ziy`xa) "l`xyi xgqi" "otbl ixq`" enk ,etiwd enk Ðçáæîä úåðø÷ ãò.gafnd on zedeab mdy zepxw cr Ð
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éëåil dedc `kdc !ezhiy dtlgzp `pz eze`y :dniz Ð jixv `ed oyaiillr ipzinl d

abdil dedc ,dcez ly zelg izy iab (a,bi) migqtc `nw wxtae ,bb lr ipz ded Ð

bb lr ipzinl"ab lr" deya mdipy dpey did `pzd eze`c :xnel yie !ab lr ipz ded Ð

yi oky xeaq dide ,drhy el xn`e oey`xa dcedi axl el ribdyke ,"bb lr" mdipy e`

.xg`a mb zeidlïéô÷åæÐ gafnd icva oze`

daxr c"nl ,zg` mrt edetiwdy xg`l epiid

.dlihpaåò÷ú.dgny meyn Ð erwze erixde

éðàmirayn cere ,'d `p` `ixhniba Ð ede

ze`xwn dylya oiaewpd od zeny mizye

"'ebe j`ln rqie" "glya idie" zyxta oikenqd

"'ebe eci z` dyn hie" "'ebe dpgn oia `aie"

my mdne ,zeize` mizye miray ipa ozylye

dpexg` oey`x weqt ly dpey`x ze` yxetnd

dfd xcqa oke ,oexg` ly oey`xe ,irvn` ly

dfl mrh jixv oiicre .qxhpewd yxit jk .mlek

ith edl opixn`c elld zeny ipy epzyp dnl

`xw izax dki`a opiyxcc meyn .ipixg`n

aizkc `xwe "dlebd jeza ip`e" l`wfgia aizkc

`ed lekiak "miwifa xeq` `ede" (n) dinxia

`pryed epiide ,envra.envrl riyeiy Ð

ãéîialel Ð odialel oihney zewepiz

oilke`e ,ocin milecbd oihney zewepizd

meyn `le lfb xaca oi`e ,zewepiz ly odibexz`

jk .dgny zngn ea ebdp jky `l` ,mely ikxc

mixega oze`l o`kn cenll yie .qxhpewa yxit

,df mr df minglpe ,ozg z`xwl miqeqa miakexy

eqeq el lwlwn e` exiag ly ecba oirxeweodyÐ

yi cere .ozg zgny zngn ebdp jky ,oixeht

milecbd ethgiy llk ixii` `l oizipznc xnel

,xzl`l xnelk ,cin `l` .zewepiz ly ocin

itl ,daxrd jezn onvr ialel oihney zewepizd

.oilke` eid odibexz`e .ea oiwgeye jex` aleldy

xn`c o`nl `xnba jixtc `d `gip `zyde

zewepiz rnyn `kdc .xzen iriaya bexz`Ð

milecb ,oi`ikdc yxtl wgc qxhpewae .`l Ð

devnl dvwed `ly ,`weec zewepiz :jixt

dxenb devnl dvwed milecb ly la` ,dxenbÐ

:xninl dil ded ok m`c :dywe .meid lk oixeq`

zewepizcmilecbc ,oi` Ð.`l Ðäìòyly

,dn` qpke opiqxb `le Ð zepxw mewn edf

`ian `l` ,melk miptl oikeyn eid `l zepxwdy

,oxwl epzpe dn` mexa dn` lr dn` `edy oaln

lka oke ,`ipewe ztfe ciqe mipa` iwlg ed`lne

wxt migafa giken oke .qxhpewa yxit jk .oxw

zegpn) "mgld izy" wxtae (`,cp) "onewn edfi`"

la` .melk miptl oikeyn eid `l zepxwdy (a,fv

lka aezky mixtqd zqxb mpga wgen mewn lkn

.miepa zepxwd eid dqipk dze`ac ,xnelk .zepxw mewn dfe dn` qpke yly dlr mixtqd

'ek dn` qpke dn` dlr :ipixg`c `inec ynn ied `zydedqipkd mewn ,zepxw mewn df Ð

.zepxw mewn `ed
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א מנ"א ושמחתי לקרות בו אשר בכלל הנו שמח בחלקו, אף שכותב שוברו 
בצדו שהטעם הוא מפני שאני צויתי פריילעך זיין. ואקוה שבקר]וב[ ממש יהי' שמח מפני שהקב"ה 
ציוה עבדו את ה' בשמחה ועבודת השם היא לא רק בשעת קיום מצוה, אלא כמא' הכתוב בכל דרכיך 

דעהו, וכמו שנת' ברמב"ם הל' דיעות פ"ג וטושו"ע או"ח סרל"א.

אקוה ג"כ שיבשרני שקבל משרת ש"ץ לימים נוראי]ם[ הבע"ל ובטח נוהג הוא בזה כמו שנהגו 
מאז שהש"ץ ילמד פירוש המלות של כל הפיוטים )נוסף על פירוש המלות של התפלה(, ולאו מלתא 

זוטרתא היא, ובפרט בפיוטים המיוסדים על מרז"ל אשר במדרשים וכו'.

מוסג"פ קטע של שיחת שב"ק מברכים ר"ח אלול, אשר בטחוני שיענין אותו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.



קצז
ezny in` cenr dn sc ± iyily wxt`nei

êéøö àåä ïùáééì éëå.leqt yaid ixde Ðìåôë åéèñ,eze` zetiwn ze`ahv` Ð

.swidn miptl swid mixg` ze`ahv`eäðùîàöåî àø÷ðå.`nrh yxtn `xnba Ð

åäå éðàze`xwn ylya miaewpd ,od zeny mizye mirayn :cere .'d `p` :`ixhniba Ð

ozylye ,"eci z` dyn hie" "dpgn oia `aie" 'ebe "rqie" :"glya idie" zyxta oikenqd

:yxetnd my odne ,zeize` mizye miray ipa

ly dpexg`e ,oey`x weqt ly dpey`x ze`

xcqd dfa oke ,oexg` ly dpey`xe ,irvn`

`"d ,rqie ly e"ie :"ede" oey`xd myd .olek

`ed raye miylyd mye .hiec e"ie ,dlild lkc

oprdc oey`x o"epe ,mdixg`nc s"l` :"ip`"

.micw gexc c"eie ,rxtn ly oeaygaíåéä åúåàå
.iriaya Ðúåéâéâze`ln adf ly ,y"pew* Ð

.minïéàéáî åéä ì÷ã ìù úåéøçoia lega oia Ð

.`nrh yxtn `xnbae ,zayaúåéøç.mitpr Ð

ïäéáìåì úà ïéèîåù úå÷åðéú ãéîmilecbd Ð

.iriaya mcin miphwd ialel z` oihney

ïäéâåøúà ïéìëåàåxaca oi`e ,zewepiz ly Ð

ebdp jky ,mely ikxc meyn `le ,lfb meyn `l

.dgny zngnàøîâàéðì÷on oixeg oa Ð

.jln ly qndàâøëî ÷ôéîãllkn `ven Ð

.`ztqezc `iplw inp epiide ,jln ly qndéãë
çáæîä ìò úåçåâ åäéù= zegeb .opiqxb Ð

wxtc ,miaxd zeyxl dgebd lzek :enk ,zehen

.(`,f) ohw crenc `nwäðéî òîùipzwcn Ð

zegeb zeidl xyt` i`e ,dn` gafnd lr zegeb

epnn zedeab ok m` `l` dn` gafnd lr

mizn`zedeab mpi` m`c .xzei xzei m`e ,

aba zexxbp od ixd dn` zehene mizn`

.zegeb oeyl df oi`e ,gafndíäéìâø çðî éë
åäì çðî ãåñéàceqid zqipk ly dn` lr Ð

.gafn lyäîà äìòagexa ux`d on Ð

dligzny .mizye miyly lr mizye miyly

miyly lr mizye miyly raexn oaln e`iad

,`"xhyii`** oirk ux`d lr edeaiyede ,mizye

`vnp ,ztfe `ipewe ciq ede`line .dn` edaebe

miyly `edy oaln e`iade exfge .dn` dlry

df lr edeaiyede zen` yng edaebe miyly lr

ztfe `ipewe ciq ede`line ,cv lkn dn` jeyn

eid dqipk dze` lre .dn` qpkpy ixd Ð

ipy jxc dtvxl oicxei myne ,mincd oiktey

df oaln `lnzpyke .zeiefd zg`a eidy miawp

yy ixd ,dlrne ceqid on yng dlry `vnp

mixyr `edy oaln e`iade exfg .ux`d on

,df lr eaiyede dpenye mixyr lr dpenye

zen` yly edaebe cv lkn dn` jeyn

ztfe `ipewe ciq ede`lineryz deab `vnp Ð

yy seq ly ef dqipke .gafnd bb `ede ,zen`

epiide .minc oznle xihwdl oi`ayk gafnl aiaq mipdkl jelid mewn day ,aaeqd `ed

dn` qpke dn` dlr :xn`wcdn` qpke yng dlr ,ceqid df Ðdlr ,aaeqd df Ð

ylydn` qpke opiqxb `le .zepxwd mewn df Ðmelk zepxwd oikeyn eid `ly Ð

iwlg ede`line ,oxwl epzpe dn` mexa dn` lr dn` `edy oaln `iad `l` ,miptl

oikeyn mdilbx oeqkl`a zzl jixv mzde ,edl gpn `rx`` i`e .zepxwd cal zen` ryz `edy o`kn oicinl ep` gafnd daeb mewn lkn .oxw lkl oke ,ztfe `ipewe ciqe mipa`

gafnd lr oigeb odiy`x ediy ick ,zeiqipkd iptn gafnd on oldldpin rny e`l `l` .dn` eilr zegeb ediy gafnd bbn dlrnl zen` izy edab edl zgkyn `l ez Ðceqi` Ð

zedeab e`vnp ceqid zqipk ztyl mdilbx jeynl jixvy ,odaebn zvw zhrnn aaeqd zqipk iptn oziihde ,dlrnle ceqid on gafn ly edaebl zen` dpeny dil iedc ,edl gpn

.gafnd iab lr zexxbp edi `ly ,dn`n xzei diigbd on dhnle diigb dn` odne ,zen` izyn xzeiäàø÷ éàî.gafnd on dlrnl zelerc Ðíéúåáòá âç åøñàenk ,zepli`a Ð

"exq`" ely cva ,(`l l`wfgi) "ezxnv dzid mizear oiae".(hn ziy`xa) "l`xyi xgqi" "otbl ixq`" enk ,etiwd enk Ðçáæîä úåðø÷ ãò.gafnd on zedeab mdy zepxw cr Ð
åøñà

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

éëåil dedc `kdc !ezhiy dtlgzp `pz eze`y :dniz Ð jixv `ed oyaiillr ipzinl d

abdil dedc ,dcez ly zelg izy iab (a,bi) migqtc `nw wxtae ,bb lr ipz ded Ð

bb lr ipzinl"ab lr" deya mdipy dpey did `pzd eze`c :xnel yie !ab lr ipz ded Ð

yi oky xeaq dide ,drhy el xn`e oey`xa dcedi axl el ribdyke ,"bb lr" mdipy e`

.xg`a mb zeidlïéô÷åæÐ gafnd icva oze`

daxr c"nl ,zg` mrt edetiwdy xg`l epiid

.dlihpaåò÷ú.dgny meyn Ð erwze erixde

éðàmirayn cere ,'d `p` `ixhniba Ð ede

ze`xwn dylya oiaewpd od zeny mizye

"'ebe j`ln rqie" "glya idie" zyxta oikenqd

"'ebe eci z` dyn hie" "'ebe dpgn oia `aie"

my mdne ,zeize` mizye miray ipa ozylye

dpexg` oey`x weqt ly dpey`x ze` yxetnd

dfd xcqa oke ,oexg` ly oey`xe ,irvn` ly

dfl mrh jixv oiicre .qxhpewd yxit jk .mlek

ith edl opixn`c elld zeny ipy epzyp dnl

`xw izax dki`a opiyxcc meyn .ipixg`n

aizkc `xwe "dlebd jeza ip`e" l`wfgia aizkc

`ed lekiak "miwifa xeq` `ede" (n) dinxia

`pryed epiide ,envra.envrl riyeiy Ð

ãéîialel Ð odialel oihney zewepiz

oilke`e ,ocin milecbd oihney zewepizd

meyn `le lfb xaca oi`e ,zewepiz ly odibexz`

jk .dgny zngn ea ebdp jky `l` ,mely ikxc

mixega oze`l o`kn cenll yie .qxhpewa yxit

,df mr df minglpe ,ozg z`xwl miqeqa miakexy

eqeq el lwlwn e` exiag ly ecba oirxeweodyÐ

yi cere .ozg zgny zngn ebdp jky ,oixeht

milecbd ethgiy llk ixii` `l oizipznc xnel

,xzl`l xnelk ,cin `l` .zewepiz ly ocin

itl ,daxrd jezn onvr ialel oihney zewepizd

.oilke` eid odibexz`e .ea oiwgeye jex` aleldy

xn`c o`nl `xnba jixtc `d `gip `zyde

zewepiz rnyn `kdc .xzen iriaya bexz`Ð

milecb ,oi`ikdc yxtl wgc qxhpewae .`l Ð

devnl dvwed `ly ,`weec zewepiz :jixt

dxenb devnl dvwed milecb ly la` ,dxenbÐ

:xninl dil ded ok m`c :dywe .meid lk oixeq`

zewepizcmilecbc ,oi` Ð.`l Ðäìòyly

,dn` qpke opiqxb `le Ð zepxw mewn edf

`ian `l` ,melk miptl oikeyn eid `l zepxwdy

,oxwl epzpe dn` mexa dn` lr dn` `edy oaln

lka oke ,`ipewe ztfe ciqe mipa` iwlg ed`lne

wxt migafa giken oke .qxhpewa yxit jk .oxw

zegpn) "mgld izy" wxtae (`,cp) "onewn edfi`"

la` .melk miptl oikeyn eid `l zepxwdy (a,fv

lka aezky mixtqd zqxb mpga wgen mewn lkn

.miepa zepxwd eid dqipk dze`ac ,xnelk .zepxw mewn dfe dn` qpke yly dlr mixtqd

'ek dn` qpke dn` dlr :ipixg`c `inec ynn ied `zydedqipkd mewn ,zepxw mewn df Ð

.zepxw mewn `ed
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

עיקר ההמשכה דחודש אלול היא לאלו שהם בדרגת "אביונים".
משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



קצח
ezny ina cenr dn sc ± iyily wxt`nei

åøñà.alel ly dceb` Ðíéúåáòá.drilw oica dyly ly zear `edy ,qcda Ðãò
úåðø÷.gafnd zepxway minc oznk mkl `ed ixd Ðâçì øåñéà.bgl dceb` Ðäìéëàá
äéúùå.bgd xg`ly mei :mixne` yie .dzyne lk`na bper bgl `xewy ÐíéúåáòáÐ

.zepnye zear zendaúåöîä ìë.daxre qcde alele ,micenre ,okynd iyxw oebk Ð

ïúìéãâ êøã.dlrnl oeilrde ,dhnl oezgzd Ð

ïéåôéö úà ïéãéîòîùreaw ,adf ly oietivd Ð

z`e" (ek zeny) aizkck adf ly zexnqna oda

jex` qh dyer did `le ,"adf dtvz miyxwd

.eili`n cenriy ,yxwd zcnkíøáéñ ãáàÐ

.zinler el lha cren ld` fpbpyníééåëñÐ

"`p had" opinbxznck mhane mzlgez

(eh ziy`xa).`inyl ork ikzqi` ÐøåèôìÐ

.oicd on oxhete ,mdizeper lk laeq ip` izekfa

åäéæåò ïá íúåéx`yn xzei eipre ,did wicv Ð

caki oa" xn`p eilre ,eia` ceaika dkfe ,mikln

rxevn eia` didy minid lky .(` ik`ln) "a`

a mikln) aizkck ,ux`d mr htey did `ede

xzk eilr lhp `l 'ebe "htey (epa) mzeie" ,(eh

oc didy oipic lke ,eiiga zeklnmya oxne` Ð

eia`.åôåñ ãòå.mlerd dlkiy cr Ðéðá éúéàø
ïéèòåî ïäå äééìòdyrn itl ip` d`ex Ð

dpiky ipt oilawnd zk ,diilr ipay zeixadÐ

.md mihrenóìà øùò äðîù áéáñditiq Ð

milyexiac ab lr s`c ."dny 'd" `xwc

,ikdl inp dil opiyxc ,`xw aizk `al cizrly

xyr dpny eze` oiaaeq dny dpikyy mewnc

ik`lnn miptl mipezpd miwicvd mde ,sl`

awril xn`i zrk" (bk xacna) xn`py ,zxyd

(bk ediryi) xne`e "l` lrt dn l`xyile

(l my) xne`e "dxgq didi 'd iptl miayeil"

."jixen z` ze`ex jipir eide"àéøì÷ôñàÐ

.dpikyl mdipia zvvegy dvignäøéàîÐ

dxi`n oi`y miwicv yie .da oi`exy ef d`xnk

.ynn ze`xl oileki oi`e ,jk lk mdlìë éøùà
åì éëåç.el oipnk `edy zkl mikgnd Ðøáá

.zeyxa Ðøá àìá éìééòã,zeyx `la Ð

.mdn ipae ip` xn`w edpdae ,od mihrenúòùá
ïúøéèô.i`w oizipzn` Ðêì éôåédfd iteid Ð

.epilr xtkn dz`y ,jl oiyer ep`êìå äéìÐ

.dfd ceakd z` oiyer ep`íéãåî åðà äéìÐ

.epidl` `edyíéçáùî åðà êìåaiag dz`y Ð

`l` ,ced oeyl e`l micen .epilr xtkl eiptl

.mixtek `le ea micen ep`y ,dcez oeyléåì 'ø
øîúë øîåàe`l dwexa oa opgei iaxc `nrh Ð

dti oniq `edy ,`xaq `l` ,witp `xwn

.l`xyi ly oqeliwlãçà áì àìà åì ïéàÐ

el oi`e ,otbde feb`d ura oebk ,ea yi gen oirk

,dlrnl lcbe dlere sewfd irvn`d ura `l`

.eizecakne eizeixga `leäòáù äëåñÐ

.dkxalãçà íåé áìåìålk lhipy it lr s`e Ð

ycwnl xkf draymei `l` ea oikxan oi` Ð

.dxezd on `edy ,oey`xøá øá äáøã èå÷ð
êãéá äðçaxc `le ,dray dkeq xn`c Ð

.cg` mei dkeq xn`c l`eny xn` dcedi

éàøåîà åäìåëãiniiw opgei 'xc dinyn Ð

'xk dkld opgei 'xe l`enye .dkeqa dizeek

.awri epiax ly eceqia iz`vn ok ,opgei
äùåòä
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áéáñ,milyexi ly dzcn iab (gn) l`wfgi seqa aizk `xw i`de Ð sl` xyr dpny

mitl` zrax` (lr) dreaix zcn z`vnpc ,mipw sl` xyr dpny dtiwid cizrlc

.zen` yy dpwd zcne ,agex mipw ze`n ynge mitl` zrax` lr jxe` mipw ze`n ynge

iqxt mitl` xqipnz mixtqa aezky dne`l` ?`xwa aizk in iqxt eh`c ,iqxt qxb `l Ð

,`ed jexa yecwd inw `xc itl` xqipnz opiqxb

mitl` zrax` reaix z`vnpc dpwd swid `ede

ynge mitl` zrax` lr jxe` mipw ze`n ynge

:(gn l`wfgi) `xw aizk ikdc ,agex mipw ze`n

e"ze`n yng oetv z`tn xird ze`vez dl`

dni z`te" (my) aizke "dcn mitl` zrax`e

(my) aizke "dcn mitl` zrax`e ze`n yng

"dcn mitl` zrax`e ze`n yng dabp z`te"

zrax`e ze`n yng dncw z`te" (my) aizke

.sl` xyr dpny aiaq :aizk xcde "dcn mitl`

aizk milyexi iab `xwc ab lr s`eopiyxc Ð

aizkc ,`ed jixa `ycew dinwc `xcc dipin

dny 'd mein xird mye" `xwc ditiqa."

úçàllk okzi `l Ð gafnl zg`e alell

`l` bilt `l dwexa oa opgei iaxc yxtl

ly zeixg xaqc ,bilt inp edlek` `l` .iriaya

ikid ik .daxr `le ,dray lk oi`ian eid lwc

epiidc ycwnl cg` "iaxr" yixcc le`y `a`c

lk epiidc dkldn edl `wtpc opax oke ,dray lk

"iaxr" edl yixc dwexa oa opgei 'xe .dray

`de .dil zil dklde ,"lefbd alel"c i`pz x`yk

"meid eze`e" `zipzn ipzwcmei `wec e`l Ð

oa opgei 'xc `nrh yxtnc iel 'xl ,edine .cg`

,`xaq `l` yixc `xwn `le ,xnzk dwexa

mdl oi`y l`xyi ly oqeliwl dti oniq `edy

minyay mdia`l cg` al `l`xyt` (i`) Ð

didi oia cg` mei didi oia ,cg` mei `l` ied `lc

:eid ediiexze ,dlha daxr dzid `l dray lk

.lwc ly zeixge daxr ly zeiaxn

ãçàalele dkeq oi` Ð dray df cg`e df

`l` jxan oi` alel`c ,dkxal oiey

dl qpkpc zni` lk dkeq la` ,meia zg` mrt

meia minrt xyr elit`e ,oyie dzyie lk`iy ick

lk oilitz` dedc icin ,zg`e zg` lk` jxanÐ

dil inxzn i`c ,dkeqc `nrh epiide .ogipny onf

`zcerqlr s` ,dkeql ueg lkinl xyt` `l Ð

oilitz oke .dkeqa meia ea lk` xaky itlk Ð

la` .erexfae ey`xa oigpen ediy ozevn meid

,meia zg` mrt `l` ezevn xwir oi` alel

.dia witp didab`cn :(`,an dkeq) opixn`ck
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éaø øîà ."çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç eøñà"¦§©©£¦©©§©¦§¥©¨©©¦
íeMî äéîøéíeMî ïðçBé éaøå ,éçBé ïa ïBòîL éaøéaø ¦§§¨¦©¦¦§¤©§©¦¨¨¦©¦

äNBòä ìk :éúBkîä ïðçBé éaø íeMî éæBçnä ïBòîL¦§©§¦¦©¦¨¨©©¦¨¨¤
äiúLe äìéëàa âçì øeqéà¯áeúkä åéìò äìòî ¦¤¨©£¦¨§¦¨©£¤¨¨©¨

eøñà" :øîàpL ,ïaø÷ åéìò áéø÷äå çaæî äða eìéàk§¦¨¨¦§¥©§¦§¦¨¨¨§¨¤¤¡©¦§
øîà äi÷æç øîà ."çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç©©£¦©©§©¦§¥©¨©¦§¦¨¨©
ïìek úåönä ìk :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨©¦§Ÿ¨
éöò" :øîàpL ,ïúìéãb Cøc àìà ïäa àöBé íãà ïéà¥¨¨¥¨¤¤¨¤¤§¦¨¨¤¤¡©£¥
"íéãîBò íéhL éöò" :éëä éîð àéðz ."íéãîBò íéhL¦¦§¦©§¨©¦¨¦£¥¦¦§¦

¯íéãîBòL"íéãîBò" :øçà øác .ïúìéãb Cøc¯ ¤§¦¤¤§¦¨¨¨¨©¥§¦
"íéãîBò" :øçà øác .ïéetéö úà ïéãéîònL¯ànL ¤©£¦¦¤¦¨¨¨©¥§¦¤¨

:øîBì ãeîìz ,ïééekéñ ìèáe íøáéñ ãáà øîàzéöò" Ÿ©¨©¦§¨¨¥¦¨©§©£¥
.íéîìBò éîìBòìe íìBòì íéãîBòL "íéãîBò íéhL¦¦§¦¤§¦§¨§§¥¨¦
ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤
ïécä ïî Bìek íìBòä ìk úà øBèôì éðà ìBëé :éçBé©¨£¦¦§¤¨¨¨¦©¦

,äzò ãò éúàøápL íBiîéìîìéàåénò éða øæòéìà ¦¤¦§¥¦©©¨§¦§¨¥¡¦¤¤§¦¦¦
¯íìBòä àøápL íBiîíúBé éìîìéàå ,åéLëò ãòå ¦¤¦§¨¨¨§©©§¨§¦§¨¥¨

eðnò eäifeò ïa¯.BôBñ ãò íìBòä àøápL íBiî ¤¦¨¦¨¦¤¦§¨¨¨©
ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤

ïä óìà íà ,ïéèòeî ïäå äéiìò éða éúéàø :éçBé¯ ©¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦¦¤¤¥
íä äàî íà ,ïäî éðáe éðà¯íà ,ïäî éðáe éðà £¦§¦¥¤¦¥¨¥£¦§¦¥¤¦

ïä íéðL¯àäå ?éàä éìek éøèeæ éîe .ïä éðáe éðà §©¦¥£¦§¦¥¦§¥¥©§¨
àLãe÷ dén÷c äåä àøc éôìà éøñ éðîz :àáø øîà̈©¨¨§©¥§¥©§¥¨¨£¨§©¥§¨

éøaàì !"óìà øNò äðîL áéáñ" :øîàpL ,àeä C §¦¤¤¡©¨¦§Ÿ¨¨¨¤¤¨
àä ,äøéànä àéøì÷tñàa éìkzñîc àä :àéL÷©§¨¨§¦§©§¦§©§©§©§¨©§¦¨¨

¯àìcéìkzñîãe .äøéànä àéøì÷tñàa éìkzñî §¨¦§©§¦§©§©§©§¨©§¦¨§¦§©§¦
øîà àäå ?éàä éìek éøèeæ éî äøéànä àéøì÷tñàa§©§©§©§¨©§¦¨¦§¥¥©§¨¨©
éìa÷îc é÷écö àzéLå ïéúìzî àîìò úeçt àì :ééaà©©¥¨§¨§¨¦§¨¦§¦¨©¦¥¦§©§¦

"Bì éëBç ìk éøLà" :øîàpL ,íBé ìëa äðéëL étà¯ ©¥§¦¨§¨¤¤¡©©§¥¨¥
àä :àéL÷ àì !eåä àzéLå ïéúìz àiøèîéâa å"ì¯ §¦©§¦¨§¨¦§¦¨¨¨©§¨¨

àä ,øáa éìééòc¯ïúøéèt úòLa" .øa àìa éìééòc §¨§¦§©¨§¨§¦§¨©¦§©§¦¨¨
÷ àäå .'åëå "íéøîBà ïä äîíéîL íL ózzLî à ¨¥§¦§¨¨¦§©¥¥¨©¦

øçà øáãå íéîL íL ózLîä ìk :àéðúå ,øçà øáãå§¨¨©¥§©§¨¨©§©¥¥¨©¦§¨¨©¥
eðà Eìe íéãBî eðçðà déì :øîà÷ éëä !"Bcáì 'äì ézìa" :øîàpL ,íìBòä ïî ø÷òð¤¡¨¦¨¨¤¤¡©¦§¦©§©¨¦¨¨©§¨£©§¦§¨
àîòè éàî :àðeä áø øîà ."ìBça eäNòîk" .ïéñì÷î eðà Eìe ,íéãBî eðçðà déì ,ïéçaLî§©§¦§¨£©§¦§¨§©§¦§©£¥©¨©©¨©©§¨

ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøc¯"úBtk" :áéúëc¯:éøîà ïðaøå .çaænì úçàå áìeìì úçà ,íéðL §©¦¨¨¤§¨¦§¦©§©¦©©©¨§©©©¦§¥©§©¨©¨§¦
øîúk :øîBà éåì éaø .áéúk "útk"ãçà áì àìà Bì ïéà äæ øîz äî ,¯ïéà ìàøNé óà ©©§¦©¦¥¦¥§¨¨©¨¨¤¥¤¨¥¤¨©¦§¨¥¥

äkeñå ,äòáL áìeì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .íéîMaL íäéáàì ãçà áì àìà íäì̈¤¤¨¥¤¨©£¦¤¤©¨©¦¨©©§¨¨©§¥¨¦§¨§¨
íéîiî úBìéì é÷ñôîc áìeì ?àîòè éàî .ãçà íBé¯,àeä déLôð détàa äåöî àîBé ìk ¤¨©©§¨¨§¦§§¦¥¦¨¦¨¨¦§¨§©¥©§¥

íéîiî úBìéì é÷ñôî àìc äkeñ¯äðç øa øa äaøå .eîc àëéøà àîBé ãçk äòáL eäìek ¨§¨¦§§¦¥¦¨¦§¦§¨§©¨£¦¨¨§©¨©©¨¨
àúééøBàc äkeñ ?àîòè éàî .ãçà íBé áìeìå ,äòáL äkeñ :ïðçBé éaø øîà¯áìeì ,äòáL ¨©©¦¨¨¨¦§¨§¨¤¨©©§¨¨§©§¨¦§¨¨

ïðaøc¯øîà .äòáL äæ ãçàå äæ ãçà :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék .àîBé ãça déì éâñ §©¨©©¦¥§©¨¦£¨¨¦£©©¦¨¨¤¨¤§¤¨¤¦§¨¨©
:éáéúéî .äkeqa déúååk éîéé÷ éàøBîà eäìeëc ,Cãéa äðç øa øa äaøc èB÷ð :óñBé áø©¥§§©¨©©¨¨§¨¨§§£¨¥¨§¦§¨¥©¨¥¦¦
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dkeq(ycew zay meil)

,'çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç eøñà'oeyl 'exq`' miyxece ¦§©©£¦©©§©¦§¥©
miqcd dylya 'mizeara' ,aleld ly dceb`d lr dxiyw
lr minc oznk df ixd ,drilw oink milicb odilry mizear

.gafnd zepxw
:df weqt lr ztqep dyxc,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©

ïðçBé éaøåok xn`ïðçBé éaø íeMî éæBçnä ïBòîL éaø íeMî §©¦¨¨¦©¦¦§©¨¦¦©¦¨¨
øeqéà äNBòä ìk ,éúBënädceb` -äiúLe äìéëàa âçì`xewy ©¨¦¨¨¤¦¤¨©£¦¨§¦¨
,dizye dlik`a bper bglçaæî äða eléàk áeúkä åéìò äìòî©£¤¨¨©¨§¦¨¨¦§¥©

,'çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç eøñà' øîàpL ,ïaø÷ åéìò áéø÷äå§¦§¦¨¨¨§¨¤¤¡©¦§©©£¦©©§©¦§¥©
jkae ,zepnye zear zenda oeyl 'mizear' bgl etiqed yxece

.gafnd zepxw lr minc oznk aygi
úBönä ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨©¦§

ïlek,rwxwd on gnevd xac `ed devnd utgyïäa àöBé íãà ïéà ¨¥¨¨¥¨¤
ïúìéãb Cøc àlàeilr gnevy dne dhnl yxeyd ,rwxwd on ¤¨¤¤§¦¨¨

,dlrnl,mlecib zxevn jetd mcinrn xy`k `leøîàpL¤¤¡©
okynd iyxwa,'íéãîBò íéhL éöò'ozlicba ecnry enkiyxwne , £¥¦¦§¦

jxca mlhil yiy eipine alelk zeevnd x`yl ecnl okynd
.mktdl `le ,oli`a mzlicb'íéãîBò íéhL éöò' éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦£¥¦¦§¦

íéãîBòLkïúìéãb Cøc.xaegnaúà ïéãéîònL 'íéãîBò' øçà øác ¤§¦¤¤§¦¨¨¨¨©¥§¦¤©£¦¦¤
ïéetéöea reaw `ede ,eilry adfd ietiv z` wifgn yxwd - ¦¨

zcink ekeza lelgd adf ly qhn ietivd did `le ,mixnqna
ietivd z` cinrn yxwd oi` df ote`ay ,yxwdcner `ed `l`

.eili`n'íéãîBò' øçà øác,okynd iyxw efpbpy xg` lr yxcp ¨¨©¥§¦
øîàz ànLefpbpy xg`yíøáéñ ãáà,cer eaeyi `ly ,mpegha - ¤¨Ÿ©¨©¦§¨

ïééekéñ ìèáe,odl oiteve oikeq ep`y dn ,mhan -øîBì ãeîìz ¨¥¦¨©§©
íéîìBò éîìBòìe íìBòì íéãîBòL 'íéãîBò íéhL éöò'hley oi`y £¥¦¦§¦¤§¦§¨§§¥¨¦

.mirleze oeawx mda
éðà ìBëé ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨£¦

,äzò ãò éúàøápL íBiî ïécä ïî Blek íìBòä ìk úà øBèôìyiy ¦§¤¨¨¨¦©¦¦¤¦§¥¦©©¨
,mdilr obdle mlerd iayei lk zepeer z` leaql ,izeiekf gka

énò éða [øæòìà] (øæòéìà) éìîìéàåxfrl` z` inr sxv` m` - §¦§¨¥¤§¨¨§¦¦¦
oicd on mlerd z` epizeiekfa xehtl lkep ,ipaàøápL íBiî¦¤¦§¨

eäifeò ïa íúBé éìîìéàå ,åéLëò ãòå íìBòädcedi jln,eðnò ¨¨§©©§¨§¦§¨¥¨¤¦¨¦¨
miyp`d lr obdl epgekaBôBñ ãò íìBòä àøápL íBiîcr - ¦¤¦§¨¨¨©

.mlerd miizqiy
éða éúéàø ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨¦¦§¥

äéiìòdpiky ipt zlawnd zkdn zeidl miie`xd miwicv -ïäå £¦¨§¥
,ïéèòeîdilr ipay `edd xecay zeixad iyrn itl d`xy xnelk ¨¦

,md mihrenïä óìà íàip` ghaen ,dilrd ipayïäî éðáe éðà- ¦¤¤¥£¦§¦¥¤
,dilr ipa mze`néðáe éðà ïä íéðL íà ,ïäî éðáe éðà íä äàî íà¦¥¨¥£¦§¦¥¤¦§©¦¥£¦§¦

ïä.:`xnbd dywnéàä élek éøèeæ éîeipt ilawn miwicvd ike - ¥¦§¥¥©
,jk lk mihren dpikyäåä àøc éôìà éøñ éðîz ,àáø øîà àäå§¨¨©¨¨©§¥§¥©§¥¨¨£¨

éøa àLãe÷ dén÷càeä Cy -miwicv ly zexey sl` xyr dpen §©¥§¨§¦
,`ed jexa yecwd iptl miayei,'óìà øNò äðîL áéáñ' øîàpL¤¤¡©¨¦§Ÿ¨¨¨¨¤

xecd lkay miwicvd `ny i`gei xa oerny iax wtzqd cvike
:`xnbd zvxzn .mipy `l` mpi`àä ,àéL÷ àìmdy mze` - Ÿ©§¨¨

miwicvd md mihrenäøéànä àéøì÷tñàa éìkzñîcdvigndy - §¦§©§¥§©§©§©§¨©§¦¨
,micceae oihren md ,dxi`n dpikyl mdipia zvvegdàäixac - ¨

miwicvdn md ,zexey sl` xyr dpeny yiy `axéìkzñî àìc§Ÿ¦§©§¥
äøéànä àéøì÷tñàa.xexiaa mi`ex mpi`e:`xnbd dywn §©§©§©§¨©§¦¨

åmiwicvdéàä élek éøèeæ éî äøéànä àéøì÷tñàa éìkzñîã §§¦§©§¥§©§©§©§¨©§¦¨¦§¥¥©
,mipy `l` mpi`y okziyïéúìzî àîìò úeçt àì ,éiaà øîà àäå§¨¨©©©¥Ÿ¨¨§¨¦§¨¦

é÷écö àzéLåxec lka [miwicv dyye miyelyÎ]étà éìa÷îc §¦¨©¦¥¦§©§¥©¥
íBé ìëa äðéëL,mei lk dpiky ipt milawny -ìk éøLà' øîàpL §¦¨§¨¤¤¡©©§¥¨

,eåä àzéLå ïéúìz àiøèîéâa B"ì 'Bì éëBçixy` aezkd z` yxece ¥§¦©§¦¨§¨¦§¦¨¨
.e"l oipnk `idy dpiky ipt d`exd zkl mikgnd miwicvd

:`xnbd zvxznøáa éìééòc àä àéL÷ àìmpi`y ,zeyxa - Ÿ©§¨¨§¨§¥§©
d eklniy cr uega miakrzne jk lk miaeygdpikya mik`ln

zegt `l yi xec lkae miaexn md ,qpkidl zeyx mdl ozil m`
,ef dbxca miwicv e"lnøa àìa éìééòc àäakriy in oi`y - ¨§¨§¥§Ÿ©

.mihren md ,zeyx zlihp `ll cin miqpkp mde mcra

:dpyna epipy'eëå íéøîBà ïä äî ïúøéèt úòLaitei gafn jl itei ¦§©§¦¨¨¨¥§¦§
dywn .gafn jle dil gafn jle dil xne` xfrl` iax ,gafn jl
gafnde d"awd z` ,xfrl` iax zrcl egaya llek cvik :`xnbd

,cg`kózLîä ìk àéðúå ,øçà øáãå íéîL íL ózzLî à÷ àäå§¨¨¦§©¥¥¨©¦§¨¨©¥§©§¨¨©§©¥
íìBòä ïî ø÷òð øçà øáãå íéîL íLøîàpL ,mxgi midl`l gaef' ¥¨©¦§¨¨©¥¤¡¨¦¨¨¤¤¡©

.'Bcáì 'äì ézìa:`xnbd zvxzníéãBî eðçðà déì ,øîà÷ éëä ¦§¦©§©¨¦¨¨©§¨£©§¦
,dlilg ea mixtek ep` oi`e epidl` `edyEìegafndïéçaLî eðà §¨§©§¦

,epilr xtkl d"awd iptl aiag dz`yeðà Eìe íéãBî eðçðà déì§¨£©§¦§¨
.ïéñl÷îipy `l` miny my mr gafnd z` llek epi`y `vnp §©§¦

eci lr xgapy gafnl gaye d"awda d`ced ,md micxtp mixac
.epilr xtkl

:dpyna epipyìBça eäNòîkoa opgei iax ,'eke zaya edyrn jk §©£¥©
icva oze` oihaege oi`ian eid lwc ly zeixg ,xne` dwexa

.zeixg heag `xwp meid eze`e gafnd:`xnbd zx`anáø øîà̈©©
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøc àîòè éàî ,àðeäly zeixg oi`ian eidy ¨©©£¨§©¦¨¨¤§¨

,lwcúBtk' áéúëc'mixnYmdy miax oeyl,íéðLjixvy cnll ¦§¦©§¨¦§©¦
gwil,çaænì úçàå áìelì úçàmyl lhipd aleldn ueg xnelk ©©©¨§©©©¦§¥©

oihaege [eilr lcb aleldy] lwc ly zeixg oi`ian eid ezevn
.gafnd iciva oze`áéúk 'útk' éøîà ïðaøå,cigi oeyloi` jkle §©¨¨¨§¥©©§¦

cva dhaga devn llk oi`e alela `l` lwcd oina devn
.gafnd,øîBà éåì éaøz`adl dwexa oa opgei iax ly enrh ©¦¥¦¥

`nlra aeh oniql `l` dxezd on devn epi` lwc ly zeixg
mifnex ep` lwc ly zeixg z`adae ,l`xyi ly ogaye oqeliwl

md l`xyiyøîúk,lwcd lr lcbdáì àlà Bì ïéà äæ øîz äî §¨¨©¨¨¤¥¤¨¥
ãçàmitpra `le edaeb lk ipt lr sewfd rfba `l` sxy el oi` - ¤¨

,zecaknaeíéîMaL íäéáàì ãçà áì àlà íäì ïéà ìàøNé óà- ©¦§¨¥¥¨¤¤¨¥¤¨©£¦¤¤©¨©¦
.mewnd lr welg mal oi`e 'da dpen`a dnly mzrc

à,ìàeîL øîà äãeäé áø øîzevn lráìeìlk oikxanäòáL ¨©©§¨¨©§¥¨¦§¨
,elhil `ayk mei lk ,miniäkeñå`l` dilr oikxan oi`ãçà íBé §¨¤¨

.eixg`y minid lk z` jka mixhete ,oey`xd meia ,cala
zl`ey:`xnbdàîòè éàîdaiyil alel zlihp zevn oia wlgl ©©£¨

zevn :`xnbd dper .dkeqaíéîiî úBìéì é÷ñôîc ,áìeì- ¨§©§§¥¥¦¨¦
`l` zbdep alel zevn oi` oky minid oia miwiqtn zelildy

,meiaàeä déLôð détàa äåöî àîBé ìkdevn `ed mei lk - ¨¨¦§¨§©¥©§¥
zevn la` ,ycgn mei lk jxal wewf jkle ,zcxtpàìã äkeñ¨§Ÿ

íéîiî úBìéì é÷ñôîzelilae minia zbdep dkeqa daiyi oky ©§§¥¥¦¨¦
,raw zxick dzeyrleîc àëéøà àîBé ãçk äòáL eälek- §¦§¨§©¨£¦¨¨

,`id zg` devn oleky jex` cg` meik minid zray miaygp
minid x`ye ,devnd dligzn eay oey`xd meia jxan jkle

.df oiprl oey`xd meid jyndk miaygpøîà äðç øa øa äaøå§©¨©©¨¨¨©
ïðçBé éaø,jtidläkeñlk dilr oikxanäòáL,miniáìeìåoi` ©¦¨¨¨¦§¨§¨

`l` eilr oikxanãçà íBé:`xnbd zx`an .oey`xd meia -éàî ¤¨©
äkeñ ,àîòèdzeevnyàúééøBàcxn`py mini dray lkbk `xwie) ©£¨¨§©§¨

(andilr jxal daeyg ,'mini zraW EaWY zMQA'äòáL,mini ©ªŸ¥§¦§©¨¦¦§¨
eli`eáìeìezaegyïðaøcezeevn oi` dxezd ony ,minid x`ya ¨§©¨¨

xn`py oey`xd meia `l` oileaba(n bk `xwie)mFIA mkl mYgwlE'§©§¤¨¤©
,'oFW`xdàîBé ãça déì ébñon ezevny oey`xd meia jxal ic - ¨¦©¦¥§©¨

.opaxcn `l` mpi`y minid x`ya jxal oi`e dxezdïéáø àúà ék¦£¨¨¦
äòáL äæ ãçàå äæ ãçà ,ïðçBé éaø øîàoia dkeq zevn lr oia - ¨©©¦¨¨¤¨¤§¤¨¤¦§¨

meyn mei lk jxan alel lr ,mini dray oikxan alel zevn lr
dkxa oiprl dzegt ezlrn oi`e] eaeig z` miwiqtn zelildy
lky mini dray jxan dkeq lr s`e ,[opaxcn ezevny zngn

.dkeqa lek`l aiig ixd lek`l utgy mrtèB÷ð ,óñBé áø øîà̈©©¥§
Cãéa äðç øa øa äaøcdpg xa xa dax ixack hewpl yi dkldl - §©¨©©¨¨¦¨

,mini dray dkeq zevn lr jxal yiy opgei iax mya xn`y
meynéàøBîà eäleëc,oecipa opgei iax ly ezrc z` exn`y §§¨¨¥

äkeña déúååk éîéé÷iax zrcy `vnpe ,[alela `l` ewlgp `le] ¨§¥§¨¥§¨
xn`y l`eny lr welge ,mini dray jxal yi dkeq lry opgei
opgei iaxe l`enye ,oey`xd meia `l` dkeq lr oikxan oi`y

.opgei iaxk dkld
:`xnbd dywnéáéúéî¥¦¥
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אגרות קודשר

 ב"ה,  ט' אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

ועד צעירי אגודת חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קראתי הפרטי-כל של אסיפתם, אשר כבר עורכים תכנית לעבודה ממשית, 
ואף שחדוה תקיעה בלבאי בסטרא דא, הנה בכי' תקיעה בלבאי מסיטרא דא, אשר כמה וכמה חסרים 
ברשימת המשתתפים. אבל תקותי אשר במשך הזמן גם אלו יצטרפו אליהם. ולא מצא הקב"ה כלי 

מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. כמובן שיצטרפו אליהם מבלי שיוותרו הם על ענינים עקריים.

ועל של עתה באתי לעוררם על היום הצח והבהיר הוא יום ח"י אלול הבע"ל, אשר בטח ינצלו 
אותו במרץ וחיות שם מסגולות הצעירים, להפיץ את רעיון הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, אשר יום 
הולדתם, ברוחניות ובגשמיות, הוא יום ח"י זה. ולהפיץ רעיון זה בחוגים היותר רחבים ואף שהם לעת 
עתה עדיין רחוקים מסביבתנו שלנו. וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהחילוק 
וכל  יושבים בביתם ובמקומם,  שבין העולמ'שע וחב"ד, אשר סדר הגדולים של העולמ'שע הי' שהיו 
התאב לתורה הי' בא אליהם ליהנות מזיו תורתם. משא"כ מהבעש"ט ואילך, שהם הנהיגו את הסדר 
שהי' הבעש"ט מסבב בעיירות ואינו מחכה עד שיבואו אליו ויאמרו צמאים אנו לדבר הוי' אלא הוא 
בכבודו ובעצמו הי' מכתת רגליו ממקום למקום מעיר לעיר ומכפר לכפר והי' מפיץ את תורת דברי 

אלקים חיים )ספר השיחות, קיץ ת"ש, אחרון של פסח, בסעודת היום(.

במקומות  הסיבוב  ידי  על  וכנ"ל  הבע"ל,  תשרי  חודש  את  לנצל  איך  עבודה  תכנית  לסדר  ב( 
שונים, באה"ק ת"ו, או במשך הימים נוראים, או בימים דזמן שמחתנו, והעיקר שיהי' באופן מסודר, 

ובאופן שיקיפו שטחים היותר גדולים ומספר אנשים ונשים וטף היותר גדול.

ג( תשומת לב מיוחדה בכל הנ"ל דורשים אחינו בני תימן, פרס וכו' אשר מצד אחד אין להם 
לע"ע שום ידיעה מתנועת החסידות תורתה ודרכי', ומצד שני מוכשרים הם ביותר, מצד היראת שמים 
שבהם והתקשרותם בתורת הקבלה ואמונת צדיקים, לקבל כל דבר אמת שיורו אותם בתורת דא"ח 

שנחלו לנו כ"ק נשיאינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

אתענין לדעת מהפרטים של התכנית אשר הציגו להם בזה, ומהנכון ביותר שיתייעצו בכהנ"ל 
עם מנהלי אגודת חסידי חב"ד, אשר אף כי על שכם הצעירים מוטל חלק גדול של עבודה הנ"ל הקשורה 
בטלטול הדרך הדורש מרץ וחיות ביותר, אבל, מאידך גיסא, כיון שאמרו רז"ל סתירת זקנים בנין, על 

אחת כו"כ שבנין זקנים הוא בנין.

אבל  הנ"ל,  בעבודה  הקשורות  ההוצאות  את  לכלכל  מספיקים  אמצעים  ידי  תחת  אין  לע"ע 
בהיות רצוני חזק להשתתף גם מכאן בהוצאות בענין נעלה כזה, ומבלי האפשריות מפני כמה טעמים 

לשלוח כסף מפה, הנני מסגיר פה סרטיפיקט לחבילות וארז"ל שוה כסף ככסף.

ע"ד עסקנות  וכן חוברת  נשלח להם קטע משיחת שבת מברכים חדש אלול,  במעטפה בפ"ע 
ציבורית חב"ד שיצא לאור זה עתה, כל זה בדואר אויר, ומטובם לאשר קבלת הנ"ל.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל החברים שי' הם וב"ב וכל אשר להם, כלם יעמדו על הברכה 
לשנה טובה ומתוקה.

המחכה לבשורות טובות.
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ãLéîLz íeL íäa LnzLäì àlL íäéìò ãét÷î àeäå äøBçñì íéãîBò íäL íéìkä ìëå[gnìò óà , §¨©¥¦¤¥§¦¦§¨§©§¦£¥¤¤Ÿ§¦§©¥¨¤©§¦©©
øúBéa íéø÷éä íéìk íðéàL ét[hnéøö ïéàå ,,äøBçñì ïðéàL ét ìò óà øúBéa íéø÷éä íéìk øîBì C ¦¤¥¨¥¦©§¨¦§¥§¥¨¦©¥¦©§¨¦§¥©©¦¤¥¨¦§¨

øeqàì ízëàìnL àlà[píäéìò ãét÷îe ,[`pøçà LéîLz íäa LnzLälî[apíäéîã eúçté àlL[bp¯ ¤¨¤§©§¨§¦©§¦£¥¤¦§¦§©¥¨¤©§¦©¥¤Ÿ¦¨£§¥¤
BîB÷î Cøöì elôà úaLa Bìèìèì øeñà[cpéøvL eðéäc ,çpî äæ éìkL íB÷îa LéîLz äæéà LnzLäì C ¨§©§§§©¨£¦§Ÿ¤§§©§¤¨¦§¦§©¥¥¤©§¦©¨¤§¦¤ª¨

LéîLz äæéà LnzLäì CìîpL eðéäc ,Bôeb Cøöì Bà ,íL[dp.äæ éìk óeâa ¨§Ÿ¤§©§¤¦§©§¦§©¥¥¤©§¦§§¦¤
äëLçMî ïk CìîpL àeäå)[fpÎepäö÷îì úìòBî äáLçnL ,Bìèìèì øzî ¯ íBé ãBòaî ïk Cìîð íà ìáà ,[gp, §¤¦§©¥¦¤£¥¨£¨¦¦§©¥¦§ª¨§©§§¤©£¨¨¤¤§ª§¤

.(øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
ùéîùú íåù [çî המותר עראי תשמיש לא אפילו -

בת.בש 
øúåéá íéø÷éä [èî.מאוד יקרים -

øåñéàì íúëàìîù [ð להיתר שמלאכתו כלי אבל -
כיס  חיסרון מחמת מוקצה נעשה לא אם 46לעולם וגם ,

או  שעון וכגון בשבת, בו ישתמש שלא בבירור יודע
קופסאות  וקריסטל, זהב כלי הקיר, על התלויה תמונה
- וכיוצא-בזה נדירים יד כתבי יקרות, אתרוג או טבק

בשבת  בטלטול .47מותרים
זו  בשבת כלל בו להשתמש שלא שמקפיד כלי ואפילו
בשבתות  פסח כלי וכגון משימושו הקצהו שלא אלא

כיס  חיסרון מחמת מוקצה אינו - .48השנה
íäéìò ãéô÷îå [àð שאם הכלי, בעל בדעת תלוי הכל -

אינם  אחרים אם גם מוקצה הוא הרי עליו מקפיד הוא
כלי  על להקפיד העולם דרך שאם אלא מקפידים,
קודם  בכלי בפועל להשתמש עליו מקפיד, אינו שהוא
מן  להפקיעו כדי לעולם לכך לייחדו או השבת

.49המוקצה 
øçà ùéîùú [áð מיועד אינו שהכלי תשמיש -

.50עבורו 
íäéîã åúçôé [âð לא ביותר יקר שאינו כלי אבל -

מייעודו  שונים שימושים בו לעשות מקפידים
.51המקורי 

åîå÷î êøåöì [ãð מותר לאיסור שמלאכתו כלי אבל -
מקומו  לצורך .52לטלטלו

ùéîùú äæéà [äð כלל שבדרך אף היתר, של תשמיש -
זאת. לעשות שלא מקפיד

äëùçùî [åð בבין האדם מדעת שהוקצה ומתוך -
כולו  היום לכל מוקצה נשאר .53השמשות,

פעמיים, חד כלים מאכלים, הם הכלל מן יוצאים
מן  ליטלם דרך הצורך שבשעת וכיוצא-בזה חיתולים

בשבת  אפילו להשתמש 54המוכר בשבת אפילו ונמלך ,
בלבד  עראי ולא קבוע באופן .55בהם

äëùçùî [æð עומד שיהיה בשבת כלי על הנמלך -
לצורך 56לסחורה  לטלטלו ואסור מוקצה הוא הרי ,

גופו  לצורך לטלטלו מותר אך מקומו, או .57עצמו
äö÷åîì úìòåî [çð לסחורה העומדים בכלים כגון -58,

במחשבתו  שהחליט לאיסור שמלאכתם כלים או

zetqede mipeiv
לדוד 46) (תהלה בשבת בו מלהשתמש בדעתו הקצהו שלא

א). ס"ק
אינה 47) אותם מטלטלים או משתמשים שלא העובדה

להראותם  צריך אם נדירות לעיתים שהרי הקפדתו, מחמת
אינם  ולכך שימושם, וזהו יטלטלם בזה וכיוצא למישהו

גדולה. קורה לעניין יא סעיף להלן וראה מוקצה,
כלי 48) משא"כ עכ"פ, בפסח משימוש הקצהו שלא כיון

הדין  הוא (ולכאורה כלל משימוש שהקצהו לסחורה העומד
כן  אם אלא בו, מלהשתמש שהקצהו למתנה העומד בכלי
המבואר  פי (על השבת לצורך לשבת במתנה ליתנו חשב

סט"ו). שו בסי'
נט.49) הערה כדלהלן
מקפידים 50) (ולא מיועד הכלי שעבורו שהתשמיש וכיון

לסחורה  העומד ככלי דינו בשבת, האסור שימוש הוא עליו)
תשמיש. לשום בשבת ראוי שאינו דלעיל

יקרים 51) שאינם כלים דין הֿו סעיפים להלן ראה
רגישותם. מחמת לשנות שלא עליהם שמקפידים

הכלי 52) לצורך לא אך הכלי בגוף שימוש לצורך וכן
יב. סעיף כדלהלן עצמו

חסרון 53) מחמת המוקצים כלים לעניין כז סעיף כדלהלן
בדעתו  נמלך אפילו מוקצה הוא ולכך בשבת, שנשברו כיס

לעולם. בו להשתמש
שכג.54) סי' ריש להלן המבואר עלֿפי
פג.55) הערה פ"כ שש"כ עיין
ובשבת 56) למדידה, משקפיים זוגות שני שלקח וכגון

או  למכירה, יחזור השני ואילו ילבש מהם איזה החליט
בעיניו. חן מוצא שלא בגד לחנות להחזיר שהחליט

לסחורה 57) עומד אינו ושוב שנית עליו כנמלך נחשב שאז
פ"כ  בשש"כ הובא ז, ס"ק שלא ובסי' ט, ס"ק תהל"ד (ע"פ
יכול  נו הערה דלעיל המשקפיים בנידון ולדוגמה, פג) הערה
אותם  למדוד נמלך אם שהניח המשקפיים ולטלטל בו לחזור

ומקומם. עצמם לצורך לא אך שוב,
המוקצה 58) מהם ונפקע מחשבתו ידי על שהוקצו

במחשבתו.
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ñék ïBøñç úîçî äö÷î àø÷pä eäæå[hp: §¤©¦§¨ª§¤¥£©¤§¦
ד  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

dkld ixe`ia
עליהם  .59להקפיד

ñéë ïåøñç úîçî [èð דעתו שהקצה היינו -
השבוע  בימות אפילו אלו בכלים כלל מלהשתמש

"חסרון  יהיה שלא כדי בשבת המותר לתשמיש ואפילו
בטלטול  אסורים ולכך - הכלי) של ערכו (הפסד כיס"

.60בשבת 

zetqede mipeiv
העולם 59) כל שדרך כיס חסרון מחמת המוקצה כלי אבל

שכך ל  בציונים (ראה בלבד במחשבה נפקע אינו - הקצותו
לעולם  אותם ייחד כן אם אלא רנט), בסי' קו"א ע"פ הוא
לייחדו, דרך שאין בדבר גם שמועיל המותר, לתשמיש גם

נבֿנג. סעיפים וכדלהלן

אלא 60) כלי תורת ממנו בטלה לא ממש כלי שהוא וכיון
דבר  אבל כיס, חסרון מחמת מוקצה מטעם בטלטול אסור
מקפיד  אם כלי, תורת עליו שיש אלא ממש כלי שאינו
סעיף  לעיל (ראה כלי תורת ממנו נתבטלה - בו מלהשתמש

ו). סעיף ולהלן כלי", "תורת גדר ג

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  והמותרת האסורה צידה שטז סימן ב חלק

Î חיים בעלי מיני על אלא נשמה נטילת משום חייבין אין
רמשים  אבל ונקבה מזכר ונהוין ורבים פרים שהם
כגון  בהן וכיוצא שהבאישו הפירות ומן הגללים מן הנהוין
פטור  ההורגן הקטנית שבתוך וכתולעים בשר של תולעים
ותחשים  באילים אלא נשמה נטילת היתה לא שבמשכן מפני

ונקבה. מזכר ונהוין ורבים פרים שהם וחלזון

אע"פ  נשמה נטילת משום בו יש הפרעוש מקום ומכל
מן  המתהווה שכל לפי ורבה פרה ואינו העפר מן שהווייתו
תחלת  כי ונקבה מזכר ורבה פרה כאלו בו יש חיות העפר
תוצא  אלהים ויאמר כמ"ש העפר מן היתה חיים בעלי בריית
לבנה  אבל הקופצת שחורה היא זו פרעוש ואיזהו וגו' הארץ
מפני  בשבת להורגה ומותר כינה הנקראת היא הרוחשת

הזיעה. מן שהיא

על  שמצאה או בשרו על כינה במוצא אמורים דברים במה
מוללן  מכנים בגדיו המפלה אבל מקרה דרך בגדיו
בידיו  להורגן אסור אבל למים) (אפילו וזורקן באצבעותיו
פרעושים  ג"כ ימצא שמא חוששין בגדיו שמפלה שכיון

ג"כ. ויהרגם

מותר  ראשו במפלה אבל בגדיו במפלה אמורים דברים במה
בראש: מצויין פרעושים שאין מפני בידיו הכנים להרוג

‡Î בהם וכיוצא שועלים מעורות הכנים אדם יקח לא
גוזז  משום בזה ויש העור מן שיער מנתק שהוא משום

הוא: ימות ולא רישיה פסיק לכך מתכוין שאינו ואע"פ

·Î נחשים כגון ודאי וממיתין נושכין שהן ורמש חיה כל
מהמזיקין  בהם כיוצא וכל שוטה וכלב השרפים
אפילו  בשבת להורגם מותר בודאי ממיתין הן שכשנושכין
שמא  כי בהריגתן נפש פיקוח שיש מפני כלל אחריו רצין אינן
השבת  את דוחה נפשות ספק וכל מישראל אדם שום ימיתו

שאפילו  להאומרים אף תורה של גמורה במלאכה אפילו
התורה. מן עליה חייבים לגופה צריכה שאינה מלאכה

אלא  בנשיכתן ממיתין אין שבודאי אותן אפילו מזיקין ושאר
במקומות  ועקרבים נחשים כגון בלבד הגוף את שמזיקין
כל  וכן בלבד שמזיקין אלא בנשיכתן לעולם ממיתין שאין
להורגם  מותר אחריו רצים הם שאם אומרים יש בהם כיוצא
אסורה  אינה לגופה צריכה שאינה מלאכה שכל להאומרים
ואינו  גזרו לא הגוף היזק שבמקום לפי סופרים מדברי אלא
אינו  שהפרעוש להרגו שאסור בשרו העוקץ לפרעוש דומה

בלבד. מצערו אלא הגוף מזיק

* * *
אסור  העתיד על שחושש אלא אחריו עתה רצין אינן ואם
מותר  אבל במתכוין נעשית שהיא הניכרת הריגה להרגם
אלא  להרוג כדי במתכוין ואפילו בהליכתו תומו לפי לדרסם
כלל  מכוין ואינו תומו לפי לו הולך כאילו עצמו שמראה
אסורה  אינה לגופה צריכה שאינה שמלאכה שכיון להרוג
הגוף  היזק במקום כלל עליה גזרו לא סופרים  מדברי אלא
הצריכו  שבזה אלא בעלמא חשש אלא שם אין אפילו
להראות  דהיינו לשנות דאפשר מה בכל בהריגתן לשנות

מ  אינו כאלו שיש עצמו ורמש חיה מיני ואפילו להרגם כוין
אין  ולפעמים ממיתין הן שלפעמים נפשות ספק בנשיכתן
אבל  אחריו רצין שאינן כל בהריגתן לשנות צריך ממיתין
אסור  בהם וכיוצא נמלים כגון מזיקין שאינן רמשים מיני
רישיה  פסיק שהוא אלא להרגם מתכוין אינו אפילו לדרסם

מצויים. שהם במקומות בהילוכו לדקדק וצריך

חייבים  לגופה צריכה שאינה מלאכה שאפילו ולהאומרים
תומו  לפי ולדרוס אחריו כשרצין להרוג התירו לא עליה
בנשיכתם  שיש ורמש חיה במיני אלא אחריו רצין כשאין
אסור  בנשיכתו לעולם ממית שאינו דבר אבל נפשות ספק
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שבת  מחללים שאין אחריו רץ ואפילו לדרסו אפילו
הגוף. היזק בשביל תורה של גמורה במלאכה

לו  יש נפש בעל כל מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
דהיינו  שאפשר במקום תורה של באיסור עצמו על להחמיר
ממנו  להשמר לו אפשר אם ידרסנו אל אחריו רץ אין אם

ממנו: שישמרו לאחרים ולהזהיר

‚Î שקורין) השממית בשבת שהורגין האנשים אותן
שיש  ואף מזקת אינה שהרי בידם למחות צריך שפי"ן)
מצוי  שאינו דבר מקום מכל המאכל לתוך שתפול לחוש
היא  מאלף אחת וגם המאכלים לכסות אפשר וגם הוא
אלא  התירו לא סכנה חשש בה היה אם וגם במאכל מסוכנת

תומו: לפי לדרוס

* * *
„Î שמגדל מי כגון אדם של ברשותו הגדילים ועוף חיה

ויונים  ותרנגולים אווזים או בחצירו או בביתו צביים
יוני  הצד אבל הן ועומדין ניצודין שהרי פטור בשבת הצדן
בא  שכשאדם הן צידה שמחוסרין חייב עלייה ויוני שובך
שאין  מה מקיניהן ולברוח להשמט עשוין הן מקיניהן ליטלן
נוח  בערב לכלובן באין שכשהן בבית הגדילים עופות כן
ולפיכך  ולברוח להשמט עשויין אינן שאז מפני שם לתופסן
כיון  צידה מחוסרים נקראים אינן לכלובן חוץ כשהן אף
סופרים  מדברי מקום ומכל מאליהן לכלובן יבואו שלערב
שנוח  למקום שיכנסו עד אחריהן לרדוף דהיינו לצודן אסור
משום  צידה איסור בלא אסור ביד לטלטלן אבל שם לתופסן

מוקצה.

שאם  כך כל גדול בית או בחצר כשהן אמורים דברים במה
לבקש  דהיינו מצודה צריכים היו אדם בני בין גדלו לא
כגון  צידה מחוסרים נקראים והיו שם לתפסם תחבולות
במרוצה  שם לתפסו יכול שאינו כך כל גדול בית שהוא
כל  גדול שאינו לחדר שיכנסו עד אחריהם שם ורודף אחת
כל  גדול שאינו בבית הם אם אבל בפניהם הדלת ונועל כך
כך  כל גדול בבית הן אפילו או הן ועומדין ניצודין כך
לבית  שיכנסו עד אותם ודוחה הרבים ברשות הן ואפילו

ומותר: כלל צידה כאן אין כך כל גדול אחר

‰Î של ברשותו הגדילים בהמות אבל ועוף בחיה זה וכל
הרבים. מרשות אפילו לצודן מותר אדם

שנתבאר. דרך על אלא לצודו ואסור חיה כשאר דינו וחתול

ואין  שמרדה פרה אפילו מרדו אם אבל מרדו בשלא זה וכל
הצד  כמו חייב בשבת הצדן שמרדו ועוף חיה לומר צריך
לערב: לכלובן יבואו לא ג"כ הללו שהרי הבר ועופות חיות

* * *

בשבת  ועניבה קשירה דין שיז, סימן ב חלק

היו ‡ במשכן שכן מלאכות מאבות הן והמתיר הקושר
רשתות  שכל ברשתותיהן ומתירין קושרין חלזון צידי
שצריך  ופעמים קיימא קשרי והן קשרים קשרים עשויות
וקושר  מכאן ומתיר זו על ולהוסיף זו מרשת חוטין ליטול

מכאן.

העומד  קיימא של קשר על אלא חייב אינו התורה ומן
זמן  כל כן שישאר דעת על שקושרו דהיינו לעולם להתקיים
להתירו  לו יצטרך שלא זמן וכל קיים להיות לו שאפשר
ויתירנו  קרוב בזמן להתירו לו שיצטרך שאפשר ואע"פ
יתירנו  מתי בדעתו זמן קוצב אינו וכשקושרו הואיל אעפ"כ
קיימא  של קשר נקרא זה הרי לעולם כן שישאר ואפשר
איזה  בדעתו קוצב אם אבל התרתו ועל קשירתו על וחייבים
זה  אין מאד ארוך זמן הוא אפילו בודאי יתירנו שאז זמן
התרתו  על בין קשירתו על בין ופטור התורה מן קיימא של
ועומד  הואיל קיימא של ג"כ זה נקרא סופרים מדברי אבל
אם  אבל להתירו בין לקשרו בין ואסור זמן איזה להתקיים
קשרים  כגון ביומו להתירו אלא כלל להתקיים עומד אינו
קושרן  שחרית שכשלובשן ומנעלים שבמלבושים

בשבת. ולהתירן לקשרן מותר מתירן ערבית וכשפושטן

תלמידי  כגון ביומן להתירן שלא בדעתו הוא אם אבל
ולא  מנעליהן חולצין ואינם בלילות שלומדים חכמים
שחרית  בשבת לקשרם אסורים בלילה מלבושיהן פושטים
בשבת  להתירן אסורים וכן ערבית להתירן שלא בדעתם אם
שלא  בדעתם היה החול מימות באחד אותן כשקשרו אם
כלום  בדעתם אין אם אבל שלאחריו בלילה מיד להתירם
ואף  בשבת לקושרם מותרים סתם קושרים אלא כשקושרין
אינן  זמן איזה לאחר עד בלילה אותן מתירין אינן שאח"כ
הקשירה  ובשעת הואיל קיימא של קשר כך בשביל נקראים
שבת  מוצאי בליל אותן יתירו שלא ודאי הדבר היה לא
מנעליהם  חולצים חכמים התלמידי גם לפעמים שהרי
קשרו  אם בשבת להתירן מותרין וכן ישכבו טרם בלילה
התירו  ולא מרובה זמן השבת לפני קשרו אפילו סתם
בודאי  זמן איזה לקיימן דרכו שלעולם קשרים אבל בינתיים
אפילו  בשבת לקושרן אסור ביומן להתירו לעולם דרכו ואין

להתירם. או בסתם

* * *
אינו  ימים ז' להתקיים עומד שאינו קשר שכל אומרים ויש
לקשרו  ומותר סופרים מדברי אפילו קיימא של קשר נקרא
ז' לקיימן דרכו הפעמים רוב אם ואפילו בשבת ולהתירו
תלמיד  כגון ז' בתוך אותו מתיר ג"כ שלפעמים אלא ימים
מלבושיו  פושט ולא מנעליו חולץ אינו הפעמים שרוב חכם
ימים  ז' קשריהם מקיים שנמצא לשבת משבת אם כי
קיימא  של קשר נקראים אינן ז' תוך מתירן ג"כ ולפעמים
עד  להתירן שלא קשירתן בשעת בדעתו יש כן אם אלא
אלא  קיימא של נקראים אינן סתם קושרן אם אבל ז' לאחר
המשיחות  כגון ימים שבעה לקיימם לעולם דרכו כן אם
לעולם  דרכו שאין מי הכתונת של הצואר בית בהן שקושרין
לקשרן  אסור לשבת משבת הכתונת כשמחלף אלא להתירן

בשבת. ולהתירן

כן  אם אלא הראשונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
נכרי: ע"י לעשות להקל יש אזי לכך הרבה צריך

קשר · על אפילו התורה מן חייבים שאין אומרים יש
אומן  מעשה הוא כן אם אלא לעולם להתקיים העומד
עושים  שהאומנים כקשרים ואמיץ חזק קשר שהוא דהיינו

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



c"agרד i`iyp epizeax zxezn

שקושרין  וסנדל מנעל רצועות קשרי כגון מלאכתן בשעת
הקושר  אבל בזה כיוצא בכל וכן עשייתן בשעת הרצענין
לו  נפסקה כיצד פטור אומן מעשה ואינו קיימא של קשר
או  בדלי חבל שקשר או וקשרו החבל נפסק וקשרה רצועה
שהם  הקשרים באלו כיוצא כל וכן הבהמה רסן שקשר
אסור  אבל פטור לקיימא אותם קושר אדם וכל הדיוט מעשה
אלא  לעולם להתקיים עומד אינו אפילו סופרים מדברי

שנתבאר. כשיעור

להתקיים  עשוי אינו אפילו אומן מעשה שהוא קשר אבל
לקשרו  סופרים מדברי אסור ביומו להתירו אלא כלל
העשוי  אומן מעשה קשר משום גזרה בשבת ולהתירו

התורה. מן עליו שחייבים לעולם להתקיים

* * *
למעשה  אומן מעשה בין כלל חילוק שאין אומרים ויש
מן  עליו חייבים הדיוט מעשה שהוא קשר שאפילו הדיוט
כלל  להתקיים עומד אינו ואם קיימא של הוא אם התורה

אומן. במעשה ג"כ מותר הדיוט במעשה שמותר בענין

לקשור  שלא ליזהר נהגו ולכן הראשונה כסברא להחמיר ויש
הוא  אפילו זה על זה קשרים ב' שהוא קשר שום להתיר או
נקרא  קשר איזה בקיאין אנו שאין מפני ביומו להתירו עומד
עומד  אינו אפילו ולהתירו לקשרו שאסור אומן מעשה
יש  היטב הדק קשור שהוא אמיץ קשר וכל כלל להתקיים

מ  זהו שמא בו גבי להסתפק על זה קשרים וב' אומן עשה
אין  צער במקום מקום ומכל אמיץ קשר כן גם הוא זה
עומד  אינו אם להתירו ומותר סופרים בדברי להחמיר
שלפי  כיון הדיוט מעשה בודאי שמותר בענין כלל להתקיים

אומן: מעשה בודאי אפילו מותר האחרונה סברא

קשר ‚ אבל זה על זה קשרים בב' אמורים דברים במה
מעשה  בקשר כלל בו להסתפק אין גביו על ועניבה אחד
עומד  אינו אם ענין בכל ולהתירו לקשרו ומותר אומן
עניבה  בלא בלבד אחד קשר אלא אינו ואם כלל להתקיים
אפילו  ולהתירו לקשרו ומותר כלל קשר נקרא אינו גביו על

לעולם. להתקיים עומד אם

בראש  קשר עשה אם אבל ביחד דברים ב' בקושר זה וכל
על  זה קשרים כב' דינו משיחה או חוט או חבל של אחד

דבר: לכל זה

מדברי „ אלא התורה מן קיימא של נקרא שאינו קשר

אחד  למדוד שקושר כגון מצוה לצורך לקשרו מותר סופרים
אם  לקשור מותר אומן מעשה קשר ואפילו תורה משיעורי

אחר: בענין למדוד אפשר אי

* * *
למקומן ‰ להחזירן מותר וסנדל מנעל רצועות לו נשמטו

שלא  כדי הרצועה בראש קשר יעשה שלא ובלבד
דברים  במה קיימא של קשר שהוא מפני הנקב מן תשמט
אבל  זה קשר לקשור שם רגילין שאין במקומות אמורים
שמא  גזרה להחזיר אפילו אסור לקשרו שרגילין במקומות
אלא  התירו לא רגילין שאין במקומות ואפילו יקשור
מפני  בשבת הרצועה ליתן אסור חדש במנעל אבל להחזיר
כשהנקב  אלא התירו לא להחזיר ואפילו כלי מתקן שהוא
צר  הוא הנקב אם אבל טורח בלי להחזיר ויכול רחב הוא
אלא  כמחזיר זה אין בתוכו הרצועה להכניס טורח שצריך
ברצועות  הדין וכן כלי תיקון משום ואסור בתחלה כנותן
בתחלה  במכנסיים להכניס מותר אבנט אבל מכנסיים של
תדיר  ולהוציא להכניס ועשוי שם מבטלו שאינו מפני בשבת
משיחה  להכניס אסור אבל כלי תיקון משום בו אין לפיכך

שם: שמבטלה מפני לשם

Â של קשר שאינו כובס שקשרו מקשר הצואר בית מתירין
אחר  מיד ביומו אותו מתירין  הפעמים שרוב קיימא
מתקן  שהוא מפני מחדש אותו פותחין אין אבל הכביסה
חייב  אינו קורע משום אבל בפטיש מכה משום וחייב כלי

ש"ב. בסי' שנתבאר כמו לתפור מנת על עושה א"כ אלא

ותפרו  האומן שחזר רק הצואר בית נפתח כבר אם אפילו
יכול  ואינו האומן שקשרו או עושים שהאומנים כדרך ביחד

החוטין. לחתוך אסור להתירו

גמר  קודם האומן שקשרו זה בקשר אמורים דברים במה
מכה  משום בה יש זה קשר חוטי שחתיכת הבגד מלאכת
מתוקן  כך ידי שעל הבגד מלאכת גמר שהיא לפי בפטיש
וכל  ללבשו מעולם מתוקן היה לא לכן וקודם ללבשו הבגד
כמו  בפטיש מכה משום בו יש מלאכה גמר שהוא דבר
גמר  אחר שנקשרו קשירות שאר אבל ש"ב בסי' שנתבאר
שבכתונת  המשיחות או הכיבוס קשרי כגון הבגד מלאכת
אין  מקום ומכל לחתכן מותר להתירן יכול ואינו שנקשרו
רגיל  אינו ואם בצנעא יעשה אלא הארץ עם בפני להקל
לשבת  משבת הכתונת כשמחליף אלא המשיחות להתיר

להתיר: שאסור כמו לחתכן אסור
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גופו ‰Â‰(יג) בבריאות הטעם יובן זה מכל הנמשל
שפל  היותר דעפר הדומם מן אדה"ר של
הדומם  העלאת שע"י כדי וחי. דצומח המדריגות מכל
העליונים  וחי הצומח חלקי כל היינו הכל יתעלה דגופו
התחתון  העלאת שע"י הנ"ל כלל ממשל כמובן ממנו
היה  ולזאת כו'. ממנו העליוני' כל העלאת יהיה מכולם
העפר  דומם בבחי' אדם נשמת אור שיתלבש ה' רצון
בעולמות  גם הכל יתעלו הדומם העלאת שע"י
כו' וחציר וחיות בהמות בשם שנק' כמלאכים העליונים
שאין  מהכל העליון שגם עד העליונים צו"ח בחי' שהן
אך  כו'. עצמה דחכמה האדם בחי' שהוא הימנו למעלה
לחיות  ולא דדומם בגוף השפל דוקא לאדם למה א"כ
המדרגה  השפלת מצד הוא הטעם עיקר אם ובהמות
וברור  דתקון הענין דעיקר הוא האמת אבל כו'. דדומם
דכתיב  דוק' האדם נשמת מצד הוא העולמות כל של
להיות  הכל יתעלה שע"י כו' בראתיו ולכבודי ביה

הבר  כל שלימות ביו"ד תכלית ששרשו לפי כנ"ל. ואים
הכל  אתברירו דוקא ובחכמה הכל הכולל דחכמה
על  שע"כ כו' באפיו ויפח כמ"ש כו' הוי"ה נר וכתיב

כנ"ל. ממש דא"ס העצמות בחי' עד הכל יתעלו ידו
שאין  דדומם בגוף שהושפל הוא עצמו הטעם ומזה
העליונים  כל יתעלה תחתון שמהיותר כדי הימנו למטה
דנתב"ס  משום דוקא דאדם הנשמה ע"י אבל ממילא
כל  והעלאת לבירור כאן יש סבות ב' ונמצא כנ"ל.
מהכל  שהעליון נשמתו מצד א' האדם. ע"י העולמות
תחתון  היותר גופו מצד והב' ע"י. להתעלות הכל יכול
וסב"ת  דנתב"ס משום טובים כאחד ושניהם כו' מהכל
שבהעלאה  ואו"ח שבאו"י מדריגות ב' והן (כמשי"ת).
דוקא  האדם נשמת וע"כ משניה'. להיות צריך ותקון
(וכמו"כ  וד"ל. זולתו בריאה ולא בדומם שהושפל הוא
בחי' תתאה ה"א שבחי' האצי' בעולם למעלה יובן
בה  נתלבש דאצי' המשכן בקרקע אשר עפר ונק' דומם
העליונים  כל שיתעלו כדי דנתב"ס דחכמה מיו"ד
העליונות  מדרגות כל והן דאצי' דומם מבחי' שלמעלה
וי"ו  אותיות והן דאצי' וחי צומח בבחי' שהן דאצי'
כנ"ל  צו"ח בבחי' שהן כו' דאצי' ובינה מדות ה"א
דחכמ' ביו"ד הוא דאצי' אדם שנשמת ומטעם וד"ל).

וד"ל: כנ"ל המאציל שבעצמות עלאה

miwl` 'd xviie
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¯Â‡È·Â,'ואופני לחיות שרפי' בין ההפרש צ"ל הענין
אומרי' שהשרפי' הנ"ל נח מי כי בד"ה שנת'
בכורסי', מקננא שאימא ההשגה מחמת שהוא קדוש
והאופנים  החיות אבל ע"ש, לו ממעל עומדי' הם ולכן
ע"א  דצ"ב בחולין ברוך ד"ה בתוס' ע' גדול ברעש הם
אינם  שלהיותם השגתם העדר מחמת הוא שהרעש
והוא  כו', שראה כפר בן ע"ד ברעש הם לכן משיגים
מקננא  זו"נ שרק הבריאה לגבי היצי' הסתר מחמת
גדול  יותר עוד הוא שהרעש דעשי' אופנים וכ"ש ביצי',
דתרגומו  בארץ א' אופן כמ"ש יותר מרוחקי' להיותם
בדברי' בשבה"כ שנפל התענוג בחי' וכ"ש מלרע,
הנ"ל  ריחוק נגד כלל בערך אינו שהריחוק גשמי'
מהפלת  המשל וכנודע עדיין, נתברר לא שזה דבי"ע,
יצא  עכ"פ יותר. למטה נופל יותר הגבוה שכל החומה
בחי' על שמסתיר הגשמי' הסתר שמחמת מזה לנו
על  עז ויתר שאת ביתר הרעש צ"ל בו שיש התענוג
שער  אותיות ורעש ג"כ, ואופנים דחיות הרעש בחי'
בימין  שער יש כי כו', השער זה בחי' יומשך שעי"ז
לה', השער זה בחי' הוא בימין שער בשמאל, ושער
וכמו  נקי, כעמר רישיה שער בחי' הוא בשמאל ושער
מהמוח  הוא שיניקתה הגם מהמוח שיונקת השערה
השערות  כשגוזזי' שהרי מאד, מצומצמת חיותה מ"מ
החיות  כי להיות והיינו וכלל, כלל כאב שום יש לא
בנמשל  יובן ועד"ז מאד. מצומצם הוא בהם אשר
שקאי  הלכות של תילים תילי תלתלים קווצותיו דכתי'
ותרוממך  סלסלה ג"כ בהם דכתי' התורה הלכות על
שלא  ההלכות להפריד השערות וסילסול בירור שע"י
האדם. נפש מתרומם עי"ז לזה מזה קושי' שום יהי'
הוא  שבתורה הלכות של שרשן שורש ואמנם
שמאיר  התענוג הארת ובחי' נפקת, מחכ' שאורייתא
הוא  ממזלא יונק שאבא שערות בחי' ע"י הוא בחכ'
הארה  הוא השערה בחי' שכל ונוצר, השמיני מזל
הוא  השער זה בחי' אבל כו'. במשל וכנ"ל מצומצמת
ויציאה, כניסה המשמש שער שהוא השער כמשל
שהכל  החצר שער עד"מ רחב שער עוד הוא זה ושער
שנפל  התענוג בירור בחי' וע"י בו, דרך לעבור יכולי'
שמקבלי' דעשי' גשמי' בדברי' שנתלבש עד בשבה"כ
לכל  שמשפיעי' המזלות בחי' ודרך אופני' משמרי חיות
ציצית  עד"מ ציוונו אשר מצוה מזה ועושי' בפרט, עשב
מסכך  וסוכה גשמי, מקלף ותפילין גשמי מצמר
וע"י  הגשמיים, מצמחים שבלולב מינים וד' הגשמי,
אותה  מגביהי' הלזה גשמי בדבר המצוה עשיית

ולהבטל  להכלל מק"נ חיותה וקבלת מנפילתה שתעלה
קדשנו  אשר המצות על שמברכין שזהו העצמי, בתענוג
יזכה  זה בירור בחי' וע"י העצמי, העונג בחי' הוא אשר
שהוא  השער זה בחי' לגילוי המצוה ועושה המברר
כלים  שהם מאד מצותך רחבה בחי' הוא רחב שער
אדמה  אדם שז"ע העליון מאד בחי' גילוי לקבל רחבים
וז"ע  וביאוריו, קוראיו לכל ה' קרוב בד"ה שנת' לעליון
רואה  אדם שאין וע"ד דוקא, החשך מתוך האור יתרון
שהחשך  שע"י שבעין, השחור מתוך אלא הלבן מתוך
ע"י  נפילה בבחי' בו המלובש התענוג בחי' על מכסה
מבחי' הרבה יותר מאד גדול הרעש נעשה זה הסתר
היותם  מצד רק הוא שלהם שהרעש דאופני' הרעש
השמים  האזינו בד"ה ובלק"ת בכהאריז"ל ע' בעשי',
שמוסתר  העצום התענוג בחי' וכ"ש בסופו, השלישי
נעשה  זה דרעש בירור מבחי' ולכן הגשמי', בדברי'
לובן  עצמות רחב שער בחי' השער זה בחי' הוא שער
הנמשך  דח"ס העונג מבחי' הרבה שלמעלה כו' התענוג

כנ"ל. השערות ע"י
‰Ê·Â שמלבד י"ל כי לבדי, אני הנ"ל המד"ר ל' יובן

מעולם  בשבה"כ שנפלו הניצוצות בירור שע"י
מאיר  עי"ז הנה דתהו אורות בחי' יורשים התהו
התהו  כי והיינו ותיקון, מתהו שלמעלה מה ומתגלה
ע"מ  סותר שהי' הי' והשבירה לסתור, ע"מ בונה הי'
שהוא  התיקון בחי' מבררי' וכאשר בכוונה, לבנות
גשמי  מקרן שופר עד"מ המצות בתיקוני לתקן לעשות
עשיית  ע"י הרי גשמי' מצמחי' שבלולב מינים וד'
הרצון  בחי' את משלימי' להם וכדומה אלו מצוות
זה  רצון השלמת וע"י בכוונה, לבנות ע"מ שסתר
יתגלה  עי"ז דוקא התחתונים ממעשה שיהי' שנתאוה
הוא  בחי' לבדי אני וזהו ותיקון. מתהו שלמעלה בחי'
בד"ה  ענינו שנת' כנ"ל לבדך בבחי' שהם כמו הוי' וש'
דעכשיו, בעבודה לראות צריכים וכ"ז הנ"ל, נח מי כי
ב' חיבור שיהי' איך ראי' בבחי' השגה עתה ראו וזהו

כו'. דעכשיו התענוג דבחי' הבירורי' ע"י אני בחי'
Ê"Î·Â עשיתוני אתם שבח ל' האמרת ענין שורש יובן

אחד, ה' כו' שמע כנ"ל בעולם אחת חטיבה
ולא  דאנכי דברות ב' קיבול על שקאי המד"ר שלפי
מצות  תרי"ג כי מצות התרי"ג כללות שהם לך , יהי'
שמענו, הגבורה מפי לך יהי' ולא אנכי כו' ניתנו
המצוות  בירור וע"י משה, לנו צוה תורה, כמנין ותרי"א
שבח  וה"ז כו' רצונו ונעשה שאמר ית' רצונו נשלם
ענין  לרבות הוא אחד שה' הג' הפי' לפי וכ"ש גדול,
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שזהו  לך יהי' ולא אנכי מבחי' יותר עוד שזהו השיתוף
וירח  שמש בחי' הם ומזלות כוכבים עבודת אזהרת רק

שארי  מקיום יותר שבח וה"ז ציותי, לא אשר כו'
כו'. מצוות

(a) zxn`d 'd z`

.(a"l ,`eaz 't) .c"qa

•

1

2

3

4

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"pxz - mixn`nd xtq

dPde bWi xaC lkAW Ki` ,df lkA mc`d opFAzIWM §¦¥§¤¦§¥¨¨¨§¨¤¥¤§¨¨¨¥
,FAW iwl`d xF`d `Ed xTrde ,iwl`d zEIge xF`§©¨¡Ÿ¦§¨¦¨¨¨¡Ÿ¦¤
mWxWlE mdAW iwl`d xF`dl milhA zn`A mi`xaPde§©¦§¨¦¤¡¤§¥¦§¨¨¡Ÿ¦¤¨¤§¨§¨
dwEWzE oFvxA xxFrzi df iciÎlr ± 'Ek mEdOd mxFwnle§¦§¨©§©¨©§¥¤¦§¥§¨§¨
wx FzObnE Fvtg lM didi dGW ,zEwl`l dlFcB dad`e§©£¨§¨¤¡Ÿ¤¤¦§¤¨¤§§©¨©
,mlFrd zEInWbe zipFvigA dvxi `le .cal zEwl`A¤¡Ÿ§©§Ÿ¦§¤§¦¦§©§¦¨¨
dvxi wx ,'Ek micqtpe mieFd ,mnvr cSn zen mdW¤¥¨¤¦©©§¨¦§¦§¨¦©¦§¤
Kixv oi`W oMWÎlMnE ,'Ek xTrd `EdW iwl`d zEIgdA§©©¨¡Ÿ¦¤¨¦¨¦¨¤¥¤¥¨¦
inWBdC lirl x`Azp ixdC .inWBd xaCd z` cixtdl§©§¦¤©¨¨©©§¦©£¥¦§¨¥§¥§©©§¦
iciÎlr mpn` ,iwl`d zEIgde xF`d l` zn`A lhÄ¥¤¡¤¤¨§©©¨¡Ÿ¦¨§¨©§¥
EpidC ,Fnvr iptA xacl inWBd z` aiWgn mc`dW¤¨¨¨©§¦¤©©§¦§¨¨¦§¥©§§©§
df iciÎlr ,inWBd xaCd sEBn zFpdl dvFxW dnA§¨¤¤¥¨¦©¨¨©©§¦©§¥¤
mc` lW FAlA ozp mlFrd z` mbC .FzF` cixtnE cixFn¦©§¦§©¤¨¨¨©§¦¤¨¨
.mlFrd zEllkA cExR mxB zrCd ur `hg okle .'Ek§¨¥¥§¥©©©¨©¥¦§¨¨¨
xaCdn zFpdl dvFxW iciÎlr ,cg`e cg` lM ok FnkE§¥¨¤¨§¤¨©§¥¤¤¥¨¥©¨¨
KtidlE ,FzF` cixtn `Ed ixd Fnvr cSn inWBd©©§¦¦©©§£¥©§¦§¥¤
dlrn `Ed ixd inWBd xaCd lW zEwl`dA dvFxWM§¤¤§¨¡Ÿ¤©¨¨©©§¦£¥©£¤

e ,FzF`.'Ek lhA `EdW Ki` FA dlbpe d`xp didIW Epid §©§¤¦§¤¦§¤§¦§¤¥¤¨¥
" EdfeLiIg `Ed iM . . Liwl` 'd z` dad`lFnkC :" §¤§©£¨¤¡Ÿ¤¦©¤¦§

xTrdW FnvrA WiBxOW ipRn FWtp iIg adF` mc`dW¤¨¨¨¥©¥©§¦§¥¤©§¦§©§¤¨¦¨
dnC .WtPd z` adF` `Ed z`flE WtPd zEIgd `Ed©©©¤¤§Ÿ¥¤©¤¤§¨
Fnce FxUA z` adF`W df oi` Fnvr z` adF` mc`dW¤¨¨¨¥¤©§¥¤¤¥¤§¨§¨
zEhXRzdA dvFxe ,FWtp z` adF`W m` iM ,'Ek¦¦¤¥¤©§§¤§¦§©§
Liwl` 'd z` dad`l" ok FnkE .'Ek FWtp zEIg zENBzde§¦§©©©§§¥§©£¨¤¡Ÿ¤
,miIgd iIg zEwl`dW Ki` opFAzOWM ,"LiIg `Ed iM . .¦©¤§¤¦§¥¥¤¨¡Ÿ©¥©©¦
,xTrd `Ede zEwl`n `Ed mi`xaPde mlFrd zEIg lkC§¨©¨¨§©¦§¨¦¥¡Ÿ§¨¦¨

.'d z` ad`ie dvxi ixd£¥¦§¤§¤¡©¤

FnM ,mlFrd zEIpFvigA eizFIUr lkAW EpidC§©§¤§¨£¦¨§¦¦¨¨§
dvxi `l ,dnFCke oYnE `Vn wqraE dIzWE dlik`A©£¦¨§¦¨§¥¤©¨©¨§©¤Ÿ¦§¤
FAW zEwl`d z` m` iM Fnvr cSn inWBd xaCd z ¤̀©¨¨©©§¦¦©©§¦¦¤¨¡Ÿ¤
iciÎlr gM Fl sQezIW wx FzpEM didi z`GW Epide .'Ek§©§¤Ÿ¦§¤©¨¨©¤¦§©¥Ÿ©©§¥
cr"e ,"oigwR `gixe `xng" xn`nkE ,dcFare dxFzA df¤§¨©£¨§©£©©§¨§¥¨¦§¦§©
didie ,"i`YrC `piNv `l `xFzC `xUA `plik` `lC§¨£¦§¨¦§¨§¨Ÿ©¦¨©§¨¥§¦§¤
.'Ek lNRzdlE cnll lkEIW ickA dIzWE dlik`d zpEM©¨©¨£¦¨§¦¨¦§¥¤©¦§Ÿ§¦§©¥
wx mdW eil` mixYEOd mixaCn xidf didi `liOnE¦¥¨¦§¤¨¦¦§¨¦©¨¦¥¨¤¥©

Epid ,zEwl`d wx dvFxW xg`nE ,zFe`Y zF`lnl§©§©£¥©©¤¤©¨¡Ÿ©§
Fl gxkdW dnA wx wiRqi `liOn ,l"pM "minW mWl"§¥¨©¦©©¦¥¨©§¦©§¨¤¤§¥©
dpEMd zFidl Kixv oYnE `Vn wqrA ok FnkE .'Ek§¥§¥¤©¨©¨¨¦¦§©©¨¨
dxFzA wqrl miEpR FAle FgFn didi giexIW iciÎlrW¤©§¥¤©§¦©¦§¤§¦§¦©£Ÿ§¨
zElinbE dwcv zevn FnM zFvn mIwl lkEie dcFare©£¨§©§©¥¦§§¦§©§¨¨§¦
`NW ot`A oYnE `Vn wqrA wqri `liOnE ,'Ek micqg£¨¦¦¥¨©£Ÿ§¥¤©¨©¨§Ÿ¤¤Ÿ

.'Ek dcFare dxFYn FzF` lAlaie cixhi©§¦¦©§¥¦¨©£¨
,ahid opFAzOW ,zEppFAzdd iciÎlr dUrp df lke§¨¤©£¤©§¥©¦§§¤¦§¥¥¥
zEInWBde ,zEwl`d `Ed xTrdW Ki` Flv` zO`znE¦§©¥¤§¥¤¨¦¨¨¡Ÿ§©©§¦

Fnvr cSnxxFrzi df iciÎlr ± WOn qt`e oi` `Ed ¦©©§©¦§¤¤©¨©§¥¤¦§¥
oM mB lHai df iciÎlre .l"Pd ot`A zFidl l"Pd dad`A§©£¨©©¦§¨Ÿ¤©©§©§¥¤§©¥©¥
dE`znE dvFxW ,FNW miraHd zFCnE rxd xvId z ¤̀©¥¤¨©¦©¦§¦¤¤¤¦§©¤
dPd ,'Ek mnvr cSn odW FnM miInWBd mixaCdl§©§¨¦©©§¦¦§¤¥¦©©§¨¦¥
zFCOd ElHAzi l"Pd dad`de zEppFAzdd iciÎlr©§¥©¦§§§¨©£¨©©¦§©§©¦

.'Ek ipgExdA m` iM inWBdA dvxi `NW ,miIraHd©¦§¦¦¤Ÿ¦§¤§©©§¦¦¦§¨¨¦
z`f oiai rxd xvIde zindAd WtPd mB zn`aE¤¡¤©©¤¤©©£¦§©¥¤¨©¨¦Ÿ
cSn zen mdW ixg` ,zEInWBdA zFvxl Kixv Fpi`W¤¥¨¦¦§§©©§¦©£¥¤¥¨¤¦©
zFvxl Kixv oM m` ,iwl`d zEIgd `Ed xTrde mnvr©§¨§¨¦¨©©¨¡Ÿ¦¦¥¨¦¦§
zEInWBd z` `xwl KIW Fpi`e .'Ek ltHd `le xTrd z ¤̀¨¦¨§Ÿ©¨¥§¥©¨¦§Ÿ¤©©§¦
.'Ek Fnvr cSn qt`e oi` `EdW xg`n ,oM mB lth mWA§¥¨¥©¥¥©©¤©¦§¤¤¦©©§
WtpC miIrah zFCOd mB miWlgp df iciÎlrW Epide§©§¤©§¥¤¤§¨¦©©¦¦§¦¦§¤¤
zFvxl ,"'ied z` dad`l" oM mB mi`AW cr ,zindAd©©£¦©¤¨¦©¥§©£¨¤£¨¦§

.'Ek Fnvr cSn xaCdA `le xaC lkAW zEwl`dA§¨¡Ÿ¤§¨¨¨§Ÿ§©¨¨¦©©§
zEhXRzd zpigaA dvxi l"Pd dad`d iciÎlr oke§¥©§¥¨©£¨©©¦§¤¦§¦©¦§©§
FWtp z` adF`W dad`dA FnM ;mlFrA zEwl` iENbe§¦¡Ÿ¨¨§§¨©£¨¤¥¤©§
ok FnM ,'Ek zEIgd zEhXRzdA dvFx `Ed ixd£¥¤§¦§©§©©§¥
zpigaA xxFrzp miIgd iIg `Ed zEwl`dW zEppFAzddA§©¦§§¤¨¡Ÿ©¥©©¦¦§¥¦§¦©

.'Ek zEwl` zFNBzdA dvxIW dad ©̀£¨¤¦§¤§¦§©¡Ÿ
dad`d zpigA `EdW ,"Laal lkA . . Yad`e" Edfe§¤§¨©§¨§¨§¨§¤§¦©¨©£¨
lkA" mbe ,'Ek zEwl` iENBdA dvFxWe zEwl`l `Fvxde§¨¨¤¡Ÿ§¤¤§©¦¡Ÿ§©§¨
dad`A xxFrzp rxd xvId mBW ,"Lixvi ipWA ± Laal§¨§¦§¥§¨¤¤©©¥¤¨©¦§¥§©£¨
,"aFW" zpigA `Ed "LWtp lkA" KM xg`e .l"pM 'Ek Ff©©§©©¨§¨©§§§¦©
zEwl` iENBd `Ed ,aFXd dUrp l"Pd `Fvxd xg`W¤©©¨¨©©©£¨©©¦¡Ÿ

.'Ek zFvnE dxFY iciÎlr©§¥¨¦§
h"pxz ,l`xyi daey d"c
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ìëî,המידות במהות היא אחת השפעה המידות: על השכל בהשפעת ענינים שני להבין יש זה
המידות. בפעולת היא השניה וההשפעה

העילה, מהות אופן שלפי הוא החילוק שכל. מהשפעת תוצאה הן המידה פעולת וגם המידה עצם גם
המידה  מדת היא כך במידה, המלובש השכל וחיות אור אופן ולפי המידות, העלול, מהות היא כך השכל,

ההשפעה. ומדת

זה  שכל המידה, פעולת וגם המידה מהות שנעשה מה הוא במידות, מתלבשים שמוחין הענין כללות
שבמידות  וזה מהמוחין, הארה אלא אינו זה כל אך – במידה  מתלבשים שהמוחין מההתלבשות בא

עצמיות. לא הארה, הוא השכל ענין שכללות מפני הוא מהמוחין, הארה רק מתלבשת

שכל, להבין מאפשר שהמוח אחת שתיים, יש המוח פעולות בין רבות. פעולות נעשות האדם במוח
שכל, להבין לזולת נותן שהוא הזולת, לגבי רק הן המוח של הפעולות שתי ילדים. אודות השניה והפעולה

אדם. עוד ושנוצר

הפעולה  באות. הפעולות שבו באופן גדול חילוק ישנו זה כל עם אך מהמוח, באות הפעולות ששתי אף
אחרת. בצורה באה לילדים בנוגע המוח ופעולת דיבור, של באופן באה בשכל הקשורה

לילדים בנוגע המוח והשפעת הארה, השפעת נקראת מהמוח שבאה שכל השפעה השפעת נקראת
עצמית.

דברים: בשני הוא ההשפעות שתי בין החילוק

עצמית  והשפעה גשמי, דבר בשום מלובשת שאינה רוחנית השפעה היא השכל שהשפעת האחד,
גשמי. בדבר מלובשת

שמדור  יתכן שכל בהשפעת אבל הלאה, וכן לדור מדור נמסרת עצמית שהשפעה הוא, השני החילוק
דבר. יימסר לא לשני אחד

ויעקב, יצחק אברהם בני נקראים היהודי העם כל ולכן הלאה, וכן לדור מדור נמסרת עצמית השפעה
הארה  רק תעבור יעבור, כשזה גם לשני. אחד מדור יעבור לא שהשכל להיות יכול ׂשכל בהשפעת אבל

הארה. של

הארה. הוא השכל ענין שכללות מפני הוא, הדבר טעם

כשנשכחת  הזמן במשך לכן המידה, חיות הוא זה ואור המידה את מאיר המוחין אור זה, כל עם אבל
בהן  שאין יבשות כמידות אלא זה אין אזי לו, עשה שהשונא הרעה או לו עשה שהחבר בטובה ההבנה
הוא  במידה המלובש  שהשכל רואים זה שמכל ותיקים', שונאים או ותיקים 'ידידים העולם כפתגם חיות,

המידה. חיות

.øåöé÷ המתלבש שהשכל אלא ובהשפעתה, המידה ביצירת ענינים, בשני היא במידות השכל השפעת
שזוהי  ילד להוליד מהמוח הבא כדבר שלא חיצונית, השפעה נקרא הוא ולכן הארה, אלא אינו במידה

עצמית. השפעה
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êà.מהותם בעצם מזה זה מחולקים ומידות שכל כי ומידות, שכל שבין החילוק עומק את להבין יש

רצון. היא המידות ומהות עונג, היא המוחין מהות הוא. מה מילים: שתי של חיבור היא מהות מילת
בטבעם. מחולקים ומידות מוחין לכן

ומידות  מוחין זאת, עם והתפעלות. רתיחה הוא המידות וטבע והתיישבות, מנוחה הוא המוחין טבע
של  הקירבה שמצד ממילא. בדרך היא מהשכל המידות התגלות כן על לזה, זה בערך שהם כוחות הם

ממילא. בדרך מהשכל באות המידות ומידות, מוחין

היא  והמחשבה עילה הן שהמידות והמחשבה, המידות של ועלול עילה בביאור יותר טוב יובן הדבר
עלול.

רוצה  שהאדם שדבר רואים שאנו כפי ממילא, בדרך מהמידות באה – מחשבה היינו – העלול
בזה. התעמק הוא איך חש לא כלל עצמו שהוא קורה קרובות ולעיתים בו, מהרהר הוא הרי בו

השכלי  והרעיון עמוק שכלי רעיון אודות במחשבה מאוד עסוק שכשהוא במוחש, רואים שאנו כפי
השכלי נ  ברעיון ההתעמקות באמצע הרי בזה, מתייגע והוא ביסודיות אותו לדעת שרצונו מאוד, לו וגע

רוצה. שהוא במה חושב בעצם שהוא קולט, הוא

לכן  המידות, מצד היא שההתקשרות שברצונו, למה ביותר מקושר שהוא משום הוא הדבר טעם
ממילא. בדרך מהמידות באה המחשבה

ממילא. בדרך מהעילה בא העלול לזה, זה קירבה להם שיש שמשום ועלול, בעילה הוא כן

צבא  הנקראים שבעולם, הנבראים כל למעלה: ועלול עילה השתלשלות בענין הוא איך גם יובן בכך
מדבר. חי, צומח, דומם, – חלקים לארבעה מתחלקים הארץ,

הם  למטה, שהם שכפי המרכבה, מחיות  שרשם ישראל, בני מלבד הארץ, צבא של הנבראים כל
ועלול. עילה השתלשלות של באופן נוצרים

למטה  אחת רבות, דרגות שיהיו מוכרח הנבראים, נפשות יתהוו העליונה שבמרכבה שמהחיות בכדי
דצח"ם  בנפשות שזהו אלא ועלול, עילה של באופן הוא זה שכל מתהווה. שלמטה שהנפש עד מהשניה,

מאין. יש בריאה בדרך ברא יתברך ה' שלהם הגופים את אך מדבר), חי, צומח, (דומם,

.øåöé÷ לכן רצון, היא המידות ומהות עונג היא השכל שמהות הוא למידות שכל בין הנכון החילוק
ומידות  שכל זאת עם אך רתיחה, היא המידות ותכונת מנוחה היא השכל תכונת בתכונותיהם. מחולקים הם

ועלול. עילה להשתלשלות ביאור שזהו קרובים,

* * *

פרטית  בהשגחה משגיח והוא צבאם, וכל וארץ שמים ברא יתברך שה' לכולם ביאר אבינו אברהם
אחד  לכל לתת כך, על מסירתֿנפש לו והיתה נברא, כל של החיות היא עצמה שההשגחה נברא, כל על

אלקות. מהי להבין

אבינו". אברהם זה יראיו, אל ה' "עין זהו

מקום, של רצונו עושין ישראל שאין בזמן – יראיו" אל ה' "עין היא אחת דרגות: שלוש קיימות
ביותר. הגדול החסרון שזהו אחת, עין היא אז
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מקום. של רצונו עושין שישראל בזמן וזהו – צדיקים" אל הוי' "עיני היא השניה

קדישא' דעתיקא פקיחא 'עינא ביותר, הנעלית הדרגה שזו – אחת עין היא גם השלישית .9הדרגה

אברה  הגיע זו אתה'.לדרגה אלקים ירא כי ידעתי עתה 'כי שזהו שלו, והמסירתֿנפש הניסיונות ע"י ם

[`"yz'd lel`] ei`xi l` 'ied oir dpd

1

2

3

ע"ב.9) רצג, ע"א. קלז, ג חלק זוהר

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

היה ‡. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
גדול, מנגן' 'בעל היה בקטנותו מלידה. כשרונות בעל
ובפנימיות. רגעים בכמה אותה תפס 'תנועה' כששמע
שירים, כתיבת השיר, עניין גם נכלל הנגינה בחכמת
ולפעמים  הניגון, אופן לפי שיר עושים שלפעמים
אאזמו"ר  כ"ק והוד השיר, אופן לפי ניגון עושים
בזה. גם גדול כשרון בעל היה צדק' 'צמח הרה"ק
הנגינה. חוש את לבטל עצמו על עבד כשהתבגר, אבל
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק שהוד נוסף כשרון
בהדרת  ההסתכלות חוש היה לבטלו, עמל צדק'

מתוכו. לשרשו זמן משך התאבק זה בחוש הטבע,
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד התחרט יותר, מאוחר
ומעשה  הנגינה, חוש את בתוכו שביטל על צדק' 'צמח

היה: כך שהיה
בזמנים  ה'תניא' את כתב הזקן רבינו כ"ק הוד
ה'תניא' יצא תקנ"ו בשנת שנים. כמה במשך שונים
באה  תקנ"ח בשנת בדפוס. הופיע תקנ"ז ובשנת בכתב,
הזקן, רבינו כ"ק מהוד ותבעו חסידים של קבוצה
הוד  מספר – הבנתי לא ה'תניא'. את מבינים הם שאין
שמונה־ בן שהיה צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
– הרבי אך הקושיא, את – אירע כשזה שנים תשע
לא  דבר חצי להם: ענה – הזקן רבינו כ"ק הוד

לנגינה  זקוקים 'תניא' להבין כדי .41לוקחים,
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק המשיך – זאת כששמעתי
חוש  את בתוכי שביטלתי על התחרטתי – צדק' 'צמח
חסידים  אצל הזקן רבינו כ"ק הוד הנהיג  מאז הנגינה.

הנגינה. ענין את

אמר:·. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
ושל  דליבא', ב'רעותא היא הכהנים של עבודתם

קלא' 'לארמאה – יהיה 42הלויים לעתיד־לבוא ,
הלויים" והלויים 43"והכהנים הכהנים שמדריגות ,

תהיה  דליבא' שה'רעותא כלומר, מעורבות. תהיינה
את  תעורר קלא' וה'לארמאה קלא', ב'לארמאה
הרי  – הזקן רבינו כ"ק הוד – הסבא דליבא'. ה'רעותא
דרך  שתהיה אלא מפלגה, יהיו שחסידים רצה לא
של  לגילוי העם] [את להכין ורצה ישראל, בני לכל
שתהיינה  הנגינה, עניין את תיקן הוא ולכן לעתיד,
שישנו  דבר דליבא', 'רעותא עם קלא' 'לארמאה ביחד

להבה. אש של חסידותי בניגון
אדמו"ר: כ"ק והסביר

חיל  "אשת על־דרך היא לעתיד הלויים מעלת
בעלה" את 44עטרת הלויים יגלו לעתיד כלומר, ,

אין, – עתה מאשר למעלה שבכהנים. העילוי
הוא  שכיום מה בהתגלות שיהיה תהיה ההתעלות
על־דרך  היא ביותר המעולה ההתערבות כיום נעלם.
מציאותו  ביטול שעל־ידי בלח, לח תערובת כמו
לעתיד־ אך שני, דבר של מציאותו מתרבה העצמית,
יבש  תערובת כמו על־דרך ההתערבות תהיה לבוא
מגלה  ומציאותו במציאותו, נשאר אחד שכל ביבש,
לעתיד־ הלויים מדריגת זהו השני. של העילוי את
העילוי  את יגלו הם כלומר: יתגלו, שהם לבוא

הכהנים. שבמדריגת
כלים"‚. בלא אומן אומן.45"אין ויש אומן יש .

ואילו  כלי, – גולמי מדבר עושה אומן הוא: ההפרש
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תרפב 41) (ע' ד' כרך לקו"ד ג"כ ראה – הנגינה ענין גודל ע"ד
ואילך).
ב.42) קעז, א. לט, בח"ג ראה
ג.43) ג, יהושע

ד.44) יב, משלי
מדרש 45) וראה הראשונה. באגרת בהקדמה לאו"ח מגדים פרי
תמורה.
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מרשה  אינו הוא לכתחילה, כלי שעושה הוא אומן
אם  ההבדל זהו גולמי. דבר שיהיה מלכתחילה
העושה  אומן של העניין הוא אז מבוגר, אדם מחנכים
מילדותו, אברך כשמחנכים או כלי, – גולמי מדבר
מיד  אותו עושה שהוא אומן, של העניין הוא שאז

לכלי.
בענין  ומכל־שכן כלים", בלא אומן "אין הרי
שלשה  מנו חסידות, של האומנות בכלי האומן.
צירפו  פעם (הרגשה?), והעמקה דעת מתינות, דברים:

נגינה. גם
c"yz ,dcerqa ,gqtd bgc 'a mei

•
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4

5
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7

8

9

10

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

laze mc` - `"r wxt

נפעם. היה [-מוויאזין] ברוך

הבריאה  מהדר מבטו לנתק היה יכול לא הוא בהתפעלות. הכריז - הארץ" מן ה' את ֲֵַ"הללו
לשוב  שעליו שכח שכמעט עד ונפלאותיה, היצירה בתופעות מוקסם להסתכל והמשיך האלוקית,

לשמשו. כדי לרבו

"בין  זמן הגיע כאשר אימה אותו אפפה זאת עם יחד אך החמה, שקיעת היתה נפלאת
למקומו. תקוע כאילו נשאר ברוך ובאפיו. בצבעו שּונה הטבע ָהשמשות".

נוצצים. כוכבים מיליארדי זרוע מאיר, רקיע להתפרס החל ראשו ומעל רב זמן עבר לא
שלה. הכסף בקרני תבל פני את שטף ונוגהה כמלכה, ביניהם דרך לה הבקיעה ַָהלבנה

כזו  שמחה שמחה. - בברוך הלבנה כעת עוררה השמשות, בין איתו שהביא - העצב תמורת
בלבדה. מהאלוקות חדווה מהיצירה, חדווה זו היתה מעולם. חש ולא ידע שלא

מאליה  והשתפכה בקעה התפילה ערבית, תפילת זמן שהגיע כלל להיזכר צריך היה לא ָָברוך
ה'". תאמרנה עצמותי "כל של באופן

כה  ובהתלהבות בכוונה ברוך אותו אמר אחד" ה' אלוקינו, ה' ישראל ל"שמע הגיע כאשר
מתמיד. שֹונה בכוונה כעת אמר אותו אשר מה"אחד", חלק עצמו הוא היה כאילו ָגדולה,

העולם. חלל את ומילא באוויר שהסתלסל ודבקות, כוונות גדוש בקול האריך "אחד" במלה
המפּכה  הנחל שירת עם והתמזג ויער, שדה ּובקעה, הר פני על התגלגל ברוך של ְְִֶַַָה"אחד"
בלתי  לחלק הופכת שהיא עד מעלה מעלה המתרוממת כולו היקום לשירת והפך ההר, למרגלות

כולו. בטבע הניסך ּבשמים כריח ומתפשטת והכוכבים, הירח מּבֹוהק ְִִִַַָָנפרד

אליו  התגלגל אז אך השתתק. והוא ברוך של לשונו נאלמה כאילו הרי התפעלות, מרוב
כולה, הבריאה בתוככי ּבהדהּודֹו ונקלט ה"אחד" חזר שוב שלו. ה"אחד" הכרזת קול הד ְִֵמרחוק
כל  בכל הכל עצמו. ברוך את גם ובעטפו ודשא , עץ וסלע, יער ונחל, שדה ובקעה, הר בהקיפו
כבודו". הארץ כל "מלוא של ומוחלט, מלא אחיד, ביטוי להיות הפך הכל ב"אחד", והתמזג ַהּוּתך

הא  המענה את אליו, שהגיע בהד כאילו, שמע, הוא ברוך. את עטף קדושה של לוקי רעד
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ומשם, הכבוד, לכסא והגיע שמים בשמי קולו נקלט שאכן אות בכך וראה הקדושה, לקריאתו
מלבדו". עוד "אין ומוחלטת, מלאה אחדות המביעה אחד", "ה' ההכרזה: אליו חוזרת כביכול,

מזוכך  מחדש, שנולד כמי עצמו חש בלילה, מאוד מאוחרת בשעה לאחוזה, ברוך חזר כאשר
חייו. ימי כל ממנו סר לא ערב אותו של רישומו יותר. ומרומם יותר

למד  בישיבה שבהיותו בעוד שלמה. רבי הגאון של מפיו הרבה ברוך למד קיץ אותו במשך
בעבודת  הדרכה וקיבל ומידות, מוסר ממנו למד שלמה רבי של בביתו הרי ומפרשיה, גמרא
בפועל  ולבצע ליישם מנת על המאמצים כל את לעשות - ברזל כלל לעצמו קבע ברוך הבורא.
אלא  עיקר המדרש "לא המצוות: של המעשי הקיום אצלו היה העיקר שכן למד, אשר כל את

המעשה".

השיעורים  את וללמוד לומר בישיבה חדלו הנהוג, כפי הרי אלול, חודש הגיע כאשר
שמים  יראת של לעניינים יותר להתמסר כיפור יום אחר עד מאז החלו והתלמידים הרגילים.
של  לעניינים להתמסר העיקר, חצות, תיקון ערכו תעניות, צמו רבים תלמידים הבורא. ועבודת
טור  ראה אידיש): - הזכרונות (בספר שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת ותשובה. מוסר הנפש, חשבון
אלף  תקפ"א. סימן חיים אורח חלק יוסף ברכי תקפ"א, סימן אורחֿחיים לשולחןֿערוך ברקת

יג.) ס"ק תקפ"א סימן - מרגלית לרא"ז - למטה

ניצל  גם הוא המידות, ותורת המוסר ללימודי יותר עוד להתמסר לברוך כושר שעת זו היתה
השיג  שם אחיו חותן באחוזת רבו עם בילה מאז ביער. להתבודדות שאיפתו את והגשים זמנו את
ה"התגלות" לטבע. יתירה וחיבה יותר גדולה תשוקה ברוך קיבל האלוקית, ביצירה המשמעות את
- אלול בחודש - כעת אשר כזו במידה רושם עליו השאירה נשכח, בלתי ערב באותו לה שזכה
כך  ידי שעל הרגשה תוך ויער, בשדה  ולבלות  לעיר מחוץ אל יותר  קרובות לעיתים לצאת החל

העולם. לבורא יותר מתקרב הוא

שברא  מה כל היצירה. כל על וברור בהיר מבט לברוך היה שלמה, מרבי שלמד מהדברים
מהם  אחד לכל כאשר הארץ", ול"צבא השמים" ל"צבא מחולק - שלמה רבי לימדו - הקב"ה

ופנימית: עצמית חלוקה יש

ה"חי" ה"צומח", ה"דומם", חלקים: לארבעה מחולק הארץ" "צבא התחתון העולם
האדם). - ) ְֵַוה"מדּבר"

אותו. ומקיימת המחייה ומיוחדת, פרטית "נפש" יש אלו מחלקים אחד לכל

לשער  שאפשר כפי הם הרי הארץ", "צבא את מרכיבים יחד כולם אשר אלו, חלקים ,ארבעת
מה"דומם", גבוה ה"צומח" מהשני. גבוה אחד כל כיֿאם לשני, האחד במדרגתם דומים אינם

מכולם. גבוה - האדם" - וה"מדבר מה"צומח", גבוה וה"חי"

של  תפקידו "תחתון". נקראת יותר הנמוכה והדרגה "עליון" נקראת יותר הגבוהה הדרגה
מהצומח, ניזון החי הדומם, מהעפר ניזון הצומח אחרות: במלים ה"עליון". את לשרת ה"תחתון"
תושג  וכך יותר, העליונה בדרגה ולהיכלל לעלות היא נברא כל של תכליתו מהחי. ניזון והאדם

כולה. האלוקית הבריאה תכלית

אין  משלה, נפש אחת לכל יש - נקראות שהן כפי - אלו כיתות לארבע אשר למרות
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בקב"ה  מקור אמנם יש אלו נפשות לכל לזו. זו דומות החלקים ארבעת כל של אלו "נפשות"
"תחתון". ולא "עליון" לא סוף", לו ואין תחילה לו ש"אין ומיוחד", ה"יחיד ובעצמו, בכבודו
"נפש" יש ל"צומח" "דומם", של "נפש" יש ל"דומם" ביצירה. למעמדם בהתאם היא דרגתן אך

ביותר. הגבוהה היא האדם "נפש" הרי זה לפי ול"מדבר". ל"חי" גם וכך "צומח", של

חלק  שהוא איך דבר בכל כעת ראה הוא עיניו. את פקחו אשר גילויים אלו היו ברוך עבור
ה"חלק  את דבר בכל הרגיש הוא הבורא. של וגבורתו חכמתו את ראה דבר ובכל מהיצירה,

ממעל". אלוקה

השתוממות  אותה את ברוך אצל עוררו תפארתם, בהוד והכוכבים והירח בגבורתו, השמש
"מעשה  את "סיפרו" כולם עולמה. את הבונה והנמלה האדמה על הרוחשת התולעת כמו

הבורא". "נפלאות ואת האלוקים"

הקב"ה. את ולירא לאהוב למד תופעה וכל דבר ומכל הנשמה, את ברוך ראה דבר בכל

שהתבואה  לשדה הגיע הוא בשדה. להתבודד יצא וברוך הגיע. כבר אלול של השני חציו
הרחק  לא נשכח. מגל מונח היה ושם פה פזורות. שּבלים התגלגלו ושם פה בו. נקצרה ִִָכבר
תפוחים  פזורים היו העצים שבין הדשא על שבו. מהאילנות כבר נקטפו שפירותיו פרדס השתרע
והשמיעו  עורבים עמדו החשופים העצים ענפי על ריקבון. של בתהליך שהיו בודדים ואגסים
השנה  שבין הגבול על כעומד נראה העולם ברוך. של ליבו על להעיק החלה עצבות קולותיהם.
הוא  ז"ל חכמינו אומרים אלול כ"ה התחדשות. לפני עמד העולם הנכנסת. השנה לבין החולפת
השישי  היום הוא השנה, ראש הרי זה, חשבון לפי ולכן, העולם, את הקב"ה ברא שבו היום
היא  הישנה השנה של הליווי אם האדם. - היצורים בחיר נברא בו היום הוא זה יום לבריאה.

בחדווה. החדשה השנה את לקבל צריכים הרי בעצבות,

השמים  התכסו בהם העננים אפילת את להבקיע ברקים החלו בהרהוריו, תפוס היותו כדי תוך
ולא  והרעמים, הברקים מפני פחד חש לא ברוך ארצה. ניתך ּומטר להרעים החלו רעמים ָָלפתע,
האור  השתקפות את ראה ובברקים הבריאה, קול הד את שמע ברעמים הגשם. מפני ֵהסתתר
ּבינֹות  לזרוח החלה השמש להיראות. החלו תכלת רקיע קרעי העבים. נסדקו תיכף ְִֵֵהאלוקי.
בכל  הגוונים רבת הקשת לפתע נראתה השמש לנוכח עדיין שנשאר העננים אחד על לעננים.

המלכותי. הדרה

הרעיון  חלף ברוך של במוחו הקשת. ברכת את ברוך בירך ובהתלהבות רוממות יראת ברגשי
ועמידה  פירות הבאת זמן וגדילה, צמיחה זמן לו שיש השדה, כעץ הוא האדם הרי בעצם כי
הבריאה  של נפרד בלתי כחלק האדם של נוספות פנים לברוך נגלו כך וניוון. ירידה וזמן איתנה,

כולה. האלוקית

ראש  תפילות מהיצירה. חלק הינו עצמו הוא כאילו ברוך חש הנוראים, הימים הגיעו כאשר
למלוא  אלו תפילות ידי על הגיעה נשמתו מאליהן. ממנו והשתפכו נבעו הכיפורים ויום השנה

רוחניות. - כולו היה  הוא ביטוייה.
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ycew zexb`

ב"ה 

ראסטאוו-דאן  תרפ"ג, אלול י"ב

בכל  אשר והתמיכה הצדקה מוסדי אל

הידועים  ישראל בקרב תבל מרחבי

תורה" "עזרת- ובהם ידועים ובלתי

"עזרת-צדיקים" בויארק,

"אגודת-הרבים" בפילאדעלפיא,

"שלומי  "אגודת-ישראל", בויארק,

וכו' וכו' וכו' ישראל" אמוי

שלום.

הודעתי  אשר - ש"ז טבת כ"ב - ירחים כשמוה זה
אחיו  אשר המדיות בכל המוסדות לכל גלוי במכתב
בהמטבח  ר"ל והרג חרב ממוסת השרידים יחיו היהודים
ישראל  ראש על - ל"ע - שהתחולל דם הרי וסערת הגדול
אליכם  ומתחים מבקשים ישראל, צוררי מהומות בימי
"להקים  עזרה יד להם לתת השוות המוסדות מהיגי
לבל  ושבורים רצוצים העשוקים, יעקב" אהלי הריסת
אף  מצאה לא עוד היום ועד בישראל, שבט ח"ו ימחה
עם  תחית אל לב שימת לתת מהזכרים אחת אגודה

ישראל.

בזה  המועתקה לרבים, מודעה מסירת ערכתי כהיום

עליהם, העמוסה האחריות גדול המוסדות כל ידעו למען
רש"י. בראשיכם, ואשימם כאמור,

פ"ג  אדר ר"ח - כותב אלי במכתבו "י כהן ד"ר הרב
כי  להודיעם מ[מ]י בקשה הפועל ועד ["]אסיפת - ויען
ומן  כזה", גדול בעין העולם את להרעיש ומזומת מוכת

בזה. הגה עוד שמע לא ההוא היום

עזרה  קריאת אחרי הקור רב ומה הקפאון, ורא מה
צעקת  משמוע אזיהם אטמו הדת, בעקרי הוגע אלה כמו
יסדו  כי ומחמים כותבים הם בשעה ובה הפש, אומללי
את  והמצוה התורה ברוח "לפתור אגודה מיסדים או
כלל  בחיי הפרק על יום יום תעליה אשר השוות השאלות
השם. בתורת וכתובה הוא לאלקים הפתרוים ישראל".
באשר  התעסקו לו, תו עזרה לפתרוים. צריכים או אין
ובמכוסה  תדרשו, אל מכם במופלא תורה. עפ"י הורשיתם

תשמרו. ראשוים גבלו אשר ואת תחקרו אל מכם

מיוחדה  אגודה יברא כי דורש הי ישראל אלפי בשם
וישלחו  רוסיא" במדית יעקב אהלי "מחזיקי בשם קראת
מקומות  אל והתמיכה העזרה יביאו אשר מיוחדים צירים

אמים. ידי על ויתום הדרושים

טובה. שה ובברכת כפולה בברכה

בגו"ר. ישראל בבית טוב לראות שמים לרחמי המצפה

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מהו"ר יחזקאל שרגא שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז' מנ"א, בו מעורר ע"ד הנחיצות ללמוד דיני שביעית ולהפיץ לימוד זה בכל 
מרחבי אה"ק ת"ו.

יישר חיילי' לאורייתא, כי בטח עושה את אשר ביכולתו לעורר גם באופן ישר את הנחיצות 
באה"ק ת"ו בלימוד זה, ומובן אשר החסידים ואנ"ש שי' יהיו עושים את אשר ביכולתם במקצוע זה.

ובהזדמנות זו הנני לבקש לברר לי, באשר י"א שנדפס משמו מאמר או הודעה בעתונים באה"ק 
ת"ו בענין ההיתר עבודה בשמיטה וכו' ובאשר איני יודע כמה מן האמת בהידיעה בזה שנתקבלה לכאן, 

ת"ח לכת"ר באם יכתוב לי פרטי הדברים.

בטח בא בקשור דברים עם האנשים ומוסדות אחרים המתעסקים בענין למוד הלכות שמיטה 
ועובד עמהם יחד.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.
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ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz'd `vz zyxt zay zgiyn)

הּתֹורה  על רׁש"י ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ידּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י ׁשּפרּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימּיּות ְְִִִַַָָהמבֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מבֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי

האלקית  הּנפׁש מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפּלה, ּבעת (יצרֿהרע) הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב הרׁשּות, ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

הּיצרֿ ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמבֹואר

מנּוחה. ּבדר ב) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע:

"ׁשעת  - הּתפּלה עבֹודת ּבין החילּוק זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי "ּדרכיה - הּתֹורה לעבֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מּלמּטה הּיצרֿהרע ּברּור הּוא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעבֹודת

(נפׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי  מּמילא, ּבדר למּטה, מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

ועלֿידיֿ ּבנפׁשֹו, אלקּות ּומגּלה ממׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימּוד

מאליו. הּיצרֿהרע (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי הּיצרֿהרע ּׂשּברּור מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפיֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ּכי - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עבֹודה עלֿידי -ְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.

éðùáëúîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õr-ìr Búà úéìúåâëõrä-ìr Búìáð ïéìú-àì §¨¦¬¨Ÿ−©¥««Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À

íéäìà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék¦«¨³¦§§¤̧Æ©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−
ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz̈®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð Eñáëàäàøú-àì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¦§¤Á
éçà øBL-úàzîlrúäå íéçcð BéN-úà Bà E ¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½§¦§©©§−̈

éçàì íáéLz áLä íäî:EááBø÷ àì-íàå ¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«§¦¸Ÿ¨¬
éçàéìà EEúéa CBz-ìà Bzôñàå Bzrãé àìå E ¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ¤´¥¤½

éçà Løc ãr Enr äéäå:Bì BúáLäå Búà E §¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−«
âïëå BúìîNì äNrz ïëå Bøîçì äNrz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧

éçà úãáà-ìëì äNrzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−
:ílrúäì ìëeú àì dúàöîeñãäàøú-àì §¨®̈¬Ÿ©−§¦§©¥««Ÿ¦§¤Á

éçà øBîç-úàCøca íéìôð BøBL Bà E ¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
:Bnr íé÷z í÷ä íäî zîlrúäåñääéäé-àì §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³



iyilyרכב - bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìr øáâ-éìë§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦¨®
éäìà ýåýé úárBú ék:älà äNò-ìk Eôåék ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤¦´
éðôì | øBtö-ï÷ àøwéBà | õr-ìëa Cøca E ¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´

úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìr©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìræ-úàå íàä-úà çlLz çlL ©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤
zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈

:íéîéñ ¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. עבֹודהֿזרה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי עבֹודהֿזרה ּכנגד לׁשֹוןֿהרע ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  חכםֿלב לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñé-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ

:åcçé øîçáe-øBLa LøçúàéæðèrL Laìú àì ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½
:åcçé íézLôe øîöñáérz íéìãbCl-äN ¤¬¤¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®

:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìrñ ©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«
âé:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ékãéíNå ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬

øîàå òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîåèéáà ç÷ìåáéúëøòðä ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
éø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpäáéúëøòðä ©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯
éø÷:äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäæèéáà øîàå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

áéúëøòðäéø÷ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äørpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä LéàìæéíN àeä-äpäå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á

Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øérä éð÷æçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤

:Búà eøqéå Léàäèéóñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤
ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåøácä äéä §©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈©¨−̈
íéìeúá eàöîð-àì äfäáéúëøòðìéø÷:äørpì ©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«

àë-úà eàéöBäåáéúëøòðäéø÷çút-ìà äørpä §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©
äúîå íéðáàa døér éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNr-ék¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøráeñáëLéà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤

áéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²
:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ

äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈
áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
-ìk dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨

:åéîéñâëàåéáà úLà-úà Léà çwé-àì ¨¨««Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®
ðk älâé àìå:åéáà óñáàkc-reöô àáé-àì §¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²

:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëeñâøæîî àáé-àì §¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−



רכג iying ,iriax - ck - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬
ýåýé:ñãýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr àáé-àì §Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®

ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNr øBc íb©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−
:íìBò-ãräíëúà eîc÷-àì øLà øác-ìr ©¨«©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ

øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe íçla©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á
éìr øëNíøà øBútî øBòa-ïa írìa-úà E ¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬

:jìì÷ì íéøäðåéäìà ýåýé äáà-àìåì ErîL ©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©
éäìà ýåýé Côäiå írìa-ìàäììwä-úà El E ¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì:EæLøãú-àì ¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬
éîé-ìk íúáèå íîìL:íìBòì Eñ §Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬
éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈

éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®

éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´
éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−

:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈
:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«

èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤
:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´

éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹

éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬
:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬

éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ל'יחידּות' אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹוןֿהרע,

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´



iriayרכד ,iyiy - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈
-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧

Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ
ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆

ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ»ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧
àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦®̈©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³
éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬

äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈

:dîaéååíL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä åéçàæ-íàå ¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á



רכה xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«

çøîàå ãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àìèåéìà Bzîáé äLbðå ¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå åéðôa§¨®̈§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

:åéçà úéa-úà äðáé-àìéìàøNéa BîL àø÷ðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìrpä õeìç úéañàéåcçé íéLðà eöpé-ék ¥−£¬©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ

-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤
ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

:åéLáîaáéñBçú àì dtk-úà äúv÷å ¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©®̈¬Ÿ¨−
ðér:Eñâéïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨®̈¤

:äpè÷e äìBãbãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ

ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ
éîé eëéøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr EE ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cì ïúðæèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E Ÿ¥¬¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôæéäNr-øLà úà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬

:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr EìçéøLà §−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧
éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½

ér äzàå:íéäìà àøé àìå râéå óèéäéäå §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈
éäìà ýåýé çéðäaéáéà-ìkî Eì | Eáéáqî E §¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À

éäìà-ýåýé øLà õøàaäìçð Eì ïúð E ¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ
øëæ-úà äçîz dzLøì*(øëæ)úçzî ÷ìîr §¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMättt ©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©

,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBB
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˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻיםֿסּוף:

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות
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˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה', ּב'מׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ארּבעה  ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבארּבעה מאיר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

îéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷.ï

úáéú íééîòô øîåà 'àøå÷ ìòá'äù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤
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ycew zegiyn zecewp
ולא  לחכמים", ועד "בית הדיוק א. במשנתנו: השאלות
או  הרבה"), תלמידים "והעמידו – א' (כבמשנה "לתלמידים"

יועזר. בן יוסי – המאמר לבעל הקשר ב. חכמים". "לתלמידי

והביאור:

היתה  יועזר בן יוסי של בדורו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
הכרעה  לידי באה שלא בישראל הראשונה דרש 1המחלוקת לכן .

ביתו  לעשות ישתדל אחד שכל הדור, נשיא בתור יועזר, בן יוסי
של  שבמקרה כך מדין, על היושבים ההוראה לחכמי ועד" "בית
לידי  לבוא ויוכלו רבים, חכמים נוכחים יהיו דעות חילוקי
כי  דחסידותא, מילי בבחינת הוא זה ודבר דין. ופסק הכרעה

אחד. ועד" ב"בית די הדין משורת

לחשוב, עלול הבית בעל – רגליהם בעפר מתאבק והוי
לצרכיהם  ודאג החכמים של לרשותם ביתו את שהעמיד שלאחר
לא  שנוכחותו כדי לדרכו, לצאת צריך, אף ואולי הוא, רשאי
שהחכמים  מאחר – גיסא ולאידך בדיוניהם. לחכמים תפריע
להם  כשוה עצמו את שיראה יתכן לו, וצריכים בביתו, מתקבצים
שתי  את שולל והתנא מסויימת. בבחינה מהם נעלה אפילו או
של  בחברתם ולהמצא להשאר הבית בעל על האלה: הסברות
ליותר  שייך שאינו והכרה מוחלט ביטול מתוך וזאת החכמים,

"רגליהם". מאשר

להשתוקק  עליו כן, על יתר – דבריהם את בצמא שותה והוי
מים  השותה כאדם בהם ולהתענג החכמים דברי את לשמוע
רב, בקשב לדבריהם ומאזין לחכמים הוא בטל וכאשר לצמאו.
והם  כראוי הדברים את קולט אזי דבריהם, את בצמא שותה וכן
סוף  סוף הוא גם יהי' – זו בדרך וכשיתנהג בזכרונו. נחקקים

ישראל  מחכמי .2לאחד

*

המקום  יהי' שביתו היינו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
ובתמידות קבוע ה  בקביעות חכמים, לביתו 3לועידת מקנה וזה .

בביתו. כשאינם גם מסויימת חשיבות

ל  ועד "בית מדייק יוסי חכמים והתנא לפני כי רבים, לשון "
לראש, הי' האחד כי זוגות, הוזכרו לא יוחנן בן ויוסי יועזר בן

בישראל  המחלוקת זמן הוחל בימיהם צורך 4ורק יש לכן .
הרבים. פי על ההלכה שיקבעו כדי רבים, בחכמים

מתאבק לחכמים בעפר והוי המתחבר האדם – רגליהם
בו  שאין לבד, "אבק" בבחינת הוא עצמו שמצד להרגיש צריך

מצמיח. שאינו הזה כאבק תועלת, בו ואין ממש

אצל  כי רגליהם". באבק ולא רגליהם", "בעפר מדייק והתנא
היא  ביותר) התחתונה (בחינה שלהם "רגל" בחינת גם החכמים
כי  תהי"'. לכל כעפר "ונפשי כמאמר וביטול, "עפר" בבחינת
והעפר  וביטול) דביקות (בחינת לזה זה דבוקים הגרגירים בעפר

באבק) (משא"כ מצמיח .5גם

"בעפר מהנהגתם רגליהם ומדייק ללמוד שיש לרמז ,"
החכמים. של הילוכם ודרכי

ב  כשמדובר אולם, – דבריהם את בצמא שותה דבריהם והוי
הביטול  מספיק אינו אזי שלהם, התורה דברי היינו החכמים, של
האדם  על אלא רגליהם"), בעפר מתאבק ("והוי להחכמים

והשגה. בהבנה בפנימיות, הדברים את לקלוט

עלולה  והשגה, בהבנה להיות צריך שהלימוד העובדה אך,
(שהרי  החכמים אל הביטול ברגש מסויימת חלישות לגרום

בהבנתו תלוי ).הוא הלימוד

ב  שותה "והוי אמר זה להכיר צמא על עליו דבריהם": את
ביטול, מתוך מפיהם תורה לשמוע ועליו לחכמים, זקוק שהוא
חסרים  הם כמה עד מרגיש שהוא לצמאו, מים השותה כאדם

לו.

והבנת  בידיעת לו יוסיפו שהחכמים בלבד זו לא ועוד: זאת
ויאיר  יתגלה בתורה שחלקו עליו ישפיעו גם הם אלא התורה,

ב"הוי הרמז זהו נפשו. כחות תרי"ג המים ה שות בכל :"
ומחלק  המזון מעבירים את הגוף 6ים חלקי .7לכל

הירושלמי).1. (בשם א טז, חגיגה – יוסי תוד"ה

בלבד.2. השומעים רשימת פי על – תשמ"ב מטו"מ ש"פ משיחת

תמיד.3. החכמים להתקבץ מוכן ביתך שתשים פיה"מ: ראה

תויו"ט.4.

דקדושה,5. למלכות רומז ש"עפר" ג), (כו, וישלח תו"א ראה
דקליפה. למלכות ו"אבק"

שם.6. ובפיה"מ במשנה ב כו, עירובין

בלבד.7. השומעים רשימת פי על – תשכ"ב אחרי ש"פ משיחת
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יועזר. בן יוסי – המאמר לבעל הקשר ב. חכמים". "לתלמידי

והביאור:

היתה  יועזר בן יוסי של בדורו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
הכרעה  לידי באה שלא בישראל הראשונה דרש 1המחלוקת לכן .

ביתו  לעשות ישתדל אחד שכל הדור, נשיא בתור יועזר, בן יוסי
של  שבמקרה כך מדין, על היושבים ההוראה לחכמי ועד" "בית
לידי  לבוא ויוכלו רבים, חכמים נוכחים יהיו דעות חילוקי
כי  דחסידותא, מילי בבחינת הוא זה ודבר דין. ופסק הכרעה

אחד. ועד" ב"בית די הדין משורת

לחשוב, עלול הבית בעל – רגליהם בעפר מתאבק והוי
לצרכיהם  ודאג החכמים של לרשותם ביתו את שהעמיד שלאחר
לא  שנוכחותו כדי לדרכו, לצאת צריך, אף ואולי הוא, רשאי
שהחכמים  מאחר – גיסא ולאידך בדיוניהם. לחכמים תפריע
להם  כשוה עצמו את שיראה יתכן לו, וצריכים בביתו, מתקבצים
שתי  את שולל והתנא מסויימת. בבחינה מהם נעלה אפילו או
של  בחברתם ולהמצא להשאר הבית בעל על האלה: הסברות
ליותר  שייך שאינו והכרה מוחלט ביטול מתוך וזאת החכמים,

"רגליהם". מאשר

להשתוקק  עליו כן, על יתר – דבריהם את בצמא שותה והוי
מים  השותה כאדם בהם ולהתענג החכמים דברי את לשמוע
רב, בקשב לדבריהם ומאזין לחכמים הוא בטל וכאשר לצמאו.
והם  כראוי הדברים את קולט אזי דבריהם, את בצמא שותה וכן
סוף  סוף הוא גם יהי' – זו בדרך וכשיתנהג בזכרונו. נחקקים

ישראל  מחכמי .2לאחד

*

המקום  יהי' שביתו היינו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
ובתמידות קבוע ה  בקביעות חכמים, לביתו 3לועידת מקנה וזה .

בביתו. כשאינם גם מסויימת חשיבות

ל  ועד "בית מדייק יוסי חכמים והתנא לפני כי רבים, לשון "
לראש, הי' האחד כי זוגות, הוזכרו לא יוחנן בן ויוסי יועזר בן

בישראל  המחלוקת זמן הוחל בימיהם צורך 4ורק יש לכן .
הרבים. פי על ההלכה שיקבעו כדי רבים, בחכמים

מתאבק לחכמים בעפר והוי המתחבר האדם – רגליהם
בו  שאין לבד, "אבק" בבחינת הוא עצמו שמצד להרגיש צריך

מצמיח. שאינו הזה כאבק תועלת, בו ואין ממש

אצל  כי רגליהם". באבק ולא רגליהם", "בעפר מדייק והתנא
היא  ביותר) התחתונה (בחינה שלהם "רגל" בחינת גם החכמים
כי  תהי"'. לכל כעפר "ונפשי כמאמר וביטול, "עפר" בבחינת
והעפר  וביטול) דביקות (בחינת לזה זה דבוקים הגרגירים בעפר

באבק) (משא"כ מצמיח .5גם

"בעפר מהנהגתם רגליהם ומדייק ללמוד שיש לרמז ,"
החכמים. של הילוכם ודרכי

ב  כשמדובר אולם, – דבריהם את בצמא שותה דבריהם והוי
הביטול  מספיק אינו אזי שלהם, התורה דברי היינו החכמים, של
האדם  על אלא רגליהם"), בעפר מתאבק ("והוי להחכמים

והשגה. בהבנה בפנימיות, הדברים את לקלוט

עלולה  והשגה, בהבנה להיות צריך שהלימוד העובדה אך,
(שהרי  החכמים אל הביטול ברגש מסויימת חלישות לגרום

בהבנתו תלוי ).הוא הלימוד

ב  שותה "והוי אמר זה להכיר צמא על עליו דבריהם": את
ביטול, מתוך מפיהם תורה לשמוע ועליו לחכמים, זקוק שהוא
חסרים  הם כמה עד מרגיש שהוא לצמאו, מים השותה כאדם

לו.

והבנת  בידיעת לו יוסיפו שהחכמים בלבד זו לא ועוד: זאת
ויאיר  יתגלה בתורה שחלקו עליו ישפיעו גם הם אלא התורה,

ב"הוי הרמז זהו נפשו. כחות תרי"ג המים ה שות בכל :"
ומחלק  המזון מעבירים את הגוף 6ים חלקי .7לכל

הירושלמי).1. (בשם א טז, חגיגה – יוסי תוד"ה

בלבד.2. השומעים רשימת פי על – תשמ"ב מטו"מ ש"פ משיחת

תמיד.3. החכמים להתקבץ מוכן ביתך שתשים פיה"מ: ראה

תויו"ט.4.

דקדושה,5. למלכות רומז ש"עפר" ג), (כו, וישלח תו"א ראה
דקליפה. למלכות ו"אבק"

שם.6. ובפיה"מ במשנה ב כו, עירובין

בלבד.7. השומעים רשימת פי על – תשכ"ב אחרי ש"פ משיחת



לוח זמנים לשבוע פרשת תצא - בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:066:108:478:499:249:2510:3210:3313:1913:1719:2419:1719:5119:4418:5819:55באר שבע )ק(

6:036:078:458:479:229:2310:3110:3113:1813:1619:2819:2119:5319:4618:5019:57חיפה )ק(

6:046:088:458:479:229:2310:3010:3113:1713:1519:2819:2119:5019:4318:4219:54ירושלים )ק(

6:056:098:468:489:239:2510:3210:3213:1913:1719:2519:1819:5219:4518:5719:56תל אביב )ק(

5:576:008:378:389:109:1110:1710:1712:5912:5818:5718:5119:2219:1618:3219:26אבו דאבי )ח(

5:495:578:298:359:229:2510:3510:3713:3513:3320:0819:5720:4520:3319:4120:47אוסטריה, וינה )ק(

7:056:579:069:019:439:3910:3810:3512:5512:5317:4617:5118:1418:1817:3118:29אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:566:038:378:419:269:2910:3910:4113:3713:3520:0719:5620:4220:3119:4020:45אוקראינה, אודסה )ק(

5:245:328:048:098:569:0010:1010:1213:0913:0719:4219:3120:1820:0719:1520:21אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
5:335:428:148:199:079:1010:2010:2213:2013:1819:5419:4320:3120:1919:2720:34

5:546:038:338:409:309:3410:4410:4613:4613:4420:2420:1221:0320:5019:5621:05אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:465:558:258:329:229:2610:3710:3913:3913:3620:1720:0520:5620:4319:5020:59אוקראינה, קייב )ק(

6:246:319:059:109:549:5711:0611:0814:0314:0120:3320:2321:0520:5420:0421:08איטליה, מילאנו )ק(

6:156:148:468:449:159:1310:1710:1612:4912:4718:2218:2018:4418:4318:0218:52אקוואדור, קיטו )ח(

7:337:269:389:3410:1410:1011:1011:0713:2813:2718:2418:2918:5118:5518:0919:06ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:358:2610:3110:2611:1011:0512:0512:0114:2014:1819:0519:1119:3519:4118:5219:52ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:206:259:019:049:439:4510:5410:5413:4513:4320:0119:5320:3220:2319:3720:35ארה״ב, בולטימור )ק(

6:066:128:488:529:319:3310:4210:4313:3513:3319:5319:4520:2420:1519:2820:28ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:076:138:498:529:329:3410:4310:4413:3513:3319:5419:4520:2520:1619:2920:28ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:406:469:219:2510:0610:0811:1711:1914:1114:0920:3320:2421:0520:5520:0721:08ארה״ב, דטרויט )ק(

6:496:539:309:3110:0510:0611:1311:1413:5913:5720:0319:5720:2920:2219:3920:33ארה״ב, האוסטון )ק(

6:146:188:558:579:339:3510:4210:4313:3013:2819:3819:3120:0619:5919:1420:10ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:546:579:349:3510:0810:0811:1511:1513:5813:5619:5619:5120:2220:1619:3420:26ארה״ב, מיאמי )ק(

6:016:078:438:469:269:2910:3810:3913:3113:2919:5019:4220:2220:1319:2520:25ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:316:379:139:169:569:5811:0611:0713:5913:5720:1720:0820:4820:3919:5220:51ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:596:058:418:449:259:2710:3610:3713:3013:2819:5019:4120:2220:1319:2520:25ארה״ב, שיקגו )ק(

6:506:469:119:099:429:3910:4110:3913:0713:0618:2418:2518:4718:4818:0718:57בוליביה, לה-פס )ח(

6:296:389:079:1410:0610:1011:2011:2314:2314:2121:0420:5221:4321:3020:3621:46בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:306:399:099:1510:0610:1011:2111:2314:2314:2121:0320:5121:4221:2920:3521:45בלגיה, בריסל )ק(

6:326:278:488:459:209:1710:1810:1612:4112:4017:5517:5718:1518:1717:3418:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:196:158:368:339:079:0410:0610:0312:2912:2817:3917:4118:0418:0617:2318:15ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:465:568:248:319:239:2710:3810:4013:4113:3920:2420:1221:0220:4919:5721:05בריטניה, לונדון )ק(

5:495:598:248:339:299:3310:4510:4713:5013:4820:3720:2421:1921:0520:1121:22בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:495:598:268:349:289:3210:4310:4613:4813:4520:3320:2021:1320:5920:0321:15גרמניה, ברלין )ק(

6:156:248:549:009:509:5411:0511:0714:0614:0420:4420:3221:2221:0920:1621:25גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:366:318:498:469:229:1910:2010:1712:4212:4017:5417:5718:1318:1517:3218:25דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:206:218:578:589:299:2910:3510:3513:1513:1319:0619:0219:3019:2618:4519:35הודו, מומבאי )ח(

6:166:188:548:549:269:2610:3110:3113:1113:0919:0218:5719:2619:2118:4019:31הודו, פונה )ח(

5:405:488:208:269:129:1510:2510:2713:2413:2219:5619:4520:3220:2019:2920:34הונגריה, בודפשט )ק(

5:105:167:527:558:358:389:469:4712:3912:3718:5918:5019:3019:2118:3419:33טורקיה, איסטנבול )ח(

6:406:459:229:2510:0310:0511:1311:1414:0414:0220:1820:1020:4820:4019:5420:51יוון, אתונה )ק(



רלי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תצא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:026:108:438:489:339:3610:4610:4813:4513:4320:1620:0520:5120:4019:4920:54מולדובה, קישינב )ק(

6:176:188:548:559:269:2610:3210:3213:1213:1119:0418:5919:2819:2318:4219:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:177:069:119:059:539:4710:4710:4313:0213:0117:4917:5618:2118:2817:3718:40ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:345:378:148:168:498:509:579:5712:4112:3918:4218:3619:0819:0218:1919:12נפאל, קטמנדו )ח(

5:265:318:088:118:508:5210:0110:0212:5312:5119:1119:0319:4219:3318:4419:45סין, בייג'ין )ח(

7:047:039:359:3410:0510:0411:0811:0613:3913:3819:1419:1219:3619:3518:5419:44סינגפור, סינגפור )ח(

5:195:297:578:048:589:0210:1310:1513:1713:1520:0019:4820:4120:2719:3220:44פולין, ורשא )ק(

6:216:188:458:439:159:1310:1610:1412:4312:4118:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

6:416:489:229:2710:1110:1411:2311:2514:2014:1820:4920:3821:2321:1220:2221:26צרפת, ליאון )ק(

6:436:529:239:2910:1710:2111:3111:3314:3114:2921:0720:5621:4321:3120:3921:46צרפת, פריז )ק(

5:535:528:258:248:558:549:589:5712:3112:3018:0918:0718:3218:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

6:226:299:049:089:509:5311:0211:0313:5713:5520:2320:1420:5420:4419:5520:57קנדה, טורונטו )ק(

5:556:028:368:419:259:2810:3710:3913:3413:3220:0219:5220:3620:2519:3520:38קנדה, מונטריאול )ק(

6:066:108:478:499:269:2710:3510:3613:2413:2219:3419:2620:0219:5519:1020:06קפריסין, לרנקה )ק(

5:315:428:058:149:149:1910:3010:3313:3813:3620:2920:1521:1320:5819:5921:15רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:015:137:327:438:458:5110:0310:0613:1213:0920:0919:5420:5120:3519:3520:53רוסיה, מוסקבה )ח(

5:185:267:598:048:498:5310:0310:0413:0112:5919:3319:2220:0819:5719:0620:11רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:226:309:039:089:549:5711:0711:0914:0614:0420:4220:3121:1321:0220:1121:16שוויץ, ציריך )ק(

6:056:068:418:419:129:1210:1710:1612:5412:5318:4018:3719:0419:0018:1919:09תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךבלר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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