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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

אודותם  בהענינים  על המדה  יותר  וכנראה אשר מתבונן  מועש"ק שמות,  על מכתבו  במענה 

על המדה  יותר  ועשתה את ראשה, אשר ההתבוננות  על הכתוב  בחסידות  ע"ד המבואר  והוא  כותב 

בעניני הפרנסה הוא בדוגמת לבוש ארוך יותר ממדת הלובשו, שלא לבד שאין בהאריכות תועלת אלא 

שעוד מפריע בהילוך כדבעי, ולכן כיון שמזכיר אודות עו"ד שלו שבודאי מומחה הוא יתנהג כהוראתו 

ויעבוד את השם בשמחה ובבטחון גמור אשר משגיח הוא עליו ועל כל ב"ב שי' בתכ"י בהשגחה פרטית, 

והרי השי"ת הוא עצם הטוב שמטבע הטוב להיטיב ויומשך בעניניו בטוב הנראה והנגלה.

בודאי עסק גם בשבועות האחרונים בהפצת היהדות בכלל ובעניני חסידות בפרט בין חבריו 

בקיום  לחזקם  עתה  גם  מכתבים  בקישור  עמהם  שעומד  ותקותי  שם,  ובסביבתו  הי'  שם  במקומות 

המצות וגם בקביעות עתים לתורה כל אחד מתאים למעמדו ומצבו ושומר ישראל אשר לא ינום ולא 

יישן וזן מפרנס לכל בחן בחסד וברחמים ינחהו ואת כל ב"ב שיחיו ובאופן הטוב לפניהם בגשמיות 

וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשו"ט.



ד

,`x`e zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,hay ycegd mikxan

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
‡¯‡Â ּבאֿל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל »≈»ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

להם  נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ,1ׁשדֿי ְְֲִִֶַַָָָָֹ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו מהר"ׁש אדמּו"ר ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָּומבאר

תרכ"ח  ּדׁשנת ּדצרי2זה ׁשנה), מאה (לפני ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

אצל  הוי' ׁשם ּפעמים ּכּמה נזּכר הלא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹלהבין,

הוי' אליו וּירא ּבאברהם ׁשּכתּוב ּכמֹו ,3האבֹות, ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ּוׁשמי  אֹומרֹו ּומהּו ויעקב, ּביצחק ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹועלּֿדרֿזה

להם. נֹודעּתי לא ְֲִֶַָָָֹהוי'

מאמר CÈLÓÓeב) ּבהקּדם ויּובן ּבּמאמר: «¿ƒְְְֲֲֵֶַַַַָָ

ּבׁשּבת  ז"ל ׁשל 4רּבֹותינּו ּכברּיתֹו ְְִִֵֶַַַָָ

ּוכמֹו נהֹורא, והדר חׁשֹוכא ּבריׁשא ְְְֲֲֵַַָָָָעֹולם,

הּוא 5ׁשּכתּוב  ׁשּכן והינּו, בקר. ויהי ערב ויהי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבכללּות  ּגם זה סדר נעׂשה ולכן למעלה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּסדר

ּגם  ׁשּנמׁש ועד בקר, ויהי ערב ויהי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹהּבריאה,

הּטעם  ׁשּזהּו ׁשם הּגמרא ּכדברי הּבריאה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבפרטי

ׁשל  ּכברּיתֹו אימרי, והדר ּבריׁשא מסגי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשעיזי

(סתם  נהֹורא והדר חׁשֹוכא ּדבריׁשא - ְְְֲֲִֵַַָָָָָעֹולם

לבנֹות  רחלים ּוסתם ׁשחֹורֹות, וצרי6עּזים .( ְְְְְִִִִֵָָָ

ּבעֹולם  הלא חׁשֹוכא, ּבריׁשא לּמה ְְְֲֲִֵָָָָָָֹלהבין

האֹורֹות  התהּוּות אחר הּכלים נתהּוּו .7העקּודים ְְֲִִִִֵַַַַַָָ

האֹורֹות  קדמּו ׁשּבעֹולמֹות מּבעי לא ְְְִֵֶַָָָָָֹוהינּו,

הּסד  הּוא ׁשּכן ֿ להּכלים, ּבריאה ּבעֹולמֹות ר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

להּכלים, ּבחׁשיבּות קֹודם ׁשהאֹור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָיצירהֿעׂשּיה,

אפילּו הּוא וכן ,לחׁש קֹודם ׁשהאֹור העׂשּיה ּבעֹולם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוכלֿׁשּכן
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פרשתנו.1) ואילך).2)ריש סח ע' שם (סה"מ תרכ"ח בחדשו חדש מדי והי' ד"ה גם וראה ואילך. עז ע' תרכ"ח סה"מ

- החדשה (בהוצאה ואילך ב סח, פרשתנו בתו"ח וארא ד"ה ואילך). מא ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט אחת שעה יפה ד"ה

צו  ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט אחת שעה יפה ד"ה גם וראה ואילך. ב'תתפח ע' ח"ח פרשתנו ובאוה"ת ואילך), ג מט,

וירא.3)ואילך). ב.4)ר"פ ה.5)עז, א, שם.6)בראשית שבת ואילך.7)פירש"י א'ט ס"ע ח"ב תער"ב המשך גם ראה

ואילך. 122 ע' תש"ד סה"מ

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

‡¯‡Âוהתגליתי נראיתי "וארא", רבנו, למשה אומר הוא ברוך ‡Ïהקדוש »≈»∆
ÈŒ„L ÏŒ‡a ·˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ בשמות נקרא כשאני «¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…¿≈«»

ו"שדי" Ì‰Ï"אֿל" ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe1,לאבות¯‡·Óe ¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆¿»≈
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡,שמואל רבי «¿«¬»

אדמו"רי  בשושלת הרביעי האדמו"ר

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacחב"ד B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
˙¯Á"Îהפותח  ˙Lc ‰Ê2 ∆ƒ¿«

,‰L ‰‡Ó ÈÙÏ) מאה כלומר ƒ¿≈≈»»»
עלֿידי  זה מאמר אמירת לפני שנה

תשכ"ח  וארא פרשת בשבת ),הרבי
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc האמור כוונת מהי ¿»ƒ¿»ƒ

להם", נודעתי לא הוי' …¬‰Ï‡"ושמי
'ÈÂ‰ ÌL ÌÈÓÚt ‰nk ¯kÊƒ¿»«»¿»ƒ≈¬»»

,˙B·‡‰ Ïˆ‡ ולדוגמאBÓk ≈∆»»¿
ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ Ì‰¯·‡a ·e˙kL∆»¿«¿»»«≈»≈»

'ÈÂ‰3˜ÁˆÈa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ , ¬»»¿«∆∆∆¿ƒ¿»
·˜ÚÈÂ'הוי שם את מצינו בהם שגם ¿«¬…

ברוך  הקדוש של התגלות לגבי נזכר

האבות, אל ‡B¯ÓBהוא e‰Óe,מהי «¿
באמירה  הכוונה כן, ‰ÈÂ'אם ÈÓLe¿ƒ¬»»

?Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï…«¿ƒ»∆
CÈLÓÓe מהר"ש ·) הרבי «¿ƒ

¯Ó‡Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ :¯Ó‡na««¬»¿»¿∆¿≈«¬«
a Ï"Ê eÈ˙Ba¯ מסכת˙aL4 «≈«¿«»

בשעת  יהודה רב את ראה זירא שרבי

פירוש  אותו ישאל ואם הדעת בדיחות

לו, יענה העולם בחלל הנעשים דברים

מהלכות  העיזים מדוע אותו ושאל

והכבשי  העדר הולכות בראש ם

שזהו  יהודה רב לו אמר אחריהן,

‡LÈ¯a ,ÌÏBÚ ÏL B˙i¯·kƒ¿ƒ»∆»¿≈»
,‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ תחילתו ¬»«¬«¿»

אור  ואחרֿכך חושך, יום ¿BÓÎeשל
·e˙kL5 בראשית ימי È‰ÈÂבששת ∆»«¿ƒ

¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú העיזים גם וכך ∆∆«¿ƒ…∆
הן  כי העדר, בראש תחילה, הולכות

כי  אחריהן הולכות והכבשים שחורות,

לבנות. ‰e‡הן ÔkL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈

,‰ÏÚÓÏ ¯„q‰,באלוקות˙eÏÏÎa Ìb ‰Ê ¯„Ò ‰NÚ ÔÎÏÂ «≈∆¿«¿»¿»≈«¬»≈∆∆«ƒ¿»
‰‡È¯a‰בתחילה Ú¯·הגשמית, È‰ÈÂכך ואחר החושך ·˜¯זמן È‰ÈÂ «¿ƒ»«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆
האור, ‰Ób¯‡זמן È¯·„k ,‰‡È¯a‰ ÈË¯Ùa Ìb CLÓpL „ÚÂ¿«∆ƒ¿««¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿≈«¿»»

‡LÈ¯a È‚ÒÓ ÈÊÈÚL ÌÚh‰ e‰fL ÌL בראש הולכות העיזים »∆∆«««∆ƒ≈«¿≈¿≈»
È¯ÓÈ‡ ¯„‰Â הולכות ואחרֿכך «¬«ƒ¿≈

-הכבשים, ÌÏBÚ ÏL B˙i¯·kƒ¿ƒ»∆»
‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯·cƒ¿≈»¬»«¬«¿»

התלמוד( בדברי רש"י «¿Ì˙Òוכפירוש
ÌÈÏÁ¯ Ì˙Òe ,˙B¯BÁL ÌÈfÚƒƒ¿¿»¿≈ƒ

˙B·Ï6.( ¿»
‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ בגמרא נאמר ¿»ƒ¿»ƒ»»

של  בסדר היתה העולם שבריאת

ÌÏBÚa ‡Ï‰ ,‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a¿≈»¬»¬…¿»
ÌÈ„e˜Ú‰ לא שבו עליון רוחני עולם »¬ƒ

ובחינות  לדרגות ההתחלקות ניכרת

הם  וה'ספירות' הדרגות כל אלא שונות

יחד, קשורים היינו 'עקודים', בבחינת

זה ובעולם אחת, »¿ee‰˙ƒבבחינה
ÌÈÏk‰ להגדיר להגביל, שעניינם «≈ƒ
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נהורא", והדר ‰e‡חשוכא ÔkL∆≈
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מגבילים בכלים ‰e‡'מחשיך' ÔÎÂ¿≈

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

 מפתח  כללי

ב  ...................................... סדר הנחת תפילין    )א

ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

 ,פרשת ואראשבת  וארא אל אברהםה "מאמר ד  )ג

ה  ............................  ח"כשת'ה ,מברכים החודש שבט

  , ואראפרשת  שבתשיחת   )ד

יג  .................... ח"כתש'ה, מברכים החודש שבט

  פרשת וארא –לקוטי שיחות   )ה

אכ  ...............................................  וכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

כח .................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' מקובל רה

כט  .............  פרשת וארא –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

ל  .............  פרשת ואראלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

ע  .................  פרשת ואראלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

עא ....................................  פרשת ואראלשבוע  

דפ  .............  פרשת ואראלשבוע " היום יום"לוח   )יא

זפ  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק – ם"שיעורי רמב

צ   ..............  פרשת ואראלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

סזק   .........  פרשת ואראלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

עדק  .............  פרשת ואראלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

עוק  .......................................  גפרק  משלי, אפרק  ב ישעיה

  כליםמסכת  –משניות   )יז

עחק  ................................................  ביאור קהתי

פהק  ............ ................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )יט

ופק  .............................................  קהד דף ע צטמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

ריח  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

יטר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

רכ  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

ברכ  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

גרכ  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"לתורת שמואל תר  )כה

רכג  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

רכד  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים   )כז

רכה  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

רכו  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

רכח  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

  

רכט  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )ל

רלח  .....................  פרשת ואראלשבוע לוח זמנים   )לא

רלט  ......  קודשת בשערב לנרות  ת הדלקתצוסדר מ  )לב
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ה

,`x`e zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,hay ycegd mikxan

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
‡¯‡Â ּבאֿל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל »≈»ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

להם  נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ,1ׁשדֿי ְְֲִִֶַַָָָָֹ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו מהר"ׁש אדמּו"ר ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָּומבאר

תרכ"ח  ּדׁשנת ּדצרי2זה ׁשנה), מאה (לפני ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

אצל  הוי' ׁשם ּפעמים ּכּמה נזּכר הלא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹלהבין,

הוי' אליו וּירא ּבאברהם ׁשּכתּוב ּכמֹו ,3האבֹות, ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ּוׁשמי  אֹומרֹו ּומהּו ויעקב, ּביצחק ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹועלּֿדרֿזה

להם. נֹודעּתי לא ְֲִֶַָָָֹהוי'

מאמר CÈLÓÓeב) ּבהקּדם ויּובן ּבּמאמר: «¿ƒְְְֲֲֵֶַַַַָָ

ּבׁשּבת  ז"ל ׁשל 4רּבֹותינּו ּכברּיתֹו ְְִִֵֶַַַָָ

ּוכמֹו נהֹורא, והדר חׁשֹוכא ּבריׁשא ְְְֲֲֵַַָָָָעֹולם,

הּוא 5ׁשּכתּוב  ׁשּכן והינּו, בקר. ויהי ערב ויהי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבכללּות  ּגם זה סדר נעׂשה ולכן למעלה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּסדר

ּגם  ׁשּנמׁש ועד בקר, ויהי ערב ויהי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹהּבריאה,

הּטעם  ׁשּזהּו ׁשם הּגמרא ּכדברי הּבריאה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבפרטי

ׁשל  ּכברּיתֹו אימרי, והדר ּבריׁשא מסגי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשעיזי

(סתם  נהֹורא והדר חׁשֹוכא ּדבריׁשא - ְְְֲֲִֵַַָָָָָעֹולם

לבנֹות  רחלים ּוסתם ׁשחֹורֹות, וצרי6עּזים .( ְְְְְִִִִֵָָָ

ּבעֹולם  הלא חׁשֹוכא, ּבריׁשא לּמה ְְְֲֲִֵָָָָָָֹלהבין

האֹורֹות  התהּוּות אחר הּכלים נתהּוּו .7העקּודים ְְֲִִִִֵַַַַַָָ

האֹורֹות  קדמּו ׁשּבעֹולמֹות מּבעי לא ְְְִֵֶַָָָָָֹוהינּו,

הּסד  הּוא ׁשּכן ֿ להּכלים, ּבריאה ּבעֹולמֹות ר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

להּכלים, ּבחׁשיבּות קֹודם ׁשהאֹור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָיצירהֿעׂשּיה,

אפילּו הּוא וכן ,לחׁש קֹודם ׁשהאֹור העׂשּיה ּבעֹולם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוכלֿׁשּכן
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פרשתנו.1) ואילך).2)ריש סח ע' שם (סה"מ תרכ"ח בחדשו חדש מדי והי' ד"ה גם וראה ואילך. עז ע' תרכ"ח סה"מ

- החדשה (בהוצאה ואילך ב סח, פרשתנו בתו"ח וארא ד"ה ואילך). מא ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט אחת שעה יפה ד"ה

צו  ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט אחת שעה יפה ד"ה גם וראה ואילך. ב'תתפח ע' ח"ח פרשתנו ובאוה"ת ואילך), ג מט,

וירא.3)ואילך). ב.4)ר"פ ה.5)עז, א, שם.6)בראשית שבת ואילך.7)פירש"י א'ט ס"ע ח"ב תער"ב המשך גם ראה

ואילך. 122 ע' תש"ד סה"מ

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

‡¯‡Âוהתגליתי נראיתי "וארא", רבנו, למשה אומר הוא ברוך ‡Ïהקדוש »≈»∆
ÈŒ„L ÏŒ‡a ·˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ בשמות נקרא כשאני «¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…¿≈«»

ו"שדי" Ì‰Ï"אֿל" ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe1,לאבות¯‡·Óe ¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆¿»≈
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡,שמואל רבי «¿«¬»

אדמו"רי  בשושלת הרביעי האדמו"ר

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacחב"ד B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
˙¯Á"Îהפותח  ˙Lc ‰Ê2 ∆ƒ¿«

,‰L ‰‡Ó ÈÙÏ) מאה כלומר ƒ¿≈≈»»»
עלֿידי  זה מאמר אמירת לפני שנה

תשכ"ח  וארא פרשת בשבת ),הרבי
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc האמור כוונת מהי ¿»ƒ¿»ƒ

להם", נודעתי לא הוי' …¬‰Ï‡"ושמי
'ÈÂ‰ ÌL ÌÈÓÚt ‰nk ¯kÊƒ¿»«»¿»ƒ≈¬»»

,˙B·‡‰ Ïˆ‡ ולדוגמאBÓk ≈∆»»¿
ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ Ì‰¯·‡a ·e˙kL∆»¿«¿»»«≈»≈»

'ÈÂ‰3˜ÁˆÈa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ , ¬»»¿«∆∆∆¿ƒ¿»
·˜ÚÈÂ'הוי שם את מצינו בהם שגם ¿«¬…

ברוך  הקדוש של התגלות לגבי נזכר

האבות, אל ‡B¯ÓBהוא e‰Óe,מהי «¿
באמירה  הכוונה כן, ‰ÈÂ'אם ÈÓLe¿ƒ¬»»

?Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï…«¿ƒ»∆
CÈLÓÓe מהר"ש ·) הרבי «¿ƒ

¯Ó‡Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ :¯Ó‡na««¬»¿»¿∆¿≈«¬«
a Ï"Ê eÈ˙Ba¯ מסכת˙aL4 «≈«¿«»

בשעת  יהודה רב את ראה זירא שרבי

פירוש  אותו ישאל ואם הדעת בדיחות

לו, יענה העולם בחלל הנעשים דברים

מהלכות  העיזים מדוע אותו ושאל

והכבשי  העדר הולכות בראש ם

שזהו  יהודה רב לו אמר אחריהן,

‡LÈ¯a ,ÌÏBÚ ÏL B˙i¯·kƒ¿ƒ»∆»¿≈»
,‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ תחילתו ¬»«¬«¿»

אור  ואחרֿכך חושך, יום ¿BÓÎeשל
·e˙kL5 בראשית ימי È‰ÈÂבששת ∆»«¿ƒ

¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú העיזים גם וכך ∆∆«¿ƒ…∆
הן  כי העדר, בראש תחילה, הולכות

כי  אחריהן הולכות והכבשים שחורות,

לבנות. ‰e‡הן ÔkL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈

,‰ÏÚÓÏ ¯„q‰,באלוקות˙eÏÏÎa Ìb ‰Ê ¯„Ò ‰NÚ ÔÎÏÂ «≈∆¿«¿»¿»≈«¬»≈∆∆«ƒ¿»
‰‡È¯a‰בתחילה Ú¯·הגשמית, È‰ÈÂכך ואחר החושך ·˜¯זמן È‰ÈÂ «¿ƒ»«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆
האור, ‰Ób¯‡זמן È¯·„k ,‰‡È¯a‰ ÈË¯Ùa Ìb CLÓpL „ÚÂ¿«∆ƒ¿««¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿≈«¿»»

‡LÈ¯a È‚ÒÓ ÈÊÈÚL ÌÚh‰ e‰fL ÌL בראש הולכות העיזים »∆∆«««∆ƒ≈«¿≈¿≈»
È¯ÓÈ‡ ¯„‰Â הולכות ואחרֿכך «¬«ƒ¿≈

-הכבשים, ÌÏBÚ ÏL B˙i¯·kƒ¿ƒ»∆»
‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯·cƒ¿≈»¬»«¬«¿»

התלמוד( בדברי רש"י «¿Ì˙Òוכפירוש
ÌÈÏÁ¯ Ì˙Òe ,˙B¯BÁL ÌÈfÚƒƒ¿¿»¿≈ƒ

˙B·Ï6.( ¿»
‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ בגמרא נאמר ¿»ƒ¿»ƒ»»

של  בסדר היתה העולם שבריאת

ÌÏBÚa ‡Ï‰ ,‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a¿≈»¬»¬…¿»
ÌÈ„e˜Ú‰ לא שבו עליון רוחני עולם »¬ƒ

ובחינות  לדרגות ההתחלקות ניכרת

הם  וה'ספירות' הדרגות כל אלא שונות

יחד, קשורים היינו 'עקודים', בבחינת

זה ובעולם אחת, »¿ee‰˙ƒבבחינה
ÌÈÏk‰ להגדיר להגביל, שעניינם «≈ƒ

האורות את ‰˙‰ee˙ולצמצם ¯Á‡««ƒ¿«
˙B¯B‡‰7 גילוי שעניינם עצמן »
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‰‡B¯B˙השתלשלות' eÓ„»̃¿»
,ÌÈÏk‰Ï והגיל שהאור קדם כך וי ¿«≈ƒ

מ"ברישא  ההיפך ולחושך, לצמצום

נהורא", והדר ‰e‡חשוכא ÔkL∆≈
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ¯„q‰«≈∆¿»¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ בהם שיש העולמות ¿ƒ»¬ƒ»
מוגדרת, מציאות עם «∆B‡‰L¯נבראים
˙e·ÈLÁa Ì„B˜ ובמעלה ≈«¬ƒ

,ÌÈÏk‰Ï קודם שה'אור' היינו ¿«≈ƒ
ÌÏBÚaל'חושך' ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿»
‰iNÚ‰ גשמיים נבראים יש שבו »¬ƒ»
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awriו l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

העקּודים  ּבעֹולם אפילּו אּלא האצילּות, ְְֲֲֲִִִֶָָָָָּבעֹולם

הּנה  ההׁשּתלׁשל ּות, לכל הּׁשרׁש הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּׁשם

א האֹורֹות. התהּוּות לאחר היא הּכלים ְְְִִִִֵַַַַַַָהתהּוּות

לּנאצלים  עד ונאצלים, ׁשּבנבראים הּוא, ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָהענין

ּומה  להּכלים. האֹורֹות קדמּו עליֹונים, ְְְִִֵֵֶַַַָָהּיֹותר

הּוא  נהֹורא, והדר חׁשֹוכא ּבריׁשא ְְֲֲֵֶַַָָָָּׁשּכתּוב

'מאציל' ׁשהּׁשם היֹות (ּדעם הּמאציל ְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַּבבחינת

הרי  מּכלֿמקֹום לעֹולמֹות, הּׁשּיכּות על ֲִֵֶַַַָָָָָמֹורה

ׁשרׁש זֹו ׁשּבבחינה הּמאציל), אּלא הּנאצל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינֹו

מהאֹורֹות  למעלה הּוא ׁשּמבאר 8הּכלים ּוכפי . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּוא  הּמאציל ּבדעת הענין עיקר ׁשּכל ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָּבּמאמר,

ּבׁשביל  הּוא האֹור המׁשכֹות וכל הּכלי, ְְְְְִִִִַַַָָָהתהּוּות

אבל  קֹודם, האֹור - ׁשּבגילּוי הגם ולכן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָהּכלי,

קדם. הּכלי - הּנעלם ְְִֶַַַַָָָּבּמקֹור

מׁשל CÈLÓÓeג) עלּֿפי זה ויּובן ּבּמאמר: «¿ƒְֲִֶַַַָָָָ

לתלמידֹו הרב ְְְִֵַַַַָָמהׁשּפעת

ׁשהענין  ּכיון ׁשּלכאֹורה, ּובהקּדים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ(ּכדלקּמן).

הּמאציל  על קאי נהֹורא והדר חׁשֹוכא ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָּדבריׁשא

להיֹות  צרי היה זה על הּמׁשל הרי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּנאצלים,

ׁשּלמּטה  הּוא, הענין א ונברא. ּבֹורא ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמענין

ׁשהרי  ונברא, ּבֹורא ׁשל ענין למצֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָאיֿאפׁשר

ולכן  הּנבראים. ּבחיק אינֹו הּבריאה ענין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכללּות

ּכי  לתלמיד ֹו, הרב מהׁשּפעת מׁשל ְְְְִִִִֵַַַַָָָָמביאים

ּכפי  הּוא לּתלמיד הרב ּדהׁשּפעת הענין ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָאמּתית

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּתֹורה, נמצא זה וׁשּננּתם 9ׁשענין ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

הּתלמידים  אּלּו ,רּבֹותינּו10לבני ּוכמאמר , ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

ליהֹוׁשע 11ז"ל  ּומסרּה מּסיני ּתֹורה קּבל מׁשה ְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכמ  הּוא הּתֹורה ׁשענין וכיון ׁשּכתּוב כּו'. 12ֹו ְְְִֵֶֶַַָָָ
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g"kyz'd ,hay g"dan ,`x`e t"y

נמׁש הּתֹורה ׁשעלֿידי הינּו, לעֹולם, הוי' ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָואמת

הׁשּפעת  ענין לכן הוי'', 'אמת ּבעֹולם ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומתּגּלה

על  מׁשל להיֹות יכֹול ׁשּבּתֹורה, לתלמידֹו ְְְִִֶַַַַָָָָָהרב

ׁשהּוא  ּכפי  נהֹורא והדר חׁשֹוכא ּדבריׁשא ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָהענין

הּמאציל. ְֲִִִַַַּבבחינת

ÏLn‰Â,הּוא לתלמידֹו הרב מהׁשּפעת ¿«»»ְְְִֵַַַַָָ

ׂשכל  את הרב ׁשּיציר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבהכרח

ּבהּׂשגתֹו, יתּגּׁשם אי הינּו והּׂשגתֹו, ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּתלמידֹו

ּברצֹון  ּתלּוי וזה לֹו, יׁשּפיע זה אֹופן ְְְְִִֶֶֶַַַָועל

הגׁשמת  ׁשרֹוצה אֹופן איזה ׁשעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמׁשּפיע,

והּסברא  ההּׂשגה ׁשפע אֹור יּומׁש ּכ ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָהמקּבל,

ונמצא, המקּבל. ּכלי הגׁשמת ּבפֹועל להיֹות ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּכדי

- ׁשּבגילּוי הגם קדם, הּכלי - ּומקֹור ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּבּׁשרׁש

קֹודם. ֵָהאֹור

להבין ‡Cד) הּמׁשל 13צרי אין ּדלכאֹורה , «ְְְִִִֵַָָָָָ

ּגם  למעלה, ׁשהרי לּנמׁשל. ְְְֲִֵֶֶַַַָָּדֹומה

מה  ולכן מהּמאציל, היא הּכלים ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָהתהּוּות

מּפני  רק זה הרי ּתחּלה, הּכלים הׁשערת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁשנּה

מהּֿׁשאיןּֿכן  לאֹורֹות, קֹודמים ְִִֵֵֵֶֶַַָׁשהּכלים

יׁשנם  הּמקּבל  ּכלי הרי  לתלמידֹו, הרב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבהׁשּפעת 

הרב  מּוכרח ולכן הרב, ׂשכל הׁשּפעת לפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוד

ורק  והּׂשגתֹו, ּתלמידֹו ׂשכל את ּתחּלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָלציר

ׁשההׁשּפעה  ּכדי ׂשכלֹו, אֹור לֹו להׁשּפיע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָאחרּֿכ

לכן, מּקֹודם ׁשּיׁשנם הּמקּבל ּכלי ער לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּתהיה

קֹודמים  ׁשהּכלים מּזה ראיה אין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָואםּֿכן

ּבבאּור  ּבּמאמר מדיק ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָלאֹורֹות.

והּׂשגתֹו, ּתלמידֹו ׂשכל את ׁשמציר מרב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׁשל

ּבפֹועל  להיֹות ּכדי כּו' ּבהּׂשגתֹו יתּגּׁשם אי"ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

הּוא  ׁשהּמׁשל הינּו, המקּבל", ּכלי ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָהגׁשמת

ּגם  עֹוׂשה ׁשהּמׁשּפיע אמּתּיים ּומקּבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַמּמׁשּפיע
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL12CLÓ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰ ,ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â ∆»∆¡∆¬»»¿»«¿∆«¿≈«»ƒ¿»

,''ÈÂ‰ ˙Ó‡' ÌÏBÚa ‰lb˙Óe,האלוקית ÔÈÚהאמת ÔÎÏ ƒ¿«∆»»¡∆¬»»»≈ƒ¿«
,‰¯BzaL B„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚtL‰ לעולם שירד מושג שהוא אף «¿»«»«¿«¿ƒ∆«»

העניין  מכלֿמקום בגשמיות, כפשוטו ותלמיד ברב ומדובר בעולם וקיים

ÔÈÚ‰ ÏÚ ÏLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»»«»ƒ¿»
‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯·cƒ¿≈»¬»«¬«¿»
ÏÈˆ‡n‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«««¬ƒ
ותלמיד  רב כי באלוקות, למעלה

גילוי  של עניין הם התורה בלימוד

לעיל. כאמור בעולם, האלוקית האמת

·¯‰ ˙ÚtL‰Ó ÏLn‰Â¿«»»≈«¿»«»«
B„ÈÓÏ˙Ï מעלת לעניין של זה ¿«¿ƒ

וההעלם, הצמצום עניין הכלים, שורש

הגילוי  עניין האורות, שורש על

רוצה e‰,L‡וההארה, הרב ∆כאשר
שכלי  רעיון לתלמידו להשפיע

·¯‰ ¯ÈˆiL Á¯Î‰a תחילה ¿∆¿≈«∆¿«≈»«
וכהכנה  ההשפעה קודם לעצמו ויתאר

של ‡˙אליה  והמהות ÏÎNהאופי ∆≈∆
CÈ‡ eÈ‰ ,B˙‚O‰Â B„ÈÓÏz«¿ƒ¿«»»«¿≈

ÌMb˙È שהוא כפי השכלי הרעיון ƒ¿«≈
הרב  של של B˙‚O‰aבשכלו ¿«»»

Ê‰התלמיד, ÔÙB‡ ÏÚÂ בהתאם ¿«∆∆
ומידת  הרעיון לאופן של ה'התגשמות'

נקלט  הוא כאשר הרב של המקורי

של  הרב בשכלו »ÚÈtLÈ«¿ƒהתלמיד,
BÏ לתלמידÔBˆ¯a ÈeÏz ‰ÊÂ ,¿∆»ƒ¿

ÔÙB‡ ‰ÊÈ‡ ÏÚL ,ÚÈtLn‰««¿ƒ«∆«≈∆∆
Ck ,Ïa˜Ó‰ ˙ÓL‚‰ ‰ˆB¯L∆∆«¿»««¿«≈»
‰‚O‰‰ ÚÙL ¯B‡ CLÓeÈ¿«∆«««»»
ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï È„k ‡¯·q‰Â¿«¿»»¿≈ƒ¿¿«

Ïa˜Ó‰ ÈÏk ˙ÓL‚‰,כלומר «¿»«¿ƒ«¿«≈
איזה  מלכתחילה ומשער 'מצייר' הרב

'התגשמות' של מהות ואיזו אופן

ממנו  הרעיון במעבר צופה הוא השכל

ולאח  התלמיד, את אל קובע שהוא ר

בהתאם  משפיע הוא ההגשמה, אופן

B˜Óe¯לכך. L¯MaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«…∆»
,Ì„˜ ÈÏk‰ והתחלת - יסוד שהרי «¿ƒ»«

וה'מסגרת' ה'כלי' יצירת היא ההשפעה

אחרֿכך  ומשפיע יוצק הרב את שבה

˜Ì„Bהאור, ¯B‡‰ - ÈeÏÈ‚aL Ì‚‰ ושיעור הכלי עשיית שעניין כיוון ¬«∆¿ƒ»≈
הוא  בגילוי הדברים וסדר הרב, של בשכלו שנמצא עניין היא ההגשמה מידת

בכלים. נקלט הוא ואחרֿכך ונשפע מתגלה שאור

C‡ ÔÈ·‰Ïעדיין„) CÈ¯ˆ13ÏLn‰ ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc מהקדמת , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈«»»
לתלמיד הרב בהשפעת הכלים ÏLÓpÏומעלת ‰ÓBc.במאציל למעלה ∆«ƒ¿»
˙ee‰˙‰ Ìb ,‰ÏÚÓÏ È¯‰L של המציאות ‰È‡עצם ÌÈÏk‰ ∆¬≈¿«¿»«ƒ¿««≈ƒƒ

,‰lÁz ÌÈÏk‰ ˙¯ÚL‰ dLiL ‰Ó ÔÎÏÂ ,ÏÈˆ‡n‰Ó לפני ≈««¬ƒ¿»≈«∆∆¿»«¿»««≈ƒ¿ƒ»
האור, ÈtÓהשפעת ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿≈

˙B¯B‡Ï ÌÈÓ„B˜ ÌÈÏk‰L∆«≈ƒ¿ƒ»
ובמעלתם, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבשורשם

È¯‰ ,B„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚtL‰a¿«¿»«»«¿«¿ƒ¬≈
ÈÏkהתלמיד של ‰Ïa˜nהשכל  ¿≈«¿«≈

ÌLÈ קיימים וכבר BÚ„במציאות ∆¿»
,·¯‰ ÏÎN ˙ÚtL‰ ÈÙÏƒ¿≈«¿»«≈∆»«

¯ÈˆÏ ·¯‰ Á¯ÎeÓ ÔÎÏÂ ולשער ¿»≈¿»»«¿«≈
ÏÎNולמדוד ˙‡ ‰lÁz¿ƒ»∆≈∆

Œ¯Á‡ ˜¯Â ,B˙‚O‰Â B„ÈÓÏz«¿ƒ¿«»»¿«««
Ckהרב BÏיכול ÚÈtL‰Ï «¿«¿ƒ«

את È„kלתלמידו ,BÏÎN ¯B‡ƒ¿¿≈
C¯Ú ÈÙÏ ‰È‰z ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿∆¿ƒ∆∆

של והמידה ‰Ïa˜nהשיעור ÈÏk¿≈«¿«≈
ÌLiL כבר,ÔÎÏ Ì„BwÓ עוד ∆∆¿»ƒ∆»≈

המדידה  ולפני ההשפעה לפני

¯‡È‰וההשערה, ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈¿»»
ÓÌÈÏk‰L ‰f באלוקות למעלה ƒ∆∆«≈ƒ

,˙B¯B‡Ï ÌÈÓ„B˜ למעלה שהרי ¿ƒ»
היא  הכלים התהוות עצם גם באלוקות

אינם  והכלים הבורא, המאציל מצד

בה  להתחשב שבהכרח קיימת מציאות

בין  הדמיון מה כן ואם בהשפעה,

והנמשל? המשל

ÔÎlL ,¯ÓBÏ LÈÂ כיצד לבאר כדי ¿≈«∆»≈
לנמשל  דומה כן המשל זאת בכל

ÏLn‰ ¯e‡·a ¯Ó‡na ˜È„Ó¿«≈««¬»¿≈«»»
¯ÈˆÓL ·¯Ó ומשער לעצמו מתאר ≈«∆¿«≈

,B˙‚O‰Â B„ÈÓÏz ÏÎN ˙‡∆≈∆«¿ƒ¿«»»
משער  שהרב ÌMb˙Èואומר CÈ‡"≈ƒ¿«≈
התלמיד  של eÎ'השכל B˙‚O‰a¿«»»

˙ÓL‚‰ ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï È„k¿≈ƒ¿¿««¿»«
ÏLn‰L ,eÈ‰ ,"Ïa˜Ó‰ ÈÏk¿≈«¿«≈«¿∆«»»
Ïa˜Óe ÚÈtLnÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«¿«≈

ÚÈtLn‰L ÌÈizÓ‡ נותן אינו ¬ƒƒƒ∆««¿ƒ«
בלבד  השכל של ההשפעה את למקבל

ÈÏkאלא  ˙‡ Ìb ‰NBÚ∆«∆¿≈
,Ïa˜Ó‰ אותו והופכת מהותו את משנה שההשפעה כזו בצורה בו משפיע «¿«≈

המקבל  שהתלמיד, מכפי יותר הרבה נעלים, שכל ענייני להשגת כלי להיות

הרב  של ההשפעה ללא עצמו, מצד מסוגל על היה הרב והשפעת המשפיע,
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העקּודים  ּבעֹולם אפילּו אּלא האצילּות, ְְֲֲֲִִִֶָָָָָּבעֹולם

הּנה  ההׁשּתלׁשל ּות, לכל הּׁשרׁש הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּׁשם

א האֹורֹות. התהּוּות לאחר היא הּכלים ְְְִִִִֵַַַַַַָהתהּוּות

לּנאצלים  עד ונאצלים, ׁשּבנבראים הּוא, ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָהענין

ּומה  להּכלים. האֹורֹות קדמּו עליֹונים, ְְְִִֵֵֶַַַָָהּיֹותר

הּוא  נהֹורא, והדר חׁשֹוכא ּבריׁשא ְְֲֲֵֶַַָָָָּׁשּכתּוב

'מאציל' ׁשהּׁשם היֹות (ּדעם הּמאציל ְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַּבבחינת

הרי  מּכלֿמקֹום לעֹולמֹות, הּׁשּיכּות על ֲִֵֶַַַָָָָָמֹורה

ׁשרׁש זֹו ׁשּבבחינה הּמאציל), אּלא הּנאצל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינֹו

מהאֹורֹות  למעלה הּוא ׁשּמבאר 8הּכלים ּוכפי . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּוא  הּמאציל ּבדעת הענין עיקר ׁשּכל ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָּבּמאמר,

ּבׁשביל  הּוא האֹור המׁשכֹות וכל הּכלי, ְְְְְִִִִַַַָָָהתהּוּות

אבל  קֹודם, האֹור - ׁשּבגילּוי הגם ולכן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָהּכלי,

קדם. הּכלי - הּנעלם ְְִֶַַַַָָָּבּמקֹור

מׁשל CÈLÓÓeג) עלּֿפי זה ויּובן ּבּמאמר: «¿ƒְֲִֶַַַָָָָ

לתלמידֹו הרב ְְְִֵַַַַָָמהׁשּפעת

ׁשהענין  ּכיון ׁשּלכאֹורה, ּובהקּדים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ(ּכדלקּמן).

הּמאציל  על קאי נהֹורא והדר חׁשֹוכא ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָּדבריׁשא

להיֹות  צרי היה זה על הּמׁשל הרי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּנאצלים,

ׁשּלמּטה  הּוא, הענין א ונברא. ּבֹורא ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמענין

ׁשהרי  ונברא, ּבֹורא ׁשל ענין למצֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָאיֿאפׁשר

ולכן  הּנבראים. ּבחיק אינֹו הּבריאה ענין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכללּות

ּכי  לתלמיד ֹו, הרב מהׁשּפעת מׁשל ְְְְִִִִֵַַַַָָָָמביאים

ּכפי  הּוא לּתלמיד הרב ּדהׁשּפעת הענין ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָאמּתית

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּתֹורה, נמצא זה וׁשּננּתם 9ׁשענין ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

הּתלמידים  אּלּו ,רּבֹותינּו10לבני ּוכמאמר , ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

ליהֹוׁשע 11ז"ל  ּומסרּה מּסיני ּתֹורה קּבל מׁשה ְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכמ  הּוא הּתֹורה ׁשענין וכיון ׁשּכתּוב כּו'. 12ֹו ְְְִֵֶֶַַָָָ

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

הכלים 8) וקדימת האורות, התהוות אחר היא הכלים התהוות העקודים (שבעולם זה במאמר שהמבואר ההנחה, ברשימת

המו"ל). - הענין (חסר כו' דגופים נשמות שורש בענין במק"א מהמבואר אחר באופן הוא המאציל), מצד רק היא להאורות

ז.9) ו, עה"פ.10)ואתחנן רפ"א.11)ספרי ב.12)אבות קיז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa eÏÈÙ‡ מאוחדים שבו והכלים אלוקות כולו שאמנם ¬ƒ¿»»¬ƒ

כמו  מוגבלים גדרים עם מציאות האצילות בעולם ואין האורות כמו באלוקות

בריאהֿיצירהֿעשיה ‰ÌÈ„e˜Úבעולמות ÌÏBÚa eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿»»¬ƒ
ומוגדרות) מחולקות ספירות עשר יש באצילות (שהרי מאצילות שלמעלה

ÌMLהעקודים ‰e‡בעולם ∆»
,˙eÏLÏzL‰‰ ÏÎÏ L¯M‰«…∆¿»«ƒ¿«¿¿

‰p‰ העקודים בעולם אפילו ƒ≈
ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰'ה'מחשיכים ƒ¿««≈ƒ

˙B¯B‡‰ ˙ee‰˙‰ ¯Á‡Ï ‡È‰ƒ¿««ƒ¿«»
שנאמר  מהו ואםֿכן ה'מאירים',

נהורא? והדר חשוכא "ברישא

ÌÈ‡¯·aL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÏˆ‡Â של הבריאה וסדר באופן ¿∆¡»ƒ

מוגדרת) מציאות בעלי (שהם 'נבראים'

של  הבריאה וסדר באופן ואפילו

בטלים  יותר נבראים (שהם 'נאצלים'

ומוגדרים) מוגבלים ופחות למקורם

ÌÈBÈÏÚ ¯˙Bi‰ ÌÈÏˆ‡pÏ „Ú««∆¡»ƒ«≈∆¿ƒ
ובטלים  ביותר נעלים הם (שאמנם

אך  מאד, ופנימי עמוק בביטול למקורם

כ'נאצלים', מוגדרים הם גם זאת בכל

אכן  והגבלות), גדרים עם נבראים היינו

ÌÈÏk‰Ï ˙B¯B‡‰ eÓ„˜ כמבואר »¿»¿«≈ƒ
קודם  והגילוי האור שעניין כך לעיל,

ב'סדר  ובדרגתו ובחשיבותו (במעלתו

והחושך. הצמצום לעניין השתלשלות')

·e˙kM ‰Óe הוא הבריאה שסדר «∆»
‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a והעלם חושך ¿≈»¬»

B‰¯‡תחילה ¯„‰Â אור ואחרֿכך «¬«¿»
‰ÏÈˆ‡nוגילוי, ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«««¬ƒ

עצמו ÌM‰Lהבורא ˙BÈ‰ ÌÚc)¿ƒ¡∆«≈
˙eÎiM‰ ÏÚ ‰¯BÓ 'ÏÈˆ‡Ó'«¬ƒ∆«««»

,˙BÓÏBÚÏ בחינה זוהי ואםֿכן »»
לעולמות  שייכות לה שיש באלוקות

‡BÈונבראים È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈≈
ÏÈˆ‡n‰ ‡l‡ Ïˆ‡p‰ וכיוון «∆¡»∆»««¬ƒ

נבראים, על ולא הבורא על שמדובר

על  שאמורים וההגבלות הגדרים

כלל  עליו חלים לא BÊהנבראים ‰ÈÁ·aL המאציל), L¯Lבחינת ∆ƒ¿ƒ»…∆
ÌÈÏk‰ והצמצום החושך B¯B‡‰Ó˙עניין ‰ÏÚÓÏ ‡e‰8ÈÙÎe . «≈ƒ¿«¿»≈»¿ƒ
¯‡·nLמהר"ש ‰ÔÈÚהנזכר,Ó‡na¯אדמו"ר ¯˜ÈÚ ÏkL של ∆¿»≈««¬»∆»ƒ«»ƒ¿»

שהיא כפי ÏÎÂהבריאה ,ÈÏk‰ ˙ee‰˙‰ ‡e‰ ÏÈˆ‡n‰ ˙Ú„a¿««««¬ƒƒ¿««¿ƒ¿»

,ÈÏk‰ ÏÈ·La ‡e‰ ¯B‡‰ ˙BÎLÓ‰ והמטרה שהכוונה ומאחר «¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ
נעלה  הכלים ששורש הוכחה זו הרי הכלי, דווקא היא הבריאה של והתכלית

האור, ÈeÏÈ‚aLמשורש Ì‚‰ ÔÎÏÂ וביטוי גילוי לידי בא שהדבר כפי ¿»≈¬«∆¿ƒ
- השתלשלות' ב'סדר ˜Ì„Bבפועל ¯B‡‰ האלוקות ובו יותר נעלה והוא »≈

יותר, וביטוי גילוי לידי «¬‡·Ïבאה
ÌÏÚp‰ ¯B˜na ומקור בשורש «»«∆¿»

ביטוי  לידי בא ולא שנעלם הדברים

- ˜„Ìוגילוי ÈÏk‰ מעלה לכלי ויש «¿ƒ»«
האור. על ויתרון

‰Ê Ô·eÈÂ :¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚«¿ƒ««¬»¿»∆
מצד  שהוא כפי העניין בין ההבדל

למעלה  הוא הכלים ששורש המאציל

מצד  שהוא כפי ובין האורות, משורש

שהאורות הנבראי  השתלשלות' ו'סדר ם

מהכלים  למעלה ÏLÓהם ÈtŒÏÚ«ƒ»»
B„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»«»«¿«¿ƒ
,ÌÈc˜‰·e .(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»¿«¿ƒ
ÔÈÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»≈»∆»ƒ¿»
‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯·cƒ¿≈»¬»«¬«¿»
למעלת  מתייחס הפנימית שבמשמעותו

(בשורשן) האורות על ≈̃«‡Èהכלים
ÌÈÏˆ‡p‰Â,מכוון  ÏÈˆ‡n‰ ÏÚ«««¬ƒ¿«∆¡»ƒ

Ê‰לעיל,כמבואר  ÏÚ ÏLn‰ È¯‰¬≈«»»«∆
ÏL ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿≈ƒ¿»∆

‡¯·Â ‡¯Ba משל ומדוע נבחר ≈¿ƒ¿»
ותלמיד? מרב

‰hÓlL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿«»
הזה BˆÓÏ‡בעולם ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»ƒ¿

‡¯·Â ‡¯Ba ÏL ÔÈÚ שיכול ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»
הבורא, על משל ≈¬∆È¯‰Lלהיות

BÈ‡ ‰‡È¯a‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿ƒ»≈
ÌÈ‡¯·p‰ ˜ÈÁa מסוגלים שאינם ¿≈«ƒ¿»ƒ

ÏLÓלברוא. ÌÈ‡È·Ó ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ»»
Èk ,B„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»«»«¿«¿ƒƒ
·¯‰ ˙ÚtL‰c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿«¿»«»«

„ÈÓÏzÏהזה בעולם ‰e‡שקיים ««¿ƒ
‰Ê ÔÈÚL ÈÙk ותלמיד רב של ¿ƒ∆ƒ¿»∆

·e˙kL BÓk ,‰¯Bza ‡ˆÓ9 ƒ¿»«»¿∆»
שמע קריאת בפרשת EÈ·Ï,בתורה ÌzpLÂ"לבניך" ז"ל חכמינו ודרשו ¿ƒ«¿»¿»∆

ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡10,"בנים" נקראים התלמידים ¯eÈ˙Baכי ¯Ó‡ÓÎe ≈««¿ƒƒ¿«¬««≈
Ï"Ê11'eÎ ÚLB‰ÈÏ d¯ÒÓe ÈÈqÓ ‰¯Bz Ïa˜ ‰LÓ הרי «…∆ƒ≈»ƒƒ«¿»»ƒÀ«

לתלמיד. מרב עוברת BÓkשהתורה ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿««»¿
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g"kyz'd ,hay g"dan ,`x`e t"y

נמׁש הּתֹורה ׁשעלֿידי הינּו, לעֹולם, הוי' ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָואמת

הׁשּפעת  ענין לכן הוי'', 'אמת ּבעֹולם ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומתּגּלה

על  מׁשל להיֹות יכֹול ׁשּבּתֹורה, לתלמידֹו ְְְִִֶַַַַָָָָָהרב

ׁשהּוא  ּכפי  נהֹורא והדר חׁשֹוכא ּדבריׁשא ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָהענין

הּמאציל. ְֲִִִַַַּבבחינת

ÏLn‰Â,הּוא לתלמידֹו הרב מהׁשּפעת ¿«»»ְְְִֵַַַַָָ

ׂשכל  את הרב ׁשּיציר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבהכרח

ּבהּׂשגתֹו, יתּגּׁשם אי הינּו והּׂשגתֹו, ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּתלמידֹו

ּברצֹון  ּתלּוי וזה לֹו, יׁשּפיע זה אֹופן ְְְְִִֶֶֶַַַָועל

הגׁשמת  ׁשרֹוצה אֹופן איזה ׁשעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמׁשּפיע,

והּסברא  ההּׂשגה ׁשפע אֹור יּומׁש ּכ ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָהמקּבל,

ונמצא, המקּבל. ּכלי הגׁשמת ּבפֹועל להיֹות ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּכדי

- ׁשּבגילּוי הגם קדם, הּכלי - ּומקֹור ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּבּׁשרׁש

קֹודם. ֵָהאֹור

להבין ‡Cד) הּמׁשל 13צרי אין ּדלכאֹורה , «ְְְִִִֵַָָָָָ

ּגם  למעלה, ׁשהרי לּנמׁשל. ְְְֲִֵֶֶַַַָָּדֹומה

מה  ולכן מהּמאציל, היא הּכלים ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָהתהּוּות

מּפני  רק זה הרי ּתחּלה, הּכלים הׁשערת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁשנּה

מהּֿׁשאיןּֿכן  לאֹורֹות, קֹודמים ְִִֵֵֵֶֶַַָׁשהּכלים

יׁשנם  הּמקּבל  ּכלי הרי  לתלמידֹו, הרב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבהׁשּפעת 

הרב  מּוכרח ולכן הרב, ׂשכל הׁשּפעת לפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוד

ורק  והּׂשגתֹו, ּתלמידֹו ׂשכל את ּתחּלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָלציר

ׁשההׁשּפעה  ּכדי ׂשכלֹו, אֹור לֹו להׁשּפיע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָאחרּֿכ

לכן, מּקֹודם ׁשּיׁשנם הּמקּבל ּכלי ער לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּתהיה

קֹודמים  ׁשהּכלים מּזה ראיה אין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָואםּֿכן

ּבבאּור  ּבּמאמר מדיק ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָלאֹורֹות.

והּׂשגתֹו, ּתלמידֹו ׂשכל את ׁשמציר מרב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׁשל

ּבפֹועל  להיֹות ּכדי כּו' ּבהּׂשגתֹו יתּגּׁשם אי"ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

הּוא  ׁשהּמׁשל הינּו, המקּבל", ּכלי ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָהגׁשמת

ּגם  עֹוׂשה ׁשהּמׁשּפיע אמּתּיים ּומקּבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַמּמׁשּפיע
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הנ"ל.13) תשכ"ט אחת שעה יפה ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL12CLÓ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰ ,ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰ ˙Ó‡Â ∆»∆¡∆¬»»¿»«¿∆«¿≈«»ƒ¿»

,''ÈÂ‰ ˙Ó‡' ÌÏBÚa ‰lb˙Óe,האלוקית ÔÈÚהאמת ÔÎÏ ƒ¿«∆»»¡∆¬»»»≈ƒ¿«
,‰¯BzaL B„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚtL‰ לעולם שירד מושג שהוא אף «¿»«»«¿«¿ƒ∆«»

העניין  מכלֿמקום בגשמיות, כפשוטו ותלמיד ברב ומדובר בעולם וקיים

ÔÈÚ‰ ÏÚ ÏLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»»«»ƒ¿»
‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯·cƒ¿≈»¬»«¬«¿»
ÏÈˆ‡n‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«««¬ƒ
ותלמיד  רב כי באלוקות, למעלה

גילוי  של עניין הם התורה בלימוד

לעיל. כאמור בעולם, האלוקית האמת

·¯‰ ˙ÚtL‰Ó ÏLn‰Â¿«»»≈«¿»«»«
B„ÈÓÏ˙Ï מעלת לעניין של זה ¿«¿ƒ

וההעלם, הצמצום עניין הכלים, שורש

הגילוי  עניין האורות, שורש על

רוצה e‰,L‡וההארה, הרב ∆כאשר
שכלי  רעיון לתלמידו להשפיע

·¯‰ ¯ÈˆiL Á¯Î‰a תחילה ¿∆¿≈«∆¿«≈»«
וכהכנה  ההשפעה קודם לעצמו ויתאר

של ‡˙אליה  והמהות ÏÎNהאופי ∆≈∆
CÈ‡ eÈ‰ ,B˙‚O‰Â B„ÈÓÏz«¿ƒ¿«»»«¿≈

ÌMb˙È שהוא כפי השכלי הרעיון ƒ¿«≈
הרב  של של B˙‚O‰aבשכלו ¿«»»

Ê‰התלמיד, ÔÙB‡ ÏÚÂ בהתאם ¿«∆∆
ומידת  הרעיון לאופן של ה'התגשמות'

נקלט  הוא כאשר הרב של המקורי

של  הרב בשכלו »ÚÈtLÈ«¿ƒהתלמיד,
BÏ לתלמידÔBˆ¯a ÈeÏz ‰ÊÂ ,¿∆»ƒ¿

ÔÙB‡ ‰ÊÈ‡ ÏÚL ,ÚÈtLn‰««¿ƒ«∆«≈∆∆
Ck ,Ïa˜Ó‰ ˙ÓL‚‰ ‰ˆB¯L∆∆«¿»««¿«≈»
‰‚O‰‰ ÚÙL ¯B‡ CLÓeÈ¿«∆«««»»
ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï È„k ‡¯·q‰Â¿«¿»»¿≈ƒ¿¿«

Ïa˜Ó‰ ÈÏk ˙ÓL‚‰,כלומר «¿»«¿ƒ«¿«≈
איזה  מלכתחילה ומשער 'מצייר' הרב

'התגשמות' של מהות ואיזו אופן

ממנו  הרעיון במעבר צופה הוא השכל

ולאח  התלמיד, את אל קובע שהוא ר

בהתאם  משפיע הוא ההגשמה, אופן

B˜Óe¯לכך. L¯MaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«…∆»
,Ì„˜ ÈÏk‰ והתחלת - יסוד שהרי «¿ƒ»«

וה'מסגרת' ה'כלי' יצירת היא ההשפעה

אחרֿכך  ומשפיע יוצק הרב את שבה

˜Ì„Bהאור, ¯B‡‰ - ÈeÏÈ‚aL Ì‚‰ ושיעור הכלי עשיית שעניין כיוון ¬«∆¿ƒ»≈
הוא  בגילוי הדברים וסדר הרב, של בשכלו שנמצא עניין היא ההגשמה מידת

בכלים. נקלט הוא ואחרֿכך ונשפע מתגלה שאור

C‡ ÔÈ·‰Ïעדיין„) CÈ¯ˆ13ÏLn‰ ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc מהקדמת , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈«»»
לתלמיד הרב בהשפעת הכלים ÏLÓpÏומעלת ‰ÓBc.במאציל למעלה ∆«ƒ¿»
˙ee‰˙‰ Ìb ,‰ÏÚÓÏ È¯‰L של המציאות ‰È‡עצם ÌÈÏk‰ ∆¬≈¿«¿»«ƒ¿««≈ƒƒ

,‰lÁz ÌÈÏk‰ ˙¯ÚL‰ dLiL ‰Ó ÔÎÏÂ ,ÏÈˆ‡n‰Ó לפני ≈««¬ƒ¿»≈«∆∆¿»«¿»««≈ƒ¿ƒ»
האור, ÈtÓהשפעת ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿≈

˙B¯B‡Ï ÌÈÓ„B˜ ÌÈÏk‰L∆«≈ƒ¿ƒ»
ובמעלתם, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבשורשם

È¯‰ ,B„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚtL‰a¿«¿»«»«¿«¿ƒ¬≈
ÈÏkהתלמיד של ‰Ïa˜nהשכל  ¿≈«¿«≈

ÌLÈ קיימים וכבר BÚ„במציאות ∆¿»
,·¯‰ ÏÎN ˙ÚtL‰ ÈÙÏƒ¿≈«¿»«≈∆»«

¯ÈˆÏ ·¯‰ Á¯ÎeÓ ÔÎÏÂ ולשער ¿»≈¿»»«¿«≈
ÏÎNולמדוד ˙‡ ‰lÁz¿ƒ»∆≈∆

Œ¯Á‡ ˜¯Â ,B˙‚O‰Â B„ÈÓÏz«¿ƒ¿«»»¿«««
Ckהרב BÏיכול ÚÈtL‰Ï «¿«¿ƒ«

את È„kלתלמידו ,BÏÎN ¯B‡ƒ¿¿≈
C¯Ú ÈÙÏ ‰È‰z ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿∆¿ƒ∆∆

של והמידה ‰Ïa˜nהשיעור ÈÏk¿≈«¿«≈
ÌLiL כבר,ÔÎÏ Ì„BwÓ עוד ∆∆¿»ƒ∆»≈

המדידה  ולפני ההשפעה לפני

¯‡È‰וההשערה, ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈¿»»
ÓÌÈÏk‰L ‰f באלוקות למעלה ƒ∆∆«≈ƒ

,˙B¯B‡Ï ÌÈÓ„B˜ למעלה שהרי ¿ƒ»
היא  הכלים התהוות עצם גם באלוקות

אינם  והכלים הבורא, המאציל מצד

בה  להתחשב שבהכרח קיימת מציאות

בין  הדמיון מה כן ואם בהשפעה,

והנמשל? המשל

ÔÎlL ,¯ÓBÏ LÈÂ כיצד לבאר כדי ¿≈«∆»≈
לנמשל  דומה כן המשל זאת בכל

ÏLn‰ ¯e‡·a ¯Ó‡na ˜È„Ó¿«≈««¬»¿≈«»»
¯ÈˆÓL ·¯Ó ומשער לעצמו מתאר ≈«∆¿«≈

,B˙‚O‰Â B„ÈÓÏz ÏÎN ˙‡∆≈∆«¿ƒ¿«»»
משער  שהרב ÌMb˙Èואומר CÈ‡"≈ƒ¿«≈
התלמיד  של eÎ'השכל B˙‚O‰a¿«»»

˙ÓL‚‰ ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï È„k¿≈ƒ¿¿««¿»«
ÏLn‰L ,eÈ‰ ,"Ïa˜Ó‰ ÈÏk¿≈«¿«≈«¿∆«»»
Ïa˜Óe ÚÈtLnÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«¿«≈

ÚÈtLn‰L ÌÈizÓ‡ נותן אינו ¬ƒƒƒ∆««¿ƒ«
בלבד  השכל של ההשפעה את למקבל

ÈÏkאלא  ˙‡ Ìb ‰NBÚ∆«∆¿≈
,Ïa˜Ó‰ אותו והופכת מהותו את משנה שההשפעה כזו בצורה בו משפיע «¿«≈

המקבל  שהתלמיד, מכפי יותר הרבה נעלים, שכל ענייני להשגת כלי להיות

הרב  של ההשפעה ללא עצמו, מצד מסוגל על היה הרב והשפעת המשפיע,
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awriח l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

נעׂשים  הּתלמיד ׁשחּוׁשי עד המקּבל, ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַאת

הרב. חּוׁשי ְֵַָּכמֹו

ÔÈÚ‰Â,סתם ּומקּבל ּבמׁשּפיע ּגם ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

מקּבל  ׁשהּתלמיד ּבאֹופן היא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָההׁשּפעה

אינֹו אם (ׁשהרי כּו' לאׁשּורֹו הרב ׂשכל את ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּומבין

הפכי, ּבאֹופן ׁשּמבין אֹו הרב, ׂשכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמבין

מקּבל  ׁשהּתלמיד אּלא ּכלל), ּומקּבל ּתלמיד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו

עצמֹו, מּצד ׁשהּוא (ּכפי ׁשּלֹו הּכלים אֹופן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַלפי

ׁשּקּבלּו וׁשּמאי הּלל ועלּֿדר ההׁשּפעה). ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָקֹודם

ואבטליֹון  לפי 14מּׁשמעיה קּבל אחד ׁשּכל , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלי  אֹו הּלל) (אצל החסד ּכלי ׁשּלֹו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַהּכלים

הּכלים  ׁשּמּצד והינּו ׁשּמאי), (אצל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָהּגבּורה

לקו  הּׂשכל הׁשּפעת ּבקּבלת הּנטּיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָנעׂשית

ּכאׁשר  ׁשּגם ּומּובן, הּגבּורה. לקו אֹו ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָהחסד

המקּבל, ּכלי אֹופן לפי רק היא ההׁשּפעה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָקּבלת

הּמׁשנה  וכלׁשֹון ּומקּבל, מׁשּפיע נקרא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהרי

נעלה  אֹופן יׁשנֹו אמנם, מהם. קּבלּו וׁשּמאי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלל

אמּתּיים, ּומקּבל ּבמׁשּפיע ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַיֹותר

הּׂשכל, אֹור את רק (לא מהרב מקּבל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּתלמיד 

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר הּׂשכל, ּכלי את ּגם) 15אּלא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מלמעלה. נֹותנים הּכלים את ׁשּגם ,יכלּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָוהּוא

הּׂשכל  את רק לא מהרב מקּבל ׁשהּתלמיד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹוהינּו,

אֹו לחסד ׁשּבּׂשכל, הּנטּיה את ּגם אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעצמֹו,

הּמעׂשה  ּכח את ּגם ׁשּמקּבל ועד ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹלגבּורה,

עלֿידיֿזה  נעׂשה זה וענין הרב. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבׂשכל

אל  הּביטּול ּבתכלית הּוא הּמקּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַׁשהּתלמיד

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּמׁשּפיע, ּכל 16הרב ְְֲִֵַַַַַַַַָָ

ׂשפתֹותיו  ואין רּבֹו לפני הּיֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּתלמידֿחכם

- ּבתכלית הּביטּול ׁשעלֿידי כּו', מר ְְְְִִֵֶַַַֹנֹוטפֹות

ויׁש הּׂשכל. ּכלי את ּגם מהרב הּתלמיד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמקּבל
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ואילך.14) כ ע' ח"א תער"ב המשך וראה מי"ב. פ"א סה"מ 15)אבות קז. ע' ריש עזר"ת סה"מ וראה כג. נה, תהלים

מוהריי"צ  אדמו"ר אג"ק .21 ע' תרצ"ט סע"ב). שלח, ח"ב קונטרסים (סה"מ פכ"ה תרצ"ה השמע"צ ביום כח. ע' תרפ"ח

הבעש"ט. בשם הצ"צ מאדמו"ר - ג סב, וירא מּפאריטש להרר"ה הרמון פלח גם וראה תנג. ע ' ח"ד שכח. ע' פסחים 16)ח"ב ַ

א. קיז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כל רבה במידה היא התלמיד של ‰ÈÓÏz„הכלים ÈLeÁL „Ú«∆≈««¿ƒ

,·¯‰ ÈLeÁ BÓk ÌÈNÚ כי לנמשל, דומה כן המשל בפועל ולכן אמנם «¬ƒ¿≈»«
מהאורות  בשונה בו, משפיע שהרב לפני גם קיימים שלו השכל וכלי התלמיד

את  המשפיע הוא ברוך שהקדוש שלמעלה שיוצר והכלים זה גם הוא האורות,

להשפיע  מוכרח אינו (ולכן הכלים את

ובכל  לעיל) כמבואר לכלים, בהתאמה

המשפיע  הרב בין היחס כאשר זאת,

עמוק  יותר הוא המקבל והתלמיד

הרב  של ההשפעה אמיתי, ויותר ופנימי

עד  התלמיד כלי על השפעה גם כוללת

שינוי  בהם פועלת שהיא כך כדי

בפרטיות  ומבאר שממשיך וכפי מהותי,

יותר.

Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
,Ì˙Ò Ïa˜Óe ÚÈtLÓa כאשר ¿«¿ƒ«¿«≈¿»

כל גבוהה בדרגה אינה כך ההשפעה

השכל  כלי מהות על השפעה לה שיש

כמו  שנעשו כך כדי (עד התלמיד של

הרב) ‰È‡חושי ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ
Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L ÔÙB‡a¿∆∆««¿ƒ¿«≈
B¯eL‡Ï ·¯‰ ÏÎN ˙‡ ÔÈ·Óe≈ƒ∆≈∆»««¬

ועמוקה  טובה (È¯‰Lהבנה 'eÎ∆¬≈
·¯‰ ÏÎN ˙‡ ÔÈ·Ó BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈ƒ∆≈∆»«

‰ÈÎÙכלל, ÔÙB‡a ÔÈ·nL B‡∆≈ƒ¿∆»¿ƒ
שלו, האמיתי מהתוכן הפוכה בצורה

Ïa˜Óe „ÈÓÏz BÈ‡ הרב של ≈«¿ƒ¿«≈
Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L ‡l‡ ,(ÏÏk¿»∆»∆««¿ƒ¿«≈
ÈÙk) BlL ÌÈÏk‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ¿ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒ
Ì„B˜ ,BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿∆
Ïl‰ C¯cŒÏÚÂ .(‰ÚtL‰‰««¿»»¿«∆∆ƒ≈
‰ÈÚÓMÓ eÏawL È‡nLÂ¿««∆ƒ¿ƒ¿«¿»

ÔBÈÏË·‡Â14Ïa˜ „Á‡ ÏkL , ¿«¿«¿∆»∆»ƒ≈
„ÒÁ‰ ÈÏk ,BlL ÌÈÏk‰ ÈÙÏ¿ƒ«≈ƒ∆¿≈«∆∆

Ïl‰ Ïˆ‡) לחסד נטייתו שבגלל ≈∆ƒ≈
להקל  ‰e·b¯‰נוטה ÈÏk B‡ (¿≈«¿»

È‡nL Ïˆ‡) נטייתו שבגלל ≈∆««
להחמיר  נוטה eÈ‰Âלגבורה ,(¿«¿

ÌÈÏk‰ „vnL התלמידים של ∆ƒ««≈ƒ
ההשפעה  ‰iËp‰מקבלי ˙ÈNÚ«¬≈«¿ƒ»

Â˜Ï ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ ˙Ïa˜a¿«»««¿»««≈∆¿«
.‰¯e·b‰ Â˜Ï B‡ „ÒÁ‰«∆∆¿««¿»

ÈÏk ÔÙB‡ ÈÙÏ ˜¯ ‡È‰ ‰ÚtL‰‰ ˙Ïa˜ ¯L‡k ÌbL ,Ô·eÓe»∆««¬∆«»«««¿»»ƒ«¿ƒ∆¿≈
,Ïa˜Ó‰ קודם כבר בהם קיימת שהייתה ונטייתם למהותם ובהתאם «¿«≈
Ê‰ההשפעה, È¯‰ עדיין‰Ln‰ ÔBLÏÎÂ ,Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ‡¯˜ ¬≈∆ƒ¿»«¿ƒ«¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿»

Ì‰Ó eÏa˜ È‡nLÂ Ïl‰.ואבטליון שמעיה BLÈמרבותיהם ,ÌÓ‡ ƒ≈¿««ƒ¿≈∆»¿»∆¿
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡ השפעת של ∆«¬∆≈

לתלמיד  e‰L‡הרב ÈÙk¿ƒ∆
,ÌÈizÓ‡ Ïa˜Óe ÚÈtLÓa¿«¿ƒ«¿«≈¬ƒƒƒ
‡Ï) ·¯‰Ó Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ¿«≈≈»«…

˙‡ של ¯˜ ‡B¯ההשפעה «∆
ÈÏk ˙‡ (Ìb ‡l‡ ,ÏÎO‰«≈∆∆»«∆¿≈

,ÏÎO‰ שבהשפעה לעיל כאמור «≈∆
על  גם פועלת הרב השפעת הרי נעלית,

השכל  התלמיד כלי ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂשל
·e˙kM ‰Ó15"יהבך ה' על "השלך «∆»

,EÏkÏÎÈ ‡e‰Â הכתוב פשוטו לפי ¿¿«¿¿∆
 ֿ בקדוש לבטוח האדם שעל אומר

הקדושֿברוךֿהוא, והוא, ברוךֿהוא-

ובחסידות  אותו, ויפרנס יכלכל

יכלכלך" ש"והוא ומפרשים מוסיפים

‰ÌÈÏkהיינו  ˙‡ ÌbL לקליטת ∆«∆«≈ƒ
eÈ‰Â,השפע  .‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ˙B¿ƒƒ¿«¿»¿«¿

מרב  בהשפעה הדברים משמעות

Ïa˜Óלתלמיד  „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ¿«≈
ÏÎO‰ ˙‡ ˜¯ ‡Ï ·¯‰Ó≈»«…«∆«≈∆

‡˙הרעיון  Ìb ‡l‡ ,BÓˆÚ«¿∆»«∆
B‡ „ÒÁÏ ,ÏÎOaL ‰iËp‰«¿ƒ»∆«≈∆¿∆∆
˙‡ Ìb Ïa˜nL „ÚÂ ,‰¯e·‚Ïƒ¿»¿«∆¿«≈«∆
.·¯‰ ÏÎNaL ‰NÚn‰ Ák…«««¬∆∆¿≈∆»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈∆
‡e‰ Ïa˜n‰ „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ«¿«≈

ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a המציאות של ¿«¿ƒ«ƒ
שלו  ‰ÚÈtLn,האישית ·¯‰ Ï‡∆»«««¿ƒ«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók16Ïk ¿«¬««≈«»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBi‰ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»«≈ƒ¿≈«
¯Ó ˙BÙËB ÂÈ˙B˙ÙN ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»¿…

,'eÎ כראוי זה אין אזי היראה, מרוב

‰ÏeËÈaכיוון  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ
„ÈÓÏz‰ Ïa˜Ó - ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿«≈««¿ƒ

ÏÎO‰ ÈÏk ˙‡ Ìb ·¯‰Ó ולא ≈»««∆¿≈«≈∆
עצמו. השכל את רק

ÔÙB‡ Ìb ‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆≈«∆
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g"kyz'd ,hay g"dan ,`x`e t"y

הּלל  אצל ההׁשּפעה אֹופן ּגם הּוא ׁשּכן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹומר,

את  ּגם ואבטליֹון מּׁשמעיה ׁשּקּבלּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָוׁשּמאי

ּד ּוגבּורה, לחסד מׁשּפיעים הּנטּיה ׁשהיּו כיון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּוגבּורה, ּדחסד הּקּוין ׁשני אצלם היּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּדקדּוׁשה,

ׁשאצל  אּלא לּמקּבלים, הׁשּפיעּו זה ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָוגם

ׁשּמאי  ואצל הּגבּורה, קו על החסד קו ּגבר ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּלל

אתי  ועלּֿפיֿזה החסד. קו על הּגבּורה קו ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָּגבר

ּדכיון  לתלמידֹו, הרב מהׁשּפעת הּמׁשל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשּפיר

אמּתּיים, ּומקּבל מׁשּפיע אֹודֹות ּכאן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָׁשּמדּוּבר

הּמׁשּפיע, הרב עלֿידי נעׂשים הּמקּבל ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָׁשּגם

ׁשּמּוכרח  ּבאֹופן אינּה הרב ׁשהׁשערת ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

ערּכם  (ׁשּלפי ּכבר ׁשּיׁשנם הּמקּבל ּכלי את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלׁשער 

ׁשּמׁשער  ּבאֹופן אּלא הּׂשכל), אֹור הׁשּפעת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתהיה

ּובהתאם  המקּבל, ּכלי את ימׁשי אֹופן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבאיזה

וענין  הּׂשכל. אֹור את אחרּֿכ ממׁשי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָלכ

להׁשערת  קֹודמת הּמקּבל ּכלי ׁשהׁשערת ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָזה

ּבבחינת  למעלה הּוא ׁשּכן לפי הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָהאֹור,

הּוא  הּמאציל ּבדעת הענין עיקר ׁשּכל ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּמאציל,

ּבׁשביל  הּוא האֹור המׁשכֹות וכל הּכלי, ְְְְְִִִִַַַָָָהתהּוּות

ְִַהּכלי.

והדר CÈLÓÓeה) ענין וׁשֹורׁש ּבּמאמר: «¿ƒְְֲֲִֶַַַַַָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא 17נהֹורא ְְֶָָ

ּבחינת  הּוא ׁשאלקים יֹום, לאֹור אלקים ְְֱֱִִִִֶַַָָֹֹוּיקרא

ּבֹו ׁשּיאיר ה' לאֹור ׁשּקֹורא המקּבל, ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָצמצּום

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּוכמֹו יֹותר. ּפנימּיּות על 18ּבבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַָֹ

קארי 19ּפסּוק  ּתּתאה נהֹורא ,ל ּדמי אל אלקים ְֱִִֵַַָָָָָָָֹ

כּו'. עיּלאה לנהֹורא ְִִִָָָָּתדיר

ÔÈÚ‰Â ּׁשּכתּוב מה מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֶֶַָָָָ

הּוא  אֹור הרי יֹום, לאֹור אלקים ְֱֲִִֵַָָֹוּיקרא

ׁשּנברא  האֹור על ׁשּקאי ּובפרט הּגילּוי, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָענין

ּבֹו מּביט הראׁשֹון אדם ׁשהיה הראׁשֹון, ִִִֶַַָָָָָָּביֹום

סֹופֹו ועד העֹולם נעלה 20מּסֹוף ּגילּוי ׁשהּוא , ְֲִִֶֶַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡nLÂ Ïl‰ Ïˆ‡ ‰ÚtL‰‰ בלבד השכל של השפעה זו אלא שאין ««¿»»≈∆ƒ≈¿««

,‰¯e·‚e „ÒÁÏ ‰iËp‰ ˙‡ Ìb ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓMÓ eÏawL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿«¿«∆«¿ƒ»¿∆∆¿»
להחמיר  או להקל נוטה השכל זו מנטייה eÈ‰Lשכתוצאה ÔÂÈÎc שמעיה ¿≈»∆»

ÒÁc„ואבטליון  ÔÈew‰ ÈL ÌÏˆ‡ eÈ‰ ,‰Le„˜c ÌÈÚÈtLÓ«¿ƒƒƒ¿»»∆¿»¿≈««ƒ¿∆∆
,‰¯e·‚e'קוים' הם ששניהם ¿»

עצמה  Ê‰בקדושה ÔÈÚ Ì‚Â של ¿«ƒ¿»∆
לכיוון  השכל אחר נטיית או כזה

‡l‡ ,ÌÈÏa˜nÏ eÚÈtL‰ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ∆»
ÏÚ „ÒÁ‰ Â˜ ¯·b Ïl‰ Ïˆ‡L∆≈∆ƒ≈»«««∆∆«

‰¯e·b‰ Â˜ הלל בדרךֿכלל ולכן , ««¿»
להקל, חסד, כלפי ∆≈¿Ïˆ‡Âנוטה

Â˜ ÏÚ ‰¯e·b‰ Â˜ ¯·b È‡nL««»«««¿»««
„ÒÁ‰ נוטה שמאי בדרךֿכלל ולכן «∆∆

להחמיר. הגבורה, כלפי

¯ÈtL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ מובן ¿«ƒ∆»ƒ«ƒ
במאמר ‰ÏLnומתקבל  שמובא «»»

באלוקות  וכלים אורות לעניין הנזכר

B„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»«»«¿«¿ƒ
Ô‡kלמטה, ¯ae„nL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»»

Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ˙B„B‡«¿ƒ«¿«≈
,ÌÈizÓ‡ לתלמיד משפיע לא שהרב ¬ƒƒƒ

אלא  עצמו השכלי הרעיון את רק

ÈÏk ÌbL של השכל ונטיית השכל ∆«¿≈
È„ÈŒÏÚהתלמיד  ÌÈNÚ Ïa˜n‰«¿«≈«¬ƒ«¿≈

‡ˆÓ ,ÚÈtLn‰ ·¯‰»«««¿ƒ«ƒ¿»
·¯‰ ˙¯ÚL‰L את המודד ומשער ∆«¿»«»«

התלמיד  של הקליטה «≈‡dÈכלי
˙‡ ¯ÚLÏ Á¯ÎenL ÔÙB‡a¿∆∆¿»¿«≈∆
¯·k ÌLiL Ïa˜n‰ ÈÏk¿≈«¿«≈∆∆¿»¿»
ההשפעה  לפני במציאות וקיימים

˙ÚtL‰ ‰È‰z Ìk¯Ú ÈÙlL)∆¿ƒ∆¿»ƒ¿∆«¿»«
ÏÎO‰ ¯B‡ בפועל‡l‡ ,( «≈∆∆»

¯ÚLnL ÔÙB‡a הרב‰ÊÈ‡a ¿∆∆¿«≈¿≈∆
CÈLÓÈ ÔÙB‡ ויעשה ‡˙וייצור ∆«¿ƒ∆

CÎÏ Ì‡˙‰·e ,Ïa˜Ó‰ ÈÏk¿≈«¿«≈¿∆¿≈¿»
¯B‡ ˙‡ CkŒ¯Á‡ CÈLÓÓ ‡e‰«¿ƒ«««∆

ÏÎO‰ דומה כן המשל ואםֿכן «≈∆
של  הכלים ועשיית המשכת כי לנמשל,

לכך  בדומה היא הרב ידי על התלמיד

הקדושֿברוךֿהוא  אין שלמעלה

הכלים  לפי להשפיע כביכול, מוכרח,

ויוצר  העושה הוא אלא כבר שקיימים

הכלים. את

Ïa˜n‰ ÈÏk ˙¯ÚL‰L ‰Ê ÔÈÚÂ למטה לתלמיד מרב שכל בהשפעת ¿ƒ¿»∆∆«¿»«¿≈«¿«≈

,¯B‡‰ ˙¯ÚL‰Ï ˙Ó„B˜ ואפילו ומודד משער המשפיע הרב ותחילה ∆∆¿«¿»«»
אור  את משפיע הוא כך אחר ורק התלמיד של השכל כלי את ויוצר ממשיך

עצמו, ‰ÏÈˆ‡n,השכל ˙ÈÁ·a ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔkL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«««¬ƒ
לעיל, כמבואר וההשפעה, הגילוי בכל הכוונה עיקר הם «∆ÏkLשהכלים

ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ההתגלות של והכוונה ƒ«»ƒ¿»
שהיא כפי והבריאה »»¿Ú„a˙וההשפעה

,ÈÏk‰ ˙ee‰˙‰ ‡e‰ ÏÈˆ‡n‰««¬ƒƒ¿««¿ƒ
‡e‰ ¯B‡‰ ˙BÎLÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿»»

.ÈÏk‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿ƒ
L¯BLÂ :¯Ó‡na CÈLÓÓe (‰«¿ƒ««¬»¿∆

‡¯B‰ ¯„‰Â ÔÈÚ למעלה השורש ƒ¿««¬«¿»
חשוכא  "ברישא עניין של באלוקות

ואחרֿכך  תחילה (חושך נהורא" והדר

למטה e˙kL·אור) BÓk ‡e‰17 ¿∆»
הבריאה בסיפור «¿iÂ«ƒ˜¯‡בתורה

ÌÈ˜Ï‡L ,ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ»∆¡…ƒ
והגבורה, הדין מידת הוא שעניינו השם

וההעלם, הצמצום ‰e‡שורש
,Ïa˜Ó‰ ÈÏk ÌeˆÓˆ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«≈

‡¯BwL המצומצם ‰'הכלי ¯B‡Ï ∆≈¿
ולמעלה  גבול בלי הוא עצמו שמצד

בכלים Baמהתלבשות ¯È‡iL בכלי ∆»ƒ
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a בו ויחדור ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

של BÈ˙¯בעומק התלבשות ידי על ≈
הכלי. ערך לפי ומשוער שמדוד אור

¯‰fa ·e˙kL BÓÎe18ÏÚ ¿∆»«…««
˜eÒt19,CÏ ÈÓc Ï‡ ÌÈ˜Ï‡ »¡…ƒ«»ƒ»

ושתיקה, דומיה העדר של במובן

¯È„z È¯‡˜ ‰‡zz ‡¯B‰¿»«»»»≈»ƒ
'eÎ ‰‡lÈÚ ‡¯B‰Ï האור ƒ¿»ƒ»»

העליון  לאור תמיד קורא התחתון

בו  להאיר אותו וממשיך ומעורר

בו. ולהתלבש

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
‡¯˜iÂ ·e˙kM ‰Ó Ô·eÓ»«∆»«ƒ¿»

‰ ,ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡¯B‡ È¯ ¡…ƒ»¬≈
Ë¯Ù·e ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒƒ¿»

È‡wL שהכוונה¯B‡‰ ÏÚ ∆»≈«»
,ÔBL‡¯‰ ÌBÈa ‡¯·pL אור ∆ƒ¿»«»ƒ

במיוחד  ‡„Ìנעלה ‰È‰L∆»»»»
Ba ËÈaÓ ÔBL‡¯‰ באמצעות »ƒ«ƒ

הזה ÚÂ„האור ÌÏBÚ‰ ÛBqÓƒ»»¿«
BÙBÒ20‡e‰L זה, ÈeÏÈbאור ∆ƒ

CB¯ÚŒÔÈ‡aLאלוקי  ¯˙BÈa ‰ÏÚוהשוואה יחס כל ÏÎÏללא «¬∆¿≈∆¿≈¬¿»
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ט awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

נעׂשים  הּתלמיד ׁשחּוׁשי עד המקּבל, ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַאת

הרב. חּוׁשי ְֵַָּכמֹו

ÔÈÚ‰Â,סתם ּומקּבל ּבמׁשּפיע ּגם ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

מקּבל  ׁשהּתלמיד ּבאֹופן היא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָההׁשּפעה

אינֹו אם (ׁשהרי כּו' לאׁשּורֹו הרב ׂשכל את ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּומבין

הפכי, ּבאֹופן ׁשּמבין אֹו הרב, ׂשכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמבין

מקּבל  ׁשהּתלמיד אּלא ּכלל), ּומקּבל ּתלמיד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו

עצמֹו, מּצד ׁשהּוא (ּכפי ׁשּלֹו הּכלים אֹופן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַלפי

ׁשּקּבלּו וׁשּמאי הּלל ועלּֿדר ההׁשּפעה). ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָקֹודם

ואבטליֹון  לפי 14מּׁשמעיה קּבל אחד ׁשּכל , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלי  אֹו הּלל) (אצל החסד ּכלי ׁשּלֹו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַהּכלים

הּכלים  ׁשּמּצד והינּו ׁשּמאי), (אצל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָהּגבּורה

לקו  הּׂשכל הׁשּפעת ּבקּבלת הּנטּיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָנעׂשית

ּכאׁשר  ׁשּגם ּומּובן, הּגבּורה. לקו אֹו ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָהחסד

המקּבל, ּכלי אֹופן לפי רק היא ההׁשּפעה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָקּבלת

הּמׁשנה  וכלׁשֹון ּומקּבל, מׁשּפיע נקרא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהרי

נעלה  אֹופן יׁשנֹו אמנם, מהם. קּבלּו וׁשּמאי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלל

אמּתּיים, ּומקּבל ּבמׁשּפיע ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַיֹותר

הּׂשכל, אֹור את רק (לא מהרב מקּבל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּתלמיד 

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר הּׂשכל, ּכלי את ּגם) 15אּלא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מלמעלה. נֹותנים הּכלים את ׁשּגם ,יכלּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָוהּוא

הּׂשכל  את רק לא מהרב מקּבל ׁשהּתלמיד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹוהינּו,

אֹו לחסד ׁשּבּׂשכל, הּנטּיה את ּגם אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעצמֹו,

הּמעׂשה  ּכח את ּגם ׁשּמקּבל ועד ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹלגבּורה,

עלֿידיֿזה  נעׂשה זה וענין הרב. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבׂשכל

אל  הּביטּול ּבתכלית הּוא הּמקּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַׁשהּתלמיד

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּמׁשּפיע, ּכל 16הרב ְְֲִֵַַַַַַַַָָ

ׂשפתֹותיו  ואין רּבֹו לפני הּיֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּתלמידֿחכם

- ּבתכלית הּביטּול ׁשעלֿידי כּו', מר ְְְְִִֵֶַַַֹנֹוטפֹות

ויׁש הּׂשכל. ּכלי את ּגם מהרב הּתלמיד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמקּבל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כל רבה במידה היא התלמיד של ‰ÈÓÏz„הכלים ÈLeÁL „Ú«∆≈««¿ƒ

,·¯‰ ÈLeÁ BÓk ÌÈNÚ כי לנמשל, דומה כן המשל בפועל ולכן אמנם «¬ƒ¿≈»«
מהאורות  בשונה בו, משפיע שהרב לפני גם קיימים שלו השכל וכלי התלמיד

את  המשפיע הוא ברוך שהקדוש שלמעלה שיוצר והכלים זה גם הוא האורות,

להשפיע  מוכרח אינו (ולכן הכלים את

ובכל  לעיל) כמבואר לכלים, בהתאמה

המשפיע  הרב בין היחס כאשר זאת,

עמוק  יותר הוא המקבל והתלמיד

הרב  של ההשפעה אמיתי, ויותר ופנימי

עד  התלמיד כלי על השפעה גם כוללת

שינוי  בהם פועלת שהיא כך כדי

בפרטיות  ומבאר שממשיך וכפי מהותי,

יותר.

Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
,Ì˙Ò Ïa˜Óe ÚÈtLÓa כאשר ¿«¿ƒ«¿«≈¿»

כל גבוהה בדרגה אינה כך ההשפעה

השכל  כלי מהות על השפעה לה שיש

כמו  שנעשו כך כדי (עד התלמיד של

הרב) ‰È‡חושי ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ
Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L ÔÙB‡a¿∆∆««¿ƒ¿«≈
B¯eL‡Ï ·¯‰ ÏÎN ˙‡ ÔÈ·Óe≈ƒ∆≈∆»««¬

ועמוקה  טובה (È¯‰Lהבנה 'eÎ∆¬≈
·¯‰ ÏÎN ˙‡ ÔÈ·Ó BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈ƒ∆≈∆»«

‰ÈÎÙכלל, ÔÙB‡a ÔÈ·nL B‡∆≈ƒ¿∆»¿ƒ
שלו, האמיתי מהתוכן הפוכה בצורה

Ïa˜Óe „ÈÓÏz BÈ‡ הרב של ≈«¿ƒ¿«≈
Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L ‡l‡ ,(ÏÏk¿»∆»∆««¿ƒ¿«≈
ÈÙk) BlL ÌÈÏk‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ¿ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒ
Ì„B˜ ,BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿∆
Ïl‰ C¯cŒÏÚÂ .(‰ÚtL‰‰««¿»»¿«∆∆ƒ≈
‰ÈÚÓMÓ eÏawL È‡nLÂ¿««∆ƒ¿ƒ¿«¿»

ÔBÈÏË·‡Â14Ïa˜ „Á‡ ÏkL , ¿«¿«¿∆»∆»ƒ≈
„ÒÁ‰ ÈÏk ,BlL ÌÈÏk‰ ÈÙÏ¿ƒ«≈ƒ∆¿≈«∆∆

Ïl‰ Ïˆ‡) לחסד נטייתו שבגלל ≈∆ƒ≈
להקל  ‰e·b¯‰נוטה ÈÏk B‡ (¿≈«¿»

È‡nL Ïˆ‡) נטייתו שבגלל ≈∆««
להחמיר  נוטה eÈ‰Âלגבורה ,(¿«¿

ÌÈÏk‰ „vnL התלמידים של ∆ƒ««≈ƒ
ההשפעה  ‰iËp‰מקבלי ˙ÈNÚ«¬≈«¿ƒ»

Â˜Ï ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ ˙Ïa˜a¿«»««¿»««≈∆¿«
.‰¯e·b‰ Â˜Ï B‡ „ÒÁ‰«∆∆¿««¿»

ÈÏk ÔÙB‡ ÈÙÏ ˜¯ ‡È‰ ‰ÚtL‰‰ ˙Ïa˜ ¯L‡k ÌbL ,Ô·eÓe»∆««¬∆«»«««¿»»ƒ«¿ƒ∆¿≈
,Ïa˜Ó‰ קודם כבר בהם קיימת שהייתה ונטייתם למהותם ובהתאם «¿«≈
Ê‰ההשפעה, È¯‰ עדיין‰Ln‰ ÔBLÏÎÂ ,Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ‡¯˜ ¬≈∆ƒ¿»«¿ƒ«¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿»

Ì‰Ó eÏa˜ È‡nLÂ Ïl‰.ואבטליון שמעיה BLÈמרבותיהם ,ÌÓ‡ ƒ≈¿««ƒ¿≈∆»¿»∆¿
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡ השפעת של ∆«¬∆≈

לתלמיד  e‰L‡הרב ÈÙk¿ƒ∆
,ÌÈizÓ‡ Ïa˜Óe ÚÈtLÓa¿«¿ƒ«¿«≈¬ƒƒƒ
‡Ï) ·¯‰Ó Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ¿«≈≈»«…

˙‡ של ¯˜ ‡B¯ההשפעה «∆
ÈÏk ˙‡ (Ìb ‡l‡ ,ÏÎO‰«≈∆∆»«∆¿≈

,ÏÎO‰ שבהשפעה לעיל כאמור «≈∆
על  גם פועלת הרב השפעת הרי נעלית,

השכל  התלמיד כלי ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂשל
·e˙kM ‰Ó15"יהבך ה' על "השלך «∆»

,EÏkÏÎÈ ‡e‰Â הכתוב פשוטו לפי ¿¿«¿¿∆
 ֿ בקדוש לבטוח האדם שעל אומר

הקדושֿברוךֿהוא, והוא, ברוךֿהוא-

ובחסידות  אותו, ויפרנס יכלכל

יכלכלך" ש"והוא ומפרשים מוסיפים

‰ÌÈÏkהיינו  ˙‡ ÌbL לקליטת ∆«∆«≈ƒ
eÈ‰Â,השפע  .‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ˙B¿ƒƒ¿«¿»¿«¿

מרב  בהשפעה הדברים משמעות

Ïa˜Óלתלמיד  „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ¿«≈
ÏÎO‰ ˙‡ ˜¯ ‡Ï ·¯‰Ó≈»«…«∆«≈∆

‡˙הרעיון  Ìb ‡l‡ ,BÓˆÚ«¿∆»«∆
B‡ „ÒÁÏ ,ÏÎOaL ‰iËp‰«¿ƒ»∆«≈∆¿∆∆
˙‡ Ìb Ïa˜nL „ÚÂ ,‰¯e·‚Ïƒ¿»¿«∆¿«≈«∆
.·¯‰ ÏÎNaL ‰NÚn‰ Ák…«««¬∆∆¿≈∆»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈∆
‡e‰ Ïa˜n‰ „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ«¿«≈

ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a המציאות של ¿«¿ƒ«ƒ
שלו  ‰ÚÈtLn,האישית ·¯‰ Ï‡∆»«««¿ƒ«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók16Ïk ¿«¬««≈«»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBi‰ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»«≈ƒ¿≈«
¯Ó ˙BÙËB ÂÈ˙B˙ÙN ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»¿…

,'eÎ כראוי זה אין אזי היראה, מרוב

‰ÏeËÈaכיוון  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ
„ÈÓÏz‰ Ïa˜Ó - ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿«≈««¿ƒ

ÏÎO‰ ÈÏk ˙‡ Ìb ·¯‰Ó ולא ≈»««∆¿≈«≈∆
עצמו. השכל את רק

ÔÙB‡ Ìb ‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆≈«∆
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g"kyz'd ,hay g"dan ,`x`e t"y

הּלל  אצל ההׁשּפעה אֹופן ּגם הּוא ׁשּכן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹומר,

את  ּגם ואבטליֹון מּׁשמעיה ׁשּקּבלּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָוׁשּמאי

ּד ּוגבּורה, לחסד מׁשּפיעים הּנטּיה ׁשהיּו כיון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּוגבּורה, ּדחסד הּקּוין ׁשני אצלם היּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּדקדּוׁשה,

ׁשאצל  אּלא לּמקּבלים, הׁשּפיעּו זה ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָוגם

ׁשּמאי  ואצל הּגבּורה, קו על החסד קו ּגבר ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּלל

אתי  ועלּֿפיֿזה החסד. קו על הּגבּורה קו ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָּגבר

ּדכיון  לתלמידֹו, הרב מהׁשּפעת הּמׁשל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשּפיר

אמּתּיים, ּומקּבל מׁשּפיע אֹודֹות ּכאן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָׁשּמדּוּבר

הּמׁשּפיע, הרב עלֿידי נעׂשים הּמקּבל ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָׁשּגם

ׁשּמּוכרח  ּבאֹופן אינּה הרב ׁשהׁשערת ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

ערּכם  (ׁשּלפי ּכבר ׁשּיׁשנם הּמקּבל ּכלי את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלׁשער 

ׁשּמׁשער  ּבאֹופן אּלא הּׂשכל), אֹור הׁשּפעת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתהיה

ּובהתאם  המקּבל, ּכלי את ימׁשי אֹופן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבאיזה

וענין  הּׂשכל. אֹור את אחרּֿכ ממׁשי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָלכ

להׁשערת  קֹודמת הּמקּבל ּכלי ׁשהׁשערת ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָזה

ּבבחינת  למעלה הּוא ׁשּכן לפי הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָהאֹור,

הּוא  הּמאציל ּבדעת הענין עיקר ׁשּכל ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּמאציל,

ּבׁשביל  הּוא האֹור המׁשכֹות וכל הּכלי, ְְְְְִִִִַַַָָָהתהּוּות

ְִַהּכלי.

והדר CÈLÓÓeה) ענין וׁשֹורׁש ּבּמאמר: «¿ƒְְֲֲִֶַַַַַָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא 17נהֹורא ְְֶָָ

ּבחינת  הּוא ׁשאלקים יֹום, לאֹור אלקים ְְֱֱִִִִֶַַָָֹֹוּיקרא

ּבֹו ׁשּיאיר ה' לאֹור ׁשּקֹורא המקּבל, ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָצמצּום

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּוכמֹו יֹותר. ּפנימּיּות על 18ּבבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַָֹ

קארי 19ּפסּוק  ּתּתאה נהֹורא ,ל ּדמי אל אלקים ְֱִִֵַַָָָָָָָֹ

כּו'. עיּלאה לנהֹורא ְִִִָָָָּתדיר

ÔÈÚ‰Â ּׁשּכתּוב מה מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֶֶַָָָָ

הּוא  אֹור הרי יֹום, לאֹור אלקים ְֱֲִִֵַָָֹוּיקרא

ׁשּנברא  האֹור על ׁשּקאי ּובפרט הּגילּוי, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָענין

ּבֹו מּביט הראׁשֹון אדם ׁשהיה הראׁשֹון, ִִִֶַַָָָָָָּביֹום

סֹופֹו ועד העֹולם נעלה 20מּסֹוף ּגילּוי ׁשהּוא , ְֲִִֶֶַַָָ

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

ה.17) א, ב.18)בראשית פו, ב. עז, ב. קעח, ח"א א. קמ, ח"ב זהר ב.19)ראה פג, א.20)תהלים יב, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡nLÂ Ïl‰ Ïˆ‡ ‰ÚtL‰‰ בלבד השכל של השפעה זו אלא שאין ««¿»»≈∆ƒ≈¿««

,‰¯e·‚e „ÒÁÏ ‰iËp‰ ˙‡ Ìb ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓMÓ eÏawL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿«¿«∆«¿ƒ»¿∆∆¿»
להחמיר  או להקל נוטה השכל זו מנטייה eÈ‰Lשכתוצאה ÔÂÈÎc שמעיה ¿≈»∆»

ÒÁc„ואבטליון  ÔÈew‰ ÈL ÌÏˆ‡ eÈ‰ ,‰Le„˜c ÌÈÚÈtLÓ«¿ƒƒƒ¿»»∆¿»¿≈««ƒ¿∆∆
,‰¯e·‚e'קוים' הם ששניהם ¿»

עצמה  Ê‰בקדושה ÔÈÚ Ì‚Â של ¿«ƒ¿»∆
לכיוון  השכל אחר נטיית או כזה

‡l‡ ,ÌÈÏa˜nÏ eÚÈtL‰ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ∆»
ÏÚ „ÒÁ‰ Â˜ ¯·b Ïl‰ Ïˆ‡L∆≈∆ƒ≈»«««∆∆«

‰¯e·b‰ Â˜ הלל בדרךֿכלל ולכן , ««¿»
להקל, חסד, כלפי ∆≈¿Ïˆ‡Âנוטה

Â˜ ÏÚ ‰¯e·b‰ Â˜ ¯·b È‡nL««»«««¿»««
„ÒÁ‰ נוטה שמאי בדרךֿכלל ולכן «∆∆

להחמיר. הגבורה, כלפי

¯ÈtL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ מובן ¿«ƒ∆»ƒ«ƒ
במאמר ‰ÏLnומתקבל  שמובא «»»

באלוקות  וכלים אורות לעניין הנזכר

B„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»«»«¿«¿ƒ
Ô‡kלמטה, ¯ae„nL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»»

Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ˙B„B‡«¿ƒ«¿«≈
,ÌÈizÓ‡ לתלמיד משפיע לא שהרב ¬ƒƒƒ

אלא  עצמו השכלי הרעיון את רק

ÈÏk ÌbL של השכל ונטיית השכל ∆«¿≈
È„ÈŒÏÚהתלמיד  ÌÈNÚ Ïa˜n‰«¿«≈«¬ƒ«¿≈

‡ˆÓ ,ÚÈtLn‰ ·¯‰»«««¿ƒ«ƒ¿»
·¯‰ ˙¯ÚL‰L את המודד ומשער ∆«¿»«»«

התלמיד  של הקליטה «≈‡dÈכלי
˙‡ ¯ÚLÏ Á¯ÎenL ÔÙB‡a¿∆∆¿»¿«≈∆
¯·k ÌLiL Ïa˜n‰ ÈÏk¿≈«¿«≈∆∆¿»¿»
ההשפעה  לפני במציאות וקיימים

˙ÚtL‰ ‰È‰z Ìk¯Ú ÈÙlL)∆¿ƒ∆¿»ƒ¿∆«¿»«
ÏÎO‰ ¯B‡ בפועל‡l‡ ,( «≈∆∆»

¯ÚLnL ÔÙB‡a הרב‰ÊÈ‡a ¿∆∆¿«≈¿≈∆
CÈLÓÈ ÔÙB‡ ויעשה ‡˙וייצור ∆«¿ƒ∆

CÎÏ Ì‡˙‰·e ,Ïa˜Ó‰ ÈÏk¿≈«¿«≈¿∆¿≈¿»
¯B‡ ˙‡ CkŒ¯Á‡ CÈLÓÓ ‡e‰«¿ƒ«««∆

ÏÎO‰ דומה כן המשל ואםֿכן «≈∆
של  הכלים ועשיית המשכת כי לנמשל,

לכך  בדומה היא הרב ידי על התלמיד

הקדושֿברוךֿהוא  אין שלמעלה

הכלים  לפי להשפיע כביכול, מוכרח,

ויוצר  העושה הוא אלא כבר שקיימים

הכלים. את

Ïa˜n‰ ÈÏk ˙¯ÚL‰L ‰Ê ÔÈÚÂ למטה לתלמיד מרב שכל בהשפעת ¿ƒ¿»∆∆«¿»«¿≈«¿«≈

,¯B‡‰ ˙¯ÚL‰Ï ˙Ó„B˜ ואפילו ומודד משער המשפיע הרב ותחילה ∆∆¿«¿»«»
אור  את משפיע הוא כך אחר ורק התלמיד של השכל כלי את ויוצר ממשיך

עצמו, ‰ÏÈˆ‡n,השכל ˙ÈÁ·a ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔkL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«««¬ƒ
לעיל, כמבואר וההשפעה, הגילוי בכל הכוונה עיקר הם «∆ÏkLשהכלים

ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ההתגלות של והכוונה ƒ«»ƒ¿»
שהיא כפי והבריאה »»¿Ú„a˙וההשפעה

,ÈÏk‰ ˙ee‰˙‰ ‡e‰ ÏÈˆ‡n‰««¬ƒƒ¿««¿ƒ
‡e‰ ¯B‡‰ ˙BÎLÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿»»

.ÈÏk‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿ƒ
L¯BLÂ :¯Ó‡na CÈLÓÓe (‰«¿ƒ««¬»¿∆

‡¯B‰ ¯„‰Â ÔÈÚ למעלה השורש ƒ¿««¬«¿»
חשוכא  "ברישא עניין של באלוקות

ואחרֿכך  תחילה (חושך נהורא" והדר

למטה e˙kL·אור) BÓk ‡e‰17 ¿∆»
הבריאה בסיפור «¿iÂ«ƒ˜¯‡בתורה

ÌÈ˜Ï‡L ,ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ»∆¡…ƒ
והגבורה, הדין מידת הוא שעניינו השם

וההעלם, הצמצום ‰e‡שורש
,Ïa˜Ó‰ ÈÏk ÌeˆÓˆ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«≈

‡¯BwL המצומצם ‰'הכלי ¯B‡Ï ∆≈¿
ולמעלה  גבול בלי הוא עצמו שמצד

בכלים Baמהתלבשות ¯È‡iL בכלי ∆»ƒ
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a בו ויחדור ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

של BÈ˙¯בעומק התלבשות ידי על ≈
הכלי. ערך לפי ומשוער שמדוד אור

¯‰fa ·e˙kL BÓÎe18ÏÚ ¿∆»«…««
˜eÒt19,CÏ ÈÓc Ï‡ ÌÈ˜Ï‡ »¡…ƒ«»ƒ»

ושתיקה, דומיה העדר של במובן

¯È„z È¯‡˜ ‰‡zz ‡¯B‰¿»«»»»≈»ƒ
'eÎ ‰‡lÈÚ ‡¯B‰Ï האור ƒ¿»ƒ»»

העליון  לאור תמיד קורא התחתון

בו  להאיר אותו וממשיך ומעורר

בו. ולהתלבש

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
‡¯˜iÂ ·e˙kM ‰Ó Ô·eÓ»«∆»«ƒ¿»

‰ ,ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡¯B‡ È¯ ¡…ƒ»¬≈
Ë¯Ù·e ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒƒ¿»

È‡wL שהכוונה¯B‡‰ ÏÚ ∆»≈«»
,ÔBL‡¯‰ ÌBÈa ‡¯·pL אור ∆ƒ¿»«»ƒ

במיוחד  ‡„Ìנעלה ‰È‰L∆»»»»
Ba ËÈaÓ ÔBL‡¯‰ באמצעות »ƒ«ƒ

הזה ÚÂ„האור ÌÏBÚ‰ ÛBqÓƒ»»¿«
BÙBÒ20‡e‰L זה, ÈeÏÈbאור ∆ƒ

CB¯ÚŒÔÈ‡aLאלוקי  ¯˙BÈa ‰ÏÚוהשוואה יחס כל ÏÎÏללא «¬∆¿≈∆¿≈¬¿»
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awriי l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

הּגילּויים  לכל ׁשּבאיןֿערֹו ואםּֿכן 21ּביֹותר , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָ

ׁשל  ענין ׁשהּוא אלקים, ׁשם ּבֹו נאמר ְֱֱִִֵֶֶֶַָָָֹלּמה

מבאר  אחר ּבמקֹום והּנה, והעלם. ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹצמצּום

הּנה  נעלה, הּיֹותר  הּגילּוי ׁשּגם זה, על ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּתרּוץ

העלם  ׁשל ענין הּוא יתּבר עצמּותֹו ,22לגּבי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר אלקים. ׁשם ענין 23ׁשּזהּו ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּגם  אֹור, נראה ּבאֹור חּיים מקֹור עּמ ְְְְְִִִִֶֶַַּכי

ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא חּיים מקֹור .24ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

הּכתּוב  ּבפרּוׁש חידּוׁש יׁשנֹו זה ּבמאמר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָאמנם

את  ּוממׁשי ׁשהּקֹורא יֹום, לאֹור אלקים ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹוּיקרא

ּדהינּו אלקים, ׁשם הּוא יֹום) (לאֹור האֹור ְְֱִִֵַָָֹּגילּוי

ׁשּמבאר  ּוכפי המקּבל. ּכלי צמצּום ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּבחינת

הּכלי  האמיּתי ּבׁשרׁשן ּכי הּדבר, טעם ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָָּבּמאמר

ּבׁשביל  רק הּוא והאֹור ּתחּלה, ׁשּנצטיר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָקדם,

האמּתי  הּמקֹור את לעֹורר ּביכלּתֹו לכן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּכלי,

ועלּֿפיֿזה  כּו'. הּׁשפע ּביתרֹון האֹור ְְְְִִֶֶֶַַַַָׁשּיּומׁש

קארי  ּתּתאה נהֹורא הּזהר מאמר ּגם ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֹיתּפרׁש

הּפׁשּוט  הּפרּוׁש על ׁשּנֹוסף עיּלאה, לנהֹורא ְִִִֵֶַַַָָָָָָּתדיר

ׁשּקֹורא  ּתּתאה ׁשּבנהֹורא הרצֹוא ענין על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּקאי

הּוא, הּפרּוׁש יֹותר ּבעֹומק הּנה עיּלאה, ְְִִִֵֵֵֶַָָָלנהֹורא

ּגילּוי  ּוממׁשי הּקֹורא הּוא ּתּתאה ְְִִֵֶַַַָָָׁשּנהֹורא

מעֹורר  ׁשהּכלי עלּֿדר עיּלאה, נהֹורא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחינת

האֹור. ְַַָָהמׁשכת

ּׁשּכתּוב ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) מה ּבּמאמר מבאר ¿«ƒ∆ְֲֵֶַַַָָָ

וארא  וזהּו אברהם: אל ְְֵֵֶֶַָָָָָָוארא

והענין  אברהם. אל המהּוה, הוי' ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבבחינת

ּוכלי  החכמה ּכלי הּוא אברהם ׁשל ּדענינֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבזה,

ׁשהם  ּכפי ּוכמֹוֿכן למעלה, ׁשהם (ּכפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחסד

הּנה  ּבׁשרׁשן, הּכלים קדימת ּומּצד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָלמּטה),

אֹור  ּומתּגּלה נמׁש ּדאברהם הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

ּדוארא.נעל  ענין ׁשּזהּו יֹותר, ה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ
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ובכ"מ.21) ואילך. 205 ע' תרצ"ז ואילך. צו ע' תרכ"ו סה"מ ואילך. א תצב, ח"ג בראשית אוה"ת לקו"ת 22)ראה גם ראה

יומא). מס' סוף (ממ"ח ע"ד ריש סה, ש"ש י.23)דרושי לו, ובכ"מ.24)תהלים א. לו, ב. לה, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈeÏÈb‰21Ba ¯Ó‡ ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â זה, נעלה ‡ÌÈ˜Ï,באור ÌL «ƒƒ¿ƒ≈»»∆¡«≈¡…ƒ

אור" יהי אלקים "ויאמר ÌÏÚ‰Â,ככתוב ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿≈
הגילוי? היפך

,‰Ê ÏÚ ıe¯z‰ ¯‡·Ó ¯Á‡ ÌB˜Óa ,‰p‰Â נאמר מדוע התמיהה ¿ƒ≈¿»«≈¿…»«≈«∆
הנעלה  האור התגלות על "אלקים" שם

ÏÚ‰,הזה  ¯˙Bi‰ ÈeÏÈb‰ ÌbL∆««ƒ«≈«¬∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ‰p‰ƒ≈¿«≈«¿ƒ¿»≈

ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰22, לגבי כי ƒ¿»∆∆¿≈
הוא  ברוך הקדוש של ומהותו עצמותו

הוא  הרי לעצם שמחוץ מה כל בעצמו,

שהעצם  וכיוון עצמו, מהעצם למטה

היא  ממנו ירידה כל הגילוי, תכלית הוא

והעלם  צמצום של עניין בהכרח

ŒÏÚÂ .ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈¡…ƒ¿«
·e˙kM ‰Ó C¯c23EnÚ Èk ∆∆«∆»ƒƒ¿

‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó¿«ƒ¿¿ƒ¿∆
,¯B‡ אומר הכתוב פשוטו לפי

הקדושֿברוךֿהוא, הוא החיים שמקור

נראה  הוא ברוך הקדוש של ובאורו

היא  הכוונה חסידות ועלֿפי אור,

ÌÈiÁ ¯B˜Ó ˙ÈÁa ÌbL שהיא ∆«¿ƒ«¿«ƒ
באלוקות מדרג  ביותר נעלית ‰e‡ה

EÏ ÏË·e ÏÙhL ,EnÚ24 ביחס ו ƒ¿∆»≈»≈¿
בעצמו, הוא ברוך הקדוש היינו "לך",

שאינו  ובטל טפל דבר אלא אינה

עניין  שכל לעיל האמור דרך על  חשוב,

הבחינה  גם ומהות', 'עצמות שאינו

וצמצום. העלם נחשב ביותר, הנעלית

Le„ÈÁ BLÈ ‰Ê ¯Ó‡Óa ÌÓ‡»¿»¿«¬»∆∆¿ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»«ƒ¿»¡…ƒ

‡¯Bw‰L ,ÌBÈ ¯B‡Ï המעורר »∆«≈
) ¯B‡‰ ÈeÏÈb ˙‡ CÈLÓÓe הקורא «¿ƒ∆ƒ»

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ‡e‰ (ÌBÈ ¯B‡Ï»≈¡…ƒ
ÈÏk ÌeˆÓˆ ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ«ƒ¿¿≈

,Ïa˜Ó‰ שהם) הכלים מעלת בגלל כי «¿«≈
האור  להתגלות הגורם הם הכוונה) עיקר

הרב  במשל לעיל למבואר (בדומה

שהרב  והמדידה שההשערה והתלמיד

היא  התלמיד כלי את ומשער מודד

ההשפעה). את ÈÙÎe¿ƒהגורמת
,¯·c‰ ÌÚË ¯Ó‡na ¯‡·nL∆¿»≈««¬»«««»»
הוא  הכלים של שהצמצום לכך הסיבה

ההשפעה את ‰‡ÈzÈÓהגורם ÔL¯La Èkבאלוקות העליון ‰ÈÏkבמקורם ƒ¿»¿»»¬ƒƒ«¿ƒ

¯ÈËˆpL ,Ì„˜ומידתו צורתו ¯˜ונקבעה ‡e‰ ¯B‡‰Â ,‰lÁz »«∆ƒ¿«≈¿ƒ»¿»«
ÈÏk‰ ÏÈ·La,העיקר הוא BzÏÎÈaוהכלי ÔÎÏהכלי ‡˙של ¯¯BÚÏ ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ»¿¿≈∆

.'eÎ ÚÙM‰ ÔB¯˙Èa ¯B‡‰ CLÓeiL ÈzÓ‡‰ ¯B˜n‰«»»¬ƒƒ∆¿«»¿ƒ¿«∆«
È¯‡˜ ‰‡zz ‡¯B‰ ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó Ìb L¯t˙È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»≈««¬««…«¿»«»»»≈

,‰‡lÈÚ ‡¯B‰Ï ¯È„z האור »ƒƒ¿»ƒ»»
העליון  לאור תמיד 'קורא' התחתון

ËeLt‰ Le¯t‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»««≈«»
È‡wLשהכוונה‡Bˆ¯‰ ÔÈÚ ÏÚ ∆»≈«ƒ¿«»»

התחתון  של והתשוקה המשיכה

חיות  על שכתוב (וכמו למעלה לעלות

העליונה  שבמרכבה (מלאכים) הקודש

ושוב") רצוא "והחיות –‡¯B‰aL∆ƒ¿»
‡¯B‰Ï ‡¯BwL ‰‡zz«»»∆≈ƒ¿»

,‰‡lÈÚ האור של הרצון היינו ƒ»»
האור  אל ולהתקרב להתעלות התחתון

בו, ולדבוק ÓBÚa˜העליון ‰p‰ƒ≈¿∆
Le¯t‰ ¯˙BÈ'ה'קריאה עניין של ≈«≈

העליון  האור אל התחתון האור של

‡e‰ ‰‡zz ‡¯B‰pL ,‡e‰∆¿»«»»
˙ÈÁa ÈeÏÈb CÈLÓÓe ‡¯Bw‰«≈«¿ƒƒ¿ƒ«

,‰‡lÈÚ ‡¯B‰ התחתון ודווקא ¿»ƒ»»
העליון  של הגילוי את »ŒÏÚגורם

ÈÏk‰L C¯c'השתלשלות שב'סדר ∆∆∆«¿ƒ
הוא דוקא מהאור למטה ≈¿BÚÓ¯¯הוא

‰‡B¯.והתגלות ‰ÎLÓ˙וגורם «¿»«»
¯Ó‡na ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆¿»≈««¬»
Ï‡ ‡¯‡Â ·e˙kM ‰Ó«∆»»≈»∆

‡¯‡Â e‰ÊÂ :Ì‰¯·‡ ֿ הקדוש «¿»»¿∆»≈»
והתגלה נראה הוא »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙ברוךֿ

Ï‡ ,‰e‰Ó‰ 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»«¿«∆∆
BÈÚc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .Ì‰¯·‡«¿»»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ‰ ÈÏk ‡e‰ Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»¿ƒ«»¿»
Ì‰L ÈÙk) „ÒÁ‰ ÈÏÎe¿ƒ«∆∆¿ƒ∆≈

‰ÏÚÓÏ,באלוקותÈÙk ÔÎŒBÓÎe ¿«¿»¿≈¿ƒ
‰hÓÏ Ì‰L שהמידות כפי היינו ∆≈¿«»

בעולם  פועלות vÓe„העליונות ,(ƒ«
,ÔL¯La ÌÈÏk‰ ˙ÓÈ„˜ מאחר ¿ƒ««≈ƒ¿»¿»

באלוקות  למעלה ומקורם שבשורשם

לאורות קודמים ŒÏÚהכלים ‰p‰ƒ≈«
Ì‰¯·‡c ÌÈÏk‰ È„È כלי ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

החסד  וכלי «¿CLÓƒהחכמה
,¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ ‰lb˙Óeƒ¿«∆«¬∆≈

.‡¯‡Âc ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿»≈»
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g"kyz'd ,hay g"dan ,`x`e t"y

‰p‰Â סּיּום יׁשנֹו הּמאמר, ׁשל הּגּליֹון ּבׁשּולי ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּכּונתֹו נראה לׁשֹונֹו: וזה הענין, ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָוסּכּום

ׁשהּמאמר  מׁשמע זה ׁשּמּלׁשֹון [ּולהעיר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָלתרץ

וארא  ּׁשּכתּוב מה צדק'] ה'צמח ׁשל הּוא ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעצמֹו

הוי' ׁשם ּבחינת הינּו לאברהם, הוי' ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָאת

הּמהּוה, הוי' ׁשם הינּו אד', ּבׁשם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמאיר

ּדהּנה  ּבזה, והענין ׁשדֿי. אֿל ּכענין זהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואםּֿכן

ּדלעילא.25ידּוע  הוי' וׁשם ּדלתּתא הוי' ׁשם ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּׁשּנמׁש האֹור ּבחינת הּוא ּדלתּתא הוי' ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשם

ׁשׁשרׁש האֹור ּבחינת הינּו, הּכלים. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹעלֿידי

עלֿידי  נמׁש ׁשּלכן מּמּנּו, למעלה הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּכלים

ּבחינת  הּוא ּדלעילא הוי' וׁשם (ּכּנ"ל). ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּכלים

למעלה  הינּו, לגמרי, מהּכלים ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהאֹור

אֹותֹו. להמׁשי יכֹולים ׁשהּכלים האֹור ְְְְִִִִִֵֶַַַָמּבחינת

ּבאֿל  וגֹו' אברהם אל וארא ּׁשּנאמר מה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוזהּו

הוי' ׁשם ּכי להם, נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשדֿי

ּדלתּתא, הוי' ׁשם רק היה להאבֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּנתּגּלה

הּכלים  עלֿידי ׁשּנמׁש האֹור ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ּובלׁשֹון  אברהם), אל וארא ּבפירּוׁש ְְְִֵֵֶַַַָָָָ(ּכּנ"ל

ׁשם  הינּו אד', ּבׁשם ׁשּמאיר הוי' ׁשם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמאמר:

זה  ועל ׁשדֿי. אֿל ּכענין ׁשּזהּו המהּוה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהוי'

ּדוקא 26נאמר  ּכי הוי', אני יׂשראל לבני אמר לכן ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבמּתןּֿתֹורה  יהיה מצרים ׁשעּבּוד הקּדמת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָעלֿידי

האֹור  ּבחינת ׁשהּוא ּדלעילא, הוי' ׁשם ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּגילּוי

הּכלים. עלֿידי הּנמׁש מהאֹור ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ÔÈÚ‰Â ּדאתּכפיא העבֹודה ׁשעלֿידי ּבעבֹודה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

חׁשֹוכא  ואתהּפכא ְְְְֲֲִִַַָָָָסטראֿאחרא

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתּלק ְְְְְְִִֵֶַָָָָלנהֹורא,

עלמין  הוי'27ּבכּוּלהּו ׁשם ּׁשּנמׁש הינּו , ְְְְְֲִִֵֶַָָָָ

מהאֹור  ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדלעילא,

יתּגּלה  זה אֹור  והּנה, הּכלים. עלֿידי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנמׁש

מעין  לעֹולמים היה ּכבר א לעתידֿלבא, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבעיקר
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ואילך.25) סע"ד סא, בשלח תו"א א. קלח, (אד"ר) זח"ג ו.26)ראה ו, פקודי 27)וארא ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÈÚ‰ ÌekÒÂ ÌeiÒ BLÈ ,¯Ó‡n‰ ÏL ÔBÈlb‰ ÈÏeLa ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«ƒ»∆««¬»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

‰Ê ÔBLlnL ,¯ÈÚ‰Ïe] ı¯˙Ï B˙ekL ‰‡¯ :BBLÏ ‰ÊÂ של ¿∆¿ƒ¿∆∆«»»¿»≈¿»ƒ∆ƒ»∆
שכוונתו" "נראה מהר"ש, ÏLהרבי ‡e‰ BÓˆÚ ¯Ó‡n‰L ÚÓLÓ«¿«∆««¬»«¿∆

,Ì‰¯·‡Ï 'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ ‡¯‡Â ·e˙kM ‰Ó ['˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆«∆»»≈»∆≈¬»»¿«¿»»
¯È‡nL 'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa eÈ‰«¿¿ƒ«≈¬»»∆≈ƒ
'ÈÂ‰ ÌL eÈ‰ ,'„‡ ÌLa¿≈«¿«¿≈¬»»
ÔÈÚk e‰Ê ÔkŒÌ‡Â ,‰e‰n‰«¿«∆¿ƒ≈∆¿ƒ¿«

,ÈŒ„L ÏŒ‡.ומבאר שהולך כפי ≈««
Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â25 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«

ובחסידות ‰ÈÂ'בקבלה ÌL LiL∆≈≈¬»»
‡z˙Ïc תחתונה מדריגה שלמטה, ƒ¿«»

הוי', ÏÈÚÏc‡בשם 'ÈÂ‰ ÌLÂ¿≈¬»»ƒ¿≈»
הוי'. בשם עליונה מדריגה שלמעלה,

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL שלמטה‡e‰ ≈¬»»ƒ¿«»
¯B‡‰ ˙ÈÁa העליון האלוקי ¿ƒ«»

,eÈ‰ .ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpM∆ƒ¿»«¿≈«≈ƒ«¿
¯B‡‰ ˙ÈÁa זו ומדריגה במעלה ¿ƒ«»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈÏk‰ L¯LL∆…∆«≈ƒ¿«¿»
CLÓ ÔÎlL ,epnÓ זה אור ƒ∆∆»≈ƒ¿»

ÌLÂ .(Ï"pk) ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈ƒ««¿≈
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ הנעלית המדריגה ¬»»ƒ¿≈»

הוי' בשם ‰‡B¯יותר ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»
,È¯Ó‚Ï ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈ƒ¿«¿≈

,eÈ‰ המדריגות בסדר קדימה רק לא «¿
הכלים  ששורש כזה אור (שהוא הרגיל

במדריגה  אור זהו אלא ממנו) נעלה

יותר הרבה «¿»¿ÏÚÓÏ‰נעלית
ÌÈÏk‰L ¯B‡‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»∆«≈ƒ

.B˙B‡ CÈLÓ‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡ ‡¯‡Â ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«»≈»∆
ÈŒ„L ÏŒ‡a 'B‚Â Ì‰¯·‡«¿»»¿¿≈«»
,Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆
שנשאלה  לשאלה המענה מובן ומעתה

הכתוב  משמעות מה המאמר, בתחילת

מצינו  והרי להם", נודעתי לא ה' "ושמי

ה' לדבר ביחס הוי' שם פעמים כמה

האבות, אל ‰ÈÂ'והתגלותו ÌL Èkƒ≈¬»»
˜¯ ‰È‰ ˙B·‡‰Ï ‰lb˙pL∆ƒ¿«»¿»»»»«

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL הנמוכה הדרגה ≈¬»»ƒ¿«»
הוי', שם ‰‡B¯של ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»

‰ÌÈÏkהאלוקי È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈«≈ƒ
בכלים  להתלבשות ששייך אור הוא כי

Le¯ÈÙa Ï"pk) הפסוק של הפנימי ««¿≈

¯Ó‡n‰ ÔBLÏ·e ,(Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â:מהר"ש הרבי של הנזכר , »≈»∆«¿»»ƒ¿««¬»
'„‡ ÌLa ¯È‡nL 'ÈÂ‰ ÌL שהקדוש לכך המתייחס אדנות, לשון ≈¬»»∆≈ƒ¿≈«¿

העולם, ובורא אדון הוא ‰e‰Ó‰,ברוך 'ÈÂ‰ ÌL eÈ‰ את הפועל «¿≈¬»»«¿«∆
ÈŒ„Lההתהוות ÏŒ‡ ÔÈÚk e‰fL השייך אלוקות גילוי שעניינם שמות ∆∆¿ƒ¿«≈««

Ê‰לעולם. ÏÚÂ לאמור בהמשך ¿«∆
"הוי' העליונה, במדרגה הוי' ששם

האבות  אל התגלה לא דלעילא"

¯Ó‡26 בתחילת הבאים בפסוקים ∆¡«
זו Ï‡¯NÈפרשה È·Ï ¯Ó‡ ÔÎÏ»≈¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈

È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èk ,'ÈÂ‰ È‡¬ƒ¬»»ƒ«¿»«¿≈
ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL ˙Óc˜‰ זה שעל «¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ

הוא  ברוך לקדוש פונה רבינו משה

פרשת  בסיום ובתחינות בבקשות

ÈeÏÈbשמות, ‰¯BzŒÔzÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««»ƒ
,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL הדרגה ≈¬»»ƒ¿≈»
הוי', שם של ∆e‰L‡העליונה

¯B‡‰ ˙ÈÁa הנעלה האלוקי ¿ƒ«»
CLÓp‰ ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»«ƒ¿»

.ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈ƒ
ÔÈÚ‰Â וגילוי המשכת של המשמעות ¿»ƒ¿»

דלעילא" הוי' «¬»B·Úa„‰,"שם
מקום  בכל אחד כל של ה' בעבודת

הזוהר כדברי היא זמן, »∆ŒÏÚLובכל
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ הצד והכנעת כפיית ƒ¿»«¬»
הקדושה), היפך של (הצד האחר

מזו ÎBLÁ‡ויתירה ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï של) החושך הפיכת ƒ¿»

לאור אחרא") ≈»¿∆‡lzÒ˜ה"סטרא
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰leÎa27, כבודו מתעלה ¿¿»¿ƒ
העולמות, בכל הוא ברוך הקדוש של

eÈ‰ היא זו התעלות של והמשמעות «¿
CLÓpM בעולמות ÌLומתגלה ∆ƒ¿»≈

˙ÈÁa ‡e‰L ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»∆¿ƒ«
¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈»

ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL שהוא ∆ƒ¿»«¿≈«≈ƒ
דלתתא" הוי' מ"שם וגילוי המשכה

לעיל. כמבואר

‰Ê ¯B‡ ,‰p‰Â'הוי "שם של ¿ƒ≈∆
Œ„È˙ÚÏדלעילא" ¯˜ÈÚa ‰lb˙Èƒ¿«∆¿ƒ»∆»ƒ
,‡·Ï השלימה,בגאולה¯·k C‡ »…«¿»

ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰‰Ê »»¿»ƒ≈≈∆
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הּגילּויים  לכל ׁשּבאיןֿערֹו ואםּֿכן 21ּביֹותר , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָ

ׁשל  ענין ׁשהּוא אלקים, ׁשם ּבֹו נאמר ְֱֱִִֵֶֶֶַָָָֹלּמה

מבאר  אחר ּבמקֹום והּנה, והעלם. ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹצמצּום

הּנה  נעלה, הּיֹותר  הּגילּוי ׁשּגם זה, על ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּתרּוץ

העלם  ׁשל ענין הּוא יתּבר עצמּותֹו ,22לגּבי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר אלקים. ׁשם ענין 23ׁשּזהּו ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּגם  אֹור, נראה ּבאֹור חּיים מקֹור עּמ ְְְְְִִִִֶֶַַּכי

ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא חּיים מקֹור .24ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

הּכתּוב  ּבפרּוׁש חידּוׁש יׁשנֹו זה ּבמאמר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָאמנם

את  ּוממׁשי ׁשהּקֹורא יֹום, לאֹור אלקים ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹוּיקרא

ּדהינּו אלקים, ׁשם הּוא יֹום) (לאֹור האֹור ְְֱִִֵַָָֹּגילּוי

ׁשּמבאר  ּוכפי המקּבל. ּכלי צמצּום ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּבחינת

הּכלי  האמיּתי ּבׁשרׁשן ּכי הּדבר, טעם ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָָּבּמאמר

ּבׁשביל  רק הּוא והאֹור ּתחּלה, ׁשּנצטיר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָקדם,

האמּתי  הּמקֹור את לעֹורר ּביכלּתֹו לכן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּכלי,

ועלּֿפיֿזה  כּו'. הּׁשפע ּביתרֹון האֹור ְְְְִִֶֶֶַַַַָׁשּיּומׁש

קארי  ּתּתאה נהֹורא הּזהר מאמר ּגם ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֹיתּפרׁש

הּפׁשּוט  הּפרּוׁש על ׁשּנֹוסף עיּלאה, לנהֹורא ְִִִֵֶַַַָָָָָָּתדיר

ׁשּקֹורא  ּתּתאה ׁשּבנהֹורא הרצֹוא ענין על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּקאי

הּוא, הּפרּוׁש יֹותר ּבעֹומק הּנה עיּלאה, ְְִִִֵֵֵֶַָָָלנהֹורא

ּגילּוי  ּוממׁשי הּקֹורא הּוא ּתּתאה ְְִִֵֶַַַָָָׁשּנהֹורא

מעֹורר  ׁשהּכלי עלּֿדר עיּלאה, נהֹורא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחינת

האֹור. ְַַָָהמׁשכת

ּׁשּכתּוב ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) מה ּבּמאמר מבאר ¿«ƒ∆ְֲֵֶַַַָָָ

וארא  וזהּו אברהם: אל ְְֵֵֶֶַָָָָָָוארא

והענין  אברהם. אל המהּוה, הוי' ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבבחינת

ּוכלי  החכמה ּכלי הּוא אברהם ׁשל ּדענינֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבזה,

ׁשהם  ּכפי ּוכמֹוֿכן למעלה, ׁשהם (ּכפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחסד

הּנה  ּבׁשרׁשן, הּכלים קדימת ּומּצד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָלמּטה),

אֹור  ּומתּגּלה נמׁש ּדאברהם הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

ּדוארא.נעל  ענין ׁשּזהּו יֹותר, ה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ
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ובכ"מ.21) ואילך. 205 ע' תרצ"ז ואילך. צו ע' תרכ"ו סה"מ ואילך. א תצב, ח"ג בראשית אוה"ת לקו"ת 22)ראה גם ראה

יומא). מס' סוף (ממ"ח ע"ד ריש סה, ש"ש י.23)דרושי לו, ובכ"מ.24)תהלים א. לו, ב. לה, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈeÏÈb‰21Ba ¯Ó‡ ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â זה, נעלה ‡ÌÈ˜Ï,באור ÌL «ƒƒ¿ƒ≈»»∆¡«≈¡…ƒ

אור" יהי אלקים "ויאמר ÌÏÚ‰Â,ככתוב ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿≈
הגילוי? היפך

,‰Ê ÏÚ ıe¯z‰ ¯‡·Ó ¯Á‡ ÌB˜Óa ,‰p‰Â נאמר מדוע התמיהה ¿ƒ≈¿»«≈¿…»«≈«∆
הנעלה  האור התגלות על "אלקים" שם

ÏÚ‰,הזה  ¯˙Bi‰ ÈeÏÈb‰ ÌbL∆««ƒ«≈«¬∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ‰p‰ƒ≈¿«≈«¿ƒ¿»≈

ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰22, לגבי כי ƒ¿»∆∆¿≈
הוא  ברוך הקדוש של ומהותו עצמותו

הוא  הרי לעצם שמחוץ מה כל בעצמו,

שהעצם  וכיוון עצמו, מהעצם למטה

היא  ממנו ירידה כל הגילוי, תכלית הוא

והעלם  צמצום של עניין בהכרח

ŒÏÚÂ .ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈¡…ƒ¿«
·e˙kM ‰Ó C¯c23EnÚ Èk ∆∆«∆»ƒƒ¿

‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó¿«ƒ¿¿ƒ¿∆
,¯B‡ אומר הכתוב פשוטו לפי

הקדושֿברוךֿהוא, הוא החיים שמקור

נראה  הוא ברוך הקדוש של ובאורו

היא  הכוונה חסידות ועלֿפי אור,

ÌÈiÁ ¯B˜Ó ˙ÈÁa ÌbL שהיא ∆«¿ƒ«¿«ƒ
באלוקות מדרג  ביותר נעלית ‰e‡ה

EÏ ÏË·e ÏÙhL ,EnÚ24 ביחס ו ƒ¿∆»≈»≈¿
בעצמו, הוא ברוך הקדוש היינו "לך",

שאינו  ובטל טפל דבר אלא אינה

עניין  שכל לעיל האמור דרך על  חשוב,

הבחינה  גם ומהות', 'עצמות שאינו

וצמצום. העלם נחשב ביותר, הנעלית

Le„ÈÁ BLÈ ‰Ê ¯Ó‡Óa ÌÓ‡»¿»¿«¬»∆∆¿ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»«ƒ¿»¡…ƒ

‡¯Bw‰L ,ÌBÈ ¯B‡Ï המעורר »∆«≈
) ¯B‡‰ ÈeÏÈb ˙‡ CÈLÓÓe הקורא «¿ƒ∆ƒ»

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ‡e‰ (ÌBÈ ¯B‡Ï»≈¡…ƒ
ÈÏk ÌeˆÓˆ ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ«ƒ¿¿≈

,Ïa˜Ó‰ שהם) הכלים מעלת בגלל כי «¿«≈
האור  להתגלות הגורם הם הכוונה) עיקר

הרב  במשל לעיל למבואר (בדומה

שהרב  והמדידה שההשערה והתלמיד

היא  התלמיד כלי את ומשער מודד

ההשפעה). את ÈÙÎe¿ƒהגורמת
,¯·c‰ ÌÚË ¯Ó‡na ¯‡·nL∆¿»≈««¬»«««»»
הוא  הכלים של שהצמצום לכך הסיבה

ההשפעה את ‰‡ÈzÈÓהגורם ÔL¯La Èkבאלוקות העליון ‰ÈÏkבמקורם ƒ¿»¿»»¬ƒƒ«¿ƒ

¯ÈËˆpL ,Ì„˜ומידתו צורתו ¯˜ונקבעה ‡e‰ ¯B‡‰Â ,‰lÁz »«∆ƒ¿«≈¿ƒ»¿»«
ÈÏk‰ ÏÈ·La,העיקר הוא BzÏÎÈaוהכלי ÔÎÏהכלי ‡˙של ¯¯BÚÏ ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ»¿¿≈∆

.'eÎ ÚÙM‰ ÔB¯˙Èa ¯B‡‰ CLÓeiL ÈzÓ‡‰ ¯B˜n‰«»»¬ƒƒ∆¿«»¿ƒ¿«∆«
È¯‡˜ ‰‡zz ‡¯B‰ ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó Ìb L¯t˙È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»≈««¬««…«¿»«»»»≈

,‰‡lÈÚ ‡¯B‰Ï ¯È„z האור »ƒƒ¿»ƒ»»
העליון  לאור תמיד 'קורא' התחתון

ËeLt‰ Le¯t‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»««≈«»
È‡wLשהכוונה‡Bˆ¯‰ ÔÈÚ ÏÚ ∆»≈«ƒ¿«»»

התחתון  של והתשוקה המשיכה

חיות  על שכתוב (וכמו למעלה לעלות

העליונה  שבמרכבה (מלאכים) הקודש

ושוב") רצוא "והחיות –‡¯B‰aL∆ƒ¿»
‡¯B‰Ï ‡¯BwL ‰‡zz«»»∆≈ƒ¿»

,‰‡lÈÚ האור של הרצון היינו ƒ»»
האור  אל ולהתקרב להתעלות התחתון

בו, ולדבוק ÓBÚa˜העליון ‰p‰ƒ≈¿∆
Le¯t‰ ¯˙BÈ'ה'קריאה עניין של ≈«≈

העליון  האור אל התחתון האור של

‡e‰ ‰‡zz ‡¯B‰pL ,‡e‰∆¿»«»»
˙ÈÁa ÈeÏÈb CÈLÓÓe ‡¯Bw‰«≈«¿ƒƒ¿ƒ«

,‰‡lÈÚ ‡¯B‰ התחתון ודווקא ¿»ƒ»»
העליון  של הגילוי את »ŒÏÚגורם

ÈÏk‰L C¯c'השתלשלות שב'סדר ∆∆∆«¿ƒ
הוא דוקא מהאור למטה ≈¿BÚÓ¯¯הוא

‰‡B¯.והתגלות ‰ÎLÓ˙וגורם «¿»«»
¯Ó‡na ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆¿»≈««¬»
Ï‡ ‡¯‡Â ·e˙kM ‰Ó«∆»»≈»∆

‡¯‡Â e‰ÊÂ :Ì‰¯·‡ ֿ הקדוש «¿»»¿∆»≈»
והתגלה נראה הוא »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙ברוךֿ

Ï‡ ,‰e‰Ó‰ 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»«¿«∆∆
BÈÚc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .Ì‰¯·‡«¿»»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ‰ ÈÏk ‡e‰ Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»¿ƒ«»¿»
Ì‰L ÈÙk) „ÒÁ‰ ÈÏÎe¿ƒ«∆∆¿ƒ∆≈

‰ÏÚÓÏ,באלוקותÈÙk ÔÎŒBÓÎe ¿«¿»¿≈¿ƒ
‰hÓÏ Ì‰L שהמידות כפי היינו ∆≈¿«»

בעולם  פועלות vÓe„העליונות ,(ƒ«
,ÔL¯La ÌÈÏk‰ ˙ÓÈ„˜ מאחר ¿ƒ««≈ƒ¿»¿»

באלוקות  למעלה ומקורם שבשורשם

לאורות קודמים ŒÏÚהכלים ‰p‰ƒ≈«
Ì‰¯·‡c ÌÈÏk‰ È„È כלי ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

החסד  וכלי «¿CLÓƒהחכמה
,¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ ‰lb˙Óeƒ¿«∆«¬∆≈

.‡¯‡Âc ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿»≈»
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g"kyz'd ,hay g"dan ,`x`e t"y

‰p‰Â סּיּום יׁשנֹו הּמאמר, ׁשל הּגּליֹון ּבׁשּולי ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּכּונתֹו נראה לׁשֹונֹו: וזה הענין, ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָוסּכּום

ׁשהּמאמר  מׁשמע זה ׁשּמּלׁשֹון [ּולהעיר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָלתרץ

וארא  ּׁשּכתּוב מה צדק'] ה'צמח ׁשל הּוא ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעצמֹו

הוי' ׁשם ּבחינת הינּו לאברהם, הוי' ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָאת

הּמהּוה, הוי' ׁשם הינּו אד', ּבׁשם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמאיר

ּדהּנה  ּבזה, והענין ׁשדֿי. אֿל ּכענין זהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואםּֿכן

ּדלעילא.25ידּוע  הוי' וׁשם ּדלתּתא הוי' ׁשם ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּׁשּנמׁש האֹור ּבחינת הּוא ּדלתּתא הוי' ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשם

ׁשׁשרׁש האֹור ּבחינת הינּו, הּכלים. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹעלֿידי

עלֿידי  נמׁש ׁשּלכן מּמּנּו, למעלה הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּכלים

ּבחינת  הּוא ּדלעילא הוי' וׁשם (ּכּנ"ל). ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּכלים

למעלה  הינּו, לגמרי, מהּכלים ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהאֹור

אֹותֹו. להמׁשי יכֹולים ׁשהּכלים האֹור ְְְְִִִִִֵֶַַַָמּבחינת

ּבאֿל  וגֹו' אברהם אל וארא ּׁשּנאמר מה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוזהּו

הוי' ׁשם ּכי להם, נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשדֿי

ּדלתּתא, הוי' ׁשם רק היה להאבֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּנתּגּלה

הּכלים  עלֿידי ׁשּנמׁש האֹור ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ּובלׁשֹון  אברהם), אל וארא ּבפירּוׁש ְְְִֵֵֶַַַָָָָ(ּכּנ"ל

ׁשם  הינּו אד', ּבׁשם ׁשּמאיר הוי' ׁשם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמאמר:

זה  ועל ׁשדֿי. אֿל ּכענין ׁשּזהּו המהּוה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהוי'

ּדוקא 26נאמר  ּכי הוי', אני יׂשראל לבני אמר לכן ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבמּתןּֿתֹורה  יהיה מצרים ׁשעּבּוד הקּדמת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָעלֿידי

האֹור  ּבחינת ׁשהּוא ּדלעילא, הוי' ׁשם ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּגילּוי

הּכלים. עלֿידי הּנמׁש מהאֹור ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ÔÈÚ‰Â ּדאתּכפיא העבֹודה ׁשעלֿידי ּבעבֹודה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

חׁשֹוכא  ואתהּפכא ְְְְֲֲִִַַָָָָסטראֿאחרא

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתּלק ְְְְְְִִֵֶַָָָָלנהֹורא,

עלמין  הוי'27ּבכּוּלהּו ׁשם ּׁשּנמׁש הינּו , ְְְְְֲִִֵֶַָָָָ

מהאֹור  ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדלעילא,

יתּגּלה  זה אֹור  והּנה, הּכלים. עלֿידי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנמׁש

מעין  לעֹולמים היה ּכבר א לעתידֿלבא, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבעיקר
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ואילך.25) סע"ד סא, בשלח תו"א א. קלח, (אד"ר) זח"ג ו.26)ראה ו, פקודי 27)וארא ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא
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,ÔÈÚ‰ ÌekÒÂ ÌeiÒ BLÈ ,¯Ó‡n‰ ÏL ÔBÈlb‰ ÈÏeLa ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«ƒ»∆««¬»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

‰Ê ÔBLlnL ,¯ÈÚ‰Ïe] ı¯˙Ï B˙ekL ‰‡¯ :BBLÏ ‰ÊÂ של ¿∆¿ƒ¿∆∆«»»¿»≈¿»ƒ∆ƒ»∆
שכוונתו" "נראה מהר"ש, ÏLהרבי ‡e‰ BÓˆÚ ¯Ó‡n‰L ÚÓLÓ«¿«∆««¬»«¿∆

,Ì‰¯·‡Ï 'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ ‡¯‡Â ·e˙kM ‰Ó ['˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆«∆»»≈»∆≈¬»»¿«¿»»
¯È‡nL 'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa eÈ‰«¿¿ƒ«≈¬»»∆≈ƒ
'ÈÂ‰ ÌL eÈ‰ ,'„‡ ÌLa¿≈«¿«¿≈¬»»
ÔÈÚk e‰Ê ÔkŒÌ‡Â ,‰e‰n‰«¿«∆¿ƒ≈∆¿ƒ¿«

,ÈŒ„L ÏŒ‡.ומבאר שהולך כפי ≈««
Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â25 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«

ובחסידות ‰ÈÂ'בקבלה ÌL LiL∆≈≈¬»»
‡z˙Ïc תחתונה מדריגה שלמטה, ƒ¿«»

הוי', ÏÈÚÏc‡בשם 'ÈÂ‰ ÌLÂ¿≈¬»»ƒ¿≈»
הוי'. בשם עליונה מדריגה שלמעלה,

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL שלמטה‡e‰ ≈¬»»ƒ¿«»
¯B‡‰ ˙ÈÁa העליון האלוקי ¿ƒ«»

,eÈ‰ .ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpM∆ƒ¿»«¿≈«≈ƒ«¿
¯B‡‰ ˙ÈÁa זו ומדריגה במעלה ¿ƒ«»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈÏk‰ L¯LL∆…∆«≈ƒ¿«¿»
CLÓ ÔÎlL ,epnÓ זה אור ƒ∆∆»≈ƒ¿»

ÌLÂ .(Ï"pk) ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈ƒ««¿≈
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ הנעלית המדריגה ¬»»ƒ¿≈»

הוי' בשם ‰‡B¯יותר ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»
,È¯Ó‚Ï ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈ƒ¿«¿≈

,eÈ‰ המדריגות בסדר קדימה רק לא «¿
הכלים  ששורש כזה אור (שהוא הרגיל

במדריגה  אור זהו אלא ממנו) נעלה

יותר הרבה «¿»¿ÏÚÓÏ‰נעלית
ÌÈÏk‰L ¯B‡‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»∆«≈ƒ

.B˙B‡ CÈLÓ‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡ ‡¯‡Â ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«»≈»∆
ÈŒ„L ÏŒ‡a 'B‚Â Ì‰¯·‡«¿»»¿¿≈«»
,Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆
שנשאלה  לשאלה המענה מובן ומעתה

הכתוב  משמעות מה המאמר, בתחילת

מצינו  והרי להם", נודעתי לא ה' "ושמי

ה' לדבר ביחס הוי' שם פעמים כמה

האבות, אל ‰ÈÂ'והתגלותו ÌL Èkƒ≈¬»»
˜¯ ‰È‰ ˙B·‡‰Ï ‰lb˙pL∆ƒ¿«»¿»»»»«

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL הנמוכה הדרגה ≈¬»»ƒ¿«»
הוי', שם ‰‡B¯של ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»

‰ÌÈÏkהאלוקי È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈«≈ƒ
בכלים  להתלבשות ששייך אור הוא כי

Le¯ÈÙa Ï"pk) הפסוק של הפנימי ««¿≈

¯Ó‡n‰ ÔBLÏ·e ,(Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â:מהר"ש הרבי של הנזכר , »≈»∆«¿»»ƒ¿««¬»
'„‡ ÌLa ¯È‡nL 'ÈÂ‰ ÌL שהקדוש לכך המתייחס אדנות, לשון ≈¬»»∆≈ƒ¿≈«¿

העולם, ובורא אדון הוא ‰e‰Ó‰,ברוך 'ÈÂ‰ ÌL eÈ‰ את הפועל «¿≈¬»»«¿«∆
ÈŒ„Lההתהוות ÏŒ‡ ÔÈÚk e‰fL השייך אלוקות גילוי שעניינם שמות ∆∆¿ƒ¿«≈««

Ê‰לעולם. ÏÚÂ לאמור בהמשך ¿«∆
"הוי' העליונה, במדרגה הוי' ששם

האבות  אל התגלה לא דלעילא"

¯Ó‡26 בתחילת הבאים בפסוקים ∆¡«
זו Ï‡¯NÈפרשה È·Ï ¯Ó‡ ÔÎÏ»≈¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈

È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èk ,'ÈÂ‰ È‡¬ƒ¬»»ƒ«¿»«¿≈
ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL ˙Óc˜‰ זה שעל «¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ

הוא  ברוך לקדוש פונה רבינו משה

פרשת  בסיום ובתחינות בבקשות

ÈeÏÈbשמות, ‰¯BzŒÔzÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««»ƒ
,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL הדרגה ≈¬»»ƒ¿≈»
הוי', שם של ∆e‰L‡העליונה

¯B‡‰ ˙ÈÁa הנעלה האלוקי ¿ƒ«»
CLÓp‰ ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»«ƒ¿»

.ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈ƒ
ÔÈÚ‰Â וגילוי המשכת של המשמעות ¿»ƒ¿»

דלעילא" הוי' «¬»B·Úa„‰,"שם
מקום  בכל אחד כל של ה' בעבודת

הזוהר כדברי היא זמן, »∆ŒÏÚLובכל
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ הצד והכנעת כפיית ƒ¿»«¬»
הקדושה), היפך של (הצד האחר

מזו ÎBLÁ‡ויתירה ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï של) החושך הפיכת ƒ¿»

לאור אחרא") ≈»¿∆‡lzÒ˜ה"סטרא
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰leÎa27, כבודו מתעלה ¿¿»¿ƒ
העולמות, בכל הוא ברוך הקדוש של

eÈ‰ היא זו התעלות של והמשמעות «¿
CLÓpM בעולמות ÌLומתגלה ∆ƒ¿»≈

˙ÈÁa ‡e‰L ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»∆¿ƒ«
¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈»

ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL שהוא ∆ƒ¿»«¿≈«≈ƒ
דלתתא" הוי' מ"שם וגילוי המשכה

לעיל. כמבואר

‰Ê ¯B‡ ,‰p‰Â'הוי "שם של ¿ƒ≈∆
Œ„È˙ÚÏדלעילא" ¯˜ÈÚa ‰lb˙Èƒ¿«∆¿ƒ»∆»ƒ
,‡·Ï השלימה,בגאולה¯·k C‡ »…«¿»

ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰‰Ê »»¿»ƒ≈≈∆
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awriיב l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

ּבּתניא  (ּכמבֹואר מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת ֿ 28זה על ,( ְְְִֶַַַַַַַָָָ

ענין  ׁשהּוא  מצרים, ּדגלּות הּׁשעּבּוד הקּדמת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָידי

ׁשעלֿידיֿזה  נהֹורא, והדר חׁשֹוכא, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָּבריׁשא

ּבמּתןּֿתֹורה. ּדלעילא הוי' ׁשם ּגילּוי ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָנעׂשה

נעׂשה  עלֿידיֿזה הּנה חׁשֹוכא, ּבריׁשא הּגלּות, ּבזמן העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹוֿכן

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּגילּוי ענין והּוא ּדלעתידֿלבא, הּגילּוי ׁשּזהּו נהֹורא, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהדר

הּפסּוק  על רׁש"י ּכפרּוׁש מׁשיח, ּפיהּו.29עלֿידי מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

•
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לקו"ת  ד. פט, ויקהל תו"א וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין

השי"ת. לגני באתי המשך - ובארוכה ג. סה, ב.29)פל"ו.28)חוקת א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Èza ¯‡B·Ók) ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa28 האלוקית ההתגלות כיצד ƒ¿«««»«¿»««¿»

המשיח  בימות לבוא לעתיד שיהיו הגילויים מעין היא תורה È„ÈŒÏÚבמתן ,(«¿≈
˙Óc˜‰ בני שעברו והעידון עלֿידי הזיכוך eÏ‚c˙ישראל „eaÚM‰ «¿»««ƒ¿¿»

,‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ גלות תחילה (והעלם, חושך ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿≈»¬»
מצרים) B‰¯‡ושעבוד ¯„‰Â«¬«¿»

הגילוי  של הגדול (האור אור כך  ואחר

תורה), במתן ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האלוקי
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰NÚ«¬»ƒ≈¬»»ƒ¿≈»

.‰¯BzŒÔzÓa¿««»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿≈»¬»

˙eÏb‰ ÔÓÊa יש בה שאף הנוכחית ƒ¿««»
ושעבוד, ÎBLÁ‡,קושי ‡LÈ¯a¿≈»¬»

¯„‰Â ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¬∆«¬«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏÈb‰ e‰fL ,‡¯B‰ שיאיר האלוקי הגילוי ¿»∆∆«ƒƒ¿»ƒ»…
ÁÈLÓ,בגאולה  È„ÈŒÏÚ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»«¿≈»ƒ«

˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯ Le¯Ùk29e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ È˜MÈ טובים "כי ¿≈«ƒ««»ƒ»≈ƒƒ¿ƒƒ
אל  פנים עמהם ודבר תורתו להם שנתן ..." רש"י: לשון וזה מיין": דודיך

עליהם  ערבים עודם דודים ואותם פנים

להופיע  מאתו ומובטחים שעשוע מכל

טעמיה  סוד להם לבאר עליהם עוד

לקיים  פניו ומחלים צפונותיה ומסתר

דברו".
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awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

ּבּתניא  (ּכמבֹואר מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת ֿ 28זה על ,( ְְְִֶַַַַַַַָָָ

ענין  ׁשהּוא  מצרים, ּדגלּות הּׁשעּבּוד הקּדמת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָידי

ׁשעלֿידיֿזה  נהֹורא, והדר חׁשֹוכא, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָּבריׁשא

ּבמּתןּֿתֹורה. ּדלעילא הוי' ׁשם ּגילּוי ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָנעׂשה

נעׂשה  עלֿידיֿזה הּנה חׁשֹוכא, ּבריׁשא הּגלּות, ּבזמן העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹוֿכן

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּגילּוי ענין והּוא ּדלעתידֿלבא, הּגילּוי ׁשּזהּו נהֹורא, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהדר

הּפסּוק  על רׁש"י ּכפרּוׁש מׁשיח, ּפיהּו.29עלֿידי מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

•
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לקו"ת  ד. פט, ויקהל תו"א וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין

השי"ת. לגני באתי המשך - ובארוכה ג. סה, ב.29)פל"ו.28)חוקת א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Èza ¯‡B·Ók) ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa28 האלוקית ההתגלות כיצד ƒ¿«««»«¿»««¿»

המשיח  בימות לבוא לעתיד שיהיו הגילויים מעין היא תורה È„ÈŒÏÚבמתן ,(«¿≈
˙Óc˜‰ בני שעברו והעידון עלֿידי הזיכוך eÏ‚c˙ישראל „eaÚM‰ «¿»««ƒ¿¿»

,‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ גלות תחילה (והעלם, חושך ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿≈»¬»
מצרים) B‰¯‡ושעבוד ¯„‰Â«¬«¿»

הגילוי  של הגדול (האור אור כך  ואחר

תורה), במתן ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האלוקי
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰NÚ«¬»ƒ≈¬»»ƒ¿≈»

.‰¯BzŒÔzÓa¿««»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿≈»¬»

˙eÏb‰ ÔÓÊa יש בה שאף הנוכחית ƒ¿««»
ושעבוד, ÎBLÁ‡,קושי ‡LÈ¯a¿≈»¬»

¯„‰Â ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¬∆«¬«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏÈb‰ e‰fL ,‡¯B‰ שיאיר האלוקי הגילוי ¿»∆∆«ƒƒ¿»ƒ»…
ÁÈLÓ,בגאולה  È„ÈŒÏÚ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»«¿≈»ƒ«

˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯ Le¯Ùk29e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ È˜MÈ טובים "כי ¿≈«ƒ««»ƒ»≈ƒƒ¿ƒƒ
אל  פנים עמהם ודבר תורתו להם שנתן ..." רש"י: לשון וזה מיין": דודיך

עליהם  ערבים עודם דודים ואותם פנים

להופיע  מאתו ומובטחים שעשוע מכל

טעמיה  סוד להם לבאר עליהם עוד

לקיים  פניו ומחלים צפונותיה ומסתר

דברו".
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.g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הוי'‡. ושמי שדֿי באֿל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל "וארא הפרשה בתחילת שכתוב למה בנוגע
שגם  בפירוש מצינו הרי הפשט): דרך על הוא שפירושם אלו (גם מפרשים שואלים - להם" נודעתי לא

הוי" אליו "וירא באברהם שכתוב כמו הוי', שם נזכר האבות אפשר 1אצל ואיך ויעקב, יצחק אצל וכן ,
להם"? נודעתי לא הוי' "ושמי לומר

להם  ניכרתי לא נודעתי, לא אלא כאן, כתיב אין הודעתי "לא רש"י: מפרש זו, קושיא בגלל ואכן,
להם  נתגלה שלא אלא הוי', שם אודות ידעו לא שהאבות הכוונה שאין והיינו, כו'", שלי אמיתית במדת

הוי' שם ופנימיות .2אמיתית

בזה:·. והביאור

נמחקים  שאינם השמות ז' השמות, שאר מכל נבדל הוי' "שם 3שם נקרא הוי' שם שרק כיון -
העצם"4המפורש" ענינים 5ו"שם עם קשורים אלא העצם, שם שאינם השמות, שאר מהֿשאיןֿכן ,

במדרש  כדאיתא אלקי 6פרטיים, להם ואמרתי ישראל בני אל בא אנכי "הנה להקב"ה אמר משה שכאשר
אליהם" אומר מה שמו מה לי ואמרו אליכם, שלחני מבקש 7אבותיכם אתה "שמי הקב"ה: לו אמר ,

אני  ברשעים מלחמה עושה וכשאני אלקים, נקרא אני הבריות את דן כשאני נקרא.. אני מעשי לפי לידע,
וכו'". צבאות נקרא

נמחקים, שאינם השמות משבעה אחד להיותו פרטית, מדריגה עם גם קשור הוי' ששם ואףֿעלֿפי
הרחמים  מדת הוא הוי' ששם הוי'8וכידוע בשם מדריגות ב' שיש ופשוט מובן הרי שהוא 9- כפי (א) :

הוא  הרי השמות שבמנין אלא עוד ולא אליהם, ובשוה נמחקים, שאינם (מדות) השמות משבעה אחד
העצם.10השלישי  שם השמות, מכל למעלה שהוא כפי (ב) ,

דלתתא  הוי' ושם דלעילא הוי' שם והחסידות: הקבלה שם 11ובלשון הוא דלעילא הוי' ששם והיינו, .
השתלשלות. לסדר שייכות לו יש דלתתא  הוי' ושם מהשתלשלות, שלמעלה העצם

מובן  הרי חסֿושלום), במקרה זה אין (שבוודאי הוי' - שם באותו נקראים ששניהם כיון אמנם,
העצם. שם דלעילא, הוי' שם היא דלתתא הוי' שם של שהפנימיות והיינו, אחד. ענינם שבאמת

הוי' בשם נעלית מדריגה על קאי להם" נודעתי לא הוי' "ושמי שכתוב שמה רש"י פירש לא ולכן
תחתונה  מדריגה על קאי האבות אצל הוי' שם שנזכר שמצינו ומה לאבות, נתגלתה שלא דלעילא) (הוי'
נתגלה  שלא היינו, שלי". אמיתית במדת להם ניכרתי "לא מפרש רש"י אלא דלתתא), (הוי' הוי' בשם
(הוי' פנימיות בו שיש אחד שם שזהו וכאמור, בלבד, חיצוניותו אלא הוי', שם ואמיתית פנימיות להם
או  הפנימיות, את גם רואה הוא אם - המקבל לגבי רק הוא והחילוק דלתתא), (הוי' וחיצוניות דלעילא)

האבות. אצל שהיה כפי הפנימיות, את ולא החיצוניות את רק שרואה
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וירא.1) ר"פ
וש"נ.2) .24 ע' חל"א לקו"ש גם ראה
טושו"ע 3) ה"ב. פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם סע"א. לה, שבועות

ס"ט. סרע"ו יו"ד
כפים 4) נשיאת הל' שם. רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה

ה"י. פי"ד
פס"א 5) ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' כס"מ

פכ"ח. מ"ב עיקרים ואילך.
ו.6) פ"ג, שמו"ר

יג.7) ג, שמות
שם.8) שמו"ר טו. פי"ב, ב"ר
(ב'9) ב יז, ר"ה - מדות עשרה שלש מתוד"ה להעיר

קודם  מדות.. שני ש"הם (א) הוי'": "הוי' במ"ש הפירושים
ששמו  הקב"ה קרא, קאמר "הכי (ב) שיחטא", (ו)לאחר שיחטא..

וכו'"). וחנון רחום ה' קרא ה',
ובפרדס").10) בכהאריז"ל ("במ"ש ב יו"ד, נח תו"א ראה
ואילך.11) ב'תקנ ע' - ז כרך ואילך. קכו ע' פרשתנו אוה"ת

וש"נ. ס"ב. הוי' ערך להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר וראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, ותוכנו המצב בענין הבית שלהם שב... שהמוסד אשר בו אינה 

מכסה הוצאותיו וכו' ועתה מזדמן קונה מתאים.

והנה אינו מזכיר במכתבו מהי תכנית הקונה לשמושו בבית זה לשיקנה אותו, שכיון שכותב 

שהבנין מתאים רק למוסד ולא לדיור פרטי, הרי הגבלה זו חלה גם על הקונה, ומובן שבאם דעתו שיהי' 

שם מוסד חינוך נגד התורה הרי, מלבד שיש בזה שאלה דמסייע ידי כו', מתוסף פרט המחמיר שאלה 

זו, שבבנין זה עצמו נמצא עד עתה מוסד חינוך כדבעי והכתובת והבית ימשיכו ההורים שאין זמנם פנוי 

להתבונן אם חל שינוי בהחינוך בבית זה עצמו או לא. ואפילו אם ישנה השם - לא תמיד מספיק זה.

באם אין מקום לחשש האמור ועוד הוא העיקר שאין בשו"א היכולת לעשות המוסד חי נושא 

את עצמו, ומה טוב בשטח החינוך הכשר, שבתקופתנו זהו הצלת נפשות ממש, אז יש להתענין בענין 

מכירתו הנ"ל.

וניצול כשרונותיו  לפלא שבמכתבו אינו מזכיר כלל אודות פעולותיו בהפצת המעינות חוצה 

לבטלה,  אחד  דבר  בעולמו  הקב"ה  ברא  שלא  רז"ל  שאמרו  ואף  זה.  בשטח  בהם  השי"ת  חננו  אשר 

מובן שבהנוגע לאלו שאין בחירתם חפשית, בטוחים שמנוצלים הם מתאים לתפקידם, משא"כ באיש 

הישראלי שעליו נאמר הן האדם הי' כאחד ממנו )עיין לקו"ת אמור לח, ב( אפשר שיעברו ימים חדשים 

ועוד יותר - שלא בהתאם למרז"ל הנ"ל בהנוגע לבע"ח. וד"ל.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן



יג awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

ּבּתניא  (ּכמבֹואר מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת ֿ 28זה על ,( ְְְִֶַַַַַַַָָָ

ענין  ׁשהּוא  מצרים, ּדגלּות הּׁשעּבּוד הקּדמת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָידי

ׁשעלֿידיֿזה  נהֹורא, והדר חׁשֹוכא, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָּבריׁשא

ּבמּתןּֿתֹורה. ּדלעילא הוי' ׁשם ּגילּוי ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָנעׂשה

נעׂשה  עלֿידיֿזה הּנה חׁשֹוכא, ּבריׁשא הּגלּות, ּבזמן העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹוֿכן

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּגילּוי ענין והּוא ּדלעתידֿלבא, הּגילּוי ׁשּזהּו נהֹורא, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהדר

הּפסּוק  על רׁש"י ּכפרּוׁש מׁשיח, ּפיהּו.29עלֿידי מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
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לקו"ת  ד. פט, ויקהל תו"א וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין

השי"ת. לגני באתי המשך - ובארוכה ג. סה, ב.29)פל"ו.28)חוקת א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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המשיח  בימות לבוא לעתיד שיהיו הגילויים מעין היא תורה È„ÈŒÏÚבמתן ,(«¿≈
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אל  פנים עמהם ודבר תורתו להם שנתן ..." רש"י: לשון וזה מיין": דודיך

עליהם  ערבים עודם דודים ואותם פנים

להופיע  מאתו ומובטחים שעשוע מכל

טעמיה  סוד להם לבאר עליהם עוד

לקיים  פניו ומחלים צפונותיה ומסתר

דברו".
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awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

ּבּתניא  (ּכמבֹואר מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת ֿ 28זה על ,( ְְְִֶַַַַַַַָָָ

ענין  ׁשהּוא  מצרים, ּדגלּות הּׁשעּבּוד הקּדמת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָידי

ׁשעלֿידיֿזה  נהֹורא, והדר חׁשֹוכא, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָּבריׁשא

ּבמּתןּֿתֹורה. ּדלעילא הוי' ׁשם ּגילּוי ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָנעׂשה

נעׂשה  עלֿידיֿזה הּנה חׁשֹוכא, ּבריׁשא הּגלּות, ּבזמן העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹוֿכן

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּגילּוי ענין והּוא ּדלעתידֿלבא, הּגילּוי ׁשּזהּו נהֹורא, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהדר

הּפסּוק  על רׁש"י ּכפרּוׁש מׁשיח, ּפיהּו.29עלֿידי מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
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לקו"ת  ד. פט, ויקהל תו"א וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין

השי"ת. לגני באתי המשך - ובארוכה ג. סה, ב.29)פל"ו.28)חוקת א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Èza ¯‡B·Ók) ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa28 האלוקית ההתגלות כיצד ƒ¿«««»«¿»««¿»

המשיח  בימות לבוא לעתיד שיהיו הגילויים מעין היא תורה È„ÈŒÏÚבמתן ,(«¿≈
˙Óc˜‰ בני שעברו והעידון עלֿידי הזיכוך eÏ‚c˙ישראל „eaÚM‰ «¿»««ƒ¿¿»

,‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ גלות תחילה (והעלם, חושך ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿≈»¬»
מצרים) B‰¯‡ושעבוד ¯„‰Â«¬«¿»

הגילוי  של הגדול (האור אור כך  ואחר

תורה), במתן ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האלוקי
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰NÚ«¬»ƒ≈¬»»ƒ¿≈»

.‰¯BzŒÔzÓa¿««»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿≈»¬»

˙eÏb‰ ÔÓÊa יש בה שאף הנוכחית ƒ¿««»
ושעבוד, ÎBLÁ‡,קושי ‡LÈ¯a¿≈»¬»

¯„‰Â ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¬∆«¬«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏÈb‰ e‰fL ,‡¯B‰ שיאיר האלוקי הגילוי ¿»∆∆«ƒƒ¿»ƒ»…
ÁÈLÓ,בגאולה  È„ÈŒÏÚ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»«¿≈»ƒ«

˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯ Le¯Ùk29e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ È˜MÈ טובים "כי ¿≈«ƒ««»ƒ»≈ƒƒ¿ƒƒ
אל  פנים עמהם ודבר תורתו להם שנתן ..." רש"י: לשון וזה מיין": דודיך

עליהם  ערבים עודם דודים ואותם פנים

להופיע  מאתו ומובטחים שעשוע מכל

טעמיה  סוד להם לבאר עליהם עוד

לקיים  פניו ומחלים צפונותיה ומסתר

דברו".
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.g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הוי'‡. ושמי שדֿי באֿל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל "וארא הפרשה בתחילת שכתוב למה בנוגע
שגם  בפירוש מצינו הרי הפשט): דרך על הוא שפירושם אלו (גם מפרשים שואלים - להם" נודעתי לא

הוי" אליו "וירא באברהם שכתוב כמו הוי', שם נזכר האבות אפשר 1אצל ואיך ויעקב, יצחק אצל וכן ,
להם"? נודעתי לא הוי' "ושמי לומר

להם  ניכרתי לא נודעתי, לא אלא כאן, כתיב אין הודעתי "לא רש"י: מפרש זו, קושיא בגלל ואכן,
להם  נתגלה שלא אלא הוי', שם אודות ידעו לא שהאבות הכוונה שאין והיינו, כו'", שלי אמיתית במדת

הוי' שם ופנימיות .2אמיתית

בזה:·. והביאור

נמחקים  שאינם השמות ז' השמות, שאר מכל נבדל הוי' "שם 3שם נקרא הוי' שם שרק כיון -
העצם"4המפורש" ענינים 5ו"שם עם קשורים אלא העצם, שם שאינם השמות, שאר מהֿשאיןֿכן ,

במדרש  כדאיתא אלקי 6פרטיים, להם ואמרתי ישראל בני אל בא אנכי "הנה להקב"ה אמר משה שכאשר
אליהם" אומר מה שמו מה לי ואמרו אליכם, שלחני מבקש 7אבותיכם אתה "שמי הקב"ה: לו אמר ,

אני  ברשעים מלחמה עושה וכשאני אלקים, נקרא אני הבריות את דן כשאני נקרא.. אני מעשי לפי לידע,
וכו'". צבאות נקרא

נמחקים, שאינם השמות משבעה אחד להיותו פרטית, מדריגה עם גם קשור הוי' ששם ואףֿעלֿפי
הרחמים  מדת הוא הוי' ששם הוי'8וכידוע בשם מדריגות ב' שיש ופשוט מובן הרי שהוא 9- כפי (א) :

הוא  הרי השמות שבמנין אלא עוד ולא אליהם, ובשוה נמחקים, שאינם (מדות) השמות משבעה אחד
העצם.10השלישי  שם השמות, מכל למעלה שהוא כפי (ב) ,

דלתתא  הוי' ושם דלעילא הוי' שם והחסידות: הקבלה שם 11ובלשון הוא דלעילא הוי' ששם והיינו, .
השתלשלות. לסדר שייכות לו יש דלתתא  הוי' ושם מהשתלשלות, שלמעלה העצם

מובן  הרי חסֿושלום), במקרה זה אין (שבוודאי הוי' - שם באותו נקראים ששניהם כיון אמנם,
העצם. שם דלעילא, הוי' שם היא דלתתא הוי' שם של שהפנימיות והיינו, אחד. ענינם שבאמת

הוי' בשם נעלית מדריגה על קאי להם" נודעתי לא הוי' "ושמי שכתוב שמה רש"י פירש לא ולכן
תחתונה  מדריגה על קאי האבות אצל הוי' שם שנזכר שמצינו ומה לאבות, נתגלתה שלא דלעילא) (הוי'
נתגלה  שלא היינו, שלי". אמיתית במדת להם ניכרתי "לא מפרש רש"י אלא דלתתא), (הוי' הוי' בשם
(הוי' פנימיות בו שיש אחד שם שזהו וכאמור, בלבד, חיצוניותו אלא הוי', שם ואמיתית פנימיות להם
או  הפנימיות, את גם רואה הוא אם - המקבל לגבי רק הוא והחילוק דלתתא), (הוי' וחיצוניות דלעילא)

האבות. אצל שהיה כפי הפנימיות, את ולא החיצוניות את רק שרואה
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וירא.1) ר"פ
וש"נ.2) .24 ע' חל"א לקו"ש גם ראה
טושו"ע 3) ה"ב. פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם סע"א. לה, שבועות

ס"ט. סרע"ו יו"ד
כפים 4) נשיאת הל' שם. רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה

ה"י. פי"ד
פס"א 5) ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' כס"מ

פכ"ח. מ"ב עיקרים ואילך.
ו.6) פ"ג, שמו"ר

יג.7) ג, שמות
שם.8) שמו"ר טו. פי"ב, ב"ר
(ב'9) ב יז, ר"ה - מדות עשרה שלש מתוד"ה להעיר

קודם  מדות.. שני ש"הם (א) הוי'": "הוי' במ"ש הפירושים
ששמו  הקב"ה קרא, קאמר "הכי (ב) שיחטא", (ו)לאחר שיחטא..

וכו'"). וחנון רחום ה' קרא ה',
ובפרדס").10) בכהאריז"ל ("במ"ש ב יו"ד, נח תו"א ראה
ואילך.11) ב'תקנ ע' - ז כרך ואילך. קכו ע' פרשתנו אוה"ת

וש"נ. ס"ב. הוי' ערך להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר וראה



g"kyz'dיד ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

והרי  וגו'", אברהם אל "וארא שכתוב כמו באלקות, הראיה דרגת היתה האבות שאצל ואףֿעלֿפי
משמיעה) יותר (הרבה ההתאמתות ענין אמיתית היא רק 12ראיה היה האבות אצל הראיה ענין הנה -

ב'עצם'. ולא הוי', שם של בחיצוניות

בפועל:‚. בהלכה זה ענין גם משתקף - הענינים וככל

שכתוב  כמו האמת, עלֿפי ולפסוק לדון שצריך לכך נוסף - ושופט צריך 13דיין תרדוף", צדק "צדק
מרומה" דין "לאפוקי לאמיתו", אמת "דין .14לדון

לא  (אמנם כו' והדרישות החקירות כל עם תורתֿאמת, עלֿפי הוא שהדין כיון מובן: אינו ולכאורה
נפשות  בדיני יתכ 15כמו איך - תורה) עלֿפי אבל לאמיתו"?!, "אמת שאינו מרומה", "דין זה שיהיה ן

בזה: והביאור

תדבר  הרוב על זה 16התורה הרי תורה, עלֿפי ודרישה חקירה לאחרי דין פוסקים כאשר רוב, ועלֿפי ,
ש"אין  ממונות, בדיני ובפרט למיעוט, גם לחשוש יש כזה, באופן שאינו מיעוט שיש כיון אבל מספיק.

הרוב" אחר בממון שאינו 17הולכין משהו זה בדין שיש שמרגיש כיון נוקפו, הדיין של לבו כאשר ולכן, .
תורה, עלֿפי הדרוש כל את שעשה בכך להסתפק יכול אינו אזי אינגאנצן"), ניט איז ("עפעס כו' ַכשורה

לאמיתו". אמת "דין - לאמיתתה האמת לבירור שיבוא עד יותר, עוד ולדרוש לחקור עליו אלא

ז"ל  רבותינו ממאמר כמובן הוי', שם עם קשור אמת דין של הענין שכללות עמו 18וכיון 19"והוי'

הוי'. בשם דרגות ב' הם לאמיתו אמת ודין אמת שדין נמצא כמותו", שהלכה

דלעילא)„. הוי' הוי', בשם יותר נעלית הדרגא נתגלתה לא (שלהם האבות בין שהיה הענין והנה,
מצרים. בגלות שהיתה פרך עבודת - הוא דלעילא) הוי' שם גם נתגלה (שאליו למשה

מובן  אינו הגילוי 20ולכאורה נעשה מצרים, בגלות היו ישראל שבני עלֿידיֿזה שדווקא יתכן איך :
דלעילא? הוי' דשם

בלבלה  לא שהגלות בלבד זו לא הנה בגלות, ישראל בני שבהיות עלֿידיֿזה שדווקא - בזה והביאור
גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי שכתוב וכמו מצרים, את והפכו שביררו אדרבה, אלא מעבודתם, ,21אותם

מצרים" את שנאצרו 22"ונצלתם האוצרות כל את עמהם ולקחו גדול, ברכוש ממצרים שיצאו כפשוטו, הן ,
שכתוב  כמו יוסף, ניצוצות 23עלֿידי כל את משם שהוציאו הענינים, ברוחניות והן גו'", יוסף "וילקט

כו' החושך"24הקדושה מן האור ד"יתרון העילוי נעשה אזי באים 25- החושך עלֿידי שדווקא היינו, .
דלעילא. הוי' שם עלֿידיֿזה נתגלה ולכן האור, ליתרון

כאחד  ויהיה הוה היה - הוי' בשם גם מודגש זה :26וענין

(היה) עבר בין לחלק שייך שלכן הזמן, לענין ששייכת דרגא אודות שמדובר כיון מובן: אינו לכאורה
ועתיד, הוה אינו עבר שהרי כאחד, אינם - ויהיה הוה היה כאחד; שיהיו שייך איך - (יהיה) ועתיד הוה
זה  על לומר איֿאפשר – התחלקות ללא כאחד, זה ואם והוה; עבר אינו ועתיד ועתיד, עבר אינו הוה

ויהיה?! הוה היה
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וש"נ.12) לז. ע' אדר סה"מ תו"מ ראה
כ.13) טז, שופטים פ'
אנציק'14) וראה שם. ובתוס' ב ח, ב"ב א. יו"ד, שבת

וש"נ. ואילך). רצ ע' ז (כרך בערכו תלמודית
וש"נ.15) תרנב. ע' הנ"ל אנציק' ראה
פל"ד.16) ח"ג מו"נ ראה
וש"נ.17) ע"ב. ריש כז, ב"ק
ב.18) צג, סנהדרין
יח.19) טז, שמואלֿא

ב'תקנב.20) ע' ז) (כרך 11 שבהערה אוה"ת ראה
יד.21) טו, לךֿלך
כב.22) ג, שמות
א.23) קיט, פסחים וראה יד. מז, ויגש
וש"נ.24) .229 ע' חמ"ו תו"מ גם ראה
יג.25) ב, קהלת
פ"ז 26) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

א). (פב,

g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

הוה  היה נעשה ופירוד, התחלקות בו ששייך במקום בעולם, שדווקא - הוי' שם של ענינו שזהו אלא
פעמים  כמה כמדובר אחת, בתיבה שבאים ועד כאחד, אחת,27ויהיה בתיבה באים ענינים כמה שכאשר

משעטנז. הראיה כידוע אחד, ענין נעשים הם הרי

במדרש  כדאיתא - דלעילא) הוי' שם גילוי היה (שעלֿידו רבינו משה של ענינו גם הפסוק 28וזהו 29על

היתה  הצאן במרעה שהנהגתו לכך", נתקנו ברייתם מתחילת לכך.. מתוקן ש"היה רועה", היה "ומשה
המרעה  למקום והחזירו אחריו משה רץ למדבר, ברח אחד שה וכאשר שה, כל על והשגיח שבחן באופן

העולם. את לברר היה משה של שענינו מודגש שבזה -

העלם  מלשון בעולם, דוקא תהיה שעבודתו - מישראל ואחד אחד כל אצל שתובעים מה גם 30וזהו

יפריע  לא שהעולם בלבד זו שלא והיינו, העולם. את ולברר וההסתרים ההעלמות כל את לבטל והסתר,
לו  יסייע שהעולם ועד העולם, את ולהפוך האחדות ענין בעולם לפעול - אדרבה אלא ה', לעבודת

הוי'. דשם הענין לפנימיות מגיעים ועלֿידיֿזה בעבודתו,

יתברך, אתו באמנה היתה למעלה בהיותה הרי דלכאורה, - למטה הנשמה בירידת הכוונה גם וזוהי
הכבוד  כסא מתחת חצובה קד 31להיותה מלכא קמי בדיוקנאה קיימא והוה הוצרכה 32ישא , למה ואםֿכן ,

והסתרים, העלמות יהיו שאכן הכוונה, שזוהי אלא - והסתר?! העלם בו שיש לעולם למטה, לירד
שעלֿידם  ועד אותם, שיהפוך זאת, עוד אלא אותו, יבלבלו שלא  בלבד זו שלא יהודי יפעל ֿ כן ואףֿעלֿפי

כאחד. ויהיה הוה היה - הוי' שם של ענינו לאמיתית באים עלֿידיֿזה ודוקא בעבודתו, יתוסף

"נעשה" בתורה לכתוב צוה שהקב"ה הטעם גם התורה 33וזהו נותנת שעלֿידיֿזה אף רבים, לשון
יטעה" לטעות והרוצה "כתוב - לטעות לטעות,34מקום מקום נתינת תהיה שאכן היא הכוונה כי -

כו'. ואדרבה הדבר, יבלבל לא ֿ כן ואףֿעלֿפי

מתןֿתורה:‰. עם גם קשור זה וענין

במדרש  כדאיתא ותחתונים, עליונים של החיבור - הוא מתןֿתורה של מתןֿתורה 35החידוש שלפני
במקום, לא ותחתונים (עליונים לעליונים יעלו לא ותחתונים לתחתונים, ירדו לא שעליונים גזירה היתה
הגזירה  מצד - ביניהם מחיצה שיש ועד למטה, הם ותחתונים למעלה, הם שעליונים והיינו, במעלה), אלא

שכתוב  כמו המתחיל", ד"אני ובאופן הגזירה, את הקב"ה ביטל ובמתןֿתורה על 36מלמעלה; הוי' "וירד
סיני". הר

ולהפכו  לבררו למטה בעולם גם לפעול העבודה שזוהי - דלתתא אתערותא עלֿידי נעשה זה  וענין
מאלקות, חוץ דבר שום אין שלמעלה שכשם - למטה מעלה בין ההבדל את מבטלים שעלֿידיֿזה כו',

רע" יגורך למטה.37ו"לא גם נעשה כך ,

אינם  והמטה המעלה עדיין שהרי - ומסתיר מעלים אינו שהעולם בכך די לא זה שבשביל ומובן,
שהעולם  כך העולם, את מהפכים כאשר ורק מבלבל; שאינו אלא רע, עדיין נשאר שבעולם כיון בשוה,

למטה. מעלה בין ההבדל מתבטל אזי בעבודתו, מסייע עצמו

היא  לקדושה, מצרים את ולהפוך לברר במצרים ישראל בני אצל שהיתה שהעבודה מובן ועלֿפיֿזה
האתערות  את שממשיכה במתןֿתורה.האתערותאֿדלתתא שנפעל ומטה דמעלה לחיבור אֿדלעילא
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טו g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

והרי  וגו'", אברהם אל "וארא שכתוב כמו באלקות, הראיה דרגת היתה האבות שאצל ואףֿעלֿפי
משמיעה) יותר (הרבה ההתאמתות ענין אמיתית היא רק 12ראיה היה האבות אצל הראיה ענין הנה -

ב'עצם'. ולא הוי', שם של בחיצוניות

בפועל:‚. בהלכה זה ענין גם משתקף - הענינים וככל

שכתוב  כמו האמת, עלֿפי ולפסוק לדון שצריך לכך נוסף - ושופט צריך 13דיין תרדוף", צדק "צדק
מרומה" דין "לאפוקי לאמיתו", אמת "דין .14לדון

לא  (אמנם כו' והדרישות החקירות כל עם תורתֿאמת, עלֿפי הוא שהדין כיון מובן: אינו ולכאורה
נפשות  בדיני יתכ 15כמו איך - תורה) עלֿפי אבל לאמיתו"?!, "אמת שאינו מרומה", "דין זה שיהיה ן

בזה: והביאור

תדבר  הרוב על זה 16התורה הרי תורה, עלֿפי ודרישה חקירה לאחרי דין פוסקים כאשר רוב, ועלֿפי ,
ש"אין  ממונות, בדיני ובפרט למיעוט, גם לחשוש יש כזה, באופן שאינו מיעוט שיש כיון אבל מספיק.

הרוב" אחר בממון שאינו 17הולכין משהו זה בדין שיש שמרגיש כיון נוקפו, הדיין של לבו כאשר ולכן, .
תורה, עלֿפי הדרוש כל את שעשה בכך להסתפק יכול אינו אזי אינגאנצן"), ניט איז ("עפעס כו' ַכשורה

לאמיתו". אמת "דין - לאמיתתה האמת לבירור שיבוא עד יותר, עוד ולדרוש לחקור עליו אלא

ז"ל  רבותינו ממאמר כמובן הוי', שם עם קשור אמת דין של הענין שכללות עמו 18וכיון 19"והוי'

הוי'. בשם דרגות ב' הם לאמיתו אמת ודין אמת שדין נמצא כמותו", שהלכה

דלעילא)„. הוי' הוי', בשם יותר נעלית הדרגא נתגלתה לא (שלהם האבות בין שהיה הענין והנה,
מצרים. בגלות שהיתה פרך עבודת - הוא דלעילא) הוי' שם גם נתגלה (שאליו למשה

מובן  אינו הגילוי 20ולכאורה נעשה מצרים, בגלות היו ישראל שבני עלֿידיֿזה שדווקא יתכן איך :
דלעילא? הוי' דשם

בלבלה  לא שהגלות בלבד זו לא הנה בגלות, ישראל בני שבהיות עלֿידיֿזה שדווקא - בזה והביאור
גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי שכתוב וכמו מצרים, את והפכו שביררו אדרבה, אלא מעבודתם, ,21אותם

מצרים" את שנאצרו 22"ונצלתם האוצרות כל את עמהם ולקחו גדול, ברכוש ממצרים שיצאו כפשוטו, הן ,
שכתוב  כמו יוסף, ניצוצות 23עלֿידי כל את משם שהוציאו הענינים, ברוחניות והן גו'", יוסף "וילקט

כו' החושך"24הקדושה מן האור ד"יתרון העילוי נעשה אזי באים 25- החושך עלֿידי שדווקא היינו, .
דלעילא. הוי' שם עלֿידיֿזה נתגלה ולכן האור, ליתרון

כאחד  ויהיה הוה היה - הוי' בשם גם מודגש זה :26וענין

(היה) עבר בין לחלק שייך שלכן הזמן, לענין ששייכת דרגא אודות שמדובר כיון מובן: אינו לכאורה
ועתיד, הוה אינו עבר שהרי כאחד, אינם - ויהיה הוה היה כאחד; שיהיו שייך איך - (יהיה) ועתיד הוה
זה  על לומר איֿאפשר – התחלקות ללא כאחד, זה ואם והוה; עבר אינו ועתיד ועתיד, עבר אינו הוה

ויהיה?! הוה היה
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א). (פב,

g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

הוה  היה נעשה ופירוד, התחלקות בו ששייך במקום בעולם, שדווקא - הוי' שם של ענינו שזהו אלא
פעמים  כמה כמדובר אחת, בתיבה שבאים ועד כאחד, אחת,27ויהיה בתיבה באים ענינים כמה שכאשר

משעטנז. הראיה כידוע אחד, ענין נעשים הם הרי

במדרש  כדאיתא - דלעילא) הוי' שם גילוי היה (שעלֿידו רבינו משה של ענינו גם הפסוק 28וזהו 29על

היתה  הצאן במרעה שהנהגתו לכך", נתקנו ברייתם מתחילת לכך.. מתוקן ש"היה רועה", היה "ומשה
המרעה  למקום והחזירו אחריו משה רץ למדבר, ברח אחד שה וכאשר שה, כל על והשגיח שבחן באופן

העולם. את לברר היה משה של שענינו מודגש שבזה -

העלם  מלשון בעולם, דוקא תהיה שעבודתו - מישראל ואחד אחד כל אצל שתובעים מה גם 30וזהו

יפריע  לא שהעולם בלבד זו שלא והיינו, העולם. את ולברר וההסתרים ההעלמות כל את לבטל והסתר,
לו  יסייע שהעולם ועד העולם, את ולהפוך האחדות ענין בעולם לפעול - אדרבה אלא ה', לעבודת

הוי'. דשם הענין לפנימיות מגיעים ועלֿידיֿזה בעבודתו,

יתברך, אתו באמנה היתה למעלה בהיותה הרי דלכאורה, - למטה הנשמה בירידת הכוונה גם וזוהי
הכבוד  כסא מתחת חצובה קד 31להיותה מלכא קמי בדיוקנאה קיימא והוה הוצרכה 32ישא , למה ואםֿכן ,

והסתרים, העלמות יהיו שאכן הכוונה, שזוהי אלא - והסתר?! העלם בו שיש לעולם למטה, לירד
שעלֿידם  ועד אותם, שיהפוך זאת, עוד אלא אותו, יבלבלו שלא  בלבד זו שלא יהודי יפעל ֿ כן ואףֿעלֿפי

כאחד. ויהיה הוה היה - הוי' שם של ענינו לאמיתית באים עלֿידיֿזה ודוקא בעבודתו, יתוסף

"נעשה" בתורה לכתוב צוה שהקב"ה הטעם גם התורה 33וזהו נותנת שעלֿידיֿזה אף רבים, לשון
יטעה" לטעות והרוצה "כתוב - לטעות לטעות,34מקום מקום נתינת תהיה שאכן היא הכוונה כי -

כו'. ואדרבה הדבר, יבלבל לא ֿ כן ואףֿעלֿפי

מתןֿתורה:‰. עם גם קשור זה וענין

במדרש  כדאיתא ותחתונים, עליונים של החיבור - הוא מתןֿתורה של מתןֿתורה 35החידוש שלפני
במקום, לא ותחתונים (עליונים לעליונים יעלו לא ותחתונים לתחתונים, ירדו לא שעליונים גזירה היתה
הגזירה  מצד - ביניהם מחיצה שיש ועד למטה, הם ותחתונים למעלה, הם שעליונים והיינו, במעלה), אלא

שכתוב  כמו המתחיל", ד"אני ובאופן הגזירה, את הקב"ה ביטל ובמתןֿתורה על 36מלמעלה; הוי' "וירד
סיני". הר

ולהפכו  לבררו למטה בעולם גם לפעול העבודה שזוהי - דלתתא אתערותא עלֿידי נעשה זה  וענין
מאלקות, חוץ דבר שום אין שלמעלה שכשם - למטה מעלה בין ההבדל את מבטלים שעלֿידיֿזה כו',

רע" יגורך למטה.37ו"לא גם נעשה כך ,

אינם  והמטה המעלה עדיין שהרי - ומסתיר מעלים אינו שהעולם בכך די לא זה שבשביל ומובן,
שהעולם  כך העולם, את מהפכים כאשר ורק מבלבל; שאינו אלא רע, עדיין נשאר שבעולם כיון בשוה,

למטה. מעלה בין ההבדל מתבטל אזי בעבודתו, מסייע עצמו

היא  לקדושה, מצרים את ולהפוך לברר במצרים ישראל בני אצל שהיתה שהעבודה מובן ועלֿפיֿזה
האתערות  את שממשיכה במתןֿתורה.האתערותאֿדלתתא שנפעל ומטה דמעלה לחיבור אֿדלעילא
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g"kyz'dטז ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

.Â:מזה וההוראה

ותחת  גפנו תחת לישב לו מוטב - העולם עניני עם כלֿכך להתעסק עליו מדוע לטעון: יכול יהודי
מצד  הפרעות ללא הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת מתוך המצוות וקיום התורה בלימוד ולעסוק תאנתו,

העולם.

וחסידות  מוסר בספרי כמבואר - האבות אצל ההנהגה שהיתה צאן,38וכפי רועי היו שהאבות הטעם
עם  לעסוק יוצאים היו הזמנים מן בזמן (ורק העולם בעניני לעסוק ולא בהתבודדות, להיות שרצו בגלל

גו'" ה' בשם שם "ויקרא אברהם אצל כמו אצל 39העולם, ועלֿדרךֿזה הבארות, בחפירת יצחק אצל וכן ,
העולם. מעניני הבדלה של באופן היה ענינם עיקר אבל יעקב),

בהם  לפעול כדי גשמיים, ענינים עם והתעסקות שייכות תהיה שאכן היא שהכוונה לדעת צריכים אך
האור. יתרון נעשה עלֿידיֿזה ודוקא כו', בירור

ההילולא  במאמר בתוכם"40וכמבואר ד"ושכנתי שהענין והרי 41, בביתֿהמקדש, בעיקר היה
השראת  היתה גשמיים מדברים שנעשה בביתֿהמקדש ודוקא גשמיים, וזהב מכסף נעשה ביתֿהמקדש

הגשמיות. את לברר היא שהכוונה כיון - השכינה

.Ê אזלינן דמיניה הזקן, רבינו של ההילולא יום טבת, כ"ד עם גם קשור זה :42ענין

הבעלֿשםֿטוב  פירוש מטשערנאביל 43ידוע נחום רבי הצדיק הזקן,44והרב רבינו של לשמו בנוגע ָ
שהיה  והיינו, דלעילא. הוי' ושם דלתתא הוי' דשם האורות ב' שהם אור, שני על שרומז - "שניאור"

ז"ל  רבותינו כמאמר אברהם, אצל שהיה האור רק לא באפילה,45אצלו משמש העולם היה אברהם "עד
ולכ  העולם. את ולזכך לברר שענינו מתןֿתורה, שלאחר האור גם אלא להאיר", התחיל אברהם היה בא ן

פטרבורג  לאחרי ובפרט חוצה, המעיינות דהפצת הענין הזקן רבינו .46אצל

למתןֿתורה  ישראל בני זכו מצרים, בגלות הברזל כור שעלֿידי הגלות 47וכשם עלֿידי עתה, כמוֿכן -
ו"לבנים" ב"חומר" צורך אין שעתה אלא לעתידֿלבוא. שתתגלה משיח של לתורתו נזכה הזה המר
ליבון  דא  ובלבנים קלֿוחומר , דא "בחומר  אלא במצרים), ישראל בני פעלו כבר זה שענין (כיון כפשוטם 

אור'48הלכתא" ב'תורה משיח.49(כמבואר של תורתו לגילוי זוכים ֿ זה ועלֿידי ,(

ד"כספם  באופן דלעתידֿלבוא הגאולה גם תהיה כך גדול", "ברכוש היתה מצרים שיציאת וכשם
אתם" הגמרא 50וזהבם מדברי כמובן מצרים, ביציאת מאשר יותר ועוד יהיה 51, מצרים דיציאת שהענין

דלעתידֿלבוא. הנסים לגבי טפל

היעוד  כשיקויים ממש, בקרוב לנו, תהיה הנה".52וכן ישובו גדול "קהל

* * *

.Á הזקן רבינו של בשמו הרמז האדם 53ביאור שם (שהרי זלמן שניאור אם 54- גם מהותו, על רומז
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ובכ"מ.38) ואילך. ב [רמג], קב ויחי תו"ח ראה
לג.39) כא, וירא
ואילך.40) 111 ע' תש"י סה"מ
ח.41) כה, תרומה
(גם 42) ואילך 35 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

זו). משיחה
(43.9 ע' כסלו י"ט חוברת רע"א. פג, ח"א לקו"ד ראה
יו"ד.44) הערה פכ"ה ח"א רבי בית ראה
כו.45) פט"ו, שמו"ר ג. פ"ב, ב"ר ראה
ואילך.46) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
ובכ"מ.47) ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א ראה
ב.48) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
שמות.49) ר"פ

ט.50) ס, ישעי'
סע"ב.51) יב, ברכות ראה
ז.52) לא, ירמי'
(תו"מ 53) ס"ח תשכ"ו שבט מבה"ח שמות, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 339 ס"ע חמ"ה
שמבאר 54) כפי - המין) (שם השם ענין לכללות בנוגע כמו

(בראשית  הפסוק על ואילך) סע"ב ד, בתחלתו (או"ת המגיד הרב
השם  ע"י הוא דבר כל של שהחיות שמו", הוא חי' "נפש יט) ב,
והאמונה' היחוד ב'שער בארוכה וכמבואר הקודש, בלשון שנקרא
כלליים  נבראים הן הנבראים, כל של שהשמות ובסופו) (בתחילתו
מאמרות  בעשרה ישנם פרטי, נברא כל והן וארץ, שמים כמו
בעשרה  בגילוי הם ששמותיהם נבראים שיש אלא שבתורה,
ע"י  מאמרות מעשרה נמשך שחיותם נבראים ויש מאמרות,

g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

לכך  נתכוונו לא הזכרונות 55הוריו בספר כמסופר הזקן, רבינו של להוריו בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,56

אדמו"ר  מו"ח והשולחןֿערוך"57לכ"ק התניא "בעל השם וכן מעלתם), גודל ענינו 58אודות על שמורה ,
לאח  שנעשים כפי הנסתר ותורת הנגלה תורת של האורות שני את כ"ק לגלות עלֿידי הוגה - ממש דים

ונדפס  שליט"א, ואילך.59אדמו"ר 35 עמוד ו' חלק שיחות' ב'לקוטי

.Ë בזהר שכתוב מה מסתכל 60ועלֿפי נש בר עלמא, וברא באורייתא אסתכל ש"קודשאֿבריךֿהוא
חדשה" וארץ חדשים "שמים שפועל ועד עלמא", ומקיים באורייתא בנוגע 61בה גם הוא שכן מובן -

בעולם. גם שנמשך ענין שזהו הזקן, רבינו של לתורתו

והאמונה' היחוד ב'שער הזקן רבינו שמבאר כפי - בזה מתחת 62והענין הארץ ועל ממעל "שבשמים
עוד" ראשון 63אין בחלק (וכמבואר האמת הוא שכן בשכלו פוסק שתחילה והיינו, אלקות. הוא שהכל ,

שפוסק 64בתניא  ועלֿידיֿזה התורה), עם שלו חכמהֿבינהֿדעת מדבק הוא הרי התורה לימוד שעלֿידי
"והשבות  הלב, אל ההשבה גם ויש היום", "וידעת בדעת, גם שנמשך ובאופן שלו, והשגה בהבנה כך

לבבך" בעולם.63אל גם ונפעל נמשך זה הרי -

ההמשכה  גם ובמילא מקיף, בדרך בשכלו זה הרי אמונה, של באופן רק אצלו הוא זה ענין כאשר -
הזקן  רבינו (ובלשון בפנימיות והשגה בהבנה אצלו הוא הענין כאשר אבל מקיף; בדרך היא בעולם

בפנימיות. בעולם גם נמשך זה הרי היטב"), "לבאר לתניא: בהקדמה

העבודה  אודות מדובר בתניא ראשון בחלק בתניא: שני לחלק ראשון חלק בין החילוק כללות גם וזהו
מדובר  השני בחלק ואילו לזה; להגיע והדרכים ה', ויראת ה' אהבת ומצוות, תורה - לקונו האדם שבין
תורת  עלֿפי שמבאר כפי עוד", ש"אין בגלוי נראה יהיה בעולם שגם - בעולם הפעולה אודות

הפסוק 65הבעלֿשםֿטוב  בשמים".66על נצב דברך הוי' "לעולם

שכתוב  מה "להבין.. בהקדמה שכתוב וכמו היחוד, ענין - והאמונה' היחוד 'שער ענין כללות וזהו
גו'67בזהר  ישראל יחודאֿתתאה",68דשמע הוא וברוךֿשםֿכבודֿמלכותוֿלעולםֿועד יחודאֿעילאה הוא

דיחודאֿתתאה, הענין את מחשיב יחודאֿעילאה שגם ועד יחוד, של ענין הוא יחודאֿתתאה גם והרי
גם  שישנו מורה תתאה' ש'יחודא (כשם תתאה' 'יחודא גם שישנו כבר מורה עילאה' 'יחודא השם שהרי

עילאה'). 'יחודא

זה  ענין תחילה להיות צריך כפשוטם, ועץֿהחיים בעץֿהדעת בעולם, היחוד ענין את לפעול וכדי
התורה  ופנימיות דתורה נגלה שזהו שבתורה, ועץֿהחיים הקדש'69בעץֿהדעת ב'אגרת ).70(כמבואר
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דחילופים  לחילופים ועד ותמורותיהן, אותיות וחילופי צירופים
כו'. דתמורות ותמורות

שבטיכם"55) מ"ראשיכם דרגות, ריבוי יש בנ"י אצל שהרי
כאלו  שישנם כך נצבים), (ר"פ מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד
ואעפ"כ, בנם, למהות המתאים השם מהו בגילוי רואים שאינם

השם. ע"י החיות נמשך אצלם גם
ואילך.56) פ"י ח"א
ביום 57) שמתברך החודש - שבט יו"ד של ההילולא בעל

זה. הש"ק
לתניא 58) בנוגע וגם הסתלקותו; לאחר נדפס שהשו"ע אע"פ

תורה  תלמוד הלכות כיֿאם שנדפס, הראשון ספרו זה אין הרי -
התניא  בספר גם הרי המחבר, שם ללא נדפסו ת"ת שהל' (ואף
נזכר  לא בהסכמות גם (ולכן, המחבר של שמו בחייו נזכר לא
וש"נ. .268 ע' חמ"ו תו"מ גם ראה - ברמז)). אלא בפירוש, שמו

תשכ"ט.59) וארא ש"פ שיחת בשילוב
ע"ב.60) ריש קסא, ח"ב

יז.61) סה, ישעי'
ב).62) (פ, פ"ו
לט.63) ד, ואתחנן
פ"ה.64)
"וכן 65) בהגהה) - ג כה, אחרי (לקו"ת הצ"צ ממ"ש ולהעיר

פירש  שהבעש"ט אלא כו'", זה פסוק על תהלים במדרש הוא
הבעש"ט", "ופירש הזקן: רבינו כלשון הדברים, את והרחיב
ס"ע  ח"ו תו"מ גם (ראה בחב"ד והשגה בהבנה שיומשך באופן

וש"נ). ואילך. 161
פט.66) קיט, תהלים
ב.67) יח, ח"א
רוחות 68) ולארבע ולמטה למעלה "אמליכתי' - שענינו

ב). יג, (ברכות השמים"
(ברע"מ).69) ב קכד, זח"ג
סכ"ו.70)



יז g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

.Â:מזה וההוראה

ותחת  גפנו תחת לישב לו מוטב - העולם עניני עם כלֿכך להתעסק עליו מדוע לטעון: יכול יהודי
מצד  הפרעות ללא הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת מתוך המצוות וקיום התורה בלימוד ולעסוק תאנתו,

העולם.

וחסידות  מוסר בספרי כמבואר - האבות אצל ההנהגה שהיתה צאן,38וכפי רועי היו שהאבות הטעם
עם  לעסוק יוצאים היו הזמנים מן בזמן (ורק העולם בעניני לעסוק ולא בהתבודדות, להיות שרצו בגלל

גו'" ה' בשם שם "ויקרא אברהם אצל כמו אצל 39העולם, ועלֿדרךֿזה הבארות, בחפירת יצחק אצל וכן ,
העולם. מעניני הבדלה של באופן היה ענינם עיקר אבל יעקב),

בהם  לפעול כדי גשמיים, ענינים עם והתעסקות שייכות תהיה שאכן היא שהכוונה לדעת צריכים אך
האור. יתרון נעשה עלֿידיֿזה ודוקא כו', בירור

ההילולא  במאמר בתוכם"40וכמבואר ד"ושכנתי שהענין והרי 41, בביתֿהמקדש, בעיקר היה
השראת  היתה גשמיים מדברים שנעשה בביתֿהמקדש ודוקא גשמיים, וזהב מכסף נעשה ביתֿהמקדש

הגשמיות. את לברר היא שהכוונה כיון - השכינה

.Ê אזלינן דמיניה הזקן, רבינו של ההילולא יום טבת, כ"ד עם גם קשור זה :42ענין

הבעלֿשםֿטוב  פירוש מטשערנאביל 43ידוע נחום רבי הצדיק הזקן,44והרב רבינו של לשמו בנוגע ָ
שהיה  והיינו, דלעילא. הוי' ושם דלתתא הוי' דשם האורות ב' שהם אור, שני על שרומז - "שניאור"

ז"ל  רבותינו כמאמר אברהם, אצל שהיה האור רק לא באפילה,45אצלו משמש העולם היה אברהם "עד
ולכ  העולם. את ולזכך לברר שענינו מתןֿתורה, שלאחר האור גם אלא להאיר", התחיל אברהם היה בא ן

פטרבורג  לאחרי ובפרט חוצה, המעיינות דהפצת הענין הזקן רבינו .46אצל

למתןֿתורה  ישראל בני זכו מצרים, בגלות הברזל כור שעלֿידי הגלות 47וכשם עלֿידי עתה, כמוֿכן -
ו"לבנים" ב"חומר" צורך אין שעתה אלא לעתידֿלבוא. שתתגלה משיח של לתורתו נזכה הזה המר
ליבון  דא  ובלבנים קלֿוחומר , דא "בחומר  אלא במצרים), ישראל בני פעלו כבר זה שענין (כיון כפשוטם 

אור'48הלכתא" ב'תורה משיח.49(כמבואר של תורתו לגילוי זוכים ֿ זה ועלֿידי ,(

ד"כספם  באופן דלעתידֿלבוא הגאולה גם תהיה כך גדול", "ברכוש היתה מצרים שיציאת וכשם
אתם" הגמרא 50וזהבם מדברי כמובן מצרים, ביציאת מאשר יותר ועוד יהיה 51, מצרים דיציאת שהענין

דלעתידֿלבוא. הנסים לגבי טפל

היעוד  כשיקויים ממש, בקרוב לנו, תהיה הנה".52וכן ישובו גדול "קהל

* * *

.Á הזקן רבינו של בשמו הרמז האדם 53ביאור שם (שהרי זלמן שניאור אם 54- גם מהותו, על רומז
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ובכ"מ.38) ואילך. ב [רמג], קב ויחי תו"ח ראה
לג.39) כא, וירא
ואילך.40) 111 ע' תש"י סה"מ
ח.41) כה, תרומה
(גם 42) ואילך 35 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

זו). משיחה
(43.9 ע' כסלו י"ט חוברת רע"א. פג, ח"א לקו"ד ראה
יו"ד.44) הערה פכ"ה ח"א רבי בית ראה
כו.45) פט"ו, שמו"ר ג. פ"ב, ב"ר ראה
ואילך.46) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
ובכ"מ.47) ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א ראה
ב.48) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
שמות.49) ר"פ

ט.50) ס, ישעי'
סע"ב.51) יב, ברכות ראה
ז.52) לא, ירמי'
(תו"מ 53) ס"ח תשכ"ו שבט מבה"ח שמות, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 339 ס"ע חמ"ה
שמבאר 54) כפי - המין) (שם השם ענין לכללות בנוגע כמו

(בראשית  הפסוק על ואילך) סע"ב ד, בתחלתו (או"ת המגיד הרב
השם  ע"י הוא דבר כל של שהחיות שמו", הוא חי' "נפש יט) ב,
והאמונה' היחוד ב'שער בארוכה וכמבואר הקודש, בלשון שנקרא
כלליים  נבראים הן הנבראים, כל של שהשמות ובסופו) (בתחילתו
מאמרות  בעשרה ישנם פרטי, נברא כל והן וארץ, שמים כמו
בעשרה  בגילוי הם ששמותיהם נבראים שיש אלא שבתורה,
ע"י  מאמרות מעשרה נמשך שחיותם נבראים ויש מאמרות,

g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

לכך  נתכוונו לא הזכרונות 55הוריו בספר כמסופר הזקן, רבינו של להוריו בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,56

אדמו"ר  מו"ח והשולחןֿערוך"57לכ"ק התניא "בעל השם וכן מעלתם), גודל ענינו 58אודות על שמורה ,
לאח  שנעשים כפי הנסתר ותורת הנגלה תורת של האורות שני את כ"ק לגלות עלֿידי הוגה - ממש דים

ונדפס  שליט"א, ואילך.59אדמו"ר 35 עמוד ו' חלק שיחות' ב'לקוטי

.Ë בזהר שכתוב מה מסתכל 60ועלֿפי נש בר עלמא, וברא באורייתא אסתכל ש"קודשאֿבריךֿהוא
חדשה" וארץ חדשים "שמים שפועל ועד עלמא", ומקיים באורייתא בנוגע 61בה גם הוא שכן מובן -

בעולם. גם שנמשך ענין שזהו הזקן, רבינו של לתורתו

והאמונה' היחוד ב'שער הזקן רבינו שמבאר כפי - בזה מתחת 62והענין הארץ ועל ממעל "שבשמים
עוד" ראשון 63אין בחלק (וכמבואר האמת הוא שכן בשכלו פוסק שתחילה והיינו, אלקות. הוא שהכל ,

שפוסק 64בתניא  ועלֿידיֿזה התורה), עם שלו חכמהֿבינהֿדעת מדבק הוא הרי התורה לימוד שעלֿידי
"והשבות  הלב, אל ההשבה גם ויש היום", "וידעת בדעת, גם שנמשך ובאופן שלו, והשגה בהבנה כך

לבבך" בעולם.63אל גם ונפעל נמשך זה הרי -

ההמשכה  גם ובמילא מקיף, בדרך בשכלו זה הרי אמונה, של באופן רק אצלו הוא זה ענין כאשר -
הזקן  רבינו (ובלשון בפנימיות והשגה בהבנה אצלו הוא הענין כאשר אבל מקיף; בדרך היא בעולם

בפנימיות. בעולם גם נמשך זה הרי היטב"), "לבאר לתניא: בהקדמה

העבודה  אודות מדובר בתניא ראשון בחלק בתניא: שני לחלק ראשון חלק בין החילוק כללות גם וזהו
מדובר  השני בחלק ואילו לזה; להגיע והדרכים ה', ויראת ה' אהבת ומצוות, תורה - לקונו האדם שבין
תורת  עלֿפי שמבאר כפי עוד", ש"אין בגלוי נראה יהיה בעולם שגם - בעולם הפעולה אודות

הפסוק 65הבעלֿשםֿטוב  בשמים".66על נצב דברך הוי' "לעולם

שכתוב  מה "להבין.. בהקדמה שכתוב וכמו היחוד, ענין - והאמונה' היחוד 'שער ענין כללות וזהו
גו'67בזהר  ישראל יחודאֿתתאה",68דשמע הוא וברוךֿשםֿכבודֿמלכותוֿלעולםֿועד יחודאֿעילאה הוא

דיחודאֿתתאה, הענין את מחשיב יחודאֿעילאה שגם ועד יחוד, של ענין הוא יחודאֿתתאה גם והרי
גם  שישנו מורה תתאה' ש'יחודא (כשם תתאה' 'יחודא גם שישנו כבר מורה עילאה' 'יחודא השם שהרי

עילאה'). 'יחודא

זה  ענין תחילה להיות צריך כפשוטם, ועץֿהחיים בעץֿהדעת בעולם, היחוד ענין את לפעול וכדי
התורה  ופנימיות דתורה נגלה שזהו שבתורה, ועץֿהחיים הקדש'69בעץֿהדעת ב'אגרת ).70(כמבואר
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דחילופים  לחילופים ועד ותמורותיהן, אותיות וחילופי צירופים
כו'. דתמורות ותמורות

שבטיכם"55) מ"ראשיכם דרגות, ריבוי יש בנ"י אצל שהרי
כאלו  שישנם כך נצבים), (ר"פ מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד
ואעפ"כ, בנם, למהות המתאים השם מהו בגילוי רואים שאינם

השם. ע"י החיות נמשך אצלם גם
ואילך.56) פ"י ח"א
ביום 57) שמתברך החודש - שבט יו"ד של ההילולא בעל

זה. הש"ק
לתניא 58) בנוגע וגם הסתלקותו; לאחר נדפס שהשו"ע אע"פ

תורה  תלמוד הלכות כיֿאם שנדפס, הראשון ספרו זה אין הרי -
התניא  בספר גם הרי המחבר, שם ללא נדפסו ת"ת שהל' (ואף
נזכר  לא בהסכמות גם (ולכן, המחבר של שמו בחייו נזכר לא
וש"נ. .268 ע' חמ"ו תו"מ גם ראה - ברמז)). אלא בפירוש, שמו

תשכ"ט.59) וארא ש"פ שיחת בשילוב
ע"ב.60) ריש קסא, ח"ב

יז.61) סה, ישעי'
ב).62) (פ, פ"ו
לט.63) ד, ואתחנן
פ"ה.64)
"וכן 65) בהגהה) - ג כה, אחרי (לקו"ת הצ"צ ממ"ש ולהעיר

פירש  שהבעש"ט אלא כו'", זה פסוק על תהלים במדרש הוא
הבעש"ט", "ופירש הזקן: רבינו כלשון הדברים, את והרחיב
ס"ע  ח"ו תו"מ גם (ראה בחב"ד והשגה בהבנה שיומשך באופן

וש"נ). ואילך. 161
פט.66) קיט, תהלים
ב.67) יח, ח"א
רוחות 68) ולארבע ולמטה למעלה "אמליכתי' - שענינו

ב). יג, (ברכות השמים"
(ברע"מ).69) ב קכד, זח"ג
סכ"ו.70)



g"kyz'dיח ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

הם  הזקן רבינו אצל בעולם) והפעולה התורה, פנימיות דתורה, (נגלה אלו ענינים שג' להוסיף, ויש
ישראל  ואהבת התורה אהבת ה', דאהבת הענין להיות שצריך מדגיש הזקן שרבינו לכך גם ,71בהתאם

אביך" אלקי את ד"דע ענין שזהו התורה, פנימיות עם קשורה - ה' אהבת באים 72כי: שעלֿידיֿזה ,
כי  העולם, מציאות עם קשור זה אין עדיין אבל דתורה; נגלה עם קשורה - התורה אהבת ה'; לאהבת

היא" בשמים "לא שהתורה וכו'"73אףֿעלֿפי ירדתם "למצרים דוקא, למטה וניתנה הרי 74, מכלֿמקום ,
בעולם, ונפעל שנמשך כפי כבר זה הרי - ישראל ואהבת מהעולם; למעלה בעצם שהיא תורה עדיין זה

בתניא  כמבואר - ועד למטה, שנמצאים כפי ישראל לבני בנוגע הוא ישראל דאהבת הענין גם 75שהרי -
כו' השפלות בתכלית שנמצא .76ליהודי

* * *

.È.'וגו אברהם אל וארא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

* * *

.‡È ר פירוש אודות עתה ידובר - שהכריזו הפסוק כפי על עם 77ש"י גם שקשור דודתו", "יוכבד
לאחרונה  בפרשתנו 78המדובר שגם הקב"ה והזמין ניתנה, שלא עד כולה התורה כל שקיימו האבות אודות

"פרע  - עדיין ביאורם נשלם שלא הענינים גם יתבארו ובינתיים זה; ענין עם הקשור רש"י פירוש ישנו
.79הקפותיו"

.·È על מורה ש"יוכבד" - קהת" אחות לוי בת אבוהי, "אחת דודתו", "יוכבד רש"י: בפירוש הביאור
גם  נקראת "דוד", נקרא האב שאחי (דכשם קהת" כ"אחות יחוסה  על מורה ו"דודתו " לוי", כ"בת יחוסה
42 עמוד ו' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - "דודה") האב אחות

ואילך.

המבואר  עלֿפי – דודתו עם עמרם מנישואי היתה משה שלידת יתכן איך הענינים, בפנימיות והביאור
מעלתם 80בחסידות  גודל שמצד ביותר, נעלים יחודים על מורה זה הרי שלמעלה עריות, איסור בטעם

למטה  להתקבל יכולים יכולים 81אינם שהיו אלו אצל מתןֿתורה, לפני ולכן כו'. היזק גורמים ואדרבה, ,
ב'לקוטי  ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - נעלה ענין זה היה ביותר, נעלים גילויים לקבל

ואילך. 273 עמוד ה חלק שיחות'

.‚È אבל השבטים, עלֿידי גם (או האבות עלֿידי מתןֿתורה לפני התורה לקיום בנוגע הביאור המשך
סעיף  מקץ פרשת שבת בשיחת נכלל - דודתו) יוכבד את נשא שעמרם מזה כדמוכח אחריהם, זרעם לא

ואילך). טו עמוד מקץ פרשת מלכות' ('דבר ואילך ו

.„È הפסוק על ויגש בפרשת רש"י בפירוש לכנעני.82הביאור שנבעלה דינה "בן הכנענית", "בן
לכנעני  שנבעלה דכיון - שישאנה" שמעון לה שנשבע עד לצאת, רוצה דינה היתה לא שכם את כשהרגו

כספו  קנין נעשית אצלו, שבויה הריגת 83והיתה לאחרי וגם שמעון. לגבי אחות דין לה היה לא ולכן ,
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(7192 ע' תש"א סה"ש גם וראה ב. כג, ח"א לקו"ד ראה
ועוד. ואילך.

ט.72) כח, הימיםֿא דברי
ב.73) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ואילך.74) סע"ב פח, שבת
פל"ב.75)
(המו"ל).76) הסיום חסר
כ.77) ו, פרשתנו
סכ"ז;78) וישב ש"פ ואילך; סט"ו וישלח ש"פ שיחות ראה

ואילך; 431 ע' ואילך; 299 ע' חנ"א (תו"מ ואילך ס"ו מקץ ש"פ

469 (ע' בהוספה לקמן נדפס מזה תוכן - ואילך). 442 ס"ע
ואילך).
ג.79) יג, לךֿלך פירש"י
סהמ"צ 80) ואילך. ב קב, ברהמ"ז שער דא"ח) (עם סידור

ואילך). ב כט, (דרמ"צ אשתו אחות ערות איסור מצות להצ"צ
לא 81) האור ריבוי שמצד דתהו, הכלים שבירת בענין וכידוע

כו'. למטה להתקבל יכול הי'
יו"ד.82) מו,
(כו,83) הפסוק על בהר בפ' רש"י בפירוש הביאור גם וזהו

יאמר  שלא לנכרי, הנמכר זה "כנגד אלילים", לכם תעשו "לא א)

g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

מרשו  יציאתה שתלתה כיון שתשאר שכם*, כזה באופן שחרורה חל שמעון, שישאנה בכך שכם של תו
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - לשמעון מותרת ותהיה חלק 84"כנענית", שיחות' ב'לקוטי

ואילך. 228 עמוד ה

.ÂË הפסוק על וישב בפרשת רש"י בפירוש הביאור אפרים 85המשך "אמר ותשרף", "(הוציאוה)
גר  "עובדיה (א) שאמר: המאמר, לבעל בשייכות וכו'", היתה שם של בתו מאיר, רבי משום מקשאה

נרגא" ביה ניזיל אבא וביה מיניה היה.. ושרה 86אדומי היה, בטהרה חולין אוכל אבינו "אברהם (ב) ,
נדה" פרסה היום אותו עמוד 87אמנו מקץ פרשת מלכות' ('דבר ט סעיף מקץ פרשת שבת בשיחת נכלל -

יז).

.ÊË גופא זה שענין באופן זה שאין כו'", אבא וביה "מיניה בענין טו) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
ל"א: פרק בתניא ענין לבאר יש - רחוקה שייכות של באופן הדבר גורם רק אלא מיד, פועל

בנמיכת  להיות ושתים כשעה הנ"ל בענינים להעמיק הרבה כשיאריך אם ש"אף מבאר הזקן רבינו
במינה  לסטראֿאחרא לאכפיא המדה היא כך יחוש.. לא גדולה, עצבות לידי יבוא נשבר, ולב הרוח

ופגע  נרגא, ביה לשדיה אבא וביה מיניה ז"ל רבותינו כמאמר בו".88ודוגמתה, כיוצא בו

ו' לאות בנוגע אפילו בתניא הזקן רבינו של הדיוק גודל הידוע במכלֿשכן 89ועלֿפי מובן הרי ,
צורך  שיש  - בו" כיוצא בו ו"פגע נרגא", ביה לשדיה אבא וביה "מיניה ענינים: ב' שמביא ֿ דידן, בנידון

ודוגמתה" "במינה שלפניֿזה: הענינים לב' בהמשך הם אלו ענינים וב' .90בשניהם.

.ÊÈ:בזה והביאור

הגמרא  מסיפור כמובן ממש, בו כיוצא הוא בו" כיוצא בו ד"פגע אחד 88הענין (נחש) נפל אחת "פעם
היה  וישראל מקומו, שם (על ניותי ועמד בו",91בביתֿהמדרש כיוצא בו פגע רבי, אמר והרגו. אחד (

בו" כיוצא זה ונעשה רודף אבא 91ש"הנחש וביה ד"מיניה הענין אבל בשבת); להרגו לו הותר (שלכן
לחטוב). המתכת שיוכל גורם שהעץ ורק עצמו, בעץ חוטב אינו (שהרי  ממש בו כיוצא אינו כו'",

ביחס  - לעצבות לבוא יכולים שממנה ההתבוננות אודות בתניא להמבואר שייכים אלו ענינים ושני
ל: ובפרק כט בפרק שנתבארו התבוננות אופני לב'

הנשמה.. "אור זה שבגלל הגוף, בחומריות ההתבוננות עלֿידי שבאה העצבות אודות מדובר כט בפרק
ליה" ד"מבטשין הענין להיות צריך ולכן כו'", מאיר והן 92אינו מצדֿעצמו הן - הגוף שחומריות וכיון .

לא  שכם, את כשהורגים הנה הוריה, עם דדינה השייכות בטלה דינה את שכם שכש"ויקח" שאף ולומר (*
חידוש  זה הרי - הוריה עם שכם) מיתת (עלֿידי אותה ש"מקשרים" אלא שכם, של האדנות את מבטלים רק

גדול.

שנישאת]. קודם כמו לאביה השייכות באותה אינה שנתגרשה, קטנה - הלכה עלֿפי שאפילו להעיר, [גם
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שבת*, מחלל כוכבים.. עבודת עובד עריות.. מגלה ורבי הואיל
וכו'". כמותו אני אף

אני  ש"אף הקס"ד יתכן איך מובן: אינו דלכאורה -
הוא  הרי האדון, של כספו קנין נעשה שעבד דכיון - כמותו"?!
מאמר  (וכידוע רוצה שהאדון מה כל לעשות ויכול האדון, כמו
עול  ולא האדון, עול רק לו יש שעבד התמוה, א) קח, (ח"ג הזהר
ישנו  מ"ת שלאחר אלא וש"נ)). שם. תו"מ גם (ראה שמים מלכות
נה  כה, (שם קודם" "שטרי עבדים", ישראל בני לי ד"כי הענין

מ"ת. קודם משא"כ ובפירש"י),

זו.84) שנה בשלח וש"פ מקץ ש"פ שיחת בשילוב
כד.85) לח,
ב.86) לט, סנהדרין
א.87) פז, ב"מ
ב.88) קכא, שבת
וש"נ.89) רלו. ע' היומן רשימת - תו"מ ראה
(90.58 הערה 193 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
שם.91) פירש"י
א.92) קסח, זח"ג

.(p"ye .(jli`e 309 'r b"ng n"ez) a"q d"kyz xda t"y zgiy d`x) el` ze`nbec i"yx hwpy mrhd mrt x`azp xake (*



יט g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

הם  הזקן רבינו אצל בעולם) והפעולה התורה, פנימיות דתורה, (נגלה אלו ענינים שג' להוסיף, ויש
ישראל  ואהבת התורה אהבת ה', דאהבת הענין להיות שצריך מדגיש הזקן שרבינו לכך גם ,71בהתאם

אביך" אלקי את ד"דע ענין שזהו התורה, פנימיות עם קשורה - ה' אהבת באים 72כי: שעלֿידיֿזה ,
כי  העולם, מציאות עם קשור זה אין עדיין אבל דתורה; נגלה עם קשורה - התורה אהבת ה'; לאהבת

היא" בשמים "לא שהתורה וכו'"73אףֿעלֿפי ירדתם "למצרים דוקא, למטה וניתנה הרי 74, מכלֿמקום ,
בעולם, ונפעל שנמשך כפי כבר זה הרי - ישראל ואהבת מהעולם; למעלה בעצם שהיא תורה עדיין זה

בתניא  כמבואר - ועד למטה, שנמצאים כפי ישראל לבני בנוגע הוא ישראל דאהבת הענין גם 75שהרי -
כו' השפלות בתכלית שנמצא .76ליהודי

* * *

.È.'וגו אברהם אל וארא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

* * *

.‡È ר פירוש אודות עתה ידובר - שהכריזו הפסוק כפי על עם 77ש"י גם שקשור דודתו", "יוכבד
לאחרונה  בפרשתנו 78המדובר שגם הקב"ה והזמין ניתנה, שלא עד כולה התורה כל שקיימו האבות אודות

"פרע  - עדיין ביאורם נשלם שלא הענינים גם יתבארו ובינתיים זה; ענין עם הקשור רש"י פירוש ישנו
.79הקפותיו"

.·È על מורה ש"יוכבד" - קהת" אחות לוי בת אבוהי, "אחת דודתו", "יוכבד רש"י: בפירוש הביאור
גם  נקראת "דוד", נקרא האב שאחי (דכשם קהת" כ"אחות יחוסה  על מורה ו"דודתו " לוי", כ"בת יחוסה
42 עמוד ו' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - "דודה") האב אחות

ואילך.

המבואר  עלֿפי – דודתו עם עמרם מנישואי היתה משה שלידת יתכן איך הענינים, בפנימיות והביאור
מעלתם 80בחסידות  גודל שמצד ביותר, נעלים יחודים על מורה זה הרי שלמעלה עריות, איסור בטעם

למטה  להתקבל יכולים יכולים 81אינם שהיו אלו אצל מתןֿתורה, לפני ולכן כו'. היזק גורמים ואדרבה, ,
ב'לקוטי  ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - נעלה ענין זה היה ביותר, נעלים גילויים לקבל

ואילך. 273 עמוד ה חלק שיחות'

.‚È אבל השבטים, עלֿידי גם (או האבות עלֿידי מתןֿתורה לפני התורה לקיום בנוגע הביאור המשך
סעיף  מקץ פרשת שבת בשיחת נכלל - דודתו) יוכבד את נשא שעמרם מזה כדמוכח אחריהם, זרעם לא

ואילך). טו עמוד מקץ פרשת מלכות' ('דבר ואילך ו

.„È הפסוק על ויגש בפרשת רש"י בפירוש לכנעני.82הביאור שנבעלה דינה "בן הכנענית", "בן
לכנעני  שנבעלה דכיון - שישאנה" שמעון לה שנשבע עד לצאת, רוצה דינה היתה לא שכם את כשהרגו

כספו  קנין נעשית אצלו, שבויה הריגת 83והיתה לאחרי וגם שמעון. לגבי אחות דין לה היה לא ולכן ,
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(7192 ע' תש"א סה"ש גם וראה ב. כג, ח"א לקו"ד ראה
ועוד. ואילך.

ט.72) כח, הימיםֿא דברי
ב.73) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ואילך.74) סע"ב פח, שבת
פל"ב.75)
(המו"ל).76) הסיום חסר
כ.77) ו, פרשתנו
סכ"ז;78) וישב ש"פ ואילך; סט"ו וישלח ש"פ שיחות ראה

ואילך; 431 ע' ואילך; 299 ע' חנ"א (תו"מ ואילך ס"ו מקץ ש"פ

469 (ע' בהוספה לקמן נדפס מזה תוכן - ואילך). 442 ס"ע
ואילך).
ג.79) יג, לךֿלך פירש"י
סהמ"צ 80) ואילך. ב קב, ברהמ"ז שער דא"ח) (עם סידור

ואילך). ב כט, (דרמ"צ אשתו אחות ערות איסור מצות להצ"צ
לא 81) האור ריבוי שמצד דתהו, הכלים שבירת בענין וכידוע

כו'. למטה להתקבל יכול הי'
יו"ד.82) מו,
(כו,83) הפסוק על בהר בפ' רש"י בפירוש הביאור גם וזהו

יאמר  שלא לנכרי, הנמכר זה "כנגד אלילים", לכם תעשו "לא א)

g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

מרשו  יציאתה שתלתה כיון שתשאר שכם*, כזה באופן שחרורה חל שמעון, שישאנה בכך שכם של תו
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - לשמעון מותרת ותהיה חלק 84"כנענית", שיחות' ב'לקוטי

ואילך. 228 עמוד ה

.ÂË הפסוק על וישב בפרשת רש"י בפירוש הביאור אפרים 85המשך "אמר ותשרף", "(הוציאוה)
גר  "עובדיה (א) שאמר: המאמר, לבעל בשייכות וכו'", היתה שם של בתו מאיר, רבי משום מקשאה

נרגא" ביה ניזיל אבא וביה מיניה היה.. ושרה 86אדומי היה, בטהרה חולין אוכל אבינו "אברהם (ב) ,
נדה" פרסה היום אותו עמוד 87אמנו מקץ פרשת מלכות' ('דבר ט סעיף מקץ פרשת שבת בשיחת נכלל -

יז).

.ÊË גופא זה שענין באופן זה שאין כו'", אבא וביה "מיניה בענין טו) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
ל"א: פרק בתניא ענין לבאר יש - רחוקה שייכות של באופן הדבר גורם רק אלא מיד, פועל

בנמיכת  להיות ושתים כשעה הנ"ל בענינים להעמיק הרבה כשיאריך אם ש"אף מבאר הזקן רבינו
במינה  לסטראֿאחרא לאכפיא המדה היא כך יחוש.. לא גדולה, עצבות לידי יבוא נשבר, ולב הרוח

ופגע  נרגא, ביה לשדיה אבא וביה מיניה ז"ל רבותינו כמאמר בו".88ודוגמתה, כיוצא בו

ו' לאות בנוגע אפילו בתניא הזקן רבינו של הדיוק גודל הידוע במכלֿשכן 89ועלֿפי מובן הרי ,
צורך  שיש  - בו" כיוצא בו ו"פגע נרגא", ביה לשדיה אבא וביה "מיניה ענינים: ב' שמביא ֿ דידן, בנידון

ודוגמתה" "במינה שלפניֿזה: הענינים לב' בהמשך הם אלו ענינים וב' .90בשניהם.

.ÊÈ:בזה והביאור

הגמרא  מסיפור כמובן ממש, בו כיוצא הוא בו" כיוצא בו ד"פגע אחד 88הענין (נחש) נפל אחת "פעם
היה  וישראל מקומו, שם (על ניותי ועמד בו",91בביתֿהמדרש כיוצא בו פגע רבי, אמר והרגו. אחד (

בו" כיוצא זה ונעשה רודף אבא 91ש"הנחש וביה ד"מיניה הענין אבל בשבת); להרגו לו הותר (שלכן
לחטוב). המתכת שיוכל גורם שהעץ ורק עצמו, בעץ חוטב אינו (שהרי  ממש בו כיוצא אינו כו'",

ביחס  - לעצבות לבוא יכולים שממנה ההתבוננות אודות בתניא להמבואר שייכים אלו ענינים ושני
ל: ובפרק כט בפרק שנתבארו התבוננות אופני לב'

הנשמה.. "אור זה שבגלל הגוף, בחומריות ההתבוננות עלֿידי שבאה העצבות אודות מדובר כט בפרק
ליה" ד"מבטשין הענין להיות צריך ולכן כו'", מאיר והן 92אינו מצדֿעצמו הן - הגוף שחומריות וכיון .

לא  שכם, את כשהורגים הנה הוריה, עם דדינה השייכות בטלה דינה את שכם שכש"ויקח" שאף ולומר (*
חידוש  זה הרי - הוריה עם שכם) מיתת (עלֿידי אותה ש"מקשרים" אלא שכם, של האדנות את מבטלים רק

גדול.

שנישאת]. קודם כמו לאביה השייכות באותה אינה שנתגרשה, קטנה - הלכה עלֿפי שאפילו להעיר, [גם
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שבת*, מחלל כוכבים.. עבודת עובד עריות.. מגלה ורבי הואיל
וכו'". כמותו אני אף

אני  ש"אף הקס"ד יתכן איך מובן: אינו דלכאורה -
הוא  הרי האדון, של כספו קנין נעשה שעבד דכיון - כמותו"?!
מאמר  (וכידוע רוצה שהאדון מה כל לעשות ויכול האדון, כמו
עול  ולא האדון, עול רק לו יש שעבד התמוה, א) קח, (ח"ג הזהר
ישנו  מ"ת שלאחר אלא וש"נ)). שם. תו"מ גם (ראה שמים מלכות
נה  כה, (שם קודם" "שטרי עבדים", ישראל בני לי ד"כי הענין

מ"ת. קודם משא"כ ובפירש"י),

זו.84) שנה בשלח וש"פ מקץ ש"פ שיחת בשילוב
כד.85) לח,
ב.86) לט, סנהדרין
א.87) פז, ב"מ
ב.88) קכא, שבת
וש"נ.89) רלו. ע' היומן רשימת - תו"מ ראה
(90.58 הערה 193 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
שם.91) פירש"י
א.92) קסח, זח"ג

.(p"ye .(jli`e 309 'r b"ng n"ez) a"q d"kyz xda t"y zgiy d`x) el` ze`nbec i"yx hwpy mrhd mrt x`azp xake (*



g"kyz'dכ ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

עולםֿהזה" עניני ושאר ושתיה באכילה הרבה בו "שנשתמש עלֿידי שנתגשם ששייך 93ממה ענין הוא –
(ג' ממש קליפה עלֿידי אינו הקליפה שביטול נמצא, לגמרי. הטמאות קליפות לג' ולא נוגה, לקליפת
אומר  זה ועל הטמאות, קליפות לג' בדוגמא רק שהיא נוגה קליפת עלֿידי אלא הטמאות), קליפות

וכו'". אבא וביה "מיניה ז"ל רבותינו מאמר ומביא דוגמתה", לסטראֿאחרא.. "לאכפיא

לשון  בטלים), (דברים נאה שיחה מהרע, לגמרי סר שאינו ההתבוננות אודות מדובר ל בפרק אבל
כזדונות  שגגות נחשבים תלמידֿחכם ואצל "לאכפיא 94הרע, אומר זה ועל ממש, קליפה של ענינים שהם -

בו". כיוצא בו "פגע ז"ל רבותינו מאמר ומביא במינה", לסטראֿאחרא..

רק  (לא כט בפרק יש בפרטיות, הנה התכללות, של באופן הם התורה עניני שכל שכיון [ולהעיר,
מבדילים", ועוונותיו תשובתו נתקבלה ש"לא - הטמאות קליפות דג' הענין גם אלא) נוגה דקליפת הענין

שכת  מה על (נוסף ממש איסור של ענין כו'",שהוא יותר עילאה לתשובה להעלותו שרוצים "או שם ב
כו' ה' עובד הוא "אם - נוגה דקליפת הענין גם ל בפרק יש ועלֿדרךֿזה נוגה); דקליפת ענין שזהו
קרנות' ה'יושב של במצבו להתגבר יכול היה אם בהתבוננות וכן כחו". בכל כו' בכוונה התפילה בעבודת
להתגבר  יצליח אולי וכן חסֿושלום, בפועל איסור עשה לא שהרי ממש, קליפה של ענין זה שאין -
הטמאות, קליפות ג' אודות ל ובפרק נוגה, קליפת אודות כט בפרק מדובר בכללות, אבל בכך. ולעמוד

כנ"ל].

נוגה) בקליפת מצבו (עלֿידי רוח בנמיכת "להיות הפרק: שבתחילת הענינים ב' גםֿכן שזהו לומר ויש
שאז  הטמאות, קליפות  בג' נפל (אם כשעה  כו' "כשיאריך ולפניֿזה: הטמאות). קליפות (ג' נשבר" ולב
מעשו  הבירור חילוק כידוע - להבחין יותר קשה שאז נוגה, בקליפת נפל (אם ושתים" להבחין) יותר קל

יותר  הרבה רב זמן שדורש מלבן ).95או

.ÁÈ ב'שולחן הזקן רבינו של לפסקֿדין (בשייכות רש"י שבפירוש תורה" של ב"יינה הביאור המשך
הנ"ל.96ערוך' מקץ פרשת שבת בשיחת נכלל - (

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ממני" ד"צדקה הענין נעשה יצאו 97ועלֿידיֿזה ומאתי ממני ואמרה קול בת "יצתה רש"י: כפירוש ,
נאמר  עליו משיח, בא שממנו פרץ, ללידת שבאים ועד בישראל", מלכים להעמיד "עלה 98הדברים..

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא הפורץ",
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פי"ג.93) תניא
ב.94) לג, ב"מ
רכו,95) לדף וציונים ובהערות א. רכב, בראשית אוה"ת ראה

א). תסב, - ב (כרך א

(סי"ז)96) לעיל להמוזכר בקשר ללמוד שיכולים מה על נוסף
ואכ"מ. בשבת, נחש הריגת דין אודות

כו.)97 שם, וישב
ובפירש"י.98) ספפ"ה ב"ר וראה יג. ב, מיכה

`x`e zyxt zegiy ihewle jxk

.‡
ÌÈ˘Â¯ÈÙ È˘ Y "Í˙ ‡Ï"

ארצה" נתך לא "ומטר על 1בפסוק מסופר שבו –
רבינו  משה של תפלתו לאחר "ברד", מכת הפסקת
פירושים  שני רש"י אומר – כך על ברוךֿהוא לקדושֿ

נתך": "לא המלים על

"לא הוא הראשון מוסיף ribdהפירוש ורש"י ,"
לארץ", הגיעו לא באויר שהיו אותן "ואף

ההסבר הוא ואין heytd("לארץ" "ארצה", למלה
אין  ואף כך, על חבר" לו ב"מצאתי או בהוכחות צורך

לארץ" כמו ש"ארצה לבאר שמוצאים 2צורך כפי ,
חומש  בתחילת וכן כן, שלפני בפסוקים רבות פעמים

בראשית  בחומש גם וכן מצרימה". "הבאים )3שמות

"הגיע". היא "נתך" המלה שמשמעות כלומר, –
הגשם  טיפות שגם מבהירה, "...ארצה" והתוספת
לכך  מביא רש"י לארץ. הגיעו לא באויר, היו שכבר

הפסוק  מן והשבועה jzze"4הוכחה האלה עלינו
שמשמעותה  עלינו".ribze"5דעזרא",

סרוק, בן מנחם מדברי רש"י, שאומר השני הפירוש
היא  "נתך" שהמלה לארץ", הוצק לא – נתך "לא הוא:
המלה  כי לנוזל, הדבר הפיכת כלומר, "התכה", מלשון

(לשורש) "בחלק לשון 6כסף jezdkקשורה (שזוהי)
zwivi האד הפך שכאן אלא ורש"י 7מתכת". לנוזל. ֵ

הפירוש  (שדוקא דבריו את אני "ורואה ואומר: מסיים

וההוכחה  הפירושים, שני מבין נכון יותר נראה השני
את  לתרגום: מתאים זה (שפירוש כתרגומו היא)

ויצק  המלה)8המלים) (ואת ואתיך, התרגום) (מבאר
לא 9לצקת  היא) הכוונה כאן גם (כך זה אף לאתכא. –

ל  הוצק לא – לארץ לא נתך שהגשם (כלומר, ארץ"
הארץ). על נשפך

.·
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פירושי  שני בין שההבדל נראה, ראשון במבט
"נתך": של המילולית במשמעות רק הוא אלו רש"י

ribdlאוlfep zeidl.

מובן: לא זה לפי אך

המלה  את גם הפסוק מן רש"י מצטט מה לשם א)
נתך"? "לא

הפירושים  לשני להוסיף לנכון רש"י מוצא מדוע ב)
נתך  "לא של המשמעות את גם ו"הוצק") ("הגיע"
אותן  "ואף – הראשון בפירוש הענין: בכללות ארצה"

"לא  – השני ובפירוש לארץ", הגיעו לא באויר שהיו
לארץ"? הוצק

שאינו  חומר לגבי רק נמצא אינו "התוך" הביטוי ג)
הפיכתו  היא שמשמעותו כסף", "כהתוך כגון נוזלי,

מים" "נתך כגון נוזלי, חומר לגבי גם אלא 10לנוזל,

כמים" "נשפכו".11ו"ויתכו היא המשמעות כאשר –
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לג.1) ט, פרשתנו
תיבה 2) כל הכלל הודעת או ע"ז ראי' צ"ל הפשט ע"ד לא ודוקא

או  אחרת שמשמע במקום – הפשט ע"ד וגם ובכ"מ)*. ב יג, (יבמות כו'
קושי**. איזו שיש

ועוד.3) ה. יב, לך לא. יא, נח
יא.4) ט, דניאל
שם.5) ורש"י הרס"ג כפירוש
כב.6) כב, יחזקאל

ט), כב, (מ"ב הכסף" את עבדיך מ"התיכו ראי' מביא שאינו ומה

שם, (יחזקאל בתוכה" ונתכתם אתכם.. והתכתי להנתיך.. כסף.. "קבוצת
כיf"ptlyכֿכא) –yxeyde ceqid ± "wlg"– הוא "נתך" תיבת של

הוא שה"תוך" קונק' וראה הר"ן). בשם כאן (ש"ח .xewn"כהתוך"
ו.7) ב, בראשית ראה
ועוד.8) לו. לו, ויקהל
כז.9) לח, פקודי

יו"ד.10) כא, ש"ב
שם).11) רש"י (וראה כג ג, איוב

daiz lk ..inc uegl aizkc o`nk dveg aizkc oeik" my uxzny d"ac `ail` mbe ."aizk dveg uegl aizk in" (y"a zrc itl ± my zenai) exn`y cre (*
miyxtn eid ,z`f ilel` la` ,"dnaia oiqtez oiyecw oi`y ..ax xn` i"xckl edl irainy" itl `ed "'ek dzlgza c"nl dkixvyepi`y.uegl enk

miweqta dne`n yxtn epi`y s` ± "'ek daiz lk" llkdn dfl 'i`x i"yx `ian (a ,gk) zecleze (i ,ci) jl 'tay dne (**mincewy"nk dfay zehiytd aex cvn
dngln mz` ekxrie (k"g`e) 'eb mecq jln `vie :lirlc` i`wc t"li (jl 'ta) "dxd" zaiz ik l"i ± miptawnra'eb zex`a 'eb wnre 'ebmix`ypde dny eltie

,llkd epyi ± zeaiz izyn mydyk mbc ± "l`eza dzia"e "mc` dpct" f"cre ;"eqp" zaiz mb wizrn i"yxy dn wznei f"tre .i"yx lley df 'ite .eqp ± (xda) dxd
) d`a `"ddervn`aseqa (!myddaizd.dzligza c"nld l"vy

."xac" lk (cere .b ,p"t) x"ae (e"d `"t zenai) inlyexic efa `le "daiz" lk ± ilaad zqxiba xgea (gi ,h mildzae l"pda) i"yxy wznei dfae
epgie (fnÎen ,bl irqn) aezka ixdy ± epi`e ± miizlac oenlr ,dxe`kl ,`ed mydy ± (my zenaia ± llkdl `nbeck `aed) dniizlacn zeywdl oi`e ±aoenlr

l"v` ± 'eb oenlrn erqie dnizlacc"nlzia xird epivne .mizlacl (a"eike dpetd) oenlr :myd yxtn q"ydy `l` .dzlgzamizlac`ide (ak ,gn 'inxi)
.(gi ,`k ryedi ± l`xyi ux`a) my ± r"ta ± oenlr mby xirdle .c"nld mewna d`a `"dde ,dniizlac epiidy d`xp dfny ,'eke eape oeaicl zekinqa



כי g"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

עולםֿהזה" עניני ושאר ושתיה באכילה הרבה בו "שנשתמש עלֿידי שנתגשם ששייך 93ממה ענין הוא –
(ג' ממש קליפה עלֿידי אינו הקליפה שביטול נמצא, לגמרי. הטמאות קליפות לג' ולא נוגה, לקליפת
אומר  זה ועל הטמאות, קליפות לג' בדוגמא רק שהיא נוגה קליפת עלֿידי אלא הטמאות), קליפות

וכו'". אבא וביה "מיניה ז"ל רבותינו מאמר ומביא דוגמתה", לסטראֿאחרא.. "לאכפיא

לשון  בטלים), (דברים נאה שיחה מהרע, לגמרי סר שאינו ההתבוננות אודות מדובר ל בפרק אבל
כזדונות  שגגות נחשבים תלמידֿחכם ואצל "לאכפיא 94הרע, אומר זה ועל ממש, קליפה של ענינים שהם -

בו". כיוצא בו "פגע ז"ל רבותינו מאמר ומביא במינה", לסטראֿאחרא..

רק  (לא כט בפרק יש בפרטיות, הנה התכללות, של באופן הם התורה עניני שכל שכיון [ולהעיר,
מבדילים", ועוונותיו תשובתו נתקבלה ש"לא - הטמאות קליפות דג' הענין גם אלא) נוגה דקליפת הענין

שכת  מה על (נוסף ממש איסור של ענין כו'",שהוא יותר עילאה לתשובה להעלותו שרוצים "או שם ב
כו' ה' עובד הוא "אם - נוגה דקליפת הענין גם ל בפרק יש ועלֿדרךֿזה נוגה); דקליפת ענין שזהו
קרנות' ה'יושב של במצבו להתגבר יכול היה אם בהתבוננות וכן כחו". בכל כו' בכוונה התפילה בעבודת
להתגבר  יצליח אולי וכן חסֿושלום, בפועל איסור עשה לא שהרי ממש, קליפה של ענין זה שאין -
הטמאות, קליפות ג' אודות ל ובפרק נוגה, קליפת אודות כט בפרק מדובר בכללות, אבל בכך. ולעמוד

כנ"ל].

נוגה) בקליפת מצבו (עלֿידי רוח בנמיכת "להיות הפרק: שבתחילת הענינים ב' גםֿכן שזהו לומר ויש
שאז  הטמאות, קליפות  בג' נפל (אם כשעה  כו' "כשיאריך ולפניֿזה: הטמאות). קליפות (ג' נשבר" ולב
מעשו  הבירור חילוק כידוע - להבחין יותר קשה שאז נוגה, בקליפת נפל (אם ושתים" להבחין) יותר קל

יותר  הרבה רב זמן שדורש מלבן ).95או

.ÁÈ ב'שולחן הזקן רבינו של לפסקֿדין (בשייכות רש"י שבפירוש תורה" של ב"יינה הביאור המשך
הנ"ל.96ערוך' מקץ פרשת שבת בשיחת נכלל - (

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ממני" ד"צדקה הענין נעשה יצאו 97ועלֿידיֿזה ומאתי ממני ואמרה קול בת "יצתה רש"י: כפירוש ,
נאמר  עליו משיח, בא שממנו פרץ, ללידת שבאים ועד בישראל", מלכים להעמיד "עלה 98הדברים..

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא הפורץ",
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פי"ג.93) תניא
ב.94) לג, ב"מ
רכו,95) לדף וציונים ובהערות א. רכב, בראשית אוה"ת ראה

א). תסב, - ב (כרך א

(סי"ז)96) לעיל להמוזכר בקשר ללמוד שיכולים מה על נוסף
ואכ"מ. בשבת, נחש הריגת דין אודות

כו.)97 שם, וישב
ובפירש"י.98) ספפ"ה ב"ר וראה יג. ב, מיכה

`x`e zyxt zegiy ihewle jxk
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ארצה" נתך לא "ומטר על 1בפסוק מסופר שבו –
רבינו  משה של תפלתו לאחר "ברד", מכת הפסקת
פירושים  שני רש"י אומר – כך על ברוךֿהוא לקדושֿ

נתך": "לא המלים על

"לא הוא הראשון מוסיף ribdהפירוש ורש"י ,"
לארץ", הגיעו לא באויר שהיו אותן "ואף

ההסבר הוא ואין heytd("לארץ" "ארצה", למלה
אין  ואף כך, על חבר" לו ב"מצאתי או בהוכחות צורך

לארץ" כמו ש"ארצה לבאר שמוצאים 2צורך כפי ,
חומש  בתחילת וכן כן, שלפני בפסוקים רבות פעמים

בראשית  בחומש גם וכן מצרימה". "הבאים )3שמות

"הגיע". היא "נתך" המלה שמשמעות כלומר, –
הגשם  טיפות שגם מבהירה, "...ארצה" והתוספת
לכך  מביא רש"י לארץ. הגיעו לא באויר, היו שכבר

הפסוק  מן והשבועה jzze"4הוכחה האלה עלינו
שמשמעותה  עלינו".ribze"5דעזרא",

סרוק, בן מנחם מדברי רש"י, שאומר השני הפירוש
היא  "נתך" שהמלה לארץ", הוצק לא – נתך "לא הוא:
המלה  כי לנוזל, הדבר הפיכת כלומר, "התכה", מלשון

(לשורש) "בחלק לשון 6כסף jezdkקשורה (שזוהי)
zwivi האד הפך שכאן אלא ורש"י 7מתכת". לנוזל. ֵ

הפירוש  (שדוקא דבריו את אני "ורואה ואומר: מסיים

וההוכחה  הפירושים, שני מבין נכון יותר נראה השני
את  לתרגום: מתאים זה (שפירוש כתרגומו היא)

ויצק  המלה)8המלים) (ואת ואתיך, התרגום) (מבאר
לא 9לצקת  היא) הכוונה כאן גם (כך זה אף לאתכא. –

ל  הוצק לא – לארץ לא נתך שהגשם (כלומר, ארץ"
הארץ). על נשפך
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פירושי  שני בין שההבדל נראה, ראשון במבט
"נתך": של המילולית במשמעות רק הוא אלו רש"י

ribdlאוlfep zeidl.

מובן: לא זה לפי אך

המלה  את גם הפסוק מן רש"י מצטט מה לשם א)
נתך"? "לא

הפירושים  לשני להוסיף לנכון רש"י מוצא מדוע ב)
נתך  "לא של המשמעות את גם ו"הוצק") ("הגיע"
אותן  "ואף – הראשון בפירוש הענין: בכללות ארצה"

"לא  – השני ובפירוש לארץ", הגיעו לא באויר שהיו
לארץ"? הוצק

שאינו  חומר לגבי רק נמצא אינו "התוך" הביטוי ג)
הפיכתו  היא שמשמעותו כסף", "כהתוך כגון נוזלי,

מים" "נתך כגון נוזלי, חומר לגבי גם אלא 10לנוזל,

כמים" "נשפכו".11ו"ויתכו היא המשמעות כאשר –
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לג.1) ט, פרשתנו
תיבה 2) כל הכלל הודעת או ע"ז ראי' צ"ל הפשט ע"ד לא ודוקא

או  אחרת שמשמע במקום – הפשט ע"ד וגם ובכ"מ)*. ב יג, (יבמות כו'
קושי**. איזו שיש

ועוד.3) ה. יב, לך לא. יא, נח
יא.4) ט, דניאל
שם.5) ורש"י הרס"ג כפירוש
כב.6) כב, יחזקאל

ט), כב, (מ"ב הכסף" את עבדיך מ"התיכו ראי' מביא שאינו ומה

שם, (יחזקאל בתוכה" ונתכתם אתכם.. והתכתי להנתיך.. כסף.. "קבוצת
כיf"ptlyכֿכא) –yxeyde ceqid ± "wlg"– הוא "נתך" תיבת של

הוא שה"תוך" קונק' וראה הר"ן). בשם כאן (ש"ח .xewn"כהתוך"
ו.7) ב, בראשית ראה
ועוד.8) לו. לו, ויקהל
כז.9) לח, פקודי

יו"ד.10) כא, ש"ב
שם).11) רש"י (וראה כג ג, איוב

daiz lk ..inc uegl aizkc o`nk dveg aizkc oeik" my uxzny d"ac `ail` mbe ."aizk dveg uegl aizk in" (y"a zrc itl ± my zenai) exn`y cre (*
miyxtn eid ,z`f ilel` la` ,"dnaia oiqtez oiyecw oi`y ..ax xn` i"xckl edl irainy" itl `ed "'ek dzlgza c"nl dkixvyepi`y.uegl enk

miweqta dne`n yxtn epi`y s` ± "'ek daiz lk" llkdn dfl 'i`x i"yx `ian (a ,gk) zecleze (i ,ci) jl 'tay dne (**mincewy"nk dfay zehiytd aex cvn
dngln mz` ekxrie (k"g`e) 'eb mecq jln `vie :lirlc` i`wc t"li (jl 'ta) "dxd" zaiz ik l"i ± miptawnra'eb zex`a 'eb wnre 'ebmix`ypde dny eltie

,llkd epyi ± zeaiz izyn mydyk mbc ± "l`eza dzia"e "mc` dpct" f"cre ;"eqp" zaiz mb wizrn i"yxy dn wznei f"tre .i"yx lley df 'ite .eqp ± (xda) dxd
) d`a `"ddervn`aseqa (!myddaizd.dzligza c"nld l"vy

."xac" lk (cere .b ,p"t) x"ae (e"d `"t zenai) inlyexic efa `le "daiz" lk ± ilaad zqxiba xgea (gi ,h mildzae l"pda) i"yxy wznei dfae
epgie (fnÎen ,bl irqn) aezka ixdy ± epi`e ± miizlac oenlr ,dxe`kl ,`ed mydy ± (my zenaia ± llkdl `nbeck `aed) dniizlacn zeywdl oi`e ±aoenlr

l"v` ± 'eb oenlrn erqie dnizlacc"nlzia xird epivne .mizlacl (a"eike dpetd) oenlr :myd yxtn q"ydy `l` .dzlgzamizlac`ide (ak ,gn 'inxi)
.(gi ,`k ryedi ± l`xyi ux`a) my ± r"ta ± oenlr mby xirdle .c"nld mewna d`a `"dde ,dniizlac epiidy d`xp dfny ,'eke eape oeaicl zekinqa



x`e`כב zyxt zegiyÎihewl

בפסוקנו  מופיע "נתך" שהביטוי כיון מובן: ואינו
לא xhnלגבי שהוא הגשם לגבי לומר מתאים והרי ,
jtypלא שהוא רק lfepl(ולא jtd רש"י היה צריך ,(

ל"נתך  דומה נתך" לא "ומטר של שהמשמעות להסביר,
min"12 מלשון היא שהמשמעות מפרש הוא מדוע .

?sqk"13"כהתוך

(א) יותר: או פירושים שני מביא רש"י כאשר ד)
מסויים  קושי יש מהם אחד שבכל מפני זה הרי
כפירוש  מביא רש"י (ב) השני. הפירוש ידי על המוסבר

מקרא". של "פשוטו לפי המשתמע את ראשון

לפי  הן – הפירושים שני שלפי כיון (א) להבין: יש
למלה  יש – "הוצק" הפירוש לפי והן "הגיע" הפירוש

שני xtqn"נתך" הרי אחרים, מפסוקים דוגמאות
miwlgeהפירושים mixexa רש"י אין ומדוע לכאורה, ,

את להביא צריך אלא אחד, בפירוש ?mdipyמסתפק
צריך  הוא השני, הפירוש יותר נראה שלרש"י כיון (ב)

להביאו ?oey`xהיה

.‚
Â˙ÂÏÏÎ· ÔÈÚ‰ ˙‡ ˘¯ÙÓ È"˘¯

לבאר  מתכוון אינו שרש"י מובן, לעיל האמור מכל
המלהzernyndאת בכוונתו jzpשל אלא בלבד,

בקשר המתעוררת שאלה "rexi`lליישב נתך",l`של
מבאר: הוא שאותו

הטיפו  טבעי, באופן הרי לרדת, פוסק גשם ת כאשר
"מטר", של מציאות כבר והן באויר נמצאות שכבר

אך לארץ. עד למטה לרדת מתעוררת o`kממשיכות
תוך  והתקבלה נאמרה רבינו משה של תפלתו השאלה:
התקבלה  כאשר שמיד מובן, כך ואם הגשם. ירידת כדי
המטר  ונעצר הברד מכת הפסיקה רגע באותו התפלה,

הגשם  לטיפות קרה מה כך, ואם היו 14במצרים. שכבר
לארץ? בדרכן

פירושים: שני יש נתך" שב"לא רש"י, מבהיר כך על

לא  שהגשם – הגיע " "לא הוא הראשון הפירוש
ribd ואף" מיד: רש"י זאת שמבאר כפי כלומר, לארץ.

שכבר  שהגשם לארץ", הגיעו לא באויר שהיו אותן
לארץ. הגיע ולא שם, נעצר באויר היה

נתך  לא "ומטר במלים התורה זאת אומרת ולכן
"לא הביטוי כי (לאjzpארצה", "ribd שגם מדגיש (

לארץ. הגיעו לא בדרך היו שכבר הטיפות

"לא  של שהמשמעות רש"י, מסביר השני בפירוש
"לא היא ארצה" לאחר wvedנתך כלומר, לארץ".

הוא  נוזלי, דבר "מטר", של למציאות נעשה כבר שהוא
הוצק" "לא הוא אלו. תכונות משה תפלת ידי על איבד
מציאותו  התבטלה נוזל, של מציאות להיות הפסיק –

כ"מטר".

נתך" "לא שהביטוי רש"י מפרש מדוע מובן בכך
לגבי "כהתוךxhnהמופיע מלשון כשם sqkהוא :"

התכתו  היא "כהתוך" הביטוי משמעות הכסף שלגבי
"לא  של המשמעות הגשם לגבי גם כך לנוזל, והפיכתו
שאינה  מציאות הוא נוזל, להיות פסק שהוא היא נתך"

zilfep כך ומשום "לארץ".15, נשפך לא הוא

.„
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שני  את להביא רש"י צריך מדוע יובן בכך
בפירוש  שאיננו קושי יש מהם אחד בכל כי הפירושים,

השני:

עצירת  היתה נתך", "לא על הפירושים שני לפי
על  באופן באויר הישארותו הן – נסית בדרך המטר
בין  הבדל יש אך כ"מטר". מציאותו ביטול והן טבעי,
בניגוד  באויר, תלוי נשאר המטר כאשר הנסים: שני
מצרים, בארץ גשם לירידת עד ארצה, להישפך לטבעו

רש"י  מפירוש כמובן ביותר, נדירה מתבטא 16שהיא –
ובזמן, במקום הנס קיום ֿ יותר כשהקדושֿברוך מאשר

פתאומי. באופן העולם מן המטר את מבטל הוא
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מפרש12) שם שבאיוב `dvx"לשוןi"yxובפרט jzp."'כו
(13– כסף כהתוך (מלשון נתך" לא "ומטר רש"י דכוונת לפרש ואין

מטר הוצק שלא מתכת) כיmipprdnיציקת – פירוש zehyta(מהאדים)
– [ולא מטר  מציאות כבר שנעשה שהמטר הוא, ארצה" נתך לא "ומטר
הרמב"ם  בן הר"א כפירוש – העננים מן מטר להיעשות עתיד שהי'

ארצה. נתך לא כאן] והרלב"ג
מציאותו 14) לבטל כ"א כביכול, ברירה, אין – להברד בנוגע

תלוי  שצ"ל או – הרי דאלה"כ, להמטר). בנוגע שברש"י השני (וכפירוש
האופנים  ושני – וכו' בתוכו מתלקחת ואש ברד אח"כ שירד או היום, עד

mikxten הראשון פירוש לפי – למטר בנוגע משא"כ הפשוט*. בשכל הם

זמן. לאחר שירד לומר יש – באויר תלוי שהוא שברש"י
(15" צ"ל סיבת `dvxובכ"ז כי – באויר מציאותו שנתבטל אף – "

– נתך ("לא wvedביטולו `lהוא ("ickaיגיע .ux`lשלא
הוצק  לא לארץ נתך  לא זה "אף מסיים שרש"י מה שזהו (וי"ל,
בנוגע  הוא ביטולו שסיבת להדגיש בכדי – מיותר דלכאורה – לארץ"

ux`l,(
זה  פירוש כדלהלן אבל דרש"י, הראשון פירושו צ"ל ולכן הוא, דוחק

ד'. סעיף
י.16) יא, עקב וראה י. מז, ויגש

(cxi mye l`xyi ux`c xie`l mixvn ux` xie`n wzrpe) dpy `n xie`a ielz 'idy epiid ± ryedi inia cxie dvx` (ribd) jzp `l cxad mby (a ,cp) zekxaa (*
.hytd c"r cenil f"i`y oaene ±

`x`e zyxt zegiyÎihewl

הגיע": לא – נתך "לא בפירוש קושי יש זה ולפי
ההגיון  ניסא 17לפי עביד לא "קודשאֿבריךֿהוא הרי

בהיותו  זה, כלל לחינם). נס עושה (=איננו למגנא"

קשור פשוט, בהגיון מקרא eheytlמובן ולשם 18של .
ה"מטר" השארת (א) של יותר גדול בנס צורך היה מה

יכולה  היתה המכה כאשר – רב זמן במשך (ב) למעלה,
– יותר קטן נס ידי על המטר?lehiaלהיפסק

לא  – נתך "לא השני הפירוש את רש"י מביא לכן

כאמור. למגנא", "ניסא כאן אין אכן שלפיו הוצק",

"חלק": איננו (נשפך) "נתך" של השני ההסבר אך

" הפסוק חל xhneמלשון שלא מובן, ארצה" נתך לא
במטר שינוי לארץ,envrכאן ירידתו באופן רק אלא ,

ש"לא  הפירוש לפי ואילו הארץ. על נתך לא שהוא

"לא הוא כמשמעו ribdנתך" פשוטו הפסוק מובן ,"19.

הוצק" לא – נתך "לא בפירוש שהקושי וכיון

איֿהתאמתו מפני ואילו hytlהוא הפסוק, לשון של
הוא  הגיע" לא – נתך "לא בפירוש הקושי

לשאול  אין זאת בכל (שהרי מסויימת באיֿהבנה
iyewk מכת את הקדושֿברוךֿהוא עצר מדוע ממש:

אחרת  בדרך ולא זו בדרך רבות 20ברד בפעולות כי ,

לפיכך  – טעמן) ידוע אין הקדושֿברוךֿהוא של
כפירוש  הגיע" – "נתך" הפירוש את רש"י קובע

.ixwirdeהראשון

על  דבריו" את אני "רואה אומר שרש"י ומפני

"פשוטו  מפני זה שאין מיד מבהיר הוא השני, הפירוש

(אשר  ויצק (של) "כתרגומו מפני אלא מקרא", של
לאתכא", לצקת המלה) בשורש (וגם ואתיך הוא)

ולא  במקורן, גם אלו מלים שתי בין קשר על המצביע

"ית oyexitaרק – הארץ" ואת השמים "את כמו .
ארעא" וית .21שמיא

.‰
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הוא  רש"י פירוש שאמנם רבות פעמים הוסבר כבר
המדרש  חלק גם בו יש אך מקרא, של פשוטו לפי

חלק מצד וגם שבתורה. בפירוש dfוההלכה קושי קיים
כפירוש רש"י מביא בגינו אשר הוצק", – oey`x"נתך

הגיע": – "נתך הפירוש את

בגמרא  (משמיא 22נאמר "גמירי, יהבי,23: מיהב (
ואין  נותנים השמים מן (=למדנו, שקלי" לא מישקל
יצרו  כלומר, דברֿמה, מלמעלה נתנו כבר ואם נוטלים).
ואם  זה. דבר נוטלים אין – עולמנו במציאות זאת
רבי  אצל שאירע השני (כנס הכלל מן יוצא במקרה

דוסא  בן הדבר 20חנינא נחשב בחזרה, זאת נוטלים (
ביותר  גדול ולנס .24לפלא

ממציאותו  המטר שביטול להיפך, יוצא, זה לפי
יותר  גדול נס הוא השני) הפירוש (לפי ו"נטילתו"
הפירוש  (לפי העולם בחלל תלוי מהשארתו

יוצא,25הראשון) מלמטה ההסתכלות שמצד ולמרות .
נס  מתבטא הגיע" "לא של שבמקרה לעיל, כאמור

מצד הרי יותר, לא dlrnlמופלא "מישקל אשר ,
תלוי  מהשארתו יותר פלאית המטר נטילת שקלי",

במציאות.

למגנא" ניסא עביד "לא הכלל שמצד יוצא, זה ולפי
הקדושֿברוךֿהוא  השני: הפירוש על הקושי מתעורר
גדול  בנס צורך היה מה ולשם לחנם, נס עושה אינו
קטן  בנס להסתפק אפשר כאשר המטר, נטילת – יותר

ובמציאות? באויר המטר השארת – יותר

חלק לפי הסיבה, לכך dklddזוהי שבתורה,
גם  ומביא הוצק", – "נתך בפירוש מסתפק אינו שרש"י
הראשון  הפירוש אף וזהו הגיע", – "נתך הפירוש את

והעיקרי.
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[המתורגם]17) בלקו"ש הובא – הא' הקדמה ד"ח הר"ן דרשות ראה
.126ֿ7 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם וראה עיי"ש. .225 ע' ח"ג

(18.15 הערה שם לקו"ש גם ראה
לשון 19) לשינוי הטעם מובן הגיע" "לא הפירוש עפ"י לזה: ונוסף

נאמר ברד שגבי מה "לא "elcgieהכתוב נאמר מטר וגבי והברד" הקולות
ו)הברד, (הקולות כי – ארצה" dlha,(13נתך הערה לעיל (ראה מציאותו

ארצה". (הגיע) נתך "לא ורק במציאותו נשאר המטר, משא"כ
בראיית כי – להמטר בנוגע גם "חדל" הלשון לד) (ט, drxtומ"ש

שחדל מה "חדלux`dnנוגע נאמר ולכן ,zelewde cxade xhnd כולם – "
סיפור שהוא – שלפנ"ז בהפסוק משא"כ בנוגע aezkdבהשוואה.

ze`ivndl" מדגיש –elcgieומטר והברד `dvxהקולות jzp `l רק כי ,"

מציאותם. בטלה והברד הקולות
מה miiepiydaורק20) מובן ועפי"ז טעם. צ"ל – למכה מכה שבין

כז) ח, (בפרשתנו פרש"י siqenשרש"י וראה הצפרדעים". שמתו "כמו
לא. ד"ה יט) (י, בא

א.21) א, בראשית
וש"נ.22) ג. פנ"ב, שמו"ר גם וראה א. כה, תענית
תרפ"ה 23) צדיקים מעשה גדולים ד"ה רע"ג. סו, בתו"א הובא כן

הע"י  גירסת ע"פ והוא שם. לשמו"ר במ"כ הוא ועד"ז בדא"ח. ובכ"מ פ"ז
שם. וב"ח

יב.24) ז, פרש"י ג"כ וראה לב). שם, כד. (ט, בפרשתנו פרש"י ראה
עה"פ.25) ברע"ב גם ראה



כג `x`e zyxt zegiyÎihewl

בפסוקנו  מופיע "נתך" שהביטוי כיון מובן: ואינו
לא xhnלגבי שהוא הגשם לגבי לומר מתאים והרי ,
jtypלא שהוא רק lfepl(ולא jtd רש"י היה צריך ,(

ל"נתך  דומה נתך" לא "ומטר של שהמשמעות להסביר,
min"12 מלשון היא שהמשמעות מפרש הוא מדוע .

?sqk"13"כהתוך

(א) יותר: או פירושים שני מביא רש"י כאשר ד)
מסויים  קושי יש מהם אחד שבכל מפני זה הרי
כפירוש  מביא רש"י (ב) השני. הפירוש ידי על המוסבר

מקרא". של "פשוטו לפי המשתמע את ראשון

לפי  הן – הפירושים שני שלפי כיון (א) להבין: יש
למלה  יש – "הוצק" הפירוש לפי והן "הגיע" הפירוש

שני xtqn"נתך" הרי אחרים, מפסוקים דוגמאות
miwlgeהפירושים mixexa רש"י אין ומדוע לכאורה, ,

את להביא צריך אלא אחד, בפירוש ?mdipyמסתפק
צריך  הוא השני, הפירוש יותר נראה שלרש"י כיון (ב)

להביאו ?oey`xהיה
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לבאר  מתכוון אינו שרש"י מובן, לעיל האמור מכל
המלהzernyndאת בכוונתו jzpשל אלא בלבד,

בקשר המתעוררת שאלה "rexi`lליישב נתך",l`של
מבאר: הוא שאותו

הטיפו  טבעי, באופן הרי לרדת, פוסק גשם ת כאשר
"מטר", של מציאות כבר והן באויר נמצאות שכבר

אך לארץ. עד למטה לרדת מתעוררת o`kממשיכות
תוך  והתקבלה נאמרה רבינו משה של תפלתו השאלה:
התקבלה  כאשר שמיד מובן, כך ואם הגשם. ירידת כדי
המטר  ונעצר הברד מכת הפסיקה רגע באותו התפלה,

הגשם  לטיפות קרה מה כך, ואם היו 14במצרים. שכבר
לארץ? בדרכן

פירושים: שני יש נתך" שב"לא רש"י, מבהיר כך על

לא  שהגשם – הגיע " "לא הוא הראשון הפירוש
ribd ואף" מיד: רש"י זאת שמבאר כפי כלומר, לארץ.

שכבר  שהגשם לארץ", הגיעו לא באויר שהיו אותן
לארץ. הגיע ולא שם, נעצר באויר היה

נתך  לא "ומטר במלים התורה זאת אומרת ולכן
"לא הביטוי כי (לאjzpארצה", "ribd שגם מדגיש (

לארץ. הגיעו לא בדרך היו שכבר הטיפות

"לא  של שהמשמעות רש"י, מסביר השני בפירוש
"לא היא ארצה" לאחר wvedנתך כלומר, לארץ".

הוא  נוזלי, דבר "מטר", של למציאות נעשה כבר שהוא
הוצק" "לא הוא אלו. תכונות משה תפלת ידי על איבד
מציאותו  התבטלה נוזל, של מציאות להיות הפסיק –

כ"מטר".

נתך" "לא שהביטוי רש"י מפרש מדוע מובן בכך
לגבי "כהתוךxhnהמופיע מלשון כשם sqkהוא :"

התכתו  היא "כהתוך" הביטוי משמעות הכסף שלגבי
"לא  של המשמעות הגשם לגבי גם כך לנוזל, והפיכתו
שאינה  מציאות הוא נוזל, להיות פסק שהוא היא נתך"

zilfep כך ומשום "לארץ".15, נשפך לא הוא
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שני  את להביא רש"י צריך מדוע יובן בכך
בפירוש  שאיננו קושי יש מהם אחד בכל כי הפירושים,

השני:

עצירת  היתה נתך", "לא על הפירושים שני לפי
על  באופן באויר הישארותו הן – נסית בדרך המטר
בין  הבדל יש אך כ"מטר". מציאותו ביטול והן טבעי,
בניגוד  באויר, תלוי נשאר המטר כאשר הנסים: שני
מצרים, בארץ גשם לירידת עד ארצה, להישפך לטבעו

רש"י  מפירוש כמובן ביותר, נדירה מתבטא 16שהיא –
ובזמן, במקום הנס קיום ֿ יותר כשהקדושֿברוך מאשר

פתאומי. באופן העולם מן המטר את מבטל הוא
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מפרש12) שם שבאיוב `dvx"לשוןi"yxובפרט jzp."'כו
(13– כסף כהתוך (מלשון נתך" לא "ומטר רש"י דכוונת לפרש ואין

מטר הוצק שלא מתכת) כיmipprdnיציקת – פירוש zehyta(מהאדים)
– [ולא מטר  מציאות כבר שנעשה שהמטר הוא, ארצה" נתך לא "ומטר
הרמב"ם  בן הר"א כפירוש – העננים מן מטר להיעשות עתיד שהי'

ארצה. נתך לא כאן] והרלב"ג
מציאותו 14) לבטל כ"א כביכול, ברירה, אין – להברד בנוגע

תלוי  שצ"ל או – הרי דאלה"כ, להמטר). בנוגע שברש"י השני (וכפירוש
האופנים  ושני – וכו' בתוכו מתלקחת ואש ברד אח"כ שירד או היום, עד

mikxten הראשון פירוש לפי – למטר בנוגע משא"כ הפשוט*. בשכל הם

זמן. לאחר שירד לומר יש – באויר תלוי שהוא שברש"י
(15" צ"ל סיבת `dvxובכ"ז כי – באויר מציאותו שנתבטל אף – "

– נתך ("לא wvedביטולו `lהוא ("ickaיגיע .ux`lשלא
הוצק  לא לארץ נתך  לא זה "אף מסיים שרש"י מה שזהו (וי"ל,
בנוגע  הוא ביטולו שסיבת להדגיש בכדי – מיותר דלכאורה – לארץ"

ux`l,(
זה  פירוש כדלהלן אבל דרש"י, הראשון פירושו צ"ל ולכן הוא, דוחק

ד'. סעיף
י.16) יא, עקב וראה י. מז, ויגש

(cxi mye l`xyi ux`c xie`l mixvn ux` xie`n wzrpe) dpy `n xie`a ielz 'idy epiid ± ryedi inia cxie dvx` (ribd) jzp `l cxad mby (a ,cp) zekxaa (*
.hytd c"r cenil f"i`y oaene ±

`x`e zyxt zegiyÎihewl

הגיע": לא – נתך "לא בפירוש קושי יש זה ולפי
ההגיון  ניסא 17לפי עביד לא "קודשאֿבריךֿהוא הרי

בהיותו  זה, כלל לחינם). נס עושה (=איננו למגנא"

קשור פשוט, בהגיון מקרא eheytlמובן ולשם 18של .
ה"מטר" השארת (א) של יותר גדול בנס צורך היה מה

יכולה  היתה המכה כאשר – רב זמן במשך (ב) למעלה,
– יותר קטן נס ידי על המטר?lehiaלהיפסק

לא  – נתך "לא השני הפירוש את רש"י מביא לכן

כאמור. למגנא", "ניסא כאן אין אכן שלפיו הוצק",

"חלק": איננו (נשפך) "נתך" של השני ההסבר אך

" הפסוק חל xhneמלשון שלא מובן, ארצה" נתך לא
במטר שינוי לארץ,envrכאן ירידתו באופן רק אלא ,

ש"לא  הפירוש לפי ואילו הארץ. על נתך לא שהוא

"לא הוא כמשמעו ribdנתך" פשוטו הפסוק מובן ,"19.

הוצק" לא – נתך "לא בפירוש שהקושי וכיון

איֿהתאמתו מפני ואילו hytlהוא הפסוק, לשון של
הוא  הגיע" לא – נתך "לא בפירוש הקושי

לשאול  אין זאת בכל (שהרי מסויימת באיֿהבנה
iyewk מכת את הקדושֿברוךֿהוא עצר מדוע ממש:

אחרת  בדרך ולא זו בדרך רבות 20ברד בפעולות כי ,

לפיכך  – טעמן) ידוע אין הקדושֿברוךֿהוא של
כפירוש  הגיע" – "נתך" הפירוש את רש"י קובע

.ixwirdeהראשון

על  דבריו" את אני "רואה אומר שרש"י ומפני

"פשוטו  מפני זה שאין מיד מבהיר הוא השני, הפירוש

(אשר  ויצק (של) "כתרגומו מפני אלא מקרא", של
לאתכא", לצקת המלה) בשורש (וגם ואתיך הוא)

ולא  במקורן, גם אלו מלים שתי בין קשר על המצביע

"ית oyexitaרק – הארץ" ואת השמים "את כמו .
ארעא" וית .21שמיא

.‰
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הוא  רש"י פירוש שאמנם רבות פעמים הוסבר כבר
המדרש  חלק גם בו יש אך מקרא, של פשוטו לפי

חלק מצד וגם שבתורה. בפירוש dfוההלכה קושי קיים
כפירוש רש"י מביא בגינו אשר הוצק", – oey`x"נתך

הגיע": – "נתך הפירוש את

בגמרא  (משמיא 22נאמר "גמירי, יהבי,23: מיהב (
ואין  נותנים השמים מן (=למדנו, שקלי" לא מישקל
יצרו  כלומר, דברֿמה, מלמעלה נתנו כבר ואם נוטלים).
ואם  זה. דבר נוטלים אין – עולמנו במציאות זאת
רבי  אצל שאירע השני (כנס הכלל מן יוצא במקרה

דוסא  בן הדבר 20חנינא נחשב בחזרה, זאת נוטלים (
ביותר  גדול ולנס .24לפלא

ממציאותו  המטר שביטול להיפך, יוצא, זה לפי
יותר  גדול נס הוא השני) הפירוש (לפי ו"נטילתו"
הפירוש  (לפי העולם בחלל תלוי מהשארתו

יוצא,25הראשון) מלמטה ההסתכלות שמצד ולמרות .
נס  מתבטא הגיע" "לא של שבמקרה לעיל, כאמור

מצד הרי יותר, לא dlrnlמופלא "מישקל אשר ,
תלוי  מהשארתו יותר פלאית המטר נטילת שקלי",

במציאות.

למגנא" ניסא עביד "לא הכלל שמצד יוצא, זה ולפי
הקדושֿברוךֿהוא  השני: הפירוש על הקושי מתעורר
גדול  בנס צורך היה מה ולשם לחנם, נס עושה אינו
קטן  בנס להסתפק אפשר כאשר המטר, נטילת – יותר

ובמציאות? באויר המטר השארת – יותר

חלק לפי הסיבה, לכך dklddזוהי שבתורה,
גם  ומביא הוצק", – "נתך בפירוש מסתפק אינו שרש"י
הראשון  הפירוש אף וזהו הגיע", – "נתך הפירוש את

והעיקרי.
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[המתורגם]17) בלקו"ש הובא – הא' הקדמה ד"ח הר"ן דרשות ראה
.126ֿ7 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם וראה עיי"ש. .225 ע' ח"ג

(18.15 הערה שם לקו"ש גם ראה
לשון 19) לשינוי הטעם מובן הגיע" "לא הפירוש עפ"י לזה: ונוסף

נאמר ברד שגבי מה "לא "elcgieהכתוב נאמר מטר וגבי והברד" הקולות
ו)הברד, (הקולות כי – ארצה" dlha,(13נתך הערה לעיל (ראה מציאותו

ארצה". (הגיע) נתך "לא ורק במציאותו נשאר המטר, משא"כ
בראיית כי – להמטר בנוגע גם "חדל" הלשון לד) (ט, drxtומ"ש

שחדל מה "חדלux`dnנוגע נאמר ולכן ,zelewde cxade xhnd כולם – "
סיפור שהוא – שלפנ"ז בהפסוק משא"כ בנוגע aezkdבהשוואה.

ze`ivndl" מדגיש –elcgieומטר והברד `dvxהקולות jzp `l רק כי ,"

מציאותם. בטלה והברד הקולות
מה miiepiydaורק20) מובן ועפי"ז טעם. צ"ל – למכה מכה שבין

כז) ח, (בפרשתנו פרש"י siqenשרש"י וראה הצפרדעים". שמתו "כמו
לא. ד"ה יט) (י, בא

א.21) א, בראשית
וש"נ.22) ג. פנ"ב, שמו"ר גם וראה א. כה, תענית
תרפ"ה 23) צדיקים מעשה גדולים ד"ה רע"ג. סו, בתו"א הובא כן

הע"י  גירסת ע"פ והוא שם. לשמו"ר במ"כ הוא ועד"ז בדא"ח. ובכ"מ פ"ז
שם. וב"ח

יב.24) ז, פרש"י ג"כ וראה לב). שם, כד. (ט, בפרשתנו פרש"י ראה
עה"פ.25) ברע"ב גם ראה
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הסבר לפי שבפירוש dfאך ההלכה לחלק בהתאם ,
משמיא  "גמירי הכלל על כאן מסתמך שרש"י רש"י,
אין  מדוע הסבר: נדרש שקלי", לא מישקל יהבי מיהב

מסתפק הכלל wxרש"י שלפי כיון הראשון, בפירוש
באויר  המטר ב"תליית" היה לא שקלי" לא "מישקל

למגנא"? "ניסא

לגבי  המופיע "גמירי", הביטוי הוא: לכך ההסבר
בהלכות  נמצא שקלי", לא מישקל יהבי "מיהב הכלל

דיון  בכך ויש רבים. הביטוי 26וענינים משמעות אם :
כלומר, – מסיני למשה הלכה שזוהי היא, "גמירי"
נחשבת  "גמירי" הביטוי מופיע שלגביה שההלכה

"גמירי" הביטוי שמשמעות או דאורייתא, היא כהלכה
הלכה  נחשבת ואז חכמים, מדברי בקבלה בא שהדבר

דרבנן. לענין זו

הלכה  של ענין איננו ש"גמירי" סוברים כאשר
שקלי" "מישקל – המטר נטילת אז הרי מסיני, למשה
לא  "מישקל הכלל כי לחלוטין, מושללת אינה –
שנטילת  יוצא, זה ולפי דרבנן, "גמירי" רק הוא שקלי"

מצד גם מופלא, כה נס אינה ובהשוואה dlrnlהמטר .
"ניסא  והוא יותר, פלאי הגיע" "לא של שהנס לכך,
הגיע", "לא הראשון, בפירוש הקושי ומפני – למגנא"
שלפיו  הוצק", "לא השני, הפירוש את רש"י מוסיף

לחלוטין. המטר את נטלו

להלכה  נחשב ש"גמירי" דעה שיש כיון אך
מ"לא  יותר פלאי הוא הוצק" "לא זה לפי אשר דאורייתא,
גם  ומביא השני, בפירוש מסתפק רש"י אין לכן הגיע",
הגיע", "לא היא נתך" "לא של שהמשמעות הפירוש את

להלן. שיוסבר וכפי ראשון, כפירוש – ואדרבה

שיש  ליחודיות ההלכה, דרך פי על ההסבר, זהו
השיטה  לפי רש"י: של הפירושים משני אחד בכל
הגיע". ש"לא לבאר יש דאורייתא, ענין הוא ש"גמירי"

השיטה גם oi`yולפי אפשר דאורייתא, ענין זה
הוצק". ש"לא להסביר

.Ê
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כך: על לשאול יש לכאורה, אך,

יש  הלכה, פסק לגבי מופיע "גמירי" הביטוי כאשר
רק  או מסיני למשה הלכה של תוקף לכך יש אם הבדל

רק מדובר כאשר בעניננו, אך רבנן. אודות xexiaaשל
לא  מישקל יהבי מיהב ש"משמיא – מסויימת הנהגה
או  מסיני למשה זאת גילו אם ההבדל מהו – שקלי"
בתוקף  ודאות יש חז"ל שגילו לענין גם חז"ל? ידי על
לקבלה  היא הכוונה ב"גמירי" כאשר שגם וכיון מלא.
הכלל  של מתוקפו מפחית הדבר אין חז"ל, מדברי
כה  המטר נטילת אין מדוע – שקלי" לא "מישקל

מסיני? למשה הלכה שזוהי במקרה כמו פלאית,

קושי: בכך אין דבר של לאמיתו אך

דבר הוא mc`dלמתקבלcbepdנס lkya כפי ,
מצרים  מכות לגבי גם מדובר 27שמפורש כך על אשר ,

מההגיון  יותר רחוק שהדבר שככל מובן, ולכן כאן.
שבו. הנס יותר גדול כך האנושי,

שלנסים  ישראל, גדולי של דעה קיימת אשר (עד
"יש  – ב"נמנעות" להתרחש יכולים הם ואין הגבלה יש
נוגדים  הם כי – הבורא" בחיק קיים טבע לנמנעות

oihelgl,היא המסקנה אך האדם, משכל למתחייב
הנמנעות" "נמנע הוא ברוךֿהוא ).28שהקדושֿ

יש  שקלי", "מישקל של הנס שלגבי מובן, זה ולפי
או  מסיני, למשה בהלכה ידועה זו הנהגה אם הבדל,

חז"ל. ידי על

לדין  כיון 29בדומה – חוזר" משנה, בדבר "טעה :
אינה  בה טעות הרי כך, כל ידועה שבמשנה שההלכה

"טעות", של בהגדרה נכללת

שהדבר  "שוא", לבין "שקר" שבין להבדל בדומה
לשלושה  וידוע ל"גלוי נוגד הוא כאשר רק כך נחשב
שכל  מספיק ולא העם", משאר (לפחות) אדם בני

ומדע" שכל בעלי זאת.30ה"חכמים יודעים

ש"גמירי  בעניננו מקבלים שאם יוצא, זה לפי
בהלכה  ידוע שקלי]" לא מישקל יהבי, מיהב [משמיא
אם  מאשר יותר, הרבה פשוט הדבר הרי מסיני, למשה

בלבד  דרבנן ענין שזהו כשמקבלים 31סוברים ולכן, .
הרי מסיני, למשה כהלכה זו,jtiddזאת מהנהגה

" זאת בכל ilwyכאשר lwyin יותר הרבה מושללת ,"
מאשר  יותר, הרבה גדול נס והיא האדם, שכל לפי

דרבנן. הוא זה שענין כשסוברים
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קה"ת).26) הוצאת – 164 ע' א (כרך מז ג, כללים שד"ח ראה
ועוד.27) יח. טו. ח, פרשתנו ראה

ע' להצ"צ החקירה בס' הובא – תיח סי' הרשב"א שו"ת ראה (28
עיי"ש. ואילך. 68

ת"ת 29) הל' וראה כה. סי' ריש חו"מ שו"ע וש"נ ב. פד, כתובות
ס"א. פ"ב לאדה"ז

שם. רדב"ז וראה ספ"ה. שבועות הל' רמב"ם (30
"דבר 31) כמו הם גם לאח"ז – חז"ל ע"י שנתגלו הענינים שכל דאף
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הלכה  היא ש"גמירי" הדעה שלפי יוצא, מכך
הרבה  גדול נס הוא המטר נטילת הרי מסיני, למשה

יותר.
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תורה" של "יינה גם מכיל רש"י ושני 32פירוש ,
פנימיות  של לענין גם קשורים אלו רש"י פירושי
תורת  עלֿפי מואר שהוא כפי – התשובה לענין התורה,

החסידות.

אל  הגיעה האחרות, המכות ככל "ברד", מכת
ולא  בקדושֿברוךֿהוא מרד אשר חטאו, עקב פרעה
אמר  הוא כאשר אך ממצרים. ישראל בני את שחרר

על  וחרטה וידוי – הרשעים" ועמי ואני "חטאתי...
קבלה  – לעמוד" תוסיפו ולא אתכם ו"ואשלחה העבר,
– העונש את בתשובה זו חזרתו ביטלה לעתיד,

ארצה". נתך לא ומטר והברד הקולות "ויחדלו

כה  היתה תשובתו האם השאלה: מתעוררת כאן אך
הברד, את העונש, את לבטל בכוחה שהיה עצומה,

oihelgl החטא של תוצאה הוא עונש שכל כיון ?
כנאמר 33עצמו  מייסר,34, עצמו שהרע רעתך", "תייסרך

לחלוטין, החטא את מחקה בתשובה החזרה אם לכן,
של  תוצאה שהוא הברד, עונש את ביטלה היא הרי
של  השני כפירושו להסביר יש זו דעה ולפי – החטא

"לא – התבטלה.wvedרש"י המטר של שמציאותו ,"

של  תשובתו בכוח היה שלא לומר, שאפשר או
– וממילא לחלוטין, החטא את ולשרש למחוק פרעה
כיון  אלא, ממנו. הנובעים הייסורים את לא גם

dyrnay כדי בכך היה די בתשובה, חזר זאת בכל הוא
הברד עונש את החטא dyrnaלהסיר תוצאת את –

לפי  הדברים את להסביר יש זו דעה לפי ממש. בפועל
שהתשובה  – הגיע" "לא – רש"י של הראשון הפירוש

יגיע לא שהעונש כך לידי הוא `mdilהביאה אך ,
במציאותו  .35נשאר
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פרעה  תשובת של בכוחה  אם הספק תלוי במה
לאו? אם העונש), (ואת החטא את לחלוטין לבטל

החטא micediלגבי את מוחקת שתשובתם ברור
טוב  היא יהודי של מהותו החטא בשעת אף לחלוטין.

ש"תקפו 36וקדושה  מפני רק ח"ו עבירה עובר והוא .
לפעול הרע" ולכן,37באמת invrdמרצונוjtidlיצרו .

ובהחלטתו תשובה בעשותו יותר ly`מיד לשמוע
הוא הרע, כמשמעות ayליצר האמיתית, למציאותו

"תשובה". המלה

עוונו  "נעקר מאהבה בתשובה דוקא אמנם,
–38מתחילתו"

שלא  למרות העבר, על גם משפיעה זו (ותשובה
שהרי  לשינוי, הגורם לפני ישתנה שדבר ייתכן

כי: התוצאה, לפני היא ה"סיבה"

הוי' לשם קשורים יהודים ויהיה 39א) הווה היה ,
זה 40כאחד  קשר מחדש התשובה ומעשה עבר 41, ואז ,

כאחד. ועתיד הווה

הנגלה: ובדרך

על  להשפיע יכולה אינה שפעולה זה, כלל ב)
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חו"מ  א. לג, סנהדרין (ראה חוזר" משנה בדבר "טעה הדין לענין משנה"
מסיני. למשה הלכה כמו כ"כ בפשטות אינם מ"מ שם), ת"ת הל' שם.

בדבר ב"טעה האמוראים בזמן בכל dpynוכמו דחוזר – חוזר" (ממש)
בזרעים  משא"כ טועים, היו לא גם סדרים בד' אבל – סדרים ששה
ע"פ  טעם ב) (יג, לחגיגה להאריז"ל הש"ס מלקוטי (להעיר וטהרות
קי, חולין ברש"י וכ"מ הישר. ס' בהקדמת (ר"ת בקיאין היו דלא הסוד)
בהבנת  שחלוקין עכצ"ל שם, התוס' לדעת וגם ובכ"מ. דתנן) (ד"ה סע"ב
להלכה. במסקנא גם ובמילא א) (כ, בברכות כמפורש המשניות טעמי

כא). סוס"ק א, כללים – השדה פאת – חמד בשדי בהנסמן ועיין
כד.32) ע' יום היום
אֿב).33) (יב, אחרון בית בשל"ה בזה הדיעות ראה

שהובאה  כהדיעה מוכח שלאח"ז בהערה המסומנים במקומות
שגם  – ואילך) קכט ע' ח"ב לתניא (לקו"ב לאגה"ת" וב"ביאורים בפנים.

עיי"ש. כן. מוכח בתניא
שם 34) גם וראה ג. ו, ח"א האמצעי) (לאדמו"ר שעה"ת יט. ב, ירמי'

סע"ב. נ,
הוא:35) שברש"י הראשון לפירוש שהטעם לומר, אפשר לכאורה

המטר כבר שנתהווה המטר ze`ivnaמכיון אין כי – ע"ז נס דצ"ל (וי"ל

החטא  ביטול שע"י לומר סברא אין ד'), סעיף כנ"ל במצרים כלל רגיל
בהחטא  תלוי אינו התהוותו לאחרי כי ממציאותו, המטר גם יתבטל
ש"לא  מכיון כי – אינו אבל שם]. שבשל"ה השני' דיעה לפי [ובפרט

ע"י הי' יותר qpנתך" גדול נס – [ובפשטות הגיע" "לא להפירוש גם
מ  הי' שבאם מובן הרי הוצק"], "לא להפי' הי'hgd`תבטלמאשר

הובא  – א) (צז, שבת ו[עיין בסיבתו. שנעשה המטר גם ממילא מתבטל
כאן  אופן בכל אבל וי"ל. כו'. ממהרת משום דרק ז) ד, (שמות בפרש"י
שלא  הזמן כל נמשך נס צ"ל הרי – קיים המטר הי' באם שהרי] שאני,
ראה  – המים בטבע (היפך סוף ים דקריעת נס וכמו ארצה. ויגיע ירד
ונגרים. חוזרים המים היו כרגע הרוח נפסק הי' שבאם פ"ב) שהיחוה"א

ית'.36) אתו באמנה היתה החטא בשעת וגם ספכ"ד: תניא ראה
.51 הערה להלן וראה

ספ"ב.37) גירושין הל' רמב"ם
שם.38) ופרש"י סע"א פו, יומא
פ"ד.39) אגה"ת
פ"ז.40) והאמונה היחוד שער סע"ב. רנז, בזח"ג רע"מ
ספ"ט.41) אגה"ת
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הסבר לפי שבפירוש dfאך ההלכה לחלק בהתאם ,
משמיא  "גמירי הכלל על כאן מסתמך שרש"י רש"י,
אין  מדוע הסבר: נדרש שקלי", לא מישקל יהבי מיהב

מסתפק הכלל wxרש"י שלפי כיון הראשון, בפירוש
באויר  המטר ב"תליית" היה לא שקלי" לא "מישקל

למגנא"? "ניסא

לגבי  המופיע "גמירי", הביטוי הוא: לכך ההסבר
בהלכות  נמצא שקלי", לא מישקל יהבי "מיהב הכלל

דיון  בכך ויש רבים. הביטוי 26וענינים משמעות אם :
כלומר, – מסיני למשה הלכה שזוהי היא, "גמירי"
נחשבת  "גמירי" הביטוי מופיע שלגביה שההלכה

"גמירי" הביטוי שמשמעות או דאורייתא, היא כהלכה
הלכה  נחשבת ואז חכמים, מדברי בקבלה בא שהדבר

דרבנן. לענין זו

הלכה  של ענין איננו ש"גמירי" סוברים כאשר
שקלי" "מישקל – המטר נטילת אז הרי מסיני, למשה
לא  "מישקל הכלל כי לחלוטין, מושללת אינה –
שנטילת  יוצא, זה ולפי דרבנן, "גמירי" רק הוא שקלי"

מצד גם מופלא, כה נס אינה ובהשוואה dlrnlהמטר .
"ניסא  והוא יותר, פלאי הגיע" "לא של שהנס לכך,
הגיע", "לא הראשון, בפירוש הקושי ומפני – למגנא"
שלפיו  הוצק", "לא השני, הפירוש את רש"י מוסיף

לחלוטין. המטר את נטלו

להלכה  נחשב ש"גמירי" דעה שיש כיון אך
מ"לא  יותר פלאי הוא הוצק" "לא זה לפי אשר דאורייתא,
גם  ומביא השני, בפירוש מסתפק רש"י אין לכן הגיע",
הגיע", "לא היא נתך" "לא של שהמשמעות הפירוש את

להלן. שיוסבר וכפי ראשון, כפירוש – ואדרבה

שיש  ליחודיות ההלכה, דרך פי על ההסבר, זהו
השיטה  לפי רש"י: של הפירושים משני אחד בכל
הגיע". ש"לא לבאר יש דאורייתא, ענין הוא ש"גמירי"

השיטה גם oi`yולפי אפשר דאורייתא, ענין זה
הוצק". ש"לא להסביר

.Ê
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כך: על לשאול יש לכאורה, אך,

יש  הלכה, פסק לגבי מופיע "גמירי" הביטוי כאשר
רק  או מסיני למשה הלכה של תוקף לכך יש אם הבדל

רק מדובר כאשר בעניננו, אך רבנן. אודות xexiaaשל
לא  מישקל יהבי מיהב ש"משמיא – מסויימת הנהגה
או  מסיני למשה זאת גילו אם ההבדל מהו – שקלי"
בתוקף  ודאות יש חז"ל שגילו לענין גם חז"ל? ידי על
לקבלה  היא הכוונה ב"גמירי" כאשר שגם וכיון מלא.
הכלל  של מתוקפו מפחית הדבר אין חז"ל, מדברי
כה  המטר נטילת אין מדוע – שקלי" לא "מישקל

מסיני? למשה הלכה שזוהי במקרה כמו פלאית,

קושי: בכך אין דבר של לאמיתו אך

דבר הוא mc`dלמתקבלcbepdנס lkya כפי ,
מצרים  מכות לגבי גם מדובר 27שמפורש כך על אשר ,

מההגיון  יותר רחוק שהדבר שככל מובן, ולכן כאן.
שבו. הנס יותר גדול כך האנושי,

שלנסים  ישראל, גדולי של דעה קיימת אשר (עד
"יש  – ב"נמנעות" להתרחש יכולים הם ואין הגבלה יש
נוגדים  הם כי – הבורא" בחיק קיים טבע לנמנעות

oihelgl,היא המסקנה אך האדם, משכל למתחייב
הנמנעות" "נמנע הוא ברוךֿהוא ).28שהקדושֿ

יש  שקלי", "מישקל של הנס שלגבי מובן, זה ולפי
או  מסיני, למשה בהלכה ידועה זו הנהגה אם הבדל,

חז"ל. ידי על

לדין  כיון 29בדומה – חוזר" משנה, בדבר "טעה :
אינה  בה טעות הרי כך, כל ידועה שבמשנה שההלכה

"טעות", של בהגדרה נכללת

שהדבר  "שוא", לבין "שקר" שבין להבדל בדומה
לשלושה  וידוע ל"גלוי נוגד הוא כאשר רק כך נחשב
שכל  מספיק ולא העם", משאר (לפחות) אדם בני

ומדע" שכל בעלי זאת.30ה"חכמים יודעים

ש"גמירי  בעניננו מקבלים שאם יוצא, זה לפי
בהלכה  ידוע שקלי]" לא מישקל יהבי, מיהב [משמיא
אם  מאשר יותר, הרבה פשוט הדבר הרי מסיני, למשה

בלבד  דרבנן ענין שזהו כשמקבלים 31סוברים ולכן, .
הרי מסיני, למשה כהלכה זו,jtiddזאת מהנהגה

" זאת בכל ilwyכאשר lwyin יותר הרבה מושללת ,"
מאשר  יותר, הרבה גדול נס והיא האדם, שכל לפי

דרבנן. הוא זה שענין כשסוברים
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קה"ת).26) הוצאת – 164 ע' א (כרך מז ג, כללים שד"ח ראה
ועוד.27) יח. טו. ח, פרשתנו ראה

ע' להצ"צ החקירה בס' הובא – תיח סי' הרשב"א שו"ת ראה (28
עיי"ש. ואילך. 68

ת"ת 29) הל' וראה כה. סי' ריש חו"מ שו"ע וש"נ ב. פד, כתובות
ס"א. פ"ב לאדה"ז

שם. רדב"ז וראה ספ"ה. שבועות הל' רמב"ם (30
"דבר 31) כמו הם גם לאח"ז – חז"ל ע"י שנתגלו הענינים שכל דאף
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הלכה  היא ש"גמירי" הדעה שלפי יוצא, מכך
הרבה  גדול נס הוא המטר נטילת הרי מסיני, למשה

יותר.

.Á
‰Ú¯Ù ˙·Â˘˙ Ï˘ ‰ÁÂÎ

תורה" של "יינה גם מכיל רש"י ושני 32פירוש ,
פנימיות  של לענין גם קשורים אלו רש"י פירושי
תורת  עלֿפי מואר שהוא כפי – התשובה לענין התורה,

החסידות.

אל  הגיעה האחרות, המכות ככל "ברד", מכת
ולא  בקדושֿברוךֿהוא מרד אשר חטאו, עקב פרעה
אמר  הוא כאשר אך ממצרים. ישראל בני את שחרר

על  וחרטה וידוי – הרשעים" ועמי ואני "חטאתי...
קבלה  – לעמוד" תוסיפו ולא אתכם ו"ואשלחה העבר,
– העונש את בתשובה זו חזרתו ביטלה לעתיד,

ארצה". נתך לא ומטר והברד הקולות "ויחדלו

כה  היתה תשובתו האם השאלה: מתעוררת כאן אך
הברד, את העונש, את לבטל בכוחה שהיה עצומה,

oihelgl החטא של תוצאה הוא עונש שכל כיון ?
כנאמר 33עצמו  מייסר,34, עצמו שהרע רעתך", "תייסרך

לחלוטין, החטא את מחקה בתשובה החזרה אם לכן,
של  תוצאה שהוא הברד, עונש את ביטלה היא הרי
של  השני כפירושו להסביר יש זו דעה ולפי – החטא

"לא – התבטלה.wvedרש"י המטר של שמציאותו ,"

של  תשובתו בכוח היה שלא לומר, שאפשר או
– וממילא לחלוטין, החטא את ולשרש למחוק פרעה
כיון  אלא, ממנו. הנובעים הייסורים את לא גם

dyrnay כדי בכך היה די בתשובה, חזר זאת בכל הוא
הברד עונש את החטא dyrnaלהסיר תוצאת את –

לפי  הדברים את להסביר יש זו דעה לפי ממש. בפועל
שהתשובה  – הגיע" "לא – רש"י של הראשון הפירוש

יגיע לא שהעונש כך לידי הוא `mdilהביאה אך ,
במציאותו  .35נשאר

.Ë
È¯Ó‚Ï Ú¯‰ ˙‡ ˙˜ÁÂÓ È„Â‰È Ï˘ Â˙·Â˘˙

פרעה  תשובת של בכוחה  אם הספק תלוי במה
לאו? אם העונש), (ואת החטא את לחלוטין לבטל

החטא micediלגבי את מוחקת שתשובתם ברור
טוב  היא יהודי של מהותו החטא בשעת אף לחלוטין.

ש"תקפו 36וקדושה  מפני רק ח"ו עבירה עובר והוא .
לפעול הרע" ולכן,37באמת invrdמרצונוjtidlיצרו .

ובהחלטתו תשובה בעשותו יותר ly`מיד לשמוע
הוא הרע, כמשמעות ayליצר האמיתית, למציאותו

"תשובה". המלה

עוונו  "נעקר מאהבה בתשובה דוקא אמנם,
–38מתחילתו"

שלא  למרות העבר, על גם משפיעה זו (ותשובה
שהרי  לשינוי, הגורם לפני ישתנה שדבר ייתכן

כי: התוצאה, לפני היא ה"סיבה"

הוי' לשם קשורים יהודים ויהיה 39א) הווה היה ,
זה 40כאחד  קשר מחדש התשובה ומעשה עבר 41, ואז ,

כאחד. ועתיד הווה

הנגלה: ובדרך

על  להשפיע יכולה אינה שפעולה זה, כלל ב)
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חו"מ  א. לג, סנהדרין (ראה חוזר" משנה בדבר "טעה הדין לענין משנה"
מסיני. למשה הלכה כמו כ"כ בפשטות אינם מ"מ שם), ת"ת הל' שם.

בדבר ב"טעה האמוראים בזמן בכל dpynוכמו דחוזר – חוזר" (ממש)
בזרעים  משא"כ טועים, היו לא גם סדרים בד' אבל – סדרים ששה
ע"פ  טעם ב) (יג, לחגיגה להאריז"ל הש"ס מלקוטי (להעיר וטהרות
קי, חולין ברש"י וכ"מ הישר. ס' בהקדמת (ר"ת בקיאין היו דלא הסוד)
בהבנת  שחלוקין עכצ"ל שם, התוס' לדעת וגם ובכ"מ. דתנן) (ד"ה סע"ב
להלכה. במסקנא גם ובמילא א) (כ, בברכות כמפורש המשניות טעמי

כא). סוס"ק א, כללים – השדה פאת – חמד בשדי בהנסמן ועיין
כד.32) ע' יום היום
אֿב).33) (יב, אחרון בית בשל"ה בזה הדיעות ראה

שהובאה  כהדיעה מוכח שלאח"ז בהערה המסומנים במקומות
שגם  – ואילך) קכט ע' ח"ב לתניא (לקו"ב לאגה"ת" וב"ביאורים בפנים.

עיי"ש. כן. מוכח בתניא
שם 34) גם וראה ג. ו, ח"א האמצעי) (לאדמו"ר שעה"ת יט. ב, ירמי'

סע"ב. נ,
הוא:35) שברש"י הראשון לפירוש שהטעם לומר, אפשר לכאורה

המטר כבר שנתהווה המטר ze`ivnaמכיון אין כי – ע"ז נס דצ"ל (וי"ל

החטא  ביטול שע"י לומר סברא אין ד'), סעיף כנ"ל במצרים כלל רגיל
בהחטא  תלוי אינו התהוותו לאחרי כי ממציאותו, המטר גם יתבטל
ש"לא  מכיון כי – אינו אבל שם]. שבשל"ה השני' דיעה לפי [ובפרט

ע"י הי' יותר qpנתך" גדול נס – [ובפשטות הגיע" "לא להפירוש גם
מ  הי' שבאם מובן הרי הוצק"], "לא להפי' הי'hgd`תבטלמאשר

הובא  – א) (צז, שבת ו[עיין בסיבתו. שנעשה המטר גם ממילא מתבטל
כאן  אופן בכל אבל וי"ל. כו'. ממהרת משום דרק ז) ד, (שמות בפרש"י
שלא  הזמן כל נמשך נס צ"ל הרי – קיים המטר הי' באם שהרי] שאני,
ראה  – המים בטבע (היפך סוף ים דקריעת נס וכמו ארצה. ויגיע ירד
ונגרים. חוזרים המים היו כרגע הרוח נפסק הי' שבאם פ"ב) שהיחוה"א

ית'.36) אתו באמנה היתה החטא בשעת וגם ספכ"ד: תניא ראה
.51 הערה להלן וראה

ספ"ב.37) גירושין הל' רמב"ם
שם.38) ופרש"י סע"א פו, יומא
פ"ד.39) אגה"ת
פ"ז.40) והאמונה היחוד שער סע"ב. רנז, בזח"ג רע"מ
ספ"ט.41) אגה"ת
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כאשר  אך חדש. דבר יצירת לגבי דוקא אמור העבר,
רק מאוחרת dlbnהיא שפעולה מובן, קודם, מצב

את  מבהירה רק היא כי העבר, על להשפיע יכולה

שיהודי  וכיון העבר. של וקדוש,המצב טוב תמיד הוא
תשובה  יכולה בהעלם, הטוב היה החטא בזמן ורק

כי  למפרע, החטא את לבטל באמצעותה 42מאהבה
milbznשיש והקדושה okהטוב iptl היהודי .43אצל

לעשות  סופו שבודאי יהודי, כל לגבי ידוע ג)

כנאמר  קובעת 44תשובה, ולכן נדח", ממנו ידח לא "כי
שיהיה)mlerlש"45ההלכה  מי (יהיה אדם יעסוק

בא  לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא ומצוות בתורה
בודאי" הדין 46לשמה עליו חל החטא, בשעת אף ולכן .

דמי" כחתוך לחתוך העומד "כל אלא 47של וכדומה, ,

שלו  הרע את לבטל כדי בפועל זאת ליישם שצריך
בפועל).

"מכאן  רק מועילה מיראה" "תשובה ואילו
משהו 34ואילך" נשאר עדיין ואילך מכאן ואפילו ,

שבחטא  בגמרא 48מהרע כנאמר מיראה 49, שבתשובה ,

כשגגות. הזדונות נעשים

ואילך", ש"מכאן הזמן לגבי לפחות זאת, בכל

חלק ידי dfולגבי על שמתבטל – "זדונות" – הרע של
ביטול זהו הרי שרעhlgenתשובה, ,df בטל

מהותו, בעצם לרע קשור אינו שיהודי כיון ממציאותו.
התשובה  גורמת לכן שתקפו", הוא "יצרו רק ובעבירה

מהותו  מתגלית יצרו" ש"תשש ידי שעל ולכן 50לכך, ,
ממציאותו. הרע מתבטל

.È
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שהתש  לכך שהסיבה את כיון לבטל יכולה ובה
ש"יצרו  משום רק עבירה עבר שאדם מפני היא החטא
מה  רק להסיר התשובה צריכה ולכן שתקפו", הוא

הרע שאצלם נח, בני שלגבי מובן, – בו `epiש"נדבק"
להם  נוסף את 51דבר למנוע רק התשובה של בכוחה ,

הרע dyrnaהעונש את לחלוטין לבטל לא אך ,
עצמו  העונש מציאות ואת .52שבחטא,

ואילו  תורה. מתן לאחר נח בני לגבי זאת אך
התחדש iptlyבתקופה לא עדיין כאשר תורה, מתן

בחרת" "ובנו של של 53הענין התשובה שגם לומר, יש ,
הרע. מציאות את לחלוטין לבטל היתה יכולה נח בני

רש"י: של הפירושים שני בין ההבדל וזהו

תורה  מתן לפני שגם יוצא, הראשון הפירוש לפי
את  לבטל נח בני של תשובתם של בכוחה היה לא
המטר  – הגיע" "לא הוא ההסבר ולכן הרע , מציאות

במציאותו  נשאר הוא אך לארץ, הגיע .54לא
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משמע 42) – חולי מחמת זמנו לאחר שבמל מה הטעם גם וזהו
למפרע, על גם המילה שמועלת שם) ובצפע"נ ספ"א מילה (הל' ברמב"ם

רק היא המילה פ'dlbnכי ח"ג בלקו"ש בארוכה (ראה הנשמה עצם את
לא,y"iirתזריע. (נדרים ישראל בערלי אסור ממולים שהנודר ולהעיר .(

ב).
נעשה 43) "מעכשיו" שכשאומר תנאי, על דבר איזה העושה בדוגמת

בעלמא rxtnlהדבר בירור אינו התנאי שקיום אף – התנאי קיום ע"י
גירושין  הל' רמב"ם (ראה בפועל התנאי קיום צ"ל הדבר קיום ובשביל
אהע"ז  שו"ע ב. פד, גיטין רשב"א הכ"ב. פ"ח שם ובמ"מ הי"א פ"ט

סי"ח). סקמ"ג
ידח).44) (לבלתי יד יד, ש"ב
וש"נ.45) א. מז, סוטה
ספל"ט 46) ג'.תניא סעיף פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה .
חמד 47) שדי קכד. ר"ס אה"ע השו"ע נ"כ וראה סע"ב. עב, חולין

קמב. כ, כללים
עליו.48) שמו שמקצת שם: יומא רש"י ראה
ע"ב.49) שם,
גירושין 50) בהל' הרמב"ם ממ"ש וכמובן מיראה. בתשובה גם שזהו

ש  מצד הוא אני" "רוצה שאמירתו אף – הנ"ל ב"באורים dkedספ"ב וראה .
כו' פירושים לקט עם אגה"ת ואילך. קיב ע' ח"ב לתניא (לקו"ב לאגה"ת"
פנימיותה  העונש יראת שמצד התשובה שגם קפחֿט) ע' תשמ"ו) (קה"ת,

בארוכה. עיי"ש הנשמה. עצם שמצד התשובה היא ואמיתתה
מכיון  כי – למפרע מיראה) (תשובה מועלת אינה שמ"מ אלא
הבהמית  ונפשו גופו (כי העונש יראת מצד רק שב שהוא נראה שלהאדם

minilrn.ממש בגילוי בא לא מהותו עצם שמצד הטוב הרי הנשמה), על
רע 51) בעצם הם דעכו"ם לעכו"ם, ישראל בין ההפרש בס' "וכמ"ש

בעצם  הם ישראל משא"כ נוסף. דבר ה"ז טוב דבר איזה בהם יש ואם
דש"פ  (מאמר העצם" על לבד נוסף דבר הוא רע איזה בהם שיש ומה טוב
(בישראל) לבד נוסף דבר הוא ש(החטא) "מאחר ושם: תרנ"ט. בראשית
אומות  חסידי ושאני ספ"א. מתניא ולהעיר תשובה"). ע"ז יועיל ולזאת
כידוע  כו' "מנוגה נשמתם ושרש ספ"ח. מלכים הל' רמב"ם (ראה העולם

ד). מז, ההתפעלות לקונט' ביאורים לקוטי – בסידור" חהמ"צ בשער
שייך 52) "ישראל חטאה: חטא עה"פ לאיכה הצ"צ רשימות ראה

שאין  עכו"ם ("יצאו רפ"ט נזיר ירושלמי גם וראה ותשובה". עבירה בהם
שסד. מצוה סוף חינוך מנחת ב). (נד, תכ"א תקו"ז כפרה"). להן

ס"ד.53) ס' סי' חאו"ח אדה"ז שו"ע ראה
של 54) באופן הייתה פרעה של שתשובתו מפני זהו שלכאורה ואף

בכתוב  מפורש הרי – ובפרש"י)* ל (ט, אלקים" ה' מפני תיראון "טרם
ש" מפני שזהו א) תשובה `ip(י, הל' רמב"ם ראה אבל לבו". את הכבדתי

) באונס וסופו בפשיעה דתחלתו מדין ולהעיר ה"ג. א)פ"ו מב, ב"מ
דאם  ה"ד) פ"ה (שם מדילי' הנ"ל הרמב"ם על יקשה שלא מתורץ –שבזה
ואילך. 67 ע' לקמן וראה ואכ"מ. – הרשע מן ע"ז נפרע האֿל גזירת היא

zepecfd z` (t"kr) `adle o`kn [z"n iptl p"aa mb ± p"al l`xyi oia welig dfa 'id `l z"n mcewy `xaqd itle ,l`xyia] zlhan d`xin daeyz mby s`e (*
eala xneb `ed t"kr d`xid cvn xy`k `wec edf ±mly alaedfy) dlqkl cer aeyi lalzednk"`yn ,(`"t z"db` .a"d a"t daeyz 'ld m"anx d`x ± daeyzd

oiicr" ± "'eb mkz` dgly`e 'eb iz`hg" xn`y zra mby drxtamkpi`mi`xi'idzyne."mklewlwa ecnrz dgexd
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שגם יוצא, השני הפירוש אכן iptlולפי תורה מתן
מציאות  את לבטל נח בני של תשובתם של בכוחה היה
של  שמציאותו הוצק", "לא הוא ההסבר ולכן הרע,

התבטלה. המטר

.‡È
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כיצד  רואים אחרים, רבים במקומות כמו וכאן,
מופלאים" "ענינים מכיל רש"י ששני 55פירוש :

ראשון  שבמבט – נתך" "לא המלים על הפירושים

שני  הם – מילולית משמעות לגבי רק ביניהם נבדלים
המטר שבו האופן לגבי במהותם שונים l`הסברים

גם  ובפירושו המתחיל" ב"דיבור רש"י מצטט ולכן ירד,
נתך". "לא המלה את

שבהן  להלכות קשורים אלו פירושים מכך: ויותר
ולא  בקודש מעלין "גמירי (כגון "גמירי" הביטוי מופיע

ענין 56מורידין" מתברר באמצעותם אשר עד ,(
מתן  לפני נח בני של התשובה אופן לגבי משמעותי

תורה.

(d"kyz `x`e t"y zgiyn)
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א).55) (קפא, שלו שבועות במס' וש"נ.56)של"ה ב. כח, ברכות
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שגם יוצא, השני הפירוש אכן iptlולפי תורה מתן
מציאות  את לבטל נח בני של תשובתם של בכוחה היה
של  שמציאותו הוצק", "לא הוא ההסבר ולכן הרע,

התבטלה. המטר
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כיצד  רואים אחרים, רבים במקומות כמו וכאן,
מופלאים" "ענינים מכיל רש"י ששני 55פירוש :

ראשון  שבמבט – נתך" "לא המלים על הפירושים

שני  הם – מילולית משמעות לגבי רק ביניהם נבדלים
המטר שבו האופן לגבי במהותם שונים l`הסברים

גם  ובפירושו המתחיל" ב"דיבור רש"י מצטט ולכן ירד,
נתך". "לא המלה את

שבהן  להלכות קשורים אלו פירושים מכך: ויותר
ולא  בקודש מעלין "גמירי (כגון "גמירי" הביטוי מופיע

ענין 56מורידין" מתברר באמצעותם אשר עד ,(
מתן  לפני נח בני של התשובה אופן לגבי משמעותי

תורה.

(d"kyz `x`e t"y zgiyn)

•

1
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3

4
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8
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כאשר  אך חדש. דבר יצירת לגבי דוקא אמור העבר,
רק מאוחרת dlbnהיא שפעולה מובן, קודם, מצב

את  מבהירה רק היא כי העבר, על להשפיע יכולה

שיהודי  וכיון העבר. של וקדוש,המצב טוב תמיד הוא
תשובה  יכולה בהעלם, הטוב היה החטא בזמן ורק

כי  למפרע, החטא את לבטל באמצעותה 42מאהבה
milbznשיש והקדושה okהטוב iptl היהודי .43אצל

לעשות  סופו שבודאי יהודי, כל לגבי ידוע ג)

כנאמר  קובעת 44תשובה, ולכן נדח", ממנו ידח לא "כי
שיהיה)mlerlש"45ההלכה  מי (יהיה אדם יעסוק

בא  לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא ומצוות בתורה
בודאי" הדין 46לשמה עליו חל החטא, בשעת אף ולכן .

דמי" כחתוך לחתוך העומד "כל אלא 47של וכדומה, ,

שלו  הרע את לבטל כדי בפועל זאת ליישם שצריך
בפועל).

"מכאן  רק מועילה מיראה" "תשובה ואילו
משהו 34ואילך" נשאר עדיין ואילך מכאן ואפילו ,

שבחטא  בגמרא 48מהרע כנאמר מיראה 49, שבתשובה ,

כשגגות. הזדונות נעשים

ואילך", ש"מכאן הזמן לגבי לפחות זאת, בכל

חלק ידי dfולגבי על שמתבטל – "זדונות" – הרע של
ביטול זהו הרי שרעhlgenתשובה, ,df בטל

מהותו, בעצם לרע קשור אינו שיהודי כיון ממציאותו.
התשובה  גורמת לכן שתקפו", הוא "יצרו רק ובעבירה

מהותו  מתגלית יצרו" ש"תשש ידי שעל ולכן 50לכך, ,
ממציאותו. הרע מתבטל

.È
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שהתש  לכך שהסיבה את כיון לבטל יכולה ובה
ש"יצרו  משום רק עבירה עבר שאדם מפני היא החטא
מה  רק להסיר התשובה צריכה ולכן שתקפו", הוא

הרע שאצלם נח, בני שלגבי מובן, – בו `epiש"נדבק"
להם  נוסף את 51דבר למנוע רק התשובה של בכוחה ,

הרע dyrnaהעונש את לחלוטין לבטל לא אך ,
עצמו  העונש מציאות ואת .52שבחטא,

ואילו  תורה. מתן לאחר נח בני לגבי זאת אך
התחדש iptlyבתקופה לא עדיין כאשר תורה, מתן

בחרת" "ובנו של של 53הענין התשובה שגם לומר, יש ,
הרע. מציאות את לחלוטין לבטל היתה יכולה נח בני

רש"י: של הפירושים שני בין ההבדל וזהו

תורה  מתן לפני שגם יוצא, הראשון הפירוש לפי
את  לבטל נח בני של תשובתם של בכוחה היה לא
המטר  – הגיע" "לא הוא ההסבר ולכן הרע , מציאות

במציאותו  נשאר הוא אך לארץ, הגיע .54לא
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משמע 42) – חולי מחמת זמנו לאחר שבמל מה הטעם גם וזהו
למפרע, על גם המילה שמועלת שם) ובצפע"נ ספ"א מילה (הל' ברמב"ם

רק היא המילה פ'dlbnכי ח"ג בלקו"ש בארוכה (ראה הנשמה עצם את
לא,y"iirתזריע. (נדרים ישראל בערלי אסור ממולים שהנודר ולהעיר .(

ב).
נעשה 43) "מעכשיו" שכשאומר תנאי, על דבר איזה העושה בדוגמת

בעלמא rxtnlהדבר בירור אינו התנאי שקיום אף – התנאי קיום ע"י
גירושין  הל' רמב"ם (ראה בפועל התנאי קיום צ"ל הדבר קיום ובשביל
אהע"ז  שו"ע ב. פד, גיטין רשב"א הכ"ב. פ"ח שם ובמ"מ הי"א פ"ט

סי"ח). סקמ"ג
ידח).44) (לבלתי יד יד, ש"ב
וש"נ.45) א. מז, סוטה
ספל"ט 46) ג'.תניא סעיף פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה .
חמד 47) שדי קכד. ר"ס אה"ע השו"ע נ"כ וראה סע"ב. עב, חולין

קמב. כ, כללים
עליו.48) שמו שמקצת שם: יומא רש"י ראה
ע"ב.49) שם,
גירושין 50) בהל' הרמב"ם ממ"ש וכמובן מיראה. בתשובה גם שזהו

ש  מצד הוא אני" "רוצה שאמירתו אף – הנ"ל ב"באורים dkedספ"ב וראה .
כו' פירושים לקט עם אגה"ת ואילך. קיב ע' ח"ב לתניא (לקו"ב לאגה"ת"
פנימיותה  העונש יראת שמצד התשובה שגם קפחֿט) ע' תשמ"ו) (קה"ת,

בארוכה. עיי"ש הנשמה. עצם שמצד התשובה היא ואמיתתה
מכיון  כי – למפרע מיראה) (תשובה מועלת אינה שמ"מ אלא
הבהמית  ונפשו גופו (כי העונש יראת מצד רק שב שהוא נראה שלהאדם

minilrn.ממש בגילוי בא לא מהותו עצם שמצד הטוב הרי הנשמה), על
רע 51) בעצם הם דעכו"ם לעכו"ם, ישראל בין ההפרש בס' "וכמ"ש

בעצם  הם ישראל משא"כ נוסף. דבר ה"ז טוב דבר איזה בהם יש ואם
דש"פ  (מאמר העצם" על לבד נוסף דבר הוא רע איזה בהם שיש ומה טוב
(בישראל) לבד נוסף דבר הוא ש(החטא) "מאחר ושם: תרנ"ט. בראשית
אומות  חסידי ושאני ספ"א. מתניא ולהעיר תשובה"). ע"ז יועיל ולזאת
כידוע  כו' "מנוגה נשמתם ושרש ספ"ח. מלכים הל' רמב"ם (ראה העולם

ד). מז, ההתפעלות לקונט' ביאורים לקוטי – בסידור" חהמ"צ בשער
שייך 52) "ישראל חטאה: חטא עה"פ לאיכה הצ"צ רשימות ראה

שאין  עכו"ם ("יצאו רפ"ט נזיר ירושלמי גם וראה ותשובה". עבירה בהם
שסד. מצוה סוף חינוך מנחת ב). (נד, תכ"א תקו"ז כפרה"). להן

ס"ד.53) ס' סי' חאו"ח אדה"ז שו"ע ראה
של 54) באופן הייתה פרעה של שתשובתו מפני זהו שלכאורה ואף

בכתוב  מפורש הרי – ובפרש"י)* ל (ט, אלקים" ה' מפני תיראון "טרם
ש" מפני שזהו א) תשובה `ip(י, הל' רמב"ם ראה אבל לבו". את הכבדתי

) באונס וסופו בפשיעה דתחלתו מדין ולהעיר ה"ג. א)פ"ו מב, ב"מ
דאם  ה"ד) פ"ה (שם מדילי' הנ"ל הרמב"ם על יקשה שלא מתורץ –שבזה
ואילך. 67 ע' לקמן וראה ואכ"מ. – הרשע מן ע"ז נפרע האֿל גזירת היא

zepecfd z` (t"kr) `adle o`kn [z"n iptl p"aa mb ± p"al l`xyi oia welig dfa 'id `l z"n mcewy `xaqd itle ,l`xyia] zlhan d`xin daeyz mby s`e (*
eala xneb `ed t"kr d`xid cvn xy`k `wec edf ±mly alaedfy) dlqkl cer aeyi lalzednk"`yn ,(`"t z"db` .a"d a"t daeyz 'ld m"anx d`x ± daeyzd

oiicr" ± "'eb mkz` dgly`e 'eb iz`hg" xn`y zra mby drxtamkpi`mi`xi'idzyne."mklewlwa ecnrz dgexd

`x`e zyxt zegiyÎihewl

שגם יוצא, השני הפירוש אכן iptlולפי תורה מתן
מציאות  את לבטל נח בני של תשובתם של בכוחה היה
של  שמציאותו הוצק", "לא הוא ההסבר ולכן הרע,

התבטלה. המטר
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כיצד  רואים אחרים, רבים במקומות כמו וכאן,
מופלאים" "ענינים מכיל רש"י ששני 55פירוש :

ראשון  שבמבט – נתך" "לא המלים על הפירושים

שני  הם – מילולית משמעות לגבי רק ביניהם נבדלים
המטר שבו האופן לגבי במהותם שונים l`הסברים

גם  ובפירושו המתחיל" ב"דיבור רש"י מצטט ולכן ירד,
נתך". "לא המלה את

שבהן  להלכות קשורים אלו פירושים מכך: ויותר
ולא  בקודש מעלין "גמירי (כגון "גמירי" הביטוי מופיע

ענין 56מורידין" מתברר באמצעותם אשר עד ,(
מתן  לפני נח בני של התשובה אופן לגבי משמעותי

תורה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לאחרי שתיקתה הכי ארוכה, נתקבל מכתבה ממוצש"ק ויחי יעקב בארץ מצרים.

- שמובן שעורר תוכן כתיבתה תמיהתי הכי  ואתחיל מסיומו, במה שכותבת בהערתי השני' 

גדולה, שהרי פשיטא ומפורסם שמאחל הנני לכל אחד ואחת מבני ישראל שיחיו חייהם בההרחבה, לא 

רק בהרחבה רוחנית אלא גם בהרחבה גשמית, כפשוטה ממש, ואף שהנסיון דעושר גדול יותר מהנסיון 

דקו ההפכי ח"ו, ה"ז ענין בעבודתו לקונו של האדם החי חיים מרווחים, אלא שעל כל אחד לחזקו 

ולאמצו ולהורות לו על פרטי הנסיון לפניו עומד, והרי ידועים דברי רבנו הזקן בספרו תורה אור )לא, ג( 

מענין שכר ג' פסיעות שפסע לכבוד השי"ת פסקו לו מלכות כפשוטה בעולם לשלשה דורות - מזה מובן 

שכרו של כאו"א מבני ישראל בעניניו.

שאין   - דברי  והוא  העיקר  במכתבה  שמשמיטה  לפלא  בהרחבה,  החיים  ע"ד  שאמרתי  ומה 

להחליף העיקר )לא רק עיקר ברוחניות, אלא גם עיקר בגשמיות( - בהרחבה חיצונית ועד כדי לשכוח על 

העיקר והטפל ולהשאר בהרחבה חיצונית, ומדגיש הנני חיצוניות, וכוונתי שאינה משבעת רצון של החי 

בהרחבה כי אם בזה שהשכן אומר שפלוני בן פלוני עשיר הוא וכיוצא בזה. אבל כנ"ל אפשרי ואפשרי 

עשירים כר"א בן חרסום וצדיקים גדולים כפשוטם בחייהם היום יומים )יומא לה, ב(, ולמותר להאריך 

עוד יותר בדבר הפשוט...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



כח

פרשת חיי-שרה

בראשית כג, א – ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 
שנה ושבע שנים שני חיי שרה

קמו

טעם דעיקר חיי שרה משנולד יצחק, וזהו "ויהי" בגי' ל"ז 
שנים, וכן בגי' "בכיה", וזהו "ולבכותה"

מספר  שנים1  ל"ז  היו  שרה  חיי  עיקר  שרה.  חיי  ויהיו 
כמ"ש  שנה,  צ'  בת  שהיתה  יצחק  שנולד  משעה  ויהיו, 
בזוה"ק2 פ' חיי שרה דקכ"ג ע"א ע"ש. כי אשה כשאין לה 
בנים נחשבת כמתה, כמו שאמרה רחל הבה לי בנים ואם 
אין מתה אנכי3, א"כ חיי שרה צריך לחשוב מיום שנולד 

לה בן יצחק, והוא ל"ז שנה.
ומיתת שרה הי' מבשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה 

וכמעט שלא נשחט כמ"ש בפרש"י בחומש ע"ש4.
מספר ויהיו מספר בכי"ה5, זה ולבכותה.

לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד יג

קמז

כל ענין עבודת האדם למטה הוא לתקן הפגם וביטול 
ושבירה דתוהו, ורמז לזה בשני חיי שרה

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים 

1( ראה גם בעה"ט. לקוטי תורה מהאריז"ל. אור התורה פרשת חיי 
שרה עמוד קיב-222. ועיין בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור הענין עפ"י 

קבלה. ראה לעיל סימן כא.
2( וז"ל: כד אתעקד יצחק בר תלתין ושבע שנים הוה )כשנעקד יצחק 
הי' בן ל"ז שנים(, וכיון דאתעקד יצחק מיתת שרה )וכיון שנעקד יצחק 
מתה שרה( דכתיב ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה, מאין בא, מהר 
המוריה בא מלמעקד ליה ליצחק )שאברהם בא מהר המורי' מעקדת 
עד שעתא  יצחק  דאתייליד  מיומא  שנין  ושבע  תלתין  ואינון  יצחק(, 
שנעקד(,  העת  עד  יצחק  שנולד  מיום  שנים  הל"ז  )ואותם  דאתעקד 
אינון הוו חיי שרה ודאי כחושבן ויהי"ו בגימטריא תלתין ושבע שנין 
כמה  ויהי"ו(,  כחשבון  שרה  חיי  עיקר  היו  השנים  הל"ז  )אותם  הוו 
דאתמר מדאתיליד יצחק עד דאתעקד )כמו שנאמר שאלו היו שני חיי 
ללמדך  בתורה  חיי שרה  שני  כתוב  ולכן  עד שנעקד,  יצחק משנולד 

כמה שנין חייתה אחר לידת יצחק(.
3( בראשית ל, א.

4( רש"י פסוק ב', לספוד לשרה ולבכותה, נסמכה מיתת שרה לעקידת 
וכמעט  לשחיטה  בנה  שנזדמן  העקידה,  בשורת  ידי  שעל  לפי  יצחק 

שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה.
בפנים  וראה  שרה.  חיי  פרשת  ריש  מהאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )5

הביאור בלקוטי לוי יצחק, ד"ולבכותה" קאי )גם( על שרה.

חו"ב,  ועשרים  כתר6,  בחי'  הוא  מאה  שרה.  חיי  שני 
כי בכתר חכמה בינה  יחיד.  ובשניהם כתיב שנה לשון 
לא הי' פירוד וריבוי גם בתהו. וכמ"ש במשנת חסידים 
מס' אורות הנקודים סופ"ב חוץ משלש ראשונות שקוי 
אור נמשכים מעיגוליהם ומחברם ועיין בפירוש המ"ח 

שם.

וכתיב  ולמטה,  הז' תחתונות מדעת7  הוא  ושבע שנים 
פירוד  בהם  הי'  תחתונות  הז'  כי  רבים,  לשון  שנים  בהם 

וריבוי בבחי' רשות הרבים.

והנה בתהו הי' פגם בכתר, וביטול בחו"ב, )ולא מיתה 
ח"ו, כי לא היו בבחי' רשות הרבים(, ושבירה ומיתה8 בז' 

תחתונות.

הנה  זה.  כל  לתקן  הוא  עבודת האדם למטה  ענין  וכל 
שרה הצדקת תיקנה כל זה, שתיקנה הפגם וביטול ושבירה 

דתהו, זהו ששני חיי' היו ק' וכ' וז'.

אז  הללו,  בחי'  הג'  מכל  לה  השייך  לתקן  וכשגמרה 
נסתלקה ומתה. שמה שמתה עכ"פ, הוא מפני שעדיין לא 

נתקן לגמרי כל הבחי' דתהו.

המות  בלע  כתיב9  הכל  כשיתוקן  לבוא  לעתיד  ורק 
המות  התחיל  בתהו  עתה  כי  דוקא,  בלע  וכתיב  לנצח, 
במלך הראשון שנקרא בלע10, הנה לעתיד לבוא כשיתוקן 

זה, כתיב בלע המות, שיסתלק המות, וד"ל.

לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד כ

6( ראה ביאור הזהר להאדמו"ר האמצעי וה'צמח צדק' ריש פרשת חיי 
שרה. תורת חיים בראשית עמוד קכו, ב ואילך. אור התורה בראשית 
חלק א' עמוד קיא ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק 

א' עמוד רפג. עמוד רצ. עמוד רצד ואילך.
7( ראה עוד בזה בתורה אור עמוד קי, ד )מובא לעיל סימן סה הערה 
20(. תורת חיים בראשית פרשת וירא קיז, א. מאמרי אדמו"ר האמצעי 
מנחם  תורת  רט.  עמוד  בראשית  וש"נ.  תשמג.  עמוד  ב  חלק  דברים 
– ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד תנב ואילך. לקמן סימן קפב 

הערה 15.
אדמו"ר  מאמרי  ב.  פרק  הכלים  שבירת  )ט(  שער  חיים  עץ  ראה   )8
ספר  ואילך.  ח  עמוד  מואב  את  תצר  אל  ד"ה  א'  דברים  האמצעי 
המאמרים תקס"ה חלק ב' עמוד תתקנא. ועיין לקמן פרשת תולדות 

סימן רלט.
9( ישעי' כה, ח.

)וישלח לו, לב(, הנה הראשון נקרא  10( פירוש: הז' מלכים דאדום 
)עיין לעיל סימן טז. לקמן סימן  וכידוע הם מעולם התוהו.  "בלע". 

קמט. קפב(,

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

א. ]תוכן: תורת החסידות - ואבות החסידות, הם 
הכנה להגאולה העתידה. תיבת שד"י ר"ת שניאור 

)אדה"ז(, דובער )המגיד(, ישראל )הבעש"ט([.

א. כ"ד טבת – יום ההילולא דאדמו"ר הזקן – חל ברוב 
ביום  זו–  שנה  ]ובקביעות  וארא1  דפרשת  בשבוע  השנים 
החמישי, "קמי שבתא"2, ויתירה מזו – בתוך הג' ימים3 דשבת 

פ' וארא[.

ע"פ הידוע4 שהמועדים וימים מיוחדים בשנה יש להם 
שייכות עם – ומרומזים בתוכן – הפרשה שקוראים באותו 
זמן, מובן שבפ' וארא יכולים למצוא קשר עם יום ההילולא 
דאדמו"ר הזקן, שביום ההילולא נמצאים בגלוי "כל מעשיו 
"פועל  וה"ה  חייו",  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו 

ישועות בקרב הארץ"5.

הפרשה  בתחלת  מרומזת  בפשטות  ביניהם  השייכות 
– "וארא )אל האבות – פרש"י( אל אברהם אל יצחק ואל 
המגיד  הבעש"ט,   – החסידות  אבות  שד-י";  בא-ל  יעקב 
)מייסדי תורת החסידות הכללית(, ואדמו"ר הזקן )מייסד 
אברהם  הכלליים,  האבות  בדוגמת  הם  חב"ד(–  חסידות 
ויעקב; וכשם שהי' "וארא אל האבות", כך גם אצל  יצחק 
גילוי  ע"י  בעולם,  אלקות  )וארא(  שגילו  החסידות,  אבות 

פנימיות התורה )סתים דקוב"ה(6.

ולהעיר, ששמו של הקב"ה שנתגלה אל האבות – ")א-
)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
)זלמן(,  שניאור  החסידות,  אבות  ג'  של  והעיקריים7( 

דוב)ער(, ישראל.

למתן  הכנה  היתה  הראשונים  האבות  שעבודת  וכשם 
הכניסה   – מכן  ולאחר  מצרים  וגאולת  גלות  לאחרי  תורה 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשר  ישראל,  לארץ 
"וארא  )לאחרי  הכתובים  בהמשך  כמסופר   – להאבות 
"וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ  גו'"(8: 
אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם  גו',  כנען 
מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי, לכן )ע"פ אותה 
גו' והצלתי  השבועה9( אמור לבנ"י אני ה' והוצאתי אתכם 
והבאתי אתכם אל הארץ אשר  גו'  ולקחתי  גו'  וגאלתי  גו' 
נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי 

1( ובשנת ההסתלקות תקע"ג היתה הקביעות דכ"ד טבת ביום א' פ' וארא, במוצש"ק 

"אחר שהתפלל ערבית והבדלה" )הקדמת בני המחבר לשו"ע אדה"ז(.

2( פסחים קו, סע"א.

3( הנחשבים )בכמה ענינים( לנקודה אחת ]ולדוגמא: כל פחות משלשה כלבוד דמי 

)שבת צז, א. רמב"ם הל' שבת פט"ז ה"ח(. הבדלה ושמו"ת עד יום ג' )שו"ע אדה"ז 

או"ח סרצ"ט ס"ח. סרפ"ה ס"ה(. ועוד[.

4( של"ה חלק תושב"כ ר"פ וישב )רצז, א(.

5( תניא אגה"ק סי' ז"ך וכ"ח.

6( ראה זח"ג עג, א.

7( ובפרש ששמו השני של אדה"ז והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( הוא 

בלע"ז.

8( ו, ד-ח.

9( פרש"י עה"פ ד"ה לכן.

אותה לכם מורשה" – כמו"כ עבודת אבות החסידות היא 
התורה  פנימיות  וגילוי  והשלימה  האמיתית  לגאולה  הכנה 
)והוצאתי,  הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע11  לע"ל10, 
העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי,  והצלתי, 
מארץ  צאתך  "כימי   – מצרים  לגאולת  מדמים  שאותה 

מצרים אראנו נפלאות"12.

טו. ...ולסיים בהוראה בנוגע לפועל:

ביותר,  ונכון  כדאי   – דאדה"ז  ההילולא  יום  עם  בקשר 
דאדה"ז,  בתורה  עתים  בקביעות  יוסיפו  ואחת  אחד  שכל 
עם  ביחד  התניא,  ובספר  ערוך  בשולחן   – ובמיוחד 
בנגלה  הביאורים  הן   – נשיאנו  מרבותינו  בזה  הביאורים 
דתורה )מאדה"ז, מאדמו"ר האמצעי, שנדפס ספר פסקי 
דינים שלו לאחרונה, ועאכו"כ מהצ"צ, ומרבותינו נשיאינו 

ממלאי מקומם(, והן בפנימיות התורה, תורת החסידות.

מחוייבות  נשים  שגם  כיון  ואחת,  אחד  כל   – וכאמור 
פנימיות  ובלימוד  להן,  הצריכות  בהלכות  התורה  בלימוד 
כו',  בה'  ואמונה  ה'  ויראת  ה'  לאהבת  )שמביאה  התורה 

מהמצוות התמידיות שבהן מחוייבים כולם13(.

בדיוק   – מעתיקה  היתה  ע"ה  מורתי  שאמי  ולהעיר,   -
אבי'  בבית  מגיעים  שהיו  חסידות  מאמרי   – ובמהירות 
)חסיד עוד מאדמו"ר מהר"ש(, כפי שהי' נהוג בזמנים ההם, 
והיו  וציפו שיגיע מאמר חסידות מליובאוויטש,  שהמתינו 
שבקרוב  ויה"ר  וכו'.  העתקות  בכמה  מיד  אותו  מעתיקים 
ממש נזכה לשלימות הגילוי דתורת אדה"ז – ספריו וכתבי-

הענינים  את  בדפוס  וידפיסו  וכו',  מעתיקים  ושל  שלו  יד 
שהנם עדיין בכתבי־יד.

דספרי  בהדפסה  ריבוי  האחרונות  בשנים  שנוסף  וכפי 
 – במיוחד  לאחרונה  כולל  נשיאינו,  רבותינו  של  חסידות 
מודפסים  שהיו  הספרים  של  מרובעות  באותיות  דפוס 

לע"ע באותיות רש"י, כמדובר כמ"פ.

ויה"ר שע"י ההוספה בהדפסת ספרי חסידות ימהר זה 
עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה, כידוע הסיפור 
למטה  כפשוטה,  הגאולה   – הלקו"ת  הדפסת  עם  בקשר 

מעשרה טפחים.

כל  אלא  ח"ו,  בגלות  ישאר  לא  ויחיד  אחד  יהודי  ואף 
בגופים  כנשמות  ובבנותינו,  בבנינו  ובזקינינו  בנערינו  בנ"י, 
בתכלית השלימות – נגאלים בגאולה האמיתית והשלימה.

ועוד והוא העיקר – תיכף ומיד ממש.

תורת מנחם התוועדיות ה'תשנ"א ח"ב עמוד 163 – 

משיחות ש"פ וארא כ"ו טבת מבה"ח שבט ה'תשנ"א

10( ראה שה"ש א, ב ובפרש"י.

11( ראה בארוכה ד"ה והי' אור הלבנה תרנ"ד )סה"מ ע' קכד ואילך(. לכן אמור לבנ"י 

תרנ"ח )סה"מ ע' פז ואילך(. תרע"ח )סה"מ ע' קלט ואילך(. ובכ"מ.

12( מיכה ז, טו.

13( אגרת המחבר שבריש ספר החינוך )בסופה(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא



x`e`ל zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy

ß zah 'k oey`x mei ß
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑?"הּזה לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה על מׁשּפט אּתֹו .ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

'‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים טֹוב ׂשכר לׁשּלם ּדברי נאמן לקּים ּכיֿאם «…∆≈»¬ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּדּברּתי
ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכׁשהּוא

ׂשכר  לּתן נאמן ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, ."ּוׁשמרּתם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 828 'nr ,a jxk b"nyz zeiecreezd .b"nyz `x`e zyxt zay zgiy)

וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' אברהםאברהםאברהםאברהם אלאלאלאל ואראואראואראוארא ממממׁשׁשׁשׁשהההה............ אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב־ג)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת (ּבסֹוף לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּדברי
הרעתה", "לּמה לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: והּקּב"ה הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ּדקדּׁשה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻחכמה
ּבׂשכלֹו, מּובנת רק לא שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל עבֹודתֹו אבל נפילת־רּוח, יגרם הּגלּות ׁשחׁש ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹויּתכן 

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ּבחׁש ּגם ׁשאז ("וארא"), ּבגלּוי לֹו נראית ההפרעֹות.אּלא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
עֹולם. עד אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, אלקּות ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּכח
ׁשּיכת  אלקּות ׁשראּית להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל "וארא (ולא סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם – לּדבר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹרמז

מּיׂשראל. אחד ְְִִֵֶָָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

הההה'''' אניאניאניאני אליואליואליואליו ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
והּתכלית  ׁשהּמּטרה למׁשה, הֹודיע הּקּב"ה הּזה": לעם הרעתה "לּמה מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹמבאר

ּביֹותר. קׁשה ּגלּות ּתחּלה להיֹות צריכה זה, נעלה לגּלּוי לזּכֹות ּוכדי הוי', ׁשם התּגּלּות היא מצרים ּגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשל
סתם  רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגאּולה ׁשאינּה העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכׁשם

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא מּיצר־הרע), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּגאּולה
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ספרֹו, ּבתחּלת ּבלבד". ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק יהיה "ׁשּלא – הּיד ספר ּבסּיּום הרמּב"ם ּכּונת עמק ּגם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹזה

– ּבראׁשי־ּתבֹות רק (אּלא ּבמפרׁש הוי' ׁשם הרמּב"ם הזּכיר לא ה', ידיעת מצות החכמהחכמהחכמהחכמֹוֹוֹוֹות ת ת ת לגּבי ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודדדד ההההּיּיּיּיססססֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת "),""""יסיסיסיסֹוֹוֹוֹודדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
"לדעת  ּבמפרׁש, וכֹותב הרמּב"ם מדּגיׁש – העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן אבל ראׁשֹון". מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוכתב

הוי'. ׁשם ּגּלּוי – ה'" ֲִֵֶָָאת

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות ÈcL.אל Ï‡a∑ ׁשּדי הב אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן הבטחֹות ‰'.טחּתים ÈÓLe »≈»ֶָָ¿≈«»ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ¿ƒ
Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï∑נֹודעּתי לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הֹודעּתי ׁשּלי,לא אמּתית ּבמּדה להם נּכרּתי לא – …«¿ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

קּימּתי  ולא הבטחּתים ׁשהרי ּדברי, לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא .ׁשעליה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ֵֵֵֵָָָָָָָָוארא וארא וארא וארא 
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,'ערּו וה'ּׁשלחן הּתניא ּבעל הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻכ"ד

הּזקן: אדמּו"ר ׁשל ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוראה
ראׁש־ּתיבת היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ּבמפרׁש,אאאאֹוֹוֹוֹור ר ר ר "וארא" אחת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

את  ׁשהאיר ׁשם על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל לׁשמֹו מתאים זה ּדבר ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּופעם
החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ּובאֹור הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור – אֹורֹות ּבׁשני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהעֹולם

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh zegiy ihewl)

האבהאבהאבהאבֹוֹוֹוֹותתתת ג)אלאלאלאל ו, היֹותם (רש"י מּפני ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ראּיה לבחינת זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
האבֹות  ׁש"ּבחינת ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ּבירּוׁשה ּתעבר זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ּבני ׁשל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאבֹות

אדם". ּבכל להיֹות צריכה האבֹות ּבחינת . . ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להםלהםלהםלהם ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא הההה'''' ג)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמימימימי (ו, ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  לגּלּוי ּבמּתן־ּתֹורה זכּו ּבני־יׂשראל ואּלּו הוי', ׁשם לגּלּוי זכּו לא למּתן־ּתֹורה, קדמּו אׁשר ׁשהאבֹות, ּבחסידּות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמבאר
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לי `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy

ß zah 'k oey`x mei ß

å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑?"הּזה לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה על מׁשּפט אּתֹו .ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

'‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים טֹוב ׂשכר לׁשּלם ּדברי נאמן לקּים ּכיֿאם «…∆≈»¬ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּדּברּתי
ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכׁשהּוא

ׂשכר  לּתן נאמן ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, ."ּוׁשמרּתם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 828 'nr ,a jxk b"nyz zeiecreezd .b"nyz `x`e zyxt zay zgiy)

וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' אברהםאברהםאברהםאברהם אלאלאלאל ואראואראואראוארא ממממׁשׁשׁשׁשהההה............ אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב־ג)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת (ּבסֹוף לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּדברי
הרעתה", "לּמה לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: והּקּב"ה הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ּדקדּׁשה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻחכמה
ּבׂשכלֹו, מּובנת רק לא שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל עבֹודתֹו אבל נפילת־רּוח, יגרם הּגלּות ׁשחׁש ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹויּתכן 

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ּבחׁש ּגם ׁשאז ("וארא"), ּבגלּוי לֹו נראית ההפרעֹות.אּלא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
עֹולם. עד אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, אלקּות ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּכח
ׁשּיכת  אלקּות ׁשראּית להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל "וארא (ולא סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם – לּדבר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹרמז

מּיׂשראל. אחד ְְִִֵֶָָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

הההה'''' אניאניאניאני אליואליואליואליו ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
והּתכלית  ׁשהּמּטרה למׁשה, הֹודיע הּקּב"ה הּזה": לעם הרעתה "לּמה מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹמבאר

ּביֹותר. קׁשה ּגלּות ּתחּלה להיֹות צריכה זה, נעלה לגּלּוי לזּכֹות ּוכדי הוי', ׁשם התּגּלּות היא מצרים ּגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשל
סתם  רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגאּולה ׁשאינּה העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכׁשם

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא מּיצר־הרע), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּגאּולה
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`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
ספרֹו, ּבתחּלת ּבלבד". ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק יהיה "ׁשּלא – הּיד ספר ּבסּיּום הרמּב"ם ּכּונת עמק ּגם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹזה

– ּבראׁשי־ּתבֹות רק (אּלא ּבמפרׁש הוי' ׁשם הרמּב"ם הזּכיר לא ה', ידיעת מצות החכמהחכמהחכמהחכמֹוֹוֹוֹות ת ת ת לגּבי ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודדדד ההההּיּיּיּיססססֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת "),""""יסיסיסיסֹוֹוֹוֹודדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
"לדעת  ּבמפרׁש, וכֹותב הרמּב"ם מדּגיׁש – העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן אבל ראׁשֹון". מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוכתב

הוי'. ׁשם ּגּלּוי – ה'" ֲִֵֶָָאת

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות ÈcL.אל Ï‡a∑ ׁשּדי הב אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן הבטחֹות ‰'.טחּתים ÈÓLe »≈»ֶָָ¿≈«»ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ¿ƒ
Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï∑נֹודעּתי לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הֹודעּתי ׁשּלי,לא אמּתית ּבמּדה להם נּכרּתי לא – …«¿ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

קּימּתי  ולא הבטחּתים ׁשהרי ּדברי, לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא .ׁשעליה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ֵֵֵֵָָָָָָָָוארא וארא וארא וארא 
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,'ערּו וה'ּׁשלחן הּתניא ּבעל הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻכ"ד

הּזקן: אדמּו"ר ׁשל ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוראה
ראׁש־ּתיבת היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ּבמפרׁש,אאאאֹוֹוֹוֹור ר ר ר "וארא" אחת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

את  ׁשהאיר ׁשם על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל לׁשמֹו מתאים זה ּדבר ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּופעם
החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ּובאֹור הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור – אֹורֹות ּבׁשני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהעֹולם

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh zegiy ihewl)

האבהאבהאבהאבֹוֹוֹוֹותתתת ג)אלאלאלאל ו, היֹותם (רש"י מּפני ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ראּיה לבחינת זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
האבֹות  ׁש"ּבחינת ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ּבירּוׁשה ּתעבר זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ּבני ׁשל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאבֹות

אדם". ּבכל להיֹות צריכה האבֹות ּבחינת . . ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להםלהםלהםלהם ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא הההה'''' ג)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמימימימי (ו, ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  לגּלּוי ּבמּתן־ּתֹורה זכּו ּבני־יׂשראל ואּלּו הוי', ׁשם לגּלּוי זכּו לא למּתן־ּתֹורה, קדמּו אׁשר ׁשהאבֹות, ּבחסידּות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמבאר

Ï‡aג  ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿
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x`e`לב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
את ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר צריכים היּו הּתֹורה, לקּבלת 'ּכלים' יהיּו יּסּורים קקקקׁשׁשׁשׁשיייייׂשראל העבֹודה"). ("ּתכּבד הּׁשעּבּוד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ ְְֲִִִִִִִִַַָָֹֹ

הּמצֹות. לקּיּום אֹותם ו'הכׁשירּו' ּבּטּול ּבהם ּפעלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָאּלּו

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«

i"yx£ÔÎÏ∑ הּׁשבּועה אֹותּה ‰'.עלּֿפי È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡∑ ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑ »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆
ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן הבטחּתיו, כן ÌÈ¯ˆÓ.ּכי ˙Ï·Ò∑ מצרים מּׂשא .טרח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
ìà ýåýé éðà ék ízòãéåýíëúà àéöBnä íëé ¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½

:íéøöî úBìáñ úçzî¦©−©¦§¬¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

מר  והן ּבתׁשּובה, מדרגֹות ד' ׁשּיׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי "סּור מבאר ורדפהּו": ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ּבּכתּוב ּמזֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
את  ולעקר העבר על להתחרט - ּתׁשּובה לעׂשֹות וצרי ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ּגׁשמּיים ּבעֹונֹות יפּגם "ׁשּלא - ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹמרע"
"ועׂשה  עלמין. ּכל ממּלא ּבבחינת אלקּות ּגילּוי ׁשּיהיה אּלא "יתּבר ואחדּותֹו מּיחּודֹו להּפרד ירצה ׁשּלא כּו' הרע מן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹרצֹונֹו
ׁשּיתמּלא  ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה ו"ּכדי ּותפּלה" ּבתֹורה עצמֹו את ליּגע טֹוב ועׂשה ּבמצֹות, ממעט "ׁשהּוא על הּתׁשּובה - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָטֹוב"
סֹובב  ׁשהּוא הוי' ּבׁשם ּולהּדבק להתקּׁשר . . עצּומה ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי זה על מצות־עׂשה, ּבבּטּול ׁשחסר האֹור ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּגם
עיּלאה  ּתׁשּובה ּבחינת הּוא ׁשלֹום" "ּבּקׁש ּתּתאה. ּתׁשּובה ּבחינת הן אּלּו ּתׁשּובה ּבחינֹות ּוב' מּקיף". ּובחינת עלמין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָּכל
ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נעם ּדרכי ו"ּדרכיה מּטה" ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ׁש"מׂשים הּתֹורה על־ידי ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשהּוא
נגלה  ּכנגד ּבחינֹות, ּב' ּבזה ויׁש עלמין". ּכל ּוממּלא עלמין ּכל מּסֹובב ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור "לעצמּות מּגיע ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעל־ידי ־זה

הּתֹורה. ּופנימּיּות ְְִִַָָּדתֹורה
ּבחינֹות  ד' ּכנגד הן הּלׁשֹונֹות ד' הרי זה ּולפי הּנ"ל. ּתׁשּובה ּבחינֹות ד' ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' הּתֹורה', ּב'אֹור מבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּנה
"צל", מּלׁשֹון הּוא "והּצלּתי" מרע. סּור ענין הּוא מצרים) מּטמאת (הּיציאה מצרים" סבלֹות מּתחת אתכם "והֹוצאתי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻאּלּו:
גֹו'". ּכּסיתי ידי "ּובצל נאמר: זה ׁשעל ּכּנ"ל, הּמצֹות על־ידי ׁשּנמׁש עלמין ּכל הּסֹובב אֹור - הּמּקיף ּבחינת ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
ּכנגד  - ּובפרטּיּות ּתֹורה", ּבתלמּוד ׁשעֹוסק מי אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל: רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, ּכנגד הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ"וגאלּתי"
ענין  והּוא ּברּו־הּוא, אין־סֹוף ּבאֹור האמיּתי הּיחּוד הינּו לעם", לי אתכם "ולקחּתי חז"ל. מאמר ּכפׁשטּות ּדתֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנגלה
וזֹוהי  וׁשּנּויים, מהתחּלקּות ׁשּלמעלה ּבבחינה ׁשּזהּו והינּו לעֹולם", זז אינֹו "לי" ׁשּנאמר מקֹום (ּד"ּכל הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפנימּיּות
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`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
הוי'"]. אני ּכי וידעּתם הוי'... אני לבני־יׂשראל אמֹור "לכן הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר [ּכפי ְְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהוי'

לא  הוי' ּד"ׁשמי הענין אלינּו ּׁשּי מה ּבמּתן־ּתֹורה, הוי' ׁשם ׁשּנתּגּלה מאז ׁשנים אלפי עברּו ׁשּכבר מּכיון לׁשאֹול, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
נצחית)? היא הּתֹורה (והרי להם" ְְֲִִִִֵֶַַַָָנֹודעּתי

נעלה  ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון מּכל־מקֹום הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי לֹומר, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
הוי' ּד"ׁשמי ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ּומּצב הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ּכּמבאר ,ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתי י י י לאין־ערֹו ּבערלאלאלאלא " ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי ְְִִִֶֶֶַָָלאֹותֹו

(ã)-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑,ׁשּדי ּבאל להם ּכׁשּנראיתי ּוביניהם וגם ּביני ּבריתי והעמדּתי .הּצבּתי ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ÔÚk ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑:נאמר מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל ּולזרע"אני ל תּתי »≈»∆∆∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ליצחק: ."מגּורי ארץ את כו)אחרי הּׁשבּועה (בראשית את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי לה)אׁשר "אני (בראשית ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר הארץ  ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, קּימּתי אל .ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ä)íâå|øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑,הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׂשראל ּכמֹו ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
kÊ‡Â¯.הּנֹואקים  Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡∑ את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר .הּגֹוי ֲֲִֶַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `k zegiy ihewl)

ּבּבּבּבריתיריתיריתיריתי אתאתאתאת ואזואזואזואזּכּכּכּכרררר .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני נאקתנאקתנאקתנאקת אתאתאתאת ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּתיייי אניאניאניאני ה)וגםוגםוגםוגם (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹ
("ולקחּתי  ּתֹורה ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. לעם הרעֹות לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,

התּבּט ּדֹורׁשת לעם") לי ׁשּבני אתכם ּכדי לכן, ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה את מקּים האדם ּכאׁשר מחלטת, לּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

Ï‡¯NÈה  Èa ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ
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לג `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
את ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר צריכים היּו הּתֹורה, לקּבלת 'ּכלים' יהיּו יּסּורים קקקקׁשׁשׁשׁשיייייׂשראל העבֹודה"). ("ּתכּבד הּׁשעּבּוד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ ְְֲִִִִִִִִַַָָֹֹ

הּמצֹות. לקּיּום אֹותם ו'הכׁשירּו' ּבּטּול ּבהם ּפעלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָאּלּו

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«

i"yx£ÔÎÏ∑ הּׁשבּועה אֹותּה ‰'.עלּֿפי È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡∑ ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑ »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆
ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן הבטחּתיו, כן ÌÈ¯ˆÓ.ּכי ˙Ï·Ò∑ מצרים מּׂשא .טרח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
ìà ýåýé éðà ék ízòãéåýíëúà àéöBnä íëé ¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½

:íéøöî úBìáñ úçzî¦©−©¦§¬¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

מר  והן ּבתׁשּובה, מדרגֹות ד' ׁשּיׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי "סּור מבאר ורדפהּו": ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ּבּכתּוב ּמזֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
את  ולעקר העבר על להתחרט - ּתׁשּובה לעׂשֹות וצרי ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ּגׁשמּיים ּבעֹונֹות יפּגם "ׁשּלא - ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹמרע"
"ועׂשה  עלמין. ּכל ממּלא ּבבחינת אלקּות ּגילּוי ׁשּיהיה אּלא "יתּבר ואחדּותֹו מּיחּודֹו להּפרד ירצה ׁשּלא כּו' הרע מן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹרצֹונֹו
ׁשּיתמּלא  ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה ו"ּכדי ּותפּלה" ּבתֹורה עצמֹו את ליּגע טֹוב ועׂשה ּבמצֹות, ממעט "ׁשהּוא על הּתׁשּובה - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָטֹוב"
סֹובב  ׁשהּוא הוי' ּבׁשם ּולהּדבק להתקּׁשר . . עצּומה ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי זה על מצות־עׂשה, ּבבּטּול ׁשחסר האֹור ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּגם
עיּלאה  ּתׁשּובה ּבחינת הּוא ׁשלֹום" "ּבּקׁש ּתּתאה. ּתׁשּובה ּבחינת הן אּלּו ּתׁשּובה ּבחינֹות ּוב' מּקיף". ּובחינת עלמין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָּכל
ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נעם ּדרכי ו"ּדרכיה מּטה" ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ׁש"מׂשים הּתֹורה על־ידי ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשהּוא
נגלה  ּכנגד ּבחינֹות, ּב' ּבזה ויׁש עלמין". ּכל ּוממּלא עלמין ּכל מּסֹובב ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור "לעצמּות מּגיע ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעל־ידי ־זה

הּתֹורה. ּופנימּיּות ְְִִַָָּדתֹורה
ּבחינֹות  ד' ּכנגד הן הּלׁשֹונֹות ד' הרי זה ּולפי הּנ"ל. ּתׁשּובה ּבחינֹות ד' ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' הּתֹורה', ּב'אֹור מבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּנה
"צל", מּלׁשֹון הּוא "והּצלּתי" מרע. סּור ענין הּוא מצרים) מּטמאת (הּיציאה מצרים" סבלֹות מּתחת אתכם "והֹוצאתי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻאּלּו:
גֹו'". ּכּסיתי ידי "ּובצל נאמר: זה ׁשעל ּכּנ"ל, הּמצֹות על־ידי ׁשּנמׁש עלמין ּכל הּסֹובב אֹור - הּמּקיף ּבחינת ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
ּכנגד  - ּובפרטּיּות ּתֹורה", ּבתלמּוד ׁשעֹוסק מי אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל: רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, ּכנגד הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ"וגאלּתי"
ענין  והּוא ּברּו־הּוא, אין־סֹוף ּבאֹור האמיּתי הּיחּוד הינּו לעם", לי אתכם "ולקחּתי חז"ל. מאמר ּכפׁשטּות ּדתֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנגלה
וזֹוהי  וׁשּנּויים, מהתחּלקּות ׁשּלמעלה ּבבחינה ׁשּזהּו והינּו לעֹולם", זז אינֹו "לי" ׁשּנאמר מקֹום (ּד"ּכל הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפנימּיּות
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הוי'"]. אני ּכי וידעּתם הוי'... אני לבני־יׂשראל אמֹור "לכן הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר [ּכפי ְְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהוי'

לא  הוי' ּד"ׁשמי הענין אלינּו ּׁשּי מה ּבמּתן־ּתֹורה, הוי' ׁשם ׁשּנתּגּלה מאז ׁשנים אלפי עברּו ׁשּכבר מּכיון לׁשאֹול, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
נצחית)? היא הּתֹורה (והרי להם" ְְֲִִִִֵֶַַַָָנֹודעּתי

נעלה  ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון מּכל־מקֹום הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי לֹומר, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
הוי' ּד"ׁשמי ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ּומּצב הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ּכּמבאר ,ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתי י י י לאין־ערֹו ּבערלאלאלאלא " ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי ְְִִִֶֶֶַָָלאֹותֹו

(ã)-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑,ׁשּדי ּבאל להם ּכׁשּנראיתי ּוביניהם וגם ּביני ּבריתי והעמדּתי .הּצבּתי ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ÔÚk ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑:נאמר מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל ּולזרע"אני ל תּתי »≈»∆∆∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ליצחק: ."מגּורי ארץ את כו)אחרי הּׁשבּועה (בראשית את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי לה)אׁשר "אני (בראשית ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר הארץ  ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, קּימּתי אל .ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ä)íâå|øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑,הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׂשראל ּכמֹו ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
kÊ‡Â¯.הּנֹואקים  Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡∑ את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר .הּגֹוי ֲֲִֶַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `k zegiy ihewl)

ּבּבּבּבריתיריתיריתיריתי אתאתאתאת ואזואזואזואזּכּכּכּכרררר .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני נאקתנאקתנאקתנאקת אתאתאתאת ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּתיייי אניאניאניאני ה)וגםוגםוגםוגם (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹ
("ולקחּתי  ּתֹורה ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. לעם הרעֹות לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,

התּבּט ּדֹורׁשת לעם") לי ׁשּבני אתכם ּכדי לכן, ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה את מקּים האדם ּכאׁשר מחלטת, לּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
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להארי יכֹול ראיה ואינֹו לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

זה: טז)מּמקרא ֿ (ירמיה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לטֹובה  האמנה וכלֿׁשּכן ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע לפרענּות, אפּלּו ּדבריו, את מאמן ּדרׁשּוהּו.הּוא (שמות ורּבֹותינּו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

קיא) סנהדרין מׁשה:רבה. ׁשאמר מעלה, ׁשל ה)לענין על (לעיל חבל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר הרעתה"? "למה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
אמרּו ולא ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתּכחין! ולא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹּדאבּדין

ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה אליהם"?לי: אמר B‚Â'.מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ לקּבר אברהם ּוכׁשּבּקׁש ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ¿«¬ƒƒ¿ְְְִִֵֶַָָֹ
מרּבים, ּבדמים ׁשּקנה עד קרקע מצא לא ׂשרה, וכן את חפר, אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק וכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

לג)ּביעקב: "למה (בראשית אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, לנטֹות הּׂשדה" חלקת את "וּיקן ְְְְְְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא אחת, ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרעתה"?.
הֹוצאתי אׁשר ה' "אני נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹואם

היא ועֹוד, ּכׂשדים". ּבּדברים מאּור נמׁשכת אמר הּסמיכה "לכן וגֹו'", ׁשמעּתי אני "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה אפניו", על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר: אני לכן יׂשראל". ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבני

כג) סלע",(ירמיה יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי ּכה ניצֹוצֹות "הלא לכּמה מתחּלק -. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹֻ
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מּלמּטה  הּוא עבֹודתּה ׁשאפן ּבתׁשּובה, ּבחינֹות ד' ׁשהן ולהיֹות כּו'"). מחלקת ולא . . קׁשיא לא ּתּמן "ּדלית הּתֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּפנימּיּות

למעלה. מּלמּטה ׁשל ּבסדר הן הּלׁשֹונֹות ד' ּגם לכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלמעלה,
"וגאלּתי  הרי מּמעׂשה, חׁשּוב ליּמּוד ּדאם ועׂשּיה. ּדלּמּוד ּבחׁשיבּות ּתלּוי הּנ"ל ּבעבֹודה הּבחינֹות ד' ׁשל סדרן ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאמנם,

ׁשּנמנין הּבחינֹות ד' ּבסדר האחרֹונים הם למעלה למעלה למעלה למעלה ולקחּתי" ּבא ממממּלּלּלּלממממּטּטּטּטהההה "והּצלּתי" אז מּליּמּוד, חׁשּוב מעׂשה ואם ; ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מּכּלם. למעלה להיֹותֹו ְְְֲִִַַָָָָֻּבאחרֹונה

ּכתּובים ׁשהם מהּסדר וׁשּנּויֹו הּזקן, אדמּו"ר 'ערּו ּב'ׁשלחן הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל הּסּדּור טעם יבאר ׁשּבכתב ּובזה ּבּתֹורה ּבּתֹורה: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּכּנ"ל, הּתֹורה ענין ׁשהּוא "ולקחּתי", "וגאלּתי" ּבחינֹות ּבאֹות ׁשּבּה) ההלכה חלק ׁשאינֹו ּבמקֹום ׁשּבעל־ּפה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ(ּובּתֹורה
ההלכה  לחלק ׁשּׁשּי הּזקן) (אדמּו"ר 'ערּו ּב'ׁשלחן אּולם הּתֹורה; מעלת ּומדּגׁשת מרּגׁשת עצמּה הּתֹורה מּצד ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻּבאחרֹונה,
ּבאחרֹונה  ּבאה ולכן הּמעׂשה, ּומעלת יתרֹון העיּקר, הּוא ׁשהּמעׂשה היא ההכרעה הרי ׁשּבּתֹורה, והּמעׂשה ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּפסק־ּדין

ּכּנ"ל. הּמעׂשה, ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶַַַַַַ"והּצלּתי"
אחר: ּבאפן ּבזה לבאר יׁש ְְְֵֵֵֶֶַָָֹועֹוד

לׁשאל; יֹודע וׁשאינֹו ּתם רׁשע, חכם, הּוא: סּדּורם ׁשאפן ּבנים", ה"ארּבעה ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' חּיים' עץ ּב'ּפרי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאיתא
ּכֹוס  כּו', אצילּות נגד קּדּוׁש ׁשל א' "ּכֹוס הּכֹוסֹות: ד' סדר ועל־ּדר־זה ויצירה. ּבריאה עׂשּיה, אצילּות, העֹולמֹות: ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּובסדר
ּבבריאה  הּמזֹון ּבברּכת ג' ּכֹוס כּו'. עׂשּיה נגד רׁשע אמר לכן עבֹודה־זרה, עֹובדי היּו מּתחּלה אֹומרים ׁשאנּו הּגדה סּפּור ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּב'

כּו'". ּביצירה ד' ּכֹוס' ִִָכּו',
אצילּות  הּוא הּכֹוסֹות) ּכסדר (ׁשהם ולקחּתי וגאלּתי והּצלּתי והֹוצאתי ּגאּולה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל ּדהּסדר נמצא, זה ּפי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל

יצירה. ּבריאה ְְֲִִִָָָעׂשּיה
הרׁשע  להיֹות ׁשּצרי מדרגתם, סדר לפי זה אין ׁשּלכאֹורה היֹות עם - להחכם הרׁשע נסמ ההּגדה ׁשּבסדר הּטעם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָוהּנה
ּבסדר  ועל־ּדר־זה מרׁשעתֹו; ּולהחזירֹו עליו לפעל יכֹול החכם ּדוקא ּכי לחכם, סמּו יהיה ׁשהרׁשע ּבכדי הּוא - ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלבּסֹוף
לֹו המׁשי לכן כּו' ּגדֹול אֹור צריכה ׁשעׂשּיה לפי לעׂשּיה, סמּו אצילּות "ולּמה חּיים': עץ ּב'ּפרי ּכמבֹואר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמֹות,

אצילּות". מן ְְֲִִִַָמּלמעלה
חכם, הּסדר: להיֹות צרי - הרׁשע הּבן על ּגם - הּבנים ד' ּכל על לפעל - "לבנ "והּגדּת ׁשענינּה ההּגדה, ּבסדר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכן
אדמּו"ר  'ערּו ּב'ׁשלחן אמנם ולקחּתי. וגאלּתי והּצלּתי והֹוצאתי הּכֹוסֹות, ּבסדר ּוכנגדם לׁשאֹול. יֹודע וׁשאינֹו ּתם ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻרׁשע,
לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּתם, חכם, הּוא: הּבנים) (ּבד' הּסדר  ועל־ּפי־זה , .'ערּו 'ׁשלחן על־ּפי מעלתם לפי אֹותם מֹונה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּזקן

והּצלּתי. ולקחּתי, וגאלּתי, והֹוצאתי, הּכֹוסֹות: ּובסדר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָרׁשע.
ּבבחינת  ּכּולם ׁשּיהיּו הּבנים, ד' ּבכל "לבנ ּב"והּגדּת עבֹודתנּו ועל־ידי - נפלאֹות" אראּנּו מצרים מארץ צאת "ּכימי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכתיב.

מּמׁש. ּבקרֹוב והּׁשלמה האמּתית ּבגאּולתנּו - ּגאּולה ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' לכל נזּכה אלקיכם", לה' אּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבנים
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לה `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
להארי יכֹול ראיה ואינֹו לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

זה: טז)מּמקרא ֿ (ירמיה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לטֹובה  האמנה וכלֿׁשּכן ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע לפרענּות, אפּלּו ּדבריו, את מאמן ּדרׁשּוהּו.הּוא (שמות ורּבֹותינּו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

קיא) סנהדרין מׁשה:רבה. ׁשאמר מעלה, ׁשל ה)לענין על (לעיל חבל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר הרעתה"? "למה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
אמרּו ולא ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתּכחין! ולא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹּדאבּדין

ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה אליהם"?לי: אמר B‚Â'.מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ לקּבר אברהם ּוכׁשּבּקׁש ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ¿«¬ƒƒ¿ְְְִִֵֶַָָֹ
מרּבים, ּבדמים ׁשּקנה עד קרקע מצא לא ׂשרה, וכן את חפר, אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק וכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

לג)ּביעקב: "למה (בראשית אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, לנטֹות הּׂשדה" חלקת את "וּיקן ְְְְְְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא אחת, ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרעתה"?.
הֹוצאתי אׁשר ה' "אני נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹואם

היא ועֹוד, ּכׂשדים". ּבּדברים מאּור נמׁשכת אמר הּסמיכה "לכן וגֹו'", ׁשמעּתי אני "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה אפניו", על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר: אני לכן יׂשראל". ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבני

כג) סלע",(ירמיה יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי ּכה ניצֹוצֹות "הלא לכּמה מתחּלק -. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹֻ
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`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
מּלמּטה  הּוא עבֹודתּה ׁשאפן ּבתׁשּובה, ּבחינֹות ד' ׁשהן ולהיֹות כּו'"). מחלקת ולא . . קׁשיא לא ּתּמן "ּדלית הּתֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּפנימּיּות

למעלה. מּלמּטה ׁשל ּבסדר הן הּלׁשֹונֹות ד' ּגם לכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלמעלה,
"וגאלּתי  הרי מּמעׂשה, חׁשּוב ליּמּוד ּדאם ועׂשּיה. ּדלּמּוד ּבחׁשיבּות ּתלּוי הּנ"ל ּבעבֹודה הּבחינֹות ד' ׁשל סדרן ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאמנם,

ׁשּנמנין הּבחינֹות ד' ּבסדר האחרֹונים הם למעלה למעלה למעלה למעלה ולקחּתי" ּבא ממממּלּלּלּלממממּטּטּטּטהההה "והּצלּתי" אז מּליּמּוד, חׁשּוב מעׂשה ואם ; ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מּכּלם. למעלה להיֹותֹו ְְְֲִִַַָָָָֻּבאחרֹונה

ּכתּובים ׁשהם מהּסדר וׁשּנּויֹו הּזקן, אדמּו"ר 'ערּו ּב'ׁשלחן הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל הּסּדּור טעם יבאר ׁשּבכתב ּובזה ּבּתֹורה ּבּתֹורה: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּכּנ"ל, הּתֹורה ענין ׁשהּוא "ולקחּתי", "וגאלּתי" ּבחינֹות ּבאֹות ׁשּבּה) ההלכה חלק ׁשאינֹו ּבמקֹום ׁשּבעל־ּפה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ(ּובּתֹורה
ההלכה  לחלק ׁשּׁשּי הּזקן) (אדמּו"ר 'ערּו ּב'ׁשלחן אּולם הּתֹורה; מעלת ּומדּגׁשת מרּגׁשת עצמּה הּתֹורה מּצד ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻּבאחרֹונה,
ּבאחרֹונה  ּבאה ולכן הּמעׂשה, ּומעלת יתרֹון העיּקר, הּוא ׁשהּמעׂשה היא ההכרעה הרי ׁשּבּתֹורה, והּמעׂשה ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּפסק־ּדין

ּכּנ"ל. הּמעׂשה, ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶַַַַַַ"והּצלּתי"
אחר: ּבאפן ּבזה לבאר יׁש ְְְֵֵֵֶֶַָָֹועֹוד

לׁשאל; יֹודע וׁשאינֹו ּתם רׁשע, חכם, הּוא: סּדּורם ׁשאפן ּבנים", ה"ארּבעה ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' חּיים' עץ ּב'ּפרי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאיתא
ּכֹוס  כּו', אצילּות נגד קּדּוׁש ׁשל א' "ּכֹוס הּכֹוסֹות: ד' סדר ועל־ּדר־זה ויצירה. ּבריאה עׂשּיה, אצילּות, העֹולמֹות: ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּובסדר
ּבבריאה  הּמזֹון ּבברּכת ג' ּכֹוס כּו'. עׂשּיה נגד רׁשע אמר לכן עבֹודה־זרה, עֹובדי היּו מּתחּלה אֹומרים ׁשאנּו הּגדה סּפּור ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּב'

כּו'". ּביצירה ד' ּכֹוס' ִִָכּו',
אצילּות  הּוא הּכֹוסֹות) ּכסדר (ׁשהם ולקחּתי וגאלּתי והּצלּתי והֹוצאתי ּגאּולה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל ּדהּסדר נמצא, זה ּפי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל

יצירה. ּבריאה ְְֲִִִָָָעׂשּיה
הרׁשע  להיֹות ׁשּצרי מדרגתם, סדר לפי זה אין ׁשּלכאֹורה היֹות עם - להחכם הרׁשע נסמ ההּגדה ׁשּבסדר הּטעם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָוהּנה
ּבסדר  ועל־ּדר־זה מרׁשעתֹו; ּולהחזירֹו עליו לפעל יכֹול החכם ּדוקא ּכי לחכם, סמּו יהיה ׁשהרׁשע ּבכדי הּוא - ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלבּסֹוף
לֹו המׁשי לכן כּו' ּגדֹול אֹור צריכה ׁשעׂשּיה לפי לעׂשּיה, סמּו אצילּות "ולּמה חּיים': עץ ּב'ּפרי ּכמבֹואר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמֹות,

אצילּות". מן ְְֲִִִַָמּלמעלה
חכם, הּסדר: להיֹות צרי - הרׁשע הּבן על ּגם - הּבנים ד' ּכל על לפעל - "לבנ "והּגדּת ׁשענינּה ההּגדה, ּבסדר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכן
אדמּו"ר  'ערּו ּב'ׁשלחן אמנם ולקחּתי. וגאלּתי והּצלּתי והֹוצאתי הּכֹוסֹות, ּבסדר ּוכנגדם לׁשאֹול. יֹודע וׁשאינֹו ּתם ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻרׁשע,
לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּתם, חכם, הּוא: הּבנים) (ּבד' הּסדר  ועל־ּפי־זה , .'ערּו 'ׁשלחן על־ּפי מעלתם לפי אֹותם מֹונה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּזקן

והּצלּתי. ולקחּתי, וגאלּתי, והֹוצאתי, הּכֹוסֹות: ּובסדר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָרׁשע.
ּבבחינת  ּכּולם ׁשּיהיּו הּבנים, ד' ּבכל "לבנ ּב"והּגדּת עבֹודתנּו ועל־ידי - נפלאֹות" אראּנּו מצרים מארץ צאת "ּכימי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכתיב.

מּמׁש. ּבקרֹוב והּׁשלמה האמּתית ּבגאּולתנּו - ּגאּולה ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' לכל נזּכה אלקיכם", לה' אּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבנים

(ç)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
dúà ézúðå á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì dúà úúì̈¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬

:ýåýé éðà äLøBî íëì̈¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N∑ ּבכסאי ה להּׁשבע .רימֹותיה »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãáòîe çeø øöwî äLî-ìà¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו ¯Áe.ּתנחּומין לא ¯ˆwÓ∑,קצרה ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹƒ…∆«ְְִִֵֵֶָָָָ

È¯ÓÈÓaח  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
Ôz‡Â ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï d˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿∆≈

:ÈÈ ‡‡ ‡z¯È ÔBÎÏ d˙È»«¿¿À»¬»¿»

˜eÏÈaט  ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·Ï Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(g)éãé úà éúàNðäéúBîéøä Y ¨¨¦¤¨¦£¦¦¨
òáMäì¯oi`W ,DCal dnxdA `l §¦¨©Ÿ©£¨¨§©¨¤¥

rAWp `NW cFr lM drEaW dnxd£¨¨§¨¨¤Ÿ¦§¨
)`"ebe m"`x(:`i ,bi oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨

l` mkz` iz`ade ?Ll rAWp okide"§¥¨¦§©§§¥¥¦¤§¤¤

mW d`xE ."'ebe iz`Up xW` ux`d̈¨¤£¤¨¨¦§¥¨
.eh ,h dingp i"Wx mB d`xE .xE`iAA©¥§¥©©¦§¤§¨

éàñëa¯`QM oMW ,izEklnA xnFlM §¦§¦§©§©§¦¤¥¦¥
zEkln Fpipr)`"eb(.h dxez ¦§¨©§

(h)äLî ìà eòîL àìåeìa÷ àì Y §Ÿ¨§¤Ÿ¤Ÿ¦§

ïéîeçðz¯dlAw oFWl Ff drinW ©§¦§¦¨§©¨¨
inEgpY l` "dWn l`" WExitE ,`id¦¥¤¤¤©§¥

m"`x) dWn(. ¤
çeø øöwî,øöî àeäL éî ìk Y ¦Ÿ¤©¨¦¤¥¥

BúîéLðe Bçeøäøö÷¯xn` okle §¦¨§¨¨§¨¥¨©



x`e`לו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

(âé)éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

:íéøöî õøàî ìàøNé¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּולמליץ  לפה לֹו להיֹות אהרן Ï‡¯NÈ.את Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם אֹותם צּוה .ולסּבל ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â∑ יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מׁשה  ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ּפרעה, אל ׁשליחּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי ּב"אּלה הענין הפסיק .ואהרן, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ß zah `"k ipy mei ß

(ãé)ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑,ואהרן מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֻ
ּתֹולדֹותם ּדר ליחסם ׁשבטים התחיל לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ּגדֹולה (ּוּבפסיקּתא מראּובן. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר לבּדם, ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת .הּללּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

Ôep„wÙeיג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד  Èa ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(bi)ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øaãéåY ©§©¥¤Ÿ¤§¤©£Ÿ
äLî øîàL éôì¯.ai wEqR §¦¤¨©Ÿ¤¨

Bì óøö ,"íéúôN ìøò éðàå"©£¦£©§¨¨¦¥¥
úBéäì ïøäà úà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤©£Ÿ¦§

õéìîìe äôì Bì¯fh ,c lirl d`x §¤§¥¦§¥§¥
mW i"WxaE ,"dtl Ll didi `Ede"§¦§¤§§¤§©¦¨
± xAcz dY`" :a ,f oOwlE ."uilnl"§¥¦§©¨©¨§©¥
itM zEgilWE zEgilW lM zg` mrR©©©©¨§¦§¦§¦
EPvilni Lig` oxd`e ,iRn YrnXW¤¨©§¨¦¦§©£Ÿ¨¦©§¦¤

."drxt ipf`A EPnirhie§©§¦¤§¨§¥©§Ÿ
ìàøNé éða ìà íeöéåíäéìò íeö Y ©§©¥¤§¥¦§¨¥¦¨£¥¤

¯,xnFlM ,l`xUi ipA lr mzF` dEiv¦¨¨©§¥¦§¨¥§©
ipA lr FWExiR "l`xUi ipA l`"¤§¥¦§¨¥¥©§¥
oipr dfi`l ,oM `l m` iM .l`xUi¦§¨¥¦¦Ÿ¥§¥¤¦§¨
xg`n ,"l`xUi ipA" o`M ExMfp¦§§¨§¥¦§¨¥¥©©
ipA z` `ivFdl" KMÎxg` xnF`W¤¥©©¨§¦¤§¥

"'ebe l`xUi)m"`x(i"Wx d`x la` . ¦§¨¥£¨§¥©¦
oxd`e dWnl dEv" :fh ,p ziW`xA§¥¦¦¨§¤§©£Ÿ

."l`xUi ipA l` migElW zFidl¦§§¦¤§¥¦§¨¥
íúBà ìañìå úçða íâéäðäì¯ §©§¦¨§©©§¦§Ÿ¨

mEvie" :ai ,`i xAcOA i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨©§©¥
EidIW zpnÎlr ,l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥©§¨¤¦§

."mkz` mitxgnE mkz` milwFq§¦¤§¤§¨§¦¤§¤
íéøöî Cìî äòøt ìàååéìò íeö Y §¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦¦¨¨¨

¯l`"l KWndA `A "drxR l`e" oMW¤¥§¤©§Ÿ¨§¤§¥§¤
`Ed WExiRd mXW FnkE ,"l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¤¨©¥

lr" FWExiR o`M KM ,"l`xUi ipA lr"©§¥¦§¨¥¨¨¥©
."drxR©§Ÿ

ãBák Bì ÷ìçì¯,zEklOd cFaM cSn ©§Ÿ¨¦©§©©§
lr mxidfdl KxvEde .g ,`i oOwlcM§¦§©¨§§©§©§¦¨©

wFlgl Wi oiCd oOW s` ,KMcFaM ¨©¤¦©¦¥©£¨
zEklOl)a ,gn ziy`xa i"yx d`x(xaM mbe , ©©§§©§¨

lrFtA cFaM FA Ebdp)b ,d i"yxa lirlck(, ¨£¨§©
,mxidfdl KxvEd dYrW xnFl Wi¥©¤©¨§©§©§¦¨
miwl` LiYzp d`x" Fl xn`W ipRn¦§¥¤¨©§¥§©¦¡Ÿ¦
oi` dYrOW rnWnA dide ,"drxtl§©§Ÿ§¨¨§©§©¤¥©¨¥
lr Fxidfd okl ,xzFi cFaM wFlgl Fl©£¨¥¨¥¦§¦©

KM)dcya x`ae cecl likyn(. ¨
íäéøáãa¯`ivFdl" EdGW xnFl Wie §¦§¥¤§¥©¤¤§¦

,"mixvn ux`n l`xUi ipA z ¤̀§¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦
mixAcOW drWA cFaM Fl EwlgIW¤©§§¨§¨¨¤§©§¦
.mixvOn l`xUi ipA z`vFd lr FOr¦©¨©§¥¦§¨¥¦¦§©¦
ENi`kE ,sqFp xaC `Ed "`ivFdl"W F`¤§¦¨¨¨§¦

"l`xUi ipA z` `ivFdlE" aEzM)m"`x(. ¨§¦¤§¥¦§¨¥
BLøãî eäæ¯xEACd lr mB aqEn df ¤¦§¨¤¨©©©¦

`YkQn `A `zlikOA `Ede ,mcFTd©¥§©§¦§¨Ÿ©¤§¨
`Ed df xEAcA xEn`de .bi wxR `gqtC§¦§¨¤¤§¨¨§¦¤

.`v wxR LzFlrdA ixtq iRÎlr©¦¦§¥§©£§¤¤
ìòå ìàøNé øác ìò íeö :BèeLôe§¦¨©§©¦§¨¥§©

äòøt ìà íúeçéìL¯`l ,xnFlM §¦¨¤©§Ÿ§©Ÿ
l`xUil qgId lr mzF` dEiSW¤¦¨¨©©©©§¦§¨¥
lr `N` ,WxcOd WExitM drxtlE§©§Ÿ§¥©¦§¨¤¨©

zEgilXd oipr lre l`xUi oipr¦§©¦§¨¥§©¦§©©§¦
FWExiR "l`" df WExitl mbe .drxtl§©§Ÿ§©§¥¤¤¥
ipA z` `ivFdl" df itlE ."lr"©§¦¤§¦¤§¥
`EdW `N` ,mdipW lr aqEn "l`xUi¦§¨¥¨©§¥¤¤¨¤
l`xUi ipA iAbNW ,mrHA sNgzn¦§©¥©©©¤§©¥§¥¦§¨¥
ux`n m`ivFdl micizrW FWExiR¥¤£¦¦§¦¨¥¤¤
FA ExzIW FWExiR drxt iAblE ,mixvn¦§©¦§©¥©§Ÿ¥¤©§

l`xUi ipA z` `ivFIW icM)m"`x(. §¥¤¦¤§¥¦§¨¥
eäî éeevä øáãe¯ihxR ,xnFlM §©©¦©§©§¨¥

xaM WxFtn iEEiSd zEllM la` ,iEEiSd©¦£¨§¨©¦§¨§¨
ux`n l`xUi ipA z` `ivFdl" o`M̈§¦¤§¥¦§¨¥¥¤¤

."mixvn¦§©¦
øãñ øçàì äiðL äLøôa Løôî§Ÿ̈§¨¨¨§¦¨§©©¥¤

ñçiä¯.Kli`e hk wEqR ©©©¨§¥¨
,ïøäàå äLî øékæäL CBzî àlà¤¨¦¤¦§¦Ÿ¤§©£Ÿ
úéá éLàø älà"a ïéðòä ÷éñôä¦§¦¨¦§¨§¥¤¨¥¥
äLî eãìBð Càéä eðãnìì "íúáà£Ÿ¨§©§¥¥©§Ÿ¤

.eñçéúð éîáe ïøäàå¯ci wEqR §©£Ÿ§¦¦§©£¨
.Kli`eci dxez §¥¨

(ci)íúáà úéá éLàø älàY ¥¤¨¥¥£Ÿ¨
ìL BèáL ñçéì ÷÷æäL CBzî¦¤ª§©§©¥¦§¤
äLî ìéáLa ,ïøäàå äLî ãò éåì¥¦©Ÿ¤§©£Ÿ¦§¦Ÿ¤
Cøc íñçéì ìéçúä ,ïøäàå§©£Ÿ¦§¦§©£¨¤¤
àz÷éñôáe .ïáeàøî íúBãìBz§¨¥§¥¦§¦§¨

äìBãb¯.f `wqR §¨¦§¨
á÷òé íøèðwL éôì :éúéàø̈¦¦§¦¤¦§§¨©£Ÿ

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

ּבׂשֹורת  אפילּו לׁשמע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי עד ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קׁשי להיֹות ׁשהצר הּטעם מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻוצרי
קׁשי  להיֹות הצר מּדּוע מּובן אינֹו מּכל־מקֹום גֹו', אֹותם ועּנּו ועבדּום הּבתרים ּבין ּבברית ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּגאּלה.

.ּכל־ּכ ּפר ּבעבֹודת ְֲִֶֶַַַָָהּׁשעּבּוד
זכּו ּובלבנים ּבחמר מצרים ׁשעּבּוד ׁשעל־ידי אֹור', ּב'תֹורה טבת) (ּדכ"ד ההילּולא ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹא
ּכי  אברהם, ּבימי עדין ּתֹורה נּתנה לא ּולכ הּברזל, ּכּור ּכמֹו וזּכּו ּברּור ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלמּתן־ּתֹורה,
אחר  עד ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי אין־סֹוף אֹור המׁשכת להיֹות העֹולם חמרּיּות ונזּדּכ נתּברר לא עדין אברהם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבימי
כּו', הּטֹוב מן הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחמר הּׁשעּבּוד ק ׁשי על־ידי יׂשראל את ׁשּזּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹיציאת 

וחמרּיּותו. וגׁשמּיּותֹו העֹולם ּגם־ּכן נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכאׁשר

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«

(áé)ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àìðòîLé Cìøò éðàå äòøô é Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôN§¨¨«¦
i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד ׁשּבּתֹורהזה קלֿוחמר לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒֲ

אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ו)ׂשפתים. מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): "ערליֿלב"(שם ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
מהבין, אטּומים ב)– ׁשהּגיד (חבקוק – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם "ׁשתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּבּה, ּומכּסה יט)אטּום אכילתֹו,(ויקרא ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור, וכּסּוי אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" "ׁשלׁש(שם)"וערלּתם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

מּלאכלֹו ּומבּדל ּומכּסה אטּום – ערלים" לכם יהיה .ׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻֻ

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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(âé)éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

:íéøöî õøàî ìàøNé¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּולמליץ  לפה לֹו להיֹות אהרן Ï‡¯NÈ.את Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם אֹותם צּוה .ולסּבל ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â∑ יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מׁשה  ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ּפרעה, אל ׁשליחּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי ּב"אּלה הענין הפסיק .ואהרן, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ß zah `"k ipy mei ß

(ãé)ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑,ואהרן מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֻ
ּתֹולדֹותם ּדר ליחסם ׁשבטים התחיל לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ּגדֹולה (ּוּבפסיקּתא מראּובן. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר לבּדם, ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת .הּללּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

Ôep„wÙeיג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד  Èa ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(bi)ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øaãéåY ©§©¥¤Ÿ¤§¤©£Ÿ
äLî øîàL éôì¯.ai wEqR §¦¤¨©Ÿ¤¨

Bì óøö ,"íéúôN ìøò éðàå"©£¦£©§¨¨¦¥¥
úBéäì ïøäà úà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤©£Ÿ¦§

õéìîìe äôì Bì¯fh ,c lirl d`x §¤§¥¦§¥§¥
mW i"WxaE ,"dtl Ll didi `Ede"§¦§¤§§¤§©¦¨
± xAcz dY`" :a ,f oOwlE ."uilnl"§¥¦§©¨©¨§©¥
itM zEgilWE zEgilW lM zg` mrR©©©©¨§¦§¦§¦
EPvilni Lig` oxd`e ,iRn YrnXW¤¨©§¨¦¦§©£Ÿ¨¦©§¦¤

."drxt ipf`A EPnirhie§©§¦¤§¨§¥©§Ÿ
ìàøNé éða ìà íeöéåíäéìò íeö Y ©§©¥¤§¥¦§¨¥¦¨£¥¤

¯,xnFlM ,l`xUi ipA lr mzF` dEiv¦¨¨©§¥¦§¨¥§©
ipA lr FWExiR "l`xUi ipA l`"¤§¥¦§¨¥¥©§¥
oipr dfi`l ,oM `l m` iM .l`xUi¦§¨¥¦¦Ÿ¥§¥¤¦§¨
xg`n ,"l`xUi ipA" o`M ExMfp¦§§¨§¥¦§¨¥¥©©
ipA z` `ivFdl" KMÎxg` xnF`W¤¥©©¨§¦¤§¥

"'ebe l`xUi)m"`x(i"Wx d`x la` . ¦§¨¥£¨§¥©¦
oxd`e dWnl dEv" :fh ,p ziW`xA§¥¦¦¨§¤§©£Ÿ

."l`xUi ipA l` migElW zFidl¦§§¦¤§¥¦§¨¥
íúBà ìañìå úçða íâéäðäì¯ §©§¦¨§©©§¦§Ÿ¨

mEvie" :ai ,`i xAcOA i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨©§©¥
EidIW zpnÎlr ,l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥©§¨¤¦§

."mkz` mitxgnE mkz` milwFq§¦¤§¤§¨§¦¤§¤
íéøöî Cìî äòøt ìàååéìò íeö Y §¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦¦¨¨¨

¯l`"l KWndA `A "drxR l`e" oMW¤¥§¤©§Ÿ¨§¤§¥§¤
`Ed WExiRd mXW FnkE ,"l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¤¨©¥

lr" FWExiR o`M KM ,"l`xUi ipA lr"©§¥¦§¨¥¨¨¥©
."drxR©§Ÿ

ãBák Bì ÷ìçì¯,zEklOd cFaM cSn ©§Ÿ¨¦©§©©§
lr mxidfdl KxvEde .g ,`i oOwlcM§¦§©¨§§©§©§¦¨©

wFlgl Wi oiCd oOW s` ,KMcFaM ¨©¤¦©¦¥©£¨
zEklOl)a ,gn ziy`xa i"yx d`x(xaM mbe , ©©§§©§¨

lrFtA cFaM FA Ebdp)b ,d i"yxa lirlck(, ¨£¨§©
,mxidfdl KxvEd dYrW xnFl Wi¥©¤©¨§©§©§¦¨
miwl` LiYzp d`x" Fl xn`W ipRn¦§¥¤¨©§¥§©¦¡Ÿ¦
oi` dYrOW rnWnA dide ,"drxtl§©§Ÿ§¨¨§©§©¤¥©¨¥
lr Fxidfd okl ,xzFi cFaM wFlgl Fl©£¨¥¨¥¦§¦©

KM)dcya x`ae cecl likyn(. ¨
íäéøáãa¯`ivFdl" EdGW xnFl Wie §¦§¥¤§¥©¤¤§¦

,"mixvn ux`n l`xUi ipA z ¤̀§¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦
mixAcOW drWA cFaM Fl EwlgIW¤©§§¨§¨¨¤§©§¦
.mixvOn l`xUi ipA z`vFd lr FOr¦©¨©§¥¦§¨¥¦¦§©¦
ENi`kE ,sqFp xaC `Ed "`ivFdl"W F`¤§¦¨¨¨§¦

"l`xUi ipA z` `ivFdlE" aEzM)m"`x(. ¨§¦¤§¥¦§¨¥
BLøãî eäæ¯xEACd lr mB aqEn df ¤¦§¨¤¨©©©¦

`YkQn `A `zlikOA `Ede ,mcFTd©¥§©§¦§¨Ÿ©¤§¨
`Ed df xEAcA xEn`de .bi wxR `gqtC§¦§¨¤¤§¨¨§¦¤

.`v wxR LzFlrdA ixtq iRÎlr©¦¦§¥§©£§¤¤
ìòå ìàøNé øác ìò íeö :BèeLôe§¦¨©§©¦§¨¥§©

äòøt ìà íúeçéìL¯`l ,xnFlM §¦¨¤©§Ÿ§©Ÿ
l`xUil qgId lr mzF` dEiSW¤¦¨¨©©©©§¦§¨¥
lr `N` ,WxcOd WExitM drxtlE§©§Ÿ§¥©¦§¨¤¨©

zEgilXd oipr lre l`xUi oipr¦§©¦§¨¥§©¦§©©§¦
FWExiR "l`" df WExitl mbe .drxtl§©§Ÿ§©§¥¤¤¥
ipA z` `ivFdl" df itlE ."lr"©§¦¤§¦¤§¥
`EdW `N` ,mdipW lr aqEn "l`xUi¦§¨¥¨©§¥¤¤¨¤
l`xUi ipA iAbNW ,mrHA sNgzn¦§©¥©©©¤§©¥§¥¦§¨¥
ux`n m`ivFdl micizrW FWExiR¥¤£¦¦§¦¨¥¤¤
FA ExzIW FWExiR drxt iAblE ,mixvn¦§©¦§©¥©§Ÿ¥¤©§

l`xUi ipA z` `ivFIW icM)m"`x(. §¥¤¦¤§¥¦§¨¥
eäî éeevä øáãe¯ihxR ,xnFlM §©©¦©§©§¨¥

xaM WxFtn iEEiSd zEllM la` ,iEEiSd©¦£¨§¨©¦§¨§¨
ux`n l`xUi ipA z` `ivFdl" o`M̈§¦¤§¥¦§¨¥¥¤¤

."mixvn¦§©¦
øãñ øçàì äiðL äLøôa Løôî§Ÿ̈§¨¨¨§¦¨§©©¥¤

ñçiä¯.Kli`e hk wEqR ©©©¨§¥¨
,ïøäàå äLî øékæäL CBzî àlà¤¨¦¤¦§¦Ÿ¤§©£Ÿ
úéá éLàø älà"a ïéðòä ÷éñôä¦§¦¨¦§¨§¥¤¨¥¥
äLî eãìBð Càéä eðãnìì "íúáà£Ÿ¨§©§¥¥©§Ÿ¤

.eñçéúð éîáe ïøäàå¯ci wEqR §©£Ÿ§¦¦§©£¨
.Kli`eci dxez §¥¨

(ci)íúáà úéá éLàø älàY ¥¤¨¥¥£Ÿ¨
ìL BèáL ñçéì ÷÷æäL CBzî¦¤ª§©§©¥¦§¤
äLî ìéáLa ,ïøäàå äLî ãò éåì¥¦©Ÿ¤§©£Ÿ¦§¦Ÿ¤
Cøc íñçéì ìéçúä ,ïøäàå§©£Ÿ¦§¦§©£¨¤¤
àz÷éñôáe .ïáeàøî íúBãìBz§¨¥§¥¦§¦§¨

äìBãb¯.f `wqR §¨¦§¨
á÷òé íøèðwL éôì :éúéàø̈¦¦§¦¤¦§§¨©£Ÿ

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

ּבׂשֹורת  אפילּו לׁשמע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי עד ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קׁשי להיֹות ׁשהצר הּטעם מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻוצרי
קׁשי  להיֹות הצר מּדּוע מּובן אינֹו מּכל־מקֹום גֹו', אֹותם ועּנּו ועבדּום הּבתרים ּבין ּבברית ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּגאּלה.

.ּכל־ּכ ּפר ּבעבֹודת ְֲִֶֶַַַָָהּׁשעּבּוד
זכּו ּובלבנים ּבחמר מצרים ׁשעּבּוד ׁשעל־ידי אֹור', ּב'תֹורה טבת) (ּדכ"ד ההילּולא ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹא
ּכי  אברהם, ּבימי עדין ּתֹורה נּתנה לא ּולכ הּברזל, ּכּור ּכמֹו וזּכּו ּברּור ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלמּתן־ּתֹורה,
אחר  עד ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי אין־סֹוף אֹור המׁשכת להיֹות העֹולם חמרּיּות ונזּדּכ נתּברר לא עדין אברהם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבימי
כּו', הּטֹוב מן הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחמר הּׁשעּבּוד ק ׁשי על־ידי יׂשראל את ׁשּזּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹיציאת 

וחמרּיּותו. וגׁשמּיּותֹו העֹולם ּגם־ּכן נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכאׁשר

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«

(áé)ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àìðòîLé Cìøò éðàå äòøô é Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôN§¨¨«¦
i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד ׁשּבּתֹורהזה קלֿוחמר לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒֲ

אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ו)ׂשפתים. מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): "ערליֿלב"(שם ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
מהבין, אטּומים ב)– ׁשהּגיד (חבקוק – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם "ׁשתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּבּה, ּומכּסה יט)אטּום אכילתֹו,(ויקרא ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור, וכּסּוי אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" "ׁשלׁש(שם)"וערלּתם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

מּלאכלֹו ּומבּדל ּומכּסה אטּום – ערלים" לכם יהיה .ׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻֻ

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

·Èיב  ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

FnM ,zFvFvip dOkl zwNgzn¦§©¤¤§©¨¦§
dOkl rlQd z` uvFtn WiHRdW¤©©¦§¥¤©¤©§©¨
miwNgzn dxFYd ixaC mB Kke ,miwlg£¨¦§¨©¦§¥©¨¦§©§¦
ziW`xA i"Wx d`xE .miWExiR dOkl§©¨¥¦§¥©¦§¥¦
uvFti WiHtM dxFz ixace" :k ,bl§¦§¥¨§©¦§¥
ip`e ,minrh dOkl miwNgzn ,rlq¤©¦§©§¦§©¨§¨¦©£¦
."iz`A `xwn lW FhEWR aXil§©¥§¤¦§¨¨¦
EpxvFi xaC" :`px oniq i"Wx z"EWaE§©¦¦¨§©§¥
dOkl `vFi ,rlq uvFti WiHtM§©¦§¥¤©¥§©¨
icin `vFi `xwn oi` mlFrlE ,minrh§¨¦§¨¥¦§¨¥¦¥

."FhEWti dxez §
(ai)éàåäòøô éðòîLé Cãçà äæ Y §¥¦§¨¥¦©§Ÿ¤¤¨

äøBzaL øîçå-ì÷ äøNòî¯d`x ¥£¨¨©¨Ÿ¤¤©¨§¥
lTde .g ,cn ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦§©©
l`xUi ipA dnE :`Ed xnFgde§©¤©§¥¦§¨¥
ErnW `l mdl `id daFh drEnXW¤§¨¨¦¨¤Ÿ¨§
Fl `id drx drEnXW drxR ,il ¥̀©©§Ÿ¤§¨¨¨¦

il` rnWi `l i`Ce)m"`x(KxvEde . ©©Ÿ¦§©¥©§§©
Îlw dxUrn cg` df"W siqFdl i"Wx©¦§¦¤¤¤¨¥£¨¨©
xnFgeÎlTdW mEXn ,"dxFYAW xnFgë¤¤©¨¦¤©©¨¤

oYiPW xnFgeÎlw `Ed dxF`kl Fnvr©§¦§¨©¨¤¤¦©
Edf ErnW `l l`xUIX dn iM ,Fkxtl§¨§¦©¤¦§¨¥Ÿ¨§¤
oMÎoi`XÎdn gEx xvwA mdW llbA¦§©¤¥§Ÿ¤©©¤¥¥
`xaq Wi df cbpMW `N` ,drxR©§Ÿ¤¨¤§¤¤¤¥§¨¨
zFid llbA rnWi `l drxRW zxg ©̀¤¤¤©§ŸŸ¦§©¦§©¡
cFaM df oi`e miztU lxr dWn¤£©§¨©¦§¥¤§
mdW xnFl dvxY m`e .zEkln©§§¦¦§¤©¤¥
cFaM ipRn dfe gEx xvTn df ,milEwW§¦¤¦Ÿ¤©§¤¦§¥§

d`A ,zEklOddxFYdWIW EpzricFnE ©©§¨¨©¨¦©§¤¥
cSn drinXd zripnl `xaq xzFi¥§¨¨¦§¦©©§¦¨¦©
gEx xvw cSn xW`n zEklOd cFaM§©©§¥£¤¦©Ÿ¤©
Îlw oFWlA xn`p okle ,l`xUi lW¤¦§¨¥§¨¥¤¡©¦§©
dxFYd dtiqFdX dn Edfe .xnFgë¤§¤©¤¦¨©¨
,xnFge ÎlTd ixg` "miztU lxr ip`e"©£¦£©§¨©¦©£¥©©¨¤
ÎlTd lW `kxiRd oETiY EdGW zFxFdl§¤¤¦©¦§¨¤©©

xnFge)cec ixac(. ¨¤
íéúôN ìøòïëå .íéúôN íeèà Y £©§¨¨¦£§¨©¦§¥

ì ìkàeäL øîBà éðà äìøò ïBL ¨§¨§¨£¦¥¤
"íðæà äìøò" :íeèà¯.i ,e dinxi ¨£¥¨¨§¨¦§§¨

òîMî äîeèà¯.mW i"Wx mB d`x £¨¦§Ÿ§¥©©¦¨

"áì éìøò"¯l`wfgi .dk ,h dinxi ©§¥¥¦§§¨§¤§¥
.f ,cn

ïéáäî íéîeèà¯mixaC i"Wx d`xE £¦¥¨¦§¥©¦§¨¦
mkaal mh` ± mkaal zlxr" :fh ,i¨§©§©§¤Ÿ¤§©§¤

."FiEQike§¦
"ìøòäå äzà íâ äúL"¯.fh ,a wEwag §¥©©¨§¥¨¥£©

äììwä ñBk úeøëMî íèàäå¯Edf §¥¨¥¦¦§©§¨¨¤
mh`d" :mW i"WxaE ."lxrde" WExiR¥§¥¨¥§©¦¨¥¨¥

."al oFdnzaE oFnOWA§¦¨§¦§¥
"øNa úìøò"¯f ,cn l`wfgi iRÎlr ¨§©¨¨©¦§¤§¥
."xUa ilxre"§©§¥¨¨

ízìøòå" .da äqëîe íeèà ãébäL¤©¦¨§ª¤¨©£©§¤
"Búìøò¯.bk ,hi `xwIe ¨§¨©¦§¨

ìécáiL ,øeqà éeqëå íèà Bì eNò£Ÿ¤§¦¦¤©§¦
Búìéëà éðôa¯mYnh`e" :mW i"WxA ¦§¥£¦¨§©¦¨©£©§¤

zFpdNn mYqpe mEh` `di ,Fznih £̀¦¨§¥¨§¦§¨¦¥¨
."EPOn¦¤

ìL""íéìøò íëì äéäé íéðL L ¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦
.Bìëàlî ìcáîe äqëîe íeèà¯ ¨§ª¤ª§¨¦§¨§

.mW `xwIebi dxez ©¦§¨¨



x`e`לח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑ אבּוהי,אח קהת ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק(בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה מּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה לבלבלבלבּדּדּדּדקקקק צריצריצריצרי אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא למדנלמדנלמדנלמדנּוּוּוּו כג)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן ו, ּדֹודתֹו"ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
לוי קהת קהת קהת קהת (ּבת נ ֹולדּואחאחאחאחֹוֹוֹוֹות ת ת ת  היא" ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרןואהרןואהרןואהרן, ׁש"ּדֹודתֹו"ממממׁשׁשׁשׁשהההה אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

ליחס ואהרןואהרןואהרןואהרןּבא ממממׁשׁשׁשׁשהההה עמרם").אתאתאתאת ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְֵֶֶֶֶַָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
את  ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן א יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את מדּגיׁש 'ּדֹודתֹו' ועֹוד: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹזאת

אהרן").ּבּבּבּבניניניני ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ׁש"אחֹות ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

(äë)Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

:íúçtLîì íiåìä©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּביצרֹולעבֹודתּֿכוכבים, קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È·‡Â ‰˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ·ÈÒ Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(k)Búãc ãáëBé"éäeáà úçà" Y¯ ¤¤Ÿ̈£¨£¦
FzcFC lM FnM `l Epide .qFlwpE`§§§©§Ÿ§¨¨

a`d ig` zW` `idW `xwOAW)m"`x(. ¤©¦§¨¤¦¥¤£¦¨¨
`idW cakFi lr zazFM dxFYdW df iM¦¤¤©¨¤¤©¤¤¤¦
`idW DgaW ciBdl icM `Ed ,"FzcFC"¨§¥§©¦¦§¨¤¦
d`EUp dzidW `le ,zqgEin dzid̈§¨§¤¤§Ÿ¤¨§¨§¨

dWxBzpe zdw ig`n cg`l)iaxd(. §¤¨¥£¥§¨§¦§¨§¨
úä÷ úBçà éåì úa¯mB o`M hxtn ©¥¦£§¨§¨¥¨©

qEgId xTirW mEXn ,dia` mW z ¤̀¥¨¦¨¦¤¦©©¦
mB fnxp df xace ,iel zA DzFid `Ed¡¨©¥¦§¨¨¤¦§¨©
dGW ,"cakFi" D`xTW KkA aEzMA©¨§¨¤§¨¨¤¤¤¤
dxFYdW dfe ,iel zaM DqEgi lr dxFn¤©¦¨§©¥¦§¤¤©¨
DqEgi lr dxFn "FzcFC" dtiqFd¦¨¨¤©¦¨

zdw zFg`M)iaxd(.`k dxez ©£§¨
(bk)ïBLçð úBçàeðãîì ïàkî Y¯ £©§¦¨¨©§

oMÎoi`XÎdn .` ,iw `xzA `aÄ¨©§¨©¤¥¥
FzcFC cakFi z` mxnr zgiwNn¦§¦©©§¨¤¤¤¨

zdw zFg`)(mEXn ,oM gikFdl oi` £§¨¥§¦©¥¦
dWn z` qgil icM xaCd aYkp mXW¤¨¦§©©¨¨§¥§©¥¤¤
Îdn ,bi wEqR i"WxA x`FanM ,oxd`e§©£Ÿ©§¨§©¦¨©
aEzMd zpEM oi` oxd` ipaA oMÎoi`X¤¥¥¦§¥©£Ÿ¥©¨©©¨

dGnE ,mqgil"oFWgp zFg`" siqFdW §©£¨¦¤¤¦£©§
df llM EpcOll `AW oaEn)iaxd(d`xE . ¨¤¨§©§¥§¨¤§¥

zFg`" iAB h ,gk ziW`xA i"Wx©¦§¥¦©¥£
zFg`" iAB k ,dk mW i"WxaE ,"zFiap§¨§©¦¨©¥£

."iOx`d oal̈¨¨£©¦

éøö äMà àNBpääéçàa ÷ãáì C¯ ©¥¦¨¨¦¦§Ÿ§©¤¨
m`d ig`l minFC mipA aFxW)` ,iw a"a(. ¤¨¦¦©£¥¨¥

zFig`de mig`d iM x`Fan oiprde§¨¦§¨§¨¦¨©¦§¨£¨
rahl miaFxw md cg` ohAn miclFPd©¨¦¦¤¤¤¨¥§¦§¤©
xTir iM ,FO` Kxi `Ed xAErde ,cg ¤̀¨§¨¨¤¤¦¦¦©
lr oM lre ,FO`n xvFp mc` lW FtEB¤¨¨¨¥¦§©¥©
rxdl m`d ig` rahA `Ed aFxd̈§¤©£¥¨¥§¨©

aihdlE)my `"yxdn(.ck dxez §¥¦
(dk)ìàéèet úBðaîBøúé òøfî Y¯ ¦§¦¥¦¤©¦§

l`ihER `xwPW)gi ,c i"yx lirl d`x(. ¤¦§¨¦¥
íhtL¯.l`ihER `xwp KM mEXnE ¤¦¥¦¨¦§¨¦¥

äøæ-äãBáòì íéìâò¯qia`dW £¨¦©£¨¨¨¤¤¡¦
mpinWde) milbr lik`de(liaWA §¤¡¦£¨¦§¦§¦¨¦§¦

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן מל(לעיל "וּיקם :ואחרּֿכ אחיו", וכל יֹוסף "וּימת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ימים  הארי ולוי ּכּלם חדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ מאֹות ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו זה מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מצרים  מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום אּלא היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשנה
נבלעים  ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ּכל חׁשב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהיה.

האבֹות  ּבׁשני .לּבנים ְִִֵַָָָ

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

ilieyl` axd - mdxa` ly`

ì íäéáàìLeìlä íéèáL äL £¦¤¦§Ÿ¨§¨¦©¨
íñçéå áeúkä øæç BúBî úòLa¦§©¨©©¨§¦£¨
.íä íéáeLçL øîBì ,ícáì ïàk̈§©¨©¤£¦¥

¯.fÎb ,hn ziW`xA d`xeh dxez §¥§¥¦
(fh)'Bâå éåì éiç éðLeeðîð änì Y §¥©¥¥¦§¨¨¦§

éåì ìL åéúBðL¯mihaXd x`W ixde §¨¤¥¦©£¥§¨©§¨¦
ipRn ,sqFi caNn ,mdizFpW Epnp `lŸ¦§§¥¤¦§©¥¦§¥

.Kln didW¤¨¨¤¤
ìkL ,ãeaòMä éîé änk òéãBäì§¦©©¨§¥©¦§¤¨
àì íi÷ íéèáMä ïî ãçàL ïîæ§©¤¤¨¦©§¨¦©¨Ÿ

øîàpL ,ãeaòL äéä¯.e ,` lirl ¨¨¦§¤¤¡©§¥
"åéçà ìëå óñBé úîiå"¯aEzMX dnE ©¨¨¥§¨¤¨©¤¨

mxFc ipal dpEMd ,"`Edd xFCd lke§Ÿ©©©©¨¨¦§¥¨
mihaXd ipal `le ,eig`e sqFi lW¤¥§¤¨§Ÿ¦§¥©§¨¦

eig`e sqFil ipW xFC mdW)iaxd(. ¤¥¥¦§¥§¤¨
Ck-øçàå¯.g wEqR mW §©©¨¨¨

"Lãç Cìî í÷iB"¯did df itlE ¨¨¤¤¨¨§¦¤¨¨
:oFAWgd Kke .mipW 116 wx cEArXd©¦§©¨¦§¨©¤§
`Ed iM) 43 oA FzFidA mixvnl cxi iel¥¦¨©§¦§©¦¦§¤¦
ixdW ,mipW rAx` sqFIn lFcB did̈¨¨¦¥©§©¨¦¤£¥
cr mihaXd lM EclFp mipW raW KFzA§¤©¨¦§¨©§¨¦©

cr mipW WlW odn `vFd ,sqFi clFPW¤©¥¥¥¤¨¨¦©
,oaE`xl iWilW `EdW ,iel clFPW¤©¥¦¤§¦¦¦§¥
rAx` sqFi mcFw clFp ieNW `vnp¦§¨¤¥¦©¤¥©§©
dpW miWlW oA did sqFie ,mipẄ¦§¥¨¨¤§¦¨¨
,raFU lW raWe ,drxt iptl FcnrA§¨§¦§¥©§Ÿ§¤©¤©
mihaXd EcxIWM arx lW mizpWE§¨©¦¤¨¨§¤¨§©§¨¦
rWze miWlW sqFil ixd ,mixvnl§¦§©¦£¥§¥§¦¨¥©
FYcxA dpWWlWe mirAx` iellE ,dpẄ¨§¥¦©§¨¦§¨¨¨§¦§

mixvnl(mdW eizFpXn 43 `ivFYWkE , §¦§©¦§¤¦¦§¨¤¥
94 mixvnA ig ieNW `vnp ,dpW 137¨¨¦§¨¤¥¦©§¦§©¦
mixvnA Eid l`xUi ipAW oeike ,dpẄ¨§¥¨¤§¥¦§¨¥¨§¦§©¦
cr iel zxihROW `vnp ,dpW 210¨¨¦§¨¤¦§¦©¥¦©
Eid mde ,dpW 116 mixvOn mz`ivi§¦¨¨¦¦§©¦¨¨§¥¨

cEArXd zFpW)m"`x(i"Wx d`x la` . §©¦§£¨§¥©¦
ligzd cEArXdW igie zWxR Wix¥¨¨©©§¦¤©¦§¦§¦
EnYYqPW cr ,Epia` awri zxihRn¦§¦©©£Ÿ©¦©¤¦§©§
.cEArXd zxv zngn mAle mdipir¥¥¤§¦¨¥£©¨©©¦§
d`xE .zFwElg zFWxcn mdW xWt`e§¤§¨¤¥¦§¨£§¥

.dfA mipFW mixE`iA i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦¥¦¦¨¤
éøàä éåìåílk ìò íéîé C¯df z`e §¥¦¤¡¦¨¦©ª¨§¤¤

dpn aEzMdX dOn micnFl Ep` `tEB¨¨§¦¦©¤©¨¨¨

`EdW oaEn dGOW ,iel lW eizFpW z ¤̀§¨¤¥¦¤¦¤¨¤
.mNEMn mini Kix`dfi dxez ¤¡¦¨¦¦¨

(kÎgi)éiç éðLe .. úä÷ éiç éðLe§¥©¥§¨§¥©¥
'Bâå íøîòíéãîì eðà äæ ïBaLçî Y ©§¨§¥¤§¤¨§¥¦

ìàøNé éða áLBî ìòúBàî òaøà ©©§¥¦§¨¥©§©¥
áeúkä øîàL äðL¯ziW`xA d`x ¨¨¤¨©©¨§¥§¥¦

.bi ,eh
àlà ,eéä dcáì íéøöî õøàa àlL¤Ÿ§¤¤¦§©¦§©¨¨¤¨
úä÷ éøäL ,÷çöé ãìBpL íBiî¦¤©¦§¨¤£¥§¨

äéä íéøöî éãøBiî¯ziW`xA d`x ¦§¥¦§©¦¨¨§¥§¥¦
.`i ,en

åéúBðL ìk áLç¯miWlW d`n £Ÿ¨§¨¥¨§¦
.WlWe§¨

íøîò úBðLe¯.raWe miWlWE d`n §©§¨¥¨§¦¨¤©
äLî ìL íéðBîLe¯E`vIWM §¦¤Ÿ¤§¤¨§

.mixvOn¦¦§©¦
äðL úBàî òaøà íàöîú àì¯ Ÿ¦§¨¥©§©¥¨¨

.dpW miXnge zF`n WlW `N ¤̀¨§¥©£¦¦¨¨
éðLa íéðaì íéòìáð íéðL äaøäå§©§¥¨¦¦§¨¦©¨¦¦§¥

úBáàä¯.mW ziW`xA i"Wx mB d`x ¨¨§¥©©¦§¥¦¨
.n ,ai oOwlEhi dxez §©¨



לט `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑ אבּוהי,אח קהת ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק(בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה מּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה לבלבלבלבּדּדּדּדקקקק צריצריצריצרי אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא למדנלמדנלמדנלמדנּוּוּוּו כג)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן ו, ּדֹודתֹו"ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
לוי קהת קהת קהת קהת (ּבת נ ֹולדּואחאחאחאחֹוֹוֹוֹות ת ת ת  היא" ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרןואהרןואהרןואהרן, ׁש"ּדֹודתֹו"ממממׁשׁשׁשׁשהההה אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

ליחס ואהרןואהרןואהרןואהרןּבא ממממׁשׁשׁשׁשהההה עמרם").אתאתאתאת ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְֵֶֶֶֶַָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
את  ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן א יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את מדּגיׁש 'ּדֹודתֹו' ועֹוד: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹזאת

אהרן").ּבּבּבּבניניניני ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ׁש"אחֹות ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

(äë)Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

:íúçtLîì íiåìä©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּביצרֹולעבֹודתּֿכוכבים, קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È·‡Â ‰˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ·ÈÒ Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(k)Búãc ãáëBé"éäeáà úçà" Y¯ ¤¤Ÿ̈£¨£¦
FzcFC lM FnM `l Epide .qFlwpE`§§§©§Ÿ§¨¨

a`d ig` zW` `idW `xwOAW)m"`x(. ¤©¦§¨¤¦¥¤£¦¨¨
`idW cakFi lr zazFM dxFYdW df iM¦¤¤©¨¤¤©¤¤¤¦
`idW DgaW ciBdl icM `Ed ,"FzcFC"¨§¥§©¦¦§¨¤¦
d`EUp dzidW `le ,zqgEin dzid̈§¨§¤¤§Ÿ¤¨§¨§¨

dWxBzpe zdw ig`n cg`l)iaxd(. §¤¨¥£¥§¨§¦§¨§¨
úä÷ úBçà éåì úa¯mB o`M hxtn ©¥¦£§¨§¨¥¨©

qEgId xTirW mEXn ,dia` mW z ¤̀¥¨¦¨¦¤¦©©¦
mB fnxp df xace ,iel zA DzFid `Ed¡¨©¥¦§¨¨¤¦§¨©
dGW ,"cakFi" D`xTW KkA aEzMA©¨§¨¤§¨¨¤¤¤¤
dxFYdW dfe ,iel zaM DqEgi lr dxFn¤©¦¨§©¥¦§¤¤©¨
DqEgi lr dxFn "FzcFC" dtiqFd¦¨¨¤©¦¨

zdw zFg`M)iaxd(.`k dxez ©£§¨
(bk)ïBLçð úBçàeðãîì ïàkî Y¯ £©§¦¨¨©§

oMÎoi`XÎdn .` ,iw `xzA `aÄ¨©§¨©¤¥¥
FzcFC cakFi z` mxnr zgiwNn¦§¦©©§¨¤¤¤¨

zdw zFg`)(mEXn ,oM gikFdl oi` £§¨¥§¦©¥¦
dWn z` qgil icM xaCd aYkp mXW¤¨¦§©©¨¨§¥§©¥¤¤
Îdn ,bi wEqR i"WxA x`FanM ,oxd`e§©£Ÿ©§¨§©¦¨©
aEzMd zpEM oi` oxd` ipaA oMÎoi`X¤¥¥¦§¥©£Ÿ¥©¨©©¨

dGnE ,mqgil"oFWgp zFg`" siqFdW §©£¨¦¤¤¦£©§
df llM EpcOll `AW oaEn)iaxd(d`xE . ¨¤¨§©§¥§¨¤§¥

zFg`" iAB h ,gk ziW`xA i"Wx©¦§¥¦©¥£
zFg`" iAB k ,dk mW i"WxaE ,"zFiap§¨§©¦¨©¥£

."iOx`d oal̈¨¨£©¦

éøö äMà àNBpääéçàa ÷ãáì C¯ ©¥¦¨¨¦¦§Ÿ§©¤¨
m`d ig`l minFC mipA aFxW)` ,iw a"a(. ¤¨¦¦©£¥¨¥

zFig`de mig`d iM x`Fan oiprde§¨¦§¨§¨¦¨©¦§¨£¨
rahl miaFxw md cg` ohAn miclFPd©¨¦¦¤¤¤¨¥§¦§¤©
xTir iM ,FO` Kxi `Ed xAErde ,cg ¤̀¨§¨¨¤¤¦¦¦©
lr oM lre ,FO`n xvFp mc` lW FtEB¤¨¨¨¥¦§©¥©
rxdl m`d ig` rahA `Ed aFxd̈§¤©£¥¨¥§¨©

aihdlE)my `"yxdn(.ck dxez §¥¦
(dk)ìàéèet úBðaîBøúé òøfî Y¯ ¦§¦¥¦¤©¦§

l`ihER `xwPW)gi ,c i"yx lirl d`x(. ¤¦§¨¦¥
íhtL¯.l`ihER `xwp KM mEXnE ¤¦¥¦¨¦§¨¦¥

äøæ-äãBáòì íéìâò¯qia`dW £¨¦©£¨¨¨¤¤¡¦
mpinWde) milbr lik`de(liaWA §¤¡¦£¨¦§¦§¦¨¦§¦

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן מל(לעיל "וּיקם :ואחרּֿכ אחיו", וכל יֹוסף "וּימת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ימים  הארי ולוי ּכּלם חדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ מאֹות ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו זה מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מצרים  מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום אּלא היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשנה
נבלעים  ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ּכל חׁשב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהיה.

האבֹות  ּבׁשני .לּבנים ְִִֵַָָָ

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

ilieyl` axd - mdxa` ly`

ì íäéáàìLeìlä íéèáL äL £¦¤¦§Ÿ¨§¨¦©¨
íñçéå áeúkä øæç BúBî úòLa¦§©¨©©¨§¦£¨
.íä íéáeLçL øîBì ,ícáì ïàk̈§©¨©¤£¦¥

¯.fÎb ,hn ziW`xA d`xeh dxez §¥§¥¦
(fh)'Bâå éåì éiç éðLeeðîð änì Y §¥©¥¥¦§¨¨¦§

éåì ìL åéúBðL¯mihaXd x`W ixde §¨¤¥¦©£¥§¨©§¨¦
ipRn ,sqFi caNn ,mdizFpW Epnp `lŸ¦§§¥¤¦§©¥¦§¥

.Kln didW¤¨¨¤¤
ìkL ,ãeaòMä éîé änk òéãBäì§¦©©¨§¥©¦§¤¨
àì íi÷ íéèáMä ïî ãçàL ïîæ§©¤¤¨¦©§¨¦©¨Ÿ

øîàpL ,ãeaòL äéä¯.e ,` lirl ¨¨¦§¤¤¡©§¥
"åéçà ìëå óñBé úîiå"¯aEzMX dnE ©¨¨¥§¨¤¨©¤¨

mxFc ipal dpEMd ,"`Edd xFCd lke§Ÿ©©©©¨¨¦§¥¨
mihaXd ipal `le ,eig`e sqFi lW¤¥§¤¨§Ÿ¦§¥©§¨¦

eig`e sqFil ipW xFC mdW)iaxd(. ¤¥¥¦§¥§¤¨
Ck-øçàå¯.g wEqR mW §©©¨¨¨

"Lãç Cìî í÷iB"¯did df itlE ¨¨¤¤¨¨§¦¤¨¨
:oFAWgd Kke .mipW 116 wx cEArXd©¦§©¨¦§¨©¤§
`Ed iM) 43 oA FzFidA mixvnl cxi iel¥¦¨©§¦§©¦¦§¤¦
ixdW ,mipW rAx` sqFIn lFcB did̈¨¨¦¥©§©¨¦¤£¥
cr mihaXd lM EclFp mipW raW KFzA§¤©¨¦§¨©§¨¦©

cr mipW WlW odn `vFd ,sqFi clFPW¤©¥¥¥¤¨¨¦©
,oaE`xl iWilW `EdW ,iel clFPW¤©¥¦¤§¦¦¦§¥
rAx` sqFi mcFw clFp ieNW `vnp¦§¨¤¥¦©¤¥©§©
dpW miWlW oA did sqFie ,mipẄ¦§¥¨¨¤§¦¨¨
,raFU lW raWe ,drxt iptl FcnrA§¨§¦§¥©§Ÿ§¤©¤©
mihaXd EcxIWM arx lW mizpWE§¨©¦¤¨¨§¤¨§©§¨¦
rWze miWlW sqFil ixd ,mixvnl§¦§©¦£¥§¥§¦¨¥©
FYcxA dpWWlWe mirAx` iellE ,dpẄ¨§¥¦©§¨¦§¨¨¨§¦§

mixvnl(mdW eizFpXn 43 `ivFYWkE , §¦§©¦§¤¦¦§¨¤¥
94 mixvnA ig ieNW `vnp ,dpW 137¨¨¦§¨¤¥¦©§¦§©¦
mixvnA Eid l`xUi ipAW oeike ,dpẄ¨§¥¨¤§¥¦§¨¥¨§¦§©¦
cr iel zxihROW `vnp ,dpW 210¨¨¦§¨¤¦§¦©¥¦©
Eid mde ,dpW 116 mixvOn mz`ivi§¦¨¨¦¦§©¦¨¨§¥¨

cEArXd zFpW)m"`x(i"Wx d`x la` . §©¦§£¨§¥©¦
ligzd cEArXdW igie zWxR Wix¥¨¨©©§¦¤©¦§¦§¦
EnYYqPW cr ,Epia` awri zxihRn¦§¦©©£Ÿ©¦©¤¦§©§
.cEArXd zxv zngn mAle mdipir¥¥¤§¦¨¥£©¨©©¦§
d`xE .zFwElg zFWxcn mdW xWt`e§¤§¨¤¥¦§¨£§¥

.dfA mipFW mixE`iA i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦¥¦¦¨¤
éøàä éåìåílk ìò íéîé C¯df z`e §¥¦¤¡¦¨¦©ª¨§¤¤

dpn aEzMdX dOn micnFl Ep` `tEB¨¨§¦¦©¤©¨¨¨

`EdW oaEn dGOW ,iel lW eizFpW z ¤̀§¨¤¥¦¤¦¤¨¤
.mNEMn mini Kix`dfi dxez ¤¡¦¨¦¦¨

(kÎgi)éiç éðLe .. úä÷ éiç éðLe§¥©¥§¨§¥©¥
'Bâå íøîòíéãîì eðà äæ ïBaLçî Y ©§¨§¥¤§¤¨§¥¦

ìàøNé éða áLBî ìòúBàî òaøà ©©§¥¦§¨¥©§©¥
áeúkä øîàL äðL¯ziW`xA d`x ¨¨¤¨©©¨§¥§¥¦

.bi ,eh
àlà ,eéä dcáì íéøöî õøàa àlL¤Ÿ§¤¤¦§©¦§©¨¨¤¨
úä÷ éøäL ,÷çöé ãìBpL íBiî¦¤©¦§¨¤£¥§¨

äéä íéøöî éãøBiî¯ziW`xA d`x ¦§¥¦§©¦¨¨§¥§¥¦
.`i ,en

åéúBðL ìk áLç¯miWlW d`n £Ÿ¨§¨¥¨§¦
.WlWe§¨

íøîò úBðLe¯.raWe miWlWE d`n §©§¨¥¨§¦¨¤©
äLî ìL íéðBîLe¯E`vIWM §¦¤Ÿ¤§¤¨§

.mixvOn¦¦§©¦
äðL úBàî òaøà íàöîú àì¯ Ÿ¦§¨¥©§©¥¨¨

.dpW miXnge zF`n WlW `N ¤̀¨§¥©£¦¦¨¨
éðLa íéðaì íéòìáð íéðL äaøäå§©§¥¨¦¦§¨¦©¨¦¦§¥

úBáàä¯.mW ziW`xA i"Wx mB d`x ¨¨§¥©©¦§¥¦¨
.n ,ai oOwlEhi dxez §©¨



x`e`מ zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy

(æë)àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
סֹוף  .ועד ְַ

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר .לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

ß zah a"k iyily mei ß

(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑ ׁשהפסיק מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבֹו להתחיל עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי ‰'.הענין È‡∑ ׁשליחּותי ּדברי ּולקּים לׁשלח אני .ּכדאי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָ¬ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé C §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,"אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה הּכתּוב היא וׁשנה «…∆…∆ƒ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון .ּכאן, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓכז  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÏlÓכט  ÈÈ ‡‡ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»

ÏÏÓÓל  ¯ÈwÈ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»«ƒ«¿»
:‰Ú¯t ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈¿«≈ƒƒ«¿…

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(fk)'Bâå íéøaãîä íä"íä" Y ¥©§©§¦§¥
eîiwL "íä" ,eeèöpL¯zaiYW ipRn ¤¦§©¥¤¦§¦§¥¤¥©

WxiR okl ,dlrnl ExMfPW dxFn "md"¥¨¤¦§§§©§¨¨¥¥©
o`M EnITW mde dlrnl EEhvPW md¥¤¦§©§©§¨§¥¤¦§¨

drxR l` ExAce)m"`x(oMÎoi`XÎdn . §¦§¤©§Ÿ©¤¥¥
EnIw `l mipwGd)dcya x`a(. ©§¥¦Ÿ¦§

ïøäàå äLî àeäíúeçéìLa íä Y Ÿ¤§©£Ÿ¥¦§¦¨
óBñ ãòå älçzî íú÷ãöáe¯s` §¦§¨¨¦§¦¨§©©

xn`p aEzMAWcigi oFWl) "`Ed"(, ¤©¨¤¡©§¨¦
oFWl) "md"l dpEMdW i"Wx Wxtn§¨¥©¦¤©©¨¨§¥§

miAx(dWn `Ed" aEzM didW ENi`kE , ©¦§¦¤¨¨¨¤
dez` rSA mdn cg` lMW ,"oxd` `E §©£Ÿ¤¨¤¨¥¤¦¥©¤

FzEwcvA did mdn cg` lke FzEgilW§¦§¨¤¨¥¤¨¨§¦§
sFq cre dNigYn)iaxd t"r(micnFl dfe . ¦§¦¨§©§¤§¦

,"oxd`e dWn `Ed" oFWNd xEYIn¦¦©¨¤§©£Ÿ
dWn" FzF` Eid mtFqAW xnFlM§©¤§¨¨¤
dNigYA EidWM FnM "oxd`e§©£Ÿ§§¤¨©§¦¨

)`"eb(.gk dxez

(gk)'Bâå øac íBéa éäéåøaçî Y ©§¦§¦¤§§ª¨

åéøçàlL àø÷nì¯mFiA" did dn ©¦§¨¤§©£¨¤¨¨§
"'ebe 'd xAcie" ?"'d xAC)`"eb(.hk dxez ¦¤©§©¥

(hk)'ä øaãéåBîöò øeacä àeä Y ©§©¥©¦©§
äìòîì øeîàä¯.`i wEqR ¨¨§©§¨¨

,"íéøöî Cìî äòøt ìà øac àa"Ÿ©¥¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦
éãk ïéðòä ÷éñôäL CBzî àlà¤¨¦¤¦§¦¨¦§¨§¥
.Ba ìéçúäì åéìò ïéðòä øæç ,íñçéì§©£¨¨©¨¦§¨¨¨§©§¦

'ä éðàì "éðà" éàãk Yíi÷ìe EçìL £¦§©£¦§¨§£§©¥
éúeçéìL éøác¯Edf "'d ip`" xnFlM ¦§¥§¦¦§©£¦¤

ode ,dWn z` 'd zgilWl od mrh©©¥¦§¦©¤¤§¥
ÎWFcTd ici lr zEgilXd ixaC mEIwl§¦¦§¥©§¦©§¥©¨
,ek `xwIe i"Wx mB d`xE .`EdÎKExÄ§¥©©¦©¦§¨

.bil dxez

(l)'ä éðôì äLî øîàiåàéä Y ©Ÿ¤Ÿ¤¦§¥¦
äìòîì øîàL äøéîàä¯.ai wEqR ¨£¦¨¤¨©§©§¨¨

äðLå ,"éìà eòîL àì ìàøNé éða ïä"¥§¥¦§¨¥Ÿ¨§¥©§¨¨
ïàk áeúkä¯od" dprHl wx dpEMd ©¨¨©©¨¨©©©£¨¥

l`xUi ipA od" la` ,"miztU lxr ip £̀¦£©§¨©¦£¨¥§¥¦§¨¥
,xnFgeÎlTd xnFlM ,"il` ErnW `lŸ¨§¥©§©©©¨¤

o`M lRkp `l)m"`x(i"Wx oFWNn K` . Ÿ¦§©¨©¦§©¦
Wie .xnFgeÎlTd z` o`M ltMW rnWn©§©¤¨©¨¤©©¨¤§¥
dnA o`M fnxp xnFgeÎlTdW xnFl©¤©©¨¤¦§¨¨§©
lxr ip` od" azke xcQd KtdW¤¨©©¥¤§¨©¥£¦£©
`NW) "drxR il` rnWi Ki`e miztU§¨©¦§¥¦§©¥©©§Ÿ¤Ÿ
ip`e drxR il` rnWi Ki`e" lirl FnM§§¥§¥¦§©¥©©§Ÿ©£¦

"miztU lxr(ipA "od" :FWExiR Kke , £©§¨©¦§¨¥¥§¥
dGW iRÎlrÎs` il` ErnW `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¨§¥©©©¦¤¤

ip`"W ipRn ,mzaFhl,"miztU lxr §¨¨¦§¥¤£¦£©§¨©¦
"drxR il` rnWi Ki`e")g"ty(. §¥¦§©¥©©§Ÿ

äèéMä àéä Cëå ,ïéðòä ÷éñôäL ïåék¥¨¤¦§¦¨¦§¨§¨¦©¦¨
¯oiprd rvn`A dwqtd miUFrWM§¤¦©§¨¨§¤§©¨¦§¨

KiWndlE xFfgl mivFxe xg` oiprA§¦§¨©¥§¦©£§©§¦
lr mixfFg ,oFW`xd oiprA wFqrl©£¨¦§¨¨¦§¦©

.dIpW mrR oFW`xd oiprd̈¦§¨¨¦©©§¦¨
øîBàä íãàk¯oiprA dwqtd xg`l §¨¨¨¥§©©©§¨¨§¦§¨

.xg ©̀¥
úBðBLàøä ìò øæçð¯EpxACW ©£Ÿ©¨¦¤¦©§

dlrnl)bi ,ai ryed i"yx(.` dxez §©§¨

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑"'ה אמר אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו אּלּו «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
פ"א) רבה ׁשּׁשקּולין (שמות ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש .ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹ

ˆ·‡Ì˙B.ּכאחד  ÏÚ∑,ועל ּבצבאֹותם" אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל ְֶָ«ƒ¿»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ּבחרּב ּכמֹו תחיה", לג)חרּב ּבחרּבכם (יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַ

‡‰¯Ôכו  ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

mhgWldtEwzA Edfe .dxfÎdcFarl §¨§¨©£¨¨¨§¤¦§¨
dxfÎdcFar car oicrW),gi onwl i"yx d`x ¤£©¦¨©£¨¨¨

`i(dPOn WxR KMÎxg` la` .)i"yx d`x £¨©©¨¨©¦¤¨
fh ,a lirl(,dk xAcOA i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¦§¨

`AW qgpiR lW qEgId Edfe .e ,`l .`i§¤©¦¤¦§¨¤¨
.dxfÎdcFarn WxiRW Fxzi rxGn¦¤©¦§¤¥¥¥£¨¨¨

óñBé òøfîe¯"l`ihER"W WxiRX dn ¦¤©¥©¤¥©¤¦¥
`le ,sqFi lWe Fxzi lW x`FYd mW Edf¤¥©©¤¦§§¤¥§Ÿ
ipRn Edf ,l`ihER FnXW mc` lW mW¥¤¨¨¤§¦¥¤¦§¥
z` qgil `AW rnWn aEzMdOW¤¥©¨©§©¤¨§©¥¤
mc` mW `Ed l`ihER m`e ,qgpiR¦§¨§¦¦¥¥¨¨
i`Ce `N` ,mElM dfA qgi `l ,ipFnl ©̀§¦Ÿ¦¥¨¤§¤¨©©
aEWge rEci Wi` lW x`FY mW `Ed¥©¤¦¨©§¨

)m"`x(.
ètètL¯,FaWg `le FxviA lflGW ¤¦§¥¤¦§¥§¦§§Ÿ£¨

eilr xABzp `N`)` ,fp oihib i"yx(xERQA , ¤¨¦§©¥¨¨©¦
mB dPM KM mEXnE .xtihFR zW` mr¦¥¤¦©¦¨ª¨©
xAcOA i"Wx mB d`xE .l`ihER sqFi¥¦¥§¥©©¦©¦§¨

.mẄ
Bøöéa¯cviM i"Wx azM `NW mrHd §¦§©©©¤Ÿ¨©©¦¥©

mEXn ,sqFilE Fxzil zqgEin `id¦§¤¤§¦§§¥¦
,xaCA EwRYqd ` ,bn dhFq `xnBAW¤©§¨¨¨¦§©§©¨¨
± sqFIn DiOi`C dEa` i`" :Exn`e§¨§¦£¨§¦¥¦¥
DiOi` i`e ,FxzIn DiOi`C DiOi ¦̀¥§¦¥¦¦§§¦¦¥
DiOi`C dEa` ± sqFIn DiOi`C§¦¥¦¥£¨§¦¥
,dk xAcOA i"Wx d`x la` ."FxzIn¦¦§£¨§¥©¦©¦§¨
Kci`n K` ,FO` ia` did FxzIW `i¤¦§¨¨£¦¦©¥¦¨
did sqFIW azM gi ,`l mW i"WxA§©¦¨¨©¤¥¨¨
d`xE .xE`iAA mW d`xE .FO` ia £̀¦¦§¥¨©¥§¥
did qgpRW dgkFddW mW `xnBA©§¨¨¨¤©¨¨¤¦§¨¨¨
xn`PW dGn `Ed sqFie Fxzi rxGn¦¤©¦§§¥¦¤¤¤¡©
i"WxaE ,"rnWn ixY ,l`ihER zFpAn"¦§¦¥§¥©§©§©¦

."l`hER aizM `lCn" mWazM oke ¨¦§¨§¦§¥§¥¨©
df itNW `N` .a ,at oixcdpqA i"Wx©¦§©§¤§¦¤¨¤§¦¤
`xwp FCal FxzIX dn oEIr Kixv̈¦¦©¤¦§§©¦§¨
i"Wx WExitlE .l`hER `le l`ihER¦¥§Ÿ§¥§¥©¦
aEzMW dGn `id dgkFdd ,dxFYd lr©©¨©¨¨¦¦¤¤¨

miAx oFWl "zFpAn")` ,iw a"a m"ayx d`x(, ¦§§©¦
aEzMd xn`e ,zg`l dpEMd zn`AW¤¤¡¤©©¨¨§©©§¨©©¨
Fxzi rxGn DzFid ipRn ,"zFpAn"¦§¦§¥¡¨¦¤©¦§

.sqFieek dxez §¥
(ek)äLîe ïøäà àeäelà Y ©£ŸŸ¤¥

äìòîì eøkæäL¯zaiY iM .k wEqR ¤ª§§§©§¨¨¦¥©
dlrnl xMfPd lr dxFn "`Ed")m"`x(. ¨©©¦§¨§©§¨

íøîòì ãáëBé äãìiL¯dfA x`an ¤¨§¨¤¤§©§¨§¨¥¨¤
Exgap oxd`e dWn `weCW mrHd©©©¤©§¨¤§©£Ÿ¦§£
`EdÎKExAÎWFcTd lW eigElWM¦§¨¤©¨¨
ipRn ,mixvOn l`xUi ipA z` `ivFdl§¦¤§¥¦§¨¥¦¦§©¦¦§¥
,cakFie mxnr lW mdipA Eid mdW¤¥¨§¥¤¤©§¨§¤¤
mr lW FzlSde FnEIw ornl ElrRW¤¨£§©©¦§©¨¨¤©
d`Nn `NW KkA ± cakFi ,l`xUi¦§¨¥¤¤§¨¤Ÿ¦§¨
oYnde `Ed oA m`" drxR zxifB ixg ©̀£¥§¥©©§Ÿ¦¥©£¦¤
z` gwle xfgW KkA ± mxnre ,"FzF`§©§¨§¨¤¨©§¨©¤
zxfbA aXgzdl ilAn dX`l cakFi¤¤§¦¨¦§¦§¦§©¥¦§¥©

drxR)iaxd(. ©§Ÿ
'ä øîà øLà äLîe ïøäà àeä¯ ©£ŸŸ¤£¤¨©

zFaiYd miqxFB `l ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨Ÿ§¦©¥
oFW`x qEtcA ENi`e ."'d xn` xW`"£¤¨©§¦¦§¦
zwYrd ixg`l "'ebe" zaiY siqFn¦¥©§©£¥©§¨©
zEkIW odl oi` dxF`kle .EN` zFaiY¥¥§¦§¨¥¨¤©¨
xnFl Wi ilE`e .i"Wx WxtOW oiprl̈¦§¨¤§¨¥©¦§©¥©
miCwdX dOW ,xnFl i"Wx `A dfAW¤¨¤¨©¦©¤©¤¦§¦
mEXn `l df ,dWnl oxd` aEzMd o`M̈©¨©£Ÿ§¤¤Ÿ¦
`N` ,xFkAd eig`l cFaM ozp dWOW¤¤¨©¨§¨¦©§¤¨

WA ,"'d xn`" dGd xcQAW mEXnlia ¦¤©¥¤©¤¨©¦§¦
dxrdA d`xE .md oilEwXW zFxFdl§¤§¦¥§¥©¤¨¨

.d`Ad©¨¨
äLîì ïøäà íéc÷nL úBîB÷î Lé¯ ¥§¤©§¦©£Ÿ§Ÿ¤

mipWA EPOn lFcB did oxd`W itl§¦¤©£Ÿ¨¨¨¦¤§¨¦
)m"`x(miCwdW Epivn `NW xirdlE .§¨¦¤Ÿ¨¦¤¦§¦

xcqA oke) o`M `N` dWnl oxd ©̀£Ÿ§¤¤¨¨§¥§¥¤
.` ,b xAcOA .k wEqR lirl :zFclFYd©¨§¥¨©¦§¨

hp ,ek mW(i"Wx wiYrd okl ilE`e . ¨§©¨¥¤§¦©¦
xW`" zFaiYd mB "ligzOd xEAC"A©¦©©§¦©©¥£¤

xMfPX dOW Epl xnFl ,"['ebe] 'd xn`̈©©¨¤©¤¦§¨
xcQAW ipRn Edf ,`weC dGd xcQA o`M̈©¥¤©¤©§¨¤¦§¥¤©¥¤
'd xn`"W drWA mdl xn`p dGd©¤¤¡©¨¤§¨¨¤¨©
dIpW mrR xaM Ff oM m`e ,"mdl̈¤§¦¥§¨©©§¦¨

.dWnl oxd` miCwOW¤©§¦©£Ÿ§¤
ïøäàì äLî íéc÷nL úBîB÷î Léå§¥§¤©§¦Ÿ¤§©£Ÿ

¯dnkgA EPOn lFcB dWOW itl)m"`x(. §¦¤¤¨¦¤§¨§¨
ãçàk ïéìe÷ML Eì øîBì¯EpidC ©§¤§¦§¤¨§©§

.dCn DzF`A miaEWg mdipXW¤§¥¤£¦§¨¦¨
KM mEXOW ,azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©¤¦¨
,cigi oFWlA ,"dWnE oxd` `Ed" aEzM̈©£Ÿ¤¦§¨¦
liMUn"A azke .cg`M oilEwXW xnFl©¤§¦§¤¨§¨©§©§¦
la` ,dxFYÎoYn cr `weC EdGW "cecl§¨¦¤¤©§¨©©©¨£¨
dSign dUrpe dNrzd dWn KMÎxg ©̀©¨¤¦§©¨§©£¨§¦¨
,Fnvrl dSign oxd`e ,Fnvrl§©§§©£Ÿ§¦¨§©§
F` .ck ,hi oOwl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§©¨
mdipXW ,miUrn oiprl dpEMdW¤©©¨¨§¦§©©£¦¤§¥¤

.miaFHd mdiUrnA milEwW§¦§©£¥¤©¦
íúàáö ìòíúBàáöa Y¯mB d`x ©¦§Ÿ¨§¦§¨§¥©

zFnM" siqFd mWe ,h ,ai oOwl i"Wx©¦§©¨§¨¦§
."odW¤¥

ì íàáö ìk"ìò" Lé .íäéèáL ¨§¨¨§¦§¥¤¥©
ìò" ,úçà úBà íB÷îa àlà BðéàL¤¥¤¨¦§©©©

¯qEtcA `Ed oke ,"lre" :wEqRA©¨§©§¥¦§
.oFW`x¦

"äéçú Eaøç¯.n ,fk ziW`xA ©§§¦§¤§¥¦
"Eaøça" Bîk¯`NW dGn gikFdl oi` §§©§§¥§¦©¦¤¤Ÿ

" WxiREA mBW "LAxgazwYrdwEqRd ¥©§©§§¤©§©§¨©©¨
zaiYn e"`e zF`d z` hinWdl Wi¥§©§¦¤¨¨¦¥©

EpiptNW miqEtCaM) "lre"(mBW ipRn , §©§©§¦¤§¨¥¦§¥¤©
z` Wxtl i"Wx Wg `l mW ziW`xaA¦§¥¦¨Ÿ¨©¦§¨¥¤

.e"`e zF`d̈¨
"íëaøç ìò ízãîò"¯,bl l`wfgi £©§¤©©§§¤§¤§¥

.ek
"íëaøça" Bîk¯:mW i"WxaE §§©§§¤§©¦¨

."mkAxg lr mYwGgzp"fk dxez ¦§©©§¤©©§§¤



מי `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy

(æë)àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
סֹוף  .ועד ְַ

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר .לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

ß zah a"k iyily mei ß

(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑ ׁשהפסיק מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבֹו להתחיל עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי ‰'.הענין È‡∑ ׁשליחּותי ּדברי ּולקּים לׁשלח אני .ּכדאי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָ¬ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé C §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,"אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה הּכתּוב היא וׁשנה «…∆…∆ƒ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון .ּכאן, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓכז  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÏlÓכט  ÈÈ ‡‡ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»
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x`e`מב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy
לפ  אלקים נתּתי ועד "ראה ּפרעה", על מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה הּקּב"ה נתן ׁשּבזה – רעה" ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

ויּסּורין". "ּבמּכֹות ְְְִִִַלרּדֹותֹו
לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה לבּדֹו)ּומּטעם אהרן רק ּגם (ולא ולכן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ

הקדׁש ּבלׁשֹון אּתֹו הבין)ּדּבר ׁשּלא מצד (הגם ׁשהּוא עּמֹו להתעּסק ּכלֹומר, לבררֹו, על־מנת היה לא ּפרעה עם ּדּבּורֹו ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבדּבּורֹו. האלקי הּכח אּלא הּדברים, הבנת נֹוגע היה לא ּובזה ּולׁשברֹו. לרּדֹותֹו מנת על היה הּדּבּור אּלא יסּכים, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹעצמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ויטעימויטעימויטעימויטעימּנּנּנּנּוּוּוּו ב)ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו ז, הצרימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו(רש"י ולכן  מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את לתרּגם ּבנֹוסף יטעימיטעימיטעימיטעימּנּנּנּנּוּוּוּואהרן – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר אהרן על היה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלכ
."ּבאזני ּדברי "יּכנסּו רׁש"י: ְְְְִִֵֵֶַַָָָּופרׁש

(â)éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²
:íéøöî õøàa éúôBî-úàå§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע לתת מאחר עֹובדיּֿכֹוכבים ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אֹותֹותי  ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם הּקדֹוׁשלב ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי עֹובדיּֿכֹוכבים, האּומות על ּפרענּות מביא ג)ּֿברּוֿהּוא: "הכרּתי (צפניה ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
לא  הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש ואףֿעלּֿפיֿכן מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א "אמרּתי וגֹו'". ּפּנֹותם נׁשּמּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹּגֹוים

ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק הּמתחיל:צ"לנאמר: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא, ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ,ּביד ׂשמּתי עד לׁשּוב" ּבלכּת". ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
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æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑ ויּסּורין ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ורֹודה E‡È·.ׁשֹופט ‰È‰È∑ יהי ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְְְִִִֵֶַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְֵַ
מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .נז)מתרּגמנ "ניב (ישעיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ

י)ׂשפתים", ּדׁשמּואל(משלי מהתנּבאֹות" "ויכל חכמה", י)"ינּוב פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת ויטעימּנּוּפעם ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr `"g y"ewl t"r)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

אלאלאלאל־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ידידידידּבּבּבּברררר אחיאחיאחיאחי ואהרןואהרןואהרןואהרן אצאצאצאצּוּוּוּוּךּךּךּך ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת תדתדתדתדּבּבּבּברררר ב)אאאאּתּתּתּתהההה (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
רׁש"י מבאר גֹו'", ּפרעה אל ידּבר אחי ואהרן אצּוּך אׁשר ּכל את תדּבר "אּתה הּפסּוק ּתדּבר)על אּתה אחת (בד"ה "ּפעם : ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכל
מהּקּב"ה  הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, אל אהרן עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּומּפׁשטּות

הּקדׁש ּובלׁשֹון ׁשּׁשמע ּכפי מּפי")ּבדּיּוק ׁשּׁשמעּת לפרעה("ּכפי ּתרּגמֹו ואהרן בינותם"), "והמליץ ע"ד ּבאזניו ("ימליצנו" והטעימֹו , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
מארצֹו". יׂשראל ּבני את "וׁשּלח לפעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹעל־מנת

הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין לא ּפרעה והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה אליו וקׁשה: ׁשּדּבר (ּכפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

?הּקּב"ה) ַָָ

לבאר: ְְֵֵָויׁש
לּצּדיק  אפילּו אזי ּתקּפן, ּבעצם הם ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה חסידּות, ּבספרי מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹעל
הּפסּוק  ּכּונת וזֹוהי ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ראית "אם חז"ל מאמר ועל־דר לׁשברם. הּכח את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאין

Ú¯ÙÏ‰א  ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:CÓb¯˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»
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Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈
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מג `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy
לפ  אלקים נתּתי ועד "ראה ּפרעה", על מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה הּקּב"ה נתן ׁשּבזה – רעה" ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

ויּסּורין". "ּבמּכֹות ְְְִִִַלרּדֹותֹו
לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה לבּדֹו)ּומּטעם אהרן רק ּגם (ולא ולכן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ

הקדׁש ּבלׁשֹון אּתֹו הבין)ּדּבר ׁשּלא מצד (הגם ׁשהּוא עּמֹו להתעּסק ּכלֹומר, לבררֹו, על־מנת היה לא ּפרעה עם ּדּבּורֹו ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבדּבּורֹו. האלקי הּכח אּלא הּדברים, הבנת נֹוגע היה לא ּובזה ּולׁשברֹו. לרּדֹותֹו מנת על היה הּדּבּור אּלא יסּכים, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹעצמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ויטעימויטעימויטעימויטעימּנּנּנּנּוּוּוּו ב)ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו ז, הצרימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו(רש"י ולכן  מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את לתרּגם ּבנֹוסף יטעימיטעימיטעימיטעימּנּנּנּנּוּוּוּואהרן – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר אהרן על היה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלכ
."ּבאזני ּדברי "יּכנסּו רׁש"י: ְְְְִִֵֵֶַַָָָּופרׁש

(â)éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²
:íéøöî õøàa éúôBî-úàå§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע לתת מאחר עֹובדיּֿכֹוכבים ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אֹותֹותי  ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם הּקדֹוׁשלב ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי עֹובדיּֿכֹוכבים, האּומות על ּפרענּות מביא ג)ּֿברּוֿהּוא: "הכרּתי (צפניה ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
לא  הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש ואףֿעלּֿפיֿכן מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א "אמרּתי וגֹו'". ּפּנֹותם נׁשּמּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹּגֹוים

ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק הּמתחיל:צ"לנאמר: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא, ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ,ּביד ׂשמּתי עד לׁשּוב" ּבלכּת". ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
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æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑ ויּסּורין ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ורֹודה E‡È·.ׁשֹופט ‰È‰È∑ יהי ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְְְִִִֵֶַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְֵַ
מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .נז)מתרּגמנ "ניב (ישעיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ

י)ׂשפתים", ּדׁשמּואל(משלי מהתנּבאֹות" "ויכל חכמה", י)"ינּוב פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת ויטעימּנּוּפעם ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr `"g y"ewl t"r)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

אלאלאלאל־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ידידידידּבּבּבּברררר אחיאחיאחיאחי ואהרןואהרןואהרןואהרן אצאצאצאצּוּוּוּוּךּךּךּך ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת תדתדתדתדּבּבּבּברררר ב)אאאאּתּתּתּתהההה (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
רׁש"י מבאר גֹו'", ּפרעה אל ידּבר אחי ואהרן אצּוּך אׁשר ּכל את תדּבר "אּתה הּפסּוק ּתדּבר)על אּתה אחת (בד"ה "ּפעם : ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכל
מהּקּב"ה  הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, אל אהרן עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּומּפׁשטּות

הּקדׁש ּובלׁשֹון ׁשּׁשמע ּכפי מּפי")ּבדּיּוק ׁשּׁשמעּת לפרעה("ּכפי ּתרּגמֹו ואהרן בינותם"), "והמליץ ע"ד ּבאזניו ("ימליצנו" והטעימֹו , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
מארצֹו". יׂשראל ּבני את "וׁשּלח לפעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹעל־מנת

הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין לא ּפרעה והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה אליו וקׁשה: ׁשּדּבר (ּכפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

?הּקּב"ה) ַָָ

לבאר: ְְֵֵָויׁש
לּצּדיק  אפילּו אזי ּתקּפן, ּבעצם הם ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה חסידּות, ּבספרי מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹעל
הּפסּוק  ּכּונת וזֹוהי ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ראית "אם חז"ל מאמר ועל־דר לׁשברם. הּכח את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאין

Ú¯ÙÏ‰א  ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:CÓb¯˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»

‡CeÁב  Ô¯‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz z‡«¿¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…»
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈

:dÚ¯‡Ó≈«¿≈
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(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò̈«
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:äòøt-ìà íøaãa äðL̈¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah b"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®
äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ

:ïépúì éäé§¦¬§©¦«
i"yx£˙ÙBÓ∑ אֹותצר ׁשּיׁש אתכם להֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−
äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ

:ïépúì éäéå åéãáò éðôìå§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑נחׁש. ¿«ƒָָ

(àé)eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, ּדֹומה (בראשית הּמתהּפכת", החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מתהּפכת  .עלֿידיֿלחׁשׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַַ
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FWExiRW "hdl" Epl ixdla` .Wgl £¥¨©©¤¥©©£¨

WxiR mW ziW`xaA iM ,gxkEn Fpi ¥̀§¨¦¦§¥¦¨¥©
.adl oFWNn "hdl" i"Wxai dxez ©¦©©¦§©©

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 43 cenr ,el wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

'l`xUi liaWA' `id zFO`d Wpr mB©Ÿ¤¨ª¦¦§¦¦§¨¥

ּפרעה" לב את אקׁשה "ואני ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ג)על אֹותֹותי (ז, את הרּבֹות למען לּבֹו, ׁשּיתקּׁשה לי "טֹוב רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ
וייראּו". יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי אלילים, עֹובדי אּמֹות על ּפרענּות מביא הּקּב"ה, ׁשל מּדתֹו וכן ּגבּורתי, את ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻותּכירּו

עליהם, ּפרענּות הּקּב"ה ׁשּיביא מסּפיק טעם ּכבר זה הרי לענׁש, הראּוי ּבאפן מתנהגים האּמֹות ּכאׁשר הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻולכאֹורה
"ּכדי  אּלא מעׂשיהם מּצד לא אלילים" עֹובדי אּמֹות על ּפרענּות ׁש"מביא היא הּקּב"ה" ׁשל ׁש"מּדתֹו זה מהּו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻואם־ּכן

וייראּו"? יׂשראל ְְְְִִִֵֶָָׁשּיׁשמעּו
הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים זה לבאר בראשית)ויׁש ר"פ ּוכׁשם (רש"י . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשתּגיע  היא ׁשּמטרתם ׁשּבעֹולם, המארעֹות ּבכל הּוא ּכן והּתֹורה, יׂשראל ּבׁשביל נבראה ׁשּכּלּה הּבריאה, ּבעצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשהּוא
והּתֹורה. ליׂשראל ּתֹועלת ְְְִִֵֶֶֶַָָמּזה

ל  והּפנימית האמּתית הּסיּבה ּבאמת הּנה מסּים, למאֹורע אחרת סיּבה ׁשּיׁש נראה ּכאׁשר הּתֹועלת ואפילּו היא המאֹורע ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ליׂשראל. מּזה ְְִִִֵֶֶַַָׁשּיּגיע

אּמֹות  על ׁשהּפרענּות נראה ׁשּבחיצֹונּיּות אף ּכי וייראּו", יׂשראל ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻֻֻוזהּו
אּלּו מארעֹות ׁשּגם היא האמת הּנה מעניׁשֹו, והּקּב"ה חטא ּׁשּגֹוי מה ליׂשראל ּנֹוגע מה ׁשהרי ּבׁשבילם, רק היא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהעֹולם

האמיּתי הּטעם ּכי יׂשראל, ּבׁשביל וייראּו".הם יׂשראל ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות להבאת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה לבלבלבלב אתאתאתאת אקאקאקאקׁשׁשׁשׁשהההה ג)ואניואניואניואני (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ֹֹ
ׁשּיתקּׁשה  לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּומֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי ּכנגּדי, והתריס ׁשהרׁשיע ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמאחר

ּגבּורתי את ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען (רש"י)לּבֹו, ְְְְִִִֶַַַַַָ
את  מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע אם לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמה

הּבחירה? ְִַַָֹּכח
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ה)ּפרעה ׁשל (שמות ּבמרּותֹו מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא . ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּברׁשּות  ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ּכן על רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,

חפׁשית. ּבחירה נטּול והּוא ּוכלל, ּכלל ְְְְְְְִִַָָָָעצמֹו

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:íéìãb íéèôLa íéøöî¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(d)éãé úàãé Y¯.ici :oFW`x qEtcA ¤¨¦¨¦§¦¨¦
Lnî¯wpE` WExitM `lr"a`xe qFl ©¨Ÿ§¥§§§

`N` ,"izMn" oFWNn "ici" EWxiRW¤¥§¨¦¦§©¨¦¤¨
ipA oFWlM dxFY dxAce ,FhEWtM "ici"¨¦¦§§¦§¨¨¦§§¥

mc`)m"`x t"r(ipRn oM Wxtl gxkdde . ¨¨§©¤§¥©§¨¥¥¦§¥
KIW `l dMn lre ,"izFhpA" xn`W¤¨©¦§¦§©©¨Ÿ©¨

dIhp oFWl)cecl likyn(. §§¦¨
íäa úBkäì¯zgilW zxHn ,xnFlM §©¨¤§©©§©§¦©

lre ,"mdA zFMdl" liaWA `id cId©¨¦¦§¦§©¨¤§©
ici z` iYglWe" k ,b lirl xEn`d KxC¤¤¨¨§¥§¨©§¦¤¨¦
,oM Wxtl KxvEd `l mW okle) "iziMde§¦¥¦§¨¥¨Ÿ§©§¨¥¥

aEzMA `Ed WxFtn iM(eh ,h oOwlE , ¦§¨©¨§©¨

dn ,"LzF` K`e ici z` iYglW"¨©§¦¤¨¦¨©§©
`id `N` ,d`Md Dpi` "ici"W gikFOX¤¦©¤¨¦¥¨©¨¨¤¨¦
oOwl i"Wx mB d`xE .d`Mdd liaWA¦§¦©©¨¨§¥©©¦§©¨
oFWl lr oiltFp zFpFWl dAxd" :`l ,ci©§¥§§¦©§
FWxtnde ,od WOn ci oFWl oNEke ,cï§¨§¨©¨¥§©§¨§

."xEACd oipr xg` oFWNd oTzie dxez §©¥©¨©©¦§©©¦



מה `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò̈«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðL̈¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah b"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®
äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ

:ïépúì éäé§¦¬§©¦«
i"yx£˙ÙBÓ∑ אֹותצר ׁשּיׁש אתכם להֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−
äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ

:ïépúì éäéå åéãáò éðôìå§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑נחׁש. ¿«ƒָָ

(àé)eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, ּדֹומה (בראשית הּמתהּפכת", החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מתהּפכת  .עלֿידיֿלחׁשׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַַ

Ôkו  ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז  ÔÓz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈL ÔÓz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈL¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

ÔBÎÏט  e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י  ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

iL¯ÁÏe‡יא  ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(h)úôBîúBà Y¯oniq)mixac i"yx d`x ¥¦¨
cl ,c(xMfPd "miztFn" zErnWnA `le .§Ÿ§©§¨§¦©¦§¨

zFMn"l dpEMd mXW ,b wEqR lirl§¥¨¤¨©©¨¨§©
.mW mixaC i"Wx d`x ,"zF`ltEn§¨§¥©¦§¨¦¨

.hi ,f mW mB d`xE§¥©¨
CBøö LiL òéãBäì¯`Ede .zlFkie gM §¦©¤¥§Ÿ©¦¤§

fi ,al mixaC d`x ,mEBxYd oFWl)m"`x(. §©©§§¥§¨¦
:mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkaE§©¨¦§¥¨§¦¦¦
zaiY mW i"Wx Wxtn oke .KxFv¤§¥§¨¥©¦¨¥©
mipRÎlMÎlre ."KxFv" oFWNn "KFxv"§¦§¤§©¨¨¦

.zErnWn DzF` Ff Eppiprl§¦§¨¥¨©§¨
.íëúà çìBML éîai dxez §¦¤¥©¤§¤

(i)ïépúìLçð Y¯`Ed oiPYW `N` §©¦¨¨¤¨¤©¦
mW `Ed WgPde ,mIAW WgPd mW¥©¨¨¤©¨§©¨¨¥

dWAIAW WgPd)m"`x(hwPW mrHde . ©¨¨¤©©¨¨§©©©¤¨©
Wi ,dWAIA xAEcOW s` "oiPY" o`M̈©¦©¤§¨©©¨¨¥
,"oiPY" `xwp drxRW mW lr xnFl©©¥¤©§Ÿ¦§¨©¦
lFcBd miPYd" b ,hk l`wfgiA `aEOM©¨¦¤§¥©©¦©¨
i"Wx lW gxkdde ."eix`i KFzA uaxd̈Ÿ¥§§Ÿ¨§©¤§¥©¤©¦
wEqR oOwl xEn`dn `Ed ,Wgp EdGW¤¤¨¨¥¨¨§©¨¨
gTY Wgpl KRdp xW` dHOde" eh§©©¤£¤¤§©§¨¨¦©
rnWn miwEqRd zEkinQOW ,"LciA§¨¤¤¦§¦©§¦©§©
lv` Wgpl KRdPX dnl dpEMdW¤©©¨¨§©¤¤§©§¨¨¥¤
,xAcOA dWn lv` wx `le ,drxR©§Ÿ§Ÿ©¥¤¤©¦§¨
dzid dHOd zgiwl zxHOW hxtaE¦§¨¤©§©§¦©©©¤¨§¨

.drxR z` cigtdl`i dxez §©§¦¤©§Ÿ
(`i)íäéèäìa"ïBäéLçìa" Y¯ §©£¥¤§©£¥

.mdNW WglA .qFlwpE`§§§©©¤¨¤

Bì úBnãì Léå .àø÷na ïBéîc Bì ïéàå§¥¦§©¦§¨§¥§©
¯oYip `N` ,gxkEn oFiOCd oi` ,xnFlM§©¥©¦¨§¨¤¨¦¨

.wEqRd z` oM Wxtp m` wx FzFOcl§©©¦§¨¥¥¤©¨
"úëtäúnä áøçä èäì"¯ziW`xA ©©©¤¤©¦§©¤¤§¥¦

.ak ,b
Lçì éãé-ìò úëtäúî àéäL äîBc¤¤¦¦§©¤¤©§¥©©

¯a ,fq oixcdpq i"Wx mB d`x§¥©©¦©§¤§¦
."mitWkl dnFce dil`n zkRdznE"¦§©¤¤¥¥¤¨§¨¦§¨¦
,dil`n zkRdzn dzid axgd ,xnFlM§©©¤¤¨§¨¦§©¤¤¥¥¤¨
`idW aWFg DzF` d`Fxd mc`e§¨¨¨¤¨¥¤¦

Wxtp m`e ,WglÎici lr zkRdznoM ¦§©¤¤©§¥©©§¦§¨¥¥
FWExiRW "hdl" Epl ixdla` .Wgl £¥¨©©¤¥©©£¨

WxiR mW ziW`xaA iM ,gxkEn Fpi ¥̀§¨¦¦§¥¦¨¥©
.adl oFWNn "hdl" i"Wxai dxez ©¦©©¦§©©

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 43 cenr ,el wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

'l`xUi liaWA' `id zFO`d Wpr mB©Ÿ¤¨ª¦¦§¦¦§¨¥

ּפרעה" לב את אקׁשה "ואני ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ג)על אֹותֹותי (ז, את הרּבֹות למען לּבֹו, ׁשּיתקּׁשה לי "טֹוב רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ
וייראּו". יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי אלילים, עֹובדי אּמֹות על ּפרענּות מביא הּקּב"ה, ׁשל מּדתֹו וכן ּגבּורתי, את ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻותּכירּו

עליהם, ּפרענּות הּקּב"ה ׁשּיביא מסּפיק טעם ּכבר זה הרי לענׁש, הראּוי ּבאפן מתנהגים האּמֹות ּכאׁשר הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻולכאֹורה
"ּכדי  אּלא מעׂשיהם מּצד לא אלילים" עֹובדי אּמֹות על ּפרענּות ׁש"מביא היא הּקּב"ה" ׁשל ׁש"מּדתֹו זה מהּו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻואם־ּכן

וייראּו"? יׂשראל ְְְְִִִֵֶָָׁשּיׁשמעּו
הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים זה לבאר בראשית)ויׁש ר"פ ּוכׁשם (רש"י . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשתּגיע  היא ׁשּמטרתם ׁשּבעֹולם, המארעֹות ּבכל הּוא ּכן והּתֹורה, יׂשראל ּבׁשביל נבראה ׁשּכּלּה הּבריאה, ּבעצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשהּוא
והּתֹורה. ליׂשראל ּתֹועלת ְְְִִֵֶֶֶַָָמּזה

ל  והּפנימית האמּתית הּסיּבה ּבאמת הּנה מסּים, למאֹורע אחרת סיּבה ׁשּיׁש נראה ּכאׁשר הּתֹועלת ואפילּו היא המאֹורע ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ליׂשראל. מּזה ְְִִִֵֶֶַַָׁשּיּגיע

אּמֹות  על ׁשהּפרענּות נראה ׁשּבחיצֹונּיּות אף ּכי וייראּו", יׂשראל ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻֻֻוזהּו
אּלּו מארעֹות ׁשּגם היא האמת הּנה מעניׁשֹו, והּקּב"ה חטא ּׁשּגֹוי מה ליׂשראל ּנֹוגע מה ׁשהרי ּבׁשבילם, רק היא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהעֹולם

האמיּתי הּטעם ּכי יׂשראל, ּבׁשביל וייראּו".הם יׂשראל ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות להבאת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה לבלבלבלב אתאתאתאת אקאקאקאקׁשׁשׁשׁשהההה ג)ואניואניואניואני (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ֹֹ
ׁשּיתקּׁשה  לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּומֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי ּכנגּדי, והתריס ׁשהרׁשיע ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמאחר

ּגבּורתי את ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען (רש"י)לּבֹו, ְְְְִִִֶַַַַַָ
את  מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע אם לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמה

הּבחירה? ְִַַָֹּכח
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ה)ּפרעה ׁשל (שמות ּבמרּותֹו מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא . ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּברׁשּות  ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ּכן על רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,

חפׁשית. ּבחירה נטּול והּוא ּוכלל, ּכלל ְְְְְְְִִַָָָָעצמֹו

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:íéìãb íéèôLa íéøöî¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(d)éãé úàãé Y¯.ici :oFW`x qEtcA ¤¨¦¨¦§¦¨¦
Lnî¯wpE` WExitM `lr"a`xe qFl ©¨Ÿ§¥§§§

`N` ,"izMn" oFWNn "ici" EWxiRW¤¥§¨¦¦§©¨¦¤¨
ipA oFWlM dxFY dxAce ,FhEWtM "ici"¨¦¦§§¦§¨¨¦§§¥

mc`)m"`x t"r(ipRn oM Wxtl gxkdde . ¨¨§©¤§¥©§¨¥¥¦§¥
KIW `l dMn lre ,"izFhpA" xn`W¤¨©¦§¦§©©¨Ÿ©¨

dIhp oFWl)cecl likyn(. §§¦¨
íäa úBkäì¯zgilW zxHn ,xnFlM §©¨¤§©©§©§¦©

lre ,"mdA zFMdl" liaWA `id cId©¨¦¦§¦§©¨¤§©
ici z` iYglWe" k ,b lirl xEn`d KxC¤¤¨¨§¥§¨©§¦¤¨¦
,oM Wxtl KxvEd `l mW okle) "iziMde§¦¥¦§¨¥¨Ÿ§©§¨¥¥

aEzMA `Ed WxFtn iM(eh ,h oOwlE , ¦§¨©¨§©¨

dn ,"LzF` K`e ici z` iYglW"¨©§¦¤¨¦¨©§©
`id `N` ,d`Md Dpi` "ici"W gikFOX¤¦©¤¨¦¥¨©¨¨¤¨¦
oOwl i"Wx mB d`xE .d`Mdd liaWA¦§¦©©¨¨§¥©©¦§©¨
oFWl lr oiltFp zFpFWl dAxd" :`l ,ci©§¥§§¦©§
FWxtnde ,od WOn ci oFWl oNEke ,cï§¨§¨©¨¥§©§¨§

."xEACd oipr xg` oFWNd oTzie dxez §©¥©¨©©¦§©©¦



x`e`מו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwz¦©¬§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם רבה)ועֹוׂשה .(שמות ְְֶָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éE §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ
-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL øîàì¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ

:äk-ãò zòîL̈©−§¨©«Ÿ
i"yx£‰k „Ú∑ ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה , עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.הּלילה" ְַַָ

(æé)äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
äkî éëðà|øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

:íãì eëôäðå§¤«¤§¬§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ עֹובדים ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ּבמצרים יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹותם  הלקה ואחרּֿכ יראתם, את הלקה לפיכ .לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָ

(çé)eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

iÓÏ‡טו  ˜ÈÙ ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז  ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡¯‰ È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(eh)äîénä àöé äpäåéá÷ðì Y¯ ¦¥Ÿ¥©©§¨¦§¨¨
d`ivi oFWNn "`vFi" WxtOW d`xp¦§¤¤§¨¥¥¦§§¦¨

aEzMW FnkE ,eikxvl)ci ,bk mixac( ¦§¨¨§¤¨
"Lz`v z` ziQke")`wp xnr(oaEnE . §¦¦¨¤¥¨¤¨

`EdW hEWRd WExiRl sqFpA EdGW¤¤§¨©¥©¨¤
`vFi drxRW ,DhEWtM d`ivi oFWNn¦§§¦¨¦§¨¤©§Ÿ¥
oOwl i"Wx oFWlM ,xdPd l` FziAn¦¥¤©¨¨¦§©¦§©¨

."qEliPl `vFie"§¥©¦
dBìà Bîöò äNBò äéäL¯FnM ¤¨¨¤©§¡©§

aEzMW)b ,hk l`wfgi(ip`e ix`i il" ¤¨¦§Ÿ¦©£¦
"ipziUr)miyxtn(.mW i"Wx d`xE . £¦¦¦§¥©¦¨

éøö BðéàL øîBàåíékLîe ,åéá÷ðì C §¥¤¥¨¦¦§¨¨©§¦
¯."xwAA" aEzMd oFWlM¦§©¨©Ÿ¤

ì àöBéååéëøö íL äNBòå ñeìép¯ §¥©¦§¤¨§¨¨
Kxvp did `l xwAA dptp didW oeike§¥¨¤¨¨¦§¤©Ÿ¤Ÿ¨¨¦§¨

mFId lM eiawpl)`"eb(.fh dxez ¦§¨¨¨©
(fh)äk ãòBLøãîe .äpä ãò Y¯ ©Ÿ©¥¨¦§¨

"dM cr" xn`p dOl .`YxhEf `zwiqR§¦§¨©§¨¨¨¤¡©©Ÿ

dfÎKxCÎlr d`xE ."dPd cr" `le§Ÿ©¥¨§¥©¤¤¤
.d ,ak ziW`xA i"Wx©¦§¥¦

,úBøBëa úkî épnî òîLzL "ãò"©¤¦§©¦¤¦©©§
"äk"a da çzôàL¯`l" df itlE ¤¤§©¨§Ÿ§¦¤Ÿ

`l oicr :FWExiR ,"dM cr YrnẄ©§¨©Ÿ¥£©¦Ÿ
rnWY `l dY` :F` ,"dM" YrnẄ©§¨Ÿ©¨Ÿ¦§©
."dM" DA xnF`W dMn DzF` cr ilFwA§¦©¨©¨¤©¨Ÿ

"äìélä úöçk 'ä øîà äk"¯oOwl Ÿ¨©©£Ÿ©©§¨§©¨
zgYtp Dnvr dMOdW ,xnFlM .c ,`i§©¤©©¨©§¨¦§©©
wx zFMOd x`W oMÎoi`XÎdn ,"dM"A§Ÿ©¤¥¥§¨©©©

"dM"A zgYtp d`xzdd)m"`x(.fi dxez ©©§¨¨¦§©©§Ÿ
(fi)íãì eëôäðåíéîLb ïéàL éôì Y §¤¤§§¨§¦¤¥§¨¦

äìBò ñeìéðå ,íéøöîa íéãøBé§¦§¦§©¦§¦¤
õøàä úà ä÷Lîe¯wEqR oOwlcM ©§¤¤¨¨¤§¦§©¨¨

,`n .`i ,a ziW`xA i"Wx mB d`xE .hi§¥©©¦§¥¦
.i ,fn .`

ñeìépì íéãáBò íéøöîe¯ipRn ¦§¦§¦©¦¦§¥
azM KM mEXnE .mzEIg xFwn `idW¤¦§¦¨¦¨¨©

micxFi minWB oi`W itl" dNigY§¦¨§¦¤¥§¨¦§¦
dMOl mrh df oi`W ,"'eke)likynd y"nk ¤¥¤©©©©¨

cecl(DzF` micaFr dOl mrh `N` ,¤¨©©¨¨§¦¨
)dcya x`a(.

íúàøé úà ä÷ìä Cëéôì¯mB d`x §¦¨¦§¨¤¦§¨¨§¥©
,g oOwl i"Wx d`xE .h ,c lirl i"Wx©¦§¥§¥©¦§©¨

.xg` mrh fi©©©¥
íúBà ä÷ìä Ck-øçàå¯mB d`x §©©¨¦§¨¨§¥©

,`i oOwl i"Wx d`xE .h ,c lirl i"Wx©¦§¥§¥©¦§©¨
on rxtp `EdÎKExAÎWFcTdWM" :d§¤©¨¨¦§¨¦
mrHde ."didl`n rxtp dOE`d̈¨¦§¨¥¡Ÿ¤¨§©©©
d`x ± dNigY mz`xi dwldW¤¦§¨¦§¨¨§¦¨§¥
Exn`i `NW" :bi wxR `A `Ylikn§¦§¨Ÿ¤¤¤ŸŸ§
z` Epilr d`iad Epz`xi mixvOd©¦§¦¦§¨¥¥¦¨¨¥¤
d`iadW Epz`xi dWw ,zEprxERd©§¨¨¨¦§¨¥¤¥¦¨
Epz`xi dWw ,zEprxERd z` Epilr̈¥¤©§¨¨¨¦§¨¥
`NW Epz`xi dWw ,Dnvrl dcnrW¤¨§¨§©§¨¨¨¦§¨¥¤Ÿ

."zEprxER DA dhlWgi dxez ¨§¨¨§¨

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(áé)-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥
:íúhî-úà ïøäà©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה,(שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלן מאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 57 'nr ,ek jxk zegiy ihewl)

ממממּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותםתםתםתם אתאתאתאת אהרןאהרןאהרןאהרן ממממּטּטּטּטהההה יב)ווווּיּיּיּיבלעבלעבלעבלע (ז, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּלם את ּבלע מּטה ונעׂשה ׁשחזר (רש"י)מאחר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת רׁש"י ּדברי ְְֲִִֵֵַַַָָָּבאּור

ּוכפי  לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ּכהנהגת אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכל
לקרבן  יּוכל ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן צרי ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ּב'ּתניא': ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר
מבּטלת  "והרחמנּות  עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם "מצוה לׂשנאתם, ׁשּמצוה א ּלּו ואפילּו ה'". ועבֹודת  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלּתֹורה

האהבה". ּומעֹוררת ְְֲִֶֶַַָָָהּׂשנאה
ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ מסּתר ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻא

לעצמֹוול  מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, – ּכללּיים ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
חדּור  ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה על־ידי להעׂשֹות צריכה זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּכלל.
ערּבּוב  חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק א ּפֹועל ׁשהּוא ּבֹו אנּו ּובטּוחים אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחסד

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל הרעֹות הּמּדֹות מּצד ּונטּיֹות סּבֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָׁשל
ּכעס  ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה הּפעּלה אּלא אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻזאת
חס־וׁשלֹום, וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל צרי הּמֹוכיח ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ׁשּטבעֹו זה, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ(ּכנחׁש

עצמֹו. מציאּות הרּגׁשת ללא ְְְְְִַַַַָֹואף

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ãé)ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−
ì:íòä çlL §©©¬¨¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר, יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד  ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â לפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(ai)ïøäà ähî òìáiåøçà[ì] Y¯ ©¦§©©¥©£Ÿ§©©
qEtcaE cIdÎiazMn cg`A `Ed oM¥§©©¦¦§¥©¨¦§

.xg`n :EpiptNW miqEtCaE .oFW`x¦©§¦¤§¨¥¥©©
ähî äNòðå øæçL¯WgPdW rnWn ¤¨©§©£¨©¤©§©¤©¨¨

dNErR `ll dHnl dxfgA KRdp¤§©©£¨¨§©¤§Ÿ§¨
lirl xREqndn dpFWA dfe ,zcgEin§¤¤§¤§¤¥©§¨§¥

zFnW zWxtA)cÎb ,c(FapfA fg` dWOW §¨¨©§¤¤¨©¦§¨
Wie .dHnl KRdp f` wxe WgPd lW¤©¨¨§©¨¤§©§©¤§¥
ipW oiAW lCadA iElY xaCdW xnFl©¤©¨¨¨©¤§¥¤¥§¥
dHOd zkitd lW xERiQA ,zFrxF`nd©§¨©¦¤£¦©©©¤
lr dWnl fnx did dWn lv` Wgpl§¨¨¥¤¤¨¨¤¤§¤©
ok` `liOnE ,WgPM rxdÎoFWl xRQW¤¦¥¨¨¨©¨¨¦¥¨¨¥
zEdn xnFlM ,WOn Wgpl KRdp dHOd©©¤¤§©§¨¨©¨§©©
did dHnl dxfgA Fktdl ickE ,zxg ©̀¤¤§¥§¨§©£¨¨§©¤¨¨
o`M ENi`e ,ztqFp ziQp dNErtA KxFv¤¦§¨¦¦¤¤§¦¨

`N` dzid `l Wgpl dHOd zkitd lM̈£¦©©©¤§¨¨Ÿ¨§¨¤¨
`l dHOdW KM ,drxt iptA qp rSal§©¥©¥¦§¥©§Ÿ¨¤©©¤Ÿ
lW iPnf iEPiW `N` ,WOn Wgpl KRdp¤§©§¨¨©¨¤¨¦§©¦¤
mEIq xg`l okl ,FzpEkzE Ed`xn©§¥§¨¨¥§©©¦
did `l ,Wgpl dHOd zkitd zNErR§©£¦©©©¤§¨¨Ÿ¨¨
ickA zcgEin dNErR zFUrl Kixv̈¦©£§¨§¤¤¦§¥
xfg `N` ixFwOd FaSn l` FaiWdl©£¦¤©¨©§¦¤¨¨©

dHn zFidl eil`n)iaxd(. ¥¥¨¦§©¤
ïlk úà òìa¯.mNEM lW zFHOd z` ¨©¤ª¨¤©©¤¨

FgM `HAzd Ff zcgEin ziQp dNErtA¦§¨¦¦§¤¤¦§©¥Ÿ
,cgEin otF`A `EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨§¤§¨
,dlWnnE dhilW Fpipr dHOd oMW¤¥©©¤¦§¨§¦¨¤§¨¨
FYlWnnE FgM z` bSin oxd` dHnE©¥©£Ÿ§©¥¤Ÿ¤§©§
dHn zrilaaE ,`EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨¦§¦©©¥
FgM E`HAzd mzFHn z` oxd ©̀£Ÿ¤©¨¦§©§Ÿ

ÎKExAÎWFcTd lW zhlgEOd FzhilWE§¦¨©§¤¤¤©¨¨
xExA dprn ElAw dfaE ,mlFrA `Ed¨¨¨¤¦§©£¤¨

mzl`Wl)h weqt("ztFn mkl EpY" ¦§¥¨¨§¨¤¥
KFxv WIW ricFdl" i"Wx oFWlaE¦§©¦§¦©¤¥§
"mkz` glXW inA [dlWnnE gM=]Ÿ©¤§¨¨§¦¤¨©¤§¤

)iaxd(.bi dxez

(ciãákàìå ,"øéwé" Bîebøz Y ¨¥©§©¦§Ÿ
"øwéúà"¯.EpNWzF`gqEPA`EdW itM ¦§©©§¦¤©§¨¤¨

øác íL àeäL éðtî¯FAl ,xnFlM ¦§¥¤¥¨¨§©¦
ipRn caM dUrPW `le ,mvrA caM̈¥§¤¤§Ÿ¤©£¨¨¥¦§¥
FAl z` ciAkd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§¦¤¦

)iaxd(.
"øácä Enî ãáë ék" Bîk¯zFnW §¦¨¥¦§©¨¨§

xzFi ax FcaM" :mW i"WxaE .gi ,gi§©¦¨¨§©¥
."LgMneh dxez ¦Ÿ£



מז `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwz¦©¬§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם רבה)ועֹוׂשה .(שמות ְְֶָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éE §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ
-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL øîàì¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ

:äk-ãò zòîL̈©−§¨©«Ÿ
i"yx£‰k „Ú∑ ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה , עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.הּלילה" ְַַָ

(æé)äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
äkî éëðà|øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

:íãì eëôäðå§¤«¤§¬§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ עֹובדים ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ּבמצרים יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹותם  הלקה ואחרּֿכ יראתם, את הלקה לפיכ .לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָ

(çé)eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

iÓÏ‡טו  ˜ÈÙ ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז  ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡¯‰ È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(eh)äîénä àöé äpäåéá÷ðì Y¯ ¦¥Ÿ¥©©§¨¦§¨¨
d`ivi oFWNn "`vFi" WxtOW d`xp¦§¤¤§¨¥¥¦§§¦¨

aEzMW FnkE ,eikxvl)ci ,bk mixac( ¦§¨¨§¤¨
"Lz`v z` ziQke")`wp xnr(oaEnE . §¦¦¨¤¥¨¤¨

`EdW hEWRd WExiRl sqFpA EdGW¤¤§¨©¥©¨¤
`vFi drxRW ,DhEWtM d`ivi oFWNn¦§§¦¨¦§¨¤©§Ÿ¥
oOwl i"Wx oFWlM ,xdPd l` FziAn¦¥¤©¨¨¦§©¦§©¨

."qEliPl `vFie"§¥©¦
dBìà Bîöò äNBò äéäL¯FnM ¤¨¨¤©§¡©§

aEzMW)b ,hk l`wfgi(ip`e ix`i il" ¤¨¦§Ÿ¦©£¦
"ipziUr)miyxtn(.mW i"Wx d`xE . £¦¦¦§¥©¦¨

éøö BðéàL øîBàåíékLîe ,åéá÷ðì C §¥¤¥¨¦¦§¨¨©§¦
¯."xwAA" aEzMd oFWlM¦§©¨©Ÿ¤

ì àöBéååéëøö íL äNBòå ñeìép¯ §¥©¦§¤¨§¨¨
Kxvp did `l xwAA dptp didW oeike§¥¨¤¨¨¦§¤©Ÿ¤Ÿ¨¨¦§¨

mFId lM eiawpl)`"eb(.fh dxez ¦§¨¨¨©
(fh)äk ãòBLøãîe .äpä ãò Y¯ ©Ÿ©¥¨¦§¨

"dM cr" xn`p dOl .`YxhEf `zwiqR§¦§¨©§¨¨¨¤¡©©Ÿ

dfÎKxCÎlr d`xE ."dPd cr" `le§Ÿ©¥¨§¥©¤¤¤
.d ,ak ziW`xA i"Wx©¦§¥¦

,úBøBëa úkî épnî òîLzL "ãò"©¤¦§©¦¤¦©©§
"äk"a da çzôàL¯`l" df itlE ¤¤§©¨§Ÿ§¦¤Ÿ

`l oicr :FWExiR ,"dM cr YrnẄ©§¨©Ÿ¥£©¦Ÿ
rnWY `l dY` :F` ,"dM" YrnẄ©§¨Ÿ©¨Ÿ¦§©
."dM" DA xnF`W dMn DzF` cr ilFwA§¦©¨©¨¤©¨Ÿ

"äìélä úöçk 'ä øîà äk"¯oOwl Ÿ¨©©£Ÿ©©§¨§©¨
zgYtp Dnvr dMOdW ,xnFlM .c ,`i§©¤©©¨©§¨¦§©©
wx zFMOd x`W oMÎoi`XÎdn ,"dM"A§Ÿ©¤¥¥§¨©©©

"dM"A zgYtp d`xzdd)m"`x(.fi dxez ©©§¨¨¦§©©§Ÿ
(fi)íãì eëôäðåíéîLb ïéàL éôì Y §¤¤§§¨§¦¤¥§¨¦

äìBò ñeìéðå ,íéøöîa íéãøBé§¦§¦§©¦§¦¤
õøàä úà ä÷Lîe¯wEqR oOwlcM ©§¤¤¨¨¤§¦§©¨¨

,`n .`i ,a ziW`xA i"Wx mB d`xE .hi§¥©©¦§¥¦
.i ,fn .`

ñeìépì íéãáBò íéøöîe¯ipRn ¦§¦§¦©¦¦§¥
azM KM mEXnE .mzEIg xFwn `idW¤¦§¦¨¦¨¨©

micxFi minWB oi`W itl" dNigY§¦¨§¦¤¥§¨¦§¦
dMOl mrh df oi`W ,"'eke)likynd y"nk ¤¥¤©©©©¨

cecl(DzF` micaFr dOl mrh `N` ,¤¨©©¨¨§¦¨
)dcya x`a(.

íúàøé úà ä÷ìä Cëéôì¯mB d`x §¦¨¦§¨¤¦§¨¨§¥©
,g oOwl i"Wx d`xE .h ,c lirl i"Wx©¦§¥§¥©¦§©¨

.xg` mrh fi©©©¥
íúBà ä÷ìä Ck-øçàå¯mB d`x §©©¨¦§¨¨§¥©

,`i oOwl i"Wx d`xE .h ,c lirl i"Wx©¦§¥§¥©¦§©¨
on rxtp `EdÎKExAÎWFcTdWM" :d§¤©¨¨¦§¨¦
mrHde ."didl`n rxtp dOE`d̈¨¦§¨¥¡Ÿ¤¨§©©©
d`x ± dNigY mz`xi dwldW¤¦§¨¦§¨¨§¦¨§¥
Exn`i `NW" :bi wxR `A `Ylikn§¦§¨Ÿ¤¤¤ŸŸ§
z` Epilr d`iad Epz`xi mixvOd©¦§¦¦§¨¥¥¦¨¨¥¤
d`iadW Epz`xi dWw ,zEprxERd©§¨¨¨¦§¨¥¤¥¦¨
Epz`xi dWw ,zEprxERd z` Epilr̈¥¤©§¨¨¨¦§¨¥
`NW Epz`xi dWw ,Dnvrl dcnrW¤¨§¨§©§¨¨¨¦§¨¥¤Ÿ

."zEprxER DA dhlWgi dxez ¨§¨¨§¨

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(áé)-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥
:íúhî-úà ïøäà©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה,(שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלן מאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 57 'nr ,ek jxk zegiy ihewl)

ממממּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותםתםתםתם אתאתאתאת אהרןאהרןאהרןאהרן ממממּטּטּטּטהההה יב)ווווּיּיּיּיבלעבלעבלעבלע (ז, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּלם את ּבלע מּטה ונעׂשה ׁשחזר (רש"י)מאחר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת רׁש"י ּדברי ְְֲִִֵֵַַַָָָּבאּור

ּוכפי  לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ּכהנהגת אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכל
לקרבן  יּוכל ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן צרי ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ּב'ּתניא': ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר
מבּטלת  "והרחמנּות  עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם "מצוה לׂשנאתם, ׁשּמצוה א ּלּו ואפילּו ה'". ועבֹודת  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלּתֹורה

האהבה". ּומעֹוררת ְְֲִֶֶַַָָָהּׂשנאה
ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ מסּתר ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻא

לעצמֹוול  מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, – ּכללּיים ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
חדּור  ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה על־ידי להעׂשֹות צריכה זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּכלל.
ערּבּוב  חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק א ּפֹועל ׁשהּוא ּבֹו אנּו ּובטּוחים אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחסד

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל הרעֹות הּמּדֹות מּצד ּונטּיֹות סּבֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָׁשל
ּכעס  ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה הּפעּלה אּלא אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻזאת
חס־וׁשלֹום, וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל צרי הּמֹוכיח ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ׁשּטבעֹו זה, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ(ּכנחׁש

עצמֹו. מציאּות הרּגׁשת ללא ְְְְְִַַַַָֹואף

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ãé)ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−
ì:íòä çlL §©©¬¨¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר, יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד  ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â לפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(ai)ïøäà ähî òìáiåøçà[ì] Y¯ ©¦§©©¥©£Ÿ§©©
qEtcaE cIdÎiazMn cg`A `Ed oM¥§©©¦¦§¥©¨¦§

.xg`n :EpiptNW miqEtCaE .oFW`x¦©§¦¤§¨¥¥©©
ähî äNòðå øæçL¯WgPdW rnWn ¤¨©§©£¨©¤©§©¤©¨¨

dNErR `ll dHnl dxfgA KRdp¤§©©£¨¨§©¤§Ÿ§¨
lirl xREqndn dpFWA dfe ,zcgEin§¤¤§¤§¤¥©§¨§¥

zFnW zWxtA)cÎb ,c(FapfA fg` dWOW §¨¨©§¤¤¨©¦§¨
Wie .dHnl KRdp f` wxe WgPd lW¤©¨¨§©¨¤§©§©¤§¥
ipW oiAW lCadA iElY xaCdW xnFl©¤©¨¨¨©¤§¥¤¥§¥
dHOd zkitd lW xERiQA ,zFrxF`nd©§¨©¦¤£¦©©©¤
lr dWnl fnx did dWn lv` Wgpl§¨¨¥¤¤¨¨¤¤§¤©
ok` `liOnE ,WgPM rxdÎoFWl xRQW¤¦¥¨¨¨©¨¨¦¥¨¨¥
zEdn xnFlM ,WOn Wgpl KRdp dHOd©©¤¤§©§¨¨©¨§©©
did dHnl dxfgA Fktdl ickE ,zxg ©̀¤¤§¥§¨§©£¨¨§©¤¨¨
o`M ENi`e ,ztqFp ziQp dNErtA KxFv¤¦§¨¦¦¤¤§¦¨

`N` dzid `l Wgpl dHOd zkitd lM̈£¦©©©¤§¨¨Ÿ¨§¨¤¨
`l dHOdW KM ,drxt iptA qp rSal§©¥©¥¦§¥©§Ÿ¨¤©©¤Ÿ
lW iPnf iEPiW `N` ,WOn Wgpl KRdp¤§©§¨¨©¨¤¨¦§©¦¤
mEIq xg`l okl ,FzpEkzE Ed`xn©§¥§¨¨¥§©©¦
did `l ,Wgpl dHOd zkitd zNErR§©£¦©©©¤§¨¨Ÿ¨¨
ickA zcgEin dNErR zFUrl Kixv̈¦©£§¨§¤¤¦§¥
xfg `N` ixFwOd FaSn l` FaiWdl©£¦¤©¨©§¦¤¨¨©

dHn zFidl eil`n)iaxd(. ¥¥¨¦§©¤
ïlk úà òìa¯.mNEM lW zFHOd z` ¨©¤ª¨¤©©¤¨

FgM `HAzd Ff zcgEin ziQp dNErtA¦§¨¦¦§¤¤¦§©¥Ÿ
,cgEin otF`A `EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨§¤§¨
,dlWnnE dhilW Fpipr dHOd oMW¤¥©©¤¦§¨§¦¨¤§¨¨
FYlWnnE FgM z` bSin oxd` dHnE©¥©£Ÿ§©¥¤Ÿ¤§©§
dHn zrilaaE ,`EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨¦§¦©©¥
FgM E`HAzd mzFHn z` oxd ©̀£Ÿ¤©¨¦§©§Ÿ

ÎKExAÎWFcTd lW zhlgEOd FzhilWE§¦¨©§¤¤¤©¨¨
xExA dprn ElAw dfaE ,mlFrA `Ed¨¨¨¤¦§©£¤¨

mzl`Wl)h weqt("ztFn mkl EpY" ¦§¥¨¨§¨¤¥
KFxv WIW ricFdl" i"Wx oFWlaE¦§©¦§¦©¤¥§
"mkz` glXW inA [dlWnnE gM=]Ÿ©¤§¨¨§¦¤¨©¤§¤

)iaxd(.bi dxez

(ciãákàìå ,"øéwé" Bîebøz Y ¨¥©§©¦§Ÿ
"øwéúà"¯.EpNWzF`gqEPA`EdW itM ¦§©©§¦¤©§¨¤¨

øác íL àeäL éðtî¯FAl ,xnFlM ¦§¥¤¥¨¨§©¦
ipRn caM dUrPW `le ,mvrA caM̈¥§¤¤§Ÿ¤©£¨¨¥¦§¥
FAl z` ciAkd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§¦¤¦

)iaxd(.
"øácä Enî ãáë ék" Bîk¯zFnW §¦¨¥¦§©¨¨§

xzFi ax FcaM" :mW i"WxaE .gi ,gi§©¦¨¨§©¥
."LgMneh dxez ¦Ÿ£



x`e`מח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy
ּכׁשפים  מעׂשה Ú¯t‰.ּבלהטיהם, ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: אּתם (מנחות ּתבן ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, .מכניסין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

(âë)-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
:úàæì̈«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין, ׁשּנהפ הּמּטה .למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéä©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת ּוׁשלׁשה מנין חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

o`ke ,Wgl FWExiR "mdihdlA"W¤§©£¥¤¥©©§¨
zErnWn DA Wi ,"mdihlA" aEzMW¤¨§¨¥¤¥¨©§¨
oFWNn mbe Wgl oFWNn mB ,dlEtM§¨©¦§©©§©¦§

.i`Xge xzq¥¤§©©
eøîà eðéúBaøå¯.mW oixcdpq §©¥¨§©§¤§¦¨

íéãL äNòî Y "íäéèìa"¯ §¨¥¤©£¥¥¦
mdiWgl z` miUFr Eid miOhxgdW¤©©§ª¦¨¦¤©£¥¤

micW ici lr)my oixcdpq i"yx(. ©§¥¥¦
íéôLë äNòî Y "íäéèäìa"¯ §©£¥¤©£¥§¨¦

`N` micW iciÎlr miUFr mpi`W¤¥¨¦©§¥¥¦¤¨
mnvrn)my i"yx(. ¥©§¨

äòøt áì ÷æçiåéãé ìò øîBì Y ©¤¡©¥©§Ÿ©©§¥
ízà ïáz ,ïk íéNBò ízà úeôMëî§©§©¤¦¥¤¤©¤

íéøôòì ïéñéðëî¯minId ixaC d`x ©§¦¦§¤§©¦§¥¦§¥©¨¦
"oixtr z`e" :hi ,bi a)a ,bt zegpn 'qez(. §¤¤§©¦

ïáz dlkL øéò¯mixtr ,xnFlM ¦¤ª¨¤¤§©¤§©¦
dY` ,d`EaY dAxd lW mFwn `EdW¤¨¤©§¥§¨©¨
dInzA ,xFMnl d`EaY mWl `ian¥¦§¨§¨¦§¦§¦¨

)` ,dt zegpn i"yx(.
íéøöîì úeôMëî ïéàéáî ízà óà©©¤§¦¦§©§§¦§©¦

íéôLk dlkL¯:mW zFgpn i"WxA ¤ª¨§¨¦§©¦§¨¨
mW wFqrl `A dY`"©¨¨©£¨

?"mitWkAbk dxez ¦§¨¦
(bk)úàæì íbähnä úôBîì Y ©¨Ÿ§¥©©¤

ïépúì CtäpL¯ztFOd mB dfA lElke ¤¤§©§©¦§¨¨¤©©¥
wEqR lirl xMfPd) zFHOd zrilA lW¤§¦©©©©¦§¨§¥¨

mW i"WxaE ai(zlgzd hwPW `N` , §©¦¨¤¨¤¨©©§¨©
ztFOd)xg` ote`a cer my d`xe .iaxd(. ©¥

íc ìL äæì àìå¯"z`fl" ,xnFlM §Ÿ¨¤¤¨§©§Ÿ

"e ,dHOd ztFnl dpEMdmb"z`fl ©©¨¨§¥©©¤§©¨Ÿ
`NW aEzMd xn`e .mCd zMnl dpEMd©©¨¨§©©©¨§¨©©¨¤Ÿ
dzidW ,Wgpl dHOd zkitd lr wx©©£¦©©©¤§¨¨¤¨§¨

mWl wxztFn,drxR giBWd `l , ©§¥¥Ÿ¦§¦©©§Ÿ
,mcl xF`id zkitd lr s` `N ¤̀¨©©£¦©©§§¨

dzidWdMnFAl mU `l , ¤¨§¨©¨Ÿ¨¦
)`"eb(.ck dxez

(dk)àìniå"íéîé úòáL" ïéðî Y¯ ©¦¨¥¦§©¦§©¨¦
iM ,"E`lOIe" `le "`lOIe" aYkp okle§¨¥¦§©©¦¨¥§Ÿ©¦¨§¦

`xwOA xqgd "oipn"l dpEMd)m"`x(. ©©¨¨§¦§¨¤¨¥©¦§¨
,"mini lW rEaW"l dpEMdW xnFl oi`e§¥©¤©©¨¨§¨©¤¨¦
iM ,"`lOYe" xnFl Kixv did f` iM¦¨¨¨¨¦©©¦¨¥¦

dawp oFWl "zraW")oexkfd xtq(. ¦§©§§¥¨
Búeîã÷ì øBàéä áL àlL¯wIC ¤Ÿ¨©§§©§¦¥

xF`id aW `NW" aFYkl i"Wx©¦¦§¤Ÿ¨©§
dzidW dMOdW xnFl ,"FzEncwl§©§©¤©©¨¤¨§¨
Ff dzid `l ,mini draW KWnA§¤¤¦§¨¨¦Ÿ¨§¨

kitd lW dNErRlkA mcl xF`id z §¨¤£¦©©§§¨§¨
oeiM ,KkA KxFv did `l iM ,Wcgn rbx¤©¥¨¨¦Ÿ¨¨¤§¨¥¨
,oFW`xd rbxA xaM dUrp xaCdW¤©¨¨©£¨§¨¨¤©¨¦
xF`id aW `NW" dnA wx dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨©§©¤Ÿ¨©§
dMOd zNErR ,xnFlM ."FzEncwl§©§§©§©©©¨
xF`idW dzid EN` mini zraW KWnA§¤¤¦§©¨¦¥¨§¨¤©§
lr dUrp xaCd .FzEncwl aEWi `lŸ¨§©§©¨¨©£¨©
xF`id crA xvrW KXnzn qp iciÎ§¥¥¦§©¥¤¨©§©©§
zraW xg`l okle .FzEncwl aEWNn¦¨§©§§¨¥§©©¦§©
xF`id xfg ,dMOd dnlWPW minï¦¤¦§§¨©©¨¨©©§

eil`n FzEncwl)iaxd(idFGW d`xpe . §©§¥¥¨§¦§¤¤¦
zFMd ixg`" aEzMd oFWlA mB dpEMd©©¨¨©¦§©¨©£¥©

cg dzid d`MddW ,"xF`id z` 'd¤©§¤©©¨¨¨§¨©
KWnl dkWnp DzNErRW `N` zinrR§¨¦¤¨¤§¨¨¦§§¨§¤¤

.mini draW¦§¨¨¦
Lãç òéáø úLnLî äknä äúéäL¤¨§¨©©¨§©¤¤§¦©Ÿ¤

¯,mini dXW dzidW KWg zMn caNn¦§©©©¤¤¨§¨¦¨¨¦
Kixv llkaE .cg` rbx zFxFkA zMnE©©§¤©¤¨¦§¨¨¦
ixdW ,`weC e`l Wcg riaxW xnFl©¤§¦©Ÿ¤¨©§¨¤£¥
wlg `N` ,wEIcA Wcg rax Fpi` rEaẄ©¥¤©Ÿ¤§¦¤¨¥¤

Wcgd lW iriax)iaxd t"r(x`an dfaE . §¦¦¤©Ÿ¤¨¤§¨¥
ltFp Fpi`W ,"`lOIe" aEzMX dn i"Wx©¦©¤¨©¦¨¥¤¥¥
oeike ,xEriW Fl WIW xaC lr `N ¤̀¨©¨¨¤¥¦§¥¨
,WcFg riax zWOWn dzid dMOdW¤©©¨¨§¨§©¤¤§¦©¤
E`ln ixd ,mini draW ExarWM okl̈¥§¤¨§¦§¨¨¦£¥¨§

dMOd ini)`"eb(. §¥©©¨
ìLeäøúîe ãéòî äéä íé÷ìç äL¯ §Ÿ¨£¨¦¨¨¥¦©§¤

mEXn ,"dxznE cirn" oFWNd ltM¤¤©¨¥¦©§¤¦
micrA `id d`xzd mzQW)i"yx d`x ¤§¨©§¨¨¦§¥¦

b ,bn ziy`xa(xnFl Wi xzFi wnFrA K` .©§¤¥¥©
oFWl lr dfA siqFd i"WxW hxtaE)¦§¨¤©¦¦¨¤©§

WxcOd(wx did dWOW zFMn EidW , ©¦§¨¤¨©¤¤¨¨©
dNbn didW ,xnFlM ,mdilr "cirn"¥¦£¥¤§©¤¨¨§©¤
z` dpzd `le ,`FaY dMOdW ricFnE¦©¤©©¨¨§Ÿ¦§¨¤
z` gFlWl FznMqd i`A dMOd z`iA¦©©©¨§¦©§¨¨¦§©¤
did dWOW zFMn Eide ,l`xUi¦§¨¥§¨©¤¤¨¨
z`iA z` dlYW Epid ,mdilr "dxzn"©§¤£¥¤©§¤¨¨¤¦©
.l`xUi z` drxR zgilW i`A dMOd©©¨§¦§¦©©§Ÿ¤¦§¨¥
,odilr dxzdW zFMOd mB ,FGn dxzie¦¥¨¦©©©¤¦§¨£¥¤
cirn" lW otF`A d`xzdd dzid," ¨§¨©©§¨¨§¤¤¥¦

m`W ,dlibx d`xzd Ff dzid `NW¤Ÿ¨§¨©§¨¨§¦¨¤¦

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−
íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå§¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−

:íéðáàáe¨«£¨¦«
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ ולא ּבדם לא עלֿידֹו, לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

אהרן  עלֿידי ולקה ׁשּלנּו∑Ì˙¯‰.ּבצפרּדעים, ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים נהרֹות ּברכֹות ∑Ì‰È¯‡È.הם הם ְְְְְֲִִֵַַַָָֹ«¬…»ְְְְִֵֵֶַָָָ¿…≈∆ְֵֵ
ּומׁשקה  היארים ּדר ועֹולה מתּברכים מימיו ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת אדם ּבידי העׂשּויֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹונּגרים

לֹו∑‡‚Ì‰ÈÓ.הּׂשדֹות  וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן נֹובעין ׁשאינן מים קבּוצת ַָ«¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ÌÈ¯ˆÓ.אשטנ"ק  ı¯‡ ÏÎa∑ ׁשּבּבּתים ּובאמּבטאֹות ּבּמרחצאֹות ÌÈ·‡·e.אף ÌÈˆÚ·e∑ ׁשּבכלי מים ¿»∆∆ƒ¿«ƒְְְֲִֶֶַַַַָָָָ»≈ƒ»¬»ƒְִִֵֶַ

אבן עץ  .ּובכלי ְִֵֵֶֶ

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
iå ähnaäòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
ì íéøöî eìëéícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(áë)-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt: ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים.(סנהדרין מע ׂשה ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

C¯ËÁיט  ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡·‡ ÈÓ·e ‡Ú‡ ÈÓ·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú ÈÈÚÏe ‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא  ‡¯‰ È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gi)íéøöî eàìðåäàeôø Lwáì Y §¦§¦§©¦§©¥§¨
ì" ïééeàø eéäiL "øBàéä" éîì"úBzL §¥©§¤¦§§¦¦§

¯dribi FrnWn "E`lpe"W oeiM`le , ¥¨¤§¦§©§¨§¦¨§Ÿ
in zIzW lr dribi oFWl xnFl KIW©¨©§§¦¨©§¦©¥
inl d`Etx WTal" xn` okl ,xF`id©§¨¥¨©§©¥§¨§¥
mEXn "d`Etx" oFWl hwpe ,"xF`id©§§¨©§§¨¦
miOd z` xifgdl dzid dxHOdW¤©©¨¨¨§¨§©£¦¤©©¦
miiE`x EidIW" icM ozE`ixal¦§¦¨§¥¤¦§§¦
zFYWl" aEzMd WExiR Edfe ,"zFYWl¦§§¤¥©¨¦§

"xF`id on min)m"`x(.hi dxez ©¦¦©§
(hi)ïøäà ìà øîàïâäL éôì Y ¡Ÿ¤©£Ÿ§¦¤¥¥

BëBúì CìLpLk äLî ìò øBàéä¯ ©§©Ÿ¤§¤¦§©§
.FA rah `le§Ÿ¨©

àìå íãa àì Bãé-ìò ä÷ì àì Cëéôì§¦¨Ÿ¨¨©¨Ÿ§¨§Ÿ
ïøäà éãé-ìò ä÷ìå ,íéòcøôöa¯ ¦§©§§¦§¨¨©§¥©£Ÿ

.ai ,g oOwlcM ,miPM zMnA oke§¥§©©¦¦§¦§©¨
íúøäð,íéëLBnä úBøäð íä Y ©£Ÿ¨¥§¨©§¦

.eðlL úBøäð ïéòkíäéøàéíä Y §¥§¨¤¨§Ÿ¥¤¥
íéøbð úBëøa¯mixBp miOdW §¥¦¨¦¤©©¦¦¨¦
.odA mikWnpe§¦§¨¦¨¤

øäpä úôOî íãà éãéa úBéeNòä̈£¦¥¨¨¦§©©¨¨
íéëøaúî åéîéî ñeìéðå ,úBãOì¯ ©¨§¦¥¨¦§¨§¦

.mdizFcB lr milFre miAxzn¦§©¦§¦©§¥¤
úBãOä ä÷Lîe íéøBàéä Cøc äìBòå§¤¤¤©§¦©§¤©¨

¯.` ,`n ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦
íäéîâàïðéàL íéî úöeá÷ Y ©§¥¤§©©¦¤¥¨

ïéãîBò àlà ,ïéëLBî ïðéàå ïéòáBð§¦§¥¨§¦¤¨§¦
÷"ðèùéà :Bì ïéøB÷å ,ãçà íB÷îa¯ §¨¤¨§¦

estanc.mb` ,£©
íéøöî õøà ìëaúBàöçøna óà Y §¨¤¤¦§©¦©©¤§£¨

íézaaL úBàhaîàáe¯EN` la` ¨©§©¨¤©¨¦£¨¥
xn`X dnA millkp md uEgAW¤©¥¦§¨¦§©¤¨©

"mdinb`")dcya x`a(. ©§¥¤
íéðáàáe íéöòáeõò éìëaL íéî Y ¨¥¦¨£¨¦©¦¤¦§¥¥

ïáà éìëáe¯mivrA min oi` ixdW ¦§¥¤¤¤£¥¥©¦¨¥¦
mnvr mipa`aE)m"`x(.k dxez ¨£¨¦©§¨

(ak)íäéèìaBúBà ïéøîBàL Lçì Y §¨¥¤©©¤§¦
èla¯xzQA)a ,fq oixcdpq i"yx(. ©¨©¥¤

éàLçáe¯`i wEqR lirl i"Wx d`x ©£©§¥©¦§¥¨



מט `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy
ּכׁשפים  מעׂשה Ú¯t‰.ּבלהטיהם, ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: אּתם (מנחות ּתבן ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, .מכניסין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

(âë)-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
:úàæì̈«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין, ׁשּנהפ הּמּטה .למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéä©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת ּוׁשלׁשה מנין חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

o`ke ,Wgl FWExiR "mdihdlA"W¤§©£¥¤¥©©§¨
zErnWn DA Wi ,"mdihlA" aEzMW¤¨§¨¥¤¥¨©§¨
oFWNn mbe Wgl oFWNn mB ,dlEtM§¨©¦§©©§©¦§

.i`Xge xzq¥¤§©©
eøîà eðéúBaøå¯.mW oixcdpq §©¥¨§©§¤§¦¨

íéãL äNòî Y "íäéèìa"¯ §¨¥¤©£¥¥¦
mdiWgl z` miUFr Eid miOhxgdW¤©©§ª¦¨¦¤©£¥¤

micW ici lr)my oixcdpq i"yx(. ©§¥¥¦
íéôLë äNòî Y "íäéèäìa"¯ §©£¥¤©£¥§¨¦

`N` micW iciÎlr miUFr mpi`W¤¥¨¦©§¥¥¦¤¨
mnvrn)my i"yx(. ¥©§¨

äòøt áì ÷æçiåéãé ìò øîBì Y ©¤¡©¥©§Ÿ©©§¥
ízà ïáz ,ïk íéNBò ízà úeôMëî§©§©¤¦¥¤¤©¤

íéøôòì ïéñéðëî¯minId ixaC d`x ©§¦¦§¤§©¦§¥¦§¥©¨¦
"oixtr z`e" :hi ,bi a)a ,bt zegpn 'qez(. §¤¤§©¦

ïáz dlkL øéò¯mixtr ,xnFlM ¦¤ª¨¤¤§©¤§©¦
dY` ,d`EaY dAxd lW mFwn `EdW¤¨¤©§¥§¨©¨
dInzA ,xFMnl d`EaY mWl `ian¥¦§¨§¨¦§¦§¦¨

)` ,dt zegpn i"yx(.
íéøöîì úeôMëî ïéàéáî ízà óà©©¤§¦¦§©§§¦§©¦

íéôLk dlkL¯:mW zFgpn i"WxA ¤ª¨§¨¦§©¦§¨¨
mW wFqrl `A dY`"©¨¨©£¨

?"mitWkAbk dxez ¦§¨¦
(bk)úàæì íbähnä úôBîì Y ©¨Ÿ§¥©©¤

ïépúì CtäpL¯ztFOd mB dfA lElke ¤¤§©§©¦§¨¨¤©©¥
wEqR lirl xMfPd) zFHOd zrilA lW¤§¦©©©©¦§¨§¥¨

mW i"WxaE ai(zlgzd hwPW `N` , §©¦¨¤¨¤¨©©§¨©
ztFOd)xg` ote`a cer my d`xe .iaxd(. ©¥

íc ìL äæì àìå¯"z`fl" ,xnFlM §Ÿ¨¤¤¨§©§Ÿ

"e ,dHOd ztFnl dpEMdmb"z`fl ©©¨¨§¥©©¤§©¨Ÿ
`NW aEzMd xn`e .mCd zMnl dpEMd©©¨¨§©©©¨§¨©©¨¤Ÿ
dzidW ,Wgpl dHOd zkitd lr wx©©£¦©©©¤§¨¨¤¨§¨

mWl wxztFn,drxR giBWd `l , ©§¥¥Ÿ¦§¦©©§Ÿ
,mcl xF`id zkitd lr s` `N ¤̀¨©©£¦©©§§¨

dzidWdMnFAl mU `l , ¤¨§¨©¨Ÿ¨¦
)`"eb(.ck dxez

(dk)àìniå"íéîé úòáL" ïéðî Y¯ ©¦¨¥¦§©¦§©¨¦
iM ,"E`lOIe" `le "`lOIe" aYkp okle§¨¥¦§©©¦¨¥§Ÿ©¦¨§¦

`xwOA xqgd "oipn"l dpEMd)m"`x(. ©©¨¨§¦§¨¤¨¥©¦§¨
,"mini lW rEaW"l dpEMdW xnFl oi`e§¥©¤©©¨¨§¨©¤¨¦
iM ,"`lOYe" xnFl Kixv did f` iM¦¨¨¨¨¦©©¦¨¥¦

dawp oFWl "zraW")oexkfd xtq(. ¦§©§§¥¨
Búeîã÷ì øBàéä áL àlL¯wIC ¤Ÿ¨©§§©§¦¥

xF`id aW `NW" aFYkl i"Wx©¦¦§¤Ÿ¨©§
dzidW dMOdW xnFl ,"FzEncwl§©§©¤©©¨¤¨§¨
Ff dzid `l ,mini draW KWnA§¤¤¦§¨¨¦Ÿ¨§¨

kitd lW dNErRlkA mcl xF`id z §¨¤£¦©©§§¨§¨
oeiM ,KkA KxFv did `l iM ,Wcgn rbx¤©¥¨¨¦Ÿ¨¨¤§¨¥¨
,oFW`xd rbxA xaM dUrp xaCdW¤©¨¨©£¨§¨¨¤©¨¦
xF`id aW `NW" dnA wx dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨©§©¤Ÿ¨©§
dMOd zNErR ,xnFlM ."FzEncwl§©§§©§©©©¨
xF`idW dzid EN` mini zraW KWnA§¤¤¦§©¨¦¥¨§¨¤©§
lr dUrp xaCd .FzEncwl aEWi `lŸ¨§©§©¨¨©£¨©
xF`id crA xvrW KXnzn qp iciÎ§¥¥¦§©¥¤¨©§©©§
zraW xg`l okle .FzEncwl aEWNn¦¨§©§§¨¥§©©¦§©
xF`id xfg ,dMOd dnlWPW minï¦¤¦§§¨©©¨¨©©§

eil`n FzEncwl)iaxd(idFGW d`xpe . §©§¥¥¨§¦§¤¤¦
zFMd ixg`" aEzMd oFWlA mB dpEMd©©¨¨©¦§©¨©£¥©

cg dzid d`MddW ,"xF`id z` 'd¤©§¤©©¨¨¨§¨©
KWnl dkWnp DzNErRW `N` zinrR§¨¦¤¨¤§¨¨¦§§¨§¤¤

.mini draW¦§¨¨¦
Lãç òéáø úLnLî äknä äúéäL¤¨§¨©©¨§©¤¤§¦©Ÿ¤

¯,mini dXW dzidW KWg zMn caNn¦§©©©¤¤¨§¨¦¨¨¦
Kixv llkaE .cg` rbx zFxFkA zMnE©©§¤©¤¨¦§¨¨¦
ixdW ,`weC e`l Wcg riaxW xnFl©¤§¦©Ÿ¤¨©§¨¤£¥
wlg `N` ,wEIcA Wcg rax Fpi` rEaẄ©¥¤©Ÿ¤§¦¤¨¥¤

Wcgd lW iriax)iaxd t"r(x`an dfaE . §¦¦¤©Ÿ¤¨¤§¨¥
ltFp Fpi`W ,"`lOIe" aEzMX dn i"Wx©¦©¤¨©¦¨¥¤¥¥
oeike ,xEriW Fl WIW xaC lr `N ¤̀¨©¨¨¤¥¦§¥¨
,WcFg riax zWOWn dzid dMOdW¤©©¨¨§¨§©¤¤§¦©¤
E`ln ixd ,mini draW ExarWM okl̈¥§¤¨§¦§¨¨¦£¥¨§

dMOd ini)`"eb(. §¥©©¨
ìLeäøúîe ãéòî äéä íé÷ìç äL¯ §Ÿ¨£¨¦¨¨¥¦©§¤

mEXn ,"dxznE cirn" oFWNd ltM¤¤©¨¥¦©§¤¦
micrA `id d`xzd mzQW)i"yx d`x ¤§¨©§¨¨¦§¥¦

b ,bn ziy`xa(xnFl Wi xzFi wnFrA K` .©§¤¥¥©
oFWl lr dfA siqFd i"WxW hxtaE)¦§¨¤©¦¦¨¤©§

WxcOd(wx did dWOW zFMn EidW , ©¦§¨¤¨©¤¤¨¨©
dNbn didW ,xnFlM ,mdilr "cirn"¥¦£¥¤§©¤¨¨§©¤
z` dpzd `le ,`FaY dMOdW ricFnE¦©¤©©¨¨§Ÿ¦§¨¤
z` gFlWl FznMqd i`A dMOd z`iA¦©©©¨§¦©§¨¨¦§©¤
did dWOW zFMn Eide ,l`xUi¦§¨¥§¨©¤¤¨¨
z`iA z` dlYW Epid ,mdilr "dxzn"©§¤£¥¤©§¤¨¨¤¦©
.l`xUi z` drxR zgilW i`A dMOd©©¨§¦§¦©©§Ÿ¤¦§¨¥
,odilr dxzdW zFMOd mB ,FGn dxzie¦¥¨¦©©©¤¦§¨£¥¤
cirn" lW otF`A d`xzdd dzid," ¨§¨©©§¨¨§¤¤¥¦

m`W ,dlibx d`xzd Ff dzid `NW¤Ÿ¨§¨©§¨¨§¦¨¤¦

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−
íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå§¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−

:íéðáàáe¨«£¨¦«
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ ולא ּבדם לא עלֿידֹו, לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

אהרן  עלֿידי ולקה ׁשּלנּו∑Ì˙¯‰.ּבצפרּדעים, ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים נהרֹות ּברכֹות ∑Ì‰È¯‡È.הם הם ְְְְְֲִִֵַַַָָֹ«¬…»ְְְְִֵֵֶַָָָ¿…≈∆ְֵֵ
ּומׁשקה  היארים ּדר ועֹולה מתּברכים מימיו ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת אדם ּבידי העׂשּויֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹונּגרים

לֹו∑‡‚Ì‰ÈÓ.הּׂשדֹות  וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן נֹובעין ׁשאינן מים קבּוצת ַָ«¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ÌÈ¯ˆÓ.אשטנ"ק  ı¯‡ ÏÎa∑ ׁשּבּבּתים ּובאמּבטאֹות ּבּמרחצאֹות ÌÈ·‡·e.אף ÌÈˆÚ·e∑ ׁשּבכלי מים ¿»∆∆ƒ¿«ƒְְְֲִֶֶַַַַָָָָ»≈ƒ»¬»ƒְִִֵֶַ

אבן עץ  .ּובכלי ְִֵֵֶֶ

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
iå ähnaäòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
ì íéøöî eìëéícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(áë)-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt: ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים.(סנהדרין מע ׂשה ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

C¯ËÁיט  ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡·‡ ÈÓ·e ‡Ú‡ ÈÓ·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú ÈÈÚÏe ‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא  ‡¯‰ È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gi)íéøöî eàìðåäàeôø Lwáì Y §¦§¦§©¦§©¥§¨
ì" ïééeàø eéäiL "øBàéä" éîì"úBzL §¥©§¤¦§§¦¦§

¯dribi FrnWn "E`lpe"W oeiM`le , ¥¨¤§¦§©§¨§¦¨§Ÿ
in zIzW lr dribi oFWl xnFl KIW©¨©§§¦¨©§¦©¥
inl d`Etx WTal" xn` okl ,xF`id©§¨¥¨©§©¥§¨§¥
mEXn "d`Etx" oFWl hwpe ,"xF`id©§§¨©§§¨¦
miOd z` xifgdl dzid dxHOdW¤©©¨¨¨§¨§©£¦¤©©¦
miiE`x EidIW" icM ozE`ixal¦§¦¨§¥¤¦§§¦
zFYWl" aEzMd WExiR Edfe ,"zFYWl¦§§¤¥©¨¦§

"xF`id on min)m"`x(.hi dxez ©¦¦©§
(hi)ïøäà ìà øîàïâäL éôì Y ¡Ÿ¤©£Ÿ§¦¤¥¥

BëBúì CìLpLk äLî ìò øBàéä¯ ©§©Ÿ¤§¤¦§©§
.FA rah `le§Ÿ¨©

àìå íãa àì Bãé-ìò ä÷ì àì Cëéôì§¦¨Ÿ¨¨©¨Ÿ§¨§Ÿ
ïøäà éãé-ìò ä÷ìå ,íéòcøôöa¯ ¦§©§§¦§¨¨©§¥©£Ÿ

.ai ,g oOwlcM ,miPM zMnA oke§¥§©©¦¦§¦§©¨
íúøäð,íéëLBnä úBøäð íä Y ©£Ÿ¨¥§¨©§¦

.eðlL úBøäð ïéòkíäéøàéíä Y §¥§¨¤¨§Ÿ¥¤¥
íéøbð úBëøa¯mixBp miOdW §¥¦¨¦¤©©¦¦¨¦
.odA mikWnpe§¦§¨¦¨¤

øäpä úôOî íãà éãéa úBéeNòä̈£¦¥¨¨¦§©©¨¨
íéëøaúî åéîéî ñeìéðå ,úBãOì¯ ©¨§¦¥¨¦§¨§¦

.mdizFcB lr milFre miAxzn¦§©¦§¦©§¥¤
úBãOä ä÷Lîe íéøBàéä Cøc äìBòå§¤¤¤©§¦©§¤©¨

¯.` ,`n ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦
íäéîâàïðéàL íéî úöeá÷ Y ©§¥¤§©©¦¤¥¨

ïéãîBò àlà ,ïéëLBî ïðéàå ïéòáBð§¦§¥¨§¦¤¨§¦
÷"ðèùéà :Bì ïéøB÷å ,ãçà íB÷îa¯ §¨¤¨§¦

estanc.mb` ,£©
íéøöî õøà ìëaúBàöçøna óà Y §¨¤¤¦§©¦©©¤§£¨

íézaaL úBàhaîàáe¯EN` la` ¨©§©¨¤©¨¦£¨¥
xn`X dnA millkp md uEgAW¤©¥¦§¨¦§©¤¨©

"mdinb`")dcya x`a(. ©§¥¤
íéðáàáe íéöòáeõò éìëaL íéî Y ¨¥¦¨£¨¦©¦¤¦§¥¥

ïáà éìëáe¯mivrA min oi` ixdW ¦§¥¤¤¤£¥¥©¦¨¥¦
mnvr mipa`aE)m"`x(.k dxez ¨£¨¦©§¨

(ak)íäéèìaBúBà ïéøîBàL Lçì Y §¨¥¤©©¤§¦
èla¯xzQA)a ,fq oixcdpq i"yx(. ©¨©¥¤

éàLçáe¯`i wEqR lirl i"Wx d`x ©£©§¥©¦§¥¨



x`e`נ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy
כא)וכן: וכן:(שמות מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה יג)"ונגפּו רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו צא)"ּובטרם ּתּגף (תהלים "ּפן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

,"רגל ח)ּבאבן נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְֶֶֶֶֶֶֶַָ

(çë)àéä õøLåEúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáeEnòáe E ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½

éøepúáeéúBøàLîáe E:E §©¤−§¦§£¤«
i"yx£eÏÚÂ∑ היאר ּומּמּנּו∑E˙È·a.מן עּמֹו", אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ואחרּֿכ ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות רבה)התחילה ושמות יא. .(סוטה ְְִִַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 123 'nr ,` wlg zegiy ihewl)

כח)ּוּוּוּובתבתבתבתּנּנּנּנּוּוּוּורררר (ז, ְְְְֶֶֶֶַַַַ
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

התּבּטאה  מצרים ּתּנּורי לתֹו הּצפרּדעים ׁשּנכנסּו ּובזה צפרּדעים". הּיאֹור "וׁשרץ ּכּכתּוב הּמים, מן נבראּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָהּצפרּדעים
האׁש... לתֹו קפצּו הּמים ּברּואי ּביֹותר: ּגדֹולה נפׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמסירּות

* * *
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

מצרים, ּתּנּורי את ׁשּצּננה צפרּדע, מּכת הּזה. עֹולם ּבעניני וההתלהבּות החמימּות – ּדקליּפה האש סמל הם מצרים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּתּנּורי
.ההפּו הּתהלי לאחר הּבא הּׁשני, הּצעד זה וׁשויֹון־נפׁש. קרירּות ׁשל ּביחס והחלפתּה זֹו, חמימּות ּבּטּול ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָמסּמלת

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם ּומקרקרין ן ּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ÔeÏÚÈÂכח  Ôe˜qÈÂ ‡iÚc¯Ú ‡¯‰ Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

Ôe˜qÈכט  CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
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`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם ּוּוּוּומתרהמתרהמתרהמתרה מעידמעידמעידמעיד כה)היההיההיההיה ּבוּדאי מעידמעידמעידמעיד(ז, ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדם ּובמּכת לדם".העידהעידהעידהעידּבעתיד. ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: –מתרהמתרהמתרהמתרהמׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה הּנּה מאן התרההתרההתרההתרההתראה "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבצפרּדעים". ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹאּתה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היארהיארהיארהיאר אתאתאתאת הההה'''' ההההּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת כה)ווווּיּיּיּיּמּמּמּמלאלאלאלא (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
מעיד  היה חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוּיּמלא

ּבהם (רש"י)ּומתרה ְֶֶַָ
האחרֹונים  החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ׁשל הראׁשֹון ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻלכל
הּוא  מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ואזהרה הקּדמה היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ההתראה. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּתהיה

ההתראה? לאחר־מּכן ורק הּמּכה ּתבֹוא ׁשּקדם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
ה  אּלא ּפרעה, על ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ׁשּמׁשה והּבאּור: הּדבר ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נׁשּבר  וכ הּמּכה, לאחר מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו יּסּורים מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמדּבר
יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ְְְִִֵַַֹּפרעה

הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את מחלט, נּצחֹון ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻמּכאן
הּׁשנים  ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ּב'המׁש לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ּגם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּומבזּבז
עקבתא  ׁשל החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו הּללּו האֹוצרֹות נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּבת

הּׁשלמה. ּבּגאּלה הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדמׁשיחא,

(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑,הּמפעל ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן ׁשלו ואם ּכמֹו: ¿ƒ»≈«»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
וזעף סר כ)וׁשקט, א EÏe·b.(מלכים Ïk ˙‡ Û‚∑,מּכה לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו מּגפה לׁשֹון ּכל וכן מּכה, ְְֵֵָָָ…≈∆»¿¿ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

dÏכו  ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז  ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»
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ני `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy
כא)וכן: וכן:(שמות מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה יג)"ונגפּו רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו צא)"ּובטרם ּתּגף (תהלים "ּפן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

,"רגל ח)ּבאבן נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְֶֶֶֶֶֶֶַָ

(çë)àéä õøLåEúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáeEnòáe E ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½

éøepúáeéúBøàLîáe E:E §©¤−§¦§£¤«
i"yx£eÏÚÂ∑ היאר ּומּמּנּו∑E˙È·a.מן עּמֹו", אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ואחרּֿכ ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות רבה)התחילה ושמות יא. .(סוטה ְְִִַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 123 'nr ,` wlg zegiy ihewl)

כח)ּוּוּוּובתבתבתבתּנּנּנּנּוּוּוּורררר (ז, ְְְְֶֶֶֶַַַַ
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

התּבּטאה  מצרים ּתּנּורי לתֹו הּצפרּדעים ׁשּנכנסּו ּובזה צפרּדעים". הּיאֹור "וׁשרץ ּכּכתּוב הּמים, מן נבראּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָהּצפרּדעים
האׁש... לתֹו קפצּו הּמים ּברּואי ּביֹותר: ּגדֹולה נפׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמסירּות

* * *
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

מצרים, ּתּנּורי את ׁשּצּננה צפרּדע, מּכת הּזה. עֹולם ּבעניני וההתלהבּות החמימּות – ּדקליּפה האש סמל הם מצרים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּתּנּורי
.ההפּו הּתהלי לאחר הּבא הּׁשני, הּצעד זה וׁשויֹון־נפׁש. קרירּות ׁשל ּביחס והחלפתּה זֹו, חמימּות ּבּטּול ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָמסּמלת

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם ּומקרקרין ן ּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם ּוּוּוּומתרהמתרהמתרהמתרה מעידמעידמעידמעיד כה)היההיההיההיה ּבוּדאי מעידמעידמעידמעיד(ז, ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדם ּובמּכת לדם".העידהעידהעידהעידּבעתיד. ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: –מתרהמתרהמתרהמתרהמׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה הּנּה מאן התרההתרההתרההתרההתראה "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבצפרּדעים". ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹאּתה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היארהיארהיארהיאר אתאתאתאת הההה'''' ההההּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת כה)ווווּיּיּיּיּמּמּמּמלאלאלאלא (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
מעיד  היה חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוּיּמלא

ּבהם (רש"י)ּומתרה ְֶֶַָ
האחרֹונים  החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ׁשל הראׁשֹון ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻלכל
הּוא  מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ואזהרה הקּדמה היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ההתראה. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּתהיה

ההתראה? לאחר־מּכן ורק הּמּכה ּתבֹוא ׁשּקדם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
ה  אּלא ּפרעה, על ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ׁשּמׁשה והּבאּור: הּדבר ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נׁשּבר  וכ הּמּכה, לאחר מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו יּסּורים מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמדּבר
יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ְְְִִֵַַֹּפרעה

הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את מחלט, נּצחֹון ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻמּכאן
הּׁשנים  ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ּב'המׁש לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ּגם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּומבזּבז
עקבתא  ׁשל החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו הּללּו האֹוצרֹות נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּבת

הּׁשלמה. ּבּגאּלה הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדמׁשיחא,

(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«
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רׁש"י  מפרׁש ולכן רּבים. לׁשֹון "צפרּדעים" נאמר הּפרׁשה ּבכל ׁשהרי הּמין, ׁשם על יחיד לׁשֹון "צפרּדע" ׁשּנאמר לפרׁש ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאין
מּתזת  והיא אֹותּה מּכין ׁש"היּו ּכיון הצפרּדעים", את "והעל הּצּוּוי את אהרן קּים ואף־על־ּפי־כן היתה", אחת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ"צפרּדע
(ב) ּבעצמּה, ּפעל) (לׁשֹון עלתה (אחת) הּצפרּדע (א) ּבׁשּתים: הּוא הּצפרּדע" "וּתעל ּפרּוׁש ועל־ּפי־זה, נחילים". ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹנחילים
ּתיבת  לפרׁש אין הּפׁשט ּדר ׁשעל ּכיון מדרׁשֹו", "זהּו אבל  צפרּדעים. ׁשל נחילים נחילים מפעיל) (לׁשֹון  העלתה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּצפרּדע

אֹופּנים. ּבב' ְִַַַַ"וּתעל"
ּדוקא), לצפרּדעים מיחד אינֹו הּׁשירּוץ ׁשענין (אף יחידּות לׁשֹון קֹורא הצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר, יׁש "ּופׁשּוטֹו מֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻולכן
ּבׁשּנּוי  נכּתבה הּכּנים ׁשרחיׁשת למרֹות וזאת, ּבלבד). לכּנים מיחד אינֹו הרחיׁשה ׁשענין (אף הרחיׁשה" הּכּנם, וּתהי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוכן

הּצפרּדעים". "ׁשירּוץ על ׁשּקאי ׁשּיֹוכיח לׁשֹון ׁשּנּוי ללא "צפרּדע", ּתיבת מה־ּׁשאין־ּכן ("הּכּנם"), ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלׁשֹון
רּבים  ּבלׁשֹון נאמר הּפרׁשה ׁשּבכל הּכתּובים, לתכן יֹותר קרֹוב ּד"מדרׁשֹו" הּפרּוׁש ּכי ל"ּפׁשּוטֹו", "מדרׁשֹו" רׁש"י ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּומקּדים

אֹופּנים. ּבב' מתּפרׁשת ׁשאינּה "וּתעל", ּתיבת ׁשל ּב"ּפׁשּוטֹו" היא הּב' הּפירּוׁש מעלת ואילּו יחיד, ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוכאן
לפעּולה  ּבנֹוגע - הּפעּולה את ּגמר ּגם אֹו הּפעּולה, התחלת את רק עׂשה אהרן אם הּפרּוׁשים, ּב' ּבין מהחילּוק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוההֹוראה 
כּו', ולפעל להתחיל יׁש להתחיל, רק ׁשּיכֹול ּבמּצב ּגם אבל הּפעּולה, את ּולהׁשלים לגמר להׁשּתּדל ׁשּיׁש הּזּולת, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּדקרּוב

- למעׂשה" מצרפּה הּקּב"ה טֹובה ְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָו"מחׁשבה
אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּפתּגם [ּכּידּוע לבב וטּוב ׂשמחה מּתֹו נסמן)(ודוקא ושם ואילך. 323 עמוד סוף תש"ט השיחות ספר אֹודֹות (ראה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ּכמפּתח" חֹוגר יתהּלל ׁש"אל אף ּכי נּצחֹון", ׁשל "מארׁש מּתֹו לּמלחמה יא)יציאה כ, ׁשּיֹוצא (מלכים־א ּגּופא הא הרי , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבפ  הּנּצחֹון ׁשּיהיה מסּיע זה הרי ּבּנּצחֹון, ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו ּומביאה לּמלחמה עֹולם, ׁשל ּגדרֹו ׁשּפֹורצת יֹותר], ּבנקל על ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האמיּתי  ּגאּולה הּכללית, הּגאּולה ּפֹועלים ועל־ידּה מּיׂשראל, ּפרטי איׁש ׁשל רּוחנית ּגאּולה - הּגאּולה והׁשלמה את ת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
צדקנּו). מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 58Î48 cenr ,fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)
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הּצפרּדע" "וּתעל הּפסּוק ב)על ח, נחילים".(שמות נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת "צפרּדע רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ
ּבדרכי  נפלאה הֹוראה ללמד יׁש הּמצרּיים, על־ידי מּמּנה עלּו הצפרּדעים ּוׁשאר אחת צפרּדע רק אהרן ׁשהעלה ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומּזה

ֲָָהעבֹודה:
ּגמר" לֹו אֹומרים ּבמצוה ׁש"הּמתחיל ז"ל חכמינּו מקומות)הֹורּו ובכמה ו. שם תנחומא על־פי א ח, עקב רש"י יׁש(פירוש אם ולכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הּמצוה. את ׁשּגמר ּברּור ׁשּידע עד ּולהׁשּתּדל להֹוסיף עליו הּמצוה, ּכל את הׁשלים אם ספק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָלאדם
יׁשנֹו ׁשאם ,להפ הרי - ּבזה וכּיֹוצא להעניׁש היא הּמצוה אם אבל וכּדֹומה, הּצדקה ּכמצות ּבמצֹות הּוא זה ּכל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמנם

יֹותר. להעניׁש לֹו אסּור הּמצוה, את ּגמר ׁשּכבר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשׁש
הסּתּפק  אחת, צפרּדע ּבהעלאת ידי־חֹובתֹו ׁשּיצא לֹומר מקֹום ׁשּיׁש מּכיון ּכי הּצפרּדעים, ּכל את אהרן העלה לא ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן

יֹותר. העלה ולא ְֱֵֶֶָָֹּבזה
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ּבּתניא ּבזה ּומבאר מּמצרים יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו יציאת (פמ"ז)הּנה "והיא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשהּיציאה  ּוכמֹו ". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ּביחּוד ליּכלל ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר האלֹוקית ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנפׁש
ּדעׂשר  העבֹודה ע"י הּוא הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת הּוא כן ּכמֹו מּכֹות, עׂשר ע"י התחילה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמּמצרים

צפרּדע. ּומּכת ּדם מּכת וראׁשיתם ְְְִֵֵַַַַַַַָָמּכֹות,
והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת וענינֹו לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּכת
ּבמקֹום  ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי הּנפׁש. הּוא הּדם ׁשּכן חּיּות, על מֹורה ודם ה', ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָהּקרירּות

לקדּׁשה. הּמנּגדים הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה לעניני מהּקרירּות ׁשּכן הראׁשֹונה, היא זֹו ּומּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻהּקרירּות.
הּמים  ּבריאת היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני קרירּות להכניס ה' ּבעבֹודת וענינּה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָלאחר

ג) פ"י, וחמרּיּות.(שמו"ר ּבגׁשמּיּות החם ּבתקף קרירּות להכניס והינּו "ּבתּנּורי" ׁשּנכנסה ועד הּמצרּיים ּבבּתי נכנסה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהיא
ׁשּלֹו. ּוגבּולים מהּמיצרים האדם יצא ׁשעל־ידם העבֹודה ּתחּלת הם אּלּו ענינים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוב'
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i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה מדרׁשֹו.(שמות זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּופׁשּוטֹו

ּבלע"ז  גרינוליר"א הּצפרּדע", "וּתעל .ואף ְְְְֵַַַַַַַַַ
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רׁש"י  מפרׁש ולכן רּבים. לׁשֹון "צפרּדעים" נאמר הּפרׁשה ּבכל ׁשהרי הּמין, ׁשם על יחיד לׁשֹון "צפרּדע" ׁשּנאמר לפרׁש ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאין
מּתזת  והיא אֹותּה מּכין ׁש"היּו ּכיון הצפרּדעים", את "והעל הּצּוּוי את אהרן קּים ואף־על־ּפי־כן היתה", אחת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ"צפרּדע
(ב) ּבעצמּה, ּפעל) (לׁשֹון עלתה (אחת) הּצפרּדע (א) ּבׁשּתים: הּוא הּצפרּדע" "וּתעל ּפרּוׁש ועל־ּפי־זה, נחילים". ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹנחילים
ּתיבת  לפרׁש אין הּפׁשט ּדר ׁשעל ּכיון מדרׁשֹו", "זהּו אבל  צפרּדעים. ׁשל נחילים נחילים מפעיל) (לׁשֹון  העלתה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּצפרּדע

אֹופּנים. ּבב' ְִַַַַ"וּתעל"
ּדוקא), לצפרּדעים מיחד אינֹו הּׁשירּוץ ׁשענין (אף יחידּות לׁשֹון קֹורא הצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר, יׁש "ּופׁשּוטֹו מֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻולכן
ּבׁשּנּוי  נכּתבה הּכּנים ׁשרחיׁשת למרֹות וזאת, ּבלבד). לכּנים מיחד אינֹו הרחיׁשה ׁשענין (אף הרחיׁשה" הּכּנם, וּתהי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוכן

הּצפרּדעים". "ׁשירּוץ על ׁשּקאי ׁשּיֹוכיח לׁשֹון ׁשּנּוי ללא "צפרּדע", ּתיבת מה־ּׁשאין־ּכן ("הּכּנם"), ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלׁשֹון
רּבים  ּבלׁשֹון נאמר הּפרׁשה ׁשּבכל הּכתּובים, לתכן יֹותר קרֹוב ּד"מדרׁשֹו" הּפרּוׁש ּכי ל"ּפׁשּוטֹו", "מדרׁשֹו" רׁש"י ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּומקּדים

אֹופּנים. ּבב' מתּפרׁשת ׁשאינּה "וּתעל", ּתיבת ׁשל ּב"ּפׁשּוטֹו" היא הּב' הּפירּוׁש מעלת ואילּו יחיד, ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוכאן
לפעּולה  ּבנֹוגע - הּפעּולה את ּגמר ּגם אֹו הּפעּולה, התחלת את רק עׂשה אהרן אם הּפרּוׁשים, ּב' ּבין מהחילּוק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוההֹוראה 
כּו', ולפעל להתחיל יׁש להתחיל, רק ׁשּיכֹול ּבמּצב ּגם אבל הּפעּולה, את ּולהׁשלים לגמר להׁשּתּדל ׁשּיׁש הּזּולת, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּדקרּוב

- למעׂשה" מצרפּה הּקּב"ה טֹובה ְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָו"מחׁשבה
אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּפתּגם [ּכּידּוע לבב וטּוב ׂשמחה מּתֹו נסמן)(ודוקא ושם ואילך. 323 עמוד סוף תש"ט השיחות ספר אֹודֹות (ראה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ּכמפּתח" חֹוגר יתהּלל ׁש"אל אף ּכי נּצחֹון", ׁשל "מארׁש מּתֹו לּמלחמה יא)יציאה כ, ׁשּיֹוצא (מלכים־א ּגּופא הא הרי , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבפ  הּנּצחֹון ׁשּיהיה מסּיע זה הרי ּבּנּצחֹון, ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו ּומביאה לּמלחמה עֹולם, ׁשל ּגדרֹו ׁשּפֹורצת יֹותר], ּבנקל על ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האמיּתי  ּגאּולה הּכללית, הּגאּולה ּפֹועלים ועל־ידּה מּיׂשראל, ּפרטי איׁש ׁשל רּוחנית ּגאּולה - הּגאּולה והׁשלמה את ת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
צדקנּו). מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 58Î48 cenr ,fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

!cqg lW devnA wx - xnB Fl mixnF` devnA ligzOd©©§¦§¦§¨§¦§Ÿ©§¦§¨¤¤¤

הּצפרּדע" "וּתעל הּפסּוק ב)על ח, נחילים".(שמות נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת "צפרּדע רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ
ּבדרכי  נפלאה הֹוראה ללמד יׁש הּמצרּיים, על־ידי מּמּנה עלּו הצפרּדעים ּוׁשאר אחת צפרּדע רק אהרן ׁשהעלה ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומּזה

ֲָָהעבֹודה:
ּגמר" לֹו אֹומרים ּבמצוה ׁש"הּמתחיל ז"ל חכמינּו מקומות)הֹורּו ובכמה ו. שם תנחומא על־פי א ח, עקב רש"י יׁש(פירוש אם ולכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הּמצוה. את ׁשּגמר ּברּור ׁשּידע עד ּולהׁשּתּדל להֹוסיף עליו הּמצוה, ּכל את הׁשלים אם ספק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָלאדם
יׁשנֹו ׁשאם ,להפ הרי - ּבזה וכּיֹוצא להעניׁש היא הּמצוה אם אבל וכּדֹומה, הּצדקה ּכמצות ּבמצֹות הּוא זה ּכל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמנם

יֹותר. להעניׁש לֹו אסּור הּמצוה, את ּגמר ׁשּכבר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשׁש
הסּתּפק  אחת, צפרּדע ּבהעלאת ידי־חֹובתֹו ׁשּיצא לֹומר מקֹום ׁשּיׁש מּכיון ּכי הּצפרּדעים, ּכל את אהרן העלה לא ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן

יֹותר. העלה ולא ְֱֵֶֶָָֹּבזה

(â)-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¸̈©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ

:ýåýéì eçaæéå íòä-úà¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
éãáòìå EìEnî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−

ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø E ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

È˙ג  e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡iÚc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

ÈÏה  ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰a¿«¬»ƒ¿»»»

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

ç(à)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³
-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa Eãé-úà¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-úà ìòäå íénâàä̈«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr `"g y"ewl t"r)

mc`d zcFarA "rCxtv"E "mC"¨§©§¥©©£©¨¨¨

ּבּתניא ּבזה ּומבאר מּמצרים יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו יציאת (פמ"ז)הּנה "והיא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשהּיציאה  ּוכמֹו ". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ּביחּוד ליּכלל ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר האלֹוקית ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנפׁש
ּדעׂשר  העבֹודה ע"י הּוא הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת הּוא כן ּכמֹו מּכֹות, עׂשר ע"י התחילה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמּמצרים

צפרּדע. ּומּכת ּדם מּכת וראׁשיתם ְְְִֵֵַַַַַַַָָמּכֹות,
והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת וענינֹו לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּכת
ּבמקֹום  ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי הּנפׁש. הּוא הּדם ׁשּכן חּיּות, על מֹורה ודם ה', ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָהּקרירּות

לקדּׁשה. הּמנּגדים הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה לעניני מהּקרירּות ׁשּכן הראׁשֹונה, היא זֹו ּומּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻהּקרירּות.
הּמים  ּבריאת היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני קרירּות להכניס ה' ּבעבֹודת וענינּה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָלאחר

ג) פ"י, וחמרּיּות.(שמו"ר ּבגׁשמּיּות החם ּבתקף קרירּות להכניס והינּו "ּבתּנּורי" ׁשּנכנסה ועד הּמצרּיים ּבבּתי נכנסה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהיא
ׁשּלֹו. ּוגבּולים מהּמיצרים האדם יצא ׁשעל־ידם העבֹודה ּתחּלת הם אּלּו ענינים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוב'

(á)ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ
à-úà ñëzå òcøôvä:íéøöî õø ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה מדרׁשֹו.(שמות זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּופׁשּוטֹו

ּבלע"ז  גרינוליר"א הּצפרּדע", "וּתעל .ואף ְְְְֵַַַַַַַַַ

C„Èא  ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰ ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

„È‡¯ˆÓב  ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡iÚc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

ïéø÷ø÷îe¯dOn oM cnFNW d`xpe §©§§¦§¦§¤¤¥¥¦©
rEcIW s` ,"mirCxtvd Elri" mIqOX¤§©¥©£©§©§§¦©¤¨©

xAEcOWmBW xnFl `N` ,mirCxtvA ¤§¨©§©§§¦¤¨©¤©
olFw ErinWi mdirnl ozqipM xg`l§©©§¦¨¨§¥¥¤©§¦¨

mirCxtvM)cecl likyn(xnFlM . ¦§©§§¦§©
dzid mdirnA mzqipM zxHOW¤©§©§¦¨¨§¥¥¤¨§¨

xwxwlWirxdlE.mdl EwiGdW `le , §©§¥§©§¦§Ÿ¤¦¦¨¤
dzid FGW fi ,g oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨¤¨§¨
xwxwl ,llkA mirCxtvd zMn zxHn©§©©©©§©§§¦¦§¨§©§¥

WirxdlE.` dxez §©§¦
(a)òcøôvä ìòzåúçà òcøôö Y ©©©©§©§¥©§©§¥©©©

äúéä¯rnWn zg` "rCxtSd")i"yx ¨§¨©§©§¥©©©©§©
a ,fq oixcdpq(.

íéìéçð úæzî àéäå dúBà ïékî eéäå§¨©¦¨§¦©¤¤§¦¦
íéìéçð¯`l ,rnWn "zfYn" oFWNn §¦¦¦§©¤¤©§©Ÿ

mirCxtv dcilFn dzid `idW)oeylk ¤¦¨§¨¦¨§©§§¦
my oixcdpqa i"yx(miOW mWM `N` ,¤¨§¥¤©¦

miwNgznE mifYp md mzF` miMOWM§¤©¦¨¥¦¨¦¦§©§¦
min EtqFPW `le ,miAx miwlgl©£¨¦©¦§Ÿ¤§©¦
lr d`Md ici lr KM ,miWcg£¨¦¨©§¥©¨¨©
miAx mirCxtv mifYp Eid rCxtSd©§©§¥©¨¦¨¦§©§§¦©¦

E`xaPW `le ,rCxtv DzF`n¥¨§©§¥©§Ÿ¤¦§§
oxd` mIw KkaE ,miWcg mirCxtv§©§§¦£¨¦§¨¦¥©£Ÿ
z` lrde" lW iEEiSd z ¤̀©¦¤§©©¤
zg`d rCxtSd iM ,"mirCxtvd©§©§§¦¦©§©§¥©¨©©
itlE .miAx mirCxtv DkFzA dllM̈§¨§¨§©§§¦©¦§¦
iYW DA Wi ,"rCxtSd lrYe" df¤©©©©§©§¥©©¥¨§¥
dzlr rCxtSdW zg`d ,zFIrnWn©§¨ª¨©©¤©§©§¥©©¨§¨

lrFR oFWl) xF`idn(dIpXde , ¥©§§¥§©§¦¨
miAx mirCxtv dzlrd rCxtSdW¤©§©§¥©©¤¤§¨§©§§¦©¦

lirtn oFWNn)(ux` z` qkYe"W cr ¦§©§¦©¤©§©¤¤¤
"mixvn)iaxd(. ¦§©¦

BLøãî eäæ¯.ci oniq `nEgpY ¤¦§¨©§¨¦¨
íéòcøôöä õeøL :øîBì Lé BèeLôe§¥©¥©§©§§¦

ì àøB÷úéãéçé] ïBL¯qEtcA `Ed oM ¥§§¦¦¥¦§
miqEtCA K` .oFW`xmivFtPd: ¦©©§¦©§¦

:`i ,` dkin i"Wx d`xE .zEcigi§¦§¥©¦¦¨
:bi ,` dki` i"WxaE ,"zEcigi oFWlA"¦§§¦§©¦¥¨

."zicigi oFWlA"¦§§¦¦
[¯.rCxtSd zvixW dzlr ,xnFlM§©¨§¨§¦©©§©§¥©©

mW lr "rCxtv" aYkPW Wxtn Fpi`e§¥§¨¥¤¦§©§©§¥©©¥
glWIe zWxR Wix WxiRW FnM) oiOd©¦§¤¥©¥¨¨©©¦§©

"xFnge xFW il idie" wEqRd lr(, ©©¨©§¦¦©£
mEXnxn`p dWxRd lkA o`MW ¦¤¨§¨©¨¨¨¤¡©

miAx oFWl "mirCxtv")iaxd(. §©§§¦§©¦
"ípkä éäzå" ïëå¯.ci wEqR oOwl §¥©§¦©¦¨§©¨¨

äLéçøä¯.miPMd zvixW `ide ¨§¦¨§¦§¦©©¦¦
à"øééìåãéô¯pedolierezvEaw ,§©

zNn z` mBxzn Fpi` frNd .miPM¦¦©©©¥§©§¥¤¦©
,"zicigi" oFWNd z` `N` "dWigxd"¨§¦¨¤¨¤©¨§¦¦
oFWlA miPM lW ivEAiw mW xnFlM§©¥¦¦¤¦¦¦§
`iaOW mW d`xE .mb` ipirn) cigï¦©©§¥£©§¥¨¤¥¦
mW oiA lCad WIW ,d"eexd mWA§¥¤¥¤§¥¥¥
lW uEAiw lr wx xn`Pd ivEAiw¦¦©¤¡¨©©¦¤
cSn xn`Pd oiOd mW oial ,mihxR§¨¦§¥¥©¦©¤¡¨¦©
llMd lr od xn`p `Ed okle ,dxESd©¨§¨¥¤¡©¥©©§¨

hxRd lr ode("i"Wx lkid" xtqaE . §¥©©§¨§¥¤¥©©¦
bEGn oirn Wi EN` i"Wx ixacAW azM̈©¤§¦§¥©¦¥¥¥¥¦

.hWtEn mWl ivEAiw mW oiA¥¥¦¦§¥§¨
,"òcøôvä ìòzå" óàå ,æòìa§©©§©©©©©§©§¥©

.æòìa à"øééìéåðéøâ¯grenoiliere, §©©
ivEAiw mW xnFlM .mirCxtv zvEaw§©§©§§¦§©¥¦¦

.zicigi oFWlA mirCxtv lWb dxez ¤§©§§¦§¨§¦¦
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ß zah c"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåáòîe EéãEnòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®
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:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑:וכן ונסֹוע", הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל ג)לׁשֹון ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א (שמואל ¿«¿≈∆ƒְְְְְֵֶַַָָָָֹ
ל  ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א ּופצע"(מלכים ‰'."הּכה ¯ac ¯L‡k∑"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ּדּבר? .והיכן ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ
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:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי ידיֿמׁשה, על ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
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dl`WA wQrzn did .bi)`"eb(. ¨¨¦§©¥¦§¥¨
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dGW oeiM ,"mrd z` gNWi `le FAl z ¤̀¦§Ÿ§©©¤¨¨¥¨¤¤
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d`x" mW wEqRd oFWNn rnWncM ,mC̈¦§©§©¦§©¨¨§¥
,"Lcia iYnU xW` miztFOd lM̈©§¦£¤©§¦§¨¤
dHOd zkitd ztFnl dpEMd zEhWtaE§©§©©¨¨§¥£¦©©©¤
`id mC zMn iM ,calA mC zMnlE§©©¨¦§¨¦©©¨¦
xn`p okNW ,diptNW ztFOl KWnd¤§¥©¥¤§¨¤¨¤¨¥¤¡©
Wgpl KRdp xW` dHOde" mW f wEqtA§¨¨§©©¤£¤¤§©§¨¨

."LciA gTYai dxez ¦©§¨¤
(ai)ïøäà ìà øîàøôòä äéä àì Y ¡Ÿ¤©£ŸŸ¨¨¤¨¨

éàãk¯.iE`x §©¨
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`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו וניט"ר (ישעיה ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ולֹומר  ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר וכן: לעׂשֹותֹוּבלע"ז, אּוכל ˙ÓÏÈ.ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»«

EÏ ¯ÈzÚ‡∑,ׁשּיּכרתּו ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל אעּתיר  אׁשר אׁשלים את אם ותראה «¿ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
"למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, מתי נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדברי
ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמׁשמע:

נאמר: ולא והעּתרּתי, העּתירּו הּוא,אעּתיר, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ׁשּכל מּפני ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
לכּלם: ואב ּדברים, והעּתרּתי העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

לה) הרּביתם (יחזקאל ּדבריכם, עלי .העּתרּתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(å)ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
ìà ýåýéký:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּיֹום למחר התּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

Úc˙cו  ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»
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"ézøúòå"¯lTd oipAn mNEM .lNRz`e §¨©§¦§¤§©¥¨¦¦§©©©
)m"`x(.
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d`xE .mW xE`iAaE ek wEqR oOwl§©¨¨©¥¨§¥
`weC e`NW `k ,dk ziW`xA i"Wx©¦§¥¦¤¨©§¨
oFWl xzr oFWl lM" `N` ,dNtzA¦§¦¨¤¨¨§¤¤§

xWt`e ."`Ed iEAxe dxvtddNigYW ©§¨¨§¦§¤§¨¤§¦¨
F` dNtY iEAix lr df oFWl xn`p¤¡©¨¤©¦§¦¨
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.iEAix ipipr¦§§¥¦
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ilE` ,KWndA oke "ExiYrd" KMÎxg`e§©©¨©§¦§¥©¤§¥©
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)m"`x(.
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ek wEqR i"WxA)m"`x(. §©¦¨
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wEqR oOwl i"Wx d`xE .lirtn oFWlA¦§©§¦§¥©¦§©¨¨

.mW xE`iAaE ek©¥¨
ízøzòä" :ílëì áàå¯:wEqRA §¨§ª¨©§©§¤©¨

.mYxYrde§©§©§¤
"íëéøác éìò¯ixd .bi ,dl l`wfgi ¨©¦§¥¤§¤§¥£¥

s` ,mixacA dxizr oFWl FA WxFtOW¤§¨§£¦¨¦§¨¦©
.mixaC iEAx `Ed dxizr oFWl lM̈§£¦¨¦§¨¦

íúéaøä¯:mW i"Wx WxiR oke ¦§¥¤§¥¥©©¦¨
oke" siqFd KMÎxg` la` ,"mziAxd"¦§¥¤£¨©©¨¦§¥
ixd ."iEAx oFWl ,zxhTd opr xzre©£©£©©§Ÿ¤§¦£¥
mB `N` xEAcA wx `l oM WxtOW¤§¨¥¥Ÿ©§¦¤¨©
i"Wx WxiRW FnkE ,mixaC x`WA¦§¨§¨¦§¤¥©©¦

.mW ziW`xaAe dxez ¦§¥¦¨
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"øçîì" eúøkiL¯Fl xn`W dGn ¤¦¨§§¨¨¦¤¤¨©
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riSd dWOW itM) mFId lNRzdl( §¦§©¥©§¦¤¤¦¦©
Fl xnF` did ENi`e .xgn liaWA¦§¦¨¨§¦¨¨¥
dNtYd mBW FrnWn did ,"xgn"¨¨¨¨©§¨¤©©§¦¨
"xgnl" Fl xn`W mrHde .xgn didY¦§¤¨¨§©©©¤¨©§¨¨
aWg drxR :"ipEwfg"d azM ,mFId `le§Ÿ©¨©©¦§¦©§Ÿ¨©
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,xgnl cr onGd Fl Kix`de EdQp Kkitl§¦¨¦¨§¤¡¦©§©©§¨¨
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i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו וניט"ר (ישעיה ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ולֹומר  ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר וכן: לעׂשֹותֹוּבלע"ז, אּוכל ˙ÓÏÈ.ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»«

EÏ ¯ÈzÚ‡∑,ׁשּיּכרתּו ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל אעּתיר  אׁשר אׁשלים את אם ותראה «¿ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
"למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, מתי נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדברי
ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמׁשמע:

נאמר: ולא והעּתרּתי, העּתירּו הּוא,אעּתיר, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ׁשּכל מּפני ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
לכּלם: ואב ּדברים, והעּתרּתי העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

לה) הרּביתם (יחזקאל ּדבריכם, עלי .העּתרּתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ
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ìà ýåýéký:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
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"xgnl" Fl xn`W mrHde .xgn didY¦§¤¨¨§©©©¤¨©§¨¨
aWg drxR :"ipEwfg"d azM ,mFId `le§Ÿ©¨©©¦§¦©§Ÿ¨©

dWn Fl xn`W drWAW FAlAx`Rzd §¦¤§¨¨¤¨©¤¦§¨¥
,mirCxtvd zzxkd onf riBd ,ilr̈©¦¦©§©©§¨©©§©§§¦
,xgnl cr onGd Fl Kix`de EdQp Kkitl§¦¨¦¨§¤¡¦©§©©§¨¨
d`xE .i`CA dWn wifg` eiWkr xn`̈©©§¨©£¦¤©©§¥

.o"Anxf dxez ©§©



x`e`נו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy

(æè)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ
äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ

:éðãáòéå énò çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eéza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà íéøöî¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה לׁשֹו(דברים ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז "וׁשןּֿבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, ‡˙.ן «¿ƒ«¿ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ∆

·¯Ú‰∑ ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּכל ∆»…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבכל
הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ואחרּֿכ מעינֹותיה, מקלקל ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבתחּלה

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים .מקרקרים ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i zegiy ihewl)

רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת חחחחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת מינימינימינימיני יז)ּכּכּכּכלללל ח, א(רש"י ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים  ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

zÚ˙‡Â„טז  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

ilieyl` axd - mdxa` ly`

oi`e mlFr lW FnFwn `EdW in wxW¤©¦¤§¤¨§¥
d`ixA `Fxal lFki ,FnFwn mlFrd̈¨§¨¦§§¦¨

hrnM)W dPhw z`fM(zqtFY Dpi` ¨Ÿ§©¨¤¦§©¥¨¤¤
.mFwn̈
"àéä"¯Wi ,ci `le rAv` EhwPX dnE ¦©¤¨§¤§©§Ÿ¨¥

,miPM lW dMnA xAEcOW mEXn xnFl©¦¤§¨§©¨¤¦¦
wwfEd lFkiaMW ,zFPhw zFIxA mdW¤¥§¦§©¤¦§¨§©

.Ff dMn `iadl liaWA FrAv`l§¤§¨¦§¦§¨¦©¨
'ä øac øLàkíëìà òîLé àìå" Y ©£¤¦¤§Ÿ¦§©£¥¤

"äòøt¯dn oEIr Kixv .c ,f lirl ©§Ÿ§¥¨¦¦©
lirl) oM azM xaMW xg`l o`M siqFO¦¨§©©¤§¨¨©¥§¥

`i wEqR(rCxtv zMn iAB)i"gp(ilE`e . ¨©¥©©§©§¥©§©
micFn miOEhxgd mB o`MW mEXn¦¤¨©©©§¦¦
wEqRA xn`p okid oM m` ,'d z`n EdGW¤¤¥¥¦¥¥¨¤¡©©¨
lre ?mdil` drxR rnWi `l f` mBW¤©¨Ÿ¦§©©§Ÿ£¥¤§©
`le" wEqRA llkp df mBW x`an df¤§¨¥¤©¤¦§¨©¨§Ÿ
.aSn lkA EpidC ,"drxR mkil` rnWi¦§©£¥¤©§Ÿ§©§§¨©¨

,oIvl Wiecg`aE cIdÎiazMn cg`AW §¥§©¥¤§¤¨¦¦§¥©¨§¤¨
"ligzOd xEAC" miqxFB `l miqEtCd©§¦Ÿ§¦¦©©§¦

.dffh dxez ¤
(fi)Ea çéìLîEa äøâî Y¯`le ©§¦©§§¨¤§§Ÿ

:xnFl Kixv did f` iM ,zEgilW oFWNn¦§§¦¦¨¨¨¨¦©
Lil` gNWn)iaxd(i"Wx mB d`xE . §©¥©¥¤§¥©©¦

."iExB oFWl ± iYglWde" :ak ,ek `xwIe©¦§¨§¦§©§¦§¥
"ía çlLà úîäa ïLå" ïëå¯mixaC §¥§¤§¥Ÿ£©©¨§¨¦

.ck ,al
ìéeqL ïBL¯.zEgilW oFWNn `le §¦§Ÿ¦§§¦

,iExBn xzFi `EdW "iEQW" oFWl hwpe§¨©§¦¤¥¦¥
oraHOW ,"zFnda"A xAEcOW mEXn¦¤§¨¦§¥¤¦¦§¨

zFkixv ode ,zFIgd FnM zFwiGn opi ¥̀¨©¦§©©§¥§¦
mdA hwp okle ,wiGdl icM cgEin iExB¥§¨§¥§©¦§¨¥¨©¨¤

iEQW oFWl)iaxd(. §¦
ø"ééöéèðéà¯enticier,oAxcl ,§©§¥

.zFQWl§©
.æòìaáøòä úàúBiç éðéî ìk Y §©©¤¤¨Ÿ¨¦¥©

íéaø÷òå íéLçðe úBòø¯z`f cnFl ¨§¨¦§©§©¦¥Ÿ
md xW` dnc`d mbe" aEzMX dOn¦©¤¨§©¨£¨¨£¤¥
KFzA zFIg E`vOIW xnFlM ,"dilr̈¤¨§©¤¦¨§©§
miAxwre miWgpA KIW dfe ,dnc`d̈£¨¨§¤©¨¦§¨¦§©§©¦

)iaxd(.
àéáeaøòa¯.aFxr `xwp KM mW lre §¦§§¨§©¥¨¦§¨¨

íäa íéúéçLî eéäå¯aEzMd oFWlM §¨©§¦¦¨¤¦§©¨
dpEMde ,"ux`d zgXY" k wEqtA§¨¦¨¥¨¨¤§©©¨¨

.ux`d iaWFil§§¥¨¨¤
äkî ìëa ,äãbàa øáca íòè Léå§¥©©©¨¨¨©¨¨§¨©¨

Bæ änìå Bæ änì äkîe¯azMX dn ©¨¨¨§¨¨©¤¨©
mC zMn lrW mEXn ,o`M wx df oipr¦§¨¤©¨¦¤©©©¨
mrHd lirl x`Fan miPke rCxtv§©§¥©§¦¦§¨§¥©©©
rCxtvE mC ,EN` zFMn mdilr `iadW¤¥¦£¥¤©¥¨§©§¥©
EcFIW icM miPke ,mz`xi zFwldl§©§¦§¨¨§¦¦§¥¤

m`ivFdl mYlkiA oi`WzMnA la` , ¤¥¦¨§¨§¦¨£¨§©©
`iad mrH dn x`Fan `l aFxr̈Ÿ§¨©©©¥¦

Ff dMn mdilr)g"ty(azFMW oeike , £¥¤©¨§¥¨¤¥
aEW x`al ligzd ,zFMOl mrHd©©©©©¦§¦§¨¥
itl iM ,rCxtvE mC zMnl mrHd©©©§©©¨§©§¥©¦§¦
lkl mIEqn xcq Wi EN` minrh§¨¦¥¥¥¤§¨§¨

.zFMOd©©
àa íéëìî úBîçìî éñéñëèa§©§¦¥¦§£§¨¦¨

ìò äøvLk úeëìî øãñk ,íäéìò£¥¤§¥¤©§§¤¨¨©
äéúBðéòî ì÷ì÷î älçza :øéò¯ ¦©§¦¨§©§¥©§§¤¨

.mC zMn©©¨
ïéòéøîe íäéìò ïéò÷Bz Ck-øçàå§©©¨§§¦£¥¤§¦¦
ïëå ,íìäáìe íàøéì úBøôBLa§¨§¨§¨§©£¨§¥

íéîBäå íéø÷ø÷î íéòcøôöä¯ ©§©§§¦§©§§¦§¦
`iad rECn x`an dfaE .miWrFxe§£¦¨¤§¨¥©©¥¦

mnvr iptA) mirCxtvd dNigY(`le , §¦¨©§©§§¦¦§¥©§¨§Ÿ
aFxrd mr cgiA m`iad)dcya x`a(. ¡¦¨§©©¦¤¨

WiBcn i"WxW ,x`an "mgpn zxFz"aE§©§©¥§¨¥¤©¦©§¦
dzid FGW mEXn ,"minFde mixwxwn"§©§§¦§¦¦¤¨§¨
zFIg ipin lMW aFxr zMn zxHn mB©©§©©©¨¤¨¦¥©
dzid dxHOdW ,`iaEAxrA E`Ä§¦§§¨¤©©¨¨¨§¨
dfl sqFpA ,mlidadlE mcigtdl§©§¦¨§©§¦¨§¨¨¤
WxcnA `aEOke ,"ux`d zgXY"W¤¦¨¥¨¨¤§©¨§¦§©
did oxEwxw"W ,i"Wx oIvOW `nEgpY©§¨¤§©¥©¦¤¦§¨¨¨

."mzzgWdn mdl dWẅ¤¨¤¥©§¨¨¨
'eëå¯miSg mdA dxFi KMÎxg`e §§©©¨¤¨¤¦¦

miPM)(mdilr `ian KMÎxg`e , ¦¦§©©¨¥¦£¥¤
aFxr) miIxAxA(`ian KMÎxg`e , ©§¨¦¦¨§©©¨¥¦

xaC) zFtBn mdilr(wxFf KMÎxg`e , £¥¤©¥¤¤§©©¨¥
oigW) htp mdA(KilWn KMÎxg`e , ¨¤¥§§§¦§©©¨©§¦

cxA) zF`xhqila ipa` mdilr(, £¥¤©§¥§¦§§¨¨¨
mdilr dxbn KMÎxg`eoiqElkE` §©©¨§¨¤£¥¤§¦

dAx`) dAxd(mzF` xqF` KMÎxg`e , ©§¥©§¤§©©¨¥¨
KWFg) mixEq`d ziaA(KMÎxg`e , §¥¨£¦¤§©©¨

zFxFkA zMn) mdAW milFcB bxFd(. ¥§¦¤¨¤©©§
àîeçðz éaø Løãîa àúéàãk¯ ¦§¦¨§¦§©©¦©§¨

.c oniq `A zWxRgi dxez ¨¨©Ÿ¦¨

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה .על ְְְִִַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, עלֿידי אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה" .אליכם ְֲֵֶַֹ

d¯ËÁaיג  d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

˜„Ìטו  ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

" azM o`MW ,i"Wx oFWl wEICn`ldid ¦¦§©¦¤¨¨©Ÿ¨¨
zFwll i`cM xtrd,"dWn iciÎlr ¤¨¨§©¦§©§¥¤

lirl ENi`e)hi ,f(itl" azM xF`id iAB §¦§¥©¥©§¨©§¦
,FkFzl KlWPWM dWn lr xF`id obdW¤¥¥©§©¤§¤¦§©§

KkitlFciÎlr dwl `l`le mcA `l §¦¨Ÿ¨¨©¨Ÿ§¨§Ÿ
` :mipt ipWA xnFl Wie ."mirCxtvA( ¦§©§§¦§¥©¦§¥¨¦
dWn lr obd `NW xtrd iAB o`M̈©¥¤¨¨¤Ÿ¥¥©¤
onhp ixvOdW dfA wx `N` ,WOn©¨¤¨©¨¤¤©¦§¦¦§©
rcFp ixdW lirFd `l df mbe ,FkFzA§§©¤Ÿ¦¤£¥©

xtrd did `l" wx okl ,xaCdi`cM ©¨¨¨¥©Ÿ¨¨¤¨¨§©
oMÎoi`XÎdn ,"dWn ici lr zFwll¦§©§¥¤©¤¥¥
ixd okl ,Fnvr dWn lr obdW xF`iA©§¤¥¥©¤©§¨¥£¥

dfaIgna .dWn ici lr dwli `NW( ¤§©¥¤Ÿ¦§¤©§¥¤
mEW dUr `NW xF`id :`qiB Kci`l§¦¨¦¨©§¤Ÿ¨¨
`N` dWn lr dxinXA ziWOn dNErR§¨©¨¦©§¦¨©¤¤¨

did dWOW KkA wxrah `le FA gPEn ©§¨¤¤¨¨¨§Ÿ¨©
cSn ixd ,FAaFHd zxMddWn lW £¥¦©©¨©©¤¤

xtrA ENi`e ,"Fci lr dwl `l"Ÿ¨¨©¨§¦¤¨¨
dpbd lW ziWOn dNErR FA dzUrPW¤¤¤§¨§¨©¨¦¤£¨¨
lr dQike ,FkFzA onhp ixvOdW KkA§¨¤©¦§¦¦§©§§¦¨©

df oi` ixd ,dWn lW eiUrnmB iE`x ©£¨¤¤£¥¥¤¨©
Fnvr xtrd cSnici lr dwli `EdW ¦©¤¨¨©§¤¦§¤©§¥

lW aFHd zxMd cSn wx `le ,dWn¤§Ÿ©¦©©¨©©¤
did `l" i"Wx oFWl wEIC Edfe ,dWn¤§¤¦§©¦Ÿ¨¨

."zFwll i`cM xtrd¤¨¨§©¦§

éøönä úà âøäLk åéìò ïâäL éôì§¦¤¥¥¨¨§¤¨©¤©¦§¦
.ïøäà éãé-ìò ä÷ìå "ìBça eäðîèiå"©¦§§¥©§¨¨©§¥©£Ÿ

¯.ai ,a lirlbi dxez §¥
(bi)ípkä éäzåäLéçøä Y¯,xnFlM ©§¦©¦¨¨§¦¨§©

dawp oFWlE dcigi oFWl `id "mPM"¦¨¦§§¦¨§§¥¨
FnM dGW ` ,bi oiNEg i"Wx d`x)§¥©¦¦¤¤§

"dnipMd"(dPiMd zvxWd lr dpEMde , ©§¦¨§©©¨¨©©§¨©©¦¨
)zeaegx x`a(.a wEqR lirl i"WxmB d`xE .§¥©©¦§¥¨

.æòìa à"øééìåãéô¯pedoliere, §©©
miPM zvEaw.ci dxez §©¦¦

(ci)íépkä úà àéöBäìíúàøáì Y §¦¤©¦¦¦§Ÿ¨
¯itl "mz`xal" hwpdrCd),fq oixcdpqa ¨©¦§Ÿ¨§¦©¥¨
a(d`ixA `Fxal gM miOEhxgl WIW¤¥©©§¦Ÿ©¦§§¦¨

xzFi dlFcB d`ixA `id m` dWcg£¨¨¦¦§¦¨§¨¥
dxFrVMn)dcya x`a("`ivFdl"E . ¦©§¨§¦

lrFRd l` gMdn FWExiR)m"`x(. ¥¥©Ÿ©¤©©
íàéöBäìe¯mxiqdle m`ivFdl `le §¦¨§Ÿ§¦¨§©£¦¨
mdilrn)m"`x(EUrIe" aEzMX dOn iM , ¥£¥¤¦¦©¤¨©©£

oxd`e dWnM EUrW rnWn "ok)i"gp(. ¥©§©¤¨§¤§©£Ÿ
øçà íB÷nî¯iM ,o`kl m`iadle ¦¨©¥§©£¦¨§¨¦

ux`d xtr lM did xaM dGd mFwOA©¨©¤§¨¨¨¨£©¨¨¤
miPM)`"eb(drCd itl Edfe .)my oixcdpqa( ¦¦§¤§¦©¥¨

d`ixA `Fxal milFki mitXknd oi`W¤¥©§©§¦§¦¦§§¦¨
mIEqn mFwOn m`ivFdl `N` ,dWcg£¨¨¤¨§¦¨¦¨§¨

)a ,fq oixcdpq d`x(.

eìëé àìåèìBL ãMä ïéàL Y¯ §Ÿ¨Ÿ¤¥©¥¥
calA `ivFdl ENit`)my oixcdpq d`x(. £¦§¦¦§¨

äøBòNkî äúeçt äiøa ìò¯ ©§¦¨§¨¦¦§¨
cXdWMW :mW i"WxA mrHd x`FanE§¨©©©§©¦¨¤§¤©¥
sQ`n `Ed zFlFcB zFIxal Kixv̈¦¦§¦§§©¥
zFlFcB zFIxA iM ,xwtdd on `ianE¥¦¦©¤§¥¦§¦§
,cgiA eil` mitq`pe mvAwl migFp¦§©§¨§¤¡¨¦¥¨§©©
DA oi`W ztq`p Dpi` dPhw dIxA la £̀¨§¦¨§©¨¥¨¤¡¤¤¤¥¨
liMUn"aE .wFgx mFwOn `al gMŸ©¨Ÿ¦¨¨§©§¦
xEriXdW ipRn ,xg` mrh azM "cecl§¨¦¨©©©©¥¦§¥¤©¦
mvr `Ed zn z`nEhA ohwÎikd̈¦¨¨§§©¥¤¤
milrFR miOEhxgdW oeike ,dxFrUM¦§¨§¥¨¤©©§¦£¦
,d`nEHd gMnE mizOd zFnvr ici lr©§¥©§©¥¦¦Ÿ©©§¨
`EdW xaC lr hFlWl mYlkiA oi ¥̀¦¨§¨¦§©¨¨¤

.d`nEh xEriXn zFgReh dxez ¨¦¦§¨
(eh)àåä íéäìà òaöàBæ äkî Y¯ ¤§©¡Ÿ¦¦©¨

miPM lW)a ,fq oixcdpq i"yx("`id"C . ¤¦¦§¦
iM ,dPMd lr `le ,dMOd lr zaqEn¤¤©©©¨§Ÿ©©¦¨¦
`le ,'d lW d`ixA `idW i`Ce dPMd©¦¨©©¤¦§¦¨¤§Ÿ

.dWn mr EgMezd df lr©¤¦§©§¦¤
íéôLk éãé ìò dðéà¯oi`W ¥¨©§¥§¨¦¤¥

DA zlFki miOEhxgl)my oixcdpq i"yx(. ©©§¦§¤¨
íB÷nä úàî¯iR lr :mW i"WxA ¥¥©¨§©¦¨©¦

wIC o`MW d`xpe .`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¦§¤¤¨¦¥
xnFl ,"mFwOd z`n" aFYkl i"Wx©¦¦§¥¥©¨©



נז `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy

(æè)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ
äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ

:éðãáòéå énò çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eéza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà íéøöî¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה לׁשֹו(דברים ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז "וׁשןּֿבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, ‡˙.ן «¿ƒ«¿ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ∆

·¯Ú‰∑ ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּכל ∆»…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבכל
הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ואחרּֿכ מעינֹותיה, מקלקל ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבתחּלה

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים .מקרקרים ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i zegiy ihewl)

רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת חחחחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת מינימינימינימיני יז)ּכּכּכּכלללל ח, א(רש"י ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים  ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

zÚ˙‡Â„טז  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

ilieyl` axd - mdxa` ly`

oi`e mlFr lW FnFwn `EdW in wxW¤©¦¤§¤¨§¥
d`ixA `Fxal lFki ,FnFwn mlFrd̈¨§¨¦§§¦¨

hrnM)W dPhw z`fM(zqtFY Dpi` ¨Ÿ§©¨¤¦§©¥¨¤¤
.mFwn̈
"àéä"¯Wi ,ci `le rAv` EhwPX dnE ¦©¤¨§¤§©§Ÿ¨¥

,miPM lW dMnA xAEcOW mEXn xnFl©¦¤§¨§©¨¤¦¦
wwfEd lFkiaMW ,zFPhw zFIxA mdW¤¥§¦§©¤¦§¨§©

.Ff dMn `iadl liaWA FrAv`l§¤§¨¦§¦§¨¦©¨
'ä øac øLàkíëìà òîLé àìå" Y ©£¤¦¤§Ÿ¦§©£¥¤

"äòøt¯dn oEIr Kixv .c ,f lirl ©§Ÿ§¥¨¦¦©
lirl) oM azM xaMW xg`l o`M siqFO¦¨§©©¤§¨¨©¥§¥

`i wEqR(rCxtv zMn iAB)i"gp(ilE`e . ¨©¥©©§©§¥©§©
micFn miOEhxgd mB o`MW mEXn¦¤¨©©©§¦¦
wEqRA xn`p okid oM m` ,'d z`n EdGW¤¤¥¥¦¥¥¨¤¡©©¨
lre ?mdil` drxR rnWi `l f` mBW¤©¨Ÿ¦§©©§Ÿ£¥¤§©
`le" wEqRA llkp df mBW x`an df¤§¨¥¤©¤¦§¨©¨§Ÿ
.aSn lkA EpidC ,"drxR mkil` rnWi¦§©£¥¤©§Ÿ§©§§¨©¨

,oIvl Wiecg`aE cIdÎiazMn cg`AW §¥§©¥¤§¤¨¦¦§¥©¨§¤¨
"ligzOd xEAC" miqxFB `l miqEtCd©§¦Ÿ§¦¦©©§¦

.dffh dxez ¤
(fi)Ea çéìLîEa äøâî Y¯`le ©§¦©§§¨¤§§Ÿ

:xnFl Kixv did f` iM ,zEgilW oFWNn¦§§¦¦¨¨¨¨¦©
Lil` gNWn)iaxd(i"Wx mB d`xE . §©¥©¥¤§¥©©¦

."iExB oFWl ± iYglWde" :ak ,ek `xwIe©¦§¨§¦§©§¦§¥
"ía çlLà úîäa ïLå" ïëå¯mixaC §¥§¤§¥Ÿ£©©¨§¨¦

.ck ,al
ìéeqL ïBL¯.zEgilW oFWNn `le §¦§Ÿ¦§§¦

,iExBn xzFi `EdW "iEQW" oFWl hwpe§¨©§¦¤¥¦¥
oraHOW ,"zFnda"A xAEcOW mEXn¦¤§¨¦§¥¤¦¦§¨

zFkixv ode ,zFIgd FnM zFwiGn opi ¥̀¨©¦§©©§¥§¦
mdA hwp okle ,wiGdl icM cgEin iExB¥§¨§¥§©¦§¨¥¨©¨¤

iEQW oFWl)iaxd(. §¦
ø"ééöéèðéà¯enticier,oAxcl ,§©§¥

.zFQWl§©
.æòìaáøòä úàúBiç éðéî ìk Y §©©¤¤¨Ÿ¨¦¥©

íéaø÷òå íéLçðe úBòø¯z`f cnFl ¨§¨¦§©§©¦¥Ÿ
md xW` dnc`d mbe" aEzMX dOn¦©¤¨§©¨£¨¨£¤¥
KFzA zFIg E`vOIW xnFlM ,"dilr̈¤¨§©¤¦¨§©§
miAxwre miWgpA KIW dfe ,dnc`d̈£¨¨§¤©¨¦§¨¦§©§©¦

)iaxd(.
àéáeaøòa¯.aFxr `xwp KM mW lre §¦§§¨§©¥¨¦§¨¨

íäa íéúéçLî eéäå¯aEzMd oFWlM §¨©§¦¦¨¤¦§©¨
dpEMde ,"ux`d zgXY" k wEqtA§¨¦¨¥¨¨¤§©©¨¨

.ux`d iaWFil§§¥¨¨¤
äkî ìëa ,äãbàa øáca íòè Léå§¥©©©¨¨¨©¨¨§¨©¨

Bæ änìå Bæ änì äkîe¯azMX dn ©¨¨¨§¨¨©¤¨©
mC zMn lrW mEXn ,o`M wx df oipr¦§¨¤©¨¦¤©©©¨
mrHd lirl x`Fan miPke rCxtv§©§¥©§¦¦§¨§¥©©©
rCxtvE mC ,EN` zFMn mdilr `iadW¤¥¦£¥¤©¥¨§©§¥©
EcFIW icM miPke ,mz`xi zFwldl§©§¦§¨¨§¦¦§¥¤

m`ivFdl mYlkiA oi`WzMnA la` , ¤¥¦¨§¨§¦¨£¨§©©
`iad mrH dn x`Fan `l aFxr̈Ÿ§¨©©©¥¦

Ff dMn mdilr)g"ty(azFMW oeike , £¥¤©¨§¥¨¤¥
aEW x`al ligzd ,zFMOl mrHd©©©©©¦§¦§¨¥
itl iM ,rCxtvE mC zMnl mrHd©©©§©©¨§©§¥©¦§¦
lkl mIEqn xcq Wi EN` minrh§¨¦¥¥¥¤§¨§¨

.zFMOd©©
àa íéëìî úBîçìî éñéñëèa§©§¦¥¦§£§¨¦¨

ìò äøvLk úeëìî øãñk ,íäéìò£¥¤§¥¤©§§¤¨¨©
äéúBðéòî ì÷ì÷î älçza :øéò¯ ¦©§¦¨§©§¥©§§¤¨

.mC zMn©©¨
ïéòéøîe íäéìò ïéò÷Bz Ck-øçàå§©©¨§§¦£¥¤§¦¦
ïëå ,íìäáìe íàøéì úBøôBLa§¨§¨§¨§©£¨§¥

íéîBäå íéø÷ø÷î íéòcøôöä¯ ©§©§§¦§©§§¦§¦
`iad rECn x`an dfaE .miWrFxe§£¦¨¤§¨¥©©¥¦

mnvr iptA) mirCxtvd dNigY(`le , §¦¨©§©§§¦¦§¥©§¨§Ÿ
aFxrd mr cgiA m`iad)dcya x`a(. ¡¦¨§©©¦¤¨

WiBcn i"WxW ,x`an "mgpn zxFz"aE§©§©¥§¨¥¤©¦©§¦
dzid FGW mEXn ,"minFde mixwxwn"§©§§¦§¦¦¤¨§¨
zFIg ipin lMW aFxr zMn zxHn mB©©§©©©¨¤¨¦¥©
dzid dxHOdW ,`iaEAxrA E`Ä§¦§§¨¤©©¨¨¨§¨
dfl sqFpA ,mlidadlE mcigtdl§©§¦¨§©§¦¨§¨¨¤
WxcnA `aEOke ,"ux`d zgXY"W¤¦¨¥¨¨¤§©¨§¦§©
did oxEwxw"W ,i"Wx oIvOW `nEgpY©§¨¤§©¥©¦¤¦§¨¨¨

."mzzgWdn mdl dWẅ¤¨¤¥©§¨¨¨
'eëå¯miSg mdA dxFi KMÎxg`e §§©©¨¤¨¤¦¦

miPM)(mdilr `ian KMÎxg`e , ¦¦§©©¨¥¦£¥¤
aFxr) miIxAxA(`ian KMÎxg`e , ©§¨¦¦¨§©©¨¥¦

xaC) zFtBn mdilr(wxFf KMÎxg`e , £¥¤©¥¤¤§©©¨¥
oigW) htp mdA(KilWn KMÎxg`e , ¨¤¥§§§¦§©©¨©§¦

cxA) zF`xhqila ipa` mdilr(, £¥¤©§¥§¦§§¨¨¨
mdilr dxbn KMÎxg`eoiqElkE` §©©¨§¨¤£¥¤§¦

dAx`) dAxd(mzF` xqF` KMÎxg`e , ©§¥©§¤§©©¨¥¨
KWFg) mixEq`d ziaA(KMÎxg`e , §¥¨£¦¤§©©¨

zFxFkA zMn) mdAW milFcB bxFd(. ¥§¦¤¨¤©©§
àîeçðz éaø Løãîa àúéàãk¯ ¦§¦¨§¦§©©¦©§¨

.c oniq `A zWxRgi dxez ¨¨©Ÿ¦¨

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה .על ְְְִִַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, עלֿידי אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה" .אליכם ְֲֵֶַֹ

d¯ËÁaיג  d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

˜„Ìטו  ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

" azM o`MW ,i"Wx oFWl wEICn`ldid ¦¦§©¦¤¨¨©Ÿ¨¨
zFwll i`cM xtrd,"dWn iciÎlr ¤¨¨§©¦§©§¥¤

lirl ENi`e)hi ,f(itl" azM xF`id iAB §¦§¥©¥©§¨©§¦
,FkFzl KlWPWM dWn lr xF`id obdW¤¥¥©§©¤§¤¦§©§

KkitlFciÎlr dwl `l`le mcA `l §¦¨Ÿ¨¨©¨Ÿ§¨§Ÿ
` :mipt ipWA xnFl Wie ."mirCxtvA( ¦§©§§¦§¥©¦§¥¨¦
dWn lr obd `NW xtrd iAB o`M̈©¥¤¨¨¤Ÿ¥¥©¤
onhp ixvOdW dfA wx `N` ,WOn©¨¤¨©¨¤¤©¦§¦¦§©
rcFp ixdW lirFd `l df mbe ,FkFzA§§©¤Ÿ¦¤£¥©

xtrd did `l" wx okl ,xaCdi`cM ©¨¨¨¥©Ÿ¨¨¤¨¨§©
oMÎoi`XÎdn ,"dWn ici lr zFwll¦§©§¥¤©¤¥¥
ixd okl ,Fnvr dWn lr obdW xF`iA©§¤¥¥©¤©§¨¥£¥

dfaIgna .dWn ici lr dwli `NW( ¤§©¥¤Ÿ¦§¤©§¥¤
mEW dUr `NW xF`id :`qiB Kci`l§¦¨¦¨©§¤Ÿ¨¨
`N` dWn lr dxinXA ziWOn dNErR§¨©¨¦©§¦¨©¤¤¨

did dWOW KkA wxrah `le FA gPEn ©§¨¤¤¨¨¨§Ÿ¨©
cSn ixd ,FAaFHd zxMddWn lW £¥¦©©¨©©¤¤

xtrA ENi`e ,"Fci lr dwl `l"Ÿ¨¨©¨§¦¤¨¨
dpbd lW ziWOn dNErR FA dzUrPW¤¤¤§¨§¨©¨¦¤£¨¨
lr dQike ,FkFzA onhp ixvOdW KkA§¨¤©¦§¦¦§©§§¦¨©

df oi` ixd ,dWn lW eiUrnmB iE`x ©£¨¤¤£¥¥¤¨©
Fnvr xtrd cSnici lr dwli `EdW ¦©¤¨¨©§¤¦§¤©§¥

lW aFHd zxMd cSn wx `le ,dWn¤§Ÿ©¦©©¨©©¤
did `l" i"Wx oFWl wEIC Edfe ,dWn¤§¤¦§©¦Ÿ¨¨

."zFwll i`cM xtrd¤¨¨§©¦§

éøönä úà âøäLk åéìò ïâäL éôì§¦¤¥¥¨¨§¤¨©¤©¦§¦
.ïøäà éãé-ìò ä÷ìå "ìBça eäðîèiå"©¦§§¥©§¨¨©§¥©£Ÿ

¯.ai ,a lirlbi dxez §¥
(bi)ípkä éäzåäLéçøä Y¯,xnFlM ©§¦©¦¨¨§¦¨§©

dawp oFWlE dcigi oFWl `id "mPM"¦¨¦§§¦¨§§¥¨
FnM dGW ` ,bi oiNEg i"Wx d`x)§¥©¦¦¤¤§

"dnipMd"(dPiMd zvxWd lr dpEMde , ©§¦¨§©©¨¨©©§¨©©¦¨
)zeaegx x`a(.a wEqR lirl i"WxmB d`xE .§¥©©¦§¥¨

.æòìa à"øééìåãéô¯pedoliere, §©©
miPM zvEaw.ci dxez §©¦¦

(ci)íépkä úà àéöBäìíúàøáì Y §¦¤©¦¦¦§Ÿ¨
¯itl "mz`xal" hwpdrCd),fq oixcdpqa ¨©¦§Ÿ¨§¦©¥¨
a(d`ixA `Fxal gM miOEhxgl WIW¤¥©©§¦Ÿ©¦§§¦¨

xzFi dlFcB d`ixA `id m` dWcg£¨¨¦¦§¦¨§¨¥
dxFrVMn)dcya x`a("`ivFdl"E . ¦©§¨§¦

lrFRd l` gMdn FWExiR)m"`x(. ¥¥©Ÿ©¤©©
íàéöBäìe¯mxiqdle m`ivFdl `le §¦¨§Ÿ§¦¨§©£¦¨
mdilrn)m"`x(EUrIe" aEzMX dOn iM , ¥£¥¤¦¦©¤¨©©£

oxd`e dWnM EUrW rnWn "ok)i"gp(. ¥©§©¤¨§¤§©£Ÿ
øçà íB÷nî¯iM ,o`kl m`iadle ¦¨©¥§©£¦¨§¨¦

ux`d xtr lM did xaM dGd mFwOA©¨©¤§¨¨¨¨£©¨¨¤
miPM)`"eb(drCd itl Edfe .)my oixcdpqa( ¦¦§¤§¦©¥¨

d`ixA `Fxal milFki mitXknd oi`W¤¥©§©§¦§¦¦§§¦¨
mIEqn mFwOn m`ivFdl `N` ,dWcg£¨¨¤¨§¦¨¦¨§¨

)a ,fq oixcdpq d`x(.

eìëé àìåèìBL ãMä ïéàL Y¯ §Ÿ¨Ÿ¤¥©¥¥
calA `ivFdl ENit`)my oixcdpq d`x(. £¦§¦¦§¨

äøBòNkî äúeçt äiøa ìò¯ ©§¦¨§¨¦¦§¨
cXdWMW :mW i"WxA mrHd x`FanE§¨©©©§©¦¨¤§¤©¥
sQ`n `Ed zFlFcB zFIxal Kixv̈¦¦§¦§§©¥
zFlFcB zFIxA iM ,xwtdd on `ianE¥¦¦©¤§¥¦§¦§
,cgiA eil` mitq`pe mvAwl migFp¦§©§¨§¤¡¨¦¥¨§©©
DA oi`W ztq`p Dpi` dPhw dIxA la £̀¨§¦¨§©¨¥¨¤¡¤¤¤¥¨
liMUn"aE .wFgx mFwOn `al gMŸ©¨Ÿ¦¨¨§©§¦
xEriXdW ipRn ,xg` mrh azM "cecl§¨¦¨©©©©¥¦§¥¤©¦
mvr `Ed zn z`nEhA ohwÎikd̈¦¨¨§§©¥¤¤
milrFR miOEhxgdW oeike ,dxFrUM¦§¨§¥¨¤©©§¦£¦
,d`nEHd gMnE mizOd zFnvr ici lr©§¥©§©¥¦¦Ÿ©©§¨
`EdW xaC lr hFlWl mYlkiA oi ¥̀¦¨§¨¦§©¨¨¤

.d`nEh xEriXn zFgReh dxez ¨¦¦§¨
(eh)àåä íéäìà òaöàBæ äkî Y¯ ¤§©¡Ÿ¦¦©¨

miPM lW)a ,fq oixcdpq i"yx("`id"C . ¤¦¦§¦
iM ,dPMd lr `le ,dMOd lr zaqEn¤¤©©©¨§Ÿ©©¦¨¦
`le ,'d lW d`ixA `idW i`Ce dPMd©¦¨©©¤¦§¦¨¤§Ÿ

.dWn mr EgMezd df lr©¤¦§©§¦¤
íéôLk éãé ìò dðéà¯oi`W ¥¨©§¥§¨¦¤¥

DA zlFki miOEhxgl)my oixcdpq i"yx(. ©©§¦§¤¨
íB÷nä úàî¯iR lr :mW i"WxA ¥¥©¨§©¦¨©¦

wIC o`MW d`xpe .`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¦§¤¤¨¦¥
xnFl ,"mFwOd z`n" aFYkl i"Wx©¦¦§¥¥©¨©



x`e`נח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

ß zah d"k iyiy mei ß

(èé)äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàä̈¬Ÿ©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין .ׁשּיבּדיל ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

(ë)úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòä¤¨«Ÿ
i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑,הארץ ארעא נׁשחתה .אתחּבלת ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
ìàì eçáæý:õøàa íëé ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ ּבּמדּבר ּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´
ìà ýåýéì çaæð íéøöîýúáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם (מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת "ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ועֹוד ׁשהרי ּתֹועבה. זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

זֹובחים  אנּו eÏ˜ÒÈ.יראתם ‡ÏÂ∑ ּבתמיהה. ְְִִָָָ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

È·Ï˙כ  ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡¯Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(hi)úãô ézîNåïéa" ìécáiL Y §©§¦§ª¤©§¦¥
"Enò ïéáe énò¯zEcRd ,xnFlM ©¦¥©¤§©©§

oiA" liCaY iOrl dUr`W dlSdde§©©¨¨¤¤¡¤§©¦©§¦¥
"LOr oiaE iOr)dcya x`a(,oM `l m` iM . ©¦¥©¤¦¦Ÿ¥

zcR iYnUe" xnFl Kixv did̈¨¨¦©§©§¦§ª
."iOrlk dxez §©¦

(k)õøàä úçMzäúçLð Y ¦¨¥¨¨¤¦§£¨
"õøàä"¯.cizr oFWl `le ,xar oFWl ¨¨¤§¨¨§Ÿ§¨¦

qEtcA `Ed oke ,`qxiB `iad m"`xaE¨§¥¥¦¦§¨§¥¦§
.deFd oFWlA ,"ux`d zzgWp" ,oFW`x¦¦§¤¤¨¨¤¦§¤

dW azM "cec ixac"aEdWBcdi"WxA §¦§¥¨¦¨©¤©©§¨¨§©¦
iaWFil `le WOn ux`l dpEMdW `id¦¤©©¨¨¨¨¤©¨§Ÿ§§¥
fi wEqR lirl i"Wx d`x la` .ux`d̈¨¤£¨§¥©¦§¥¨
iaWFiA EpidC ,"mdA mizigWn Eide"§¨©§¦¦¨¤§©§§§¥

.ux`d̈¨¤
"àòøà úìaçúà"¯mEBxzM ¦§©¨©©§¨§©§

`iad m"`xA .xar oFWlA ,qFlwpE`§§¦§¨¨¨§¥¥¦
oFWlA ,"`rx` zlAgzn" `qxiB¦§¨¦§©©©©§¨¦§

.deFd`k dxez ¤
(`k)õøàa íëéäìàì eçáæY ¦§¥Ÿ¥¤¨¨¤

íëîB÷îa¯miaWFi mY`W ux`A ¦§§¤¨¨¤¤©¤§¦
)m"`x(.

øaãna eëìz àìå¯mY`W itM §Ÿ¥§©¦§¨§¦¤©¤
.miWxFC,i"Wx x`an Ff dtqFdA §¦§¨¨§¨¥©¦

.. Egaf" drxt ixacA dpEMd xTirW¤¦©©©¨¨§¦§¥©§Ÿ¦§
,xAcOA gFAfl Ekli `NW ,`Ed "ux`Ä¨¤¤Ÿ¥§¦§©©¦§¨
EgAfIW mdn WTan drxRW `le§Ÿ¤©§Ÿ§©¥¥¤¤¦§§

.ux`Aak dxez ¨¨¤
(ak)íéøöî úáòBzíéøöî úàøé Y £©¦§©¦¦§©¦§©¦

¯zarFY"W ` ,n oiNEg i"Wx mB d`x§¥©©¦¦¤£©
.mixvn zEdl` `id ,"mixvn¦§©¦¦¡Ÿ¦§©¦

"ïBnò éða úáòBz íkìîìe" Bîk¯ §§¦§Ÿ£©§¥©

oFOr ipA zarFY .bi ,ak a mikln§¨¦£©§¥©
KlFn oFWl [D]nW mMln)l ,ai a"y i"yx(. ¦§Ÿ§¨§¤

ixd.mdNW d`xi Dpipr "zarFY"W £¥¤£©¦§¨¨¦§¨¤¨¤
äáòBz dúBà àøB÷ ìàøNé ìöàå¯ §¥¤¦§¨¥¥¨¥¨

dxFYA darFY z`xwp `id ,xnFlM§©¦¦§¥¥¨©¨
la` ,l`xUi xEar daYkp `idW oeiM¥¨¤¦¦§§¨£¦§¨¥£¨
.d`xi z`xwp `id mipFOrle mixvnl§¦§©¦§¨©¦¦¦§¥¦§¨
xn` `l dWOW xnFl Kixv oM m`e§¦¥¨¦©¤¤Ÿ¨©
oFWlA `N` "zarFY" oFWlA drxtl§©§Ÿ¦§£©¤¨¦§

."z`xi"¦§©
ìa øîBì Lé ãBòåúáòBz" :øçà ïBL §¥©§¨©¥£©

íéøöîì àeä éeàðN øác ,"íéøöî¦§©¦¨¨¨§¦§©¦
íúàøé éøäL ,íéçáBæ eðàL äçéáæ§¦¨¤¨§¦¤£¥¦§¨¨

.íéçáBæ eðàeðì÷ñé àìå.äéîúa Y ¨§¦§Ÿ¦§§ª¦§¦¨
¯i"WxaE al ,bn ziW`xA mB d`x§¥©§¥¦§©¦

.mWbk dxez ¨

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy
עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּכתב ּוּוּוּונמריםנמריםנמריםנמריםרׁש"י אריאריאריאריֹוֹוֹוֹותתתת ּבּתאר ּדּדּדּדּבּבּבּביםיםיםים אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ויויויויּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןהּכללי -צרעיןצרעיןצרעיןצרעין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י מעֹורם.(פסוק הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, וכן:(לקמן ה'", ל)"והפלה מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֻ

מּמ היא ‰‡¯ı.ּומפרׁשת ·¯˜a '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 'nr `"ig y"ewl t"r)

oWB ux`A mB zFpFW`xd zFMn 'b Eid m`d©¦¨©¨¦©§¤¤Ÿ¤

ערבערבערבערב היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי עליהעליהעליהעליה עמדעמדעמדעמד עעעעּמּמּמּמיייי אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת־־־־ארץארץארץארץ ההההההההּוּוּוּואאאא בבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם יח)והפליתיוהפליתיוהפליתיוהפליתי (ח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
האּבן  גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ּבארץ היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם ּבאם הראׁשֹונים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹנחלקּו

ּכתב כט)עזרא שם, וראה כד. הרדּב"ז(ז, ּבׁשּו"ת א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה והּכּנים והצפרּדעים הּדם (ח"א "מּכת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
תתיג) יׂשראל"סי' את ׁשּיׁשלח לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ּגם היתה הּמּכה ּד"אם והקׁשה עליו לדעת חלק הּוא (וכן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

יג) ח, יז. ז, וארא בתו"ש הּובאּו ראׁשֹונים, .הרּבה ְְִִֵַ

ּכתּובים, ׁשל מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ׁשּלדעּתֹו מׁשמע ּכלּום, ּכתב לא הּתֹורה על ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּנה
ּגׁשן  ּבארץ ּגם היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּכן ׁשאין מה ּגׁשן, ּבארץ היתה לא גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב מּכת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשרק

(וש"נ) י. פ"ט, רבה בשמות דאיתא ּדם (והא מלאה מֹוציאּה כּו' ּומצרי מים מלאה  והּגיגית אחד ּבבית ויׂשראל ּד"מצרי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָועֹוד,
על רׁש"י ּבפרּוׁש הּובא לא כּו'" מים ׁשֹותה הרדּב"ז?הּתֹורה ויׂשראל לקׁשית רׁש"י חׁש לא אמאי ּביאּור וצרי ּכלל). ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

פעּלתם. לפעל ּבכדי ּגׁשן, ּבארץ ּגם להיֹות הראׁשֹונֹות מּכֹות ג' הצרכּו ּכתּובים, ׁשל ּפׁשּוטם ׁשּלפי לֹומר, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻֻויׁש
לּיאֹור קׁשּורֹות ׁשהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבב' צפרדעים")ּדהּנה היאור "ושרץ כח ושם, ביאור", אשר המים את "ויך כ ז, פרשתנו (ראה ְְְְִִֵֶַַָָ

הּכּונה ה'"היתה אני "ּכי ּפרעה ידע יז)ׁשעל־ידן שם, יראתם"(פרשתנו את ׁש"הלקה שם), היה (רש"י לא ּבאם ּכן ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ה'" ּב"יכלת אין ׁשם ׁשּנמצא זרה העבֹודה ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ּגׁשן, ּבארץ אׁשר הּיאֹור חלק את ּגם מּכה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהּקּב"ה

מתמּלאת. היתה לא ה'" אני "ּכי ּפרעה ׁשּידע הּקּב"ה וכּונת ח"ו, עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלׁשלט
היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה ׁשהּמּכה להראֹות היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת זה דר טו)ועל ח, ,(פרשתנו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּלא  ּדאף חֹוׁשבים החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה היתה ּבאם ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות צריכה הּמּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהיתה
הם  ׁשּגם ראיה זה הרי מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה א ּכלל, הּכּנים להעלֹות הם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻיכלּו

אלקים". "אצּבע זה ואין ְְְֱִִֵֶֶַָֹֻמגּבלים,
הרי  זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי אבל ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

ּבּיֹום "והפליתי הּנה ואיל ּבני ההּוא מּכאן ׁשל מֹוׁשבם ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי אׁשר ּגׁשן ארץ את ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ְִֵָיׂשראל.

„‚ÔLיח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gi)éúéìôäåézLøôäå Y¯Wixt` §¦§¥¦§¦§©§¦©§¦
.mixvn ux` x`Xn oWFB ux` z ¤̀¤¤¤¦§¨¤¤¦§©¦

"'ä äìôäå" ïëå¯liCade .c ,h oOwl §¥§¦§¨§©¨§¦§¦
)my i"yx(.fh ,bl oOwl mB d`xE .§¥©§©¨

"Enî àéä úàìôð àì" ïëå¯mixaC §¥Ÿ¦§¥¦¦§§¨¦
.`i ,l

Enî àéä úLøôîe úìcáî àì¯ Ÿª§¤¤ª§¤¤¦¦§

oi` ,s"l`A zaYkp "z`ltp"W s`e§©¤¦§¥¦§¤¤§¨¤¥
WxXd xTirAW oeiM ,mdipiA lCad¤§¥¥¥¤¥¨¤§¦©©Ÿ¤

mieW md)`"eb(`l" :mW i"WxA la` . ¥¨¦£¨§©¦¨Ÿ
."LOn `id dQEkn§¨¦¦§

õøàä áø÷a 'ä éðà ék òãz ïòîì§©©¥©¦£¦§¤¤¨¨¤
íéîMa éúðéëML ét-ìò-óà Y¯ ©©¦¤§¦¨¦©¨©¦

'd ip`"W dfA WCgn dn ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥©§©¥¨¤¤£¦

"ux`d axwA)`"eb(. §¤¤¨¨¤
úîi÷úî éúøæb¯,"'d ip`" WExiR Edf §¥¨¦¦§©¤¤¤¥£¦

"'d ip`"W a ,e lirl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¥¤£¦
on`pe xkU mNWl on`p :FWExiR¥¤¡¨§©¥¨¨§¤¡¨

.rxRdl§¦¨©
íéðBzçza¯axwA" Edf ©©§¦¤§¤¤

."ux`dhi dxez ¨¨¤



נט `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

ß zah d"k iyiy mei ß

(èé)äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàä̈¬Ÿ©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין .ׁשּיבּדיל ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

(ë)úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòä¤¨«Ÿ
i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑,הארץ ארעא נׁשחתה .אתחּבלת ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
ìàì eçáæý:õøàa íëé ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ ּבּמדּבר ּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´
ìà ýåýéì çaæð íéøöîýúáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם (מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת "ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ועֹוד ׁשהרי ּתֹועבה. זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

זֹובחים  אנּו eÏ˜ÒÈ.יראתם ‡ÏÂ∑ ּבתמיהה. ְְִִָָָ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

È·Ï˙כ  ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡¯Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(hi)úãô ézîNåïéa" ìécáiL Y §©§¦§ª¤©§¦¥
"Enò ïéáe énò¯zEcRd ,xnFlM ©¦¥©¤§©©§

oiA" liCaY iOrl dUr`W dlSdde§©©¨¨¤¤¡¤§©¦©§¦¥
"LOr oiaE iOr)dcya x`a(,oM `l m` iM . ©¦¥©¤¦¦Ÿ¥

zcR iYnUe" xnFl Kixv did̈¨¨¦©§©§¦§ª
."iOrlk dxez §©¦

(k)õøàä úçMzäúçLð Y ¦¨¥¨¨¤¦§£¨
"õøàä"¯.cizr oFWl `le ,xar oFWl ¨¨¤§¨¨§Ÿ§¨¦

qEtcA `Ed oke ,`qxiB `iad m"`xaE¨§¥¥¦¦§¨§¥¦§
.deFd oFWlA ,"ux`d zzgWp" ,oFW`x¦¦§¤¤¨¨¤¦§¤

dW azM "cec ixac"aEdWBcdi"WxA §¦§¥¨¦¨©¤©©§¨¨§©¦
iaWFil `le WOn ux`l dpEMdW `id¦¤©©¨¨¨¨¤©¨§Ÿ§§¥
fi wEqR lirl i"Wx d`x la` .ux`d̈¨¤£¨§¥©¦§¥¨
iaWFiA EpidC ,"mdA mizigWn Eide"§¨©§¦¦¨¤§©§§§¥

.ux`d̈¨¤
"àòøà úìaçúà"¯mEBxzM ¦§©¨©©§¨§©§

`iad m"`xA .xar oFWlA ,qFlwpE`§§¦§¨¨¨§¥¥¦
oFWlA ,"`rx` zlAgzn" `qxiB¦§¨¦§©©©©§¨¦§

.deFd`k dxez ¤
(`k)õøàa íëéäìàì eçáæY ¦§¥Ÿ¥¤¨¨¤

íëîB÷îa¯miaWFi mY`W ux`A ¦§§¤¨¨¤¤©¤§¦
)m"`x(.

øaãna eëìz àìå¯mY`W itM §Ÿ¥§©¦§¨§¦¤©¤
.miWxFC,i"Wx x`an Ff dtqFdA §¦§¨¨§¨¥©¦

.. Egaf" drxt ixacA dpEMd xTirW¤¦©©©¨¨§¦§¥©§Ÿ¦§
,xAcOA gFAfl Ekli `NW ,`Ed "ux`Ä¨¤¤Ÿ¥§¦§©©¦§¨
EgAfIW mdn WTan drxRW `le§Ÿ¤©§Ÿ§©¥¥¤¤¦§§

.ux`Aak dxez ¨¨¤
(ak)íéøöî úáòBzíéøöî úàøé Y £©¦§©¦¦§©¦§©¦

¯zarFY"W ` ,n oiNEg i"Wx mB d`x§¥©©¦¦¤£©
.mixvn zEdl` `id ,"mixvn¦§©¦¦¡Ÿ¦§©¦

"ïBnò éða úáòBz íkìîìe" Bîk¯ §§¦§Ÿ£©§¥©

oFOr ipA zarFY .bi ,ak a mikln§¨¦£©§¥©
KlFn oFWl [D]nW mMln)l ,ai a"y i"yx(. ¦§Ÿ§¨§¤

ixd.mdNW d`xi Dpipr "zarFY"W £¥¤£©¦§¨¨¦§¨¤¨¤
äáòBz dúBà àøB÷ ìàøNé ìöàå¯ §¥¤¦§¨¥¥¨¥¨

dxFYA darFY z`xwp `id ,xnFlM§©¦¦§¥¥¨©¨
la` ,l`xUi xEar daYkp `idW oeiM¥¨¤¦¦§§¨£¦§¨¥£¨
.d`xi z`xwp `id mipFOrle mixvnl§¦§©¦§¨©¦¦¦§¥¦§¨
xn` `l dWOW xnFl Kixv oM m`e§¦¥¨¦©¤¤Ÿ¨©
oFWlA `N` "zarFY" oFWlA drxtl§©§Ÿ¦§£©¤¨¦§

."z`xi"¦§©
ìa øîBì Lé ãBòåúáòBz" :øçà ïBL §¥©§¨©¥£©

íéøöîì àeä éeàðN øác ,"íéøöî¦§©¦¨¨¨§¦§©¦
íúàøé éøäL ,íéçáBæ eðàL äçéáæ§¦¨¤¨§¦¤£¥¦§¨¨

.íéçáBæ eðàeðì÷ñé àìå.äéîúa Y ¨§¦§Ÿ¦§§ª¦§¦¨
¯i"WxaE al ,bn ziW`xA mB d`x§¥©§¥¦§©¦

.mWbk dxez ¨

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy
עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּכתב ּוּוּוּונמריםנמריםנמריםנמריםרׁש"י אריאריאריאריֹוֹוֹוֹותתתת ּבּתאר ּדּדּדּדּבּבּבּביםיםיםים אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ויויויויּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןהּכללי -צרעיןצרעיןצרעיןצרעין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י מעֹורם.(פסוק הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, וכן:(לקמן ה'", ל)"והפלה מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֻ

מּמ היא ‰‡¯ı.ּומפרׁשת ·¯˜a '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 'nr `"ig y"ewl t"r)

oWB ux`A mB zFpFW`xd zFMn 'b Eid m`d©¦¨©¨¦©§¤¤Ÿ¤

ערבערבערבערב היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי עליהעליהעליהעליה עמדעמדעמדעמד עעעעּמּמּמּמיייי אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת־־־־ארץארץארץארץ ההההההההּוּוּוּואאאא בבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם יח)והפליתיוהפליתיוהפליתיוהפליתי (ח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
האּבן  גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ּבארץ היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם ּבאם הראׁשֹונים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹנחלקּו

ּכתב כט)עזרא שם, וראה כד. הרדּב"ז(ז, ּבׁשּו"ת א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה והּכּנים והצפרּדעים הּדם (ח"א "מּכת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
תתיג) יׂשראל"סי' את ׁשּיׁשלח לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ּגם היתה הּמּכה ּד"אם והקׁשה עליו לדעת חלק הּוא (וכן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

יג) ח, יז. ז, וארא בתו"ש הּובאּו ראׁשֹונים, .הרּבה ְְִִֵַ

ּכתּובים, ׁשל מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ׁשּלדעּתֹו מׁשמע ּכלּום, ּכתב לא הּתֹורה על ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהּנה
ּגׁשן  ּבארץ ּגם היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּכן ׁשאין מה ּגׁשן, ּבארץ היתה לא גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב מּכת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשרק

(וש"נ) י. פ"ט, רבה בשמות דאיתא ּדם (והא מלאה מֹוציאּה כּו' ּומצרי מים מלאה  והּגיגית אחד ּבבית ויׂשראל ּד"מצרי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָועֹוד,
על רׁש"י ּבפרּוׁש הּובא לא כּו'" מים ׁשֹותה הרדּב"ז?הּתֹורה ויׂשראל לקׁשית רׁש"י חׁש לא אמאי ּביאּור וצרי ּכלל). ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

פעּלתם. לפעל ּבכדי ּגׁשן, ּבארץ ּגם להיֹות הראׁשֹונֹות מּכֹות ג' הצרכּו ּכתּובים, ׁשל ּפׁשּוטם ׁשּלפי לֹומר, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻֻויׁש
לּיאֹור קׁשּורֹות ׁשהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבב' צפרדעים")ּדהּנה היאור "ושרץ כח ושם, ביאור", אשר המים את "ויך כ ז, פרשתנו (ראה ְְְְִִֵֶַַָָ

הּכּונה ה'"היתה אני "ּכי ּפרעה ידע יז)ׁשעל־ידן שם, יראתם"(פרשתנו את ׁש"הלקה שם), היה (רש"י לא ּבאם ּכן ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ה'" ּב"יכלת אין ׁשם ׁשּנמצא זרה העבֹודה ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ּגׁשן, ּבארץ אׁשר הּיאֹור חלק את ּגם מּכה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהּקּב"ה

מתמּלאת. היתה לא ה'" אני "ּכי ּפרעה ׁשּידע הּקּב"ה וכּונת ח"ו, עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלׁשלט
היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה ׁשהּמּכה להראֹות היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת זה דר טו)ועל ח, ,(פרשתנו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּלא  ּדאף חֹוׁשבים החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה היתה ּבאם ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות צריכה הּמּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהיתה
הם  ׁשּגם ראיה זה הרי מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה א ּכלל, הּכּנים להעלֹות הם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻיכלּו

אלקים". "אצּבע זה ואין ְְְֱִִֵֶֶַָֹֻמגּבלים,
הרי  זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי אבל ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

ּבּיֹום "והפליתי הּנה ואיל ּבני ההּוא מּכאן ׁשל מֹוׁשבם ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי אׁשר ּגׁשן ארץ את ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ְִֵָיׂשראל.

„‚ÔLיח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gi)éúéìôäåézLøôäå Y¯Wixt` §¦§¥¦§¦§©§¦©§¦
.mixvn ux` x`Xn oWFB ux` z ¤̀¤¤¤¦§¨¤¤¦§©¦

"'ä äìôäå" ïëå¯liCade .c ,h oOwl §¥§¦§¨§©¨§¦§¦
)my i"yx(.fh ,bl oOwl mB d`xE .§¥©§©¨

"Enî àéä úàìôð àì" ïëå¯mixaC §¥Ÿ¦§¥¦¦§§¨¦
.`i ,l

Enî àéä úLøôîe úìcáî àì¯ Ÿª§¤¤ª§¤¤¦¦§

oi` ,s"l`A zaYkp "z`ltp"W s`e§©¤¦§¥¦§¤¤§¨¤¥
WxXd xTirAW oeiM ,mdipiA lCad¤§¥¥¥¤¥¨¤§¦©©Ÿ¤

mieW md)`"eb(`l" :mW i"WxA la` . ¥¨¦£¨§©¦¨Ÿ
."LOn `id dQEkn§¨¦¦§

õøàä áø÷a 'ä éðà ék òãz ïòîì§©©¥©¦£¦§¤¤¨¨¤
íéîMa éúðéëML ét-ìò-óà Y¯ ©©¦¤§¦¨¦©¨©¦

'd ip`"W dfA WCgn dn ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥©§©¥¨¤¤£¦

"ux`d axwA)`"eb(. §¤¤¨¨¤
úîi÷úî éúøæb¯,"'d ip`" WExiR Edf §¥¨¦¦§©¤¤¤¥£¦

"'d ip`"W a ,e lirl i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¥¤£¦
on`pe xkU mNWl on`p :FWExiR¥¤¡¨§©¥¨¨§¤¡¨

.rxRdl§¦¨©
íéðBzçza¯axwA" Edf ©©§¦¤§¤¤

."ux`dhi dxez ¨¨¤



x`e`ס zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlL¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, ועל לׁשֹון 'ּתהיה', העתיד ועל 'היתה', ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, ּכמֹו: 'הֹויה', .העֹומד ְֵָָָָָ

(ã)äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
-ìkî úeîé àìå íéøöî:øác ìàøNé éðáì ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד  Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gk)úàfä íòta íbét-ìò-óà Y ©©©©©Ÿ©©¦
øîàL¯.ck wEqR ¤¨©¨

íi÷ àì ,"íëúà çlLà éëðà"¨Ÿ¦£©©¤§¤Ÿ¦¥
Búçèáä¯o`M wx xn`p KM mEXnE ©§¨¨¦¨¤¡©©¨

mrR xaM FGW s` ,"z`Gd mrRA mB"©©©©©Ÿ©¤§¨©©
` wGgnE ciAkn drxRW ziriax,FAl z §¦¦¤©§Ÿ©§¦§©¥¤¦

lr aqEn Fpi` "z`Gd mrRA mB" iM¦©©©©©Ÿ¥¨©
mEIw i` lr `N` ,FAl zcAkd©§¨©¦¤¨©¦¦
gihan `EdW dIpW mrR FGW ,Fzghad©§¨¨¤©©§¦¨¤©§¦©
mrR .gNWn Fpi`e mrd z` gNWl§©¥©¤¨¨§¥§©¥©©©
,mirCxtv zMnA dzid dpFW`x¦¨¨§¨§©©§©§§¦

xn`W)c weqt(,"mrd z` dgNW`e" ¤¨©©£©§¨¤¨¨
xn`p KMÎxg`e)`i weqta(z` cAkde" §©©¨¤¡©§©§¥¤

zMnA o`ke ,"mdil` rnW `le FAl¦§Ÿ¨©£¥¤§¨§©©
gihaOW dIpW mrR xaM Ff aFxr̈§¨©©§¦¨¤©§¦©
xn` KM lre ,gNWn Fpi`e gNWl§©¥©§¥§©¥©§©¨¨©
dn mB Edfe ."z`Gd mrRA mB" aEzMd©¨©©©©©Ÿ§¤©©
z` gNW `le" o`M aEzMd mIqOX¤§©¥©¨¨§Ÿ¦©¤

aqEn "z`Gd mrRA mB"W xnFl ,"mrd̈¨©¤©©©©©Ÿ¨
zFxnl "mrd z` gNW `l"W df lr©¤¤Ÿ¦©¤¨¨©§

.Fzghad` dxez ©§¨¨
(a)ía ÷éæçî"ía" æçBà Y¯Lpi`e ©£¦¨¥¨§¥§

wfFg oFWNn `le ,mgNWn)m"`x(iM , §©§¨¦§¤¦
"mzF` wifgn" xnFl Fl did oMÎm ¦̀¥¨¨©©£¦¨

)yeal(oFWl lM"W c ,c i"WxA lirlckE ,§¦§¥§©¦¤¨§
."`Ed dfig` oFWl z"ial wEaCd wEGig¦©¨§¥§£¦¨

.b ,a aFI` i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦
"åéLáîa ä÷éæçäå" Bîk¯,dk mixaC §§¤¡¦¨¦§ª¨§¨¦

.`ib dxez

(b)äéBä 'ä ãé äpä¯:iel iAx xn` ¦¥©¨¨©©¦¥¦
xaC zMn "'d ci" xn`PW mFwn lM̈¨¤¤¡©©©©¤¤
'd ci dPd" :mNEkl a` oipaE ,`id¦¦§©¨§¨¦¥©

"diFd)bi ,` zex i"yx(. ¨
ììa øîàé ïk ék ,äåä ïBLäá÷ð ïBL §Ÿ¤¦¥¥¨¥¦§§¥¨
¯.dawp oFWl `id ci oMW¤¥¨¦§§¥¨

ãéúòä ìòå ,"äúéä" øáòL ìò©¤¨©¨§¨§©¤¨¦

:Bîk ,"äéBä" ãîBòä ìòå ,"äéäz"¦§¤§©¨¥¨§
.äòBø ,äöBø ,äNBò¯i"Wx d`xE ¨¨¨§¥©¦

ded dn xn`Y xW`M" :k ,b ziW`xA§¥¦©£¤Ÿ©¤Ÿ¤
mc`l)ak ,a zldw(."did oFWlA ,c dxez ¨¨¨¦§¨¨

(c)äìôäåìécáäå Y¯,g lirlC s` §¦§¨§¦§¦©¦§¥
,iYWxtde ± izltde" :i"Wx WxiR gi¥©©¦§¦§¥¦§¦§©§¦
dNiOd okY cSn Edf ± "'d dltde oke§¥§¦§¨¤¦©Ÿ¤©¦¨
odiYW "dltd"e "izltd"W) Dnvr©§¨¤¦§¥¦§¦§¨§¥¤

dWxtd oFWNn(oipr cSn la` , ¦§©§¨¨£¨¦©¦§©
mXW ,mdipiA lCad Wi miaEzMd©§¦¥¤§¥¥¥¤¤¨
,calA dWxtd oFWNn `Ed WExiRd©¥¦§©§¨¨¦§¨
ux` z` izltde" xn`p mXW oeiM¥¨¤¨¤¡©§¦§¥¦¤¤¤

FrnWOW ,"oWFBWixtIWux` z` ¤¤©§¨¤©§¦¤¤¤
o`M ENi`e ,mixvn ux` x`Xn oWFB¤¦§¨¤¤¦§©¦§¦¨

oiA .. dltde" xn`pl`xUi dpwnoiaE ¤¡©§¦§¨¥¦§¥¦§¨¥¥
liCaIW FrnWOW ,"mixvn dpwn¦§¥¦§©¦¤©§¨¤©§¦
"liCade ± dltde" WxiR okle ,mdipiA¥¥¤§¨¥¥©§¦§¨§¦§¦

)i"gp t"r(.d dxez

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(âë)ìL Cøcýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
ìàý:eðéìà øîàé øLàk eðé ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑.ּבתפּלה וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

להתּפּלל  וּירּבה מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא .עכׁשו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(dk)ìúäìúäì Bîk Y¯mB d`x ¨¥§§¨¥§¥©
.i ,fi ziW`xA i"Wxek dxez ©¦§¥¦

(ek)'ä ìà øzòiåälôúa õnàúð Y ©¤§©¤¦§©¥¦§¦¨
¯dNtY iEAxA uO`zp)cec ixac(d`xE . ¦§©¥§¦§¦¨§¥

:`k ,dk ziW`xA i"Wx oFWl mB©§©¦§¥¦
dnE ."dNtzA xivtde dAxd ± xzrIe"©¥¨¤¦§¨§¦§¦¦§¦¨©
xzFi dNtzA o`M uO`zdl KxvEdX¤§©§¦§©¥¨¦§¦¨¥

DA xn`PW) mirCxtvd zMOn)g weqt(: ¦©©©§©§§¦¤¤¡©¨
xn` drxRW s` ,"'d l` dWn wrvIe"©¦§©¤¤©¤©§Ÿ¨©

)c weqt("'d l` ExiYrd" :(,xnFl Wi , ©§¦¤¥©
WTan drxRW dIpW mrR FGW ipRn¦§¥¤©©§¦¨¤©§Ÿ§©¥
z` gFlWl gihanE dMOd z` xiqdl§¨¦¤©©¨©§¦©¦§©¤
xzFi uO`zdl KxvEd KM mWlE ,mrd̈¨§¥¨§©§¦§©¥¥

.dNtzA¦§¦¨
"øézòiå" øîBì àa íà ïëå¯oFWlA §¥¦¨©©©§¦¦§

.d wEqR i"WxA lirlckE ,lirtd¦§¦§¦§¥§©¦¨
äaøiå òîLîe ,øîBì ìBëé äéä̈¨¨©©§©©©§¤

.[älôz]¯.oFW`x qEtcA `Ed oM §¦¨¥¦§¦

,dNtYl qgizn iEAxd ,xnFlM§©¨¦¦§©¥©§¦¨
miqEtC x`WaE .mW i"WxA lirlckE§¦§¥§©¦¨¦§¨§¦

."dNtzA"¦§¦¨
ìa øîBà àeäLk åLëò,ìòôiå ïBL ©§¨§¤¥¦§©¦§©

ìltúäì äaøiå :òîLî¯iEAxd ©§©©©§¤§¦§©¥¨¦
uO`zd xnFlM ,lNRzOl qgizn¦§©¥©¦§©¥§©¦§©¥
.eixaC zNigzA i"Wx oFWlke ,FzNtzA¦§¦¨§¦§©¦¦§¦©§¨¨
oFWNW i"Wx azM d wEqR lirlC s`e§©¦§¥¨¨©©¦¤§

dNtY iEAx FWExiRW) "xzr"(zxn`p ¤¤¤¥¦§¦¨¤¡¤¤
lw oipaA `le) lirtd oFWlA(Edf ± ¦§¦§¦§Ÿ§¦§©©¤

,dNtYl qgizn iEAxdWM `weC©§¨§¤¨¦¦§©¥©§¦¨
`id if` ,dNtYA mixaC dAxdW¤¦§¨§¨¦©§¦¨£©¦
la` ,lirtd oFWlA cinY zxn`p¤¡¤¤¨¦¦§¦§¦£¨
wGgzdW ,lNRzOl qgizn iEAxdWM§¤¨¦¦§©¥©¦§©¥¤¦§©¥
lNRzdW xnFlM] FzNtzA uO`zde§¦§©¥¦§¦¨§©¤¦§©¥
`id if` ,[KFx` onf F` dlFcB dpEkA§©¨¨§¨§©¨£©¦
o`M FnM ,lw oFWlA cinY zxn`p¤¡¤¤¨¦¦§©§¨

"xzrIe")m"`x t"r(.fk dxez ©¥¨¤

(fk)áøòä øñiåBîk eúî àìå Y ©¨©¤¨Ÿ§Ÿ¥§
íéòcøôöä eúnL¯s` .h wEqR lirl ¤¥©§©§§¦§¥¨©

mW mBW)f weqt(Exqe" xn`p ¤©¨¤¡©§¨
xn`p lrFtA la` ,"mirCxtvd©§©§§¦£¨§©¤¡©
xqIe" xn`p o`M ENi`e ,"EzEnIe"©¨§¦¨¤¡©©¨©

Ezn `NW rnWn ,"axrd)m"`x(. ¤¨Ÿ©§©¤Ÿ¥
z` zind `l rECn `id dl`Xde§©§¥¨¦©©Ÿ¥¦¤
KxcM ,ux`d mdn gxqYW icM aFxrd¤¨§¥¤¦§©¥¤¨¨¤§¤¤
"mgpn zxFz"aE .mirCxtvA dUrW¤¨¨©§©§§¦§©§©¥
iEPiXl qgiA wx `id dl`XdW ,siqFd¦¤©§¥¨¦©§©©©¦
zMn cSn la` ,mirCxtvd zMOn¦©©©§©§§¦£¨¦©©©
KxcA zFWwdl oi` Dnvr aFxrd¤¨©§¨¥§©§§¤¤

.zxg` `le KM dzid rECn hWRd©§¨©©¨§¨¨§Ÿ©¤¤
úBøBòa äàðä íäì äéä eúî íàL¤¦¥¨¨¨¤£¨¨¨

¯x`Wp `l" aEzMd xnF` mB okle§¨¥©¥©¨Ÿ¦§©
mxFrn Epdi `NW icM EdGW ,"cg`)d`x ¤¨¤¤§¥¤Ÿ¥¨¥¨

i"gp(.gk dxez



סי `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlL¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, ועל לׁשֹון 'ּתהיה', העתיד ועל 'היתה', ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, ּכמֹו: 'הֹויה', .העֹומד ְֵָָָָָ

(ã)äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
-ìkî úeîé àìå íéøöî:øác ìàøNé éðáì ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד  Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gk)úàfä íòta íbét-ìò-óà Y ©©©©©Ÿ©©¦
øîàL¯.ck wEqR ¤¨©¨

íi÷ àì ,"íëúà çlLà éëðà"¨Ÿ¦£©©¤§¤Ÿ¦¥
Búçèáä¯o`M wx xn`p KM mEXnE ©§¨¨¦¨¤¡©©¨

mrR xaM FGW s` ,"z`Gd mrRA mB"©©©©©Ÿ©¤§¨©©
` wGgnE ciAkn drxRW ziriax,FAl z §¦¦¤©§Ÿ©§¦§©¥¤¦

lr aqEn Fpi` "z`Gd mrRA mB" iM¦©©©©©Ÿ¥¨©
mEIw i` lr `N` ,FAl zcAkd©§¨©¦¤¨©¦¦
gihan `EdW dIpW mrR FGW ,Fzghad©§¨¨¤©©§¦¨¤©§¦©
mrR .gNWn Fpi`e mrd z` gNWl§©¥©¤¨¨§¥§©¥©©©
,mirCxtv zMnA dzid dpFW`x¦¨¨§¨§©©§©§§¦

xn`W)c weqt(,"mrd z` dgNW`e" ¤¨©©£©§¨¤¨¨
xn`p KMÎxg`e)`i weqta(z` cAkde" §©©¨¤¡©§©§¥¤

zMnA o`ke ,"mdil` rnW `le FAl¦§Ÿ¨©£¥¤§¨§©©
gihaOW dIpW mrR xaM Ff aFxr̈§¨©©§¦¨¤©§¦©
xn` KM lre ,gNWn Fpi`e gNWl§©¥©§¥§©¥©§©¨¨©
dn mB Edfe ."z`Gd mrRA mB" aEzMd©¨©©©©©Ÿ§¤©©
z` gNW `le" o`M aEzMd mIqOX¤§©¥©¨¨§Ÿ¦©¤

aqEn "z`Gd mrRA mB"W xnFl ,"mrd̈¨©¤©©©©©Ÿ¨
zFxnl "mrd z` gNW `l"W df lr©¤¤Ÿ¦©¤¨¨©§

.Fzghad` dxez ©§¨¨
(a)ía ÷éæçî"ía" æçBà Y¯Lpi`e ©£¦¨¥¨§¥§

wfFg oFWNn `le ,mgNWn)m"`x(iM , §©§¨¦§¤¦
"mzF` wifgn" xnFl Fl did oMÎm ¦̀¥¨¨©©£¦¨

)yeal(oFWl lM"W c ,c i"WxA lirlckE ,§¦§¥§©¦¤¨§
."`Ed dfig` oFWl z"ial wEaCd wEGig¦©¨§¥§£¦¨

.b ,a aFI` i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦
"åéLáîa ä÷éæçäå" Bîk¯,dk mixaC §§¤¡¦¨¦§ª¨§¨¦

.`ib dxez

(b)äéBä 'ä ãé äpä¯:iel iAx xn` ¦¥©¨¨©©¦¥¦
xaC zMn "'d ci" xn`PW mFwn lM̈¨¤¤¡©©©©¤¤
'd ci dPd" :mNEkl a` oipaE ,`id¦¦§©¨§¨¦¥©

"diFd)bi ,` zex i"yx(. ¨
ììa øîàé ïk ék ,äåä ïBLäá÷ð ïBL §Ÿ¤¦¥¥¨¥¦§§¥¨
¯.dawp oFWl `id ci oMW¤¥¨¦§§¥¨

ãéúòä ìòå ,"äúéä" øáòL ìò©¤¨©¨§¨§©¤¨¦

:Bîk ,"äéBä" ãîBòä ìòå ,"äéäz"¦§¤§©¨¥¨§
.äòBø ,äöBø ,äNBò¯i"Wx d`xE ¨¨¨§¥©¦

ded dn xn`Y xW`M" :k ,b ziW`xA§¥¦©£¤Ÿ©¤Ÿ¤
mc`l)ak ,a zldw(."did oFWlA ,c dxez ¨¨¨¦§¨¨

(c)äìôäåìécáäå Y¯,g lirlC s` §¦§¨§¦§¦©¦§¥
,iYWxtde ± izltde" :i"Wx WxiR gi¥©©¦§¦§¥¦§¦§©§¦
dNiOd okY cSn Edf ± "'d dltde oke§¥§¦§¨¤¦©Ÿ¤©¦¨
odiYW "dltd"e "izltd"W) Dnvr©§¨¤¦§¥¦§¦§¨§¥¤

dWxtd oFWNn(oipr cSn la` , ¦§©§¨¨£¨¦©¦§©
mXW ,mdipiA lCad Wi miaEzMd©§¦¥¤§¥¥¥¤¤¨
,calA dWxtd oFWNn `Ed WExiRd©¥¦§©§¨¨¦§¨
ux` z` izltde" xn`p mXW oeiM¥¨¤¨¤¡©§¦§¥¦¤¤¤

FrnWOW ,"oWFBWixtIWux` z` ¤¤©§¨¤©§¦¤¤¤
o`M ENi`e ,mixvn ux` x`Xn oWFB¤¦§¨¤¤¦§©¦§¦¨

oiA .. dltde" xn`pl`xUi dpwnoiaE ¤¡©§¦§¨¥¦§¥¦§¨¥¥
liCaIW FrnWOW ,"mixvn dpwn¦§¥¦§©¦¤©§¨¤©§¦
"liCade ± dltde" WxiR okle ,mdipiA¥¥¤§¨¥¥©§¦§¨§¦§¦

)i"gp t"r(.d dxez

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(âë)ìL Cøcýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
ìàý:eðéìà øîàé øLàk eðé ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑.ּבתפּלה וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

להתּפּלל  וּירּבה מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא .עכׁשו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(dk)ìúäìúäì Bîk Y¯mB d`x ¨¥§§¨¥§¥©
.i ,fi ziW`xA i"Wxek dxez ©¦§¥¦

(ek)'ä ìà øzòiåälôúa õnàúð Y ©¤§©¤¦§©¥¦§¦¨
¯dNtY iEAxA uO`zp)cec ixac(d`xE . ¦§©¥§¦§¦¨§¥

:`k ,dk ziW`xA i"Wx oFWl mB©§©¦§¥¦
dnE ."dNtzA xivtde dAxd ± xzrIe"©¥¨¤¦§¨§¦§¦¦§¦¨©
xzFi dNtzA o`M uO`zdl KxvEdX¤§©§¦§©¥¨¦§¦¨¥

DA xn`PW) mirCxtvd zMOn)g weqt(: ¦©©©§©§§¦¤¤¡©¨
xn` drxRW s` ,"'d l` dWn wrvIe"©¦§©¤¤©¤©§Ÿ¨©

)c weqt("'d l` ExiYrd" :(,xnFl Wi , ©§¦¤¥©
WTan drxRW dIpW mrR FGW ipRn¦§¥¤©©§¦¨¤©§Ÿ§©¥
z` gFlWl gihanE dMOd z` xiqdl§¨¦¤©©¨©§¦©¦§©¤
xzFi uO`zdl KxvEd KM mWlE ,mrd̈¨§¥¨§©§¦§©¥¥

.dNtzA¦§¦¨
"øézòiå" øîBì àa íà ïëå¯oFWlA §¥¦¨©©©§¦¦§

.d wEqR i"WxA lirlckE ,lirtd¦§¦§¦§¥§©¦¨
äaøiå òîLîe ,øîBì ìBëé äéä̈¨¨©©§©©©§¤

.[älôz]¯.oFW`x qEtcA `Ed oM §¦¨¥¦§¦

,dNtYl qgizn iEAxd ,xnFlM§©¨¦¦§©¥©§¦¨
miqEtC x`WaE .mW i"WxA lirlckE§¦§¥§©¦¨¦§¨§¦

."dNtzA"¦§¦¨
ìa øîBà àeäLk åLëò,ìòôiå ïBL ©§¨§¤¥¦§©¦§©

ìltúäì äaøiå :òîLî¯iEAxd ©§©©©§¤§¦§©¥¨¦
uO`zd xnFlM ,lNRzOl qgizn¦§©¥©¦§©¥§©¦§©¥
.eixaC zNigzA i"Wx oFWlke ,FzNtzA¦§¦¨§¦§©¦¦§¦©§¨¨
oFWNW i"Wx azM d wEqR lirlC s`e§©¦§¥¨¨©©¦¤§

dNtY iEAx FWExiRW) "xzr"(zxn`p ¤¤¤¥¦§¦¨¤¡¤¤
lw oipaA `le) lirtd oFWlA(Edf ± ¦§¦§¦§Ÿ§¦§©©¤

,dNtYl qgizn iEAxdWM `weC©§¨§¤¨¦¦§©¥©§¦¨
`id if` ,dNtYA mixaC dAxdW¤¦§¨§¨¦©§¦¨£©¦
la` ,lirtd oFWlA cinY zxn`p¤¡¤¤¨¦¦§¦§¦£¨
wGgzdW ,lNRzOl qgizn iEAxdWM§¤¨¦¦§©¥©¦§©¥¤¦§©¥
lNRzdW xnFlM] FzNtzA uO`zde§¦§©¥¦§¦¨§©¤¦§©¥
`id if` ,[KFx` onf F` dlFcB dpEkA§©¨¨§¨§©¨£©¦
o`M FnM ,lw oFWlA cinY zxn`p¤¡¤¤¨¦¦§©§¨

"xzrIe")m"`x t"r(.fk dxez ©¥¨¤

(fk)áøòä øñiåBîk eúî àìå Y ©¨©¤¨Ÿ§Ÿ¥§
íéòcøôöä eúnL¯s` .h wEqR lirl ¤¥©§©§§¦§¥¨©

mW mBW)f weqt(Exqe" xn`p ¤©¨¤¡©§¨
xn`p lrFtA la` ,"mirCxtvd©§©§§¦£¨§©¤¡©
xqIe" xn`p o`M ENi`e ,"EzEnIe"©¨§¦¨¤¡©©¨©

Ezn `NW rnWn ,"axrd)m"`x(. ¤¨Ÿ©§©¤Ÿ¥
z` zind `l rECn `id dl`Xde§©§¥¨¦©©Ÿ¥¦¤
KxcM ,ux`d mdn gxqYW icM aFxrd¤¨§¥¤¦§©¥¤¨¨¤§¤¤
"mgpn zxFz"aE .mirCxtvA dUrW¤¨¨©§©§§¦§©§©¥
iEPiXl qgiA wx `id dl`XdW ,siqFd¦¤©§¥¨¦©§©©©¦
zMn cSn la` ,mirCxtvd zMOn¦©©©§©§§¦£¨¦©©©
KxcA zFWwdl oi` Dnvr aFxrd¤¨©§¨¥§©§§¤¤

.zxg` `le KM dzid rECn hWRd©§¨©©¨§¨¨§Ÿ©¤¤
úBøBòa äàðä íäì äéä eúî íàL¤¦¥¨¨¨¤£¨¨¨

¯x`Wp `l" aEzMd xnF` mB okle§¨¥©¥©¨Ÿ¦§©
mxFrn Epdi `NW icM EdGW ,"cg`)d`x ¤¨¤¤§¥¤Ÿ¥¨¥¨

i"gp(.gk dxez



x`e`סב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el zegiy ihewl)

חמימחמימחמימחמימּוּוּוּותתתת ט)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, הּמּכה,(רש"י ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּמׁשה  מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּׁשחין
(החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻואהרן

נס. ּבּדר ְֵֶֶָָהיה

(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑?"מצרים מקנה ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הניס  ה' ּדבר את והּירא ּבּׂשדה אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על אּלא ּגזרה נגזרה לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבחּור" רכב ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ׁשנּויה וכן הּבּתים". אל מקנהּו יד)את .(לקמן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(i)äîäaáe íãàa:øîàz íàå Y ¨¨¨©§¥¨§¦Ÿ©
øák àìäå ,úBîäa íäì eéä ïéàî¥©¦¨¨¤§¥©£Ÿ§¨

øîàð¯.e wEqR ¤¡©¨
àì àlà ?"íéøöî äð÷î ìk úîiå"©¨¨Ÿ¦§¥¦§¨¦¤¨Ÿ

äøæb äøæâð¯od ,"mixvn dpwn" lr ¦§§¨§¥¨©¦§¥¦§©¦¥
.oigW zMnA ode xaC zMnA§©©¤¤§¥§©©§¦

ãáìa úBãOaL ïúBà ìò àlà¯lre ¤¨©¨¤©¨¦§©§©
dpwn lM znIe" xn`p zFcVAW EN ¥̀¤©¨¤¡©©¨¨Ÿ¦§¥

."mixvn¦§¨¦
øîàpL¯dGnE ,xaC zMnA .b wEqR ¤¤¡©¨§©©¤¤¦¤

.oigW zMnA mB `Ed oMW oaEn¨¤¥©§©©§¦
ð÷îa"úà àøiä"å ,"äãOa øLà E §¦§§£¤©¨¤§©¨¥¤

íézaä ìà eäð÷î úà ñéðä "'ä øác§©¥¦¤¦§¥¤©¨¦

¯zMnA k wEqR oOwl xEn`d KxC lr©¤¤¨¨§©¨¨§©©
mbe xaC zMnA mBW i"Wx zpEke .cxÄ¨§©¨©©¦¤©§©©¤¤§©
qipd "'d xaC z` `xId" oigW zMnA§©©§¦©¨¥¤§©¥¦
`xId"n wlgW`N` ,miYAd l` Edpwn¦§¥¤©¨¦¤¨¤¥¤¥©¨¥
,xaC zMnA Edpwn qipdW "'d xaC z ¤̀§©¤¥¦¦§¥§©©¤¤
EN`e ,oigW zMnA Edpwn qipd `lŸ¥¦¦§¥§©©§¦§¥
mrHd Edf ilE`e .oigW zMnA EWprp¤¤§§©©§¦§©¤©©©
`le df wEqtA FWExiR z` azM i"WxW¤©¦¨©¤¥§¨¤§Ÿ

dMOd z`xzdA) h wEqtA(EpcOll , §¨§©§¨©©©¨§©§¥
EwNW EN` ok`WlrFtAEN` wx Eid ¤¨¥¥¤¨§©¨©¥

.miYAd l` mdipwn Eqipd `NW¤Ÿ¥¦¦§¥¤¤©¨¦
àzìéëîa äéeðL ïëå¯gNWA §¥§¨¦§¦§¨§©©

.` wxR idieC `YkQn©¤§¨§©§¦¤¤

"øeça áëø úBàî LL çwiå" ìöà¯ ¥¤©¦©¥¥¤¤¨
.mW i"WxA `aEd .f ,ci oOwl`i dxez §©¨¨§©¦¨

(ci)éúôbî ìk úàïàkî eðãîì Y ¤¨©¥Ÿ©¨©§¦¨
ìk ãâðk äìe÷L úBøBëa úknL¤©©§§¨§¤¤¨

úBknä¯lATW zFMOd x`W lM cbpM ©©§¤¤¨§¨©©¤¦¥
dnCwd `Ed df wEqRW s`e .drxR©§Ÿ§©¤¨¤©§¨¨
xAcn wEqRdW i"Wx xaFq ,cxA zMnl§©©¨¨¥©¦¤©¨§©¥
Fl xn`W Edfe ,zFxFkA zMn lr xTirA§¦¨©©©§§¤¤¨©
Epide ,FAl l` aFxTd xaC "LAl l`"¤¦¤¨¨©¨¤¦§©§
Fl xn`W KxCÎlr `Ede ,FxFka FpA§§§©¤¤¤¨©
LpA z` bxd ikp` dPd" bi ,c lirl§¥¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¦§
mEXnE ,mW i"Wx WxiRW itkE ,"LxFkA§¤§¦¤¥©©¦¨¦

" aEzMd xn` KMlMdpEMdW ,"iztBn ¨¨©©¨¨©¥Ÿ©¤©©¨¨

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(ä)ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácä©¨¨¬©¤−¨¨«¤

(å)ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî äð÷î¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ãçà-ãò©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

:äòøô éðéòì§¥¥¬©§«Ÿ
i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÔL·k.ילוייניי"ש ÁÈt∑,ּבּכבׁשן הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ¿…»¿≈∆ְַַƒ«ƒ¿»ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּומפריחן  מפיחן ׁשהרּוח הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. LÓ‰.ּובלע"ז B˜¯Êe∑אינֹו ּבכח, הּנזרק ּדבר וכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ¿»…∆ְְְִֵַַָָָָֹ
אחת. ּביד אּלא ואחד,נזרק אהרן. וׁשל ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, הרּבה: נּסים הרי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

על ׁשה  האבק מצרים ל ארץ .ּכל ְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(è)-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
ì äîäaä-ìòå íãàä-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ ּבּועֹות צֹומחין ׁשעלֿידֹו אבעּבעין, סגי לׁשיחנא לׁשֹון ∑ÔÈÁL.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻ¿ƒְ

ׁשחּונה חמימּות. ׁשנה מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש .והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

ÈÈה  „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז  ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח  ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

È‰ÈÂט  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(g)íëéðôç àìîù"éðåìéé Y¯ §Ÿ¨§¥¤
jelonesWaId zFCin ,mipFNB ,)ifrl xve` ©¦¦©Ÿ¤

i"yx(.
.æòìaïLák çétçtpä øác Y¯.gExA §©©¦©¦§¨¨¨©¦¨¨©

íéôøNpä íéîeîò íéìçbä ïî¦©¤¨¦£¦©¦§¨¦
ù"éáìåà æòìáe ,ïLáka¯olves, ©¦§¨§©©

milgB)i"yx ifrl xve`(. ¤¨¦
ì ,"çét"ôä ïBLïçéôî çeøäL ,äç ¦©§£¨¨¤¨©§¦¨
.ïçéøôîeäLî B÷øæeøác ìk Y ©§¦¨§¨Ÿ¤¨¨¨

çëa ÷øæpä¯,"FwxfE" xn`PW oeiM ©¦§¨§Ÿ©¥¨¤¤¡©§¨
gkA `id dwixf mzqE)yeale `"eb(F` . §¨§¦¨¦§Ÿ©

rnWn "dninXd FwxfE" oFWNOW¤¦§§¨©¨©§¨©§©
l` FgM zlkiA WIW dOM cr wFxfIW¤¦§©©¨¤¥¦Ÿ¤Ÿ¤
riBY `l f` mB i`CeAW s` ,minXd©¨©¦©¤§©©©¨Ÿ©¦©

.minXd l` Fzwixf§¦¨¤©¨©¦
úçà ãéa àlà ÷øæð Bðéà¯,xnFlM ¥¦§¨¤¨§¨©©§©

ciA FwxGW oaEn gkA FwxGW oeiMn¦¥¨¤§¨§Ÿ©¨¤§¨§¨

.zg ©̀©
äaøä íéqð éøä¯dWOn WTiA okle £¥¦¦©§¥§¨¥¦¥¦¤

icM ,"drxt ipirl" z`f dUrIW¤©£¤Ÿ§¥¥©§Ÿ§¥
oin`ie miQPd d`xIW)dcya x`a(. ¤¦§¤©¦¦§©£¦

Böî÷ ÷éæçäL ,ãçà¯liaWA iM ¤¨¤¤¡¦ª§¦¦§¦
uFnwl Kixv did gkA giRd z` wFxfl¦§¤©¦©§Ÿ©¨¨¨¦¦§

cId z`)iaxd(. ¤©¨
ìLå BlL íéðôç àìî äLî ìL¤Ÿ¤§Ÿ¨§©¦¤§¤
ìk ìò ÷áàä CìäL ,ãçàå ,ïøäà©£Ÿ§¤¨¤¨©¨¨¨©¨

íéøöî õøà¯dMOd mvrl sqFpA dfe ¤¤¦§©¦§¤§¨§¤¤©©¨
oi`W ,oigW dEdzp oWaMd giROW¤¦¦©©¦§¨¦§©¨§¦¤¥
okle ,aEzMA WxFtn iM Fhxtn i"Wx©¦§¨§¦§¨©¨§¨¥

"dAxd miQp" azM)iaxd(.h dxez ¨©¦¦©§¥
(h)ìúòaòáà çøt àðçéLY ¦¥£¨Ÿ¥©£©§ªŸ

øúkì" :Bîeb"ïéòeaòáà éâñ ïéçL¯ §©§¦§¦©¥£©§¦
.zFrEAra` lCbn oigWl§¦¦§©¥£©§

úBòea ïäa ïéçîBö Bãé-ìòL¯xnFlM ¤©¨§¦¨¤§©

oOwl WxtOW itM ,mFgd) oigXd( ©§¦©§¦¤§¨¥§©¨
zFrEAd z` ginvd)m"`x(`le . ¦§¦©¤©§Ÿ

oigXd od onvr zFrEAdW)dcya x`a(. ¤©©§¨¥©§¦
idie" i wEqtA xEn`d mB Wxtl Wi oke§¥¥§¨¥©¨¨§¨©§¦
mc`A gxFR zFrEAra` oigW§¦£©§¥©¨¨¨
zgixtl mxB oigXdW ,"dndAaE©§¥¨¤©§¦¨©¦§¦©

.dndAaE mc`A zFrEAra £̀©§¨¨¨©§¥¨
ïéçLì Yúeîéîç ïBL¯mB d`x §¦§£¦§¥©

dxvFp zEningde .gi ,bi `xwIe i"Wx©¦©¦§¨§©£¦§¨
giRdW KMn `le ,qp KxcA giRd wa`n¥¨¨©¦©§¤¤¥§Ÿ¦¨¤©¦©

,mg didz` Ewifgd oxd`e dWn ixdW ¨¨©¤£¥¤§©£Ÿ¤§¦¤
mciA giRd)iaxd(. ©¦©§¨¨

ìa Lé äaøäåäðLî ïBL¯oFWlA §©§¥¥¦§¦§¨¦§
.minkg£¨¦

"äðeçL äðL"¯,ck ziprY .a ,bp `nFi ¨¨§¨¨©£¦
± dpEgW :mWe mW i"WxaE .a§©¦¨§¨§¨

.dOgi dxez ©¨



סג `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el zegiy ihewl)

חמימחמימחמימחמימּוּוּוּותתתת ט)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, הּמּכה,(רש"י ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּמׁשה  מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּׁשחין
(החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻואהרן

נס. ּבּדר ְֵֶֶָָהיה

(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑?"מצרים מקנה ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הניס  ה' ּדבר את והּירא ּבּׂשדה אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על אּלא ּגזרה נגזרה לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבחּור" רכב ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ׁשנּויה וכן הּבּתים". אל מקנהּו יד)את .(לקמן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(i)äîäaáe íãàa:øîàz íàå Y ¨¨¨©§¥¨§¦Ÿ©
øák àìäå ,úBîäa íäì eéä ïéàî¥©¦¨¨¤§¥©£Ÿ§¨

øîàð¯.e wEqR ¤¡©¨
àì àlà ?"íéøöî äð÷î ìk úîiå"©¨¨Ÿ¦§¥¦§¨¦¤¨Ÿ

äøæb äøæâð¯od ,"mixvn dpwn" lr ¦§§¨§¥¨©¦§¥¦§©¦¥
.oigW zMnA ode xaC zMnA§©©¤¤§¥§©©§¦

ãáìa úBãOaL ïúBà ìò àlà¯lre ¤¨©¨¤©¨¦§©§©
dpwn lM znIe" xn`p zFcVAW EN ¥̀¤©¨¤¡©©¨¨Ÿ¦§¥

."mixvn¦§¨¦
øîàpL¯dGnE ,xaC zMnA .b wEqR ¤¤¡©¨§©©¤¤¦¤

.oigW zMnA mB `Ed oMW oaEn¨¤¥©§©©§¦
ð÷îa"úà àøiä"å ,"äãOa øLà E §¦§§£¤©¨¤§©¨¥¤

íézaä ìà eäð÷î úà ñéðä "'ä øác§©¥¦¤¦§¥¤©¨¦

¯zMnA k wEqR oOwl xEn`d KxC lr©¤¤¨¨§©¨¨§©©
mbe xaC zMnA mBW i"Wx zpEke .cxÄ¨§©¨©©¦¤©§©©¤¤§©
qipd "'d xaC z` `xId" oigW zMnA§©©§¦©¨¥¤§©¥¦
`xId"n wlgW`N` ,miYAd l` Edpwn¦§¥¤©¨¦¤¨¤¥¤¥©¨¥
,xaC zMnA Edpwn qipdW "'d xaC z ¤̀§©¤¥¦¦§¥§©©¤¤
EN`e ,oigW zMnA Edpwn qipd `lŸ¥¦¦§¥§©©§¦§¥
mrHd Edf ilE`e .oigW zMnA EWprp¤¤§§©©§¦§©¤©©©
`le df wEqtA FWExiR z` azM i"WxW¤©¦¨©¤¥§¨¤§Ÿ

dMOd z`xzdA) h wEqtA(EpcOll , §¨§©§¨©©©¨§©§¥
EwNW EN` ok`WlrFtAEN` wx Eid ¤¨¥¥¤¨§©¨©¥

.miYAd l` mdipwn Eqipd `NW¤Ÿ¥¦¦§¥¤¤©¨¦
àzìéëîa äéeðL ïëå¯gNWA §¥§¨¦§¦§¨§©©

.` wxR idieC `YkQn©¤§¨§©§¦¤¤

"øeça áëø úBàî LL çwiå" ìöà¯ ¥¤©¦©¥¥¤¤¨
.mW i"WxA `aEd .f ,ci oOwl`i dxez §©¨¨§©¦¨

(ci)éúôbî ìk úàïàkî eðãîì Y ¤¨©¥Ÿ©¨©§¦¨
ìk ãâðk äìe÷L úBøBëa úknL¤©©§§¨§¤¤¨

úBknä¯lATW zFMOd x`W lM cbpM ©©§¤¤¨§¨©©¤¦¥
dnCwd `Ed df wEqRW s`e .drxR©§Ÿ§©¤¨¤©§¨¨
xAcn wEqRdW i"Wx xaFq ,cxA zMnl§©©¨¨¥©¦¤©¨§©¥
Fl xn`W Edfe ,zFxFkA zMn lr xTirA§¦¨©©©§§¤¤¨©
Epide ,FAl l` aFxTd xaC "LAl l`"¤¦¤¨¨©¨¤¦§©§
Fl xn`W KxCÎlr `Ede ,FxFka FpA§§§©¤¤¤¨©
LpA z` bxd ikp` dPd" bi ,c lirl§¥¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¦§
mEXnE ,mW i"Wx WxiRW itkE ,"LxFkA§¤§¦¤¥©©¦¨¦

" aEzMd xn` KMlMdpEMdW ,"iztBn ¨¨©©¨¨©¥Ÿ©¤©©¨¨

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(ä)ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácä©¨¨¬©¤−¨¨«¤

(å)ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî äð÷î¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ãçà-ãò©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

:äòøô éðéòì§¥¥¬©§«Ÿ
i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÔL·k.ילוייניי"ש ÁÈt∑,ּבּכבׁשן הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ¿…»¿≈∆ְַַƒ«ƒ¿»ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּומפריחן  מפיחן ׁשהרּוח הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. LÓ‰.ּובלע"ז B˜¯Êe∑אינֹו ּבכח, הּנזרק ּדבר וכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ¿»…∆ְְְִֵַַָָָָֹ
אחת. ּביד אּלא ואחד,נזרק אהרן. וׁשל ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, הרּבה: נּסים הרי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

על ׁשה  האבק מצרים ל ארץ .ּכל ְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(è)-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
ì äîäaä-ìòå íãàä-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ ּבּועֹות צֹומחין ׁשעלֿידֹו אבעּבעין, סגי לׁשיחנא לׁשֹון ∑ÔÈÁL.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻ¿ƒְ

ׁשחּונה חמימּות. ׁשנה מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש .והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

ÈÈה  „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז  ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח  ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

È‰ÈÂט  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(g)íëéðôç àìîù"éðåìéé Y¯ §Ÿ¨§¥¤
jelonesWaId zFCin ,mipFNB ,)ifrl xve` ©¦¦©Ÿ¤

i"yx(.
.æòìaïLák çétçtpä øác Y¯.gExA §©©¦©¦§¨¨¨©¦¨¨©

íéôøNpä íéîeîò íéìçbä ïî¦©¤¨¦£¦©¦§¨¦
ù"éáìåà æòìáe ,ïLáka¯olves, ©¦§¨§©©

milgB)i"yx ifrl xve`(. ¤¨¦
ì ,"çét"ôä ïBLïçéôî çeøäL ,äç ¦©§£¨¨¤¨©§¦¨
.ïçéøôîeäLî B÷øæeøác ìk Y ©§¦¨§¨Ÿ¤¨¨¨

çëa ÷øæpä¯,"FwxfE" xn`PW oeiM ©¦§¨§Ÿ©¥¨¤¤¡©§¨
gkA `id dwixf mzqE)yeale `"eb(F` . §¨§¦¨¦§Ÿ©

rnWn "dninXd FwxfE" oFWNOW¤¦§§¨©¨©§¨©§©
l` FgM zlkiA WIW dOM cr wFxfIW¤¦§©©¨¤¥¦Ÿ¤Ÿ¤
riBY `l f` mB i`CeAW s` ,minXd©¨©¦©¤§©©©¨Ÿ©¦©

.minXd l` Fzwixf§¦¨¤©¨©¦
úçà ãéa àlà ÷øæð Bðéà¯,xnFlM ¥¦§¨¤¨§¨©©§©

ciA FwxGW oaEn gkA FwxGW oeiMn¦¥¨¤§¨§Ÿ©¨¤§¨§¨

.zg ©̀©
äaøä íéqð éøä¯dWOn WTiA okle £¥¦¦©§¥§¨¥¦¥¦¤

icM ,"drxt ipirl" z`f dUrIW¤©£¤Ÿ§¥¥©§Ÿ§¥
oin`ie miQPd d`xIW)dcya x`a(. ¤¦§¤©¦¦§©£¦

Böî÷ ÷éæçäL ,ãçà¯liaWA iM ¤¨¤¤¡¦ª§¦¦§¦
uFnwl Kixv did gkA giRd z` wFxfl¦§¤©¦©§Ÿ©¨¨¨¦¦§

cId z`)iaxd(. ¤©¨
ìLå BlL íéðôç àìî äLî ìL¤Ÿ¤§Ÿ¨§©¦¤§¤
ìk ìò ÷áàä CìäL ,ãçàå ,ïøäà©£Ÿ§¤¨¤¨©¨¨¨©¨

íéøöî õøà¯dMOd mvrl sqFpA dfe ¤¤¦§©¦§¤§¨§¤¤©©¨
oi`W ,oigW dEdzp oWaMd giROW¤¦¦©©¦§¨¦§©¨§¦¤¥
okle ,aEzMA WxFtn iM Fhxtn i"Wx©¦§¨§¦§¨©¨§¨¥

"dAxd miQp" azM)iaxd(.h dxez ¨©¦¦©§¥
(h)ìúòaòáà çøt àðçéLY ¦¥£¨Ÿ¥©£©§ªŸ

øúkì" :Bîeb"ïéòeaòáà éâñ ïéçL¯ §©§¦§¦©¥£©§¦
.zFrEAra` lCbn oigWl§¦¦§©¥£©§

úBòea ïäa ïéçîBö Bãé-ìòL¯xnFlM ¤©¨§¦¨¤§©

oOwl WxtOW itM ,mFgd) oigXd( ©§¦©§¦¤§¨¥§©¨
zFrEAd z` ginvd)m"`x(`le . ¦§¦©¤©§Ÿ

oigXd od onvr zFrEAdW)dcya x`a(. ¤©©§¨¥©§¦
idie" i wEqtA xEn`d mB Wxtl Wi oke§¥¥§¨¥©¨¨§¨©§¦
mc`A gxFR zFrEAra` oigW§¦£©§¥©¨¨¨
zgixtl mxB oigXdW ,"dndAaE©§¥¨¤©§¦¨©¦§¦©

.dndAaE mc`A zFrEAra £̀©§¨¨¨©§¥¨
ïéçLì Yúeîéîç ïBL¯mB d`x §¦§£¦§¥©

dxvFp zEningde .gi ,bi `xwIe i"Wx©¦©¦§¨§©£¦§¨
giRdW KMn `le ,qp KxcA giRd wa`n¥¨¨©¦©§¤¤¥§Ÿ¦¨¤©¦©

,mg didz` Ewifgd oxd`e dWn ixdW ¨¨©¤£¥¤§©£Ÿ¤§¦¤
mciA giRd)iaxd(. ©¦©§¨¨

ìa Lé äaøäåäðLî ïBL¯oFWlA §©§¥¥¦§¦§¨¦§
.minkg£¨¦

"äðeçL äðL"¯,ck ziprY .a ,bp `nFi ¨¨§¨¨©£¦
± dpEgW :mWe mW i"WxaE .a§©¦¨§¨§¨

.dOgi dxez ©¨



x`e`סד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ה ּכעת ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ׂשריטה לֹו .ּברד ׂשרט »≈»»ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
‰„Òe‰∑ ּתבא מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יּו"ד, יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום כט)הּוי"ו עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
:äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gi)øçî úòkúàfä "úòk" Y¯iM ¨¥¨¨¨¥©Ÿ¦
."z`Gd" Epide ,rEcId zrd `Ed "zrM"¨¥¨¥©¨©§©§©Ÿ
mWe ,i ,gi ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦§¨

.x`Azp¦§¨¥
"øçî"ì¯oFWl lr c"nl siqFd §¨¨¦¨¤©§

oYip did df `ll iM ,"xgn" wEqRd©¨¨¨¦§Ÿ¤¨¨¦¨
zrM" `Ed mFId lM "xgn"W oiadl§¨¦¤¨¨¨©¨¥

"z`Gd)m"`x(. ©Ÿ
ìúka äèéøN Bì èøN¯oeiMW ¨©§¦¨©Ÿ¤¤¥¨

riAvOW ixd ,"z`Gd zrM" Fl xn`W¤¨©¨¥©Ÿ£¥¤©§¦©
hxVW Wxtn okl ,mIEqn crFn lr Fl©¥§¨¨¥§¨¥¤¨©

.lzFMA dhixU Fl§¦¨©¤
ãøé ïàëì änç òébzLk øçîì§¨¨§¤©¦©©¨§¨¥¥

.ãøaääãñeäìëå .äãqéúpL Y ©¨¨¦¨§¨¤¦§©§¨§¨
ïBâk ,ã"eé dãBñé úlçzL äáz¥¨¤§¦©§¨§

"ãñé"¯.cFre .d ,cw miNdY ¨©§¦¦§
"ãìé"¯.cFre .gi ,c ziW`xA ¨©§¥¦§
"òãé"¯.cFre .bl ,hi mW ¨©¨§
"øñé"¯.`i ,ai ` mikln ¦©§¨¦

íB÷îa å"éeä àáz úìòtúî àéäLk§¤¦¦§©¤¤¨Ÿ©¨¦§
"dãìeä" ,"dãñeä" :Bîk ,ã"eiä¯ ©§¦¨§¨¦¨§¨

.d ,a rWFd¥©
"òãeiå"¯.dk ,a xYq` ©¦¨©¤§¥

"óñBéì ãìeiå"¯oeiM .k ,en ziW`xA ©¦¨¥§¥§¥¦¥¨
`ian ,"rcEd" oFWl K"pYA oi`W¤¥©©©§¦¨©¥¦
oFWlA `id mBW ,"rcEIe"n dgkFd¨¨¦©¦¨©¤©¦¦§
c"EId mFwnA `id DA e"iEde lrRzn¦§©¥§©¨¨¦¦§©
c"Ei `id diptNW c"EIde ,zicFqid©§¦§©¤§¨¤¨¦
wGgl ickE .cFqidn `le dNErRd©§¨§Ÿ¥©§§¥§©¥
,"clEIe"n wEqR mB `iad Ff dgkFd¨¨¥¦©¨¦©¦¨¥
c"EId z` dtilgn e"iEd i`CeA mXW¤¨§©©©¨©£¦¨¤©
Kixve ."dclFd" oFWNn gikFdW FnM§¤¦©¦§¨¨§¨¦

xzFi mEcw wEqR `iad `l dOl oEIr)my ¦¨¨Ÿ¥¦¨¨¥
gi ,c(mEXn ilE`e ,"KFpgl clEIe"©¦¨¥©£§©¦

xzFi aFxw `Ed "sqFil clEIe" wEqRdW¤©¨©¦¨¥§¥¨¥
.EpzWxtl§¨¨¨¥

"ãáò øñeé àì íéøáãa"¯,hk ilWn ¦§¨¦Ÿ¦¨¤¨¤¦§¥
.hihi dxez

(hi)æòä çìLçìL" :Bîebøúk Y §©¨¥§©§§©
"LBðk¯oFWNn `le .sFq` glW §§©¡§Ÿ¦§

oA`"AW oFW`xd WExiRM dqEpn§¨©¥¨¦¤©¦§
."`xfr¤§¨

"eæéòä íéábä éáLé" :ïëå¯,i dirWi §¥Ÿ§¥©¥¦¥¦§©§¨
gFxal Etq`p .`l)my i"yx(. ¤¤§¦§©

"ïîéðá éða eæòä"¯.` ,e dinxi ¨¦§¥¦§¨¦¦§§¨
Etq`d)my i"yx(. ¥¨§

äúéaä óñàé àìåì Yäñðëä ïBL §Ÿ¥¨¥©©§¨§©§¨¨
àeä¯mB d`xE .dtiq` oFWNn `le§Ÿ¦§£¦¨§¥©

.bk ,l ziW`xA i"Wxk dxez ©¦§¥¦
(k)ñéðäçéøáä Y¯i"Wx d`xE ¥¦¦§¦©§¥©¦

± mxirA cxAl xBqIe" :gn ,gr miNdY§¦¦©©§¥©¨¨§¦¨
gixan ixvOd ,cxil cxAd ligzdWM§¤¦§¦©¨¨¥¥©¦§¦©§¦©

dUrp cxAde ,ziAl Fp`voinM FlEnl Ÿ©©¦§©¨¨©£¤§§¦
."lzFM¤

ì"ñðiå" ïBL¯.b ,c lirl`k dxez §©¨¨§¥
(ak)íéîMä ìòíéîMä ãöì Y¯ ©©¨©¦§©©¨©¦

"l`" mFwnA `id "lr" zaize)m"`x(. §¥©©¦¦§¤

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

(åè)Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øáca©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמ ואת הּבהמֹות אֹות ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את ְְְְִֵֶַַ«ƒ»≈ƒ»»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàåEúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk-úà¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah e"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑,ּכביׁשא ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

ּבלׁשֹון  לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר קלקי"ר. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובלע"ז
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן יב)מתּפעל, מּגזרת (קהלת החגב" "וּיסּתּבל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

טז)סבל, וכן:(במדבר ונגיד, ׂשר מּגזרת עלינּו" תׂשּתרר ח)"ּכי ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

(çé)øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

:äzò̈«¨

È˙טו  ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז  ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז  ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

ÁÓ¯יח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

.zFMOd lM cbpM dlEwW `idW dMnl§©¨¤¦§¨§¤¤¨©©
dpEMd oi` ,"z`Gd mrRA" azMX dnE©¤¨©©©©©Ÿ¥©©¨¨
dxcQA `N` ,cxA zMn ,z`Gd dMOA©©¨©Ÿ©©¨¨¤¨©¦§¨

"iztBn") zFMOd lWz`Gd(dligzOW ©Ÿ¤©©©¥Ÿ©¤©§¦¨
zFxFkA zMn DtFqA `FaY ,cxA zMnA§©©¨¨¨§¨©©§

"iztBn lM")(lM cbpM dlEwXW , ¨©¥Ÿ©¤§¨§¤¤¨
liMUn"A EWxiR dfl aFxwe .zFMOd©©§¨¨¤¥§§©§¦
okNW ,xnFl Wie ."xwi ilk"aE "cecl§¨¦¦§¦¨¨§¥©¤¨¥

mipniq ozPW dcEdi iAxwNg ,zFMOA ©¦§¨¤¨©¦¨¦©©¦¥
dAx` KWg cxA" lW zFMOd xcq z ¤̀¥¤©©¤¨¨¤©§¤
zg` dxcqA "zFxFkA zMnE©©§§¦§¨©©

"a"g`a")(.eh dxez

(fhÎeh)'Bâå éãé úà ézçìL äzò ék¦©¨¨©§¦¤¨¦§
"ék" Yéúéöø elà¯wEqRd WxiR `l ¦¦¨¦¦Ÿ¥©©¨

cigkd `l lrFtA ixdW ,FrnWnM§©§¨¤£¥§©Ÿ¦§¦
mzF`)`"eb(dpEMdW Wxtl oi` mbe . ¨§©¥§¨¥¤©©¨¨

oaEn `l f` iM ,cizrA `FaYW dMOA©©¨¤¨¤¨¦¦¨Ÿ¨
z`f xEarA" `Ad wEqRd KWnd¤§¥©¨©¨©£Ÿ

.xar oFWlA ,"LiYcnrd¤¡©§¦¦§¨¨
ð÷îa "éãé" äúéäLkE¯aEzMW FnM §¤¨§¨¨¦§¦§§§¤¨

)b weqt lirl(."LpwnA diFd 'd ci dPd"¦¥©¨§¦§§
øáca íéúékäL¯lElM df lMW d`xp ¤¦¦¦©¤¤¦§¤¤¨¤¨

azM "dcVA x`A"de ."dYr" zaizA§¥©©¨§©§¥©¨¤¨©

."ux`d on cgMYe" lr aqEn "dYr"W¤©¨¨©©¦¨¥¦¨¨¤
äézçìL¯.ici z` §©§¦¨¤¨¦

íò "Enò úàå EúBà" éúékäå§¦¥¦§§¤©§¦
úBîäaä¯,xaC zMn lW zg` dMnA ©§¥§©¨©©¤©©¤¤

ztqFp dMnl wwfp iziid `le)`"eb(. §Ÿ¨¦¦¦§¨§©¨¤¤
ãçkzå"¯ca`ze mlrY),c aei` i"yx t"r ©¦¨¥¥¨¥§Ÿ©

f(dOkA .Ycgkpe :qxFB oFW`x qEtcA .¦§¦¥§¦§©§¨§©¨
.mYcgkpe :miqxFB m"`xA oke miqEtC§¦§¥¨§¥§¦§¦§©§¤

ìáà ,"õøàä ïî¯."mlE`e" WExiR Edf ¦¨¨¤£¨¤¥§¨
ézãîòä úàæ øeáòa""'Bâå E¯Epide ©£Ÿ¤¡©§¦§§©§

i"Wx d`xE .xaC zMnA FcinrdW¤¤¡¦§©©¤¤§¥©¦
.zFxFkA zMnl dpEMdW hk ,ai oOwl§©¨¤©©¨¨§©©§
dpEMdW rnWn ` ,cq dirWi i"WxaE§©¦§©§¨©§©¤©©¨¨

.cxA zMnlfi dxez §©©¨¨
(fi)énòa ììBzñî EãBòY §¦§¥§©¦

"énòa da úLák" :Bîebøúk¯WaFM §©§§¥©§¥§©¦¥
.iOrA FA§©¦

"älñî" úøæbî àeäå¯.fh ,`i dirWi §¦¦§©§¦¨§©§¨
`EdW i"Wx azM i ,gi ziW`xaaE¦§¥¦¨©©¦¤

zxfBn)eh ,gi dinxi(."dlElq `l KxC" ¦¦§©¤¤Ÿ§¨
"àLéák çøBà" :ïðéîbøúîc¯KxC ¦§©§§¦¨©§¦¨¤¤

.dWEaM§¨
ø"éé÷ì÷ æòìáe¯chalchier, §©©

.WFAkl¦§
"õwî éäéå" óBña ézLøt øáëe¯ §¨¥©§¦§©§¦¦¥

.x`Azp mWe .fh ,cn§¨¦§¨¥
àéäå C"îñ dãBñé úlçzL äáz ìk̈¥¨¤§¦©§¨¨¤§¦

ìa øaãì äàaïúBð ,ìòtúî ïBL ¨¨§©¥¦§¦§©¥¥
úBiúBà òöîàa LenL ìL å"ézä©¨¤¦§¤§©¦

øwò ìL¯oFWl lkaM mzNigzA `le ¤¦¨§Ÿ¦§¦¨¨¦§¨§
.lrRzd¦§©¥
Bæ ïBâk¯zFIzF`WWxXd`id DNW §¤¦©Ÿ¤¤¨¦

lrRzd lr dxFOd e"iYde ,"llq"§©¨©¨©¦§©¥
.odipiA dqpkp¦§§¨¥¥¤

"áâçä ìazñéå" ïBâëe¯.d ,ai zldw §§¦§©¥¤¨¨Ÿ¤¤
caM `Vn laFqM eilr dnFC)my i"yx(. ¤¨¨§¥©¨¨¥

ìañ úøæbî¯oiA dqpkp e"iYde ¦¦§©©¨§©¨¦§§¨¥
."lAq" zFIzF`¦©¨

"eðéìò øøzNú ék"¯.bi ,fh xAcOA ¦¦§¨¥¨¥©¦§¨
ãéâðå øN úøæbî¯`aA i"Wx mB d`x ¦¦§©©§¨¦§¥©©¦¨¨

xU lrRzi xW`M" :` ,dq `rivn§¦¨©£¤¦§©¥©
zrSnzn e"iYdW ,xxYUY xn`ie§Ÿ©¦§¨¥¤©¨¦§©©©

zFIzF` wiqtdl."WxXd §©§¦¦©Ÿ¤
"úéåä ìkzNî"¯zxfBn .g ,f l`IpC ¦§©©£¥¨¦¥¦¦§©

lkq)my ziy`xa i"yx(oFWNn ,xnFlM .§©¦§
.zElMYqde dhAdgi dxez ©¨¨§¦§©§



סה `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ה ּכעת ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ׂשריטה לֹו .ּברד ׂשרט »≈»»ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
‰„Òe‰∑ ּתבא מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יּו"ד, יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום כט)הּוי"ו עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
:äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gi)øçî úòkúàfä "úòk" Y¯iM ¨¥¨¨¨¥©Ÿ¦
."z`Gd" Epide ,rEcId zrd `Ed "zrM"¨¥¨¥©¨©§©§©Ÿ
mWe ,i ,gi ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦§¨

.x`Azp¦§¨¥
"øçî"ì¯oFWl lr c"nl siqFd §¨¨¦¨¤©§

oYip did df `ll iM ,"xgn" wEqRd©¨¨¨¦§Ÿ¤¨¨¦¨
zrM" `Ed mFId lM "xgn"W oiadl§¨¦¤¨¨¨©¨¥

"z`Gd)m"`x(. ©Ÿ
ìúka äèéøN Bì èøN¯oeiMW ¨©§¦¨©Ÿ¤¤¥¨

riAvOW ixd ,"z`Gd zrM" Fl xn`W¤¨©¨¥©Ÿ£¥¤©§¦©
hxVW Wxtn okl ,mIEqn crFn lr Fl©¥§¨¨¥§¨¥¤¨©

.lzFMA dhixU Fl§¦¨©¤
ãøé ïàëì änç òébzLk øçîì§¨¨§¤©¦©©¨§¨¥¥

.ãøaääãñeäìëå .äãqéúpL Y ©¨¨¦¨§¨¤¦§©§¨§¨
ïBâk ,ã"eé dãBñé úlçzL äáz¥¨¤§¦©§¨§

"ãñé"¯.cFre .d ,cw miNdY ¨©§¦¦§
"ãìé"¯.cFre .gi ,c ziW`xA ¨©§¥¦§
"òãé"¯.cFre .bl ,hi mW ¨©¨§
"øñé"¯.`i ,ai ` mikln ¦©§¨¦

íB÷îa å"éeä àáz úìòtúî àéäLk§¤¦¦§©¤¤¨Ÿ©¨¦§
"dãìeä" ,"dãñeä" :Bîk ,ã"eiä¯ ©§¦¨§¨¦¨§¨

.d ,a rWFd¥©
"òãeiå"¯.dk ,a xYq` ©¦¨©¤§¥

"óñBéì ãìeiå"¯oeiM .k ,en ziW`xA ©¦¨¥§¥§¥¦¥¨
`ian ,"rcEd" oFWl K"pYA oi`W¤¥©©©§¦¨©¥¦
oFWlA `id mBW ,"rcEIe"n dgkFd¨¨¦©¦¨©¤©¦¦§
c"EId mFwnA `id DA e"iEde lrRzn¦§©¥§©¨¨¦¦§©
c"Ei `id diptNW c"EIde ,zicFqid©§¦§©¤§¨¤¨¦
wGgl ickE .cFqidn `le dNErRd©§¨§Ÿ¥©§§¥§©¥
,"clEIe"n wEqR mB `iad Ff dgkFd¨¨¥¦©¨¦©¦¨¥
c"EId z` dtilgn e"iEd i`CeA mXW¤¨§©©©¨©£¦¨¤©
Kixve ."dclFd" oFWNn gikFdW FnM§¤¦©¦§¨¨§¨¦

xzFi mEcw wEqR `iad `l dOl oEIr)my ¦¨¨Ÿ¥¦¨¨¥
gi ,c(mEXn ilE`e ,"KFpgl clEIe"©¦¨¥©£§©¦

xzFi aFxw `Ed "sqFil clEIe" wEqRdW¤©¨©¦¨¥§¥¨¥
.EpzWxtl§¨¨¨¥

"ãáò øñeé àì íéøáãa"¯,hk ilWn ¦§¨¦Ÿ¦¨¤¨¤¦§¥
.hihi dxez

(hi)æòä çìLçìL" :Bîebøúk Y §©¨¥§©§§©
"LBðk¯oFWNn `le .sFq` glW §§©¡§Ÿ¦§

oA`"AW oFW`xd WExiRM dqEpn§¨©¥¨¦¤©¦§
."`xfr¤§¨

"eæéòä íéábä éáLé" :ïëå¯,i dirWi §¥Ÿ§¥©¥¦¥¦§©§¨
gFxal Etq`p .`l)my i"yx(. ¤¤§¦§©

"ïîéðá éða eæòä"¯.` ,e dinxi ¨¦§¥¦§¨¦¦§§¨
Etq`d)my i"yx(. ¥¨§

äúéaä óñàé àìåì Yäñðëä ïBL §Ÿ¥¨¥©©§¨§©§¨¨
àeä¯mB d`xE .dtiq` oFWNn `le§Ÿ¦§£¦¨§¥©

.bk ,l ziW`xA i"Wxk dxez ©¦§¥¦
(k)ñéðäçéøáä Y¯i"Wx d`xE ¥¦¦§¦©§¥©¦

± mxirA cxAl xBqIe" :gn ,gr miNdY§¦¦©©§¥©¨¨§¦¨
gixan ixvOd ,cxil cxAd ligzdWM§¤¦§¦©¨¨¥¥©¦§¦©§¦©

dUrp cxAde ,ziAl Fp`voinM FlEnl Ÿ©©¦§©¨¨©£¤§§¦
."lzFM¤

ì"ñðiå" ïBL¯.b ,c lirl`k dxez §©¨¨§¥
(ak)íéîMä ìòíéîMä ãöì Y¯ ©©¨©¦§©©¨©¦

"l`" mFwnA `id "lr" zaize)m"`x(. §¥©©¦¦§¤

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

(åè)Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øáca©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמ ואת הּבהמֹות אֹות ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את ְְְְִֵֶַַ«ƒ»≈ƒ»»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàåEúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk-úà¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah e"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑,ּכביׁשא ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

ּבלׁשֹון  לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר קלקי"ר. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובלע"ז
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן יב)מתּפעל, מּגזרת (קהלת החגב" "וּיסּתּבל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

טז)סבל, וכן:(במדבר ונגיד, ׂשר מּגזרת עלינּו" תׂשּתרר ח)"ּכי ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

(çé)øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

:äzò̈«¨

È˙טו  ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז  ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז  ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

ÁÓ¯יח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

.zFMOd lM cbpM dlEwW `idW dMnl§©¨¤¦§¨§¤¤¨©©
dpEMd oi` ,"z`Gd mrRA" azMX dnE©¤¨©©©©©Ÿ¥©©¨¨
dxcQA `N` ,cxA zMn ,z`Gd dMOA©©¨©Ÿ©©¨¨¤¨©¦§¨

"iztBn") zFMOd lWz`Gd(dligzOW ©Ÿ¤©©©¥Ÿ©¤©§¦¨
zFxFkA zMn DtFqA `FaY ,cxA zMnA§©©¨¨¨§¨©©§

"iztBn lM")(lM cbpM dlEwXW , ¨©¥Ÿ©¤§¨§¤¤¨
liMUn"A EWxiR dfl aFxwe .zFMOd©©§¨¨¤¥§§©§¦
okNW ,xnFl Wie ."xwi ilk"aE "cecl§¨¦¦§¦¨¨§¥©¤¨¥

mipniq ozPW dcEdi iAxwNg ,zFMOA ©¦§¨¤¨©¦¨¦©©¦¥
dAx` KWg cxA" lW zFMOd xcq z ¤̀¥¤©©¤¨¨¤©§¤
zg` dxcqA "zFxFkA zMnE©©§§¦§¨©©

"a"g`a")(.eh dxez

(fhÎeh)'Bâå éãé úà ézçìL äzò ék¦©¨¨©§¦¤¨¦§
"ék" Yéúéöø elà¯wEqRd WxiR `l ¦¦¨¦¦Ÿ¥©©¨

cigkd `l lrFtA ixdW ,FrnWnM§©§¨¤£¥§©Ÿ¦§¦
mzF`)`"eb(dpEMdW Wxtl oi` mbe . ¨§©¥§¨¥¤©©¨¨

oaEn `l f` iM ,cizrA `FaYW dMOA©©¨¤¨¤¨¦¦¨Ÿ¨
z`f xEarA" `Ad wEqRd KWnd¤§¥©¨©¨©£Ÿ

.xar oFWlA ,"LiYcnrd¤¡©§¦¦§¨¨
ð÷îa "éãé" äúéäLkE¯aEzMW FnM §¤¨§¨¨¦§¦§§§¤¨

)b weqt lirl(."LpwnA diFd 'd ci dPd"¦¥©¨§¦§§
øáca íéúékäL¯lElM df lMW d`xp ¤¦¦¦©¤¤¦§¤¤¨¤¨

azM "dcVA x`A"de ."dYr" zaizA§¥©©¨§©§¥©¨¤¨©

."ux`d on cgMYe" lr aqEn "dYr"W¤©¨¨©©¦¨¥¦¨¨¤
äézçìL¯.ici z` §©§¦¨¤¨¦

íò "Enò úàå EúBà" éúékäå§¦¥¦§§¤©§¦
úBîäaä¯,xaC zMn lW zg` dMnA ©§¥§©¨©©¤©©¤¤

ztqFp dMnl wwfp iziid `le)`"eb(. §Ÿ¨¦¦¦§¨§©¨¤¤
ãçkzå"¯ca`ze mlrY),c aei` i"yx t"r ©¦¨¥¥¨¥§Ÿ©

f(dOkA .Ycgkpe :qxFB oFW`x qEtcA .¦§¦¥§¦§©§¨§©¨
.mYcgkpe :miqxFB m"`xA oke miqEtC§¦§¥¨§¥§¦§¦§©§¤

ìáà ,"õøàä ïî¯."mlE`e" WExiR Edf ¦¨¨¤£¨¤¥§¨
ézãîòä úàæ øeáòa""'Bâå E¯Epide ©£Ÿ¤¡©§¦§§©§

i"Wx d`xE .xaC zMnA FcinrdW¤¤¡¦§©©¤¤§¥©¦
.zFxFkA zMnl dpEMdW hk ,ai oOwl§©¨¤©©¨¨§©©§
dpEMdW rnWn ` ,cq dirWi i"WxaE§©¦§©§¨©§©¤©©¨¨

.cxA zMnlfi dxez §©©¨¨
(fi)énòa ììBzñî EãBòY §¦§¥§©¦

"énòa da úLák" :Bîebøúk¯WaFM §©§§¥©§¥§©¦¥
.iOrA FA§©¦

"älñî" úøæbî àeäå¯.fh ,`i dirWi §¦¦§©§¦¨§©§¨
`EdW i"Wx azM i ,gi ziW`xaaE¦§¥¦¨©©¦¤

zxfBn)eh ,gi dinxi(."dlElq `l KxC" ¦¦§©¤¤Ÿ§¨
"àLéák çøBà" :ïðéîbøúîc¯KxC ¦§©§§¦¨©§¦¨¤¤

.dWEaM§¨
ø"éé÷ì÷ æòìáe¯chalchier, §©©

.WFAkl¦§
"õwî éäéå" óBña ézLøt øáëe¯ §¨¥©§¦§©§¦¦¥

.x`Azp mWe .fh ,cn§¨¦§¨¥
àéäå C"îñ dãBñé úlçzL äáz ìk̈¥¨¤§¦©§¨¨¤§¦

ìa øaãì äàaïúBð ,ìòtúî ïBL ¨¨§©¥¦§¦§©¥¥
úBiúBà òöîàa LenL ìL å"ézä©¨¤¦§¤§©¦

øwò ìL¯oFWl lkaM mzNigzA `le ¤¦¨§Ÿ¦§¦¨¨¦§¨§
.lrRzd¦§©¥
Bæ ïBâk¯zFIzF`WWxXd`id DNW §¤¦©Ÿ¤¤¨¦

lrRzd lr dxFOd e"iYde ,"llq"§©¨©¨©¦§©¥
.odipiA dqpkp¦§§¨¥¥¤

"áâçä ìazñéå" ïBâëe¯.d ,ai zldw §§¦§©¥¤¨¨Ÿ¤¤
caM `Vn laFqM eilr dnFC)my i"yx(. ¤¨¨§¥©¨¨¥

ìañ úøæbî¯oiA dqpkp e"iYde ¦¦§©©¨§©¨¦§§¨¥
."lAq" zFIzF`¦©¨

"eðéìò øøzNú ék"¯.bi ,fh xAcOA ¦¦§¨¥¨¥©¦§¨
ãéâðå øN úøæbî¯`aA i"Wx mB d`x ¦¦§©©§¨¦§¥©©¦¨¨

xU lrRzi xW`M" :` ,dq `rivn§¦¨©£¤¦§©¥©
zrSnzn e"iYdW ,xxYUY xn`ie§Ÿ©¦§¨¥¤©¨¦§©©©

zFIzF` wiqtdl."WxXd §©§¦¦©Ÿ¤
"úéåä ìkzNî"¯zxfBn .g ,f l`IpC ¦§©©£¥¨¦¥¦¦§©

lkq)my ziy`xa i"yx(oFWNn ,xnFlM .§©¦§
.zElMYqde dhAdgi dxez ©¨¨§¦§©§



x`e`סו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

(æë)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íéòLøä̈«§¨¦«

(çë)íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîì ãBò-äéäé¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìû ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ּתיראּון, לא עדין ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יט) ׁשכיבּו,(בראשית לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם ּכי (שם ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם  ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם .עדין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו. לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹֹֻ

Ó‡Â¯כז  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט  ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

Ï‡ל  ÔÚk „Ú È¯‡ ‡Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚk˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gk)áøåéc Y¯zldw i"Wx mB d`x §©©§¥©©¦Ÿ¤¤
xzFi cixFdW `le ."iC oFWl axe" :b ,e§©§©§Ÿ¤¦¥

.iCn¦©
Bì¯."miwl` zFlFw" WExiR Edf¤¥¡Ÿ¦

øák ãéøBäL äna¯Edf ©¤¤¦§¨¤
."cxaE"hk dxez ¨¨

(hk)øéòä úà éúàökøéòä ïî Y¯ §¥¦¤¨¦¦¨¦
,al oOwl .bi ,e ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦§©¨
."on" mFwnA o`M d`A "z`"W Epide .b§©§¤¤¨¨¨¦§¦
`NX dn ,oM Fl xnFl KxvEdX dnE©¤§©©¥©¤Ÿ
s`) aFxre mirCxtv zMnA oM xn`̈©¥§©©§©§§¦§¨©

xird on `vi i`Ce mW mBW(xnFl Wi , ¤©¨©©¨¨¦¨¦¥©
EzxMi mdW dzid dNtYd mXW mEXn¦¤¨©§¦¨¨§¨¤¥¦¨§
dzid dNtYd o`M ENi`e ,"xgnl"§¨¨§¦¨©§¦¨¨§¨
drxtl xidad dWn okle ,cIn wqRYW¤¦¨¥¦¨§¨¥¤¦§¦§©§Ÿ
,xird on `vIWM wx lNRzi `EdW¤¦§©¥©§¤¥¥¦¨¦

aMrzY dMOd zwqtd mB `liOnE¦¥¨©©§¨©©©¨¦§©¥
KM awr)i"gp(. ¥¤¨

éôì ,ìltúä àì øéòä CBúa ìáà£¨§¨¦Ÿ¦§©¥§¦
íéìelâ äàìî äúéäL¯.dxfÎdcFar ¤¨§¨§¥¨¦¦£¨¨¨

i"Wx d`xE .` ,ai oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¥©¦
.g ,g lirll dxez §¥

(l)ïeàøéz íøèàì ïéãò Y ¤¤¦§£©¦Ÿ
"ïeàøéz"¯oFWlA FMxcM FnBxY `l ¦§Ÿ¦§§§©§¦§

`xwOAW "mxh" lkA FnM xar̈¨§§¨¤¤¤©¦§¨
m"`xd ziWEwM)(,deFd oFWlA `N` , §§©¨§¥¤¨¦§¤

dYr mBW dfA WiBcdl dvxW mEXn¦¤¨¨§©§¦¨¤¤©©¨
mi`xi mpi`)b ,i"yx lkid(. ¥¨§¥¦

"àì ïéãò" àø÷naL "íøè" ìk ïëå§¥¨¤¤¤©¦§¨£©¦Ÿ
ì Bðéàå ,àeäíã÷ ïBL¯zrcM §¥§Ÿ¤§©©

df mcFTW :FWExiRW o"Anxde r"a`xd̈§¨©§©¤¥¤¤¤
mY` iRM UFxt`W iptl xnFlM ,E`xiY¦§§©¦§¥¤¤§©©©¤

lNRz`W ixg` oMÎoi`XÎdn ,mi`xi§¥¦©¤¥¥©£¥¤¤§©¥
.`xizdl ElCgY mY` ,dMOd xEqze§¨©©¨©¤©§§§¦§¨¥

.d ,a ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦
"eákLé íøè" Bîk¯.c ,hi ziW`xA §¤¤¦§¨§¥¦

"eáéëL àì ãò"¯.qFlwpE` ©¨§¦§§
"çîöé íøè"¯.d ,a mW ¤¤¦§¨¨

"çîö àì ãò"¯.qFlwpE` ©¨§©§§
ïéãò ék "ézòãé" ,àeä ïk äæ óà©¤¥¨©§¦¦£©¦

íéàøé íëðéà¯deFd oFWlA)`"eb(. ¥§¤§¥¦¦§¤
"äçåøä" äéäzMîe¯oFWl iR lr ¦¤¦§¤¨§¨¨©¦§
.`i ,g lirl aEzMd©¨§¥

íëìe÷ì÷a eãîòz¯,mEgNWY `le ©©§§¦§§¤§Ÿ§©§
dYr cr mYgNW `NW FnM§¤Ÿ¦©§¤©©¨

)m"`x(.`l dxez

(`l)äúkð äøòOäå äzLtäåY §©¦§¨§©§Ÿ̈ª¨¨
ì .äøaLð"äëð äòøt" :ïBL¯mikln ¦§§¨§©§Ÿ§Ÿ§¨¦

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑:נס ּבתֹו קֹונם,נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx t"r)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

ההההּבּבּבּברד רד רד רד  ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו מתלמתלמתלמתלּקּקּקּקחתחתחתחת ואואואואׁשׁשׁשׁש ברדברדברדברד ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּכלל? רגיל ׁשאינֹו ּדבר ּבזה, זה מערבין יהיּו והּברד ׁשהאׁש ּכזה, ּבאפן הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

עׂשיתני" ואני יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ּבהפטרת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּדפרעה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקלּפה
ג) כט, .(יחזקאל

ּדרך  רגׁש.והּנה ּובלי ּבקרירּות מתנהג הּוא הרי ּולזּולתֹו עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
היא  האמת א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא הּבעל־ּגאוה ׁשּטבע מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים
מתנהג  הּוא הרי לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ׁשּמרּגיׁש ּדמּכיון חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהפ

ּבקרירּות. חברֹו ְֲִִִֵעם
מערבין  ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את הלקה ׁשהּקּב"ה מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוזהּו

ּביחד. וחמימּות קרירּות ּבזה, ְְֲִִֶֶַַַָזה

(äë)iåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë)äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
:ãøä¨«

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

Ïkכה  ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו  Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

äãbà Løãîe¯.eh oniq `nEgpY d`x ¦§©©¨¨§¥©§¨¦¨
äLîì àeä-Ceøa-LBãwä Bäéaâä¦§¦©¨¨§Ÿ¤

íéîMä ïî äìòîì¯Fci dhp df itlE §©§¨¦©¨©¦§¦¤¨¨¨
.WOn "minXd lr"bk dxez ©©¨©¦©¨

(ck)ãøaä CBúa úçwìúîñð Y ¦§©©©§©¨¨¥
ñð CBúa¯,qp Dnvr cxAd zMn §¥©©©¨¨©§¨¥

qp KFzA qp "cxAd KFzA" W`de)`"eb(. §¨¥§©¨¨¥§¥

dcxIW ,oFW`xd qPd ,azM m"`xde§¨§¥¨©©¥¨¦¤¨§¨
aizkcM ,DzrEpY Ktid ,dHnl W`d̈¥§©¨¥¤§¨¨§¦§¦

)bk weqt(,ipXde ."dvx` W` KldYe" :©¦£©¥¨§¨§©¥¦
mde ,min `EdW ,cxAd mr daxrzPW¤¦§¨§¨¦©¨¨¤©¦§¥
,cq dirWi i"Wx mB d`xE .miktd ipW§¥£¨¦§¥©©¦§©§¨
Elri minA zkYn F` zlgB oYYWM" :`§¤¦¥©¤¤©¤¤§©¦©£
ziUr df lM ,zFrEAra` miOd©©¦£©§¨¤¨¦¨

zgwlzn W`e cxA idie :mixvnA§¦§©¦©§¦¨¨§¥¦§©©©
."DkFzA§¨

íéî ãøaäå ,ïéáøòî ãøaäå Làä̈¥§©¨¨§Ÿ̈¦§©¨¨©¦
àeä¯.W`d z` EAM `le§Ÿ¦¤¨¥

íBìL eNò íðB÷ ïBöø úBNòìå§©£§¨¨¨
íäéðéa¯,a aFI` i"Wx mB d`xE ¥¥¤§¥©©¦¦

.dkdk dxez



סז `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

(æë)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íéòLøä̈«§¨¦«

(çë)íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîì ãBò-äéäé¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìû ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ּתיראּון, לא עדין ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יט) ׁשכיבּו,(בראשית לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם ּכי (שם ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם  ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם .עדין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו. לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹֹֻ

Ó‡Â¯כז  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט  ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

Ï‡ל  ÔÚk „Ú È¯‡ ‡Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚk˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

ilieyl` axd - mdxa` ly`

(gk)áøåéc Y¯zldw i"Wx mB d`x §©©§¥©©¦Ÿ¤¤
xzFi cixFdW `le ."iC oFWl axe" :b ,e§©§©§Ÿ¤¦¥

.iCn¦©
Bì¯."miwl` zFlFw" WExiR Edf¤¥¡Ÿ¦

øák ãéøBäL äna¯Edf ©¤¤¦§¨¤
."cxaE"hk dxez ¨¨

(hk)øéòä úà éúàökøéòä ïî Y¯ §¥¦¤¨¦¦¨¦
,al oOwl .bi ,e ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦§©¨
."on" mFwnA o`M d`A "z`"W Epide .b§©§¤¤¨¨¨¦§¦
`NX dn ,oM Fl xnFl KxvEdX dnE©¤§©©¥©¤Ÿ
s`) aFxre mirCxtv zMnA oM xn`̈©¥§©©§©§§¦§¨©

xird on `vi i`Ce mW mBW(xnFl Wi , ¤©¨©©¨¨¦¨¦¥©
EzxMi mdW dzid dNtYd mXW mEXn¦¤¨©§¦¨¨§¨¤¥¦¨§
dzid dNtYd o`M ENi`e ,"xgnl"§¨¨§¦¨©§¦¨¨§¨
drxtl xidad dWn okle ,cIn wqRYW¤¦¨¥¦¨§¨¥¤¦§¦§©§Ÿ
,xird on `vIWM wx lNRzi `EdW¤¦§©¥©§¤¥¥¦¨¦

aMrzY dMOd zwqtd mB `liOnE¦¥¨©©§¨©©©¨¦§©¥
KM awr)i"gp(. ¥¤¨

éôì ,ìltúä àì øéòä CBúa ìáà£¨§¨¦Ÿ¦§©¥§¦
íéìelâ äàìî äúéäL¯.dxfÎdcFar ¤¨§¨§¥¨¦¦£¨¨¨

i"Wx d`xE .` ,ai oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¥©¦
.g ,g lirll dxez §¥

(l)ïeàøéz íøèàì ïéãò Y ¤¤¦§£©¦Ÿ
"ïeàøéz"¯oFWlA FMxcM FnBxY `l ¦§Ÿ¦§§§©§¦§

`xwOAW "mxh" lkA FnM xar̈¨§§¨¤¤¤©¦§¨
m"`xd ziWEwM)(,deFd oFWlA `N` , §§©¨§¥¤¨¦§¤

dYr mBW dfA WiBcdl dvxW mEXn¦¤¨¨§©§¦¨¤¤©©¨
mi`xi mpi`)b ,i"yx lkid(. ¥¨§¥¦

"àì ïéãò" àø÷naL "íøè" ìk ïëå§¥¨¤¤¤©¦§¨£©¦Ÿ
ì Bðéàå ,àeäíã÷ ïBL¯zrcM §¥§Ÿ¤§©©

df mcFTW :FWExiRW o"Anxde r"a`xd̈§¨©§©¤¥¤¤¤
mY` iRM UFxt`W iptl xnFlM ,E`xiY¦§§©¦§¥¤¤§©©©¤

lNRz`W ixg` oMÎoi`XÎdn ,mi`xi§¥¦©¤¥¥©£¥¤¤§©¥
.`xizdl ElCgY mY` ,dMOd xEqze§¨©©¨©¤©§§§¦§¨¥

.d ,a ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦
"eákLé íøè" Bîk¯.c ,hi ziW`xA §¤¤¦§¨§¥¦

"eáéëL àì ãò"¯.qFlwpE` ©¨§¦§§
"çîöé íøè"¯.d ,a mW ¤¤¦§¨¨

"çîö àì ãò"¯.qFlwpE` ©¨§©§§
ïéãò ék "ézòãé" ,àeä ïk äæ óà©¤¥¨©§¦¦£©¦

íéàøé íëðéà¯deFd oFWlA)`"eb(. ¥§¤§¥¦¦§¤
"äçåøä" äéäzMîe¯oFWl iR lr ¦¤¦§¤¨§¨¨©¦§
.`i ,g lirl aEzMd©¨§¥

íëìe÷ì÷a eãîòz¯,mEgNWY `le ©©§§¦§§¤§Ÿ§©§
dYr cr mYgNW `NW FnM§¤Ÿ¦©§¤©©¨

)m"`x(.`l dxez

(`l)äúkð äøòOäå äzLtäåY §©¦§¨§©§Ÿ̈ª¨¨
ì .äøaLð"äëð äòøt" :ïBL¯mikln ¦§§¨§©§Ÿ§Ÿ§¨¦

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑:נס ּבתֹו קֹונם,נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx t"r)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

ההההּבּבּבּברד רד רד רד  ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו מתלמתלמתלמתלּקּקּקּקחתחתחתחת ואואואואׁשׁשׁשׁש ברדברדברדברד ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּכלל? רגיל ׁשאינֹו ּדבר ּבזה, זה מערבין יהיּו והּברד ׁשהאׁש ּכזה, ּבאפן הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

עׂשיתני" ואני יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ּבהפטרת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּדפרעה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקלּפה
ג) כט, .(יחזקאל

ּדרך  רגׁש.והּנה ּובלי ּבקרירּות מתנהג הּוא הרי ּולזּולתֹו עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
היא  האמת א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא הּבעל־ּגאוה ׁשּטבע מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים
מתנהג  הּוא הרי לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ׁשּמרּגיׁש ּדמּכיון חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהפ

ּבקרירּות. חברֹו ְֲִִִֵעם
מערבין  ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את הלקה ׁשהּקּב"ה מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוזהּו

ּביחד. וחמימּות קרירּות ּבזה, ְְֲִִֶֶַַַָזה

(äë)iåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë)äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
:ãøä¨«

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

Ïkכה  ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו  Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

äãbà Løãîe¯.eh oniq `nEgpY d`x ¦§©©¨¨§¥©§¨¦¨
äLîì àeä-Ceøa-LBãwä Bäéaâä¦§¦©¨¨§Ÿ¤

íéîMä ïî äìòîì¯Fci dhp df itlE §©§¨¦©¨©¦§¦¤¨¨¨
.WOn "minXd lr"bk dxez ©©¨©¦©¨

(ck)ãøaä CBúa úçwìúîñð Y ¦§©©©§©¨¨¥
ñð CBúa¯,qp Dnvr cxAd zMn §¥©©©¨¨©§¨¥

qp KFzA qp "cxAd KFzA" W`de)`"eb(. §¨¥§©¨¨¥§¥

dcxIW ,oFW`xd qPd ,azM m"`xde§¨§¥¨©©¥¨¦¤¨§¨
aizkcM ,DzrEpY Ktid ,dHnl W`d̈¥§©¨¥¤§¨¨§¦§¦

)bk weqt(,ipXde ."dvx` W` KldYe" :©¦£©¥¨§¨§©¥¦
mde ,min `EdW ,cxAd mr daxrzPW¤¦§¨§¨¦©¨¨¤©¦§¥
,cq dirWi i"Wx mB d`xE .miktd ipW§¥£¨¦§¥©©¦§©§¨
Elri minA zkYn F` zlgB oYYWM" :`§¤¦¥©¤¤©¤¤§©¦©£
ziUr df lM ,zFrEAra` miOd©©¦£©§¨¤¨¦¨

zgwlzn W`e cxA idie :mixvnA§¦§©¦©§¦¨¨§¥¦§©©©
."DkFzA§¨

íéî ãøaäå ,ïéáøòî ãøaäå Làä̈¥§©¨¨§Ÿ̈¦§©¨¨©¦
àeä¯.W`d z` EAM `le§Ÿ¦¤¨¥

íBìL eNò íðB÷ ïBöø úBNòìå§©£§¨¨¨
íäéðéa¯,a aFI` i"Wx mB d`xE ¥¥¤§¥©©¦¦

.dkdk dxez



x`e`סח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy
ּבחלק חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, כב)והּׁשבּועה" מּתכת,(יחזקאל יציקת לׁשֹון ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני לז)ורֹואה "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי לארץ"(שמות נּת "לא זה: אף לאּתכא, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ארצה  הּצק לא –. ְַָָֹֻ

(ãì)úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
å àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå:åéãáò ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

(äì)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

סימן. יעיא"ל סימן. גיבעו"ל פסוקים, וארא קכ"א פרשת חסלת

c¯·e‡לד  ‡¯ËÓ ÚÓ˙‡ È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«ƒ¿»«¿»
‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â¿»«»¿≈¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂ¿«¿ƒ

Èaלה  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

ãìø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àøàå úùøôì äøèôä

ilieyl` axd - mdxa` ly`

"dvx` KYp `l)iaxd(i"WxA K` . Ÿ¦©¨§¨©§©¦
WxcOn `iad ,ak ,gl .`i ,bi l`wfgi§¤§¥¥¦¦¦§¨
Ecnr ,[cxAd ipa`] "WiaBl` ipa`"W¤©§¥¤§¨¦©§¥©¨¨¨§
lNRzdW dWn Wi`d aB lr xie`Ä£¦©©¨¦¤¤¦§©¥
`l xhnE xn`PW oiprM ,Ecxi `NW¤Ÿ¥§§¦§¨¤¤¡©¨¨Ÿ
EriBd `l cxil EligzdW mzF` ,KYp¦©¨¤¦§¦¥¥Ÿ¦¦

.ux`l̈¨¤
äìàä eðéìò Czzå" Bì äîBãå§¤©¦©¨¥¨¨¨

àøæòc "äòáMäå¯Kixv dxF`kl §©§ª¨§¤§¨¦§¨¨¦
.`i ,h l`IpcA `Ede .l`IpcC :xnFl©§¨¦¥§§¨¦¥

eðéìò òébzå¯:mW i"Wx mB d`x ©©¦©¨¥§¥©©¦¨
`l FnM ,Epilr riBYe ± Epilr KYYe"©¦©¨¥©©¦©¨¥§Ÿ
`hn `l :qFlwpE` mBxze ,dvx` KYp¦©¨§¨§¦§¥§§¨§¨

."`rx`l§©§¨
÷ìça Bøaç ÷eøñ ïa íçðîe§©¥¤¨¦§§¥¤

"óñk Cezäk"¯.ak ,ak l`wfgi §¦¤¤§¤§¥
ìúà éðà äàBøå .úëzî ú÷éöé ïBL §§¦©©¤¤§¤£¦¤

Bîebøúk åéøác¯FhEWR cSn `le §¨¨§©§§Ÿ¦©§
mFwnA FnEBxzM `N` ,o`M `xwn lW¤¦§¨¨¤¨§©§§¨

xg`)iaxd(. ©¥

"÷öiå"¯.d ,gl oOwl ©¦Ÿ§©¨
ézàå""ú÷öì" ,"C¯.fk wEqR mW §©¥¨¤¤¨¨

"Czð àì" :äæ óà ."àëzàì"õøàì §©¨¨©¤Ÿ¦©¨¨¤
õøàì ÷vä àì Y¯df WExiR itlE Ÿª©¨¨¤§¦¥¤

Y z` cAi` xhOdFzpEkzilfFPd ©¨¨¦¥¤§¨©§¦
cxi `l okle FzE`ivn dlHAzde§¦§©§¨§¦§¨¥Ÿ¨©
xhOd oFW`xd WExiRl ENi`e ,ux`l̈¨¤§¦©¥¨¦©¨¨
xvrp qp KxcAW `N` ilfFp x`Wp¦§©§¦¤¨¤§¤¤¥¤§©
ux`l cxi `le minXd xie`A©£¦©¨©¦§Ÿ¨©¨¨¤

)iaxd(.cl dxez

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻֻֻלׁשֹון

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב ‡·È·."וׁשּפּו ‰¯ÚO‰ Èk∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְְְֲִִֵַַַָֻƒ«¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבגבעֹוליה  לעמד והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ‡·È·.ונפלּו, ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, השירים ׁשֹוןעמדה (שיר ְְְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ

הּנחל ו) .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨
i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ ואת" ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

ללקֹות  הראּויים  ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּכל
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלק ּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבברד.

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøà̈«§¨
i"yx£Cz ‡Ï∑:לֹו ודֹומה לארץ, הּגיעּו לא ּבאויר, ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, ט)לא האלה (דניאל עלינּו וּתּת" …ƒ«ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

‡ÏÈÙ˙‡לב  È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡izÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

N¯Ùeלג  ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈÓ˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

milbx xEaW .hk ,bk a)c ,a a"y i"yx(. §©§©¦
"íéàëð"¯mixaW .f ,fh dirWi)i"yx(. §¨¦§©§¨§¨¦

"ekð àì" ïëå¯.ExAWp `l .al wEqR §¥Ÿª¨Ÿ¦§§
ì BLøôì ïëzé àìåïéàL ,äàkä ïBL §Ÿ¦¨¥§¨§§©¨¨¤¥

Bîk "äúkð" Løôì à"ä íB÷îa ï"eð¦§¥§¨¥ª¨¨§
àlà ,"ekä" Bîk "ekð" ,"äúkä"ª¨¨ª§ª¤¨

äáza LøL ï"epä¯FnM zltFp Dpi`e ©Ÿ¤©¥¨§¥¨¤¤§
d`Md zaizA)`"eb(. §¥©©¨¨

"åéúîöò etLå" úøæbî àeä éøäå¯ ©£¥¦¦§©§ª©§Ÿ¨
eizFnvr oiwYpzn .`k ,bl aFI`)i"yx(. ¦¦§©§¦©§¨

dfA x`anlr md "EMp"e "dzMp"W §¨¥¨¤¤ª¨¨§ª¥©
`Ed mBW ,"ERW" lW lwWn FzF` cFqi§¦§¨¤ª¤©
,daiYAW zicFqi zF` zgY w"ExEWA§©©§¦¤©¥¨
,"EMpd" F` "dzMpd" xnFl KxFv oi`e§¥¤©ª§¨¨ª§
silgY `id o"EPd zgYW w"ExEXd iM¦©¤©©©¦©£¦

`"dl)g"ty(. ©¥
áéáà äøòOä ékäøka øák Y¯ ¦©§Ÿ̈¨¦§¨¦§¨

.dlWÄ§¨
äéL÷a úãîBòå¯iM :xn` ENi`kE §¤¤§©¤¨§¦¨©¦

aia` dzid dxFrVd)m"`x(. ©§¨¨§¨¨¦
"äzLtä" ïëå .eìôðå eøazLðå§¦§©§§¨§§¥©¦§¨
äéìBòáâa ãîòì äL÷äå øák äìãb̈§¨§¨§ª§¨©£Ÿ§¦§¤¨

¯lFraB dzid dYWRde :xn` ENi`kE§¦¨©§©¦§¨¨§¨¦§
)m"`x(xEAC a ,gi zFkxA i"Wx mB d`x .§¥©©¦§¨¦

.cxA ligzOd©©§¦¨¨
áéáà äøòOäãîò Yäéaàa ä¯ ©§Ÿ̈¨¦¨§¨§¦¤¨

,lirl WxiRW itM ,diXwA xnFlM§©§©¤¨§¦¤¥©§¥
zrke ,oiprd z` WxiR dNigYW `N ¤̀¨¤§¦¨¥©¤¨¦§¨§¨¥

i"Wx mB d`xE .Dnvr dNiOd Wxtn§¨¥©¦¨©§¨§¥©©¦
,"aia`d Wcg" iAB eh ,bk oOwl§©¨©¥Ÿ¤¨¨¦
."diA`A FA z`Nnzn d`EaYdW"¤©§¨¦§©¥§¦¤¨
sqFp WExiR `iadW mW d`xE§¥¨¤¥¦¥¨
oFW`xe xFkA ,a` oFWl" ,"aia`"l§¨¦§¨§§¦
o`M iM ,o`M F`iad `le ."zFxiR lXal§©¥¥§Ÿ¡¦¨¦¨
lr `le calA dxFrVd lr xAEcn§¨©©§¨¦§¨§Ÿ©

.aia`d WcgŸ¤¨¨¦
ì"ìçpä éaàa" ïBL¯,e mixiXd xiW §§¦¥©¨©¦©¦¦

md dxFrVd ivre .lgPd ivrA .`i©£¥©©©©£¥©§¨¥
"diXw")m"`x(.a dxezal dxez ©¤¨

(al)äpä úìéôà ék,úBøçàî Y ¦£¦Ÿ¥¨§ª¨
éðôa ãîòì úBìBëéå úBkø eéä ïéãòå©£©¦¨©¦©£Ÿ¦§¥

äL÷¯iptA.cxAd FnM dWw xaC ¨¤¦§¥¨¨¨¤§©¨¨
.mW zFkxA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¨

øîàpL ét-ìò-óàå¯.dk wEqR §©©¦¤¤¡©¨
"ãøaä äkä äãOä áNò ìk úàå"§¥¨¥¤©¨¤¦¨©¨¨
:àø÷î ìL BèeLt Løôì Lé Y¥§¨¥§¤¦§¨

íçì÷a íéãîBòä íéáNòa¯`le ¨£¨¦¨§¦§¦§¨§Ÿ
.miMxd̈©¦

éaø Løãîáe .ãøaa úB÷ìì íééeàøä̈§¦¦§©¨¨§¦§©©¦
àîeçðz¯.fh oniq `x`e ©§¨¨¥¨¦¨

úàæ ìò e÷ìçpL eðéúBaøî Lé¯ ¥¥©¥¤¤§§©Ÿ
K` ,Ewl miMxd mixaCd mBW mixaFqe§§¦¤©©§¨¦¨©¦¨©
lr xn`PW Edn oEIr Kixv df itl§¦¤¨¦¦©¤¤¡©©
iM ,dzMp dxFrVde dYWRd"W¤©¦§¨§©§¨ª¨¨¦

"lraB dYWRde aia` dxFrVd)m"`x(. ©§¨¨¦§©¦§¨¦§Ÿ
WExiRd WxcOd itNW xnFl Wi ilE`e§©¥©¤§¦©¦§¨©¥

dxFrVde dYWRd"W df :KM `Ed¨¤¤©¦§¨§©§¨
df la` ,qp ici lr did `l ,"dzMpª¨¨Ÿ¨¨©§¥¥£¨¤
lr did ,"EMp `l znQMde dHgd"W¤©¦¨§©ª¤¤Ÿª¨¨©

.qp ici§¥¥
úBàìt éàìt ,"úìéôà ék" :eLøãå§¨§¦£¦Ÿ¦§¥§¨

íäì eNòð¯.znQMle dHgl ©£¨¤©¦¨§©ª¤¤
e÷ì àlL¯i`lR" oFWNd ltkA ¤Ÿ¨§¤¤©¨¦§¥

dcixie dcixi lkAW ,xnFl Wi "zF`lR§¨¥©¤§¨§¦¨¦¦¨
`NW Fnvr iptA `lR did cxAd lW¤©¨¨¨¨¤¤¦§¥©§¤Ÿ
inrR cg `lR didW `le ,Ewl̈§Ÿ¤¨¨¤¤©§¨¦
onf lkl cxAd zcixi zNigzA¦§¦©§¦©©¨¨§¨§©
dPYWPW ici lr cxAd zEkXnzd¦§©§©¨¨©§¥¤¦§©¨
`NW s`W did `lRd `N` ,mrah¦§¨¤¨©¤¤¨¨¤©¤Ÿ
mrtE mrR lkA Ewl `l mrah dPYWp¦§©¨¦§¨Ÿ¨§¨©©©©
"cec ixac"aE .mdilr cxi cxAdW¤©¨¨¨©£¥¤§¦§¥¨¦
`lR ,zF`lR ipW o`M EidW ,azM̈©¤¨¨§¥§¨¤¤
s` dwl dcVd aUr lMW ,cg ¤̀¨¤¨¥¤©¨¤¨¨©

dGW ,mdAW miMxdcEBpA,raHl ¨©¦¤¨¤¤¤§¦©¤©
E`vi znQMde dHgdW ipW `ltE¤¤¥¦¤©¦¨§©ª¤¤¨§
`le miMxd dcVd iaUr llMn¦§©¦§¥©¨¤¨©¦§Ÿ

.Ewlbl dxez ¨
(bl)Czð àìïúBà óàå .òébä àì Y Ÿ¦©Ÿ¦¦©§©¨

õøàì eòébä àì øéåàa eéäL¯`N` ¤¨¨£¦Ÿ¦¦¨¨¤¤¨
xie`A Ecnr)a ,cp zekxa i"yx(oFWNn . ¨§¨£¦¦§

`l cxAAW xhOd wxW rnWn i"Wx©¦©§©¤©©¨¨¤©¨¨Ÿ
wqR Fnvr cxAd la` ,ux`l riBd¦¦©¨¨¤£¨©¨¨©§¨©
wEqRd oFWNn rnWn oke ,oihElgl©£¦§¥©§©¦§©¨
xhOd" wxe ,"cxAde zFlFTd ElCgie"§©§§©§©¨¨§©©¨¨



סט `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy
ּבחלק חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, כב)והּׁשבּועה" מּתכת,(יחזקאל יציקת לׁשֹון ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני לז)ורֹואה "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי לארץ"(שמות נּת "לא זה: אף לאּתכא, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ארצה  הּצק לא –. ְַָָֹֻ

(ãì)úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
å àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå:åéãáò ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

(äì)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

סימן. יעיא"ל סימן. גיבעו"ל פסוקים, וארא קכ"א פרשת חסלת

c¯·e‡לד  ‡¯ËÓ ÚÓ˙‡ È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«ƒ¿»«¿»
‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â¿»«»¿≈¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂ¿«¿ƒ

Èaלה  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

ãìø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àøàå úùøôì äøèôä

ilieyl` axd - mdxa` ly`

"dvx` KYp `l)iaxd(i"WxA K` . Ÿ¦©¨§¨©§©¦
WxcOn `iad ,ak ,gl .`i ,bi l`wfgi§¤§¥¥¦¦¦§¨
Ecnr ,[cxAd ipa`] "WiaBl` ipa`"W¤©§¥¤§¨¦©§¥©¨¨¨§
lNRzdW dWn Wi`d aB lr xie`Ä£¦©©¨¦¤¤¦§©¥
`l xhnE xn`PW oiprM ,Ecxi `NW¤Ÿ¥§§¦§¨¤¤¡©¨¨Ÿ
EriBd `l cxil EligzdW mzF` ,KYp¦©¨¤¦§¦¥¥Ÿ¦¦

.ux`l̈¨¤
äìàä eðéìò Czzå" Bì äîBãå§¤©¦©¨¥¨¨¨

àøæòc "äòáMäå¯Kixv dxF`kl §©§ª¨§¤§¨¦§¨¨¦
.`i ,h l`IpcA `Ede .l`IpcC :xnFl©§¨¦¥§§¨¦¥

eðéìò òébzå¯:mW i"Wx mB d`x ©©¦©¨¥§¥©©¦¨
`l FnM ,Epilr riBYe ± Epilr KYYe"©¦©¨¥©©¦©¨¥§Ÿ
`hn `l :qFlwpE` mBxze ,dvx` KYp¦©¨§¨§¦§¥§§¨§¨

."`rx`l§©§¨
÷ìça Bøaç ÷eøñ ïa íçðîe§©¥¤¨¦§§¥¤

"óñk Cezäk"¯.ak ,ak l`wfgi §¦¤¤§¤§¥
ìúà éðà äàBøå .úëzî ú÷éöé ïBL §§¦©©¤¤§¤£¦¤

Bîebøúk åéøác¯FhEWR cSn `le §¨¨§©§§Ÿ¦©§
mFwnA FnEBxzM `N` ,o`M `xwn lW¤¦§¨¨¤¨§©§§¨

xg`)iaxd(. ©¥

"÷öiå"¯.d ,gl oOwl ©¦Ÿ§©¨
ézàå""ú÷öì" ,"C¯.fk wEqR mW §©¥¨¤¤¨¨

"Czð àì" :äæ óà ."àëzàì"õøàì §©¨¨©¤Ÿ¦©¨¨¤
õøàì ÷vä àì Y¯df WExiR itlE Ÿª©¨¨¤§¦¥¤

Y z` cAi` xhOdFzpEkzilfFPd ©¨¨¦¥¤§¨©§¦
cxi `l okle FzE`ivn dlHAzde§¦§©§¨§¦§¨¥Ÿ¨©
xhOd oFW`xd WExiRl ENi`e ,ux`l̈¨¤§¦©¥¨¦©¨¨
xvrp qp KxcAW `N` ilfFp x`Wp¦§©§¦¤¨¤§¤¤¥¤§©
ux`l cxi `le minXd xie`A©£¦©¨©¦§Ÿ¨©¨¨¤

)iaxd(.cl dxez

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻֻֻלׁשֹון

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב ‡·È·."וׁשּפּו ‰¯ÚO‰ Èk∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְְְֲִִֵַַַָֻƒ«¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבגבעֹוליה  לעמד והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ‡·È·.ונפלּו, ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, השירים ׁשֹוןעמדה (שיר ְְְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ

הּנחל ו) .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨
i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ ואת" ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

ללקֹות  הראּויים  ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּכל
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלק ּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבברד.

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøà̈«§¨
i"yx£Cz ‡Ï∑:לֹו ודֹומה לארץ, הּגיעּו לא ּבאויר, ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, ט)לא האלה (דניאל עלינּו וּתּת" …ƒ«ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

‡ÏÈÙ˙‡לב  È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡izÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

N¯Ùeלג  ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈÓ˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

ilieyl` axd - mdxa` ly`

milbx xEaW .hk ,bk a)c ,a a"y i"yx(. §©§©¦
"íéàëð"¯mixaW .f ,fh dirWi)i"yx(. §¨¦§©§¨§¨¦

"ekð àì" ïëå¯.ExAWp `l .al wEqR §¥Ÿª¨Ÿ¦§§
ì BLøôì ïëzé àìåïéàL ,äàkä ïBL §Ÿ¦¨¥§¨§§©¨¨¤¥

Bîk "äúkð" Løôì à"ä íB÷îa ï"eð¦§¥§¨¥ª¨¨§
àlà ,"ekä" Bîk "ekð" ,"äúkä"ª¨¨ª§ª¤¨

äáza LøL ï"epä¯FnM zltFp Dpi`e ©Ÿ¤©¥¨§¥¨¤¤§
d`Md zaizA)`"eb(. §¥©©¨¨

"åéúîöò etLå" úøæbî àeä éøäå¯ ©£¥¦¦§©§ª©§Ÿ¨
eizFnvr oiwYpzn .`k ,bl aFI`)i"yx(. ¦¦§©§¦©§¨

dfA x`anlr md "EMp"e "dzMp"W §¨¥¨¤¤ª¨¨§ª¥©
`Ed mBW ,"ERW" lW lwWn FzF` cFqi§¦§¨¤ª¤©
,daiYAW zicFqi zF` zgY w"ExEWA§©©§¦¤©¥¨
,"EMpd" F` "dzMpd" xnFl KxFv oi`e§¥¤©ª§¨¨ª§
silgY `id o"EPd zgYW w"ExEXd iM¦©¤©©©¦©£¦

`"dl)g"ty(. ©¥
áéáà äøòOä ékäøka øák Y¯ ¦©§Ÿ̈¨¦§¨¦§¨

.dlWÄ§¨
äéL÷a úãîBòå¯iM :xn` ENi`kE §¤¤§©¤¨§¦¨©¦

aia` dzid dxFrVd)m"`x(. ©§¨¨§¨¨¦
"äzLtä" ïëå .eìôðå eøazLðå§¦§©§§¨§§¥©¦§¨
äéìBòáâa ãîòì äL÷äå øák äìãb̈§¨§¨§ª§¨©£Ÿ§¦§¤¨

¯lFraB dzid dYWRde :xn` ENi`kE§¦¨©§©¦§¨¨§¨¦§
)m"`x(xEAC a ,gi zFkxA i"Wx mB d`x .§¥©©¦§¨¦

.cxA ligzOd©©§¦¨¨
áéáà äøòOäãîò Yäéaàa ä¯ ©§Ÿ̈¨¦¨§¨§¦¤¨

,lirl WxiRW itM ,diXwA xnFlM§©§©¤¨§¦¤¥©§¥
zrke ,oiprd z` WxiR dNigYW `N ¤̀¨¤§¦¨¥©¤¨¦§¨§¨¥

i"Wx mB d`xE .Dnvr dNiOd Wxtn§¨¥©¦¨©§¨§¥©©¦
,"aia`d Wcg" iAB eh ,bk oOwl§©¨©¥Ÿ¤¨¨¦
."diA`A FA z`Nnzn d`EaYdW"¤©§¨¦§©¥§¦¤¨
sqFp WExiR `iadW mW d`xE§¥¨¤¥¦¥¨
oFW`xe xFkA ,a` oFWl" ,"aia`"l§¨¦§¨§§¦
o`M iM ,o`M F`iad `le ."zFxiR lXal§©¥¥§Ÿ¡¦¨¦¨
lr `le calA dxFrVd lr xAEcn§¨©©§¨¦§¨§Ÿ©

.aia`d WcgŸ¤¨¨¦
ì"ìçpä éaàa" ïBL¯,e mixiXd xiW §§¦¥©¨©¦©¦¦

md dxFrVd ivre .lgPd ivrA .`i©£¥©©©©£¥©§¨¥
"diXw")m"`x(.a dxezal dxez ©¤¨

(al)äpä úìéôà ék,úBøçàî Y ¦£¦Ÿ¥¨§ª¨
éðôa ãîòì úBìBëéå úBkø eéä ïéãòå©£©¦¨©¦©£Ÿ¦§¥

äL÷¯iptA.cxAd FnM dWw xaC ¨¤¦§¥¨¨¨¤§©¨¨
.mW zFkxA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¨

øîàpL ét-ìò-óàå¯.dk wEqR §©©¦¤¤¡©¨
"ãøaä äkä äãOä áNò ìk úàå"§¥¨¥¤©¨¤¦¨©¨¨
:àø÷î ìL BèeLt Løôì Lé Y¥§¨¥§¤¦§¨

íçì÷a íéãîBòä íéáNòa¯`le ¨£¨¦¨§¦§¦§¨§Ÿ
.miMxd̈©¦

éaø Løãîáe .ãøaa úB÷ìì íééeàøä̈§¦¦§©¨¨§¦§©©¦
àîeçðz¯.fh oniq `x`e ©§¨¨¥¨¦¨

úàæ ìò e÷ìçpL eðéúBaøî Lé¯ ¥¥©¥¤¤§§©Ÿ
K` ,Ewl miMxd mixaCd mBW mixaFqe§§¦¤©©§¨¦¨©¦¨©
lr xn`PW Edn oEIr Kixv df itl§¦¤¨¦¦©¤¤¡©©
iM ,dzMp dxFrVde dYWRd"W¤©¦§¨§©§¨ª¨¨¦

"lraB dYWRde aia` dxFrVd)m"`x(. ©§¨¨¦§©¦§¨¦§Ÿ
WExiRd WxcOd itNW xnFl Wi ilE`e§©¥©¤§¦©¦§¨©¥

dxFrVde dYWRd"W df :KM `Ed¨¤¤©¦§¨§©§¨
df la` ,qp ici lr did `l ,"dzMpª¨¨Ÿ¨¨©§¥¥£¨¤
lr did ,"EMp `l znQMde dHgd"W¤©¦¨§©ª¤¤Ÿª¨¨©

.qp ici§¥¥
úBàìt éàìt ,"úìéôà ék" :eLøãå§¨§¦£¦Ÿ¦§¥§¨

íäì eNòð¯.znQMle dHgl ©£¨¤©¦¨§©ª¤¤
e÷ì àlL¯i`lR" oFWNd ltkA ¤Ÿ¨§¤¤©¨¦§¥

dcixie dcixi lkAW ,xnFl Wi "zF`lR§¨¥©¤§¨§¦¨¦¦¨
`NW Fnvr iptA `lR did cxAd lW¤©¨¨¨¨¤¤¦§¥©§¤Ÿ
inrR cg `lR didW `le ,Ewl̈§Ÿ¤¨¨¤¤©§¨¦
onf lkl cxAd zcixi zNigzA¦§¦©§¦©©¨¨§¨§©
dPYWPW ici lr cxAd zEkXnzd¦§©§©¨¨©§¥¤¦§©¨
`NW s`W did `lRd `N` ,mrah¦§¨¤¨©¤¤¨¨¤©¤Ÿ
mrtE mrR lkA Ewl `l mrah dPYWp¦§©¨¦§¨Ÿ¨§¨©©©©
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז טבת.

בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

ובמה ששואל תרופה לזכרון, ידוע מאמר רז"ל על הפסוק ערוכה בכל ושמורה )ערובין נד, א( 

תחבולות  המחפש  היצר  מפיתוי  להתפעל  שלא  ופשיטא  בחיות,  להיות  צריך  שהלימוד  אומרת  זאת 

וערמומית איך למנוע את האדם מעבודתו לקונו, ואחת הדרכים שלו היא, להטיל עצבות על האדם 

ולפתותו שאינו מצליח בתורה ומצות, אבל כשירעים וירעיש עליו ולא ישמע לדבריו כלל וכלל מתבטלים 

הפיתוים ההעלמות וההסתרים וכמבואר בכל זה בספר תניא קדישא עיי"ש ובפרט בפרק כ"ט.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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יט.11. יב, כ.12.משלי ז, מיכה

יום ראשון - כ' טבת
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג טבת
מפרק קח 

עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א טבת
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב טבת
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה טבת
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו טבת
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

לשבוע פרשת וארא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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íéøîà éèå÷éì
åæ äáäà úãî äðäå
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä
úîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî éáâì äðä 'åë úéäìàä
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
áéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî ììë
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù
úîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî éáâì
úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä
øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå
éôë ùôð ìëì äéåàøä äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò

çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
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יט.11. יב, כ.12.משלי ז, מיכה



zahעב `"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áéúëãk ,ïôà íeLa1¯ ,"'Bâå íéìécáî íëéúBðBò" :oia §Ÿ¤§¦§¦£¥¤©§¦¦§
cxtp icedid dyrp ,dxiar iciÎlry ,ixd .d"awd oial icedi
,dxkdl e`eae ,dl` mixaca ezewnrzd iciÎlre .'dn lcaene

yoi`y iptn ,"ryx" zeidl dvex `edepi`cxtp zeidl dvex
yi - d"awdn dlilg
de`zn aldyk mb ,egeka
"rxn xeq" zeidl ,de`zl
dxiar ziiyrn rpnidle
`diy ick ,eli`e .lreta
zeyrl ,"aeh dyr"a xidf
,zeyrl jixvy dn z`

:opeazdl eilréðà ÷ø©£¦
¯ Ba ä÷áãì äöBø¤§¨§¨

,d"awdaéçeø éLôð©§¦¦
ïLaìúäa ,éúîLðå§¦§¨¦§¦§©§¨

ìLa,Cøaúé åéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¨¦§¨¥
¯"`ipz"dy itk ,xnelk

,daygna ,cin xne`
dxez ly dyrne xeaic
epevx ody ,zeevne
cg` xac mdy eznkge
okle - envra d"awd mr
dyly" mi`xwp md

,"jxazi eiyeal:íäL¤¥
,äáLçîe øeac äNòî©£¤¦©£¨¨
¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äazn`a zevxl ,df ipevx raep okidne ©§¨¦§¨

:df ixd - ?d"awd mr cge`ne weac zeidlúøzñî äáäàî¥©£¨§ª¤¤
¯ ,'äì éaìaLi`cea `id ,dad` dze`a yg ip` oi`y zexnle ¤§¦¦©

,iala zxzqene dpenheàø÷pL ìàøNé úeììk áìa Bîk2 §§¥§¨¦§¨¥¤¦§§
¯ ,"EîL éáäBà"eala zxzeqn dad` icedi lkl ,oky £¥§¤

.dielb dxeva da yg `ed oi`yk mb ,d"awdlì÷ elôàå©£¦©
¯ ,íMä úMã÷ ìò BLôð øñîì ìBëé íélwaLegixki m`a ¤©©¦¨¦§Ÿ©§©§ª©©¥

miwxta xaqeiy itk ,raep df xac .d"awda xetkl eze`
dlbzne zxxerznd ,d"awdl zxzeqnd ezad`n ,mi`ad
,d"awdn eze` wzpl dlilg mivexy yibxn `edy rbx eze`a
.d"awdn dlilg cxtp zeyridl `ly ick eytp xqen edixd
l` zxzeqn dad` dze` ea dpyi "milway lw" mby ,ixd

,d"awd¯ ,éàcåa epnî éëðà ìôBð àìå."milway lw" eze`n §Ÿ¥¨Ÿ¦¦¤§©©
,d"awdl dad` ea zniiw ok` m` :dl`yd zl`ypy `l`

- ?"milway lw" `ed recn¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlà¤¨¤¦§©©§
mixne`y enk3ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`" :l"f epinkg

,"zehy gex ea dqpkpBúeãäéa epãBò Bæ äøáòaL Bì äîãðå§¦§¤¤©£¥¨¤§©£
¯,"ezecdi"a znbete dwifn ef dxiar oi`yBúîLð ïéàå§¥¦§¨

¯ ,ìàøNé éäìàî úìcáîxiaqiy itk ,`id zn`d eli`e ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥
,dlilg cxtp `ed ,dxiara lykp icediy dryay ,c"k wxta

dyrn zryayg did "milway lw"d mb m`e ;d"awdn ,
did `l - d"awdn cxtp `ed dxiar dze`a ok`y yibxne

eze` dgicn "zehy gex" dze`y `l` .mipt meya `heg
recn .`heg `edy drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl
el daizkn d"awdl ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi`

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry'äì Búáäà çëBL íâå§©¥©©£¨©
¯ ,Baìa úøzñîäokle ©§ª¤¤§¦

.zeevn miiwn `ed oi`
'dl ezad` dzid eli`
did ,d`lnd ezxkda
,ezlkia xy` lkk dyer
,ozervn`a ,cg`zdl ick
xen`d lk .d"awd mr
,"milway lw"l qgia `ed
jiynn icedi eze` eli`e

:eytp oeaygaéðà ìáà£¨£¦
úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§
øtëì eäBîk äèBL¤¨¦§Ÿ

¯ .úîàä`id "zn`"de ¨¡¤
dxiar iciÎlry ,ixdok`

cxtp mc`d dyrp
"zn`"d ixde ,d"awdn

`idzniiwyicedia
"zxzeqn dad`"
el daizknd ,d"awdl
,jk meyne - zeevn miiwl
z` xetkl ,dvex ip` oi`
`ly ,ziynn zexidfl qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d

ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidldf "oeayg" z
`ly ,"rxn xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn
zeevn miiwl lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke -øáãa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¨
¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä,miinyb zebeprze zee`z ©¨©¥§©§¤§¥¨©

¯ ,äàðN úéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàîxacdy itk ¨©¨©¥§¨§©§¦¦§¨
,"xenb wicv"a¯ äàðN úéìëúa àlL elôà Bàxacdy itk £¦¤Ÿ§©§¦¦§¨

,"xenb epi`y wicv"aúîàa äéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤¤¡¤
úðéçáa ,'äì äáäàä ó÷úå ìãb éãé-ìò àlà Bzîàì©£¦¤¨©§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨©¦§¦©

¯ ,àaä íìBò ïéòî 'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza äáäà",oky ©£¨©©£¦§¦§©¥©¥¥¨©¨
" ,`adÎmleraoipdpzepdp od ,"dpikyd eifn - zenypd -

zewl`n beprz dliknd ,d"awdl ef dad` .zewl`n zebprzne
xacdy itk ,miipteb mibeprzle zee`zl ,"rx"l d`py zxvei -

.mincewd miwxta xaqed¯ äæ ìòådad`" ly ef dcear lr §©¤
,"mibeprzaì"æø eøîà4éiça äàøz EîìBò" :¯ ;"'eë Ein ¨§©©¨§¦§¤§©¤

,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearl ribdyìk ïéàå§¥¨
¯ eäæ ék ,äæì äëBæ íãà`id ,'d zceara efk dad` zbixcn ¨¨¤¨¤¦¤

¯ ,øëN ìea÷ ïéòklawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e §¥¦¨¨
.dlrnln eze`áéúëãëe5úà ïzà äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨¤¥¤

¯ ,"'Bâå íëúpäk.mkl xkyÎzpznk mkzpedk z` dyr` §ª©§¤§
in lka) "mibeprza dad`" zbixcn zxzken ipgex oaena
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íéøîà éèå÷éì
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå
ë"àùî .úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
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ב.1. נט, יב.2.ישעי' ה, א.3.תהלים ג, א.4.סוטה יז, ז.5.ברכות יח, במדבר

zah `"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א שני יום
פרק יד  ,38 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãé ÷øô,k 'nr cr.ù"ò 'åë

¯ ,ïç-éòãBéì òeãik],dlawd zxezïéçîe Làø úðéçaL ©¨©§§¥¥¤§¦©ŸŸ¦
éìâøå íéá÷ò úðéçaî ähîì ïä úBðBzçz úBâøãî ìL¤©§¥©§¥§©¨¦§¦©£¥©¦§©§¥

ì"æø øîàîëe ,ïäî úBðBéìò úBâøãî13úBiçä éìâø" : ©§¥¤§¥¤§©£©©©©§¥©©
¯ :["ïlk ãâðk,dbixcn lka zccnp ,zn`d zcny ,ixd §¤¤ª¨

dnewne davnl m`zda
m` ,oaen .zebxcd mleqa
"mipepia"d zceary ,jk
,zizin` dcear `id

dbixcnl m`zdamdly,
.zn` zcear z`xwp `id oi` "miwicv"d zbixcn iably s`

Îxvid ly dnglnd zece` ,df wxta epcnly dnl xywda
epiax w"k xn`y dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a rxdÎxvide aehd

ly oexg` zecreezda)ixaca zeric izy :(`"kyz zpya gqt
zg` dric :"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd
,mlerd inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd)

('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa Îlicadle
ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq
drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd
f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd
mdy dl` oia melyd
ly dzilkze dxwir
,mc`d - d`ixad
dl` oia cgeinae
- mz` mc`" mi`xwpy
iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz`
ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi ipaa xexyiy melyd
on xiar` d`nehd gex z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad
mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr mb xacd rityi - "ux`d
mr zg` melya dpiigz zeigd mby cr .melyd xexyi

.dipyd

.ãé ÷øtlr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lk ;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd icedi

eytpay rxd .cala zeevnae dxeza md eiyrne eixeaic ,eizeaygn

j` ,dfdÎmlerd ipiprl de`z eala zelrdl wfg ic oiicr mpn` zindad

iehia icil d`a ef de`z oi`

miyeald zyelyn cg`a

- ziwl`d ytpd .mixen`d

zpzep dpi` - d"awd "zxfr"a

epax .seba hytzdl "rx"l

:`ad wxta jiynn owfd

àéä éðBðéaä úcî ,äpäå§¦¥¦©©¥¦¦
¯ ,íãà ìk úcî¦©¨¨¨
,mc` lkl zn`zen
,CLîé íãà ìk äéøçàå§©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ

¯ribd `l oiicry in lk
eilr ,ef dbixcnl
dcear iciÎlr ,lczydl
zcnl ribdl ,dribie
`l wxy - "ipepia"d

,eizegekn dlrnl edfy aeygiéðBðéa úBéäì ìBëé íãà ìkL¤¨¨¨¨¦§¥¦
¯ .äòL ìëáe úò ìëazbxcl ribdl cinz ezlekia yi §¨¥§¨¨¨

,"ipepia"d¯ ,òøa ñàBî Bðéà éðBðéaä ékcryibxiy jk ick ¦©¥¦¥¥§©
,zeinyb zee`zl dnhyne d`py¯ eäfL,"rx"a dqi`ndøác ¤¤¨¨

¯ ,álì øeñnäoiicr hley "ipepia"d oi` ,epcnl xaky itk ©¨©¥
`linn ,alay "rx"aoi`;rxa q`en `edíézòä ìk àìå§Ÿ¨¨¦¦

¯ ,úBåLealyk ,dltzd zrya enk ,gezt ealyk ,minrtl ¨
ly ybx ea xxerzdl leki - d"awdl dielb dad` `lnzn
"ipepia"d ly egeka oi`e "meh`" ald minrtle ;"rx"l d`py

qe`ina oi`y ,oaen o`kn ."rx"l aeriz ly ybx eala xxerl
ezbixcn `idy ,"ipepia"d ly ezcn meyn rxd,zicinzdàìà¤¨

¯:`ed "ipepia"d ly epipreðéäc ,"áBè äNòå òøî øeñ"¥©©£¥§©§
¯ ,äáLçîe øeac äNòîa ,Lnî ìòôadyre rxn xeq"d §Ÿ©©¨§©£¤¦©£¨¨

"ipepia"a `hazn "aeh
dxeva ,ynn lreta
,aeygl `ly :zihwxt
zeyrl `lye xacl `ly
z`f znerle ,xeq`y dn
zeyrle xacl ,aeygl
,d"awd deeivy dn

¯ íäaLxeaic ,dyrna ¤¨¤
enk `ly ,daygne
,all mixeqnd mixaca
úìëéäå äøéçaä©§¦¨§©§Ÿ¤
ìëì äðeúð úeLøäå§¨§§¨§¨
øaãìe úBNòì íãà̈¨©£§©¥
àeäM äî íb áLçìå§©£Ÿ©©¤
dëôäå Baì úåàz ãâð¤¤©£©¦§¤§¨
äåàz Bæéà äeàúîe ãîBç áläL äòLa íb ék ,Lnî©¨¦©§¨¨¤©¥¥¦§©¤¥©£¨

¯ øzäa úéiîLb`l` ,miny myl ezeyrl yiy xzen xacl ©§¦¦§¤¥
,eze`z z` `lnl ick ea cneg `edyíBìLå-ñç øeqàa Bà§¦©§¨

¯ øabúäì ìBëé ¯,de`zd lr,éøîâì äpnî Bzòc çéqäìe ¨§¦§©¥§©¦©©§¦¤¨§©§¥
¯- ?z`f zeyrl ezlkia cvik¯ :Baìì Bøîàa`edy iciÎlr §¨§§¦

:envrl gikene xiaqnäòL elôà òLø úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§¨¨£¦¨¨
¯ ,úçàz` zeyrle izee`z ixg` `lnl dvex ippi` ,xnelk ¤¨

- ?jka dvex ip` oi` recn ."ryx" jk meyn `xwidle ,xeq`d
ãçà 'äî íBìLå-ñç ãøôðå ìcáî úBéäì äöBø épðéà ék¦¥¤¦¤¦§ª§¨§¦§¨©§¨¥¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå

äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî
ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
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א.13. יג, חגיגה



עג zah `"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áéúëãk ,ïôà íeLa1¯ ,"'Bâå íéìécáî íëéúBðBò" :oia §Ÿ¤§¦§¦£¥¤©§¦¦§
cxtp icedid dyrp ,dxiar iciÎlry ,ixd .d"awd oial icedi
,dxkdl e`eae ,dl` mixaca ezewnrzd iciÎlre .'dn lcaene

yoi`y iptn ,"ryx" zeidl dvex `edepi`cxtp zeidl dvex
yi - d"awdn dlilg
de`zn aldyk mb ,egeka
"rxn xeq" zeidl ,de`zl
dxiar ziiyrn rpnidle
`diy ick ,eli`e .lreta
zeyrl ,"aeh dyr"a xidf
,zeyrl jixvy dn z`

:opeazdl eilréðà ÷ø©£¦
¯ Ba ä÷áãì äöBø¤§¨§¨

,d"awdaéçeø éLôð©§¦¦
ïLaìúäa ,éúîLðå§¦§¨¦§¦§©§¨

ìLa,Cøaúé åéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¨¦§¨¥
¯"`ipz"dy itk ,xnelk

,daygna ,cin xne`
dxez ly dyrne xeaic
epevx ody ,zeevne
cg` xac mdy eznkge
okle - envra d"awd mr
dyly" mi`xwp md

,"jxazi eiyeal:íäL¤¥
,äáLçîe øeac äNòî©£¤¦©£¨¨
¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äazn`a zevxl ,df ipevx raep okidne ©§¨¦§¨

:df ixd - ?d"awd mr cge`ne weac zeidlúøzñî äáäàî¥©£¨§ª¤¤
¯ ,'äì éaìaLi`cea `id ,dad` dze`a yg ip` oi`y zexnle ¤§¦¦©

,iala zxzqene dpenheàø÷pL ìàøNé úeììk áìa Bîk2 §§¥§¨¦§¨¥¤¦§§
¯ ,"EîL éáäBà"eala zxzeqn dad` icedi lkl ,oky £¥§¤

.dielb dxeva da yg `ed oi`yk mb ,d"awdlì÷ elôàå©£¦©
¯ ,íMä úMã÷ ìò BLôð øñîì ìBëé íélwaLegixki m`a ¤©©¦¨¦§Ÿ©§©§ª©©¥

miwxta xaqeiy itk ,raep df xac .d"awda xetkl eze`
dlbzne zxxerznd ,d"awdl zxzeqnd ezad`n ,mi`ad
,d"awdn eze` wzpl dlilg mivexy yibxn `edy rbx eze`a
.d"awdn dlilg cxtp zeyridl `ly ick eytp xqen edixd
l` zxzeqn dad` dze` ea dpyi "milway lw" mby ,ixd

,d"awd¯ ,éàcåa epnî éëðà ìôBð àìå."milway lw" eze`n §Ÿ¥¨Ÿ¦¦¤§©©
,d"awdl dad` ea zniiw ok` m` :dl`yd zl`ypy `l`

- ?"milway lw" `ed recn¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlà¤¨¤¦§©©§
mixne`y enk3ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`" :l"f epinkg

,"zehy gex ea dqpkpBúeãäéa epãBò Bæ äøáòaL Bì äîãðå§¦§¤¤©£¥¨¤§©£
¯,"ezecdi"a znbete dwifn ef dxiar oi`yBúîLð ïéàå§¥¦§¨

¯ ,ìàøNé éäìàî úìcáîxiaqiy itk ,`id zn`d eli`e ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥
,dlilg cxtp `ed ,dxiara lykp icediy dryay ,c"k wxta

dyrn zryayg did "milway lw"d mb m`e ;d"awdn ,
did `l - d"awdn cxtp `ed dxiar dze`a ok`y yibxne

eze` dgicn "zehy gex" dze`y `l` .mipt meya `heg
recn .`heg `edy drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl
el daizkn d"awdl ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi`

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry'äì Búáäà çëBL íâå§©¥©©£¨©
¯ ,Baìa úøzñîäokle ©§ª¤¤§¦

.zeevn miiwn `ed oi`
'dl ezad` dzid eli`
did ,d`lnd ezxkda
,ezlkia xy` lkk dyer
,ozervn`a ,cg`zdl ick
xen`d lk .d"awd mr
,"milway lw"l qgia `ed
jiynn icedi eze` eli`e

:eytp oeaygaéðà ìáà£¨£¦
úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§
øtëì eäBîk äèBL¤¨¦§Ÿ

¯ .úîàä`id "zn`"de ¨¡¤
dxiar iciÎlry ,ixdok`

cxtp mc`d dyrp
"zn`"d ixde ,d"awdn

`idzniiwyicedia
"zxzeqn dad`"
el daizknd ,d"awdl
,jk meyne - zeevn miiwl
z` xetkl ,dvex ip` oi`
`ly ,ziynn zexidfl qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d

ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidldf "oeayg" z
`ly ,"rxn xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn
zeevn miiwl lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke -øáãa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¨
¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä,miinyb zebeprze zee`z ©¨©¥§©§¤§¥¨©

¯ ,äàðN úéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàîxacdy itk ¨©¨©¥§¨§©§¦¦§¨
,"xenb wicv"a¯ äàðN úéìëúa àlL elôà Bàxacdy itk £¦¤Ÿ§©§¦¦§¨

,"xenb epi`y wicv"aúîàa äéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤¤¡¤
úðéçáa ,'äì äáäàä ó÷úå ìãb éãé-ìò àlà Bzîàì©£¦¤¨©§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨©¦§¦©

¯ ,àaä íìBò ïéòî 'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza äáäà",oky ©£¨©©£¦§¦§©¥©¥¥¨©¨
" ,`adÎmleraoipdpzepdp od ,"dpikyd eifn - zenypd -

zewl`n beprz dliknd ,d"awdl ef dad` .zewl`n zebprzne
xacdy itk ,miipteb mibeprzle zee`zl ,"rx"l d`py zxvei -

.mincewd miwxta xaqed¯ äæ ìòådad`" ly ef dcear lr §©¤
,"mibeprzaì"æø eøîà4éiça äàøz EîìBò" :¯ ;"'eë Ein ¨§©©¨§¦§¤§©¤

,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearl ribdyìk ïéàå§¥¨
¯ eäæ ék ,äæì äëBæ íãà`id ,'d zceara efk dad` zbixcn ¨¨¤¨¤¦¤

¯ ,øëN ìea÷ ïéòklawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e §¥¦¨¨
.dlrnln eze`áéúëãëe5úà ïzà äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨¤¥¤

¯ ,"'Bâå íëúpäk.mkl xkyÎzpznk mkzpedk z` dyr` §ª©§¤§
in lka) "mibeprza dad`" zbixcn zxzken ipgex oaena
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íéøîà éèå÷éì
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå
ë"àùî .úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
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ב.1. נט, יב.2.ישעי' ה, א.3.תהלים ג, א.4.סוטה יז, ז.5.ברכות יח, במדבר

zah `"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א שני יום
פרק יד  ,38 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãé ÷øô,k 'nr cr.ù"ò 'åë

¯ ,ïç-éòãBéì òeãik],dlawd zxezïéçîe Làø úðéçaL ©¨©§§¥¥¤§¦©ŸŸ¦
éìâøå íéá÷ò úðéçaî ähîì ïä úBðBzçz úBâøãî ìL¤©§¥©§¥§©¨¦§¦©£¥©¦§©§¥

ì"æø øîàîëe ,ïäî úBðBéìò úBâøãî13úBiçä éìâø" : ©§¥¤§¥¤§©£©©©©§¥©©
¯ :["ïlk ãâðk,dbixcn lka zccnp ,zn`d zcny ,ixd §¤¤ª¨

dnewne davnl m`zda
m` ,oaen .zebxcd mleqa
"mipepia"d zceary ,jk
,zizin` dcear `id

dbixcnl m`zdamdly,
.zn` zcear z`xwp `id oi` "miwicv"d zbixcn iably s`

Îxvid ly dnglnd zece` ,df wxta epcnly dnl xywda
epiax w"k xn`y dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a rxdÎxvide aehd

ly oexg` zecreezda)ixaca zeric izy :(`"kyz zpya gqt
zg` dric :"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd
,mlerd inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd)

('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa Îlicadle
ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq
drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd
f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd
mdy dl` oia melyd
ly dzilkze dxwir
,mc`d - d`ixad
dl` oia cgeinae
- mz` mc`" mi`xwpy
iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz`
ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi ipaa xexyiy melyd
on xiar` d`nehd gex z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad
mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr mb xacd rityi - "ux`d
mr zg` melya dpiigz zeigd mby cr .melyd xexyi

.dipyd

.ãé ÷øtlr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lk ;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd icedi

eytpay rxd .cala zeevnae dxeza md eiyrne eixeaic ,eizeaygn

j` ,dfdÎmlerd ipiprl de`z eala zelrdl wfg ic oiicr mpn` zindad

iehia icil d`a ef de`z oi`

miyeald zyelyn cg`a

- ziwl`d ytpd .mixen`d

zpzep dpi` - d"awd "zxfr"a

epax .seba hytzdl "rx"l

:`ad wxta jiynn owfd

àéä éðBðéaä úcî ,äpäå§¦¥¦©©¥¦¦
¯ ,íãà ìk úcî¦©¨¨¨
,mc` lkl zn`zen
,CLîé íãà ìk äéøçàå§©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ

¯ribd `l oiicry in lk
eilr ,ef dbixcnl
dcear iciÎlr ,lczydl
zcnl ribdl ,dribie
`l wxy - "ipepia"d

,eizegekn dlrnl edfy aeygiéðBðéa úBéäì ìBëé íãà ìkL¤¨¨¨¨¦§¥¦
¯ .äòL ìëáe úò ìëazbxcl ribdl cinz ezlekia yi §¨¥§¨¨¨

,"ipepia"d¯ ,òøa ñàBî Bðéà éðBðéaä ékcryibxiy jk ick ¦©¥¦¥¥§©
,zeinyb zee`zl dnhyne d`py¯ eäfL,"rx"a dqi`ndøác ¤¤¨¨

¯ ,álì øeñnäoiicr hley "ipepia"d oi` ,epcnl xaky itk ©¨©¥
`linn ,alay "rx"aoi`;rxa q`en `edíézòä ìk àìå§Ÿ¨¨¦¦

¯ ,úBåLealyk ,dltzd zrya enk ,gezt ealyk ,minrtl ¨
ly ybx ea xxerzdl leki - d"awdl dielb dad` `lnzn
"ipepia"d ly egeka oi`e "meh`" ald minrtle ;"rx"l d`py

qe`ina oi`y ,oaen o`kn ."rx"l aeriz ly ybx eala xxerl
ezbixcn `idy ,"ipepia"d ly ezcn meyn rxd,zicinzdàìà¤¨

¯:`ed "ipepia"d ly epipreðéäc ,"áBè äNòå òøî øeñ"¥©©£¥§©§
¯ ,äáLçîe øeac äNòîa ,Lnî ìòôadyre rxn xeq"d §Ÿ©©¨§©£¤¦©£¨¨

"ipepia"a `hazn "aeh
dxeva ,ynn lreta
,aeygl `ly :zihwxt
zeyrl `lye xacl `ly
z`f znerle ,xeq`y dn
zeyrle xacl ,aeygl
,d"awd deeivy dn

¯ íäaLxeaic ,dyrna ¤¨¤
enk `ly ,daygne
,all mixeqnd mixaca
úìëéäå äøéçaä©§¦¨§©§Ÿ¤
ìëì äðeúð úeLøäå§¨§§¨§¨
øaãìe úBNòì íãà̈¨©£§©¥
àeäM äî íb áLçìå§©£Ÿ©©¤
dëôäå Baì úåàz ãâð¤¤©£©¦§¤§¨
äåàz Bæéà äeàúîe ãîBç áläL äòLa íb ék ,Lnî©¨¦©§¨¨¤©¥¥¦§©¤¥©£¨

¯ øzäa úéiîLb`l` ,miny myl ezeyrl yiy xzen xacl ©§¦¦§¤¥
,eze`z z` `lnl ick ea cneg `edyíBìLå-ñç øeqàa Bà§¦©§¨

¯ øabúäì ìBëé ¯,de`zd lr,éøîâì äpnî Bzòc çéqäìe ¨§¦§©¥§©¦©©§¦¤¨§©§¥
¯- ?z`f zeyrl ezlkia cvik¯ :Baìì Bøîàa`edy iciÎlr §¨§§¦

:envrl gikene xiaqnäòL elôà òLø úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§¨¨£¦¨¨
¯ ,úçàz` zeyrle izee`z ixg` `lnl dvex ippi` ,xnelk ¤¨

- ?jka dvex ip` oi` recn ."ryx" jk meyn `xwidle ,xeq`d
ãçà 'äî íBìLå-ñç ãøôðå ìcáî úBéäì äöBø épðéà ék¦¥¤¦¤¦§ª§¨§¦§¨©§¨¥¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå

äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî
ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
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א.13. יג, חגיגה



zahעד a"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

eze` lkei `l mrt s`y ,xacd okziy zexnl ,mxa .ezxigaae
mby ,oldl owfd epax xne` - "wicv" zbixcnl ribdl icedi
zen`zend zecear oze`a weqrle un`zdl jixv dfk icedi
zee`za qe`nl lbxzdl lczydl :enk - "wicv" zbixcnl

,miinyb mibeprzae
lczydl - z`f znerle
ly dad` eala xxerl
iciÎlr ,d"awdl beprz
zlecba dwenr zeppeazd
lczydl jke - z"iyd
zniieqn dcnae) miiwl
z` `iadl mb gilvi ile`
z` (lreta dyrnl xacd
eze` miriayny dreayd
xne` jke ."wicv idz"

:owfd epax-ìò-óà ,Cà©©©
¯ ïë-étitky ,zexnl ¦¥

leki mc` lk `l ,xen`d
lrae "rxa q`en" zeidl
- "mibeprza dad`"
ly ezbixcn `idy
ixd o`k eli`e ,"wicv"d

,"ipepia"a xaecnéøöC ¨¦
ïk íb íézò Bì òa÷ì¦§Ÿ©¦¦©¥

ìBLôða úBöò úéL ¨¦¥§©§
¯ ,òøa ñàBî úBéäì¦§¥§©

,miinyb mibeprzle zee`zl aerize qe`in ly ybx xxerlïBâk§
ì"æ eðéîëç úöòa9¯ :iciÎlr ,miyp zee`za qe`nl cvik ©£©£¨¥©

:envrl xiaqiyàðåb éàäëe ,"'eë äàBö äàìî úîç äMà"¦¨¥¤§¥¨¨§©©§¨
¯:ezeppeazd iciÎlr ,dlik`d zee`za qe`nle .dneckeïëå§¥

ïëå ;'eë àìî úîç :Ck íéNòð íépãòîe íénòèî éðéî ìk̈¦¥©§©¦©£©¦©£¦¨¥¤¨¥§¥
ïôBqL ,ïäî ãìBpä äàBø íëçä ,äfä íìBò éâeðòz ìk̈©£¥¨©¤¤¨¨¤©¨¥¤¤¨

¯ .ätLàå änø úBéäìå á÷øìmixaca ezeppeazd iciÎlr ¦§Ÿ§¦§¦¨§©§¨
,miinyb mibeprze zee`z `epyl lbxzi ,dl`¯ ,Côääåeilr §©¥¤

,lbxzdl lczydlúeððBaúä éãé-ìò ,'äa çîNìå âpòúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©©§¥¦§§
a óBñ-ïéà úlãâa¯ .Bzìëé éôk àeä-Ceøly ezelcb biydl ¦§ª©¥¨§¦§¨§

,zewl`a beprz ea zxveid d"awdàlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ
¯ Bzîàì úîàa Bæ äâøãîì òébébprzdle "rx"d z` `epyl ©¦©§©§¥¨¤¡¤©£¦

,zewl`a¯ úBðBéîãa íà-ékok` `edy el dnciyzn`a ¦¦§¦§
c`n ixd yi "zepeinc"ne - zewl`n bprzne "rx"d z` `pey

.'d zceara xnyidle xdfidlúà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤
'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnL äòeáMä úà íi÷ì ,BlL¤§©¥¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦©

¯ .åéðéòa áBhä äNòézbixcn z` dpzna el zzl m` ©£¤©§¥¨
.`l e` ,"wicv"d¯ ,ãBòåeil` ribdl leki `edy sqep xac §

bprzdle "rx"a qe`nl ,"wicv" ly eizeceara lbxziy iciÎlr

:zewl`a,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL ¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨¦§§©£¨¤©¥¦
¯ ,úîàa úö÷ ñàîð äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤¦§¨§¨¤¡¤

."rx"d z` `epyl ligzi ok` onfd jynay¯ ìébøiLëez` §¤©§¦
,envréøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì§©¥©©§©©§¥¦§§¦§ª©£¥

àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ ,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
mc`d zexxerzd iciÎlr
zexxerzd zxvep ,dhnl

,dlrnlnéàä élëå§ª¥©
¯ éìeàå,z`f lk ixg` §©

,íBønî çeø åéìò äøòé©£¤¨¨©¦¨
çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©
÷écö äæéà LøMî¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLote`a ¤¦§©¥
"xeair" ly10`aeny itk .

epyiy myky ,"dlaw"a
y oiprd,"leblb" l

e` seba zlblebn dnypy
oiprd epyi jk ,xg` xaca
ly eznypy ,"xeair" ly
"zxarzn" "wicv"
,"ipepia" ly eznypa
lkei "ipepia"dy ick z`fe
itl z"iyd z` cearl
edfe ."wicv" ly ezbixcn

-äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay
- "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr

egny" f` rvaznmiwicv,"'da - miax oeyl -Ba íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa,cala ef `l ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z` miiwiyzelczyd`l` ,"wicv" zeidl
zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy
."wicv" znyp ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl
ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda
egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd "mixeab"
ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi z` "yeakl"
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxdy ,aehÎmyÎlrad

:eizegiyn zg`a d`iadz` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr
,xn`p `l - exvi z` "xaeyd" :aehÎmyÎlrad xn` - "exvi
`id dxeabd .dxeab meyn oi` rxdÎxvid ly ezxiaya ik
eizegeka ynzydl ,xnelk ,rxdÎxvid z` "yeakl"
:xn`p ixde .dyecw ly mipipra ,rxdÎxvid ly eizelrnae
"xey" z`xwpd zindad ytpd - "xey gka ze`eaz axe"
.dyecwa df wfege geka ynzydl yie - wfege swez da yi
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íéøîà éèå÷éì
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú
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א.9. קנב, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש "א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו  צז,11."ולא תהלים
יב.

zah a"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב שלישי יום
פרק יד  ,k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,40 'nr cr.÷éãö

" x`eza (mipdk wx `l ,dbxc dze`a `vnpydpedkjk lre ."
,dlrnln dpzn `id "dpedk"d zceary ,aezkd xne`Bîk§

¯ .øçà íB÷îa øàaúpL`idy ,"wicv" zbixcny ,ixd ¤¦§¨¥§¨©¥
dad`"n zraepd ,"rx"d ly eqe`ina ,alay dcear

dpzn `idy "mibeprza
xyt` i` - dlrnln
jiiy cg` lky xnel
eli`e .ef dcearl
leki "ipepia"d zbixcnl
ezceara ribdl cg` lk
epax uxzi jka .zinvrd

(:d"awdl aei` ixac lr) `xnbd xn`n lr `iyewd z` owfd
jk lr l`y - "miryx z`xa ,miwicv z`xa ,mler ly epeaix"
miraewyk - "?xn`w `l ryxe wicv `de" :` wxta owfd epax
m` mipc ,cleeidl cnerd mc`d ly eakxde ezxev dlrnl
xn`p `l ,ryx e` wicvl qgia eli`e 'eke yth e` mkg didi
,`eti` ,cvik ,mc`d ly ezxigal xeqn xacd oky ,xac my

" aei` xne`z`xa,`l` ?miwicv `xa d"awdy ,"miwicv
dkef mc` lk `l ,oky ,xaqen xacd - xen`l m`zda
ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl

" aei`z`xazekfl ocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv
ly dlrp dbixcn dze`l
epax xne` jke ."wicv"

:owfd:áBià øîà ïëìå§¨¥¨©¦
¯ ;"'eë íé÷écö úàøa"¨¨¨©¦¦
elkeiy el`k zenyp
ly ef dbixcnl zekfl
d"awd `xa ok` ,"wicv"
epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa `iyewd z`) dligzkln

.(f"k wxta oldl owfdíéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"a §¦§¦¨©¦¦
,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî éðéî änk ìàøNé úBîLða LiL¤¥§¦§¦§¨¥©¨¦¥©§¥§¦£¦¦

¯ ,äøBz éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä íéøBab,"dxez ilra" ¦¦©¦§©§¦©¦§¨¨¥¨
¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écö ,'eë íéàéáðzenypd zpigany ixd §¦¦©¦¦©¥¨

"miwicv" zbixcna ody el`k opyi onvr7.

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBLoeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy ,dreayd

:mc`dék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå ,÷écö éäz"§¦©¦§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦
¯ ,"÷écö éäz" BúBà íéòéaLnL øçàî`ly xacd i`ce ¥©©¤©§¦¦§¦©¦

jk m`e ,ryx didiänì̈¨
ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨
ïéàå ,÷écö úBéäì äëBæ¤¦§©¦§¥
äøéçaä ètLî íãàì̈¨¨¦§©©§¦¨
ìò âpòúäì ,Ck ìk äæä¤¨¨§¦§©¥©
òøä äéäiLå ,úîàa 'ä¤¡¤§¤¦§¤¨©
¯ ,úîàa Lnî ñeàî̈©¨¤¡¤
dpyi cg` lkl `ly ,ixd
d`lnd dxigad
"wicv" zeidl zexyt`de

-úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦
-ìk-ìò "òLø éäz ìà"©§¦¨¨©¨

¯ ,íéðtdkfz `lyk mb ,xnelk .ryx didi `ly miptÎlkÎlr ¨¦
- m` ik ,"ryx" didz l` ,la` ,zegtl ,"wicv" zbixcnl

."ipepia"¯ äæaL,"ryx" didi `lyúeLøäå äøéçaä ètLî ¤¨¤¦§©©§¦¨§¨§

,Bøöé Laëìå BaìaL Búåàz çeøa ìLîì íãà ìëì äðeúð§¨§¨¨¨¦§Ÿ§©©£¨¤§¦§¦§Ÿ¦§
úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçà äòL elôà òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨£¦¨¨©©¨¨¨¥¦§¦©

¯ "òøî øeñ",dyrzÎ`lÎzeevn lr xearl `lyúðéçáa ïéa ¥©¥¦§¦©
¯ ,"áBè äNòå",dyrÎzeevn miiwl,"äøBz àlà áBè ïéà"å ©£¥§¥¤¨¨

¯l"f epinkg xn`nk8:
,"dxez `l` aeh oi`"
lry o`k xne` `edyke
xidf zeidl mc`d

dyre"a"aehllek df -
,dxez mbãeîìz eðéäc§©§©§

¯ .ïlk ãâðkL äøBz¨¤§¤¤ª¨
xearln s` xidf didiy
,efk dyrÎzevn lr
,jkn xnyidl dywy
,oky .dxez lehia oeerk
dxiga lra ezeida

,d`lnxyt`xnyidl el
jk myl .dxez lehian mb

ipy eze` miriaynel oi` m`a mb ,oky ."ryx" didi `ly ,z
zegtl el yi la` ",wicv" zbixcnl ribdl zexyt`de zekfd
envr ea ielz df xace ."ryx" zeidl `ly zexyt`d
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú

äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé
øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù

äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà
íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ

'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå
òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî

äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù
äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì

åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå
ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá

ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
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ב.6. א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ÍÎ.כך ÏÚ ¯ÈÚ‰ ,‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï·‡ יכול עיון". "צריך
מלכתחילה  ממש נבראו כאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות,
והם  לצדיקים, דומים הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות
כשם  ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים א.8.שיש ה, ברכות ג. ו, אבות



עה zah a"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

eze` lkei `l mrt s`y ,xacd okziy zexnl ,mxa .ezxigaae
mby ,oldl owfd epax xne` - "wicv" zbixcnl ribdl icedi
zen`zend zecear oze`a weqrle un`zdl jixv dfk icedi
zee`za qe`nl lbxzdl lczydl :enk - "wicv" zbixcnl

,miinyb mibeprzae
lczydl - z`f znerle
ly dad` eala xxerl
iciÎlr ,d"awdl beprz
zlecba dwenr zeppeazd
lczydl jke - z"iyd
zniieqn dcnae) miiwl
z` `iadl mb gilvi ile`
z` (lreta dyrnl xacd
eze` miriayny dreayd
xne` jke ."wicv idz"

:owfd epax-ìò-óà ,Cà©©©
¯ ïë-étitky ,zexnl ¦¥

leki mc` lk `l ,xen`d
lrae "rxa q`en" zeidl
- "mibeprza dad`"
ly ezbixcn `idy
ixd o`k eli`e ,"wicv"d

,"ipepia"a xaecnéøöC ¨¦
ïk íb íézò Bì òa÷ì¦§Ÿ©¦¦©¥

ìBLôða úBöò úéL ¨¦¥§©§
¯ ,òøa ñàBî úBéäì¦§¥§©

,miinyb mibeprzle zee`zl aerize qe`in ly ybx xxerlïBâk§
ì"æ eðéîëç úöòa9¯ :iciÎlr ,miyp zee`za qe`nl cvik ©£©£¨¥©

:envrl xiaqiyàðåb éàäëe ,"'eë äàBö äàìî úîç äMà"¦¨¥¤§¥¨¨§©©§¨
¯:ezeppeazd iciÎlr ,dlik`d zee`za qe`nle .dneckeïëå§¥

ïëå ;'eë àìî úîç :Ck íéNòð íépãòîe íénòèî éðéî ìk̈¦¥©§©¦©£©¦©£¦¨¥¤¨¥§¥
ïôBqL ,ïäî ãìBpä äàBø íëçä ,äfä íìBò éâeðòz ìk̈©£¥¨©¤¤¨¨¤©¨¥¤¤¨

¯ .ätLàå änø úBéäìå á÷øìmixaca ezeppeazd iciÎlr ¦§Ÿ§¦§¦¨§©§¨
,miinyb mibeprze zee`z `epyl lbxzi ,dl`¯ ,Côääåeilr §©¥¤

,lbxzdl lczydlúeððBaúä éãé-ìò ,'äa çîNìå âpòúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©©§¥¦§§
a óBñ-ïéà úlãâa¯ .Bzìëé éôk àeä-Ceøly ezelcb biydl ¦§ª©¥¨§¦§¨§

,zewl`a beprz ea zxveid d"awdàlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ
¯ Bzîàì úîàa Bæ äâøãîì òébébprzdle "rx"d z` `epyl ©¦©§©§¥¨¤¡¤©£¦

,zewl`a¯ úBðBéîãa íà-ékok` `edy el dnciyzn`a ¦¦§¦§
c`n ixd yi "zepeinc"ne - zewl`n bprzne "rx"d z` `pey

.'d zceara xnyidle xdfidlúà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤
'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnL äòeáMä úà íi÷ì ,BlL¤§©¥¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦©

¯ .åéðéòa áBhä äNòézbixcn z` dpzna el zzl m` ©£¤©§¥¨
.`l e` ,"wicv"d¯ ,ãBòåeil` ribdl leki `edy sqep xac §

bprzdle "rx"a qe`nl ,"wicv" ly eizeceara lbxziy iciÎlr

:zewl`a,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL ¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨¦§§©£¨¤©¥¦
¯ ,úîàa úö÷ ñàîð äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤¦§¨§¨¤¡¤

."rx"d z` `epyl ligzi ok` onfd jynay¯ ìébøiLëez` §¤©§¦
,envréøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì§©¥©©§©©§¥¦§§¦§ª©£¥

àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ ,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
mc`d zexxerzd iciÎlr
zexxerzd zxvep ,dhnl

,dlrnlnéàä élëå§ª¥©
¯ éìeàå,z`f lk ixg` §©

,íBønî çeø åéìò äøòé©£¤¨¨©¦¨
çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©
÷écö äæéà LøMî¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLote`a ¤¦§©¥
"xeair" ly10`aeny itk .

epyiy myky ,"dlaw"a
y oiprd,"leblb" l

e` seba zlblebn dnypy
oiprd epyi jk ,xg` xaca
ly eznypy ,"xeair" ly
"zxarzn" "wicv"
,"ipepia" ly eznypa
lkei "ipepia"dy ick z`fe
itl z"iyd z` cearl
edfe ."wicv" ly ezbixcn

-äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay
- "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr

egny" f` rvaznmiwicv,"'da - miax oeyl -Ba íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa,cala ef `l ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z` miiwiyzelczyd`l` ,"wicv" zeidl
zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy
."wicv" znyp ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl
ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda
egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd "mixeab"
ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi z` "yeakl"
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxdy ,aehÎmyÎlrad

:eizegiyn zg`a d`iadz` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr
,xn`p `l - exvi z` "xaeyd" :aehÎmyÎlrad xn` - "exvi
`id dxeabd .dxeab meyn oi` rxdÎxvid ly ezxiaya ik
eizegeka ynzydl ,xnelk ,rxdÎxvid z` "yeakl"
:xn`p ixde .dyecw ly mipipra ,rxdÎxvid ly eizelrnae
"xey" z`xwpd zindad ytpd - "xey gka ze`eaz axe"
.dyecwa df wfege geka ynzydl yie - wfege swez da yi
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íéøîà éèå÷éì
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú
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א.9. קנב, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש "א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו  צז,11."ולא תהלים
יב.

zah a"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב שלישי יום
פרק יד  ,k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,40 'nr cr.÷éãö

" x`eza (mipdk wx `l ,dbxc dze`a `vnpydpedkjk lre ."
,dlrnln dpzn `id "dpedk"d zceary ,aezkd xne`Bîk§

¯ .øçà íB÷îa øàaúpL`idy ,"wicv" zbixcny ,ixd ¤¦§¨¥§¨©¥
dad`"n zraepd ,"rx"d ly eqe`ina ,alay dcear

dpzn `idy "mibeprza
xyt` i` - dlrnln
jiiy cg` lky xnel
eli`e .ef dcearl
leki "ipepia"d zbixcnl
ezceara ribdl cg` lk
epax uxzi jka .zinvrd

(:d"awdl aei` ixac lr) `xnbd xn`n lr `iyewd z` owfd
jk lr l`y - "miryx z`xa ,miwicv z`xa ,mler ly epeaix"
miraewyk - "?xn`w `l ryxe wicv `de" :` wxta owfd epax
m` mipc ,cleeidl cnerd mc`d ly eakxde ezxev dlrnl
xn`p `l ,ryx e` wicvl qgia eli`e 'eke yth e` mkg didi
,`eti` ,cvik ,mc`d ly ezxigal xeqn xacd oky ,xac my

" aei` xne`z`xa,`l` ?miwicv `xa d"awdy ,"miwicv
dkef mc` lk `l ,oky ,xaqen xacd - xen`l m`zda
ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl

" aei`z`xazekfl ocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv
ly dlrp dbixcn dze`l
epax xne` jke ."wicv"

:owfd:áBià øîà ïëìå§¨¥¨©¦
¯ ;"'eë íé÷écö úàøa"¨¨¨©¦¦
elkeiy el`k zenyp
ly ef dbixcnl zekfl
d"awd `xa ok` ,"wicv"
epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa `iyewd z`) dligzkln

.(f"k wxta oldl owfdíéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"a §¦§¦¨©¦¦
,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî éðéî änk ìàøNé úBîLða LiL¤¥§¦§¦§¨¥©¨¦¥©§¥§¦£¦¦

¯ ,äøBz éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä íéøBab,"dxez ilra" ¦¦©¦§©§¦©¦§¨¨¥¨
¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écö ,'eë íéàéáðzenypd zpigany ixd §¦¦©¦¦©¥¨

"miwicv" zbixcna ody el`k opyi onvr7.

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBLoeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy ,dreayd

:mc`dék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå ,÷écö éäz"§¦©¦§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦
¯ ,"÷écö éäz" BúBà íéòéaLnL øçàî`ly xacd i`ce ¥©©¤©§¦¦§¦©¦

jk m`e ,ryx didiänì̈¨
ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨
ïéàå ,÷écö úBéäì äëBæ¤¦§©¦§¥
äøéçaä ètLî íãàì̈¨¨¦§©©§¦¨
ìò âpòúäì ,Ck ìk äæä¤¨¨§¦§©¥©
òøä äéäiLå ,úîàa 'ä¤¡¤§¤¦§¤¨©
¯ ,úîàa Lnî ñeàî̈©¨¤¡¤
dpyi cg` lkl `ly ,ixd
d`lnd dxigad
"wicv" zeidl zexyt`de

-úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦
-ìk-ìò "òLø éäz ìà"©§¦¨¨©¨

¯ ,íéðtdkfz `lyk mb ,xnelk .ryx didi `ly miptÎlkÎlr ¨¦
- m` ik ,"ryx" didz l` ,la` ,zegtl ,"wicv" zbixcnl

."ipepia"¯ äæaL,"ryx" didi `lyúeLøäå äøéçaä ètLî ¤¨¤¦§©©§¦¨§¨§

,Bøöé Laëìå BaìaL Búåàz çeøa ìLîì íãà ìëì äðeúð§¨§¨¨¨¦§Ÿ§©©£¨¤§¦§¦§Ÿ¦§
úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçà äòL elôà òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨£¦¨¨©©¨¨¨¥¦§¦©

¯ "òøî øeñ",dyrzÎ`lÎzeevn lr xearl `lyúðéçáa ïéa ¥©¥¦§¦©
¯ ,"áBè äNòå",dyrÎzeevn miiwl,"äøBz àlà áBè ïéà"å ©£¥§¥¤¨¨

¯l"f epinkg xn`nk8:
,"dxez `l` aeh oi`"
lry o`k xne` `edyke
xidf zeidl mc`d

dyre"a"aehllek df -
,dxez mbãeîìz eðéäc§©§©§

¯ .ïlk ãâðkL äøBz¨¤§¤¤ª¨
xearln s` xidf didiy
,efk dyrÎzevn lr
,jkn xnyidl dywy
,oky .dxez lehia oeerk
dxiga lra ezeida

,d`lnxyt`xnyidl el
jk myl .dxez lehian mb

ipy eze` miriaynel oi` m`a mb ,oky ."ryx" didi `ly ,z
zegtl el yi la` ",wicv" zbixcnl ribdl zexyt`de zekfd
envr ea ielz df xace ."ryx" zeidl `ly zexyt`d
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú

äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé
øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù

äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà
íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ

'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå
òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî

äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù
äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì

åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå
ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá

ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
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ב.6. א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ÍÎ.כך ÏÚ ¯ÈÚ‰ ,‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï·‡ יכול עיון". "צריך
מלכתחילה  ממש נבראו כאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות,
והם  לצדיקים, דומים הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות
כשם  ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים א.8.שיש ה, ברכות ג. ו, אבות



zahעו b"k iriax mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:ryx `ed oi`y `xnbd:úBâøãî ézL ïk íb Lé éðBðéááe©¥¦¥©¥§¥©§¥
¯ "Bãáò àì øLà"å ,"íéäìà ãáBò"rbie lnr `ed oi` ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨

.'d zceara¯ ïë-ét-ìò-óàå,"ecar `l xy`" df,òLø Bðéà §©©¦¥¥¨¨
¯,rxdÎxvid mr wa`nd epnn xcrpy zexnløáò àì ék¦Ÿ¨©

,äl÷ äøáò íeL åéîiî¦¨¨£¥¨©¨
¯xar `ly xacd i`cee

.dxeng dxiar mey einin
Î`lÎzeevnl qgia edf -

;dyrzìk íi÷ íâå§©¦¥¨
Bì øLôàL úBönä©¦§¤¤§¨

¯ ,ïîi÷ì,dyrÎzeevn §©§¨
ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤

¯ ,ílklehia oeery s` ª¨
zepeerd cg` `ed dxez
lvpidl c`n dywy

,epnndéîet ÷éñt àìå§Ÿ¨¦¥
¯ .àñøbîeit wqt `l ¦¦§¨

,recn ,j` .dxez cenlln
`l" `xwp `ed ,jk m`

?"ecarBðéàL àlà¤¨¤¥
íò äîçìî íeL äNBò¤¦§¨¨¦
éãé-ìò ,Bçvðì øöiä©¥¤§©§©§¥
Lôð ìò øéànä 'ä øBà©¥¦©¤¤
èélMä çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦

ìéòì økæpk álä ìò3¯ , ©©¥©¦§¨§¥
,"ipepia"d ly ekxc efy

eytp lr xi`nd iwl`d xe`a egvple ely rxdÎxvia megll
epi` ,`ed eli`e ."ald lr hilyd" gena z`vnpd ziwl`d

."ipepia" zeidl ick rxdÎxvid mr dnglnl wewf?dnl jk lke
BúøBzî Bìháì ììk Bcâðì ãîBò Bøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§¥§¤§§¨§©§¦¨

éøö ïéàå ,BúãBáòå¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrïBâk ,ììk ©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦§¨§
úøaâz éãé ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤

¯ ,"äøçL äøn"ä,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recik ©¨¨§Ÿ̈
oi`dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn dhep `ed

.dcnzdl zirahd dihpd ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd
ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv `ed oi` `linne

.el ixyt`d onfa cenllíéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL éðtîmglidl wewf `ed oi` `linne ¦§¥¤§ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxdaéâeðòz øàLa ïëå§¥¦§¨©£¥
¯ äfä íìBòik ,mdilr hlzydl ick lenrl jixv `ed oi` ¨©¤

éøö ïéà ïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeäïðBaúäì C §ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥¥¨¦§¦§¥
¯ ,'ä úlãâa Ck-ìk,ickúàøéå úòc çeø Búðéaî ãéìBäì ¨¨¦§ª©§¦¦¦¨©©©§¦§©

¯ ,Bçîa 'ä,jk ici lreúBöî ìò øáòì àlL øîMäì §Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§
¯ ,äNòú-àìxac zeyrln xnyi d"awdn ecgt zngny ,jk Ÿ©£¤

ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d"awd iciÎlr xq`py
xxerl ick 'd zelcba opeazdl wewf `ed oi`,Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦

¯,ef dad`n d`vezkeãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§
¯ ,ïlk ãâðk äøBzoi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre ¨§¤¤ª¨

l` dielb dad` eala xxerl ick egena rbiizdl jixv `ed
.d"awd¯ Bì éc àlà,zeevne dxeza mly zeidl ickäáäàa ¤¨©§©£¨

áìa øLà úøzñî§ª¤¤£¤§¥
k,ìàøNé úeìì §¨¦§¨¥

eàø÷pL4."BîL éáäBà" ¤¦§§£¥§
¯dad` icedi lkl ,oky

,d"awdl eala zxzeqn
ef zxzeqn dad`e
cenll ick el dwitqn
in .zeevn miiwle dxez
Îxvia mglidl jixvy
dxez xenyl ick rxd
opeazdl eilr ,zeevne
ick ,z"iyd zlecba
cgtd ybx ekeza xxerl
rpnidl ,d"awdn
Î`lÎzeevn lr xearln
ekeza xxerl oke ;dyrz
- d"awdl zybxen dad`
.d"awd mr cg`zdl ick
eze` `ian df dad`Îybx
cenlle zeevn miiwl
eciÎlry xg`n ,dxez
.d"awd mr cg`zn `ed
mr llk mglidl jixv epi` ,o`k xaecn ezece`y df eli`e
jixv epi` `linne ,zexen`d zeaiqd llba ,rxdÎxvid
zeppeazdn zeraepd dad`e d`xi ly beq eze`l wwcfidl
zeirahd eizepekz mr cgi ,eliaya dwitqn .'d zlecba
,mxa .l`xyin cg` lk rahay ,zxzeqnd ezad` ,zeni`znd

.zinvr dcear jezn el `a df lk oi`àø÷ð Bðéà ïëìå§¨¥¥¦§¨
¯ ,ììk "ãáBò","miwl` caer" `xwp epi`Bæ äáäà ék ¥§¨¦©£¨

¯ úøzñîä,zeevne dxez miiwn `ed dciÎlrBúlòt dðéà ©§ª¤¤¥¨§ª¨
¯ ,ììk BúãBáòå,zinvrd ezcearn zraep dpi`¯ àéä àlà ©£¨§¨¤¨¦

,zxzeqnd dad`dBîëe ,ìàøNé ììëì eðéúBáàî eðúMøé§ª¨¥¥£¥¦§©¦§¨¥§
ïn÷ì øàaúiL5¯ ..epizea`n epl dyexi `id ef dad` cvik ¤¦§¨¥§©¨

,ef dad` xvi - ezcear jezn - `ed `ly xg`n ,miptÎlkÎlr
`ed - "dcear"a elv` xeyw epi` ,zeevnde dxezd z` eneiwe
:zebixcn izy opyi ,envr "ipepia"ay ,ixd ."ecar `l" `xwp
erahay inl qgia `ed xen`d lk ."ecar `l"e "miwl` caer"

.rxd exvi mr mglidl wewf epi`e ecenila cinzn `edóà ïëå§¥©
ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa Bãenìa ãéîúî BðéàL éî¦¤¥©§¦§¦§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ

¯ éðL òáè Bì ìbøää äNòðå ,äìBãb äãîúäaxkfpy itk §©§¨¨§¨§©£¨©¤§¥¤©¥¦
envr libxdy ixg`e - "ipy rah dyrp lbxd"y ,mcewd wxta

,dcnzda cenlle zayl elv` irah xac df ixd ,jkaBì éc©

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

íéøîà éèå÷éì
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò

úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò
åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì

íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä
çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì

åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò
ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì

ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá
úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú

éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù
êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì

'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë
ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî

àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá
äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî

éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù
åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä

ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà
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יב.3. לז.4.פרק סט, ומד.5.תהלים יט יח, פרק

zah b"k iriax mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ג רביעי יום
,40 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,`k 'nr cr.åúåìéâøî

פרק טו 

"yaek"y in `ed xeab - "exvi z` yaekd xeab edfi`" edfe
.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek z`

miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp

:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln
inyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exacami

el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr iabl
,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray jyna
xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl oi`

.dxez

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

"ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

ytpd ly "rx"a zngel

"rx"l zpzep dpi`e ,zindad

,ynnzdl de`zle ,hytzdl

.dyrna e` xeaic ,daygna

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"läî ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦
íéäìà ãáò ïéa ,òLøì§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦
¯ ,"Bãáò àì øLàì©£¤Ÿ£¨

`xnbd2weqt lr zl`ey
epiid "wicv" epiid :df
epiid ,"miwl` caer"

md miwl` caere wicv ixd ,xnelk ,"ecar `l" epiid "ryx"
zelitk idne ,cg` xac md ecar `l xy`e ryx oke ,cg` xac
oiae "ryx"l "wicv" oia ,milcad ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld
caer" :zvxzn `xnbde ?"ecar `l xy`"l "miwl` caer"
mdipy) edpip ixenb iwicv ediieexz "ecar `l xy`"e "miwl`
dpeyl minrt d`n ewxt dpey dnec epi`e (mixenb miwicv md
dpeekd oi` "ecar `l" :xnelk ."cg`e minrt d`n ewxt
iptn "ecar `l xy`" el `xew weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l
"miwl` caer" eli`e ,cala minrt d`n ecenil lr xfeg `edy

minrt d`n ecenil lr xfegd "wicv" `edcg`e,zvxzn jka .
."ecar `l epiid ryx epiid" `iyewd z` wx `xnbd ,dxe`kl

ez `l "miwl` caer epiid wicv epiid" `iyewd eli`e,llk dvx
`ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv" mdipy ixdy
lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit itl "wicv"
caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l "wicv" oia

:oldlcke ,"miwl`"÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦
ì àeä "ãáBò"L ,àeä¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykrz` ¤¥§Ÿ¤

,d"awdøöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä òöîàa àeäL¤§¤§©¨£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤
¯ ,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäì ,òøä,sebdn ¨¨§¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦§©¨

aehdÎxvid miwa`p ,dilr dhilyd lry ,"dphw xir" `xwpd
,rxdÎxvide¯ ,óebä éøáàa Laìúé àlL`l rxdÎxviy ¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

,sebd ixa`a yalzi
`ly ,dyri `ly ,xnelk
edyn aeygi `lye xaci

.rx"dcear"zqqean ef
ytpd ly wa`nd lr
aehÎxvide ziwl`d

,rxdÎxviaúîàa àeäL¤¤¡¤
ìBãb ìîòå äãBáò£¨§¨¨¨
eðéäå ,ãéîz Ba íçläì§¦¨¥¨¦§©§

¯ ;éðBðéaä"ipepia"d lr ©¥¦
megllcinz.rxdÎxvia

rxdÎxvid lelr ea ,oky
ibeprzl de`z xxerl
lre ,dfdÎmlerd
`ly ,de`zd lr hlzydle rxdÎxvia megll "ipepia"d
jk meyn .daygna `le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwpdzrly jildza
.rxdÎxvia wa`nd ly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear

¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà,"caer" `le "car"íLa £¨©©¦¦§¨¤¤§¥
¯ ,øàzädlertd my `ed "caer" .envr mc`d z` oiivnd ©Ÿ©

,ezcear rvn`a zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd
:`ed "car" eli`eíëç äNòð øákL ,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤¤§¨©£¨¨¨

¯ äæ Ck ,Cìî Bà`xwpy "wicv"dcar","'døîâå ãáò øák ¤¤¨¤§¨¨©§¨©
å eäLøâéå ék ãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì,Bì Cìé §©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©¦©§¨§¥©¥¤

¯ .Baø÷a ììç Baìåixg` ,wix - eala rxdÎxvid ly enewn §¦¨¨§¦§
" x`ezd mya `xwp `ed okle ,myn "rx"d z` dpitycar,"'d

"miwl` caer"y ,ixd ."rx"a dnglnd z` xak miiq `ed ,oky
dpeekd "miwl` caer" :"wicv" enk dbixcn dze` epi`
oia ...mzaye" weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl
oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia ,ryxl wicv
zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l "miwl` caer"
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יח.1. ג, ב.2.מלאכי ט, חגיגה



עז zah b"k iriax mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:ryx `ed oi`y `xnbd:úBâøãî ézL ïk íb Lé éðBðéááe©¥¦¥©¥§¥©§¥
¯ "Bãáò àì øLà"å ,"íéäìà ãáBò"rbie lnr `ed oi` ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨

.'d zceara¯ ïë-ét-ìò-óàå,"ecar `l xy`" df,òLø Bðéà §©©¦¥¥¨¨
¯,rxdÎxvid mr wa`nd epnn xcrpy zexnløáò àì ék¦Ÿ¨©

,äl÷ äøáò íeL åéîiî¦¨¨£¥¨©¨
¯xar `ly xacd i`cee

.dxeng dxiar mey einin
Î`lÎzeevnl qgia edf -

;dyrzìk íi÷ íâå§©¦¥¨
Bì øLôàL úBönä©¦§¤¤§¨

¯ ,ïîi÷ì,dyrÎzeevn §©§¨
ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤

¯ ,ílklehia oeery s` ª¨
zepeerd cg` `ed dxez
lvpidl c`n dywy

,epnndéîet ÷éñt àìå§Ÿ¨¦¥
¯ .àñøbîeit wqt `l ¦¦§¨

,recn ,j` .dxez cenlln
`l" `xwp `ed ,jk m`

?"ecarBðéàL àlà¤¨¤¥
íò äîçìî íeL äNBò¤¦§¨¨¦
éãé-ìò ,Bçvðì øöiä©¥¤§©§©§¥
Lôð ìò øéànä 'ä øBà©¥¦©¤¤
èélMä çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦

ìéòì økæpk álä ìò3¯ , ©©¥©¦§¨§¥
,"ipepia"d ly ekxc efy

eytp lr xi`nd iwl`d xe`a egvple ely rxdÎxvia megll
epi` ,`ed eli`e ."ald lr hilyd" gena z`vnpd ziwl`d

."ipepia" zeidl ick rxdÎxvid mr dnglnl wewf?dnl jk lke
BúøBzî Bìháì ììk Bcâðì ãîBò Bøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§¥§¤§§¨§©§¦¨

éøö ïéàå ,BúãBáòå¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrïBâk ,ììk ©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦§¨§
úøaâz éãé ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤

¯ ,"äøçL äøn"ä,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recik ©¨¨§Ÿ̈
oi`dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn dhep `ed

.dcnzdl zirahd dihpd ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd
ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv `ed oi` `linne

.el ixyt`d onfa cenllíéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL éðtîmglidl wewf `ed oi` `linne ¦§¥¤§ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxdaéâeðòz øàLa ïëå§¥¦§¨©£¥
¯ äfä íìBòik ,mdilr hlzydl ick lenrl jixv `ed oi` ¨©¤

éøö ïéà ïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeäïðBaúäì C §ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥¥¨¦§¦§¥
¯ ,'ä úlãâa Ck-ìk,ickúàøéå úòc çeø Búðéaî ãéìBäì ¨¨¦§ª©§¦¦¦¨©©©§¦§©

¯ ,Bçîa 'ä,jk ici lreúBöî ìò øáòì àlL øîMäì §Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§
¯ ,äNòú-àìxac zeyrln xnyi d"awdn ecgt zngny ,jk Ÿ©£¤

ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d"awd iciÎlr xq`py
xxerl ick 'd zelcba opeazdl wewf `ed oi`,Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦

¯,ef dad`n d`vezkeãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§
¯ ,ïlk ãâðk äøBzoi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre ¨§¤¤ª¨

l` dielb dad` eala xxerl ick egena rbiizdl jixv `ed
.d"awd¯ Bì éc àlà,zeevne dxeza mly zeidl ickäáäàa ¤¨©§©£¨

áìa øLà úøzñî§ª¤¤£¤§¥
k,ìàøNé úeìì §¨¦§¨¥

eàø÷pL4."BîL éáäBà" ¤¦§§£¥§
¯dad` icedi lkl ,oky

,d"awdl eala zxzeqn
ef zxzeqn dad`e
cenll ick el dwitqn
in .zeevn miiwle dxez
Îxvia mglidl jixvy
dxez xenyl ick rxd
opeazdl eilr ,zeevne
ick ,z"iyd zlecba
cgtd ybx ekeza xxerl
rpnidl ,d"awdn
Î`lÎzeevn lr xearln
ekeza xxerl oke ;dyrz
- d"awdl zybxen dad`
.d"awd mr cg`zdl ick
eze` `ian df dad`Îybx
cenlle zeevn miiwl
eciÎlry xg`n ,dxez
.d"awd mr cg`zn `ed
mr llk mglidl jixv epi` ,o`k xaecn ezece`y df eli`e
jixv epi` `linne ,zexen`d zeaiqd llba ,rxdÎxvid
zeppeazdn zeraepd dad`e d`xi ly beq eze`l wwcfidl
zeirahd eizepekz mr cgi ,eliaya dwitqn .'d zlecba
,mxa .l`xyin cg` lk rahay ,zxzeqnd ezad` ,zeni`znd

.zinvr dcear jezn el `a df lk oi`àø÷ð Bðéà ïëìå§¨¥¥¦§¨
¯ ,ììk "ãáBò","miwl` caer" `xwp epi`Bæ äáäà ék ¥§¨¦©£¨

¯ úøzñîä,zeevne dxez miiwn `ed dciÎlrBúlòt dðéà ©§ª¤¤¥¨§ª¨
¯ ,ììk BúãBáòå,zinvrd ezcearn zraep dpi`¯ àéä àlà ©£¨§¨¤¨¦

,zxzeqnd dad`dBîëe ,ìàøNé ììëì eðéúBáàî eðúMøé§ª¨¥¥£¥¦§©¦§¨¥§
ïn÷ì øàaúiL5¯ ..epizea`n epl dyexi `id ef dad` cvik ¤¦§¨¥§©¨

,ef dad` xvi - ezcear jezn - `ed `ly xg`n ,miptÎlkÎlr
`ed - "dcear"a elv` xeyw epi` ,zeevnde dxezd z` eneiwe
:zebixcn izy opyi ,envr "ipepia"ay ,ixd ."ecar `l" `xwp
erahay inl qgia `ed xen`d lk ."ecar `l"e "miwl` caer"

.rxd exvi mr mglidl wewf epi`e ecenila cinzn `edóà ïëå§¥©
ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa Bãenìa ãéîúî BðéàL éî¦¤¥©§¦§¦§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ

¯ éðL òáè Bì ìbøää äNòðå ,äìBãb äãîúäaxkfpy itk §©§¨¨§¨§©£¨©¤§¥¤©¥¦
envr libxdy ixg`e - "ipy rah dyrp lbxd"y ,mcewd wxta

,dcnzda cenlle zayl elv` irah xac df ixd ,jkaBì éc©
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àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò

úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò
åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì
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åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà
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יב.3. לז.4.פרק סט, ומד.5.תהלים יט יח, פרק

zah b"k iriax mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ג רביעי יום
,40 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,`k 'nr cr.åúåìéâøî

פרק טו 

"yaek"y in `ed xeab - "exvi z` yaekd xeab edfi`" edfe
.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek z`

miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp

:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln
inyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exacami

el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr iabl
,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray jyna
xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl oi`

.dxez

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

"ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

ytpd ly "rx"a zngel

"rx"l zpzep dpi`e ,zindad

,ynnzdl de`zle ,hytzdl

.dyrna e` xeaic ,daygna

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"läî ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦
íéäìà ãáò ïéa ,òLøì§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦
¯ ,"Bãáò àì øLàì©£¤Ÿ£¨

`xnbd2weqt lr zl`ey
epiid "wicv" epiid :df
epiid ,"miwl` caer"

md miwl` caere wicv ixd ,xnelk ,"ecar `l" epiid "ryx"
zelitk idne ,cg` xac md ecar `l xy`e ryx oke ,cg` xac
oiae "ryx"l "wicv" oia ,milcad ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld
caer" :zvxzn `xnbde ?"ecar `l xy`"l "miwl` caer"
mdipy) edpip ixenb iwicv ediieexz "ecar `l xy`"e "miwl`
dpeyl minrt d`n ewxt dpey dnec epi`e (mixenb miwicv md
dpeekd oi` "ecar `l" :xnelk ."cg`e minrt d`n ewxt
iptn "ecar `l xy`" el `xew weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l
"miwl` caer" eli`e ,cala minrt d`n ecenil lr xfeg `edy

minrt d`n ecenil lr xfegd "wicv" `edcg`e,zvxzn jka .
."ecar `l epiid ryx epiid" `iyewd z` wx `xnbd ,dxe`kl

ez `l "miwl` caer epiid wicv epiid" `iyewd eli`e,llk dvx
`ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv" mdipy ixdy
lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit itl "wicv"
caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l "wicv" oia

:oldlcke ,"miwl`"÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦
ì àeä "ãáBò"L ,àeä¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykrz` ¤¥§Ÿ¤

,d"awdøöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä òöîàa àeäL¤§¤§©¨£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤
¯ ,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäì ,òøä,sebdn ¨¨§¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦§©¨

aehdÎxvid miwa`p ,dilr dhilyd lry ,"dphw xir" `xwpd
,rxdÎxvide¯ ,óebä éøáàa Laìúé àlL`l rxdÎxviy ¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

,sebd ixa`a yalzi
`ly ,dyri `ly ,xnelk
edyn aeygi `lye xaci

.rx"dcear"zqqean ef
ytpd ly wa`nd lr
aehÎxvide ziwl`d

,rxdÎxviaúîàa àeäL¤¤¡¤
ìBãb ìîòå äãBáò£¨§¨¨¨
eðéäå ,ãéîz Ba íçläì§¦¨¥¨¦§©§

¯ ;éðBðéaä"ipepia"d lr ©¥¦
megllcinz.rxdÎxvia

rxdÎxvid lelr ea ,oky
ibeprzl de`z xxerl
lre ,dfdÎmlerd
`ly ,de`zd lr hlzydle rxdÎxvia megll "ipepia"d
jk meyn .daygna `le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwpdzrly jildza
.rxdÎxvia wa`nd ly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear

¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà,"caer" `le "car"íLa £¨©©¦¦§¨¤¤§¥
¯ ,øàzädlertd my `ed "caer" .envr mc`d z` oiivnd ©Ÿ©

,ezcear rvn`a zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd
:`ed "car" eli`eíëç äNòð øákL ,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤¤§¨©£¨¨¨

¯ äæ Ck ,Cìî Bà`xwpy "wicv"dcar","'døîâå ãáò øák ¤¤¨¤§¨¨©§¨©
å eäLøâéå ék ãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì,Bì Cìé §©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©¦©§¨§¥©¥¤

¯ .Baø÷a ììç Baìåixg` ,wix - eala rxdÎxvid ly enewn §¦¨¨§¦§
" x`ezd mya `xwp `ed okle ,myn "rx"d z` dpitycar,"'d

"miwl` caer"y ,ixd ."rx"a dnglnd z` xak miiq `ed ,oky
dpeekd "miwl` caer" :"wicv" enk dbixcn dze` epi`
oia ...mzaye" weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl
oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia ,ryxl wicv
zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l "miwl` caer"
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íéøîà éèå÷éì
äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé

íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö
ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá

äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä
íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä

úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî
ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ

íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà
åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî

éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå
úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå .åáø÷á ììç åáìå åì êìéå
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יח.1. ג, ב.2.מלאכי ט, חגיגה



zahעח d"k iyiy mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ה שישי יום
,42 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå æè ÷øô,ak 'nr cr.[åòáèá

פרק טז 

d`vezk znxbpd dad` iciÎlr e` ,rxd exvi mr mglidle
zxzeqnd dad`d z`ad iciÎlr ,miptÎlkÎlr ,e` ,zeppeazdn

.ielib icil ely
iptn ,"miwl` caer" `xwp "ipepia"y epcnly dnl xywda
ie`xd on - zindad eytpa mglidle zeyw rbiizdl eilry
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly exn`na xn`pd z` siqedl
."micear zexer" oeyln `id "dcear" dlndy ,yhiee`aeiln
dxez xtq eilr aezkl slw ,dnda ly dar xern xevil ick
,icedi ly ezceara mb jk .jyenne ax ceaira jxev yi -
,y"xdn iaxd lr mixtqn .jkcfdl ick ,dribi daxd dyexc
,"dcear"l ezkxa z` ywae ,cg` ciqg eil` qpkp zg` mrty
`l` ,rcei ip` oi` - "dcear" `id dn ,iax :`hazd ezywaa
zxez ...aeh xac edfy oian ip` - da dvex ip` oi`y dcaerdn
miny z`xie dxez ipipry ,jkl ax lwyn dpzp zeciqgd

mr cgi ,j` .envr mr dax dribin ,"dcear"n d`vezk e`eai
yrx miwdl dpeekd oi` "dcear"y ,zeciqg epze` zcnln ,jk
mrt rny yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd .dlende
zeidl dkixv "dcear"y ayeg "mler"d - :owfd epax mya
"yaka dlr" :zeidl jixv :ixnbl heyt xacd ,dlendae yrxa
miler dciÎlr dbixcn oirk `id "yak") zvwna milrznyk -
`ae" ,eaiaq dyrpa opeazn mc`de - "aaeql dpte" ,(dlrnl
lr fnex mexc cv) xzei mg el didp - "zinexc oxwl el
xe` didp - "zigxfn" ,(xzei mg zeinexcd zevx`a ,zening
jk iciÎlr - "zipetv zigxfn" ,(ynyd zgixf oeyln) xzei

`edy cr ,"ipetv" `xwpd rxdÎxvid z` mb mixi`n,l ribn
,dyecwe aeh - rxdÎxvidn miyer - "ziaxrn zipetv"
zernyn edfy ,weznl xnn ,"`wznl exixnn" eze` miktdn

.zewizne zeaixr oeyln - "ziaxrn" dlnd

.æè ÷øtiepiya ,mpyi mipte` ipyy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
iciÎlr ,zindad ytpd ly rahdÎlbxddcearzelbzde zexxerzd - :

z`xwp efe - d"awd zlecba zeppeazdd iciÎlr d"awdl dad`d

alay zxzeqnd dad`d zexxerzd - ;dnily dcear ,"dnz dcear"

- d"awdl l`xyin cg` lk

xvei mc`d oi` ef dad`

dyexi `id `l` ,ezceara

ly ezceare ,epizea`n epl

z`hazn jka mc`d

.cala dad`d zexxerzda

eze` ,`ad wxtd zligza

xiaqi ,cenll micner ep`

ly mzceara :owfd epax

,"lecb llk" epyi "mipepia"d

lr leynle helyl - `ede

.zindad ytpd ly rahd

úãBáòa ìBãb ììk äæå§¤§¨¨©£©
ìå ìLîì àeä øwòä :íéðBðéáì 'äììçaL òáhä ìò èìL §¥¦¨¦¨¦§Ÿ§¦§Ÿ©©¤©¤¤¨¨

,éìàîOädnewny zindad ytpd ly rahd epiid ,alay - ©§¨¦
,alay il`nyd llgaLôpì øéànä 'ä øBà éãé-ìò©§¥©¥¦©¤¤

,çnaL úéäìàä,jkÎiciÎlre -ìå,álä ìò èìLick - ¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©§¦§Ÿ©©¥
"ipepia"dylkeiwewf `ed ,zindad ytpd zee`za helyl

,"ald lr hily gen" oiprl sqep ,ynzydl ,zeniieqn zepigaa
zpigan ef dxfr mbe - dxi`n ziwl`d ytpdy iwl`d xe`a mb
,d"awd zlecba ezewnrzd iciÎlr ,zeidl dleki ,'ied xe`
ãéìBäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úìãâa Bçîa ïðBaúnLk§¤¦§¥§Ÿ¦§ª©¥¨§¦

Búðéaî,d"awd zlecba ezpadn -'ä úàøéå úòc çeø ¦¦¨©©©§¦§©
,Bçîa,eilr drityn ef d`xi -"òøî øeñ" úBéäì- §Ÿ¦§¥¨

ixeqi`níäéøác ìL ì÷ øeqà elôàå ,ïðaøãe àúéøBàc§©§¨§©¨¨©£¦¦©¤¦§¥¤
,íBìLå-ñç,eze` dlivn ,mixen`d mixeqi`d ibeq lkn - ©§¨

mbe ;egena xxern `edy 'd z`xi dze`iciÎlr xxeri
:d"awd zlecba ezeppeazdéðîéä ììça Baìa 'ä úáäàå- §©£©§¦¤¨¨©§¨¦

,ziwl`d ytpd ly dad`d ly dnewnäöéôçå ä÷éLça©£¦¨©£¦¨
íei÷a Ba ä÷áãì,meiw iciÎlr -,ïðaøãe àúéøBàc úBönä §¨§¨§¦©¦§§©§¨§©¨¨

ãâðkL äøBz ãeîìúå§©§¨¤§¤¤
.ïlklk cbpky - ª¨

iciÎlr ixdy ,zeevnd
cenile zeevnd meiw
mr icedi waczn ,dxez
xaqedy itk ,d"awd
okl ,mincewd miwxta
dad`d eze` dripn
cenlle zeevn miiwl
eala xvei mc`yk .dxez
d"awdl ziybx dad`
meiwl eze` d`ian `ide)
dielb d`xie ,(zeevn
,ixd el yi - (zexiar xearln eze` zrpend) egena d"awdn
eze` ze`iand ,d`xie dad` oze` ,iriaxd wxta xaqedy itk
yxeyd ode ,zeevnd b"ixza zexidfle ,izin` meiwl
Î`ldÎzeevn zxiny lye dyrdÎzeevn meiw ly "zeinipt"de
'ied zelcba opeazne wnrzn mc`y ,xacd okzi ,mxa .dyrz
zeielb d`xie dad` ekeza xevil leki `ed oi` okÎitÎlrÎs`e
jk lr - ealae egena zexzqen zex`yp od .d"awdl zeiybxe
dad`d zeyalzn ,df dxwna mby ,oldl owfd epax xne`
,zeevnd dyrna - "dpeaz" odl `xew owfd epax - d`xide

.zeiybxe zeielb d`xie dad` iciÎlr oze` miiw eli`køúéå§¤¤
éøö ,ïk ìòíà íbL ,íéðBðéáì äãBáòa ìBãb ììk òãéì C ©¥¨¦¥©§¨¨©£¨©¥¦¤©¦

ãé ïéà,gek oi` -úâOî Búðéa çeøå BìëN,jk icil cr - ¥©¦§§©¦¨©¤¤
lkeiyøòBa Baì äéäiL ,Baì úelbúäa 'ä úáäà ãéìBäì§¦©£©§¦§©¦¤¦§¤¦¥
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íéøîà éèå÷éì
äæå æè ÷øôø÷éòä íéðåðéáì 'ä úãåáòá ìåãâ ììë

òáèä ìò èåìùìå ìåùîì àåä
éìàîùä ììçáùúéäìàä ùôðì øéàîä 'ä øåà é"ò

úìåãâá åçåîá ïðåáúîùë áìä ìò èåìùì åçåîáù
ä"á ñ"àåçåîá 'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì

øåñéà åìéôàå ïðáøãå àúééøåàã òøî øåñ úåéäììù ì÷
ä÷éùçá éðîéä ììçá åáìá 'ä úáäàå å"ç íäéøáã

úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì äöéôçåïðáøãå àúééøåàã
ìåãâ ììë òãéì êéøö ïë ìò øúéå .ïìåë ãâðëù ú"úå

íéðåðéáì äãåáòáåúðéá çåøå åìëù ãé ïéà íà íâù
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zah c"k iying mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ד חמישי יום
,`k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,42 'nr cr.ììë

¯,zrkúøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤
äöBø ïk-íà-àlà ,Bæ¤¨¦¥¤
¯ .Búeìéâøî øúBé ãîìì¦§Ÿ¥¥§¦
dad` xxerl eilr ,f`y
ick ,eala ziygen

ixcb z` uextl ,wfgzdl
itkn xzei cenlle ,rahd
cenll ick ,mxa .ezelibx
`ed oi` ,ezelibx itk wx

."dcear" meyl wewf

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`e`ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl

,cala minrt d`n cnel
oi`caer" `xwp `ed

mrtd llbae "miwl`
dzg`d`nd lr ztqepd

caer" `xwp xak `ed -
itk - `l` ?"miwl`
cenll icky ,xaqedy
wewf ,ezelibxn xzei
"dcear"l mc`d
,rxdÎxvid mr dnglnle
itke ,ahid xacd oaei

:jiynn "`ipz"dy,eðéäå§©§
íäéîéaL íeMîinia - ¦¤¦¥¤

,`xnbde cenlzd inkg
ì úeìéâøä äéäìk úBðL ¨¨¨§¦¦§¨

,íéîòt äàî ÷øt- ¤¤¥¨§¨¦
jk myl ewwfp `l ,okle
df didy oeik ,"dcear"l
ick ,eli`e .lbxday xac

mrt cenllzg`,ztqep
edfy ,zencewd d`nd lr
eid ,mzelibxn xzei

caer" `xwp `ed ,ef dcigi mrt llbae - "dcear"l mikixv
."miwl`àøîba íúä àúéàãkmy mi`ven ep`y enk - ¦§¦¨¨¨©§¨¨
:`xnbaéñøt øNòì íéøkNpL íéønç ìL ÷eMî ìLî̈¨¦¤©¨¦¤¦§¨¦§¤¤©§¥
àæeæawgxn xear cg` fef ly xkya mnvr z` mixikynd - §¨

,ze`qxt xyr ly,éæeæ éøúa éñøt øNò ãçàìeipya - §©©¨¨©§¥¦§¥¥
,mifefàeäL éðtî,ztqepd `qxtdy -,íúeìéâøî øúBé- ¦§¥¤¥¥§¦¨

eze` .sqep fef - ztqepd zg`d `qxtd xear migwel md okl
d`n cnely ina mb xacminrtzg`eitkn xzei edf ,oky -

,ezelibx,úçàå äànä íòtä úàæ ïëìådcigie zg` mrt - §¨¥Ÿ©©©©¥¨§©©
,ef,ïlk ãâðk äìe÷L ¯ åéøeòpî ìbøäL úeìéâøä ìò äøúéä©§¥¨©¨§¦¤ª§©¦§¨§¨§¤¤ª¨

ïäéab ìò äìBòå,dzlrna -úBéäì ,æò øúéå úàN øúéa §¨©©¥¤§¤¤§¥§¤¤¨¦§
;"íéäìà ãáBò" àø÷ð?dnl jk lke -ì éãkL éðtîúBpL ¦§¨¥¡Ÿ¦¦§¥¤§¥§©

éøö ,úeìéâøä òáèéãé ìò ,'äì äáäàä úà øøBòì C ¤©¨§¦¨¦§¥¤¨©£¨©©§¥
,Bçîa 'ä úlãâa ïðBaúnLeze` d`ian ef zeppeazde - ¤¦§¥¦§ª©§Ÿ

ìéìàîOä ììçaL òáhä ìò èìLly dnewn ,alay - ¦§Ÿ©©¤©¤¤¨¨©§¨¦
,rxdÎxvide zindad ytpdúéîäaä Lôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤©§¥¦

äpnnL ,ätìwänL¤¥©§¦¨¤¦¤¨
òáhä àeägekae - ©¤©

ecia yi ,ef dad`
,ixd .rahd lr xabzdl
rahd lr ezexabzdy
dad`n d`vezk znxbp
zeppeazddn d`ad

.d"awd zlecbaBæå- §
ytpd lr zexabzdd
znxbpd zindad
d`ad dad`n d`vezk

,zeppeazdd iciÎlràéä¦
änz äãBáòdcear - £¨©¨

,dnilye d`ln.éðBðéáì§¥¦
Bàezceara ztqep jxc -

:"ipepia"d lyúà øøBòì§¥¤
úøzñîä äáäàä̈©£¨©§ª¤¤

,BaìaLx`yiz `ly - ¤§¦
`l` ,eala zxzqen

,dzelble dxxerlìLîì¦§Ÿ
òáhä ìò dãé-ìò©¨¨©©¤©

,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦
,alay,øöiäå òáhä íò íçläì ,äãBáò ïk íb àø÷ð BfL¤¦§¨©¥£¨§¦¨¥¦©¤©§©¥¤

.Baìa úøzñîä äáäàä øøBònL éãé-ìòoiicr ef oi` - ©§¥¤§¥¨©£¨©§ª¤¤§¦
."dcear" meyn jka xak yi ,mxa ,dnz dcearïk-ïéàM-äî©¤¥¥

ììk äîçìî Bì ïéàLkz` xxerl dceare dngln `l mb - §¤¥¦§¨¨§¨
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עט zah d"k iyiy mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ה שישי יום
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,icedi ly ezceara mb jk .jyenne ax ceaira jxev yi -
,y"xdn iaxd lr mixtqn .jkcfdl ick ,dribi daxd dyexc
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היום יום . . . פד

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית 

אויף איין נפש הטבעית.

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יִחידּות:  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט 
וואסער זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם 

זָאגט, ַאז דָאס איז א סימן ברכה.

ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ֵעֶדן[  ָמתֹו  ִנְשׁ ְמהֹוַרַיי"צ  ]=ַאְדמֹו"ר   ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  )ּכְ
ם אֹוֵמר  ַעל ׁשֵ ַהּבַ ּיֹאְמרּו ׁשֶ ים ַמִים ׁשֶ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ם טֹוב: ּכְ ַעל ׁשֵ ים ַמִים אֹוֵמר ַהּבַ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ַמִים. ַוּיֹאַמר:( ּכְ

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען 
דעם חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי 
כחו, זעהן פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז 

זיי מדריך.

ָכל  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַהִהְתַוֲעדּויֹות:  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַהְכָרַזת 
ְך  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  אֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ הּוא  ִאם  ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ַעל  אֹוַרְייָתא  ּדְ ִמְצָוה  ִהיא  יֹום 
ֹכחֹו  ּבְ ֶ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ חֹוב ּגָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פה היום יום . . . 

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ִתיָחה[ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּלֵ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד לֹא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ּבְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר 
האדיץ.

אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א 
חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע 

ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

ָבא  ַהּסָ ל  ׁשֶ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ֶמה  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ַאל  ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
 – ֵהן  ַהֲחִסידּות'  ְרֵכי  'ּדַ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ֲחִסידּות?  ּבַ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ּוֶמה  ַהֲחִסידּות',  'ַדְרֵכי  ּבְ
ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ַחּיּות,  ִהיא  'ֲחִסידּות'  ַאֲהָבה.  ּבְ ּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַאַחת,  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ִיְהיּו  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ׁשֶ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא-טֹוב", ׁשֶ ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

און  וגבולים,  מצרים  פון  ארויסגעהן  דער  איז  מצרים  יציאת  אאמו"ר:  משיחות 
חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א 
הפרש: יצי"מ איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. 
יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער 
אין וועלט. ד. ה. זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול 
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היום יום . . . פו
פון וועלט. ארָאּפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין 

איז באמת גוט, ווייל דָאס איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא  ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ֵדי ְלֵצאת ֵמַהּמֵ ּכְ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ּגְֹרׁשּו  ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקלֹט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ְיֵדי  ַעל  ג[  ]ֻמּשָׂ ֶזה  ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוב,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֶאת 

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ּוָ ְלַהּכַ ַמְתִאים  "ְוַתְכִניַע",  ְלֵתַבת  ר"  "ּוְתַמּגֵ ין  ּבֵ ְקָצת  ַמְפִסיִקים  יִנים"  ְלׁשִ "ְוַלּמַ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ת ֹנַגּה  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ׁשֶ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  טבת כ' ראשון יום

לבדיקה? שנלקחה לאחר מזוזה קביעת על לברך צריך האם

Ì„˜Â :Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰¿…∆
.‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»

צריך  וקובעה כשחוזר האם – לבודקה כדי מזוזה המסיר
לברך?

סק"א)ה'ברכיֿיוסף' רפט סי' יו"ד תשובה בפתחי את (הובא הביא
ודעתו  לבדקה המזוזה הסיר "אם למודים': ה'לשון דברי
וקובעה". כשחוזר יברך אם להסתפק יש ולקבעה, לחזור
שהרי  בזה" הספק מקום ידעתי "לא הברכיֿיוסף: והקשה
בו, ולהתעטף לחזור דעת על טליתו שפשט למי דומה זה

לברך צריך סי"ד)שאינו ח סי' באו"ח במזוזה (כמבואר ותירץ: !
במהלך  פסול" ימצא "שמא חשש יש כי להסתפק יש אכן
לחזור  בדעתו היה לא הסיר שכאשר ונמצא הבדיקה
על  לברך שלא האחרונים רוב כתבו למעשה אך ולקובעה.

קצר זמן תוך מחזירה אם לבדיקה שהסירה 'חובת מזוזה (ראה

יד) סע' פי"א .הדר'
הלכה  ללמוד יש לטלית מזוזה בין מההשוואה אמנם,
לחזור  ורוצה מעצמה המזוזה נפלה כאשר – במזוזה אחרת

טליתו" נפל כמו לברך, ודאי "צריך שם)ולקובעה .(ברכ"י
אחרת  מזוזה וקובע מהפתח מזוזה המוריד דין ומה

במקומה?
שיק רפה)המהר"ם סי' יו"ד אך (שו"ת לברך, שצריך פסק

המהרש"ג נז)תלמידו סי' יו"ד שהיות (שו"ת וסובר עליו חלק
לברך  ואין אחרת, מצוה זו אין הפתח באותו וקובע וחוזר

כך שם)על הדר' 'חובת .(וראה
המזוזה  מן שפטור לארץ בחוצה בית שוכר בדין והנה,

יום סכ"ב)שלשים רפו סי' יור"ד ובשו"ע ה"י, הרבי(לקמן כתב (ספר –

(81 עמ' בהכנס המנהגים תיכף המזוזות לקבוע מנהגינו ..." :
יום  שלשים שבמלאות אלא ברכה, שבלי ומובן לבית,
ביפה  להחליפה מותר והרי לבודקה, אחת מזוזה נוטלים
ומכוונים  בברכה, החדשה קובעים ובמילא ממנה, יותר
יש  ומכאן הדלתות..". שאר כל שעל אלו גם להוציא
אחרת  במזוזה מזוזה המחליף הרבי שלדעת להוכיח

עליה מברך – תערב)במקומה עמ' והערות ציונים עם הזקן רבינו .(סידור

ה'תשע"ה  טבת כ"א שני יום מונה  שהרמב"ם במספרים הדיוק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úàöîð¦§¥¨
.äøBz -øôñ ìñBt ïäî ãçà ìëaL ,ïä íéøác íéøNòL ãîì̈¥¤¤§¦§¨¦¥¤§¨¤¨¥¤¥¥¤¨

לעיל המפרשים: הט"ז)והקשו פסול (פ"א הרמב"ם כתב
ומדוע  פסול", – תלוי ומקצתו בשיטה השם "מקצת נוסף:

הפסולים? עשרים בין כאן זה פסול הזכיר לא
שכתב מי סרע"ד)ויש ח"ג רבינו (תשב"ץ שכחו ספק ש"בלי

שכח  שהרמב"ם לומר ביותר תמוה אך – כאן" למנותו
ועוד, אלו! הלכות בתחילת בעצמו שהזכיר פסול למנות

ידוע (קסב))הרי א'תקלו סי' הרדב"ז מספר,(שו"ת מדגישים שכאשר
כדי  זה הרי – דברים' 'עשרים הרמב"ם כאן שציין כמו

אחד! פרט אפילו יושמט שלא לוודא
באופן  הפסולים את מנה שהרמב"ם לומר נראה ולכן
שלם, מספר שהוא עשרים למספר יגיעו שבסךֿהכל כזה
א) כאן: הראשונים הפסולים משלושת היא לכך וההוכחה
בהמה  עור על שנכתב ב) טמאה. בהמה עור על נכתב אם

לשם  שלא מעובד שהיה ג) מעובד. שאינו ספר טהורה
היה  אם אחד, כדבר למנותם יכל שהרמב"ם ולמרות תורה.
שעבדוהו  טהורה בהמה עור על "שיכתב חיובית, לשון נוקט
פסולים  לשלשה אותם חילק מכלֿמקום תורה", ספר לשם

דברים'. 'עשרים של כולל לסכום להגיע בכדי –
בשיטה  השם "מקצת של לפסול בנוגע גם מובן ומכך
משאר  באחד הרמב"ם אותו כלל שבודאי תלוי" ומקצתו
כדי  בפניֿעצמו, כפסול אותו מנה שלא אלא הפסולים

דווקא. עשרים למספר להגיע
לומר עכ"פ)ויש הי"ט:(בדוחק בפסול נכלל זה שפסול

באמצע  רווח שנתן היינו כשירה", הכתב בשאר ִ"שכתב
שנכלל  מובן - השיטות בין רווח לתת שאין וכיון השיטות.
ומקצתו  השיטה בתוך שמקצתו באופן יכתוב שלא גם בזה

פסול זה הרי ה' לשם שבנוגע – הרמב"ם למעלה שפירש (כמו

.לעיל)
(e"nyz ipiny t"y zgiyn ± ck 'iq zekln oii)

ה'תשע"ה  טבת כ"ב שלישי יום ציצית? ללבוש חייבים האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰íãà ïéàL ét-ìò-óà©©¦¤¥¨¨
¯ úéöéö dá äNòiL éãk da óhòúäìe úélè Bì úBð÷ì áiçî§ª¨¦§©¦§¦§©¥¨§¥¤©£¤¨¦¦

.Bæ äåönî Bîöò øèôiL ãéñç íãàì éeàø ïéà¥¨§¨¨¨¦¤¦§Ÿ©§¦¦§¨
בגד  ללבוש הדין מן חיוב שאין משמע הרמב"ם מלשון
זו. ממצוה להיפטר ראוי לא חסיד' של'אדם אלא ציצית עם
במצות  זהיר אדם יהא 'לעולם כתב: הבאה בהלכה אך

כולן', המצוות כל בה ותלה שקלה הכתוב שהרי  ציצית
מצאנו  וכן לחסיד, רק ולא אדם לכל שהכוונה ומשמע

ב)בגמרא קיג, לו (פסחים שאין מי . . לשמים מנודין 'שבעה :
אדם. לכל חיוב זהו כן ואם בבגדו', ציצית

התוספות דברי לפי שביארו ואין)ויש ד"ה אדם (שם שרק ,
מי  אך לשמים, מנודה נקרא לובשה ואינו ציצית לו שיש

             


       

        
       

   
     

      

       
      

        
      

         
        

     





























המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' א

             

        
        

  
       

         
         

   
        

         
           

          
          
        

    
        

      
       

         
         
          

   

         
         

      
      

        
          

       
     

   
         

        
       

           
         

        
         

        
        

        




















































































המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' ב



פז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  טבת כ' ראשון יום

לבדיקה? שנלקחה לאחר מזוזה קביעת על לברך צריך האם

Ì„˜Â :Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰¿…∆
.‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»

צריך  וקובעה כשחוזר האם – לבודקה כדי מזוזה המסיר
לברך?

סק"א)ה'ברכיֿיוסף' רפט סי' יו"ד תשובה בפתחי את (הובא הביא
ודעתו  לבדקה המזוזה הסיר "אם למודים': ה'לשון דברי
וקובעה". כשחוזר יברך אם להסתפק יש ולקבעה, לחזור
שהרי  בזה" הספק מקום ידעתי "לא הברכיֿיוסף: והקשה
בו, ולהתעטף לחזור דעת על טליתו שפשט למי דומה זה

לברך צריך סי"ד)שאינו ח סי' באו"ח במזוזה (כמבואר ותירץ: !
במהלך  פסול" ימצא "שמא חשש יש כי להסתפק יש אכן
לחזור  בדעתו היה לא הסיר שכאשר ונמצא הבדיקה
על  לברך שלא האחרונים רוב כתבו למעשה אך ולקובעה.

קצר זמן תוך מחזירה אם לבדיקה שהסירה 'חובת מזוזה (ראה

יד) סע' פי"א .הדר'
הלכה  ללמוד יש לטלית מזוזה בין מההשוואה אמנם,
לחזור  ורוצה מעצמה המזוזה נפלה כאשר – במזוזה אחרת

טליתו" נפל כמו לברך, ודאי "צריך שם)ולקובעה .(ברכ"י
אחרת  מזוזה וקובע מהפתח מזוזה המוריד דין ומה

במקומה?
שיק רפה)המהר"ם סי' יו"ד אך (שו"ת לברך, שצריך פסק

המהרש"ג נז)תלמידו סי' יו"ד שהיות (שו"ת וסובר עליו חלק
לברך  ואין אחרת, מצוה זו אין הפתח באותו וקובע וחוזר

כך שם)על הדר' 'חובת .(וראה
המזוזה  מן שפטור לארץ בחוצה בית שוכר בדין והנה,

יום סכ"ב)שלשים רפו סי' יור"ד ובשו"ע ה"י, הרבי(לקמן כתב (ספר –

(81 עמ' בהכנס המנהגים תיכף המזוזות לקבוע מנהגינו ..." :
יום  שלשים שבמלאות אלא ברכה, שבלי ומובן לבית,
ביפה  להחליפה מותר והרי לבודקה, אחת מזוזה נוטלים
ומכוונים  בברכה, החדשה קובעים ובמילא ממנה, יותר
יש  ומכאן הדלתות..". שאר כל שעל אלו גם להוציא
אחרת  במזוזה מזוזה המחליף הרבי שלדעת להוכיח

עליה מברך – תערב)במקומה עמ' והערות ציונים עם הזקן רבינו .(סידור

ה'תשע"ה  טבת כ"א שני יום מונה  שהרמב"ם במספרים הדיוק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úàöîð¦§¥¨
.äøBz -øôñ ìñBt ïäî ãçà ìëaL ,ïä íéøác íéøNòL ãîì̈¥¤¤§¦§¨¦¥¤§¨¤¨¥¤¥¥¤¨

לעיל המפרשים: הט"ז)והקשו פסול (פ"א הרמב"ם כתב
ומדוע  פסול", – תלוי ומקצתו בשיטה השם "מקצת נוסף:

הפסולים? עשרים בין כאן זה פסול הזכיר לא
שכתב מי סרע"ד)ויש ח"ג רבינו (תשב"ץ שכחו ספק ש"בלי

שכח  שהרמב"ם לומר ביותר תמוה אך – כאן" למנותו
ועוד, אלו! הלכות בתחילת בעצמו שהזכיר פסול למנות

ידוע (קסב))הרי א'תקלו סי' הרדב"ז מספר,(שו"ת מדגישים שכאשר
כדי  זה הרי – דברים' 'עשרים הרמב"ם כאן שציין כמו

אחד! פרט אפילו יושמט שלא לוודא
באופן  הפסולים את מנה שהרמב"ם לומר נראה ולכן
שלם, מספר שהוא עשרים למספר יגיעו שבסךֿהכל כזה
א) כאן: הראשונים הפסולים משלושת היא לכך וההוכחה
בהמה  עור על שנכתב ב) טמאה. בהמה עור על נכתב אם

לשם  שלא מעובד שהיה ג) מעובד. שאינו ספר טהורה
היה  אם אחד, כדבר למנותם יכל שהרמב"ם ולמרות תורה.
שעבדוהו  טהורה בהמה עור על "שיכתב חיובית, לשון נוקט
פסולים  לשלשה אותם חילק מכלֿמקום תורה", ספר לשם

דברים'. 'עשרים של כולל לסכום להגיע בכדי –
בשיטה  השם "מקצת של לפסול בנוגע גם מובן ומכך
משאר  באחד הרמב"ם אותו כלל שבודאי תלוי" ומקצתו
כדי  בפניֿעצמו, כפסול אותו מנה שלא אלא הפסולים

דווקא. עשרים למספר להגיע
לומר עכ"פ)ויש הי"ט:(בדוחק בפסול נכלל זה שפסול

באמצע  רווח שנתן היינו כשירה", הכתב בשאר ִ"שכתב
שנכלל  מובן - השיטות בין רווח לתת שאין וכיון השיטות.
ומקצתו  השיטה בתוך שמקצתו באופן יכתוב שלא גם בזה

פסול זה הרי ה' לשם שבנוגע – הרמב"ם למעלה שפירש (כמו

.לעיל)
(e"nyz ipiny t"y zgiyn ± ck 'iq zekln oii)

ה'תשע"ה  טבת כ"ב שלישי יום ציצית? ללבוש חייבים האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰íãà ïéàL ét-ìò-óà©©¦¤¥¨¨
¯ úéöéö dá äNòiL éãk da óhòúäìe úélè Bì úBð÷ì áiçî§ª¨¦§©¦§¦§©¥¨§¥¤©£¤¨¦¦

.Bæ äåönî Bîöò øèôiL ãéñç íãàì éeàø ïéà¥¨§¨¨¨¦¤¦§Ÿ©§¦¦§¨
בגד  ללבוש הדין מן חיוב שאין משמע הרמב"ם מלשון
זו. ממצוה להיפטר ראוי לא חסיד' של'אדם אלא ציצית עם
במצות  זהיר אדם יהא 'לעולם כתב: הבאה בהלכה אך

כולן', המצוות כל בה ותלה שקלה הכתוב שהרי  ציצית
מצאנו  וכן לחסיד, רק ולא אדם לכל שהכוונה ומשמע

ב)בגמרא קיג, לו (פסחים שאין מי . . לשמים מנודין 'שבעה :
אדם. לכל חיוב זהו כן ואם בבגדו', ציצית

התוספות דברי לפי שביארו ואין)ויש ד"ה אדם (שם שרק ,
מי  אך לשמים, מנודה נקרא לובשה ואינו ציצית לו שיש

             


       

        
       

   
     

      

       
      

        
      

         
        

     





























             

        
        

  
       

         
         

   
        

         
           

          
          
        

    
        

      
       

         
         
          

   

         
         

      
      

        
          

       
     

   
         

        
       

           
         

        
         

        
        

        






















































































v"ndqeפח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ובכך  ציצית. עם בגד ולהשיג לטרוח צריך אינו לו שאין
אדם  שאין נאמר זו בהלכה כי הרמב"ם, דברי גם מיושבים
בהלכה  אך בלבד, חסידות מידת וזו טלית' לו 'לקנות חייב
נאמר  כך ועל יד בהישג ציצית לו שיש מי על מדובר הבאה

ללובשה להיזהר אדם כל ב)שעל ד, סי' ח אליעזר .(ציץ
להיזהר  שצריך ללמד הרמב"ם כוונת שביארו: ויש
לאדם  ויש המצוה, עצם מצד א) טעמים: משני בציצית
וזה  מחויב, אינו עדיין אם אף חיוב לידי עצמו את להביא
המביאה  ציצית של מעלתה מצד ב) לחסיד. דוקא שייך
'שהרי  הבאה: בהלכה הרמב"ם כדברי המצוות, כל לקיום
וראיתם  שנאמר כולן המצוות כל בה ותלה שקלה הכתוב
להיזהר  אדם לכל יש ולכן ה'', מצוות כל את וזכרתם אותו

כדי  לקנות צריך כנפות ארבע של בגד לו אין אם וגם בה
ציצית מצות נה)לקיים סי' ב נדברו .(אז

לקנות  חיוב שיש מהראשונים רבים מדברי משמע וכן
ציצית מצות לקיים כדי כנפות ארבע של תוספות בגד (ראה

טז) סי' השמים מן שו"ת לט. פט"ו, שלח עזרא אבן השני. בתירוץ שם .פסחים
לבישת  אי על כתב סק"ז) ב או"ח (פס"ד צדק' וה'צמח
מידת  זה ואין . . ח"ו עכשיו אדם שום יעשה לא 'זה ציצית:
וראיתם  שכתוב כמו דאורייתא, מצוה אם כי לבד חסידות

הרבי ומוסיף וזכרתם'. מו)אותו ע' ח"א ומנהג הלכה מאחר (שערי :
הרי  המצוות, כל זכירת עם ציצית מצות את מקשר והפסוק
סיבת  גם כך שעה, ובכל עת בכל היא הזכירה שמצות כשם

הזמן. כל להיות צריכה הציצית ראיית שהיא הזכירה

ה'תשע"ה  טבת כ"ג רביעי יום איסור? מאכל על מברכים האם

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰øác ìëBàä ìk̈¨¥¨¨
älçzá àì ,åéìò Cøáî Bðéà ¯ äââLa ïéa ,ïBãæa ïéa ¯ øeñàä̈¨¥§¨¥¦§¨¨¥§¨¥¨¨Ÿ©§¦¨

á àìå.óBq §Ÿ©
במשנה הוא ההלכה א)מקור מה, מי (ברכות כי האומרת

סבור, ו"רבינו לזימון. להצטרף יכול אינו אסור מאכל שאכל
דאין  לומר רוצה מזמנין' ד'אין במתניתין שאמרו מה

משנה)מברכים" וכתב:(לחם הרמב"ם על חולק הראב"ד אבל .
ש'אין  אלא מברכין, אין אמרו שלא גדולה טעות בזה "טעה
יברכו  לא למה וסוף תחילה ברכה אבל עליהן'.. מזמנין

ונהנו". הואיל
הט"ז כתב המחלוקת סק"א)ובביאור קצו סי' שבאוכל (או"ח :

באוכל  ונחלקו יברך, שלא סובר הראב"ד גם במזיד איסור
לברך  צריך הראב"ד לדעת – איסור שזה ידע שלא בשוגג
לדין  דומה והדבר לברך אין בשוגג גם הרמב"ם לדעת ואילו
צריך  שהמוכר הלוקח, ואכלו לחברו איסור מאכל המוכר

הדמים את לו סי"ג)להחזיר קיט סי' לא (יו"ד כאילו "דהוי
כלל", אכל לא כאילו – ברכה לגבי "נחשב גם וכך אכלו",

לברך. צורך ואין
כך: על להקשות שיש אלא

למה  וסוף תחילה ברכה "אבל בהשגתו: כתב הראב"ד

בברכה  והן ראשונה בברכה הן שחולק היינו יברכו", לא
האחרונה, הברכה לגבי רק הוא בשוגג הנידון ואילו אחרונה
"לא  כי שיברך, מודה הרמב"ם גם הראשונה בברכה שכן
של  שהוא יודע אינו שהרי מברך אינו בשגגה למימר שייך

משנה)איסור" ברכה (כסף לגבי גם חולק שהראב"ד ומכך .
במזיד! באוכל גם היא שהמחלוקת מוכח – ראשונה

שנמצא  מי לגבי הט"ז דברי בהמשך מובנים הדברים אך
לא  הרמב"ם שלדעת איסור, דבר לאכול והוצרך בסכנה
ברכה  יברך שלא הרמב"ם סבור שבשוגג כשם כי יברך
יבין, מי ו"שגיאות איסור שזה לו שנודע למרות  אחרונה,
בסכנה  שנמצא מי כך היתר", אכל כאילו למפרע ליה והוי
אבל  יברך. לא זאת בכל איסור, לאכול לו הותר שאמנם
צריך  בשוגג האוכל שלדעתו כשם כי כך על יחלוק הראב"ד
צריך  בוודאי איסור, לאכול לו שהותר מי גם כך לברך,

לברך.
לברך  שצריך בהשגתו הראב"ד שכתב מה מובן ומעתה

seqe dligz דהא תחילה שייך אין דבשוגג גב על "אף –
תחילה  שפיר שייך מכלֿמקום איסור, כאן דיש ידע לא
שעושה  אע"פ שוגג מקרי נמי דהוא אניס, דהוא היכא

שם)במזיד" מש"ז פמ"ג גם וראה שם. .(ט"ז

ה'תשע"ה  טבת כ"ד חמישי יום חובתו? ידי גדול מוציא קטן מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰.åéáàì Cøáî ïáe¥§¨¥§¨¦
להוציא  יכול לחינוך שהגיע קטן האם הפוסקים נחלקו

הרמב"ן לדעת חובתו. ידי הגדול דמגילה)את ספ"ב בר"ן ,(הובא
לא  דאיהו דאבוה, אלא דידיה מצוה "לאו החינוך חובת
ועוד  הרמב"ם לדעת אבל עיקר", כל במצות מיחייב

שם)ראשונים עצמו ויכול (הר"ן בדבר מחויב נחשב הקטן
לדעות  גם אך דרבנן, במצות חובתו ידי הגדול את להוציא
כי  דאורייתא, במצות הגדול את להוציא הקטן יוכל לא אלו

חינוך מצד היא במצות הקטן יכול opaxcחובת ואינו
מדאורייתא. המחויב הגדול את להוציא

התוספות כתבו מזו ורבי)ויתירה ד"ה ב יט, שגם (מגילה

הוא  הגדול כי הגדול, את מוציא הקטן אין דרבנן במצות
ואילו  דאורייתא", חייב הוא מצות בשאר שהרי דרבנן.. "חד
'תרי  הוא הרי מדרבנן חייב המצות בשאר שגם הקטן
בברכת  ורק דרבנן" חד ומפיק דרבנן תרי אתי ו"לא דרבנן',
חיובא  דהוי שביעה כדי אכל "הקטן כאשר – המזון
אלא  אכל "לא והאב דרבנן" חד אלא וליכא דאורייתא

הגדול. את מוציא הקטן דרבנן", שיעורא
ה'מגןֿאברהם' פסק סק"ג)להלכה קפו סי' שאפילו (או"ח

הבן גם אפילו "אם – דרבנן תרי דהוי שביעה, כדי אכל לא
לאביו". מוציא הכי

הזקן אדמו"ר כתב הדבר ס"ג)ובהסבר "מה (שם כי ,
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כשיגדל  לשובע אכילתו אחר לברך הקטן את שמחנכין
הגדול  את מוציא שהוא כשם לפיכך התורה, מן חיוב שהוא
מוציאו  כך שביעה, כדי אכל הוא אם שביעה כדי אכל שלא
כדי  אכל כשלא שחינוכו כיון – שביעה כדי אכל לא אם

יותר". כשאכל כמו להרגילו לו מועיל שביעה
מתייחסת  לא המזון בברכת הקטן חובת הרבי: ומפרש
ששיעור  לומר מקום היה (שאז קטן בעודנו זו, לשעה

'תרי  הוא מכשיעור פחות ואילו דרבנן', 'חד הוא שביעה
המזון. ברכת לברך שיתרגל בעתיד, לתוצאה אלא דרבנן'),
גם  שהרי שביעה, משיעור פחות כשאוכל גם מועיל ולזה
שהוא  כשיגדל לשובע אכילתו אחר "לברך מתרגל בכך

dxezd on aeig אם גם דרבנן חד אלא בזה ש"אין ונמצא, ."
מכשיעור". פחות אוכל

(b"deya 234 'nr f"i y"ewl d`xe .av 'nr g ycew zexb`)

ה'תשע"ה  טבת כ"ה שישי יום עבודה־זרה  של בשמים על הריח ברכת

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰í"ekò ìL íéîNa§¨¦¤©
øeñàL éôì ,ïäéìò ïéëøáî ïéà ,úBéøòä ïî äåøò ìL íéîNáe§¨¦¤¤§¨¦¨£¨¥§¨§¦£¥¤§¦¤¨

.ïäa çéøäì§¨¦©¨¤
הי"ט)לעיל מברכים (פ"א האם והראב"ד הרמב"ם נחלקו

הראב"ד  ולדעת מברכים, אין הרמב"ם לדעת איסור. דבר על
זו, מהלכה להקשות יש הראב"ד שיטת ועל מברכים.

במשנה ב)שמקורה נא, של (ברכות בשמים על מברכים שאין ,
זרה! עבודה

ה'פריֿמגדים' א)וכתב מש"ז קצו סי' תורה (או"ח שבאיסור
של  בשמים להריח והרי מברכים, שאין הראב"ד מודה
של  בשמים בריח אמנם התורה. מן איסור הוא זרה עבודה
מברכים". הראב"ד לדעת אכן מדרבנן, שאיסורו עריות
שכתב  ה'לחםֿמשנה' התכוין שלכך מגדים' ה'פרי ומוסיף

שם) פ"א ולכן (לעיל איסור, על לברך שאין לטעמו שהרמב"ם
דוגמה  לכתוב ודייק עליהם", מברכין אין ערוה של "בשמים
חולק  בזה כי דרבנן, איסור שהוא ערוה', של 'בשמים זו,

גם  התורה, מן שאסור עכו"ם של בבשמים אבל הראב"ד,
יברכו. שלא לרמב"ם יודה הראב"ד

הראב"ד  שיטת את לבאר מגדים', ה'פרי כתב ועוד
אחר: באופן

סק"א)הט"ז שם אין (או"ח שבמזיד מודה הראב"ד שגם כתב
איסור  שאכל במי היא והמחלוקת איסור, דבר על לברך
במקום  שנמצא במי או אחרונה) ברכה לברך (ורוצה בשוגג
לברך, אין בזה גם הרמב"ם לדעת – האיסור לו והותר סכנה
ובסוף  בתחילה מברך סכנה במקום הראב"ד ולדעת

אחרונה). ברכה מברך (ובשוגג,
והריח  סכנה במקום שנמצא מי הראב"ד לשיטת ומעתה,
(דלא  עלֿכך לברך צריך – זרה עבודה של בשמים
של  בשמים על מברכין.. "אין במשנה והאמור כרמב"ם).
מודה  שאז סכנה במקום שלא מדובר – זרה" עבודה

במזיד. לברך שאין הראב"ד

ה'תשע"ה  טבת כ"ו קודש שבת מילה  מחמת אחיו מתו

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰dða äìnL äMà¦¨¤¨¨§¨
úà äìî ïëå ;Bçk úà äìéLëäL ,äìéî úîçî úîe ,ïBLàø¦¥¥£©¦¨¤¦§¦¨¤Ÿ§¥¨¨¤
dìòaî ïéa ,ïBLàøä dìòaî ïéa ¯ äìéî úîçî úîe ,éðMä©¥¦¥¥£©¦¨¥¦©§¨¨¦¥¦©§¨

.Bpîæa éLéìMä úà ìeîé àì äæ éøä ¯ éðMä©¥¦£¥¤Ÿ¨¤©§¦¦¦§©
בגמרא ב)מבואר סד, שנולד (יבמות תינוק למול שאין

לחשוש  שיש משום מילה מחמת אחיו שמתו לאחר
("איכא  במשפחתה תורשתית היא הגופנית שהחולשה
מלה  "וכן שכתב: הרמב"ם ומדברי דמא"). דרפי משפחה

ומת השני ipydאת dlran oia oey`xd dlran oia משמע "
האם. מצד באה זו שתורשה

בניו  שני את מל האיש כאשר הפוך, במקרה הדין ומה
מאישה  הוא השלישי ובנו המילה, מחמת ומתו הראשונים

השלישי? לבן לחשוש יש האם – אחרת
ה'ביתֿיוסף' בדבר: הפוסקים רסג)נחלקו סי' הביא (יור"ד

ושני  ראשון בנו מל אם הדין "דהוא מנוח רבינו דעת את
משתי  בין אחת מאשה לו שהיו בין שלישי, ימול לא –

ה'אגודה' אבל שם)נשים". בדרכיֿמשה גבי (הובא "דדוקא כתב,
מצד  כאמור היא לחשש הסיבה שכן, למיחש". איכא אשה

ובגמרא דמא', א)'רפי לא, מן (נדה מקורו הוולד שדם מבואר
האשה.

זווין הגרש"י כתב – המחלוקת ההלכה')ובביאור :('לאור
כלל, בדרך בתורשה, עוברת הדם רפות המדע חכמי לדעת

הנכד אל מהסב אלא הבן, אל מהאב zadלא jxc אלא .
אל  מהאב אף זו תורשה יש הכלל מן יוצאים שבמקרים
למקרים  גם לחשוש יש האם המחלוקת: כן, אם וזוהי, הבן.

מהאב גם היא שהתורשה מנוח)הנדירים רבינו שאין (כדעת או ,
האגודה)לחשוש .(כדעת

ערוך' ה'שלחן פסק ס"ב)להלכה מנוח (שם רבינו כדעת
חולקין  "ויש כתב: וברמ"א נשים. בשתי גם לחשוש  שיש
מסיים: אך באשה", רק באיש שייך דלא להו וסבירא

להקל". נפשות דספק "ונראה
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ובכך  ציצית. עם בגד ולהשיג לטרוח צריך אינו לו שאין
אדם  שאין נאמר זו בהלכה כי הרמב"ם, דברי גם מיושבים
בהלכה  אך בלבד, חסידות מידת וזו טלית' לו 'לקנות חייב
נאמר  כך ועל יד בהישג ציצית לו שיש מי על מדובר הבאה

ללובשה להיזהר אדם כל ב)שעל ד, סי' ח אליעזר .(ציץ
להיזהר  שצריך ללמד הרמב"ם כוונת שביארו: ויש
לאדם  ויש המצוה, עצם מצד א) טעמים: משני בציצית
וזה  מחויב, אינו עדיין אם אף חיוב לידי עצמו את להביא
המביאה  ציצית של מעלתה מצד ב) לחסיד. דוקא שייך
'שהרי  הבאה: בהלכה הרמב"ם כדברי המצוות, כל לקיום
וראיתם  שנאמר כולן המצוות כל בה ותלה שקלה הכתוב
להיזהר  אדם לכל יש ולכן ה'', מצוות כל את וזכרתם אותו

כדי  לקנות צריך כנפות ארבע של בגד לו אין אם וגם בה
ציצית מצות נה)לקיים סי' ב נדברו .(אז

לקנות  חיוב שיש מהראשונים רבים מדברי משמע וכן
ציצית מצות לקיים כדי כנפות ארבע של תוספות בגד (ראה

טז) סי' השמים מן שו"ת לט. פט"ו, שלח עזרא אבן השני. בתירוץ שם .פסחים
לבישת  אי על כתב סק"ז) ב או"ח (פס"ד צדק' וה'צמח
מידת  זה ואין . . ח"ו עכשיו אדם שום יעשה לא 'זה ציצית:
וראיתם  שכתוב כמו דאורייתא, מצוה אם כי לבד חסידות

הרבי ומוסיף וזכרתם'. מו)אותו ע' ח"א ומנהג הלכה מאחר (שערי :
הרי  המצוות, כל זכירת עם ציצית מצות את מקשר והפסוק
סיבת  גם כך שעה, ובכל עת בכל היא הזכירה שמצות כשם

הזמן. כל להיות צריכה הציצית ראיית שהיא הזכירה

ה'תשע"ה  טבת כ"ג רביעי יום איסור? מאכל על מברכים האם

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰øác ìëBàä ìk̈¨¥¨¨
älçzá àì ,åéìò Cøáî Bðéà ¯ äââLa ïéa ,ïBãæa ïéa ¯ øeñàä̈¨¥§¨¥¦§¨¨¥§¨¥¨¨Ÿ©§¦¨

á àìå.óBq §Ÿ©
במשנה הוא ההלכה א)מקור מה, מי (ברכות כי האומרת

סבור, ו"רבינו לזימון. להצטרף יכול אינו אסור מאכל שאכל
דאין  לומר רוצה מזמנין' ד'אין במתניתין שאמרו מה

משנה)מברכים" וכתב:(לחם הרמב"ם על חולק הראב"ד אבל .
ש'אין  אלא מברכין, אין אמרו שלא גדולה טעות בזה "טעה
יברכו  לא למה וסוף תחילה ברכה אבל עליהן'.. מזמנין

ונהנו". הואיל
הט"ז כתב המחלוקת סק"א)ובביאור קצו סי' שבאוכל (או"ח :

באוכל  ונחלקו יברך, שלא סובר הראב"ד גם במזיד איסור
לברך  צריך הראב"ד לדעת – איסור שזה ידע שלא בשוגג
לדין  דומה והדבר לברך אין בשוגג גם הרמב"ם לדעת ואילו
צריך  שהמוכר הלוקח, ואכלו לחברו איסור מאכל המוכר

הדמים את לו סי"ג)להחזיר קיט סי' לא (יו"ד כאילו "דהוי
כלל", אכל לא כאילו – ברכה לגבי "נחשב גם וכך אכלו",

לברך. צורך ואין
כך: על להקשות שיש אלא

למה  וסוף תחילה ברכה "אבל בהשגתו: כתב הראב"ד

בברכה  והן ראשונה בברכה הן שחולק היינו יברכו", לא
האחרונה, הברכה לגבי רק הוא בשוגג הנידון ואילו אחרונה
"לא  כי שיברך, מודה הרמב"ם גם הראשונה בברכה שכן
של  שהוא יודע אינו שהרי מברך אינו בשגגה למימר שייך

משנה)איסור" ברכה (כסף לגבי גם חולק שהראב"ד ומכך .
במזיד! באוכל גם היא שהמחלוקת מוכח – ראשונה

שנמצא  מי לגבי הט"ז דברי בהמשך מובנים הדברים אך
לא  הרמב"ם שלדעת איסור, דבר לאכול והוצרך בסכנה
ברכה  יברך שלא הרמב"ם סבור שבשוגג כשם כי יברך
יבין, מי ו"שגיאות איסור שזה לו שנודע למרות  אחרונה,
בסכנה  שנמצא מי כך היתר", אכל כאילו למפרע ליה והוי
אבל  יברך. לא זאת בכל איסור, לאכול לו הותר שאמנם
צריך  בשוגג האוכל שלדעתו כשם כי כך על יחלוק הראב"ד
צריך  בוודאי איסור, לאכול לו שהותר מי גם כך לברך,

לברך.
לברך  שצריך בהשגתו הראב"ד שכתב מה מובן ומעתה

seqe dligz דהא תחילה שייך אין דבשוגג גב על "אף –
תחילה  שפיר שייך מכלֿמקום איסור, כאן דיש ידע לא
שעושה  אע"פ שוגג מקרי נמי דהוא אניס, דהוא היכא

שם)במזיד" מש"ז פמ"ג גם וראה שם. .(ט"ז

ה'תשע"ה  טבת כ"ד חמישי יום חובתו? ידי גדול מוציא קטן מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰.åéáàì Cøáî ïáe¥§¨¥§¨¦
להוציא  יכול לחינוך שהגיע קטן האם הפוסקים נחלקו

הרמב"ן לדעת חובתו. ידי הגדול דמגילה)את ספ"ב בר"ן ,(הובא
לא  דאיהו דאבוה, אלא דידיה מצוה "לאו החינוך חובת
ועוד  הרמב"ם לדעת אבל עיקר", כל במצות מיחייב

שם)ראשונים עצמו ויכול (הר"ן בדבר מחויב נחשב הקטן
לדעות  גם אך דרבנן, במצות חובתו ידי הגדול את להוציא
כי  דאורייתא, במצות הגדול את להוציא הקטן יוכל לא אלו

חינוך מצד היא במצות הקטן יכול opaxcחובת ואינו
מדאורייתא. המחויב הגדול את להוציא

התוספות כתבו מזו ורבי)ויתירה ד"ה ב יט, שגם (מגילה

הוא  הגדול כי הגדול, את מוציא הקטן אין דרבנן במצות
ואילו  דאורייתא", חייב הוא מצות בשאר שהרי דרבנן.. "חד
'תרי  הוא הרי מדרבנן חייב המצות בשאר שגם הקטן
בברכת  ורק דרבנן" חד ומפיק דרבנן תרי אתי ו"לא דרבנן',
חיובא  דהוי שביעה כדי אכל "הקטן כאשר – המזון
אלא  אכל "לא והאב דרבנן" חד אלא וליכא דאורייתא

הגדול. את מוציא הקטן דרבנן", שיעורא
ה'מגןֿאברהם' פסק סק"ג)להלכה קפו סי' שאפילו (או"ח

הבן גם אפילו "אם – דרבנן תרי דהוי שביעה, כדי אכל לא
לאביו". מוציא הכי

הזקן אדמו"ר כתב הדבר ס"ג)ובהסבר "מה (שם כי ,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כשיגדל  לשובע אכילתו אחר לברך הקטן את שמחנכין
הגדול  את מוציא שהוא כשם לפיכך התורה, מן חיוב שהוא
מוציאו  כך שביעה, כדי אכל הוא אם שביעה כדי אכל שלא
כדי  אכל כשלא שחינוכו כיון – שביעה כדי אכל לא אם

יותר". כשאכל כמו להרגילו לו מועיל שביעה
מתייחסת  לא המזון בברכת הקטן חובת הרבי: ומפרש
ששיעור  לומר מקום היה (שאז קטן בעודנו זו, לשעה

'תרי  הוא מכשיעור פחות ואילו דרבנן', 'חד הוא שביעה
המזון. ברכת לברך שיתרגל בעתיד, לתוצאה אלא דרבנן'),
גם  שהרי שביעה, משיעור פחות כשאוכל גם מועיל ולזה
שהוא  כשיגדל לשובע אכילתו אחר "לברך מתרגל בכך

dxezd on aeig אם גם דרבנן חד אלא בזה ש"אין ונמצא, ."
מכשיעור". פחות אוכל

(b"deya 234 'nr f"i y"ewl d`xe .av 'nr g ycew zexb`)

ה'תשע"ה  טבת כ"ה שישי יום עבודה־זרה  של בשמים על הריח ברכת

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰í"ekò ìL íéîNa§¨¦¤©
øeñàL éôì ,ïäéìò ïéëøáî ïéà ,úBéøòä ïî äåøò ìL íéîNáe§¨¦¤¤§¨¦¨£¨¥§¨§¦£¥¤§¦¤¨

.ïäa çéøäì§¨¦©¨¤
הי"ט)לעיל מברכים (פ"א האם והראב"ד הרמב"ם נחלקו

הראב"ד  ולדעת מברכים, אין הרמב"ם לדעת איסור. דבר על
זו, מהלכה להקשות יש הראב"ד שיטת ועל מברכים.

במשנה ב)שמקורה נא, של (ברכות בשמים על מברכים שאין ,
זרה! עבודה

ה'פריֿמגדים' א)וכתב מש"ז קצו סי' תורה (או"ח שבאיסור
של  בשמים להריח והרי מברכים, שאין הראב"ד מודה
של  בשמים בריח אמנם התורה. מן איסור הוא זרה עבודה
מברכים". הראב"ד לדעת אכן מדרבנן, שאיסורו עריות
שכתב  ה'לחםֿמשנה' התכוין שלכך מגדים' ה'פרי ומוסיף

שם) פ"א ולכן (לעיל איסור, על לברך שאין לטעמו שהרמב"ם
דוגמה  לכתוב ודייק עליהם", מברכין אין ערוה של "בשמים
חולק  בזה כי דרבנן, איסור שהוא ערוה', של 'בשמים זו,

גם  התורה, מן שאסור עכו"ם של בבשמים אבל הראב"ד,
יברכו. שלא לרמב"ם יודה הראב"ד

הראב"ד  שיטת את לבאר מגדים', ה'פרי כתב ועוד
אחר: באופן

סק"א)הט"ז שם אין (או"ח שבמזיד מודה הראב"ד שגם כתב
איסור  שאכל במי היא והמחלוקת איסור, דבר על לברך
במקום  שנמצא במי או אחרונה) ברכה לברך (ורוצה בשוגג
לברך, אין בזה גם הרמב"ם לדעת – האיסור לו והותר סכנה
ובסוף  בתחילה מברך סכנה במקום הראב"ד ולדעת

אחרונה). ברכה מברך (ובשוגג,
והריח  סכנה במקום שנמצא מי הראב"ד לשיטת ומעתה,
(דלא  עלֿכך לברך צריך – זרה עבודה של בשמים
של  בשמים על מברכין.. "אין במשנה והאמור כרמב"ם).
מודה  שאז סכנה במקום שלא מדובר – זרה" עבודה

במזיד. לברך שאין הראב"ד

ה'תשע"ה  טבת כ"ו קודש שבת מילה  מחמת אחיו מתו

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰dða äìnL äMà¦¨¤¨¨§¨
úà äìî ïëå ;Bçk úà äìéLëäL ,äìéî úîçî úîe ,ïBLàø¦¥¥£©¦¨¤¦§¦¨¤Ÿ§¥¨¨¤
dìòaî ïéa ,ïBLàøä dìòaî ïéa ¯ äìéî úîçî úîe ,éðMä©¥¦¥¥£©¦¨¥¦©§¨¨¦¥¦©§¨

.Bpîæa éLéìMä úà ìeîé àì äæ éøä ¯ éðMä©¥¦£¥¤Ÿ¨¤©§¦¦¦§©
בגמרא ב)מבואר סד, שנולד (יבמות תינוק למול שאין

לחשוש  שיש משום מילה מחמת אחיו שמתו לאחר
("איכא  במשפחתה תורשתית היא הגופנית שהחולשה
מלה  "וכן שכתב: הרמב"ם ומדברי דמא"). דרפי משפחה

ומת השני ipydאת dlran oia oey`xd dlran oia משמע "
האם. מצד באה זו שתורשה

בניו  שני את מל האיש כאשר הפוך, במקרה הדין ומה
מאישה  הוא השלישי ובנו המילה, מחמת ומתו הראשונים

השלישי? לבן לחשוש יש האם – אחרת
ה'ביתֿיוסף' בדבר: הפוסקים רסג)נחלקו סי' הביא (יור"ד

ושני  ראשון בנו מל אם הדין "דהוא מנוח רבינו דעת את
משתי  בין אחת מאשה לו שהיו בין שלישי, ימול לא –

ה'אגודה' אבל שם)נשים". בדרכיֿמשה גבי (הובא "דדוקא כתב,
מצד  כאמור היא לחשש הסיבה שכן, למיחש". איכא אשה

ובגמרא דמא', א)'רפי לא, מן (נדה מקורו הוולד שדם מבואר
האשה.

זווין הגרש"י כתב – המחלוקת ההלכה')ובביאור :('לאור
כלל, בדרך בתורשה, עוברת הדם רפות המדע חכמי לדעת

הנכד אל מהסב אלא הבן, אל מהאב zadלא jxc אלא .
אל  מהאב אף זו תורשה יש הכלל מן יוצאים שבמקרים
למקרים  גם לחשוש יש האם המחלוקת: כן, אם וזוהי, הבן.

מהאב גם היא שהתורשה מנוח)הנדירים רבינו שאין (כדעת או ,
האגודה)לחשוש .(כדעת

ערוך' ה'שלחן פסק ס"ב)להלכה מנוח (שם רבינו כדעת
חולקין  "ויש כתב: וברמ"א נשים. בשתי גם לחשוש  שיש
מסיים: אך באשה", רק באיש שייך דלא להו וסבירא

להקל". נפשות דספק "ונראה



z"qeצ dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd zah e"kÎ'k -

ה'תשע"ה  טבת כ' ראשון יום

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
dxFY xtqe§¥¤¨

חמישי  פרק
z"qedfefn,oilitzzekld-dad̀xtq

ּכֹותב‡. הּמזּוזה? את ּכֹותבין הּפרׁשּיֹות את ּכיצד ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

שהן דֿט)'ׁשמע'שלה ו, ׁשמע'(דברים אם יגֿכא)'והיה יא, (שם ְְִַַָָָֹ

אחד  ּדף 'שמע'על פרשת למעלה אחד, טור] -] בעמוד שכותבן - ֶַַָ

שמוע', אם 'והיה פרשת אחת ותחתיה אחד ּביריעה עור גבי על - ִִַַָ

קלף, מּלמּטה של ורוח מלמעלה רוח לּה שעושה ועֹוׂשה - ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

ושיעור  תחתונה, משורה למטה ורווח עליונה משורה למעלה רווח

הוא  של ּכמֹוהרווח צּפרן.גודל אֹוחצי ּבׁשּתים ּכתבּה ואם ְְְְֲִִִִִֶַָָֹ

ּדּפין  שלושה ּבׁשלׁש או בשניים שכתבן אלא אחד, קלף על שכתבן - ְִַָֹ

זה, לצד זה [טורים] ּובלבד עמודים ובתנאי]ּכׁשרה. ׁשּלא [- ְְִֵֶַָֹ

ּכזנב  רחב יעׂשנה שהוא יכתוב - שלא מלמטה, וקצר מלמעלה ְֲֶַָָָ

ובשורה  תיבות שתי שניה ובשורה תיבות שלוש ראשונה בשורה

הפוך, כמשולש ונראה אחת, תיבה עּגּול שלישית ּכמֹו שכתבה אֹו - ְִ

שתיים, מתחתיה ובשורה אחת תיבה שכתב [דהיינו, עגולה בצורה

אחת], שוב ּכקּבה ותחתיה ורחב אֹו מלמעלה קצר שהוא אוהל, כמו - ְָֻ

תיבות  שתי שנייה ובשורה אחת תיבה ראשונה בשורה שכתב מלמטה,

תיבות. שלוש שלישית ּפסּולה.ובשורה מאּלּו, ּכאחת עׂשה ְְְִֵֵַַָָָואם

הּסדר על ׁשּלא בתורה,ּכתבּה הכתוב הסדר לפי לא שכתבה - ְֵֶֶַַָָֹ

לפרׁשה ּפרׁשה ׁשהקּדים 'והיה ּכגֹון פרשת את לכתוב שהקדים - ְְְִִֶָָָָָָ

'שמע', פרשת לפני שמוע' אם אם 'והיה פרשת תחילה שכתב כלומר,

'שמע', פרשת שם לכתוב כדי מקום למעלה בקלף והשאיר שמוע',

עֹורֹות ּפסּולה. ּבׁשני קלפים ּכתבּה שני על המזוזה שכתב - ְְְִֵָָָ

מזה, זה ׁשנפרדים ּפי על כך אף ּפסּולה.אחר ּתֹורה ּתפרן, ספר ְְִֵֶֶַַָָָָ

ו  מזּוזה כן ׁשּבלה, מהן עֹוׂשין אין ׁשּבלּו, כלומר,ּתפּלין - ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

שפרשת  ישנות מתפילין קלף או ישן תורה מספר יריעה חותכים אין

העמוד  בתחילת 'שמע' שפרשת כגון במזוזה, לקבעה בתוכה 'שמע'

שלמטה. החלק בקלף שמוע' אם 'והיה פרשת עליה לא כן ו והוסיף ְֹ

ספר  ׁשל הּגּליֹון או מן למעלה תורה, הספר של הריק הקלף - ִִֵֶֶַָ

מזּוזה.למטה, עליו ּכֹותבין אלואין כל ׁשאין וטעם לפי ְְְִִֵֵֶָָָ

קּלה  לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה תורה מֹורידין ספר שקדושת - ְְֲִִִִַָָָָֻֻ
מזוזה  מקדושת יותר גדולה .ותפילין

ׁשאת לעׂשֹותלכתחילה ּומצוה·. להשאיר הרוח ּבין צריך ְֲִֵֶֶַַָָ
ּו 'ׁשמע' פרשת ּפרׁשת סתּומה בין ּפרׁשה ׁשמע' אם 'והיה ְְְִַַַָָָָָָָָָֹ

את  להתחיל שמצוה כלומר שורה], באמצע תמיד המתחילה [-פרשה

שמוע  אם 'והיה השורה,'פרשת ּפתּוחה באמצע אֹותּה עׂשה ְְִָָָָואם
פרשת  את שהתחיל כלומר שורה], בתחילת תמיד המתחילה [-פרשה

השורה, בתחילת שמוע' אם ׁשאינּהבדיעבד,ּכׁשרה 'והיה לפי ְְִֵֵֶָָ
הּתֹורה  מן לּה שפ סמּוכה סמוכה - אינה שמוע' אם 'והיה רשת ְִַָָָ

לפיכך  המזוזה, את לעשות צריך שכך אלא בתורה, 'שמע' לפרשת

בה. החמירו להּזהר לא ׁשּבּהלכתחילה וצרי כתרי ּבּתגין - ְְִִִֵֶַָָָָ
על  זי"ן אות בצורת וקטנים דקים קווים שלושה העשויים האותיות

לימין  נוטה אחד אשורית, כתב של ש' צ' ע' נ' ט' ז' ג' אותיות ראשי

באמצע. ואחד לשמאל נוטה ׁשעֹוׂשין ואחד הּתגין הן ְִִֵֵֶַָואּלּו
הבאה]ּבמזּוזה בהלכה .[כמבואר ְִָ

ראׁשֹונה ‚. 'שמע'ּפרׁשה פרשת שהיא ט)שבמזוזה - ד ו, (דברים ִָָָָ
אֹותּיֹות  ׁשבע ּבּה מהןשיש יׁש ואֹות אֹות ּכל תגים על ְִֵֵֶֶַַָָ
כעין  היא שלהם זיניןשהצורה זי"ן,ׁשלׁשה האות פעמים שלוש - ְִַָֹ

הן: שלאותיותואּלּו ו'עין' 'נּון'אות ו 'ׁשמע',תיבת 'ׁשין' ְְְְִִֵֵַַ
'זינין' ּוׁשני ,'ז'ּד'נפׁש אות פעמים שתי 'מזזֹות',תיבת ׁשל- ְְְְְְִֵֶַַֻ

'טתין' ט'ּוׁשני אות פעמים שתי ּופרׁשה תיבת ׁשל- 'לטטפת'. ְְִֵֵֶָָָָֹֹ
שמוע'ׁשנּיה  אם 'והיה פרשת שהיא כא)- - יג יא, ּבּה(דברים יׁש ְִֵָָ

אֹותּיֹות מהןשישׁשׁש אֹות ּכל היא על שלהם שהצורה תגים ִֵֵֶַָ
הן:כעין  ואּלּו זינין, ׁשלאותׁשלׁשה 'דגנ',תיבת 'ּגימל' ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ׁשל 'טיתין' ּוׁשני 'מזזֹות' ׁשל 'זינין' 'לטטפת',תיבת ּוׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹֻ
ׁשלאות ו  ּתגין תיבת 'צדי' עׂשה לא ואם הארץ'. כלל,'על ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

מהן  ּגרע אֹו ּבהן ׁשהֹוסיף אלא אֹו האותיות על תגים שעשה - ִֵֶֶֶַָָ
אות, כל על תגים משלושה פחות או יותר ּפסל.שעשה ַָֹלא

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה וכדומה ואם בסכין מעט וחרץ שרט שלא - ְְְְִִֶָָֹ
ישר  הכתב שיהיה כדי ושורה שורה לכל ישרים קווים העור בתוך

וחסר ונאה, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא לכתבן אֹו שצריך באותיות - ְְְִֵֵֵֶָָֹ
להיפך, או חסר, בכתיב כתבן והוא מלא ּבּהבכתיב ׁשהֹוסיף ִֶָאֹו

המזוזה מּבפנים  פרשיות בתוך אחת - אֹות ממה אפּלּו יותר ְֲִִִִַַ
ּפסּולה.,שצריך  זֹו ְֲֵָהרי

מּבחּוץ „. הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט הקלף מנהג על - ְְְִִִֶַַַָָָ
מבחוץ  לפרׁשההריק ּפרׁשה ׁשּבין הרוח השם ּכנגד 'ׁשּדי',את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
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ב  יב),:הלכה ס"ק קו"א לב סי' (או"ח הרב בשו"ע כתב
שיעור  שהיא סתומה פרשה כשיעור רווח לעשות צריך שאין
של  פעמים שלוש כשיעור כלומר גדולות, אותיות תשע של
י' אות פעמים תשע כשיעור רווח ישאיר אלא 'אשר', תיבת
התחלת  קודם י' אות פעמים תשע ושיעור 'שמע', פרשת בסוף

שמוע'. אם 'והיה פרשת

ג  פסל.:הלכה לא וכו' תגין עשה לא (או"ח ואם הרב ובשו"ע
שלכן  וסיים תגים, עשה לא אם פוסלים שיש כתב, ס"ה) לו סי'

ב  טעה ואם האותיות, בתיוג ולהחמיר לחוש כדינם.יש יתקנם הם

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הפסד  ּבזה  המזוזה,ואין  את ופוסל גורע זה אין ׁשהּוא - לפי  ְְְִֵֵֶֶֶָ

שרוצה.מּבחּוץ, מה לכתוב מותר ׁשּכֹותבין ומבחוץ אּלּו אבל ְֲִִֵֶַָ
קדֹוׁשים  ׁשמֹות אֹו מלאכים, ׁשמֹות ּבפנים של ּבּה שמות - ְְְְִִִִֵַָָ

ה', חֹותמֹות שם אֹו ּפסּוק, לאותיות אֹו הדומות שונות צורות - ָָ
מלאך, של חותמת היא מהן אחת שכל ואומרים הן משונות, ֲֵֵהרי

לא  הּטּפׁשים ׁשאּלּו הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין מי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבכלל
ׁשּבּטלּו להם בכך הּמצוה את ּדי שפסלוה ידי על מזוזה של ְְִִֶֶַַָָ

אחת, אות אפילו בה להוסיף ואסור דברים, בתוכה ֶָאּלא שהוסיפו
ּגדֹולה  מצוה הּקדֹוׁשעיקרה ׁשׁשעֹוׂשין ׁשל ׁשמֹו יחּוד היא ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

ועבֹודתֹו ואהבתֹו הּוא הוא ּברּו ברוך הקדוש מצות את לקיים - ְְֲֲִַַַָָָ

קמע  היא לשמירה]ּכאּלּו סגולה עצמן,להנאת][-להנית[- ְְֲִִֵַַַַָָָ
הּסכל  לּבם על ׁשעלה המהּנה [-הטיפש]ּכמֹו ּדבר ׁשּזה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

העֹולם  שתכליתה ּבהבלי מצוה היא מזוזה שמצוות שחושבים - ְְֵַָָ
בשביל  ופסוקים שמות בתוכה שכתבו וכמו גשמית, להנאה העיקרית

נהנים  והן בהן, הנאה בשביל ניתנו לא מצוות והרי קמיע, שתהיה

חלק  להם אין ולפיכך הזה, העולם הבלי לצורך המזוזה במצוות

הבא  .לעולם
לכ ּתב‰. הארץ'תיבות ּומצוה כא)'על  יא, ּבׁשיטה (דברים ְְְִִִֶַָָָָֹ

ּבין ה [-בשורה] יהיה אחרֹונה, זה הּׁשיטהאם אם ּבין ו ּבראׁש ְֲִֵֵַַָָֹ
יהיה  הּׁשיטה.זה אֹותּהּבאמצע לכּתב הּסֹופרים ּכל ונהגּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

המזוזה  את ׁשיטֹות - ועׂשרים בעשרי ּבׁשּתים שורות,- ושתיים ם ְְְִִִִֶַ
אחרֹונה תיבות ו  ׁשיטה ּבראׁש הארץ' השורה 'על בתחילת - ְְֲִֶַַָָָָֹ

על האחרונה. וׁשיטה ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹואּלּו
ועל הּסדר  ושורה, שורה בכל הפותחות הראשונות האותיות שהן - ֵֶַ

בשורה  האחרונה: השורה בתחילת יהיו הארץ' 'על תיבות כך ידי

השנייה 'ׁשמע',הראשונה  'ואהבת 'ה''בשורה המילים [שלאחר ְַ
תיבת  השלישית בשורה הרביעית 'הּדברים',את'], בשורה ְִַָ

,'החמישית 'לבני השישית 'ּובׁשכּב',בשורה 'ּבין',בשורה ְְְְֵֶָָ
השביעית  השמינית'והיה',בשורה בשורה 'מצּוה',בשורה ְְֶַָָ

העשירית 'ּבכל',התשיעית  עשרה 'יֹורה',בשורה האחת בשורה ְֶָ
עשרה 'עׂשב', השתים עשרה 'ּפן',בשורה השלוש בשורה ֵֶֶ

עשרה'והׁשּתחויתם', הארבע החמש 'הּׁשמים',בשורה בשורה ְְֲִִִֶַַַָ
עשרה 'ואבדּתם',עשרה  השש השבע 'וׂשמּתם',בשורה בשורה ְְְֲֶֶַַַ
עשרה'אתם',עשרה השמונה עשרה 'אתם',בשורה התשע בשורה ָָֹֹ

,'העשרים בשורה 'בּדר,'ואחת 'ּובׁשערי העשרים בשורה ְִֶֶֶַָ
ושתיים 'אׁשר', העשרים הארץ'.בשורה 'על ֲֶֶַָָ

.Âאֹותּה המזוזה ּכׁשּכֹופלין את וכורכים שמקפלים בשעה - ְְִֶָ
לתחּלתּה הּׁשּטה מּסֹוף אֹותּה ימין,ּגֹוללין לצד שמאל מצד - ְְִִִִִַָָָָ

תיבת  כלפי הראשונה, השורה בסוף שהן את' 'ואהבת מתיבות שהוא

הראשונה, בשורה הראשונה התיבה שהיא ׁשּתּמצא 'שמע' ִֵֶַָעד
לימין] משמאל הגלילה ידי [על הּקֹוראש המזוזה את ּכׁשּיפּתח ְְִֵֶַַ

בשביל  המזוזה הּׁשּטה בה,לקרֹותגלילת מראׁש לסֹופּהיקרא ְְְִִִֵַָָָֹ
תיבת  עד 'שמע', מתיבת [דהיינו סופה לכיוון השורה מתחילת יקרא -

את']. ּב'ואהבת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ׁשל תוך ואחר ׁשפֹופרת ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
מקנה קנה העשוי וארוך צר קיבול כלי ׁשל שפופרת אֹוחלול,- ֶֶָ

ּדבר, ּכל ׁשל אֹו נ עץ ידי שעל נשמרת,כיון המזוזה בנרתיק, תינתה ֵֶָָָ
כך ו  חֹופר אחר אֹו ּבמסמר, הּפתח מזּוזת אל אֹותּה מחּבר ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּפתח  הפתח]ּבמזּוזת שבצד במשקוף ּבּה[- את ּומכניס ְְִִֶַַַַָ
ְַָהּמזּוזה.

.Ê ׁשּיקּבעּנה במשקוף]ּבמזּוזתלמזוזה וקדם -]מבר הּפתח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּתחּלה:

מזּוזה', לקּבע וצּונּו הדלת.ּבמצֹותיו במשקוף קובעה כך ואחר ְְְְְִִִַָָָֹ
ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר המצוה,ואינֹו סיום כתיבתה שאין כיון ְְְְִִֵֵַָָָ

היא הּמצוה.סיוםׁשּקביעתּה ְְִִִֶַָָָ

.Áהעומד ּבמּקל ּתליּה מקל על בפתח המזוזה את תלה - ְְֵַָָ
בפתח, ועומדת קבועה שאינה באופן חיברה במשקוף, שלא

בדבק, או קביעה כיוןּפסּולה,במסמרים זֹו זה ׁשאין שאין - ְְִֵֶָָ
ו  וחזק, קבוע גמור,מספיק בחיבור מחוברת תהיה שהמזוזה צריך

בפתח. ועומדת קבועה שהוא הּניחּהותהיה הקיר על למזוזה ִִָ
הּדלת  אלא אחֹורי הדלת, בפתח שאינה בצורה למשקוף, מחוץ - ֲֵֶֶַ

ממנו, ּכלּום,רחוקה עׂשה הדלת לא בפתח להניחה שמצוותה כיון ְָָֹ

ביאתו. דרך זה אין וכאן ביאתו', 'דרך שיהיה ּבמזּוזת כדי ְִַַָחפר
נגר  ּכמֹו הּמזּוזה והכניס אלא הּפתח בפתח, למזוזה שקבעה - ְְְְִִֶֶֶַַַָ

המזוזה  את ותחב חור עשה אלא המשקוף על ועומדת זקופה שאינה

בחור  התקועה מאורכת עץ חתיכת כמו שוכבת והיא חור, לאותו

לרוחבו, אלא המשקוף לאורך שוכבת שאינה ונמצא ְִוהיא שבפתח,
ּבטּבעֹות  הּקרׁשים משחילים ּכבריח שהיו העץ למוט דומה וזה - ְְְִִִַַַָָ

שבמשכן, הקרשים תהיה ּפסּולה,בטבעות שהמזוזה שצריך משום ְָ
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ד  ופרשה :הלכה פרשה שבין הריוח כנגד וכו' פשוט מנהג
כנגד שדי. מבחוץ שכותבה פסק, סט"ו) רפח סי' (יו"ד והשו"ע

שיכתבה  רבינו כדעת וסובר חולק והרמ"א שבפנים. 'והיה' תיבת

לפרשה. פרשה שבין הרווח כנגד

ח  כלום.:הלכה עשה לא הדלת אחורי (יו"ד הניחה והרמ"א

שצריך  במקום הניחה [ולא שינה שאם כתב, ס"ב) רפט סי'

עצמה. במזוזה שיניחנה ובלבד בדיעבד, כשרה היא הרי להניחה]

הדלת  אחורי הניחה אם שאפילו דבריו את (סק"ג) הש"ך וביאר

שאם  כתב כן ועל חולקים, שיש הביא אך בדיעבד, כשרה הרי

מלך  מעדני ובשם כראוי. לתקנה צריך זה, באופן אותה קבע

מה  על להם יש הגויים, מפני כן לעשות שנהגו שאלו הביא,
כתב  שם) אדם ובנשמת טו כלל (ח"א אדם בחיי אמנם שיסמכו.

[-בעובי  עצמה במזוזה לקבוע רק להתיר יש זה במקרה שגם
בכותל  לא אבל הדלת], שבצד .המשקוף

פסולה. וכו' הפתח במזוזת שיש חפר הביא, ס"ו) (שם והרמ"א
שכיון  וכתב, זקופה, ולא שוכבת להיות צריכה שהמזוזה אומרים
להניחה  יש לפיכך זקופה, כשהיא פסולה שהיא אומרים שיש

היא  זה ידי שעל ובאלכסון, בשיפוע שתהיה אלא זקופה כשהיא
מושכבת. וגם זקופה גם



צי z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd zah e"kÎ'k -

ה'תשע"ה  טבת כ' ראשון יום

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
dxFY xtqe§¥¤¨

חמישי  פרק
z"qedfefn,oilitzzekld-dad̀xtq

ּכֹותב‡. הּמזּוזה? את ּכֹותבין הּפרׁשּיֹות את ּכיצד ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

שהן דֿט)'ׁשמע'שלה ו, ׁשמע'(דברים אם יגֿכא)'והיה יא, (שם ְְִַַָָָֹ

אחד  ּדף 'שמע'על פרשת למעלה אחד, טור] -] בעמוד שכותבן - ֶַַָ

שמוע', אם 'והיה פרשת אחת ותחתיה אחד ּביריעה עור גבי על - ִִַַָ

קלף, מּלמּטה של ורוח מלמעלה רוח לּה שעושה ועֹוׂשה - ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

ושיעור  תחתונה, משורה למטה ורווח עליונה משורה למעלה רווח

הוא  של ּכמֹוהרווח צּפרן.גודל אֹוחצי ּבׁשּתים ּכתבּה ואם ְְְְֲִִִִִֶַָָֹ

ּדּפין  שלושה ּבׁשלׁש או בשניים שכתבן אלא אחד, קלף על שכתבן - ְִַָֹ

זה, לצד זה [טורים] ּובלבד עמודים ובתנאי]ּכׁשרה. ׁשּלא [- ְְִֵֶַָֹ

ּכזנב  רחב יעׂשנה שהוא יכתוב - שלא מלמטה, וקצר מלמעלה ְֲֶַָָָ

ובשורה  תיבות שתי שניה ובשורה תיבות שלוש ראשונה בשורה

הפוך, כמשולש ונראה אחת, תיבה עּגּול שלישית ּכמֹו שכתבה אֹו - ְִ

שתיים, מתחתיה ובשורה אחת תיבה שכתב [דהיינו, עגולה בצורה

אחת], שוב ּכקּבה ותחתיה ורחב אֹו מלמעלה קצר שהוא אוהל, כמו - ְָֻ

תיבות  שתי שנייה ובשורה אחת תיבה ראשונה בשורה שכתב מלמטה,

תיבות. שלוש שלישית ּפסּולה.ובשורה מאּלּו, ּכאחת עׂשה ְְְִֵֵַַָָָואם

הּסדר על ׁשּלא בתורה,ּכתבּה הכתוב הסדר לפי לא שכתבה - ְֵֶֶַַָָֹ

לפרׁשה ּפרׁשה ׁשהקּדים 'והיה ּכגֹון פרשת את לכתוב שהקדים - ְְְִִֶָָָָָָ

'שמע', פרשת לפני שמוע' אם אם 'והיה פרשת תחילה שכתב כלומר,

'שמע', פרשת שם לכתוב כדי מקום למעלה בקלף והשאיר שמוע',

עֹורֹות ּפסּולה. ּבׁשני קלפים ּכתבּה שני על המזוזה שכתב - ְְְִֵָָָ

מזה, זה ׁשנפרדים ּפי על כך אף ּפסּולה.אחר ּתֹורה ּתפרן, ספר ְְִֵֶֶַַָָָָ

ו  מזּוזה כן ׁשּבלה, מהן עֹוׂשין אין ׁשּבלּו, כלומר,ּתפּלין - ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

שפרשת  ישנות מתפילין קלף או ישן תורה מספר יריעה חותכים אין

העמוד  בתחילת 'שמע' שפרשת כגון במזוזה, לקבעה בתוכה 'שמע'

שלמטה. החלק בקלף שמוע' אם 'והיה פרשת עליה לא כן ו והוסיף ְֹ

ספר  ׁשל הּגּליֹון או מן למעלה תורה, הספר של הריק הקלף - ִִֵֶֶַָ

מזּוזה.למטה, עליו ּכֹותבין אלואין כל ׁשאין וטעם לפי ְְְִִֵֵֶָָָ

קּלה  לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה תורה מֹורידין ספר שקדושת - ְְֲִִִִַָָָָֻֻ
מזוזה  מקדושת יותר גדולה .ותפילין

ׁשאת לעׂשֹותלכתחילה ּומצוה·. להשאיר הרוח ּבין צריך ְֲִֵֶֶַַָָ
ּו 'ׁשמע' פרשת ּפרׁשת סתּומה בין ּפרׁשה ׁשמע' אם 'והיה ְְְִַַַָָָָָָָָָֹ

את  להתחיל שמצוה כלומר שורה], באמצע תמיד המתחילה [-פרשה

שמוע  אם 'והיה השורה,'פרשת ּפתּוחה באמצע אֹותּה עׂשה ְְִָָָָואם
פרשת  את שהתחיל כלומר שורה], בתחילת תמיד המתחילה [-פרשה

השורה, בתחילת שמוע' אם ׁשאינּהבדיעבד,ּכׁשרה 'והיה לפי ְְִֵֵֶָָ
הּתֹורה  מן לּה שפ סמּוכה סמוכה - אינה שמוע' אם 'והיה רשת ְִַָָָ

לפיכך  המזוזה, את לעשות צריך שכך אלא בתורה, 'שמע' לפרשת

בה. החמירו להּזהר לא ׁשּבּהלכתחילה וצרי כתרי ּבּתגין - ְְִִִֵֶַָָָָ
על  זי"ן אות בצורת וקטנים דקים קווים שלושה העשויים האותיות

לימין  נוטה אחד אשורית, כתב של ש' צ' ע' נ' ט' ז' ג' אותיות ראשי

באמצע. ואחד לשמאל נוטה ׁשעֹוׂשין ואחד הּתגין הן ְִִֵֵֶַָואּלּו
הבאה]ּבמזּוזה בהלכה .[כמבואר ְִָ

ראׁשֹונה ‚. 'שמע'ּפרׁשה פרשת שהיא ט)שבמזוזה - ד ו, (דברים ִָָָָ
אֹותּיֹות  ׁשבע ּבּה מהןשיש יׁש ואֹות אֹות ּכל תגים על ְִֵֵֶֶַַָָ
כעין  היא שלהם זיניןשהצורה זי"ן,ׁשלׁשה האות פעמים שלוש - ְִַָֹ

הן: שלאותיותואּלּו ו'עין' 'נּון'אות ו 'ׁשמע',תיבת 'ׁשין' ְְְְִִֵֵַַ
'זינין' ּוׁשני ,'ז'ּד'נפׁש אות פעמים שתי 'מזזֹות',תיבת ׁשל- ְְְְְְִֵֶַַֻ

'טתין' ט'ּוׁשני אות פעמים שתי ּופרׁשה תיבת ׁשל- 'לטטפת'. ְְִֵֵֶָָָָֹֹ
שמוע'ׁשנּיה  אם 'והיה פרשת שהיא כא)- - יג יא, ּבּה(דברים יׁש ְִֵָָ

אֹותּיֹות מהןשישׁשׁש אֹות ּכל היא על שלהם שהצורה תגים ִֵֵֶַָ
הן:כעין  ואּלּו זינין, ׁשלאותׁשלׁשה 'דגנ',תיבת 'ּגימל' ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ׁשל 'טיתין' ּוׁשני 'מזזֹות' ׁשל 'זינין' 'לטטפת',תיבת ּוׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹֻ
ׁשלאות ו  ּתגין תיבת 'צדי' עׂשה לא ואם הארץ'. כלל,'על ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

מהן  ּגרע אֹו ּבהן ׁשהֹוסיף אלא אֹו האותיות על תגים שעשה - ִֵֶֶֶַָָ
אות, כל על תגים משלושה פחות או יותר ּפסל.שעשה ַָֹלא

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה וכדומה ואם בסכין מעט וחרץ שרט שלא - ְְְְִִֶָָֹ
ישר  הכתב שיהיה כדי ושורה שורה לכל ישרים קווים העור בתוך

וחסר ונאה, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא לכתבן אֹו שצריך באותיות - ְְְִֵֵֵֶָָֹ
להיפך, או חסר, בכתיב כתבן והוא מלא ּבּהבכתיב ׁשהֹוסיף ִֶָאֹו

המזוזה מּבפנים  פרשיות בתוך אחת - אֹות ממה אפּלּו יותר ְֲִִִִַַ
ּפסּולה.,שצריך  זֹו ְֲֵָהרי

מּבחּוץ „. הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט הקלף מנהג על - ְְְִִִֶַַַָָָ
מבחוץ  לפרׁשההריק ּפרׁשה ׁשּבין הרוח השם ּכנגד 'ׁשּדי',את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
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ב  יב),:הלכה ס"ק קו"א לב סי' (או"ח הרב בשו"ע כתב
שיעור  שהיא סתומה פרשה כשיעור רווח לעשות צריך שאין
של  פעמים שלוש כשיעור כלומר גדולות, אותיות תשע של
י' אות פעמים תשע כשיעור רווח ישאיר אלא 'אשר', תיבת
התחלת  קודם י' אות פעמים תשע ושיעור 'שמע', פרשת בסוף

שמוע'. אם 'והיה פרשת

ג  פסל.:הלכה לא וכו' תגין עשה לא (או"ח ואם הרב ובשו"ע
שלכן  וסיים תגים, עשה לא אם פוסלים שיש כתב, ס"ה) לו סי'

ב  טעה ואם האותיות, בתיוג ולהחמיר לחוש כדינם.יש יתקנם הם

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הפסד  ּבזה  המזוזה,ואין  את ופוסל גורע זה אין ׁשהּוא - לפי  ְְְִֵֵֶֶֶָ

שרוצה.מּבחּוץ, מה לכתוב מותר ׁשּכֹותבין ומבחוץ אּלּו אבל ְֲִִֵֶַָ
קדֹוׁשים  ׁשמֹות אֹו מלאכים, ׁשמֹות ּבפנים של ּבּה שמות - ְְְְִִִִֵַָָ

ה', חֹותמֹות שם אֹו ּפסּוק, לאותיות אֹו הדומות שונות צורות - ָָ
מלאך, של חותמת היא מהן אחת שכל ואומרים הן משונות, ֲֵֵהרי

לא  הּטּפׁשים ׁשאּלּו הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין מי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבכלל
ׁשּבּטלּו להם בכך הּמצוה את ּדי שפסלוה ידי על מזוזה של ְְִִֶֶַַָָ

אחת, אות אפילו בה להוסיף ואסור דברים, בתוכה ֶָאּלא שהוסיפו
ּגדֹולה  מצוה הּקדֹוׁשעיקרה ׁשׁשעֹוׂשין ׁשל ׁשמֹו יחּוד היא ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

ועבֹודתֹו ואהבתֹו הּוא הוא ּברּו ברוך הקדוש מצות את לקיים - ְְֲֲִַַַָָָ

קמע  היא לשמירה]ּכאּלּו סגולה עצמן,להנאת][-להנית[- ְְֲִִֵַַַַָָָ
הּסכל  לּבם על ׁשעלה המהּנה [-הטיפש]ּכמֹו ּדבר ׁשּזה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

העֹולם  שתכליתה ּבהבלי מצוה היא מזוזה שמצוות שחושבים - ְְֵַָָ
בשביל  ופסוקים שמות בתוכה שכתבו וכמו גשמית, להנאה העיקרית

נהנים  והן בהן, הנאה בשביל ניתנו לא מצוות והרי קמיע, שתהיה

חלק  להם אין ולפיכך הזה, העולם הבלי לצורך המזוזה במצוות

הבא  .לעולם
לכ ּתב‰. הארץ'תיבות ּומצוה כא)'על  יא, ּבׁשיטה (דברים ְְְִִִֶַָָָָֹ

ּבין ה [-בשורה] יהיה אחרֹונה, זה הּׁשיטהאם אם ּבין ו ּבראׁש ְֲִֵֵַַָָֹ
יהיה  הּׁשיטה.זה אֹותּהּבאמצע לכּתב הּסֹופרים ּכל ונהגּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

המזוזה  את ׁשיטֹות - ועׂשרים בעשרי ּבׁשּתים שורות,- ושתיים ם ְְְִִִִֶַ
אחרֹונה תיבות ו  ׁשיטה ּבראׁש הארץ' השורה 'על בתחילת - ְְֲִֶַַָָָָֹ

על האחרונה. וׁשיטה ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹואּלּו
ועל הּסדר  ושורה, שורה בכל הפותחות הראשונות האותיות שהן - ֵֶַ

בשורה  האחרונה: השורה בתחילת יהיו הארץ' 'על תיבות כך ידי

השנייה 'ׁשמע',הראשונה  'ואהבת 'ה''בשורה המילים [שלאחר ְַ
תיבת  השלישית בשורה הרביעית 'הּדברים',את'], בשורה ְִַָ

,'החמישית 'לבני השישית 'ּובׁשכּב',בשורה 'ּבין',בשורה ְְְְֵֶָָ
השביעית  השמינית'והיה',בשורה בשורה 'מצּוה',בשורה ְְֶַָָ

העשירית 'ּבכל',התשיעית  עשרה 'יֹורה',בשורה האחת בשורה ְֶָ
עשרה 'עׂשב', השתים עשרה 'ּפן',בשורה השלוש בשורה ֵֶֶ

עשרה'והׁשּתחויתם', הארבע החמש 'הּׁשמים',בשורה בשורה ְְֲִִִֶַַַָ
עשרה 'ואבדּתם',עשרה  השש השבע 'וׂשמּתם',בשורה בשורה ְְְֲֶֶַַַ
עשרה'אתם',עשרה השמונה עשרה 'אתם',בשורה התשע בשורה ָָֹֹ

,'העשרים בשורה 'בּדר,'ואחת 'ּובׁשערי העשרים בשורה ְִֶֶֶַָ
ושתיים 'אׁשר', העשרים הארץ'.בשורה 'על ֲֶֶַָָ

.Âאֹותּה המזוזה ּכׁשּכֹופלין את וכורכים שמקפלים בשעה - ְְִֶָ
לתחּלתּה הּׁשּטה מּסֹוף אֹותּה ימין,ּגֹוללין לצד שמאל מצד - ְְִִִִִַָָָָ

תיבת  כלפי הראשונה, השורה בסוף שהן את' 'ואהבת מתיבות שהוא

הראשונה, בשורה הראשונה התיבה שהיא ׁשּתּמצא 'שמע' ִֵֶַָעד
לימין] משמאל הגלילה ידי [על הּקֹוראש המזוזה את ּכׁשּיפּתח ְְִֵֶַַ

בשביל  המזוזה הּׁשּטה בה,לקרֹותגלילת מראׁש לסֹופּהיקרא ְְְִִִֵַָָָֹ
תיבת  עד 'שמע', מתיבת [דהיינו סופה לכיוון השורה מתחילת יקרא -

את']. ּב'ואהבת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ׁשל תוך ואחר ׁשפֹופרת ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
מקנה קנה העשוי וארוך צר קיבול כלי ׁשל שפופרת אֹוחלול,- ֶֶָ

ּדבר, ּכל ׁשל אֹו נ עץ ידי שעל נשמרת,כיון המזוזה בנרתיק, תינתה ֵֶָָָ
כך ו  חֹופר אחר אֹו ּבמסמר, הּפתח מזּוזת אל אֹותּה מחּבר ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּפתח  הפתח]ּבמזּוזת שבצד במשקוף ּבּה[- את ּומכניס ְְִִֶַַַַָ
ְַָהּמזּוזה.

.Ê ׁשּיקּבעּנה במשקוף]ּבמזּוזתלמזוזה וקדם -]מבר הּפתח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּתחּלה:

מזּוזה', לקּבע וצּונּו הדלת.ּבמצֹותיו במשקוף קובעה כך ואחר ְְְְְִִִַָָָֹ
ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר המצוה,ואינֹו סיום כתיבתה שאין כיון ְְְְִִֵֵַָָָ

היא הּמצוה.סיוםׁשּקביעתּה ְְִִִֶַָָָ

.Áהעומד ּבמּקל ּתליּה מקל על בפתח המזוזה את תלה - ְְֵַָָ
בפתח, ועומדת קבועה שאינה באופן חיברה במשקוף, שלא

בדבק, או קביעה כיוןּפסּולה,במסמרים זֹו זה ׁשאין שאין - ְְִֵֶָָ
ו  וחזק, קבוע גמור,מספיק בחיבור מחוברת תהיה שהמזוזה צריך

בפתח. ועומדת קבועה שהוא הּניחּהותהיה הקיר על למזוזה ִִָ
הּדלת  אלא אחֹורי הדלת, בפתח שאינה בצורה למשקוף, מחוץ - ֲֵֶֶַ

ממנו, ּכלּום,רחוקה עׂשה הדלת לא בפתח להניחה שמצוותה כיון ְָָֹ

ביאתו. דרך זה אין וכאן ביאתו', 'דרך שיהיה ּבמזּוזת כדי ְִַַָחפר
נגר  ּכמֹו הּמזּוזה והכניס אלא הּפתח בפתח, למזוזה שקבעה - ְְְְִִֶֶֶַַַָ

המזוזה  את ותחב חור עשה אלא המשקוף על ועומדת זקופה שאינה

בחור  התקועה מאורכת עץ חתיכת כמו שוכבת והיא חור, לאותו

לרוחבו, אלא המשקוף לאורך שוכבת שאינה ונמצא ְִוהיא שבפתח,
ּבטּבעֹות  הּקרׁשים משחילים ּכבריח שהיו העץ למוט דומה וזה - ְְְִִִַַַָָ

שבמשכן, הקרשים תהיה ּפסּולה,בטבעות שהמזוזה שצריך משום ְָ

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

dkld ipipt

ד  ופרשה :הלכה פרשה שבין הריוח כנגד וכו' פשוט מנהג
כנגד שדי. מבחוץ שכותבה פסק, סט"ו) רפח סי' (יו"ד והשו"ע

שיכתבה  רבינו כדעת וסובר חולק והרמ"א שבפנים. 'והיה' תיבת

לפרשה. פרשה שבין הרווח כנגד

ח  כלום.:הלכה עשה לא הדלת אחורי (יו"ד הניחה והרמ"א

שצריך  במקום הניחה [ולא שינה שאם כתב, ס"ב) רפט סי'

עצמה. במזוזה שיניחנה ובלבד בדיעבד, כשרה היא הרי להניחה]

הדלת  אחורי הניחה אם שאפילו דבריו את (סק"ג) הש"ך וביאר

שאם  כתב כן ועל חולקים, שיש הביא אך בדיעבד, כשרה הרי

מלך  מעדני ובשם כראוי. לתקנה צריך זה, באופן אותה קבע

מה  על להם יש הגויים, מפני כן לעשות שנהגו שאלו הביא,
כתב  שם) אדם ובנשמת טו כלל (ח"א אדם בחיי אמנם שיסמכו.

[-בעובי  עצמה במזוזה לקבוע רק להתיר יש זה במקרה שגם
בכותל  לא אבל הדלת], שבצד .המשקוף

פסולה. וכו' הפתח במזוזת שיש חפר הביא, ס"ו) (שם והרמ"א
שכיון  וכתב, זקופה, ולא שוכבת להיות צריכה שהמזוזה אומרים
להניחה  יש לפיכך זקופה, כשהיא פסולה שהיא אומרים שיש

היא  זה ידי שעל ובאלכסון, בשיפוע שתהיה אלא זקופה כשהיא
מושכבת. וגם זקופה גם



z"qeצב dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

דווקא. המשקוף לאורך טפח עומדת לּה של העמיק עומק חפר - ֱִֶֶַָ

בפנים, והניחה הפתח במשקוף קנה ּפסּולה.טפח חלול חת ְֶַָָָ
חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו קנים אתוהכניס אל הּקנה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּפתח  מזּוזת הּכל מן והעמיד הקנה אחרים, את שחיבר - ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַֹ
ופתח  משקוף מהם ועשה ולקחם אחרים לקנים המזוזה בה שהכניס

מזּוזת לדלת, לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ׁשּקדמה מּפני ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּפסּולה,
פתח הּפתח, כאן היה לא בקנה המזוזה את שהכניס בשעה שהרי ֶַַ

מזוזה, מצוות כאן היה לא שעה ובאותה במזוזה, להתחייב ואם כדי

במשקוף  קבעה שהרי העשוי', מן ולא 'תעשה של חסרון כאן יש כן

לפתח  המשקוף את קבע כך אחר .ורק

.Ë הּיחיד פרטי מזּוזת לאדם השייכת מזוזה ּפעמים - נבּדקת ְְֲִִִֶֶַַַַָ
שנים,ּבׁשבּוע  וחצי שלוש כל אותה שבודק כלומר שנים, בשבע - ְַָ

רּבים  נבדקת ּומזּוזת לציבור השייכת מזוזה ּביֹובל- -ּפעמים ְְֲִִֵַַַַ
אותם  מטריחים ואין פעמים, שתי אותה בודקים שנה חמשים במשך

ממנה  עצמו ידחה אחד כל אותם נטריח [שאם מכך יותר אותה לבדוק

משום  הוא, המזוזה את שבודקים והטעם יעשנה]. שחברי ויאמר

מּפני שחוששים נמחקה, אֹו אחת אֹות מּמּנה נקרעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמא
מרקבת  ּבּכתלים קבּועה בכותל ׁשהיא שיש שהלחלוחית - ְְְִִֶֶֶַַָָ

אותה. מרקיבה

.Èּב חּיבין ועבדים מצוות הּכל נׁשים ואפּלּו שפטורים מזּוזה, ְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹ
שהזמן עשה מצוות חייבים מכל כן פי על אף שיבואו, להם גורם

[שאינה  גרמא' הזמן שאין עשה 'מצוות היא שמזוזה כיון במזוזה,

שיבואו]. להם גורם הזמן ואין מסוים, בזמן את תלויה ְְִֶַּומחּנכין

חינוך הּקטּנים  לגיל לבּתיהם.שהגיעו מזּוזה הּׂשֹוכר לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַַַָָ
ו  לארץ, ּבחּוצה ּבפּונדק כן ּבית שישנים הּדר מקום מלון, -] ְְְְִֶַַָָָָָ

ושבים] עוברים יׂשראל,שם הואּבארץ הּמזּוזה הרי מן ּפטּור ְְְִִֵֶֶַָָָ
יֹום,כל שכירות,ׁשלׁשים של זמן הוא יום שלושים שעד כיון ְִֹ

אין  כך אחר אבל מהשכירות, בו יחזור שמא ממזוזה פטור והשוכר

שמא  חוששים ואין לו, שייך שזה שנראה כיון כשכירות חשוב זה

מהשכירות. בו חּיב יחזור יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
מּיד  ארץ ּבמזּוזה יישוב משום יום, שלושים בתוך שזה אפילו ְִִָָ

אם  אפילו משם ליטלה יכול אינו שקבעה שלאחר כלומר, ישראל,

להשיג  הטורח מפני ממנה לצאת ימהר לא ולפיכך ממנה, יוצא הוא

שיש  כיון במהרה אחר ישכרה ממנה יצא אם ואפילו אחרת, מזוזה

מיושבת  ישראל ארץ ונמצא מזוזה, כבר .בה

.‡È להביא הּׂשֹוכר על לחברֹו, ּבית מזּוזה עמו הּמׂשּכיר ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָ
אֹותּה חייב ולקּבע הוא הרי מזוזה, להביא חובתו מלבד כלומר, - ְְִַָֹ

זה  וחיוב בתוכה, המזוזה את ולתת הדלת במשקוף נקב לעשות גם

השוכר אפּלּוהוא  נֹותןאם לתתהיה צריך קביעתּה,ׂשכר - על ְֲִִֵַָָָָָָ
ׁשהּמזּוזה  היא מּפני הּדר דר חֹובת שהוא מי על חובה שהיא - ְְִִֵֶַַַָָ

מזוזה, בה להניח הּבית בבית חֹובת חייב ואינּה הבית שאין - ְִֵַַַָ
היה  יכול המשכיר כן ואם בו, דרים כשלא גם עצמו בפני במזוזה

כלל, משכירה היה כשלא גם בה דר היה שלא ידי על ממזוזה להיפטר

בה. יתחייב שכשהשכירה סיבה יֹוצאואין שנגמר ּוכׁשהּוא לאחר ְֵֶ
השכירות  הּבית זמן היה ואם ויצא. ּבידֹו יּטלּנה שייך לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּכׁשּיצא, נֹוטלּה זה הרי מנהג לגֹוי, בה ינהג שמא שחוששים ְְְֲֵֵֵֶֶָ
.ביזיון 

שישי  פרק

.‡ּכ ואחר ּבבית יׁש ּתנאין שיתקיימו עׂשרה לאחר ורק - ְְְֲִִֵַַַָָָָ
התנאים ּתנאי כל חסר ואם מזּוזה, לֹו לעׂשֹות ּבֹו הּדר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָיתחּיב

ּפטּור מהן, בביתאחד הןהדר ואּלּו הּמזּוזה. התנאים:מן ְְִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבֹו[א] שלׁשּיהיה שטח בבית אּמֹות - ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְִֶֶַַַַַַַ

יתר  לֹו[ב],אֹו הביתוׁשּיהיה לפתח מזּוזֹות- שני ׁשּתי - ְְְְִֵֵֶֶָ
ומשמאל, מימין בולטים לֹו[ג]צדדים הבית ויהיה לפתח - ְְִֶ

המזוזות,מׁשקֹוף לֹו[ד]מעל לביתותהיה [ה]ּתקרה - ויהיּו, ְְְְְְִִִֶַָ
לביתלֹו הּׁשער[ו],ּדלתֹות - ּגבּה הפתחויהיה ה עׂשר - ְְְֲִֶַַַַָָָֹ

יתר  אֹו חל,הביתויהיה[ז],טפחים קודש ּבית של בית ולא ְְְִִֵֵֶָָֹ
[ח] הכנסת, בית אדםהביתויהיהכגון לדירת יהיה עׂשּוי ולא ְְְִִֶַָָָ

[ט] דברים, לאחסון או לבהמות לדירת הבית עׂשּוייהיה ו מיועד ְְִַָ
וכדומה ּכבֹוד הכסא בית יהיה אם [אך מכובדים תשמישים עבור - ָ

במזוזה], חייב קבע,הבית עׂשּוייהיה ו [י]אינו ולא לדירת ְְִֶַַָ
סוכה  כגון עראי .לדירת

ּבֹו·. ׁשאין שלּבית אּמֹות,שטח  ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְִֵֶַַַַַַַַ
ּבֹוהוא הרי  יׁש ואם הּמזּוזה, מן הבית,ּפטּור בשטח ּכדי - ְְְִִֵֵַָָ

ּבׁשוה אּמֹות ארּבע על ארּבע לעשות לרּבע אפשרות שיש - ְְְְֵֶַַַַַַַַָ
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יא  וכו'.:הלכה השוכר על לחברו בית הרמ"א המשכיר וכתב

את  עושה שהמשכיר המדינה מנהג שאם ס"ב), שיד סי' (חו"מ

בה  חייב הוא הרי וכו'..המזוזה, יטלנה לא יוצא וכתב וכשהוא

המזוזה  מעות על מקפיד השוכר שאם ס"ב) רצא סי' (יו"ד הרמ"א

אותם. לו לשלם צריך שם, א שהניח מזוזות.:הלכה לו ויהיו
אין  שאם והטור, הרא"ש בשם הביא סק"א) רפז (סי' והש"ך
של  הימני בצדו נמצאת זו מזוזה אם אחת, מזוזה אלא לפתח

הפתח, של השמאלי בצדו היא ואם מזוזה, לקבוע חייב הפתח,

ברכה  בלא לקבוע הש"ך הכריע ולמעשה, ממזוזה. וכתב .פטור

שלשה  לו שיש שבבית שבאופן הטור, בשם סק"א) (שם הט"ז

ה  הרוח כל פני על נמשך הבית ופתח חייב קירות הבית רביעית,

כמזוזות  נחשבים הצדדים שמן הבית שכותלי משום .במזוזה,

דלתות. לו בית ויהיו שגם כתב, סט"ו) רפו סי' (יו"ד והשו"ע

שלדברי  יד) (ס"ק תשובה הפתחי וכתב במזוזה. חייב דלתות ללא

מחויב  אינו אותה וקובע חוזר כאשר והסירה, דלת היתה אם הכל

כשרה. כן מלפני שקבועה והמזוזה מזוזה, שוב עוד לקבוע וראה

(שם). הגרעק"א בהגהות

ב  אמות :הלכה ארבע על אמות ארבע לרבע כדי בו יש ואם
כתב בשוה. כג) (ס"ק והש"ך סי"ג). רפו סי' (יו"ד השו"ע פסק וכן

של  ריבוע הבית בתוך יש כן אם אלא המזוזה קביעת על לברך שאין

אמות. ארבע על שבית ארבע יא) ס"ק (שם תשובה הפתחי כתב

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אמות ד' על ד' של ריבוע הבית וברוחבן,בשטח באורכן ַאף שוות

ׁשהּוא ּפי הביתעל זוויות עגל- כלל בו הוא אֹוואין שהבית ִֶַָֹ

זוּיֹות חמׁש מחיצות,ּבעל חמש לו שיש לֹומר מחמת צרי ואין ְִִֵֵַַַָָָ

יתר ארּכֹו היה מ ׁשאם רחּבֹוגדול ורוחבו על מלבן], כצורת -] ְְִֵֶַָָָָָ

אמות, מד' פחות אּמֹות היה ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו ויׁש ְְְְִֵֵֵַַַַַהֹואיל

חּיב ארּבע, ּבמזּוזה.הביתעל ְְִַַַַָָ

והּוא‚. 'אכסדרה'אכסדרה, ופירוש לֹוהוא - ׁשּיׁש הּמקֹום ְְְֵֶַַַָָ

ותקרה ּכתלים מחיצות ׁשלׁשה בשלוש המוקף מקורה מקום - ְְְְִִָָָֹ

הוא  האכסדרה דין פרוץ, הרביעי ׁשני ש והצד לּה ׁשּיׁש ּפי על ְִֵֵֶַַָאף

עמודים]ּפּצימין רביעית [- בצד ּברּוח עמודים שני שיש אפילו - ְְִִִִַַ

פתח, של מזוזות כמו נראים והעמודים האכסדרההפרוץ ְָּפטּורה הרי

הּמזּוזה, הואמן הּתקרה והטעם להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

נעׂשּו מזּוזֹות מּׁשּום ולא עׂשּויין, נועדו הן לא שהעמודים - ְְֲֲִִֵַֹ

ולכן  שעליהם, התקרה את להעמיד אלא פתח כמזוזות לשמש בשביל

שתי  לו 'שיהיה התנאי בה חסר שכן ממזוזה האכסדרה פטורה

ּכתליםמזוזות'. לּה ׁשאין הּתקרה בקירות וכן מוקפת שאינה - ְְְִִֵֵֶַָָָ

ּומּכאן מּכאן עּמּודים על עֹומדת צדדיה,אּלא מכל על - אף ִִִֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהיא כצורת]ּכתבניתנראיתּפי ּפטּורה[- המזוזה ּבית, מן ְְְִִִִֶַַָ
הן  הּתקרה להעמיד העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלפי

פתח עׂשּויין של כמזוזות לשמש עשויים .ואינם ֲִ

מּכאן„. ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש בפתח ּבית שיש - ְְִִִֵֶַָָָָ

בולטים, צדדים שני ּכמןהבית כמו]וכּפה ׁשּתי [- על קׁשת ְְְִִֵֶֶַָ

הּמׁשקֹוף ּבמקֹום על הּמזּוזֹות במאוזן השוכב משקוף שבמקום - ְְְִַַַ

מעל  שנעשה עד העליון בחלקן מתעגלות המזוזות המזוזות, שתי

קשת, של צורה טפחים הפתח עׂשרה הּמזּוזֹות ּבגבּה יׁש ְְְֲִִֵַַָָָֹאם

טפחים עשרה גובה לאחר אלא מתעגלות אינן המזוזות אם יתר - ֵָאֹו

טפחים  הפתחמעשרה ּבהן, אין ואם ּבמזּוזה, בגובה חּיב - ְְִִֵֶַָָָ

הפתחעׂשרההמזוזות  לֹוממזוזהּפטּורטפחים, ׁשאין מּפני ְֲִֵֵֶָָָ

ְַמׁשקֹוף.

הּמזּוזה,‰. מן ּפטּור ּתקרה לֹו ׁשאין אינו ּבית זה שבית מכיון ְְִִִֵֶַַָָָ

למגורים. מקרה,הביתהיהראוי אינֹו ּומקצתֹו מקרה מקצתֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹ

הּקרּוי היה ׁשאם לי, הּפתחנמצאיראה לפתח,ּכנגד צמוד - ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבמזּוזה. חּיב הּדלתֹותׁשהּוא יתחייב ּומעמידין שהפתח כדי ְְֲִִִֶַַַָָָ

לעיל [כמבואר א)במזוזה הּמזּוזה.],(הלכה את קֹובעין ּכ ְְְִֶַַַָָואחר

.Âהּלׁשכֹות הּבית, ששימשו הר המקדש בבית שונים חדרים - ְִַַַַָ

הבית, המקדש,והעזרֹותלצרכי שבבית ישראל ועזרת נשים עזרת - ְֲָָ

ּכנסּיֹות לתפילה,ּובּתי מדרׁשֹותהמשמשים המשמשים ּובּתי ְְִִֵֵֵָָָ

התורה, ּבהןללימוד אלו]ׁשאין במקומות ּדירה[- חדר ּבית - ִֵֵֶֶָָ

למגורים הוא ,ממזוזה ּפטּורין המיועד קדׁש.והטעם ׁשהן לפי ְְִִֵֶֶֹ

ּבֹו ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל הּכנסת שהאורחים ּבית - ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

בו, לדור כלל בדרך ּבמזּוזהנוהגים חדר חּיב בו אין אם אף ְִַָָ

למגורים. ּכרּכיןהמיועד ׁשל הּכנסת ּבית גדולות]וכן ערים -] ְְְִֵֵֶֶֶַַ

בתוכו, לדור נוהגים האורחים ּדירהשאין ּבית ּבֹו היה חדר אם - ִִֵָָָ

במזוזה. חייב למגורים ּבהמיועד ׁשהיּו הּׁשערים מקּדׁשה בית ּכל ְְְִִֶַָָָָ

ניקנֹור  מּׁשער חּוץ מזּוזה, להן היה המזרחי לא השער שהוא ְִִֶַַָָָָָֹ

העזרה  מּמּנּוהשער ו של ניקנור,ׁשּלפנים השער ו משער  ׁשל כן ְְְִִֶֶֶָ

ּפלהדרין  מזוזות,,לׁשּכת לקבוע חייבים היו אלו מּפני שבשערים ְְְְִִִֵֶַַ

הּזאת פלהדריןׁשהּלׁשּכה לשכת ל היתה- ּדירה משמשת ּבית ְְִִֵֶַַָָָָֹ

ההפרׁשה ימי ּבׁשבעת ּגדֹול יום לכהן שלפני הימים בשבעת - ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

שער  ומחמתו שם. דר והיה גדול הכהן את מפרישים שהיו הכיפורים

פתוחים  שהם מכיון במזוזה, חייבים ממנו שלפנים והשער ניקנור

מגורים  לבית המשמש פלהדרין .ללשכת
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בהם  שאין חפצים להנחת המיועדים קטנים חדרים לו שיש גדול

וכן  במזוזה. חייבים אלו חדרים אמות, ארבע על ארבע של שיעור

אם  גם במזוזה חייב וגינה, מרפסת כגון לדירה, מיועד שאינו בית

זה  שיעור בו (פ"ז .אין בלויא] [להגר"י הדר חובת בספר כתב

עוברים  והאנשים עמודים בה שיש לבנין הכניסה שקומת ס"ט)

לחיזוק  נעשו שהעמודים מכיון ממזוזה פטורה העמודים, בין

לנוי. או הבנין

ד  וכיפה :הלכה מכאן ומזוזה מכאן מזוזה לו שיש בית
וכו'. קשת שאפילו כמין הסוברים שיש הביא (סק"ב) והש"ך

להתעגל  מתחיל הפתח אלא כלל מזוזות שתי לפתח אין

עשרה  של גובה יש בפתח אם במזוזה חייב כן גם מהארץ,

טפחים. ארבעה של ורוחב פתח טפחים שגם (שם) הרמ"א כתב

עשר  גבוה כן אם אלא חייב אינו ככיפה עשוי טפחים.שאינו ה

ה  שמקום :הלכה יג) ס"ק רפו סי' (יו"ד תשובה הפתחי כתב

הקבועה  הסככה את מסירים סוכות שלפני לסוכה, שמיועד מקורה

הקבועה, הסככה את מחזירים סוכות ולאחר הסכך, את ומניחים

המזוזה  את לקבוע יש הסככה את מחזירים שכאשר האומרים יש

המקום  נפטר הסככה את שהוריד שלאחר כיון שניה, פעם

במזוזה, המקום מתחייב שוב התקרה את מניח וכאשר ממזוזה,

התחייב  שהבית לאחר אותה קבעו כן אם אלא כשרה אינה ומזוזה

קבעו  שאם מפני צורך, בכך שאין וסוברים שחולקים ויש במזוזה.

אם  אף כשרה היא במזוזה, חייב היה שהבית בשעה המזוזה את

טעמים  שם [ועיין והתחייב וחזר ממזוזה נפטר הבית הזמן במשך

לי .נוספים] יראה מקורה אינו ומקצתו מקורה מקצתו היה
במזוזה. חייב שהוא הפתח כנגד הקירוי היה וכתב שאם

ארבע  המקורה במקום שיהיה שצריך סי"ד) רפו סי' (יו"ד השו"ע

אמות. ארבע על

ו  מדרשות :הלכה פטורין.ובתי דירה בית בהן והשו"ע שאין

במזוזה, חייב המדרש שבית אומרים שיש כתב ס"י) רפו סי' (יו"ד

לקבוע  שנכון כתב (סק"כ) והש"ך ברכה. בלא לקבוע נכון כן ועל

ויקבע  המדרש, בית מזוזות על גם בברכתו ויכוון ביתו בפתח

לשניהם. עולה והברכה המדרש בבית מכן הכנסת לאחר בית וכן
דירה. בית בו היה אם כרכין שאם של ס"ג) (שם הרמ"א והוסיף

חייב  המבוא הכנסת, בית שלפני במבואות מגורים חדר יש

פטור. הכנסת ובית במזוזה



צג z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

דווקא. המשקוף לאורך טפח עומדת לּה של העמיק עומק חפר - ֱִֶֶַָ

בפנים, והניחה הפתח במשקוף קנה ּפסּולה.טפח חלול חת ְֶַָָָ
חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו קנים אתוהכניס אל הּקנה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּפתח  מזּוזת הּכל מן והעמיד הקנה אחרים, את שחיבר - ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַֹ
ופתח  משקוף מהם ועשה ולקחם אחרים לקנים המזוזה בה שהכניס

מזּוזת לדלת, לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ׁשּקדמה מּפני ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּפסּולה,
פתח הּפתח, כאן היה לא בקנה המזוזה את שהכניס בשעה שהרי ֶַַ

מזוזה, מצוות כאן היה לא שעה ובאותה במזוזה, להתחייב ואם כדי

במשקוף  קבעה שהרי העשוי', מן ולא 'תעשה של חסרון כאן יש כן

לפתח  המשקוף את קבע כך אחר .ורק

.Ë הּיחיד פרטי מזּוזת לאדם השייכת מזוזה ּפעמים - נבּדקת ְְֲִִִֶֶַַַַָ
שנים,ּבׁשבּוע  וחצי שלוש כל אותה שבודק כלומר שנים, בשבע - ְַָ

רּבים  נבדקת ּומזּוזת לציבור השייכת מזוזה ּביֹובל- -ּפעמים ְְֲִִֵַַַַ
אותם  מטריחים ואין פעמים, שתי אותה בודקים שנה חמשים במשך

ממנה  עצמו ידחה אחד כל אותם נטריח [שאם מכך יותר אותה לבדוק

משום  הוא, המזוזה את שבודקים והטעם יעשנה]. שחברי ויאמר

מּפני שחוששים נמחקה, אֹו אחת אֹות מּמּנה נקרעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמא
מרקבת  ּבּכתלים קבּועה בכותל ׁשהיא שיש שהלחלוחית - ְְְִִֶֶֶַַָָ

אותה. מרקיבה

.Èּב חּיבין ועבדים מצוות הּכל נׁשים ואפּלּו שפטורים מזּוזה, ְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹ
שהזמן עשה מצוות חייבים מכל כן פי על אף שיבואו, להם גורם

[שאינה  גרמא' הזמן שאין עשה 'מצוות היא שמזוזה כיון במזוזה,

שיבואו]. להם גורם הזמן ואין מסוים, בזמן את תלויה ְְִֶַּומחּנכין

חינוך הּקטּנים  לגיל לבּתיהם.שהגיעו מזּוזה הּׂשֹוכר לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַַַָָ
ו  לארץ, ּבחּוצה ּבפּונדק כן ּבית שישנים הּדר מקום מלון, -] ְְְְִֶַַָָָָָ

ושבים] עוברים יׂשראל,שם הואּבארץ הּמזּוזה הרי מן ּפטּור ְְְִִֵֶֶַָָָ
יֹום,כל שכירות,ׁשלׁשים של זמן הוא יום שלושים שעד כיון ְִֹ

אין  כך אחר אבל מהשכירות, בו יחזור שמא ממזוזה פטור והשוכר

שמא  חוששים ואין לו, שייך שזה שנראה כיון כשכירות חשוב זה

מהשכירות. בו חּיב יחזור יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
מּיד  ארץ ּבמזּוזה יישוב משום יום, שלושים בתוך שזה אפילו ְִִָָ

אם  אפילו משם ליטלה יכול אינו שקבעה שלאחר כלומר, ישראל,

להשיג  הטורח מפני ממנה לצאת ימהר לא ולפיכך ממנה, יוצא הוא

שיש  כיון במהרה אחר ישכרה ממנה יצא אם ואפילו אחרת, מזוזה

מיושבת  ישראל ארץ ונמצא מזוזה, כבר .בה

.‡È להביא הּׂשֹוכר על לחברֹו, ּבית מזּוזה עמו הּמׂשּכיר ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָ
אֹותּה חייב ולקּבע הוא הרי מזוזה, להביא חובתו מלבד כלומר, - ְְִַָֹ

זה  וחיוב בתוכה, המזוזה את ולתת הדלת במשקוף נקב לעשות גם

השוכר אפּלּוהוא  נֹותןאם לתתהיה צריך קביעתּה,ׂשכר - על ְֲִִֵַָָָָָָ
ׁשהּמזּוזה  היא מּפני הּדר דר חֹובת שהוא מי על חובה שהיא - ְְִִֵֶַַַָָ

מזוזה, בה להניח הּבית בבית חֹובת חייב ואינּה הבית שאין - ְִֵַַַָ
היה  יכול המשכיר כן ואם בו, דרים כשלא גם עצמו בפני במזוזה

כלל, משכירה היה כשלא גם בה דר היה שלא ידי על ממזוזה להיפטר

בה. יתחייב שכשהשכירה סיבה יֹוצאואין שנגמר ּוכׁשהּוא לאחר ְֵֶ
השכירות  הּבית זמן היה ואם ויצא. ּבידֹו יּטלּנה שייך לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּכׁשּיצא, נֹוטלּה זה הרי מנהג לגֹוי, בה ינהג שמא שחוששים ְְְֲֵֵֵֶֶָ
.ביזיון 

שישי  פרק

.‡ּכ ואחר ּבבית יׁש ּתנאין שיתקיימו עׂשרה לאחר ורק - ְְְֲִִֵַַַָָָָ
התנאים ּתנאי כל חסר ואם מזּוזה, לֹו לעׂשֹות ּבֹו הּדר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָיתחּיב

ּפטּור מהן, בביתאחד הןהדר ואּלּו הּמזּוזה. התנאים:מן ְְִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבֹו[א] שלׁשּיהיה שטח בבית אּמֹות - ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְִֶֶַַַַַַַ

יתר  לֹו[ב],אֹו הביתוׁשּיהיה לפתח מזּוזֹות- שני ׁשּתי - ְְְְִֵֵֶֶָ
ומשמאל, מימין בולטים לֹו[ג]צדדים הבית ויהיה לפתח - ְְִֶ

המזוזות,מׁשקֹוף לֹו[ד]מעל לביתותהיה [ה]ּתקרה - ויהיּו, ְְְְְְִִִֶַָ
לביתלֹו הּׁשער[ו],ּדלתֹות - ּגבּה הפתחויהיה ה עׂשר - ְְְֲִֶַַַַָָָֹ

יתר  אֹו חל,הביתויהיה[ז],טפחים קודש ּבית של בית ולא ְְְִִֵֵֶָָֹ
[ח] הכנסת, בית אדםהביתויהיהכגון לדירת יהיה עׂשּוי ולא ְְְִִֶַָָָ

[ט] דברים, לאחסון או לבהמות לדירת הבית עׂשּוייהיה ו מיועד ְְִַָ
וכדומה ּכבֹוד הכסא בית יהיה אם [אך מכובדים תשמישים עבור - ָ

במזוזה], חייב קבע,הבית עׂשּוייהיה ו [י]אינו ולא לדירת ְְִֶַַָ
סוכה  כגון עראי .לדירת

ּבֹו·. ׁשאין שלּבית אּמֹות,שטח  ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְִֵֶַַַַַַַַ
ּבֹוהוא הרי  יׁש ואם הּמזּוזה, מן הבית,ּפטּור בשטח ּכדי - ְְְִִֵֵַָָ

ּבׁשוה אּמֹות ארּבע על ארּבע לעשות לרּבע אפשרות שיש - ְְְְֵֶַַַַַַַַָ

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

dkld ipipt

יא  וכו'.:הלכה השוכר על לחברו בית הרמ"א המשכיר וכתב

את  עושה שהמשכיר המדינה מנהג שאם ס"ב), שיד סי' (חו"מ

בה  חייב הוא הרי וכו'..המזוזה, יטלנה לא יוצא וכתב וכשהוא

המזוזה  מעות על מקפיד השוכר שאם ס"ב) רצא סי' (יו"ד הרמ"א

אותם. לו לשלם צריך שם, א שהניח מזוזות.:הלכה לו ויהיו
אין  שאם והטור, הרא"ש בשם הביא סק"א) רפז (סי' והש"ך
של  הימני בצדו נמצאת זו מזוזה אם אחת, מזוזה אלא לפתח

הפתח, של השמאלי בצדו היא ואם מזוזה, לקבוע חייב הפתח,

ברכה  בלא לקבוע הש"ך הכריע ולמעשה, ממזוזה. וכתב .פטור

שלשה  לו שיש שבבית שבאופן הטור, בשם סק"א) (שם הט"ז

ה  הרוח כל פני על נמשך הבית ופתח חייב קירות הבית רביעית,

כמזוזות  נחשבים הצדדים שמן הבית שכותלי משום .במזוזה,

דלתות. לו בית ויהיו שגם כתב, סט"ו) רפו סי' (יו"ד והשו"ע

שלדברי  יד) (ס"ק תשובה הפתחי וכתב במזוזה. חייב דלתות ללא

מחויב  אינו אותה וקובע חוזר כאשר והסירה, דלת היתה אם הכל

כשרה. כן מלפני שקבועה והמזוזה מזוזה, שוב עוד לקבוע וראה

(שם). הגרעק"א בהגהות

ב  אמות :הלכה ארבע על אמות ארבע לרבע כדי בו יש ואם
כתב בשוה. כג) (ס"ק והש"ך סי"ג). רפו סי' (יו"ד השו"ע פסק וכן

של  ריבוע הבית בתוך יש כן אם אלא המזוזה קביעת על לברך שאין

אמות. ארבע על שבית ארבע יא) ס"ק (שם תשובה הפתחי כתב

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אמות ד' על ד' של ריבוע הבית וברוחבן,בשטח באורכן ַאף שוות

ׁשהּוא ּפי הביתעל זוויות עגל- כלל בו הוא אֹוואין שהבית ִֶַָֹ

זוּיֹות חמׁש מחיצות,ּבעל חמש לו שיש לֹומר מחמת צרי ואין ְִִֵֵַַַָָָ

יתר ארּכֹו היה מ ׁשאם רחּבֹוגדול ורוחבו על מלבן], כצורת -] ְְִֵֶַָָָָָ

אמות, מד' פחות אּמֹות היה ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו ויׁש ְְְְִֵֵֵַַַַַהֹואיל

חּיב ארּבע, ּבמזּוזה.הביתעל ְְִַַַַָָ

והּוא‚. 'אכסדרה'אכסדרה, ופירוש לֹוהוא - ׁשּיׁש הּמקֹום ְְְֵֶַַַָָ

ותקרה ּכתלים מחיצות ׁשלׁשה בשלוש המוקף מקורה מקום - ְְְְִִָָָֹ

הוא  האכסדרה דין פרוץ, הרביעי ׁשני ש והצד לּה ׁשּיׁש ּפי על ְִֵֵֶַַָאף

עמודים]ּפּצימין רביעית [- בצד ּברּוח עמודים שני שיש אפילו - ְְִִִִַַ

פתח, של מזוזות כמו נראים והעמודים האכסדרההפרוץ ְָּפטּורה הרי

הּמזּוזה, הואמן הּתקרה והטעם להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

נעׂשּו מזּוזֹות מּׁשּום ולא עׂשּויין, נועדו הן לא שהעמודים - ְְֲֲִִֵַֹ

ולכן  שעליהם, התקרה את להעמיד אלא פתח כמזוזות לשמש בשביל

שתי  לו 'שיהיה התנאי בה חסר שכן ממזוזה האכסדרה פטורה

ּכתליםמזוזות'. לּה ׁשאין הּתקרה בקירות וכן מוקפת שאינה - ְְְִִֵֵֶַָָָ

ּומּכאן מּכאן עּמּודים על עֹומדת צדדיה,אּלא מכל על - אף ִִִֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהיא כצורת]ּכתבניתנראיתּפי ּפטּורה[- המזוזה ּבית, מן ְְְִִִִֶַַָ
הן  הּתקרה להעמיד העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלפי

פתח עׂשּויין של כמזוזות לשמש עשויים .ואינם ֲִ

מּכאן„. ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש בפתח ּבית שיש - ְְִִִֵֶַָָָָ

בולטים, צדדים שני ּכמןהבית כמו]וכּפה ׁשּתי [- על קׁשת ְְְִִֵֶֶַָ

הּמׁשקֹוף ּבמקֹום על הּמזּוזֹות במאוזן השוכב משקוף שבמקום - ְְְִַַַ

מעל  שנעשה עד העליון בחלקן מתעגלות המזוזות המזוזות, שתי

קשת, של צורה טפחים הפתח עׂשרה הּמזּוזֹות ּבגבּה יׁש ְְְֲִִֵַַָָָֹאם

טפחים עשרה גובה לאחר אלא מתעגלות אינן המזוזות אם יתר - ֵָאֹו

טפחים  הפתחמעשרה ּבהן, אין ואם ּבמזּוזה, בגובה חּיב - ְְִִֵֶַָָָ

הפתחעׂשרההמזוזות  לֹוממזוזהּפטּורטפחים, ׁשאין מּפני ְֲִֵֵֶָָָ

ְַמׁשקֹוף.

הּמזּוזה,‰. מן ּפטּור ּתקרה לֹו ׁשאין אינו ּבית זה שבית מכיון ְְִִִֵֶַַָָָ

למגורים. מקרה,הביתהיהראוי אינֹו ּומקצתֹו מקרה מקצתֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹ

הּקרּוי היה ׁשאם לי, הּפתחנמצאיראה לפתח,ּכנגד צמוד - ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבמזּוזה. חּיב הּדלתֹותׁשהּוא יתחייב ּומעמידין שהפתח כדי ְְֲִִִֶַַַָָָ

לעיל [כמבואר א)במזוזה הּמזּוזה.],(הלכה את קֹובעין ּכ ְְְִֶַַַָָואחר

.Âהּלׁשכֹות הּבית, ששימשו הר המקדש בבית שונים חדרים - ְִַַַַָ

הבית, המקדש,והעזרֹותלצרכי שבבית ישראל ועזרת נשים עזרת - ְֲָָ

ּכנסּיֹות לתפילה,ּובּתי מדרׁשֹותהמשמשים המשמשים ּובּתי ְְִִֵֵֵָָָ

התורה, ּבהןללימוד אלו]ׁשאין במקומות ּדירה[- חדר ּבית - ִֵֵֶֶָָ

למגורים הוא ,ממזוזה ּפטּורין המיועד קדׁש.והטעם ׁשהן לפי ְְִִֵֶֶֹ

ּבֹו ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל הּכנסת שהאורחים ּבית - ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

בו, לדור כלל בדרך ּבמזּוזהנוהגים חדר חּיב בו אין אם אף ְִַָָ

למגורים. ּכרּכיןהמיועד ׁשל הּכנסת ּבית גדולות]וכן ערים -] ְְְִֵֵֶֶֶַַ

בתוכו, לדור נוהגים האורחים ּדירהשאין ּבית ּבֹו היה חדר אם - ִִֵָָָ

במזוזה. חייב למגורים ּבהמיועד ׁשהיּו הּׁשערים מקּדׁשה בית ּכל ְְְִִֶַָָָָ

ניקנֹור  מּׁשער חּוץ מזּוזה, להן היה המזרחי לא השער שהוא ְִִֶַַָָָָָֹ

העזרה  מּמּנּוהשער ו של ניקנור,ׁשּלפנים השער ו משער  ׁשל כן ְְְִִֶֶֶָ

ּפלהדרין  מזוזות,,לׁשּכת לקבוע חייבים היו אלו מּפני שבשערים ְְְְִִִֵֶַַ

הּזאת פלהדריןׁשהּלׁשּכה לשכת ל היתה- ּדירה משמשת ּבית ְְִִֵֶַַָָָָֹ

ההפרׁשה ימי ּבׁשבעת ּגדֹול יום לכהן שלפני הימים בשבעת - ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

שער  ומחמתו שם. דר והיה גדול הכהן את מפרישים שהיו הכיפורים

פתוחים  שהם מכיון במזוזה, חייבים ממנו שלפנים והשער ניקנור

מגורים  לבית המשמש פלהדרין .ללשכת
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בהם  שאין חפצים להנחת המיועדים קטנים חדרים לו שיש גדול

וכן  במזוזה. חייבים אלו חדרים אמות, ארבע על ארבע של שיעור

אם  גם במזוזה חייב וגינה, מרפסת כגון לדירה, מיועד שאינו בית

זה  שיעור בו (פ"ז .אין בלויא] [להגר"י הדר חובת בספר כתב

עוברים  והאנשים עמודים בה שיש לבנין הכניסה שקומת ס"ט)

לחיזוק  נעשו שהעמודים מכיון ממזוזה פטורה העמודים, בין

לנוי. או הבנין

ד  וכיפה :הלכה מכאן ומזוזה מכאן מזוזה לו שיש בית
וכו'. קשת שאפילו כמין הסוברים שיש הביא (סק"ב) והש"ך

להתעגל  מתחיל הפתח אלא כלל מזוזות שתי לפתח אין

עשרה  של גובה יש בפתח אם במזוזה חייב כן גם מהארץ,

טפחים. ארבעה של ורוחב פתח טפחים שגם (שם) הרמ"א כתב

עשר  גבוה כן אם אלא חייב אינו ככיפה עשוי טפחים.שאינו ה

ה  שמקום :הלכה יג) ס"ק רפו סי' (יו"ד תשובה הפתחי כתב

הקבועה  הסככה את מסירים סוכות שלפני לסוכה, שמיועד מקורה

הקבועה, הסככה את מחזירים סוכות ולאחר הסכך, את ומניחים

המזוזה  את לקבוע יש הסככה את מחזירים שכאשר האומרים יש

המקום  נפטר הסככה את שהוריד שלאחר כיון שניה, פעם

במזוזה, המקום מתחייב שוב התקרה את מניח וכאשר ממזוזה,

התחייב  שהבית לאחר אותה קבעו כן אם אלא כשרה אינה ומזוזה

קבעו  שאם מפני צורך, בכך שאין וסוברים שחולקים ויש במזוזה.

אם  אף כשרה היא במזוזה, חייב היה שהבית בשעה המזוזה את

טעמים  שם [ועיין והתחייב וחזר ממזוזה נפטר הבית הזמן במשך

לי .נוספים] יראה מקורה אינו ומקצתו מקורה מקצתו היה
במזוזה. חייב שהוא הפתח כנגד הקירוי היה וכתב שאם

ארבע  המקורה במקום שיהיה שצריך סי"ד) רפו סי' (יו"ד השו"ע

אמות. ארבע על

ו  מדרשות :הלכה פטורין.ובתי דירה בית בהן והשו"ע שאין

במזוזה, חייב המדרש שבית אומרים שיש כתב ס"י) רפו סי' (יו"ד

לקבוע  שנכון כתב (סק"כ) והש"ך ברכה. בלא לקבוע נכון כן ועל

ויקבע  המדרש, בית מזוזות על גם בברכתו ויכוון ביתו בפתח

לשניהם. עולה והברכה המדרש בבית מכן הכנסת לאחר בית וכן
דירה. בית בו היה אם כרכין שאם של ס"ג) (שם הרמ"א והוסיף

חייב  המבוא הכנסת, בית שלפני במבואות מגורים חדר יש

פטור. הכנסת ובית במזוזה



z"qeצד dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Êהּתבן וכןּבית תבן, בו להניח המיועד בית הּבקר- -ּבית ֵֵֶֶַַָָ
וכן גסות, לבהמות המיועד העציםבית להניח ּבית המיועד בית - ִֵֵָ

וכן עצים, האֹוצרֹותבו הם ּבית הרי דברים, לאחסון המיועד בית - ֵָָ
הּמזּוזה, מן ממהּפטּורין כן על ׁשּנאמרונלמד 'ּוכתבּתם בתורה: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָ

ט)ּבית'מזזֹות ו, התורה ,(דברים שציווי משמע 'ביתך' ומתיבת ְֵֶֻ
על המיחדהוא המיועד]ּבית ּפרט[- ,מכך ל ודורשים - ְְְְֵַָָֻ

נאמר  לא זה ּבהןבתים ל שחיוב וכּיֹוצא מיועדים אּלּו שאינם ְְֵֵֶַָ
אנשים. לאדם לפיכלשימוש המיועד שמקום שנתבאר מכיון - ְִָ

במזוזה, ּומתקּׁשטֹות חייב ּבּה יֹוׁשבֹות ׁשהּנׁשים הּבקר ְְְִִֶֶֶַַַָָָָרפת
עצמם] מייפות ּבמזּוזה,[- חּיבת הואּבּה ּבּהוהטעם יׁש ׁשהרי ְֲִֵֵֶֶֶַָָָ

אדם[-ייעוד]יחּוד נמצא לדירת ברפת, להתקשט שדרכן שמפני - ְִִַָָ

אדם. למגורי אף מיועדת ׁשערשהרפת לפני ּבית [הבנוי קטן בית - ֵַַ
דרכו, לעבור האנשים שדרך ממזוזה] הפטורים גינה או העצים' 'בית

אינן אכסדרהוכן שמחיצותיו ריבוע] [בצורת מקורה מקום - ְְַַָ
לחלוטין, [בצורת ּומרּפסתסגורות אכסדרה כעין מקורה מקום - ְִֶֶ

ממזוזה, שפטורים מקומות לפני בנויים והם הּגּנה,כן ו עיגול], ְִַָ
בהמות,והּדיר לתוכו שכונסים מקום אלו - מקומות ּפטּורין כל ְְִִַ

ּבּתים  היּו ואם לדירה. עׂשּויין ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָמן
ל  ּפתּוחים ּבמזּוזה ּגם מ אחד החּיבין חּיבין אּלּו, מקֹומֹות ְְְְִִִִֵַַַַָָָ

אלוהם מקומות ּבמזּוזה.- ְִֵָ

.Áשבתים לפיכ שמקומות הקודמת בהלכה שנתבאר לאחר - ְִָ
ש  הוא הדין במזוזה, חייבים להם חצרֹות פתוחים ׁשערי ֲֲֵֵֶַָאחד

הבית מבֹואֹותשלפני ׁשערי החצר ואחד ׁשערי שלפני ואחד ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָ
ועירֹות, הדין מדינֹות אלא השערים סוגי בין חילוק אין כלומר - ְֲִַָ

ב  ּבמזּוזה,שהםּכּלןשווה הואחּיבין הּבּתים והטעם ׁשהרי ְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
לתֹוכן ּפתּוחין ּבמזּוזה ו החּיבין  אלו, שערים לתוך אפּלּו- ְְְֲִִִִַַָָָ

לזה, ּפתּוח וזה לזה ּפתּוח זה ּפתחים הוא עׂשרה הדין ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
זהש  ּומּפני חּיבין, ּכּלן ּבמזּוזה חּיב והּפנימי שכל הֹואיל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

במזוזה, חייבים לתוכם פתוח שהבית ש אמרּוהפתחים ׁשער חכמים ְַַָ
לחצר הּגּנה מן לביתהּפתּוח ּבמזּוזה,הפתוחה מכיון חּיב ְִִִֵֶַַַַָָָָָ

זה. לשער פתוח מהחצר לפנים שנמצא שהבית

.Ë הּברסקי ּובית הּטבילה ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית
להרבה  גורם בהם שהשימוש מקומות שהם עורות, לעיבוד המשמש -

וזוהמה  ּבהם,לכלוך וכן וכּיֹוצא השימוש - שאופן המקומות כל ְֵֶַָ
וזוהמה, לכלוך להרבה גורם הּמזּוזה,בהם מן הוא ּפטּורין והטעם ְְִִַָ

ּכבֹוד לדירת עׂשּויין ׁשאינן עבור לפי מיועדים אינם הם - ְְֲִִִֵֶַָָ

מכובדים. החגתשמישים הסוכותסּכת לחג המיועדת -ּבחג- ֶֶַָָֻ
הסוכות, חג ׁשּבספינהכן ו בימי בספינהּבית הבנוי בית ּפטּורין - ְְְִִִִֶַָ

הּמזּוזה, הואמן ׁשוהטעם אלו לפי לדירת דירות עׂשּויין אינן ְְְֲִִִִֵֶַַָָ
עראי.קבע באופן אלא קבועה בצורה בהן משתמשים אין ׁשּתי - ְֵֶַ

יֹוצרין ׁשל הבנויותסּכֹות חרס, כלי יוצרי של מּזֹו- לפנים זֹו ְְִִִִֶֻ
ומצניע  גר הוא ובפנימית פנימית, סוכה ממנה ולפנים חיצונית סוכה -

למכור, כליו את ומוציא מלאכתו עושה הוא ובחיצונה כליו, את

קבּועההסוכה  ׁשאינּה מּפני הּמזּוזה מן ּפטּורה -החיצֹונה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
הפנימית  לסוכה למעבר אלא קבועים, למגורים משמשת אינה היא

סוחרים. אליה ׁשּבּׁשוקיםולהכניס למכירת החנּיֹות שמיועדות ְֲִֶַַָֻ
לדירה,ממזוזהּפטּוריןסחורה, קבּועים ׁשאינן שהרי מּפני ְְְְִִִִֵֵֶָָ

אינם  שם המגורים ולכן בביתם, אלא בלילה שם לנים אינם המוכרים

לקביעות  .נחשבים

.È רגיל ׁשאינֹו ּפי על אף הרּבה, ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבית
ולבא להשתמש]לצאת כלומר, מהן,[- אחד ּבפתח ושאר אּלא ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הוא  הדין בהם, להשתמש רגיל אינו מזּוזה ש הפתחים לעׂשֹות ְֲַַָָחּיב

ּופתח. ּפתח ועלּיהּבכל ּבית ׁשּבין קטן שתי ּפתח בן בית - ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מן  עולים שדרכה ארובה כעין יש שביניהם הגג ובתקרת קומות,

בני  יוכלו שלא וכדי מדרגות, ידי על השניה לקומה הראשונה הקומה

הראשונה  בקומה עושים רשות, ללא למטה מלמעלה לרדת העליה

כן  וכמו לבית, דלת עם קטן פתח בהם ויש המדרגות סביב מחיצות

בקומה  גם עושים רשות, ללא לעליה לעלות הבית בני יוכלו שלא כדי

מן  באחת אחד פתח רק עושים ולפעמים ודלת, מחיצות השניה

דין  זה, מצד נועלים העליה ובני זה מצד נועלים הבית ובני הקומות

ש  הוא ּבמזּוזה,הפתח וגם חּיב הראשונה בקומה גם פתח יש ואם ְִַָָ
במזוזה. חייבים שניהם השניה בקומה
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ז  האוצרות :הלכה בית העצים בית הבקר בית התבן בית
המזוזה. מן כתב פטורין אֿב) סעי' רפו סי' (יו"ד והשו"ע

שיש  שבזמננו (סק"ב) תשובה הפתחי וכתב במזוזה. שחייבים

מזוזה  שם לקבוע אין זוהמה הרבה בקר שער .ברפת בית
המזוזה. מן פטורין והדיר והגינה ומרפסת והשו"ע אכסדרה

פתוחים  אינם אם גם במזוזה שחייב אומרים שיש הביא ס"ז) (שם

(סק"ז)]. הט"ז [ע"פ לבית.

ח  מבואות :הלכה שערי ואחד חצרות שערי אחד לפיכך
במזוזה. חייבין כולן ועיירות מדינות שערי והוסיף ואחד

עובדי  מקצת בעיר או בחצר יש שאם ס"א) רפו סי' (יו"ד הרמ"א

כתב  (סק"ז) והש"ך ממזוזה. פטורות הן הרי שם, שדרים כוכבים

מחמת  מזוזה חיוב אין יהודים רק שם שגרים שכונות בשערי שגם

אם  אלא אותם, שיבזו מחשש וכן השלטון, מעלילות לחשוש שיש

משם  המזוזה ייטלו שלא שמור במקום הפתח אמרו .כן זה ומפני

במזוזה. חייב לחצר הגינה מן הפתוח השו"ע שער וכתב

לקבוע  יש ביתן], [כעין שער בית לגינה הבית בין יש שאם (ס"ט),

הדין  וכן הבית. של ומהצד הגינה של מהצד מזוזות, שתי בה

ס"ח). (שם לחצר הבית שבין שער בבית

ט  וכו':הלכה בחג החג המזוזה.סוכת מן וכתב פטורין

בימות  בו שדר בבית שחדר כא) ס"ק תרכו (סי' ברורה המשנה

ממזוזה  פטור החדר סכך, ומניח הסככה את מסיר ובסוכות השנה

(יו"ד  תשובה ובפתחי השנה. ימות בשאר במזוזה וחייב בסוכות,

במזוזה. חייבת זו שסוכה מהדרכים], [באחד כתב יג) ס"ק רפו סי'

י  לדייק :הלכה כתב קעז) סי' ח"א (יו"ד משה אגרות בשו"ת

הפתחים  שכל שבאופן סי"זֿיח), רפו סי' (יו"ד השו"ע מדברי

רגילים  ואין הרבים] לרשות או [לחצר מקום לאותו פתוחים

אם  רק במזוזה חייבים שהפתחים הוא הדין בהם, להשתמש

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

חדר אפּלּו ׁשּבבית, מזּוזה הנמצאחדר לעׂשֹות חּיב ּבחדר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשער  ועל החיצֹון החדר ׁשער ועל הּפנימי החדר ׁשער ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַעל

מפניהּבית  הוא חיובם וטעם החדריםׁשּכּלן, כל לדירה - עׂשּויין ְֲִִִֶַַָָֻ

קבע קבּועיןהם ו  לדירת .ונחשבים ְְִ

.‡Èּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין שביתו ּפתח - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

פתח, ביניהם ויש הכנסת בית או המדרש לבית רגיל צמוד ִִָאם

ּבמזּוזה, חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא רגיל לצאת אינו אם אך ְְְִֵֶַַַָָָָ

במזוזה. חייב אינו הוא זה, בפתח ּבּתים להשתמש ׁשני ׁשּבין ְִֵֵֶֶַָּפתח

-] בתים לשני ועשאו קיר באמצעות ביתו את שחילק כלומר, -

פתח  ויש לחצר, או הרבים לרשות ליציאה פתח יש בית ולכל חדרים]

את  לקבוע יש צד באיזה ידוע ואין הבתים, שני בין המבדיל בקיר

זה, שבפתח ּדלתבזה,הֹולכיןהמזוזה ׁשל הּציר לפי אחר - ְִִֶֶֶַַַ

שב  הדלת, ציר של עּמֹוהמקום נראה ׁשהּציר כלומר,מקֹום - ְִִִֶֶַָ

בית  לכיוון נכנסת [והדלת בתוכו נמצא הדלת ציר של שהחור בבית

הּמזּוזה,זה] את קֹובעין חשוב,ׁשם למקום נחשב זה בית - ְְִֶַָָ

ויש  זה, לבית כפתח משמש שהוא משום הוא במזוזה הפתח וחיוב

זה  למקום הכניסה של ימין בצד המזוזה את .לקבוע

.·Èהּמזּוזה את קֹובעין [א]והיכן הוא מקומה ּבתֹובפתח? ְְְְִֵֶַָָ

הּפתח, [ב]חלל לפתח, סמוך מבחוץ הקיר על לקבעה ּבטפח ואין ְֲֶֶַַַַ

לחּוץ אחד הּסמּו טפח של משיעור יותר בו ויש רחב כשהפתח - ַַָ

[ג] לחוץ, הקרוב בטפח המזוזה את לקבוע ׁשליׁשה ּבתחּלתיש ְְִִִַ

הּׁשער ּגב ּה ׁשל הפתח.העליֹון  - ְֶֶַַַַָֹ

מּזה למעלה קבעּה העליון,ואם השליש מתחילת יותר גבוה - ְְְְִִֶַָָָ

והּוא ובתנאיּכׁשרה, הּמׁשקֹוף- מן שלמעלה,ׁשּירחיקּנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

המשקוף,טפח מן מטפח פחות במרחק המזוזה את קבע [ואם ֶַ

[ד] לּבית שלימיןצדעלפסולה], קבעּההּנכנס ואם , ְְְְִִִִַַַַָָָ

ּבמזּוזה.ּפסּולה.לפתחמּׂשמאל חּיב ׁשּתפין ׁשל ּובית ְְְִִִִֶַַָָָָֹֻ

.‚È הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה להּזהר אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב

ונשים] בלילה,ּתמיד[-אנשים ובין ביום בין ׁשּיּכנס - עת וכל ְִִֵֵֶָָָ

הּוא מביתו ויצאלביתו ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ְְְְִִֵֵֶַַָָ

במזוזה, אתויזּכרהכתוב המזוזה ידי ויעֹור לה',אהבתֹועל ְְְֲִֵַָֹ

הרוחנית]מּׁשנתֹו תרדמתו רדיפתו]ּוׁשגּיתֹו[- הּזמן [- ּבהבלי ְְְְְִִֵַַַָָ

וחולפים, זמניים שהם הזה עולם בתענוגי המזוזה וידע- ידי על ְֵַ

ּדבר  ׁשם ידיעת ׁשאין אּלא עֹולמים ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

העֹולם הוא],צּור ברוך הקדוש זה ו [- ידי חֹוזר על הּוא מּיד ְִֵָָָ

בעולמו לדעּתֹו ייעודו ידיעת כן ּו,- ּבדרכי מחמת הֹול ְְְְֵֵַַ

הראׁשֹונים,מיׁשרים. חכמים ּתפּלין אמרּו לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָ

ּובזרֹועֹו ראש]ּבראׁשֹו ושל יד של תפילין ּבבגּדֹו[- וציצית ְְְְְִִִִֹ

הּוא מחזק ּבפתחֹו, בוודאות]ּומזּוזה עליו מחזיקים אנו ׁשּלא [- ְְְְִֶָָֹֻ

רּבים, מזּכירים לֹו יׁש ׁשהרי אלו יחטא, מצוות ששלושת - ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ

ה' את יזכור ידיהן ועל ה', וידיעת המצוות לזכירת גורמת פעולתם

יחטא, הןולא אלו]והן מצוות אֹותֹו[- ׁשּמּצילין הּמלאכים ְְִִִֵֵֶַַַָ

ח)בתהיליםׁשּנאמרכמומּלחטא, סביב (לד, ה' מלא חנה ְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ
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הפסיקו  זמן לאחר אם גם בכולם, להשתמש מתחילה הורגלו
זמן  ולאחר בבית דיירים הרבה שהיו כגון בהם, להשתמש
בפתח  אלא להשתמש רגילים היו לא מלכתחילה אם אך נתמעטו.
פטורים. הפתחים ושאר במזוזה חייב בלבד הזה הפתח אחד,
אחד  פתח [כגון שונים למקומות פתוחים שהפתחים באופן אמנם
חייבים  הפתחים שכל הוא הדין לחצר], שני ופתח הרבים לרשות

בשניהם. להשתמש מעולם הורגלו לא אם גם במזוזה

יא  אחר :הלכה הולכין בתים שני שבין דלת,פתח של הציר
המזוזה. את קובעין שם עמו נראה שהציר והוסיף מקום

יש  תשמישו, עיקר מהבתים באחד שאם ס"ו) רפט (סי' הש"ך
באופן  הולכים ולא זה, לבית הכניסה בימין המזוזה את לקבוע

ציר  היכר אחר פנימי .זה שבחדר סק"ד) רפט (סי' הט"ז כתב
המזוזה  את לקבוע יש ליציאה, אחר פתח לו שאין בית בתוך

הפנימי  לחדר הכניסה של ימין בצד זה שגם .בפתח עוד, והוסיף
לקבוע  יש הרבים, לרשות פתח ממנה שאין לחצר הפתוח בפתח
הערה  (פ"ח הדר חובת ובספר לחצר. הכניסה בימין המזוזה את
ומרפסת  בחצר נוהג שהעולם יונגרייז מהגר"ד שקיבל כתב ה)
אך  ולמרפסת. לחצר הכניסה בימין לקבוע יציאה, מהן שאין
אחרונים, כמה דברי ע"פ הכריע קנ) סי' (ח"ג הלוי שבט בשו"ת

לבית  הכניסה בימין מהחצר .לקבוע יציאה יש כאשר אמנם
ציר  היכר אחר ללכת שיש (שם) הט"ז כתב הרבים, .לרשות

שבכל  חב"ד שמנהג כתב, תכד) עמ' (חי"ב קודש באגרות

הפתוחים  החיצוניים הפתחים מלבד הבית חדרי של הפתחים

את  וקובעים ציר', 'היכר אחר הולכים לחצר, או הרבים לרשות

שם, ומוסיף לכיוונו. נפתחת שהדלת לחדר הכניסה בצד המזוזה

בצד  הוא ציר' ה'היכר חדר אותו של הפתחים בכל אם שאף

בצד  המזוזות את לקבוע יש הסמוך], החדר כלפי [כלומר החיצוני

משמש  שהפתח הדבר שנחשב משום מהחדר, היציאה של ימין

האם  בעיונים עוד [וראה לכיוונו נפתחת שהדלת לחדר ככניסה

חלון]. בו שאין בחדר נוהג זה דין

יב  בטפח :הלכה הפתח חלל בתוך המזוזה את קובעין והיכן
לחוץ. את הסמוך קבע שאם ס"ב) רפט סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

בפנים  הפתח.המזוזה חלל בתוך שיניח ובלבד מעכב, אינו יותר

המזוזה  את והניח עבר אם מחלוקת שיש (סק"ג) הש"ך וכתב

יש  כן ועל לא, או כשרה היא האם מבחוץ, הקיר על לדלת מעבר

מעכב  זה שאין כתב (סק"ג) והט"ז במקומה. ולתקנה לחזור

כשרה. והמזוזה

השער. גובה של העליון שליש (סק"ד)בתחילת הש"ך וכתב

השליש מתחת קבעה הפתח שאם שאם והוסיף פסולה. העליון

השליש  מתחת הוא אם ואף כתפיו כנגד המזוזה את יקבע גבוה

.העליון 

טפח. המשקוף מן שירחיקנה [בשם והוא כתב (שם) והט"ז

מעכב. אינו שבדיעבד יוסף] הבית



צה z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Êהּתבן וכןּבית תבן, בו להניח המיועד בית הּבקר- -ּבית ֵֵֶֶַַָָ
וכן גסות, לבהמות המיועד העציםבית להניח ּבית המיועד בית - ִֵֵָ

וכן עצים, האֹוצרֹותבו הם ּבית הרי דברים, לאחסון המיועד בית - ֵָָ
הּמזּוזה, מן ממהּפטּורין כן על ׁשּנאמרונלמד 'ּוכתבּתם בתורה: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָ

ט)ּבית'מזזֹות ו, התורה ,(דברים שציווי משמע 'ביתך' ומתיבת ְֵֶֻ
על המיחדהוא המיועד]ּבית ּפרט[- ,מכך ל ודורשים - ְְְְֵַָָֻ

נאמר  לא זה ּבהןבתים ל שחיוב וכּיֹוצא מיועדים אּלּו שאינם ְְֵֵֶַָ
אנשים. לאדם לפיכלשימוש המיועד שמקום שנתבאר מכיון - ְִָ

במזוזה, ּומתקּׁשטֹות חייב ּבּה יֹוׁשבֹות ׁשהּנׁשים הּבקר ְְְִִֶֶֶַַַָָָָרפת
עצמם] מייפות ּבמזּוזה,[- חּיבת הואּבּה ּבּהוהטעם יׁש ׁשהרי ְֲִֵֵֶֶֶַָָָ

אדם[-ייעוד]יחּוד נמצא לדירת ברפת, להתקשט שדרכן שמפני - ְִִַָָ

אדם. למגורי אף מיועדת ׁשערשהרפת לפני ּבית [הבנוי קטן בית - ֵַַ
דרכו, לעבור האנשים שדרך ממזוזה] הפטורים גינה או העצים' 'בית

אינן אכסדרהוכן שמחיצותיו ריבוע] [בצורת מקורה מקום - ְְַַָ
לחלוטין, [בצורת ּומרּפסתסגורות אכסדרה כעין מקורה מקום - ְִֶֶ

ממזוזה, שפטורים מקומות לפני בנויים והם הּגּנה,כן ו עיגול], ְִַָ
בהמות,והּדיר לתוכו שכונסים מקום אלו - מקומות ּפטּורין כל ְְִִַ

ּבּתים  היּו ואם לדירה. עׂשּויין ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָמן
ל  ּפתּוחים ּבמזּוזה ּגם מ אחד החּיבין חּיבין אּלּו, מקֹומֹות ְְְְִִִִֵַַַַָָָ

אלוהם מקומות ּבמזּוזה.- ְִֵָ

.Áשבתים לפיכ שמקומות הקודמת בהלכה שנתבאר לאחר - ְִָ
ש  הוא הדין במזוזה, חייבים להם חצרֹות פתוחים ׁשערי ֲֲֵֵֶַָאחד

הבית מבֹואֹותשלפני ׁשערי החצר ואחד ׁשערי שלפני ואחד ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָ
ועירֹות, הדין מדינֹות אלא השערים סוגי בין חילוק אין כלומר - ְֲִַָ

ב  ּבמזּוזה,שהםּכּלןשווה הואחּיבין הּבּתים והטעם ׁשהרי ְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
לתֹוכן ּפתּוחין ּבמזּוזה ו החּיבין  אלו, שערים לתוך אפּלּו- ְְְֲִִִִַַָָָ

לזה, ּפתּוח וזה לזה ּפתּוח זה ּפתחים הוא עׂשרה הדין ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
זהש  ּומּפני חּיבין, ּכּלן ּבמזּוזה חּיב והּפנימי שכל הֹואיל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

במזוזה, חייבים לתוכם פתוח שהבית ש אמרּוהפתחים ׁשער חכמים ְַַָ
לחצר הּגּנה מן לביתהּפתּוח ּבמזּוזה,הפתוחה מכיון חּיב ְִִִֵֶַַַַָָָָָ

זה. לשער פתוח מהחצר לפנים שנמצא שהבית

.Ë הּברסקי ּובית הּטבילה ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית
להרבה  גורם בהם שהשימוש מקומות שהם עורות, לעיבוד המשמש -

וזוהמה  ּבהם,לכלוך וכן וכּיֹוצא השימוש - שאופן המקומות כל ְֵֶַָ
וזוהמה, לכלוך להרבה גורם הּמזּוזה,בהם מן הוא ּפטּורין והטעם ְְִִַָ

ּכבֹוד לדירת עׂשּויין ׁשאינן עבור לפי מיועדים אינם הם - ְְֲִִִֵֶַָָ

מכובדים. החגתשמישים הסוכותסּכת לחג המיועדת -ּבחג- ֶֶַָָֻ
הסוכות, חג ׁשּבספינהכן ו בימי בספינהּבית הבנוי בית ּפטּורין - ְְְִִִִֶַָ

הּמזּוזה, הואמן ׁשוהטעם אלו לפי לדירת דירות עׂשּויין אינן ְְְֲִִִִֵֶַַָָ
עראי.קבע באופן אלא קבועה בצורה בהן משתמשים אין ׁשּתי - ְֵֶַ

יֹוצרין ׁשל הבנויותסּכֹות חרס, כלי יוצרי של מּזֹו- לפנים זֹו ְְִִִִֶֻ
ומצניע  גר הוא ובפנימית פנימית, סוכה ממנה ולפנים חיצונית סוכה -

למכור, כליו את ומוציא מלאכתו עושה הוא ובחיצונה כליו, את

קבּועההסוכה  ׁשאינּה מּפני הּמזּוזה מן ּפטּורה -החיצֹונה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
הפנימית  לסוכה למעבר אלא קבועים, למגורים משמשת אינה היא

סוחרים. אליה ׁשּבּׁשוקיםולהכניס למכירת החנּיֹות שמיועדות ְֲִֶַַָֻ
לדירה,ממזוזהּפטּוריןסחורה, קבּועים ׁשאינן שהרי מּפני ְְְְִִִִֵֵֶָָ

אינם  שם המגורים ולכן בביתם, אלא בלילה שם לנים אינם המוכרים

לקביעות  .נחשבים

.È רגיל ׁשאינֹו ּפי על אף הרּבה, ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבית
ולבא להשתמש]לצאת כלומר, מהן,[- אחד ּבפתח ושאר אּלא ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הוא  הדין בהם, להשתמש רגיל אינו מזּוזה ש הפתחים לעׂשֹות ְֲַַָָחּיב

ּופתח. ּפתח ועלּיהּבכל ּבית ׁשּבין קטן שתי ּפתח בן בית - ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מן  עולים שדרכה ארובה כעין יש שביניהם הגג ובתקרת קומות,

בני  יוכלו שלא וכדי מדרגות, ידי על השניה לקומה הראשונה הקומה

הראשונה  בקומה עושים רשות, ללא למטה מלמעלה לרדת העליה

כן  וכמו לבית, דלת עם קטן פתח בהם ויש המדרגות סביב מחיצות

בקומה  גם עושים רשות, ללא לעליה לעלות הבית בני יוכלו שלא כדי

מן  באחת אחד פתח רק עושים ולפעמים ודלת, מחיצות השניה

דין  זה, מצד נועלים העליה ובני זה מצד נועלים הבית ובני הקומות

ש  הוא ּבמזּוזה,הפתח וגם חּיב הראשונה בקומה גם פתח יש ואם ְִַָָ
במזוזה. חייבים שניהם השניה בקומה
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ז  האוצרות :הלכה בית העצים בית הבקר בית התבן בית
המזוזה. מן כתב פטורין אֿב) סעי' רפו סי' (יו"ד והשו"ע

שיש  שבזמננו (סק"ב) תשובה הפתחי וכתב במזוזה. שחייבים

מזוזה  שם לקבוע אין זוהמה הרבה בקר שער .ברפת בית
המזוזה. מן פטורין והדיר והגינה ומרפסת והשו"ע אכסדרה

פתוחים  אינם אם גם במזוזה שחייב אומרים שיש הביא ס"ז) (שם

(סק"ז)]. הט"ז [ע"פ לבית.

ח  מבואות :הלכה שערי ואחד חצרות שערי אחד לפיכך
במזוזה. חייבין כולן ועיירות מדינות שערי והוסיף ואחד

עובדי  מקצת בעיר או בחצר יש שאם ס"א) רפו סי' (יו"ד הרמ"א

כתב  (סק"ז) והש"ך ממזוזה. פטורות הן הרי שם, שדרים כוכבים

מחמת  מזוזה חיוב אין יהודים רק שם שגרים שכונות בשערי שגם

אם  אלא אותם, שיבזו מחשש וכן השלטון, מעלילות לחשוש שיש

משם  המזוזה ייטלו שלא שמור במקום הפתח אמרו .כן זה ומפני

במזוזה. חייב לחצר הגינה מן הפתוח השו"ע שער וכתב

לקבוע  יש ביתן], [כעין שער בית לגינה הבית בין יש שאם (ס"ט),

הדין  וכן הבית. של ומהצד הגינה של מהצד מזוזות, שתי בה

ס"ח). (שם לחצר הבית שבין שער בבית

ט  וכו':הלכה בחג החג המזוזה.סוכת מן וכתב פטורין

בימות  בו שדר בבית שחדר כא) ס"ק תרכו (סי' ברורה המשנה

ממזוזה  פטור החדר סכך, ומניח הסככה את מסיר ובסוכות השנה

(יו"ד  תשובה ובפתחי השנה. ימות בשאר במזוזה וחייב בסוכות,

במזוזה. חייבת זו שסוכה מהדרכים], [באחד כתב יג) ס"ק רפו סי'

י  לדייק :הלכה כתב קעז) סי' ח"א (יו"ד משה אגרות בשו"ת

הפתחים  שכל שבאופן סי"זֿיח), רפו סי' (יו"ד השו"ע מדברי

רגילים  ואין הרבים] לרשות או [לחצר מקום לאותו פתוחים

אם  רק במזוזה חייבים שהפתחים הוא הדין בהם, להשתמש

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

חדר אפּלּו ׁשּבבית, מזּוזה הנמצאחדר לעׂשֹות חּיב ּבחדר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשער  ועל החיצֹון החדר ׁשער ועל הּפנימי החדר ׁשער ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַעל

מפניהּבית  הוא חיובם וטעם החדריםׁשּכּלן, כל לדירה - עׂשּויין ְֲִִִֶַַָָֻ

קבע קבּועיןהם ו  לדירת .ונחשבים ְְִ

.‡Èּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין שביתו ּפתח - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

פתח, ביניהם ויש הכנסת בית או המדרש לבית רגיל צמוד ִִָאם

ּבמזּוזה, חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא רגיל לצאת אינו אם אך ְְְִֵֶַַַָָָָ

במזוזה. חייב אינו הוא זה, בפתח ּבּתים להשתמש ׁשני ׁשּבין ְִֵֵֶֶַָּפתח

-] בתים לשני ועשאו קיר באמצעות ביתו את שחילק כלומר, -

פתח  ויש לחצר, או הרבים לרשות ליציאה פתח יש בית ולכל חדרים]

את  לקבוע יש צד באיזה ידוע ואין הבתים, שני בין המבדיל בקיר

זה, שבפתח ּדלתבזה,הֹולכיןהמזוזה ׁשל הּציר לפי אחר - ְִִֶֶֶַַַ

שב  הדלת, ציר של עּמֹוהמקום נראה ׁשהּציר כלומר,מקֹום - ְִִִֶֶַָ

בית  לכיוון נכנסת [והדלת בתוכו נמצא הדלת ציר של שהחור בבית

הּמזּוזה,זה] את קֹובעין חשוב,ׁשם למקום נחשב זה בית - ְְִֶַָָ

ויש  זה, לבית כפתח משמש שהוא משום הוא במזוזה הפתח וחיוב

זה  למקום הכניסה של ימין בצד המזוזה את .לקבוע

.·Èהּמזּוזה את קֹובעין [א]והיכן הוא מקומה ּבתֹובפתח? ְְְְִֵֶַָָ

הּפתח, [ב]חלל לפתח, סמוך מבחוץ הקיר על לקבעה ּבטפח ואין ְֲֶֶַַַַ

לחּוץ אחד הּסמּו טפח של משיעור יותר בו ויש רחב כשהפתח - ַַָ

[ג] לחוץ, הקרוב בטפח המזוזה את לקבוע ׁשליׁשה ּבתחּלתיש ְְִִִַ

הּׁשער ּגב ּה ׁשל הפתח.העליֹון  - ְֶֶַַַַָֹ

מּזה למעלה קבעּה העליון,ואם השליש מתחילת יותר גבוה - ְְְְִִֶַָָָ

והּוא ובתנאיּכׁשרה, הּמׁשקֹוף- מן שלמעלה,ׁשּירחיקּנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

המשקוף,טפח מן מטפח פחות במרחק המזוזה את קבע [ואם ֶַ

[ד] לּבית שלימיןצדעלפסולה], קבעּההּנכנס ואם , ְְְְִִִִַַַַָָָ

ּבמזּוזה.ּפסּולה.לפתחמּׂשמאל חּיב ׁשּתפין ׁשל ּובית ְְְִִִִֶַַָָָָֹֻ

.‚È הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה להּזהר אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב

ונשים] בלילה,ּתמיד[-אנשים ובין ביום בין ׁשּיּכנס - עת וכל ְִִֵֵֶָָָ

הּוא מביתו ויצאלביתו ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ְְְְִִֵֵֶַַָָ

במזוזה, אתויזּכרהכתוב המזוזה ידי ויעֹור לה',אהבתֹועל ְְְֲִֵַָֹ

הרוחנית]מּׁשנתֹו תרדמתו רדיפתו]ּוׁשגּיתֹו[- הּזמן [- ּבהבלי ְְְְְִִֵַַַָָ

וחולפים, זמניים שהם הזה עולם בתענוגי המזוזה וידע- ידי על ְֵַ

ּדבר  ׁשם ידיעת ׁשאין אּלא עֹולמים ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

העֹולם הוא],צּור ברוך הקדוש זה ו [- ידי חֹוזר על הּוא מּיד ְִֵָָָ

בעולמו לדעּתֹו ייעודו ידיעת כן ּו,- ּבדרכי מחמת הֹול ְְְְֵֵַַ

הראׁשֹונים,מיׁשרים. חכמים ּתפּלין אמרּו לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָ

ּובזרֹועֹו ראש]ּבראׁשֹו ושל יד של תפילין ּבבגּדֹו[- וציצית ְְְְְִִִִֹ

הּוא מחזק ּבפתחֹו, בוודאות]ּומזּוזה עליו מחזיקים אנו ׁשּלא [- ְְְְִֶָָֹֻ

רּבים, מזּכירים לֹו יׁש ׁשהרי אלו יחטא, מצוות ששלושת - ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ

ה' את יזכור ידיהן ועל ה', וידיעת המצוות לזכירת גורמת פעולתם

יחטא, הןולא אלו]והן מצוות אֹותֹו[- ׁשּמּצילין הּמלאכים ְְִִִֵֵֶַַַָ

ח)בתהיליםׁשּנאמרכמומּלחטא, סביב (לד, ה' מלא חנה ְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ

ויחּלצם. ְְִֵֵַַָליראיו
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הפסיקו  זמן לאחר אם גם בכולם, להשתמש מתחילה הורגלו
זמן  ולאחר בבית דיירים הרבה שהיו כגון בהם, להשתמש
בפתח  אלא להשתמש רגילים היו לא מלכתחילה אם אך נתמעטו.
פטורים. הפתחים ושאר במזוזה חייב בלבד הזה הפתח אחד,
אחד  פתח [כגון שונים למקומות פתוחים שהפתחים באופן אמנם
חייבים  הפתחים שכל הוא הדין לחצר], שני ופתח הרבים לרשות

בשניהם. להשתמש מעולם הורגלו לא אם גם במזוזה

יא  אחר :הלכה הולכין בתים שני שבין דלת,פתח של הציר
המזוזה. את קובעין שם עמו נראה שהציר והוסיף מקום

יש  תשמישו, עיקר מהבתים באחד שאם ס"ו) רפט (סי' הש"ך
באופן  הולכים ולא זה, לבית הכניסה בימין המזוזה את לקבוע

ציר  היכר אחר פנימי .זה שבחדר סק"ד) רפט (סי' הט"ז כתב
המזוזה  את לקבוע יש ליציאה, אחר פתח לו שאין בית בתוך

הפנימי  לחדר הכניסה של ימין בצד זה שגם .בפתח עוד, והוסיף
לקבוע  יש הרבים, לרשות פתח ממנה שאין לחצר הפתוח בפתח
הערה  (פ"ח הדר חובת ובספר לחצר. הכניסה בימין המזוזה את
ומרפסת  בחצר נוהג שהעולם יונגרייז מהגר"ד שקיבל כתב ה)
אך  ולמרפסת. לחצר הכניסה בימין לקבוע יציאה, מהן שאין
אחרונים, כמה דברי ע"פ הכריע קנ) סי' (ח"ג הלוי שבט בשו"ת

לבית  הכניסה בימין מהחצר .לקבוע יציאה יש כאשר אמנם
ציר  היכר אחר ללכת שיש (שם) הט"ז כתב הרבים, .לרשות

שבכל  חב"ד שמנהג כתב, תכד) עמ' (חי"ב קודש באגרות

הפתוחים  החיצוניים הפתחים מלבד הבית חדרי של הפתחים

את  וקובעים ציר', 'היכר אחר הולכים לחצר, או הרבים לרשות

שם, ומוסיף לכיוונו. נפתחת שהדלת לחדר הכניסה בצד המזוזה

בצד  הוא ציר' ה'היכר חדר אותו של הפתחים בכל אם שאף

בצד  המזוזות את לקבוע יש הסמוך], החדר כלפי [כלומר החיצוני

משמש  שהפתח הדבר שנחשב משום מהחדר, היציאה של ימין

האם  בעיונים עוד [וראה לכיוונו נפתחת שהדלת לחדר ככניסה

חלון]. בו שאין בחדר נוהג זה דין

יב  בטפח :הלכה הפתח חלל בתוך המזוזה את קובעין והיכן
לחוץ. את הסמוך קבע שאם ס"ב) רפט סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

בפנים  הפתח.המזוזה חלל בתוך שיניח ובלבד מעכב, אינו יותר

המזוזה  את והניח עבר אם מחלוקת שיש (סק"ג) הש"ך וכתב

יש  כן ועל לא, או כשרה היא האם מבחוץ, הקיר על לדלת מעבר

מעכב  זה שאין כתב (סק"ג) והט"ז במקומה. ולתקנה לחזור

כשרה. והמזוזה

השער. גובה של העליון שליש (סק"ד)בתחילת הש"ך וכתב

השליש מתחת קבעה הפתח שאם שאם והוסיף פסולה. העליון

השליש  מתחת הוא אם ואף כתפיו כנגד המזוזה את יקבע גבוה

.העליון 

טפח. המשקוף מן שירחיקנה [בשם והוא כתב (שם) והט"ז

מעכב. אינו שבדיעבד יוסף] הבית



z"qeצו dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שביעי  פרק

מ ‡. ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ספר בני מצות לכּתב יׂשראל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
לעצמֹו, מ ּתֹורה הוא לכך לא,בתורהׁשּנאמרמה והמקור (דברים ְְֱֶֶַַָ

ּכלֹומריט) הּזאת', הּׁשירה את לכם ּכתבּו והפירוש 'ועּתה - ְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
הוא  את בפסוק זֹוכל ּכתבּו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש את הּתֹורה ולא ְִִֵֶֶַָָָ

שהחיוב  ולומר הכתוב כוונת את כן לפרש שצריך והטעם בלבד. השירה

הוא  זו, שירה את רק ולא התורה כל את לכתוב ׁשאין הוא ְִֵֶלפי
ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את פרשה ּכֹותבין לכתוב שאסור - ְִִִֶַָָָָָ

כולה. התורה כל את לכתוב חייבים כשכותבים אלא עצמה בפני בתורה

ּתֹורה ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהניחּו ּפי על בירושה,ואף ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עליו  יש לכּתבעדיין תורה מצוה ּכתבֹוספר ואם לספר מּׁשּלֹו. ְְְְִִִִֶָָֹ

שליח,ּבידֹותורה  ידי על ולא בעצמו] קּבלֹו[- ּכאּלּו הּוא הרי ְְְֲִִֵָ
לכּתבהר מ  יֹודע אינֹו ואם תורה,סיני. ספר אחרים בעצמו ְְֲִִִִֵֵֵֵַַֹ

לֹו לשמו.ּכֹותבין הּמּגיּה- מתקן]וכל אפּלּו[- ּתֹורה ּבספר ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אחת ּכתבֹובלבד,א ֹות ּכאּלּו זה תורה הרי ּכּלֹו.לספר ְְֲִֵֶַַָֻ

לעצמֹו,·. אחר ּתֹורה ספר לכּתב מצּוה לכתבו הּמל וצריך ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻ
,הּמל הוא לׁשם זה תורה בנוסף]יתרוספר ספר[- התורה על ְֵֵֵֶֶֶַַָ

ּכׁשהּוא לֹו שנהיה הדיֹוטעדייןהיה ׁשהיה [קודם רגיל אדם - ְְֶֶֶָָ
יח)ׁשּנאמרמלך], יז, ממלכּתֹו(דברים ּכּסא על כׁשבּתֹו 'והיה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָ

לֹו ספר'.וכתב על הזאת התורה משנה אֹותֹואת [-ּומּגיהין ְִִַַָ
טעויות] בו שאין העזרהבודקים תורה מּספר בספר הכתוב לפי - ֲִֵֶָָָ

להיות צריכה וההגהה בעזרה, הּגדֹולשנמצא ּדין ּבית ּפי של על ִִֵַַָ

דיינים. ואחד תורה שבעים ּכׁשהּואספר לֹו ׁשהיה היה זה ְֶֶֶָָ
ו  ּגנזיו, ּבבית מּניחֹו תורה הדיֹוט, ׁשּכתבספר בעצמו זה המלך ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

לֹו ׁשּנכּתב אחרים אֹו ידי יהיהעל ,ׁשּמל עּמֹומצוי אחר ְְִִִֶֶֶַַַַָ
זה ּתֹורה ספר למלחמה יצא אם נכנס נמצא ּתמיד, עּמֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּבדיןנמצא והּואמהמלחמה בחזרה  יׁשב תורה עּמֹו, דין לדון - ְְִִֵֵ
והּואנמצא והּוא מסב מולו].ּכנגּדֹומונח עּמֹו, לכך [- והמקור ְְְְִֵֵֶ

ממה  הוא יט)ׁשּנאמרבתורה יז, כתיבת (דברים של לציווי כהמשך ֱֶֶַ
תורה, חּייו'.הספר ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו ְְְְִֵַָָָָָָ'והיתה

לֹו‚. היה צרילמלך לא ,ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּתֹורה,לעצמו לכּתב ספרי ׁשני ׁשּמל תורה אחר אחד ספר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ו  ּגנזיו , ּבבית תורה מּניחֹו לא הספר ּתמיד , עּמֹו יהיה הּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
השני יסּור תורה לבית הספר ּכׁשּיּכנס אֹו ּבּלילה אּלא מעּמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אֹו הּכּסא לבית אֹו מּטתֹו.כשישכב הּמרחץ על ליׁשן ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ׁש„. ׁשּכתבֹו ּתֹורה ּבׂשרטּוטספר שורות ּלא שרטט שלא - ְְְִֵֶֶֶָָֹ
הכתיבה, מקצתֹולפני ׁשּכתב תורה אֹו הספר הּגוילשל -על ְְִִֶַַַָָ

בעוביו  נחצה שלא הבהמה הּקלףעור על החלק ּומקצתֹו - ְְִַַָָ
בעוביו  שנחצה לאחר הבהמה עור של אּלאהחיצוני צריך ּפסּול, ֶָָ

תורה  הספר את הּקלף.לכתוב על ּכּלֹו אֹו הּגויל על ּכּלֹו ְְִַַַַָֻֻאֹו

מתּקנת ּכתיבה ּכֹותב ּתֹורה, ספר ּכֹותבין באותיות וכיצד -] ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּביֹותר,ו שלמות] ותבהרווח יּניחוכן נאה ּתבה ּכל לכל ּבין ְְִֵֵֵֵַַָָָָָ
כרוחב ּכמלֹואהפחות  ׁשיטה- ּכל ּובין קטּנה, שורה]אֹות -] ְְִִֵַָָָ

הפחות וׁשיטה לכל רווח ׁשיטהיניח שורה,ּכמלֹוא כרוחב - ְְִִִָָ
וׁשיטה ׁשיטה ּכל כתיבת ואר של כשיעור להיות ׁשלׁשים צריך ְְְִִִֶָָָֹֹ

ּכדי המילים לכּתבשיוכלו אֹותּיֹות, את השורה באורך ְְִִֵֹ
למׁשּפחֹותיכם, למׁשּפחֹותיכם ׁשלׁשה כלומר למׁשּפחֹותיכם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָֹ

ובצירוף למשפחותיכם,ּפעמים אותיות, עשר בת היא זו שמילה ְִָ
אותיות, שלושים הן פעמים הּואשיעור ו שלוש ּכל שלרחבה זה ְֶַָֹ

הּדף  יהא ׁשּלא ּכדי מּזה קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ודף. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּדף
כמכתב,ּכאּגרתנראה  השיטה ארּכּהתהא ולא- [-יתרשל ְְְִֵֶֶָָָֹ
זהיותר] זה,על משיעור מׁשֹוטטֹות - עיניו יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַָֹ

בין -ּבּכתב מתבלבלות עיניו האחת השורה קריאת גמר שאחר ְַָ
מחמת  שמתחתיה השורה תחילת את למצוא ומתקשות השורות

.המרחק 

ימעט‰. יקטין]לא ּבין [- ׁשּיׁש הרוח מּפני הּכתב את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
לפרׁשה לפרשה,ּפרׁשה פרשה בין הראוי הרווח שיישאר כדי - ְָָָָָָ

באמצע  לכתבה להתחיל וצריך סתומה, היא הבאה שהפרשה וכגון

את  יקטין לא ואם אותיות, כתשע של רווח לפניה ולהשאיר שורה

הש  באותה הבאה הפרשה כתיבת ויתחיל הפרשיות של ורה,הכתב

לפרשה  הקודמת הפרשה בין אותיות כתשע של רווח יישאר לא

השורה. באמצע שתחילתה לֹוהבאה ּבת כתיבת נזּדּמנה ּתבה ְְִֵַַָָ
אֹותּיֹות השורה חמׁש בתוך רווח מספיק נשאר ולא השורה, בסוף ִֵָ

כולה, את לכתוב ׁשניםבכדי יכּתב התיבה לא מן אותיות שתי - ְְִִַֹֹ
ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש הּדף מתוכה אותיות ּבתֹו ְְֵֶַַַַָָָֹֹ

לּדף. חּוץ ּוׁשּתים הּדף הּׁשיטה ואם ּבתֹו מן נׁשאר לא ְְְִִִִַַַַַַַָֹ
בו  שיש פנוי הּמקֹום מקום מניח אֹותּיֹות, ׁשלׁש לכּתב ְְִִִֵֵַַָָֹֹּכדי

ּומתחילכולו הריק  התיבה ּפנּוי כתיבת הּׁשיטה את מּתחּלת ְְִִִִַַַָָ
.הבאה 

.Âלֹו ּבתכתיבת נזּדּמנה בה ּתבה שיש אֹותּיֹות- בסוף ׁשּתי ְְְִִֵֵַַָָ
הדף, בתוך לכתבה מקום ואין הּדּפיןהשורה, ּבין יזרקּנה -לא ְְִִֵֶַַָֹ

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

dkld ipipt

א  מצוה :הלכה יש הזה שבזמן כתב ס"ב) רע סי' (יו"ד השו"ע

כיון  ופירושיהם, גמרא משנה, תורה, חומשי חמישה לכתוב

בט"ז  [ועיין תורה. הספר מתוך ולא מתוכם ללמוד היא שהרגילות

ספר  לכתוב חיוב אין בזמננו האם שדנו (סק"ה) ובש"ך (סק"ד)

ספר  לכתוב החיוב גם שנשאר או וכדומה, חומשים אלא תורה

וכדומה]. חומשים גם לכתוב חיוב עליו ונוסף תורה

ד  הקלף.:הלכה על כולו  או הגויל  על כולו או אלא
אלא  כותבים אין שלכתחילה כתב, ס"ג) רעא סי' (יו"ד והשו"ע

כתב  והרמ"א כשר. זה הרי הקלף על כתב אם אך הגוויל, על

כותבים  אין ולכן מהגוויל, מובחר יותר הוא בזמננו שהקלף

הקלף. על אלא הגוויל על תורה ספר

ו  אותיות :הלכה שתי שאף כתב, ס"ג) רעג סי' (יו"ד הרמ"א

בפני  תיבה להיות יכולות לבדן הן אם גדולה, מתיבה חלק שהן

לדף  מחוץ לבדם שבהיותן מכיון לדף, מחוץ לכתבן אין עצמה

כתב, סק"ג) (שם [והש"ך לדף מחוץ שלמה כתיבה נראות הן

אותיות  שתי בת שלמה תיבה שדווקא הפוסקים מדברי שמשמע

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לדף, דף בין זה ידי על ושתהיה הכתוב, לדף שחוץ ֶָאּלא במקום
הּׁשיטה לתחּלת השורה]יחזר ו [- שם.הבאה נזּדּמנה יכתבנה ְְְֲִִִִַַַַָָֹ

הּׁשיטה ּבתֹו ּפחֹות כתיבת לֹו אֹו אֹותּיֹות עׂשר ּבת ּתבה ְִִֵֶֶַַָָָ
יתר אותיות אֹו הּׁשיטהמעשר מן נׁשאר פנוי ולא ּכדי מקום ְְְִִִֵֵַַָָֹ

חציּה לכּתב יכֹול אם הּדף, ּבתֹו ּכּלּה את התיבה לכּתב של ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֻ
לאו ואם ּכֹותב, לּדף, חּוץ וחציּה הּדף יכול ּבתֹו אינו ואם - ְְְְִֵֶַַַַָָ

ורוב  הדף בתוך מהמילה קטן חלק רק להכניס יכול אלא כן, לעשות

לדף, מחוץ תהיה הּמקֹוםהמילה זו מניח שורה ּפנּוי שבסוף ִֵַַָָ
התיבהּומתחיל את הּׁשיטהלכתוב .הבאה מּתחּלת ְְִִִִַַַָ

.Êׁשיטיןהסופר ּומניח ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל שורות ּבין - ְְִִִֵֵַַַָָָֻֻ
ּכתיבה, ּבלא ּפחֹותּפנּויֹות יתר מארבע לא מכך,ולא יותר] -] ְְְְִֵָָָֹֹֹ

כתיבת ויתחיל חמיׁשית.ה ׁשיטהה מּתחּלתהבא החּמׁשאת ְְְֲִִִִִִַַַָָֻ

כתיבת ּוכׁשּיגמר ׁשּיגמרכולה הּתֹורהאת לכתבה צרי ְְְִִִֶֶַָָֹֹ
הּדף.האחרונה ׁשיטהה ּבאמצע הּדף ׁשּבסֹוף מן נׁשאר ואם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ

הרּבה בו ׁשיטין לגמור שעתיד ממקום שורות הרבה של רווח - ְִִֵַ
הדף, סוף עד התורה כתיבת כדי את פסוקים מספיק נותרו ולא

הדף  את ועֹולהלמלאות מקּצר האותיות כלומר,-, את מאריך ְְֵֶַ
עד  הדף יתמלא וכך שורות, כמה פני על ויימשכו גבוהות שיהיו

האחרונה, מכןּולשיטה הּׁשיטה לכתוב יתחיללאחר מּתחּלת ְְִִִִַַַָ
הדף האחרונה  הּׁשיטהשבסוף את יגמר ישאירנה ולא אלא ְְִִֶַָֹֹ

בסופה, ואינו ּומתּכּון פנויה ועולה' 'מקצר [שהוא אלו בפעולות ְִֵַ
השיטה] את ׁשּיהיהגומר המיליםעד כתובות כן ידי 'לעיני על ְְִֵֵֶֶַ

יׂשראל' התורה,המילים שהן ּכל של ׁשיטה,האחרונות ּבאמצע ְְְִִֵֶַָָָ
הּדף.ו  ְַַּבסֹוף

.Áהּגדֹולֹותהסופר ויּזהר יותר ּבאֹותּיֹות גדולות לכתבן שיש - ְְִִֵַָָ
אותיות, הּקטּנֹותמשאר יותר ּובאֹותּיֹות קטנות לכתבן שיש - ְִַַָ
אותיות, הּנקּודֹותמשאר על ּובאֹותּיֹות נקודות לעשות שצריך - ְִַָ

מׁשּנֹותגביהן, ׁשּצּורתן מאופן ּובאֹותּיֹות בשינוי לכתבן שצריך - ְִֶָָָֻ
הרגיל, הּפיי"ןכתיבתן פ'ּכגֹון אותיות אותן ו - כן הּלפּופֹות ְְְִֵַַ

העקּמֹות  בדיוק ,האֹותּיֹות כולן את ׁשהעתיקּושיכתוב ּכמֹו ְֱֲִִֶֶָָֻ

איׁש. מּפי איׁש ּבהּסֹופרים מעל ּתגיןעשיית ויּזהר כתרים - ְְִִִִִִִֵַַָָ
האותיות, כי ּובמנינםגבי אות, כל גבי מעל לעשות כמה יׁש- ְְִֵָָ

ׁש אֹות ויׁש אחד ּתג עליה ׁשּיׁש ׁשבעהיש אֹות תגים.עליה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
ה  הןהאותּכצּורתעשויים ּתגיןוכל ובליטה זין במאונך קטן קו - ְְִִֵַַַָָ

הצדדים, לשני להיות ממנו התגין צריכים ּכחּוט וגם ְִַּדּקין
ֲַַָהּׂשערה.

.Ëאּלא נאמרּו לא האּלּו הּדברים אותם ּכל יעשה שכאשר ְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
זהייחשב  ּבתּקּון ׁשּנה ואם הּמבחר, מן הספר למצוה של ְְְְְִִִִִֶַָָָֻ

הבאים: מהאופנים באחד וכתבתורה ּבּתגין ּדקּדק ׁשּלא את אֹו ְְִִֵֶַַָָֹ

הּׁשיטין את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ּכּלן האֹותּיֹות לזה ּכל זה ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
שורה, מרוחב פחות ביניהם הרווח הרחיקןשיהיה מזה אֹו זה ְִִָ

שורה, מרוחב ּבהןביותר הארי פעמים אֹו שלוש מאורך יותר ֱִֶֶָ
'למשפחותיכם', קּצרןמילת זה,אֹו האלו מאורך האופנים בכל ְִָ

ּבאֹות אֹות הדּביקן ולא כחוט הֹואיל רווח הפסק יש אלא ְְְִִִָֹ
לאות, אות בין חּסרהשערה החסיר]ולא הֹותיר[- הוסיף]ולא -] ְְִִֵֹֹ

הפסידאותיות  קלקל]ולא אחת [- אֹות יהיה צּורת שלא עד ְְִִַַַֹ
היא, אות איזו מבין ּבתינוק ׁשּנה שבמקום ּפתּוחֹותפרשיות ולא - ְְְִָֹ

השורה  בתחילת אותן לכתוב באמצע להתחיל כתיבתן התחיל

באמצע סתּומֹותבפרשיות ּוהשורה, לכתבן להתחיל שבמקום - ְ
השורה, בתחילת כתיבתן התחיל ּכׁשר.השורה ספר זה ֲֵֵֵֶֶָהרי

.È ּבהם ונהגּו ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׁש
ׁשּיהיּו והן: איׁש, מּפי איׁש ּבידם הּוא וקּבלה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהּסֹופרים

וארּבעים מּׁשמֹונה ּפחֹות לא ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין -מנין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
ושמונה  ׁשּבין מארבעים הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים, על יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולא

ּכמֹו ּופרׁשה ּפרׁשה של ּכל אׁשר הרוחב 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָ
וׁשּיהיה בתחילת ּבראׁשכתוב אׁשר', למעלה ש הּׁשיטין- ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָֹ

הּים האלו:מּׁשירת המלים 'הּׁשם',את 'בּיּבׁשה', 'הּבאים', ִִִֵַַַַַָָָָָ
'ּבמצרים', שיש 'מת', נמצא אחרת, שורה בתחילת מילה כל ְְִִֵַ

ׁשיטין הים,חמׁש שירת הּׁשירהלפני מן כתובים ּולמּטה יהיו ְִִִִֵַַָָָ
ׁשיטין 'אחריה',ש חמׁש 'וּתּקח', :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ּתחּלת ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ויהיה 'וּיבאּו'. 'וּיצאּו', הּׁשיטין כתוב 'סּוס', ּבראׁשי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האזינּוש  מּׁשירת האלו:למעלה המלים 'אחרי',את 'ואעידה', ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָ

'קהל', 'להכעיסֹו', 'ּבאחרית', ,'שיש 'הּדר ׁשׁשנמצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַ
האזינו,ׁשיטין שירת מּמּנהמעל שיטין חמׁשבראשי ּולמּטה ְִִִֵֶַָָָ

כתוב: אׁשר;יהיה הּזאת, אׁשר, לדּבר, ְֲֲֵֶֶַַַָֹֹוּיבא,

.‡Èהאּלּו הּדברים רק וכל ואם הם הּמבחר, מן למצוה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ

אחר,ׁשּנה באופן ּפסלוכתב תורה.לא הספר ּכתב |את אם אבל ֲִִַַָָָָֹ
מלא,הּמלא  בכתיב כתובה להיות שצריכה מילה אֹובכתיב- חסר, ֵֵַָָ
בכתיב החסר שכתב חסר, בכתיב כתובה להיות שאמורה מילה - ֵֶָ

קרא ׁשהיא מּלה ׁשּכתב אֹו אבל מלא, כך היא קריאתה שרק -] ְִִֵֶֶַָָָָ
אחר] באופן היא שצריכה ּכקריאתּהאותה וכתבכתיבתה כאופן - ְְִִַָָָ

להיכתב, שצריכה כאופן ולא נקראת יׁשּכבּנה להיות ׁשּכתב ְְְִֶֶַָָּכגֹון
זו] מילה קריאת אופן יׁשגלּנה ב [שזהו ל)מקֹום כח, שזהו (דברים ְְְִֶָ

כתיבתה, כתב ו אופן קריאתה]ּבּטחריםכן אופן מקֹום ב [שזהו ְְְִַֹ
כז)ּבעפלים  כח, כתיבתה,(דברים אופן אֹושזהו ּבהן. וכּיֹוצא ְֲִֵֶַַָֹ

ּפתּוחה ּפרׁשה פרשהׁשּכתב של שבמקום סתּומהבאופן - ְְֶַָָָָָָ
השורה  בתחילת הפרשה לכתוב באמצע להתחיל כתיבתה התחיל

הפרשה אֹוהשורה, פרשה הּסתּומהשכתב של -ּפתּוחהבאופן ְְַָָ
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בכל  לכתוב מותר מתיבה חלק כשהן אבל לדף, מחוץ לכתוב אין

עצמה]. בפני תיבה להיות יכול שזה במקום ואפילו אופן,

ט  כשר.:הלכה ספר זה הרי וכו' בתגין דקדק שלא וכתב או

מחמירים  פוסקים שהרבה שכיון טו), ס"ק לו (סי' ברורה המשנה

באו  פסול לחוש שהספר מאוד נכון כן על תגין, בו שאין פן

התגים. את ולתקן לדבריהם

יא  הכתב.:הלכה כשאר השירה שכתב השולחן או וכתב

הניחם  שלא אלא רווחים עשה שאם ס"ג), ערה סי' (יו"ד ערוך
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שביעי  פרק

מ ‡. ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ספר בני מצות לכּתב יׂשראל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
לעצמֹו, מ ּתֹורה הוא לכך לא,בתורהׁשּנאמרמה והמקור (דברים ְְֱֶֶַַָ

ּכלֹומריט) הּזאת', הּׁשירה את לכם ּכתבּו והפירוש 'ועּתה - ְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
הוא  את בפסוק זֹוכל ּכתבּו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש את הּתֹורה ולא ְִִֵֶֶַָָָ

שהחיוב  ולומר הכתוב כוונת את כן לפרש שצריך והטעם בלבד. השירה

הוא  זו, שירה את רק ולא התורה כל את לכתוב ׁשאין הוא ְִֵֶלפי
ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את פרשה ּכֹותבין לכתוב שאסור - ְִִִֶַָָָָָ

כולה. התורה כל את לכתוב חייבים כשכותבים אלא עצמה בפני בתורה

ּתֹורה ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהניחּו ּפי על בירושה,ואף ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עליו  יש לכּתבעדיין תורה מצוה ּכתבֹוספר ואם לספר מּׁשּלֹו. ְְְְִִִִֶָָֹ

שליח,ּבידֹותורה  ידי על ולא בעצמו] קּבלֹו[- ּכאּלּו הּוא הרי ְְְֲִִֵָ
לכּתבהר מ  יֹודע אינֹו ואם תורה,סיני. ספר אחרים בעצמו ְְֲִִִִֵֵֵֵַַֹ

לֹו לשמו.ּכֹותבין הּמּגיּה- מתקן]וכל אפּלּו[- ּתֹורה ּבספר ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אחת ּכתבֹובלבד,א ֹות ּכאּלּו זה תורה הרי ּכּלֹו.לספר ְְֲִֵֶַַָֻ

לעצמֹו,·. אחר ּתֹורה ספר לכּתב מצּוה לכתבו הּמל וצריך ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻ
,הּמל הוא לׁשם זה תורה בנוסף]יתרוספר ספר[- התורה על ְֵֵֵֶֶֶַַָ

ּכׁשהּוא לֹו שנהיה הדיֹוטעדייןהיה ׁשהיה [קודם רגיל אדם - ְְֶֶֶָָ
יח)ׁשּנאמרמלך], יז, ממלכּתֹו(דברים ּכּסא על כׁשבּתֹו 'והיה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָ

לֹו ספר'.וכתב על הזאת התורה משנה אֹותֹואת [-ּומּגיהין ְִִַַָ
טעויות] בו שאין העזרהבודקים תורה מּספר בספר הכתוב לפי - ֲִֵֶָָָ

להיות צריכה וההגהה בעזרה, הּגדֹולשנמצא ּדין ּבית ּפי של על ִִֵַַָ

דיינים. ואחד תורה שבעים ּכׁשהּואספר לֹו ׁשהיה היה זה ְֶֶֶָָ
ו  ּגנזיו, ּבבית מּניחֹו תורה הדיֹוט, ׁשּכתבספר בעצמו זה המלך ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

לֹו ׁשּנכּתב אחרים אֹו ידי יהיהעל ,ׁשּמל עּמֹומצוי אחר ְְִִִֶֶֶַַַַָ
זה ּתֹורה ספר למלחמה יצא אם נכנס נמצא ּתמיד, עּמֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּבדיןנמצא והּואמהמלחמה בחזרה  יׁשב תורה עּמֹו, דין לדון - ְְִִֵֵ
והּואנמצא והּוא מסב מולו].ּכנגּדֹומונח עּמֹו, לכך [- והמקור ְְְְִֵֵֶ

ממה  הוא יט)ׁשּנאמרבתורה יז, כתיבת (דברים של לציווי כהמשך ֱֶֶַ
תורה, חּייו'.הספר ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו ְְְְִֵַָָָָָָ'והיתה

לֹו‚. היה צרילמלך לא ,ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּתֹורה,לעצמו לכּתב ספרי ׁשני ׁשּמל תורה אחר אחד ספר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ו  ּגנזיו , ּבבית תורה מּניחֹו לא הספר ּתמיד , עּמֹו יהיה הּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
השני יסּור תורה לבית הספר ּכׁשּיּכנס אֹו ּבּלילה אּלא מעּמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אֹו הּכּסא לבית אֹו מּטתֹו.כשישכב הּמרחץ על ליׁשן ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ׁש„. ׁשּכתבֹו ּתֹורה ּבׂשרטּוטספר שורות ּלא שרטט שלא - ְְְִֵֶֶֶָָֹ
הכתיבה, מקצתֹולפני ׁשּכתב תורה אֹו הספר הּגוילשל -על ְְִִֶַַַָָ

בעוביו  נחצה שלא הבהמה הּקלףעור על החלק ּומקצתֹו - ְְִַַָָ
בעוביו  שנחצה לאחר הבהמה עור של אּלאהחיצוני צריך ּפסּול, ֶָָ

תורה  הספר את הּקלף.לכתוב על ּכּלֹו אֹו הּגויל על ּכּלֹו ְְִַַַַָֻֻאֹו

מתּקנת ּכתיבה ּכֹותב ּתֹורה, ספר ּכֹותבין באותיות וכיצד -] ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּביֹותר,ו שלמות] ותבהרווח יּניחוכן נאה ּתבה ּכל לכל ּבין ְְִֵֵֵֵַַָָָָָ
כרוחב ּכמלֹואהפחות  ׁשיטה- ּכל ּובין קטּנה, שורה]אֹות -] ְְִִֵַָָָ

הפחות וׁשיטה לכל רווח ׁשיטהיניח שורה,ּכמלֹוא כרוחב - ְְִִִָָ
וׁשיטה ׁשיטה ּכל כתיבת ואר של כשיעור להיות ׁשלׁשים צריך ְְְִִִֶָָָֹֹ

ּכדי המילים לכּתבשיוכלו אֹותּיֹות, את השורה באורך ְְִִֵֹ
למׁשּפחֹותיכם, למׁשּפחֹותיכם ׁשלׁשה כלומר למׁשּפחֹותיכם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָֹ

ובצירוף למשפחותיכם,ּפעמים אותיות, עשר בת היא זו שמילה ְִָ
אותיות, שלושים הן פעמים הּואשיעור ו שלוש ּכל שלרחבה זה ְֶַָֹ

הּדף  יהא ׁשּלא ּכדי מּזה קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ודף. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּדף
כמכתב,ּכאּגרתנראה  השיטה ארּכּהתהא ולא- [-יתרשל ְְְִֵֶֶָָָֹ
זהיותר] זה,על משיעור מׁשֹוטטֹות - עיניו יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַָֹ

בין -ּבּכתב מתבלבלות עיניו האחת השורה קריאת גמר שאחר ְַָ
מחמת  שמתחתיה השורה תחילת את למצוא ומתקשות השורות

.המרחק 

ימעט‰. יקטין]לא ּבין [- ׁשּיׁש הרוח מּפני הּכתב את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
לפרׁשה לפרשה,ּפרׁשה פרשה בין הראוי הרווח שיישאר כדי - ְָָָָָָ

באמצע  לכתבה להתחיל וצריך סתומה, היא הבאה שהפרשה וכגון

את  יקטין לא ואם אותיות, כתשע של רווח לפניה ולהשאיר שורה

הש  באותה הבאה הפרשה כתיבת ויתחיל הפרשיות של ורה,הכתב

לפרשה  הקודמת הפרשה בין אותיות כתשע של רווח יישאר לא

השורה. באמצע שתחילתה לֹוהבאה ּבת כתיבת נזּדּמנה ּתבה ְְִֵַַָָ
אֹותּיֹות השורה חמׁש בתוך רווח מספיק נשאר ולא השורה, בסוף ִֵָ

כולה, את לכתוב ׁשניםבכדי יכּתב התיבה לא מן אותיות שתי - ְְִִַֹֹ
ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש הּדף מתוכה אותיות ּבתֹו ְְֵֶַַַַָָָֹֹ

לּדף. חּוץ ּוׁשּתים הּדף הּׁשיטה ואם ּבתֹו מן נׁשאר לא ְְְִִִִַַַַַַַָֹ
בו  שיש פנוי הּמקֹום מקום מניח אֹותּיֹות, ׁשלׁש לכּתב ְְִִִֵֵַַָָֹֹּכדי

ּומתחילכולו הריק  התיבה ּפנּוי כתיבת הּׁשיטה את מּתחּלת ְְִִִִַַַָָ
.הבאה 

.Âלֹו ּבתכתיבת נזּדּמנה בה ּתבה שיש אֹותּיֹות- בסוף ׁשּתי ְְְִִֵֵַַָָ
הדף, בתוך לכתבה מקום ואין הּדּפיןהשורה, ּבין יזרקּנה -לא ְְִִֵֶַַָֹ
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א  מצוה :הלכה יש הזה שבזמן כתב ס"ב) רע סי' (יו"ד השו"ע

כיון  ופירושיהם, גמרא משנה, תורה, חומשי חמישה לכתוב

בט"ז  [ועיין תורה. הספר מתוך ולא מתוכם ללמוד היא שהרגילות

ספר  לכתוב חיוב אין בזמננו האם שדנו (סק"ה) ובש"ך (סק"ד)

ספר  לכתוב החיוב גם שנשאר או וכדומה, חומשים אלא תורה

וכדומה]. חומשים גם לכתוב חיוב עליו ונוסף תורה

ד  הקלף.:הלכה על כולו  או הגויל  על כולו או אלא
אלא  כותבים אין שלכתחילה כתב, ס"ג) רעא סי' (יו"ד והשו"ע

כתב  והרמ"א כשר. זה הרי הקלף על כתב אם אך הגוויל, על

כותבים  אין ולכן מהגוויל, מובחר יותר הוא בזמננו שהקלף

הקלף. על אלא הגוויל על תורה ספר

ו  אותיות :הלכה שתי שאף כתב, ס"ג) רעג סי' (יו"ד הרמ"א

בפני  תיבה להיות יכולות לבדן הן אם גדולה, מתיבה חלק שהן

לדף  מחוץ לבדם שבהיותן מכיון לדף, מחוץ לכתבן אין עצמה

כתב, סק"ג) (שם [והש"ך לדף מחוץ שלמה כתיבה נראות הן

אותיות  שתי בת שלמה תיבה שדווקא הפוסקים מדברי שמשמע

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לדף, דף בין זה ידי על ושתהיה הכתוב, לדף שחוץ ֶָאּלא במקום
הּׁשיטה לתחּלת השורה]יחזר ו [- שם.הבאה נזּדּמנה יכתבנה ְְְֲִִִִַַַַָָֹ

הּׁשיטה ּבתֹו ּפחֹות כתיבת לֹו אֹו אֹותּיֹות עׂשר ּבת ּתבה ְִִֵֶֶַַָָָ
יתר אותיות אֹו הּׁשיטהמעשר מן נׁשאר פנוי ולא ּכדי מקום ְְְִִִֵֵַַָָֹ

חציּה לכּתב יכֹול אם הּדף, ּבתֹו ּכּלּה את התיבה לכּתב של ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֻ
לאו ואם ּכֹותב, לּדף, חּוץ וחציּה הּדף יכול ּבתֹו אינו ואם - ְְְְִֵֶַַַַָָ

ורוב  הדף בתוך מהמילה קטן חלק רק להכניס יכול אלא כן, לעשות

לדף, מחוץ תהיה הּמקֹוםהמילה זו מניח שורה ּפנּוי שבסוף ִֵַַָָ
התיבהּומתחיל את הּׁשיטהלכתוב .הבאה מּתחּלת ְְִִִִַַַָ

.Êׁשיטיןהסופר ּומניח ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל שורות ּבין - ְְִִִֵֵַַַָָָֻֻ
ּכתיבה, ּבלא ּפחֹותּפנּויֹות יתר מארבע לא מכך,ולא יותר] -] ְְְְִֵָָָֹֹֹ

כתיבת ויתחיל חמיׁשית.ה ׁשיטהה מּתחּלתהבא החּמׁשאת ְְְֲִִִִִִַַַָָֻ

כתיבת ּוכׁשּיגמר ׁשּיגמרכולה הּתֹורהאת לכתבה צרי ְְְִִִֶֶַָָֹֹ
הּדף.האחרונה ׁשיטהה ּבאמצע הּדף ׁשּבסֹוף מן נׁשאר ואם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ

הרּבה בו ׁשיטין לגמור שעתיד ממקום שורות הרבה של רווח - ְִִֵַ
הדף, סוף עד התורה כתיבת כדי את פסוקים מספיק נותרו ולא

הדף  את ועֹולהלמלאות מקּצר האותיות כלומר,-, את מאריך ְְֵֶַ
עד  הדף יתמלא וכך שורות, כמה פני על ויימשכו גבוהות שיהיו

האחרונה, מכןּולשיטה הּׁשיטה לכתוב יתחיללאחר מּתחּלת ְְִִִִַַַָ
הדף האחרונה  הּׁשיטהשבסוף את יגמר ישאירנה ולא אלא ְְִִֶַָֹֹ

בסופה, ואינו ּומתּכּון פנויה ועולה' 'מקצר [שהוא אלו בפעולות ְִֵַ
השיטה] את ׁשּיהיהגומר המיליםעד כתובות כן ידי 'לעיני על ְְִֵֵֶֶַ

יׂשראל' התורה,המילים שהן ּכל של ׁשיטה,האחרונות ּבאמצע ְְְִִֵֶַָָָ
הּדף.ו  ְַַּבסֹוף

.Áהּגדֹולֹותהסופר ויּזהר יותר ּבאֹותּיֹות גדולות לכתבן שיש - ְְִִֵַָָ
אותיות, הּקטּנֹותמשאר יותר ּובאֹותּיֹות קטנות לכתבן שיש - ְִַַָ
אותיות, הּנקּודֹותמשאר על ּובאֹותּיֹות נקודות לעשות שצריך - ְִַָ

מׁשּנֹותגביהן, ׁשּצּורתן מאופן ּובאֹותּיֹות בשינוי לכתבן שצריך - ְִֶָָָֻ
הרגיל, הּפיי"ןכתיבתן פ'ּכגֹון אותיות אותן ו - כן הּלפּופֹות ְְְִֵַַ

העקּמֹות  בדיוק ,האֹותּיֹות כולן את ׁשהעתיקּושיכתוב ּכמֹו ְֱֲִִֶֶָָֻ

איׁש. מּפי איׁש ּבהּסֹופרים מעל ּתגיןעשיית ויּזהר כתרים - ְְִִִִִִִֵַַָָ
האותיות, כי ּובמנינםגבי אות, כל גבי מעל לעשות כמה יׁש- ְְִֵָָ

ׁש אֹות ויׁש אחד ּתג עליה ׁשּיׁש ׁשבעהיש אֹות תגים.עליה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
ה  הןהאותּכצּורתעשויים ּתגיןוכל ובליטה זין במאונך קטן קו - ְְִִֵַַַָָ

הצדדים, לשני להיות ממנו התגין צריכים ּכחּוט וגם ְִַּדּקין
ֲַַָהּׂשערה.

.Ëאּלא נאמרּו לא האּלּו הּדברים אותם ּכל יעשה שכאשר ְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
זהייחשב  ּבתּקּון ׁשּנה ואם הּמבחר, מן הספר למצוה של ְְְְְִִִִִֶַָָָֻ

הבאים: מהאופנים באחד וכתבתורה ּבּתגין ּדקּדק ׁשּלא את אֹו ְְִִֵֶַַָָֹ

הּׁשיטין את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ּכּלן האֹותּיֹות לזה ּכל זה ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
שורה, מרוחב פחות ביניהם הרווח הרחיקןשיהיה מזה אֹו זה ְִִָ

שורה, מרוחב ּבהןביותר הארי פעמים אֹו שלוש מאורך יותר ֱִֶֶָ
'למשפחותיכם', קּצרןמילת זה,אֹו האלו מאורך האופנים בכל ְִָ

ּבאֹות אֹות הדּביקן ולא כחוט הֹואיל רווח הפסק יש אלא ְְְִִִָֹ
לאות, אות בין חּסרהשערה החסיר]ולא הֹותיר[- הוסיף]ולא -] ְְִִֵֹֹ

הפסידאותיות  קלקל]ולא אחת [- אֹות יהיה צּורת שלא עד ְְִִַַַֹ
היא, אות איזו מבין ּבתינוק ׁשּנה שבמקום ּפתּוחֹותפרשיות ולא - ְְְִָֹ

השורה  בתחילת אותן לכתוב באמצע להתחיל כתיבתן התחיל

באמצע סתּומֹותבפרשיות ּוהשורה, לכתבן להתחיל שבמקום - ְ
השורה, בתחילת כתיבתן התחיל ּכׁשר.השורה ספר זה ֲֵֵֵֶֶָהרי

.È ּבהם ונהגּו ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׁש
ׁשּיהיּו והן: איׁש, מּפי איׁש ּבידם הּוא וקּבלה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהּסֹופרים

וארּבעים מּׁשמֹונה ּפחֹות לא ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין -מנין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
ושמונה  ׁשּבין מארבעים הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים, על יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולא

ּכמֹו ּופרׁשה ּפרׁשה של ּכל אׁשר הרוחב 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָ
וׁשּיהיה בתחילת ּבראׁשכתוב אׁשר', למעלה ש הּׁשיטין- ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָֹ

הּים האלו:מּׁשירת המלים 'הּׁשם',את 'בּיּבׁשה', 'הּבאים', ִִִֵַַַַַָָָָָ
'ּבמצרים', שיש 'מת', נמצא אחרת, שורה בתחילת מילה כל ְְִִֵַ

ׁשיטין הים,חמׁש שירת הּׁשירהלפני מן כתובים ּולמּטה יהיו ְִִִִֵַַָָָ
ׁשיטין 'אחריה',ש חמׁש 'וּתּקח', :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ּתחּלת ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ויהיה 'וּיבאּו'. 'וּיצאּו', הּׁשיטין כתוב 'סּוס', ּבראׁשי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האזינּוש  מּׁשירת האלו:למעלה המלים 'אחרי',את 'ואעידה', ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָ

'קהל', 'להכעיסֹו', 'ּבאחרית', ,'שיש 'הּדר ׁשׁשנמצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַ
האזינו,ׁשיטין שירת מּמּנהמעל שיטין חמׁשבראשי ּולמּטה ְִִִֵֶַָָָ

כתוב: אׁשר;יהיה הּזאת, אׁשר, לדּבר, ְֲֲֵֶֶַַַָֹֹוּיבא,

.‡Èהאּלּו הּדברים רק וכל ואם הם הּמבחר, מן למצוה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ

אחר,ׁשּנה באופן ּפסלוכתב תורה.לא הספר ּכתב |את אם אבל ֲִִַַָָָָֹ
מלא,הּמלא  בכתיב כתובה להיות שצריכה מילה אֹובכתיב- חסר, ֵֵַָָ
בכתיב החסר שכתב חסר, בכתיב כתובה להיות שאמורה מילה - ֵֶָ

קרא ׁשהיא מּלה ׁשּכתב אֹו אבל מלא, כך היא קריאתה שרק -] ְִִֵֶֶַָָָָ
אחר] באופן היא שצריכה ּכקריאתּהאותה וכתבכתיבתה כאופן - ְְִִַָָָ

להיכתב, שצריכה כאופן ולא נקראת יׁשּכבּנה להיות ׁשּכתב ְְְִֶֶַָָּכגֹון
זו] מילה קריאת אופן יׁשגלּנה ב [שזהו ל)מקֹום כח, שזהו (דברים ְְְִֶָ

כתיבתה, כתב ו אופן קריאתה]ּבּטחריםכן אופן מקֹום ב [שזהו ְְְִַֹ
כז)ּבעפלים  כח, כתיבתה,(דברים אופן אֹושזהו ּבהן. וכּיֹוצא ְֲִֵֶַַָֹ

ּפתּוחה ּפרׁשה פרשהׁשּכתב של שבמקום סתּומהבאופן - ְְֶַָָָָָָ
השורה  בתחילת הפרשה לכתוב באמצע להתחיל כתיבתה התחיל

הפרשה אֹוהשורה, פרשה הּסתּומהשכתב של -ּפתּוחהבאופן ְְַָָ

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

dkld ipipt

בכל  לכתוב מותר מתיבה חלק כשהן אבל לדף, מחוץ לכתוב אין

עצמה]. בפני תיבה להיות יכול שזה במקום ואפילו אופן,

ט  כשר.:הלכה ספר זה הרי וכו' בתגין דקדק שלא וכתב או

מחמירים  פוסקים שהרבה שכיון טו), ס"ק לו (סי' ברורה המשנה

באו  פסול לחוש שהספר מאוד נכון כן על תגין, בו שאין פן

התגים. את ולתקן לדבריהם

יא  הכתב.:הלכה כשאר השירה שכתב השולחן או וכתב

הניחם  שלא אלא רווחים עשה שאם ס"ג), ערה סי' (יו"ד ערוך



z"qeצח dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

כתיבתה  התחיל השורה באמצע הפרשה לכתוב להתחיל שבמקום

השורה, הּׁשירה בתחילת ׁשּכתב היםאֹו שירת את טו,- (שמות ִֶַַָָ
האזינואֿיט) שירת אֿמג)או לב, רווח (דברים בה להניח [שצריך

השורה] הּכתב באמצע רווח,ּכׁשאר בלא ּפרׁשה - ׁשּכתב אֹו ְְִֶַַָָָָָָ
רווחים אחת בלא הרגיל באופן להיכתב כמו -ּכׁשירהשצריכה ְִַַָ

באמצע  רווחים עם האזינו' 'שירת או הים' 'שירת את שכותבים

אלו השורה  בכל תורה הרי, ספר ספר קדּׁשת ּבֹו ואין ּפסּול זה ְְֲֵֵֵֶֶַָֻ
אּלא ּכלל, ּבהן מו ּכהוא ּתֹורה ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן חּמׁש ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

מחומשים,הּתינֹוקֹות  חוץ אחר דבר עליו להניח או לזרקו שאסור ִַ
תורה  ספר של הקדושה דיני שאר את בו נוהגים אין .אבל

.·Èמּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה טעויות,ספר בו שנמצאו אסּור - ֵֵֶֶָָָֻ
בביתו לׁשהֹותֹו להשאירו יותר]יתר- אּלא [- יֹום ׁשלׁשים על ְְִֵֶַַָָֹ

שבו את יתּקןאו יגנזהטעויות אֹו ּבֹואותו., ׁשּיׁש ּתֹורה ספר ְְִֵֵֵֶֶַָֹ
יתּקן,עד  ודף ּדף ּבכל טעּיֹות בו ׁשלׁש יש אם ארּבע אבל ְְְְֵַַַַַָָָֹֻ

הספר  מדפי דף בכל יותר או הּספר טעויות רב היה ואם ְִִֵֵֶַָָָֹיּגנז.
כשרות מּגּה הספר אותיות שרוב כלומר, ארּבע ,- ּבֹו יׁש והּׁשאר ְְְֵַַַָָֻ

ּדף ּבכל דפי טעּיֹות כל פני על מפוזרות מוטעות אותיות ונשארו - ְַָָֻ
דף, בכל טעויות ארבע שישנן עד אחד הספר ּדף אפּלּו ְְֲִִֶַַָונׁשאר

טעּיֹותבלבד  ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר כלומר,מאֹותֹו - ְְְְֵַַַַָָָֹֻֻ
הזה  בדף שגם ואף טעויות, ארבע בו שאין אחד דף רק שנותר אפילו

כאלו, אותיות מארבע פחות בו שיש אלא משובשות, אותיות ישנן

יתּקן זה  לגנזו הרי צריך ואין תורה הספר .את ְֲֵֵֶַ

.‚Èאמּורים ּדברים ארבע ּבּמה יש שאם הדין נאמר אופן באיזה - ְֲִִֶַָ
הספר, את לגנוז צריך דף בכל הּמלא כ טעויות מילה ׁשּכתב - ֵֶַַָָ

מלא, בכתיב כתובה להיות זה ׁשכיון חסר,בכתיב שצריכה באופן ֵֶָ
ׁש הוא נמצא הרי הספר את ׁשּׁשכח את ּתֹולהכשמתקן האֹותּיֹות ְִִֶֶֶַָָָ

בין]ּבינילכתבן  החסר [- ּכתב אם אבל מילה הּׁשיטֹות, - ֲִִֵֵֵֶַַָָָ
בכתיב  חסר, בכתיב כתובה להיות אפּלּושאמורה יׁשאם מלא, ֲִֵֵָ

טעּיֹות ּכּמה ודף ּדף טעויות ּבכל מארבע יותר זה - הרי ְְֲֵֶַַַָָָֻ
ׁשמתּקנֹו, הספר מּפני את כשמתקן זה ּגֹורדבאופן מגרד הּוא - ְְְִֵֵֶַ

המיותרות ומוחק  האותיות ּתֹולהאת כמו ואינֹו השורות בין אותיות ְֵֶ
בחסר  מלא כתיב כשהחליף לעשות .שנצרך

.„Èלכּתב חּמׁש,את מּתר חּמׁש חּמׁשדהיינו הּתֹורה ּכל ְִַָָָָָָֹֻֻֻֻ
עצמֹו נפרד,ּבפני בספר ּבהן- אלו -ואין קדּׁשת בחומשים ְְְְִֵֵֶַַָֻ

הּתם ּתֹורה השלם].ספר עצמּה[- ּבפני מגּלה יכּתב לא אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
לחוד] תורה מהספר חלק ּבּה[- חומש ּפרׁשּיֹותרקׁשּיהיה ולא ְִִֶֶָָָ

מגּלהשלם. ּכֹותבין אפילו ואין שלם חומש בה לתינֹוק שאין ְְְְִִִֵָ
חּמׁשבשביל  עליה להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה. -להתלּמד ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

החומש, שאר כל את זו במגילה כך אחר לכתוב ּכת להוסיף ב מּתר. ַָָֻ
אחת ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש שורה מגּלה בכל שכותב - ְְִִֵַַָָָָֹֹ

הבאה, בשורה וממשיך השורה שאר את ומדלג בלבד, מילים שלוש

הלאה, שאין ,מּתר וכן משום אחת, בשורה מכך יותר יכתוב לא אבל ָֻ
פסוקים  פסוקים התורה מן .לכתוב

.ÂËלדּבק עליהם מּתר שכתובים העורות את להדביק] ּתֹורה [- ְֵַָָֻ
ּבכר ּוכתּובים, ספר]נביאים חּמׁש[- ּכל ּבין ּומניח אחד, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

של וחּמׁש ׁשיטיןרווח להניח ארּבע שצריך הרווח כמו ריקים, ְְִִַַָֻ
לחומש, חומש בין רגיל תורה ונביאבספר נביא ּכל מניח ּובין ְִִֵָָָ

של  מ רווח ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, עׂשר ספר ׁשלׁש ׁשנים ְְִִִִִֵֵָָָָָָֹ
של  רווח כן גם ׁשיטיןמניח להשאיר ׁשלׁש שצריך והטעם ריקים. ִִָֹ

היא  תורה, ספר קדושת זה לכרך שאין פי על אף החומשים בין רווח

ּבאלפי  כך ׁשאם הספרים -לחּתאחר משאר אחד ספר להפריד ְִֶַָֹ
פנוי חֹות מקום להשאיר צריך ולכן ביניהם, להפריד לו מותר - ֵ

הצדדים. לשני רווח יישאר יחתוך הוא כתיבתם וסּדּורןשאם סדר - ְִָ
ּומלכים, ׁשמּואל וׁשֹופטים, יהֹוׁשע הּוא: ּכ נביאים ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻׁשל

ו  יׁשעיה ויחזקאל, וסדרספר ירמיה עׂשר. של ּתרי כתיבתם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
הוא:הּכתּובים ותּליםכך תהילים],רּות, ּומׁשלי,[- ואּיֹוב, ְְְְִִִִִֵַ

וקינֹות הּׁשירים, וׁשיר איכה],וקהלת, ּומגּלה[- [-ודנּיאל, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹ
אסתר], הּימים.מגילת ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,

.ÊËהּקדׁש ּכתבי וארבעה ּכל בעשרים הכתובים הדברים - ְִֵֶַָֹ
וכתובים, נביאים תורה של אּלא ספרים אֹותם ּכֹותבין ְִֵֶָָאין

בהן,ּבׂשרטּוט שכותב השורות קווי את יחרוט הכתיבה שלפני - ְְִ
הוא  זה לכּתבאם אפּלּוודין ּומּתר הּניר. על ׁשלׁשעד ּכתבן ְְְֲִִַַָָָָָֹֹֻ

ׂשרטּוט, ּבלא אסּור.|אבל ּתבֹות זה על ספר]ּכריתר זה [- ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו קדּׁשתֹויחדיו,ׁשּיׁש אין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֻ
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גבי  על אריח של באופן שיהיה ובתנאי כשר, הראוי, במקומם

שמתחתם, הכתב מעל שורה שבכל הרווחים שיהיו [דהיינו לבנה

שמעליו]. הרווחים מתחת שורה שבכל והכתב

יב  ספר :הלכה רק שלא הוסיף, ס"א) רעט סי' (יו"ד הרמ"א

ספרים. שאר אף אלא להשהות אסור תורה

יג  את :הלכה שגירד שאחר ס"ד), רעט סי' (יו"ד הרמ"א כתב

להרחיב  יש האותיות, בין פנוי מקום ונשאר המיותרות האותיות

באמצע  ריק חלל יישאר שלא כדי ושמאחריה שמלפניה האות את

התיבה  את מפסיק החלל יהיה כן יעשה לא אם שהרי התיבה,

תיבות. כשתי ונראית לשניים

יד  כותבין :הלכה ואין וכו' עצמה בפני מגילה יכתוב לא אבל

וכו'. תיבות שלש שלש מגילה כתב וכו' לתינוק וכן מגילה

בשם  (סק"א) בט"ז וראה ס"בֿג). רפג סי' (יו"ד בשו"ע פסק

פרשיות  פרשיות לכתוב [וכן לתינוק מגילה לכתוב שהתיר הב"ח

שכן  והוסיף תורתך'], הפרו לה' לעשות 'עת משום התורה, מן

בית  כותלי על פסוקים לכתוב ולענין המדינות. בכל פשוט המנהג

(סק"ב) תשובה ובפתחי להחמיר, שצידד (שם) בט"ז ראה הכנסת,

בשו"ת  עוד [ועיין ג). סי' או"ח (ח"ב מהרי"ט שו"ת לדברי שציין

עצמן, בפני פרשיות כתיבת לענין ח) אות ס"א (חי"ד אליעזר ציץ

אלו]. בנושאים באריכות שדן הקודש גנזי ובספר

טז  בשרטוט.:הלכה אלא אותם כותבין אין הקודש כתבי כל
אשורית  בכתב כשכותב שרק הוסיף, ס"ב) רפד (יו"ד ובשו"ע

לצחות  קדושה דברי שלומים באגרת וכשכותב שרטוט, צריך

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

החּמׁשין, מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה ספר ש ּכקדּׁשת ּדין משום ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻֻ
התורההּיתר על נוספים דברים בו שיש זה ספר החסר- -ּכדין ְִֵֵֶַָָ

תורה  ספר קדושת בו שאין התורה מן חלק רק בו שיש ספר .כדין

ה'תשע"ה  טבת כ"א שני יום

שמיני  פרק

ּפתּוחה‡. שורה,ּפרׁשה בתחילת לכתבה להתחיל שצריך יׁש- ְֵָָָָ
צּורֹות ׁשּתי שלפניה.לּה הפרשה לבין בינה הרווח את עושים היאך ְֵָ

ּגמר הקודמת אם הפרשה את הּׁשיטהלכתוב השורה],ּבאמצע -] ְְִִֶַַַָָ
ּפנּויאת מּניח הּׁשיטה ריק,ׁשאר את ּומתחיל- לכתוב ְְִִִַַַַָָָ

פרשה ׁשהיאהבאה הּפרׁשה להיות מּתחּלת צריכה ּפתּוחה ְְִִִֶַַָָָָ
הּׁשנּיה הבאה.הּׁשיטה השורה בתחילת זה- ּכגֹון ְְִִֶַַָָ

אמּורים ּדברים הפתוחה ּבּמה הפרשה כתיבת את להתחיל שיש ְֲִִֶַָ
הקודמת, הפרשה שאחרי רוח כ בשורה הּׁשיטה מן ְִִִֶֶַַַָׁשּנׁשאר

השורה  סוף עד הקודמת הפרשה גמר ּתׁשע ממקום ְִֵַּכׁשעּור
לפרשה,אֹותּיֹות פרשה כל בין להיות שצריך ההפסק שיעור שזהו ִ

נׁשאר לא אם ריק אבל מקום ּגמר בשורה אם אֹו מעט, אּלא ְְֲִִִֶַַַָָָֹ
הקודמת הפרשה את הּׁשיטה לכתוב אלו ממש,ּבסֹוף באופנים אזי ְִַָ

הוא  שגמר ׁשנּיהה ׁשיטהה את מּניחש הדין השורה שאחרי - ְִִִַַָָ
הקודמת  הפרשה את בה ּומתחיל לכתוב ּכתב, ּבלא ּפנּויה ְְְְִַָָָֹֻּכּלּה

את  מּתחּלתלכתוב הּפתּוחה -ׁשליׁשיתה ׁשיטהה הּפרׁשה ְְְִִִִִַַַָָָָָ
הריקה. השורה שאחרי השורה זהבתחילת ְֶּכגֹון

סתּומהּופרׁש·. שורה,ה באמצע להיכתב להתחיל שצריכה - ְָָָָ
צּורֹות ׁשלׁש לּה נכתבת:יׁש ּגמר[א]היאך את אם לכתוב ִֵַָָָֹ

הקודמת  ּכּׁשעּורהפרשה רוח מּניח ׁשיטה, תשע ּבאמצע ְְִִִֶֶַַַַַָ
הּׁשיטהאותיות  ּבסֹוף לכּתב אחת ּומתחיל תיבה הפחות לכל ְְְִִִַַָֹ

הּפרׁשה הרוחהבאהמּתחּלת ׁשיּמצא עד סתּומה, של ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אותיות  זההשורה.ּבאמצעכתשע ּכגֹון ְְְֶֶַ

הּׁשיטה[ב] מן נׁשאר לא להּניחמקום ואם את ּכדי הרוח גם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אותיות ּכׁשעּור תשע אחת,גם ו של ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף לכּתב ְְְְִִִֵַַַָָֹ

הקודמת יּניח הפרשה גמר אחר השורה ויּניח באותה ּפנּוי, הּכל ְִִַַַַַָֹ
הּפרׁשה  לכּתב ויתחיל ׁשנּיה, ׁשיטה מראׁש רוח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹמעט

ׁשיטה מאמצע השנייה.הּסתּומה זהזו ּכגֹון ְְְִֵֶֶַַָָ
ּגמר[ג] הקודמת ואם הפרשה את מּניח לכתוב הּׁשיטה, ּבסֹוף ְְִִִַַַַָָ

הרוחה ׁשיטהה מּתחּלת ּכׁשעּור אותיות ׁשנּיה תשע של ְְְִִִִִֶַַָָָ
לכּתב הּׁשיטה אתּומתחיל מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אותיות. כתשע של הרווח אחר זההשנייה ְֶּכגֹון
אֹומר הוא,נמצאת לסתומה פתוחה פרשה בין ׁשּפרׁשה שהחילוק ְִֵֵֶָָָָ

שתהיה ּפתּוחה לעֹולם כתובה ּתחּלתּהצריך הּׁשיטה ּבתחּלת ְְְְִִִִַַָָָָָ
כתיבתה, צורות אופני בכל סתּומה- שתהיה ּופרׁשה צריך ְָָָָ

לעֹולםכתובה ּתחּלתּה הּׁשיטה צורות מאמצע אופני בכל - ְְְִִֵֶַַָָָָ
.כתיבתה 

מּגּהתורה ספר‚. בדוק]ׁשאינֹו וחסר[- המילים ּבמלא האם - ְְֵֵֵֵֶֶָָָֻ
הראוי, כפי חסר או מלא בכתיב נכתבו לתּקנֹושבו ְְְֶַָאפׁשר

טעות ּולהּגיהֹו בו יש ׁשּבארנּואם הדינים ּכמֹו פי על שנתבארו - ְְְִֵֶַַ
הי"בֿיג)לעיל ּברוח.(פ"ז טעה אם וכתב שבין אבל הּפרׁשּיֹות ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

להיות  שצריכה לעשותה ּפתּוחהפרשה אֹווהחליף שכתב סתּומה, ְְָָ
להיות  שצריכה לעשותה סתּומהפרשה אֹווהחליף ּפתּוחה, ְְָָ

ּב ּפנּויעשיית ׁשהפסיק והּניח אותיות רוח תשע ּבמקֹום כשיעור ְְְְִִִִֶֶַַָָ
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שרטוט  בלא לכתוב מותר תיבות .הלשון שלש לכתוב ומותר
שרטוט. לכתוב בלא אין אותיות שלוש שאף פסק, (שם) ובשו"ע

שרטוט  העליונה .בלא השורה את שרטט שאם (שם), הרמ"א כתב

את  לשרטט צריך ואין שמתחת, הדף לכל מועיל זה הרי בלבד

השורות. כל

א  שבפרשה :הלכה קסב), ס"ק לב (סי' ברורה המשנה כתב

שאם  כיון אחת, אות אפילו השורה בתחילת להניח אין פתוחה

כבר  נחשבת אחת אות כשיעור רווח השורה בתחילת הניח

שבדיעבד  משמע מרדכי שמהמאמר עוד, וכתב סתומה. כפרשה

פנים  כל על אך פוסל, זה אין בלבד אחת אות של רווח הניח אם

תיבת  כשיעור רווח השאיר ואם מאוד. בזה להיזהר יש לכתחילה

להחמיר  יש אותיות תשע של רווח השאיר שלא פי על  אף 'אשר'

תורה. הספר את ולפסול

ב  שלכתחילה :הלכה קסג), ס"ק לב (סי' ברורה המשנה כתב

גדולות, אותיות שהם 'אשר' תיבות ג' כשיעור רווח להניח יש

בין  [שהרי קטנות אותיות שתי כשיעור רווח עוד להוסיף ויש

הניח  אם אמנם קטנה]. אות של רווח להשאיר יש לתיבה תיבה

כשר. זה הרי יודי"ן, תשע שהן קטנות אותיות תשע כשיעור רווח

תשע  של הרווח את שמשערים מגדים, הפרי בשם עוד וכתב

קטן, בכתב נכתבו האותיות כל [שאם הכתב גודל לפי האותיות

כל  אם וכן זה, גודל לפי הוא אותיות כתשע של הרווח אף

זה] גודל לפי הוא הרווח גדול, בכתב כתובות בשולחן .האותיות

את  לכתוב ישתדל שמים שירא מבואר, ס"ב) ערה סי' (יו"ד ערוך

דהיינו  הרמב"ם, שכתב הראשונה הצורה כמו תורה הספר

תשע  ששייר אחר שורה בתחילת תמיד יכתבנה פתוחה שפרשה

לכתבה  יתחיל סתומה ופרשה הקודמת, הפרשה בסוף אותיות

של  הפסק אחר הקודמת הפרשה בה שנגמר השורה באותה תמיד

הרמב"ם  כשיטת גם היא הכתיבה זה שבאופן כיון אותיות, תשע

הרמב"ם] על [החולק הרא"ש כשיטת שאם .וגם הרמ"א, והוסיף

מלכתוב אינו  יסור לא כולם כדעת הכתיבה שתהא לכוון יכול

העיקר  הם שדבריו האחרונים סמכו עליו כי הרמב"ם, כשיטת

הרמב"ם, כדעת שלא הכתוב תורה ספר לפסול אין אמנם להלכה.

כהרמב"ם. שלא בזה שפסקו גדולים גם שיש כיון

ג  תקנה.:הלכה לו ואין פסל זה הרי וכו' טעה אם וכן אבל

לתקן  שמותר כתב הרמ"א אמנם ס"א). ערה סי' (יו"ד השו"ע פסק

הפרשה  בסוף יש אם אבל כזו. טעות לתקן נוהגים גם ושכך

צריך  לתקן וכדי ה', שם הבאה הפרשה בתחילת או האחרונה

הפסולה. היריעה את יגנזו אלא כן לעשות אין היריעה, את לחתוך



צט z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

כתיבתה  התחיל השורה באמצע הפרשה לכתוב להתחיל שבמקום

השורה, הּׁשירה בתחילת ׁשּכתב היםאֹו שירת את טו,- (שמות ִֶַַָָ
האזינואֿיט) שירת אֿמג)או לב, רווח (דברים בה להניח [שצריך

השורה] הּכתב באמצע רווח,ּכׁשאר בלא ּפרׁשה - ׁשּכתב אֹו ְְִֶַַָָָָָָ
רווחים אחת בלא הרגיל באופן להיכתב כמו -ּכׁשירהשצריכה ְִַַָ

באמצע  רווחים עם האזינו' 'שירת או הים' 'שירת את שכותבים

אלו השורה  בכל תורה הרי, ספר ספר קדּׁשת ּבֹו ואין ּפסּול זה ְְֲֵֵֵֶֶַָֻ
אּלא ּכלל, ּבהן מו ּכהוא ּתֹורה ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן חּמׁש ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

מחומשים,הּתינֹוקֹות  חוץ אחר דבר עליו להניח או לזרקו שאסור ִַ
תורה  ספר של הקדושה דיני שאר את בו נוהגים אין .אבל

.·Èמּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה טעויות,ספר בו שנמצאו אסּור - ֵֵֶֶָָָֻ
בביתו לׁשהֹותֹו להשאירו יותר]יתר- אּלא [- יֹום ׁשלׁשים על ְְִֵֶַַָָֹ

שבו את יתּקןאו יגנזהטעויות אֹו ּבֹואותו., ׁשּיׁש ּתֹורה ספר ְְִֵֵֵֶֶַָֹ
יתּקן,עד  ודף ּדף ּבכל טעּיֹות בו ׁשלׁש יש אם ארּבע אבל ְְְְֵַַַַַָָָֹֻ

הספר  מדפי דף בכל יותר או הּספר טעויות רב היה ואם ְִִֵֵֶַָָָֹיּגנז.
כשרות מּגּה הספר אותיות שרוב כלומר, ארּבע ,- ּבֹו יׁש והּׁשאר ְְְֵַַַָָֻ

ּדף ּבכל דפי טעּיֹות כל פני על מפוזרות מוטעות אותיות ונשארו - ְַָָֻ
דף, בכל טעויות ארבע שישנן עד אחד הספר ּדף אפּלּו ְְֲִִֶַַָונׁשאר

טעּיֹותבלבד  ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר כלומר,מאֹותֹו - ְְְְֵַַַַָָָֹֻֻ
הזה  בדף שגם ואף טעויות, ארבע בו שאין אחד דף רק שנותר אפילו

כאלו, אותיות מארבע פחות בו שיש אלא משובשות, אותיות ישנן

יתּקן זה  לגנזו הרי צריך ואין תורה הספר .את ְֲֵֵֶַ

.‚Èאמּורים ּדברים ארבע ּבּמה יש שאם הדין נאמר אופן באיזה - ְֲִִֶַָ
הספר, את לגנוז צריך דף בכל הּמלא כ טעויות מילה ׁשּכתב - ֵֶַַָָ

מלא, בכתיב כתובה להיות זה ׁשכיון חסר,בכתיב שצריכה באופן ֵֶָ
ׁש הוא נמצא הרי הספר את ׁשּׁשכח את ּתֹולהכשמתקן האֹותּיֹות ְִִֶֶֶַָָָ

בין]ּבינילכתבן  החסר [- ּכתב אם אבל מילה הּׁשיטֹות, - ֲִִֵֵֵֶַַָָָ
בכתיב  חסר, בכתיב כתובה להיות אפּלּושאמורה יׁשאם מלא, ֲִֵֵָ

טעּיֹות ּכּמה ודף ּדף טעויות ּבכל מארבע יותר זה - הרי ְְֲֵֶַַַָָָֻ
ׁשמתּקנֹו, הספר מּפני את כשמתקן זה ּגֹורדבאופן מגרד הּוא - ְְְִֵֵֶַ

המיותרות ומוחק  האותיות ּתֹולהאת כמו ואינֹו השורות בין אותיות ְֵֶ
בחסר  מלא כתיב כשהחליף לעשות .שנצרך

.„Èלכּתב חּמׁש,את מּתר חּמׁש חּמׁשדהיינו הּתֹורה ּכל ְִַָָָָָָֹֻֻֻֻ
עצמֹו נפרד,ּבפני בספר ּבהן- אלו -ואין קדּׁשת בחומשים ְְְְִֵֵֶַַָֻ

הּתם ּתֹורה השלם].ספר עצמּה[- ּבפני מגּלה יכּתב לא אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
לחוד] תורה מהספר חלק ּבּה[- חומש ּפרׁשּיֹותרקׁשּיהיה ולא ְִִֶֶָָָ

מגּלהשלם. ּכֹותבין אפילו ואין שלם חומש בה לתינֹוק שאין ְְְְִִִֵָ
חּמׁשבשביל  עליה להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה. -להתלּמד ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

החומש, שאר כל את זו במגילה כך אחר לכתוב ּכת להוסיף ב מּתר. ַָָֻ
אחת ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש שורה מגּלה בכל שכותב - ְְִִֵַַָָָָֹֹ

הבאה, בשורה וממשיך השורה שאר את ומדלג בלבד, מילים שלוש

הלאה, שאין ,מּתר וכן משום אחת, בשורה מכך יותר יכתוב לא אבל ָֻ
פסוקים  פסוקים התורה מן .לכתוב

.ÂËלדּבק עליהם מּתר שכתובים העורות את להדביק] ּתֹורה [- ְֵַָָֻ
ּבכר ּוכתּובים, ספר]נביאים חּמׁש[- ּכל ּבין ּומניח אחד, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

של וחּמׁש ׁשיטיןרווח להניח ארּבע שצריך הרווח כמו ריקים, ְְִִַַָֻ
לחומש, חומש בין רגיל תורה ונביאבספר נביא ּכל מניח ּובין ְִִֵָָָ

של  מ רווח ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, עׂשר ספר ׁשלׁש ׁשנים ְְִִִִִֵֵָָָָָָֹ
של  רווח כן גם ׁשיטיןמניח להשאיר ׁשלׁש שצריך והטעם ריקים. ִִָֹ

היא  תורה, ספר קדושת זה לכרך שאין פי על אף החומשים בין רווח

ּבאלפי  כך ׁשאם הספרים -לחּתאחר משאר אחד ספר להפריד ְִֶַָֹ
פנוי חֹות מקום להשאיר צריך ולכן ביניהם, להפריד לו מותר - ֵ

הצדדים. לשני רווח יישאר יחתוך הוא כתיבתם וסּדּורןשאם סדר - ְִָ
ּומלכים, ׁשמּואל וׁשֹופטים, יהֹוׁשע הּוא: ּכ נביאים ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻׁשל

ו  יׁשעיה ויחזקאל, וסדרספר ירמיה עׂשר. של ּתרי כתיבתם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
הוא:הּכתּובים ותּליםכך תהילים],רּות, ּומׁשלי,[- ואּיֹוב, ְְְְִִִִִֵַ

וקינֹות הּׁשירים, וׁשיר איכה],וקהלת, ּומגּלה[- [-ודנּיאל, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹ
אסתר], הּימים.מגילת ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,

.ÊËהּקדׁש ּכתבי וארבעה ּכל בעשרים הכתובים הדברים - ְִֵֶַָֹ
וכתובים, נביאים תורה של אּלא ספרים אֹותם ּכֹותבין ְִֵֶָָאין

בהן,ּבׂשרטּוט שכותב השורות קווי את יחרוט הכתיבה שלפני - ְְִ
הוא  זה לכּתבאם אפּלּוודין ּומּתר הּניר. על ׁשלׁשעד ּכתבן ְְְֲִִַַָָָָָֹֹֻ

ׂשרטּוט, ּבלא אסּור.|אבל ּתבֹות זה על ספר]ּכריתר זה [- ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו קדּׁשתֹויחדיו,ׁשּיׁש אין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֻ
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גבי  על אריח של באופן שיהיה ובתנאי כשר, הראוי, במקומם

שמתחתם, הכתב מעל שורה שבכל הרווחים שיהיו [דהיינו לבנה

שמעליו]. הרווחים מתחת שורה שבכל והכתב

יב  ספר :הלכה רק שלא הוסיף, ס"א) רעט סי' (יו"ד הרמ"א

ספרים. שאר אף אלא להשהות אסור תורה

יג  את :הלכה שגירד שאחר ס"ד), רעט סי' (יו"ד הרמ"א כתב

להרחיב  יש האותיות, בין פנוי מקום ונשאר המיותרות האותיות

באמצע  ריק חלל יישאר שלא כדי ושמאחריה שמלפניה האות את

התיבה  את מפסיק החלל יהיה כן יעשה לא אם שהרי התיבה,

תיבות. כשתי ונראית לשניים

יד  כותבין :הלכה ואין וכו' עצמה בפני מגילה יכתוב לא אבל

וכו'. תיבות שלש שלש מגילה כתב וכו' לתינוק וכן מגילה

בשם  (סק"א) בט"ז וראה ס"בֿג). רפג סי' (יו"ד בשו"ע פסק

פרשיות  פרשיות לכתוב [וכן לתינוק מגילה לכתוב שהתיר הב"ח

שכן  והוסיף תורתך'], הפרו לה' לעשות 'עת משום התורה, מן

בית  כותלי על פסוקים לכתוב ולענין המדינות. בכל פשוט המנהג

(סק"ב) תשובה ובפתחי להחמיר, שצידד (שם) בט"ז ראה הכנסת,

בשו"ת  עוד [ועיין ג). סי' או"ח (ח"ב מהרי"ט שו"ת לדברי שציין

עצמן, בפני פרשיות כתיבת לענין ח) אות ס"א (חי"ד אליעזר ציץ

אלו]. בנושאים באריכות שדן הקודש גנזי ובספר

טז  בשרטוט.:הלכה אלא אותם כותבין אין הקודש כתבי כל
אשורית  בכתב כשכותב שרק הוסיף, ס"ב) רפד (יו"ד ובשו"ע

לצחות  קדושה דברי שלומים באגרת וכשכותב שרטוט, צריך

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

החּמׁשין, מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה ספר ש ּכקדּׁשת ּדין משום ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻֻ
התורההּיתר על נוספים דברים בו שיש זה ספר החסר- -ּכדין ְִֵֵֶַָָ

תורה  ספר קדושת בו שאין התורה מן חלק רק בו שיש ספר .כדין

ה'תשע"ה  טבת כ"א שני יום

שמיני  פרק

ּפתּוחה‡. שורה,ּפרׁשה בתחילת לכתבה להתחיל שצריך יׁש- ְֵָָָָ
צּורֹות ׁשּתי שלפניה.לּה הפרשה לבין בינה הרווח את עושים היאך ְֵָ

ּגמר הקודמת אם הפרשה את הּׁשיטהלכתוב השורה],ּבאמצע -] ְְִִֶַַַָָ
ּפנּויאת מּניח הּׁשיטה ריק,ׁשאר את ּומתחיל- לכתוב ְְִִִַַַַָָָ

פרשה ׁשהיאהבאה הּפרׁשה להיות מּתחּלת צריכה ּפתּוחה ְְִִִֶַַָָָָ
הּׁשנּיה הבאה.הּׁשיטה השורה בתחילת זה- ּכגֹון ְְִִֶַַָָ

אמּורים ּדברים הפתוחה ּבּמה הפרשה כתיבת את להתחיל שיש ְֲִִֶַָ
הקודמת, הפרשה שאחרי רוח כ בשורה הּׁשיטה מן ְִִִֶֶַַַָׁשּנׁשאר

השורה  סוף עד הקודמת הפרשה גמר ּתׁשע ממקום ְִֵַּכׁשעּור
לפרשה,אֹותּיֹות פרשה כל בין להיות שצריך ההפסק שיעור שזהו ִ

נׁשאר לא אם ריק אבל מקום ּגמר בשורה אם אֹו מעט, אּלא ְְֲִִִֶַַַָָָֹ
הקודמת הפרשה את הּׁשיטה לכתוב אלו ממש,ּבסֹוף באופנים אזי ְִַָ

הוא  שגמר ׁשנּיהה ׁשיטהה את מּניחש הדין השורה שאחרי - ְִִִַַָָ
הקודמת  הפרשה את בה ּומתחיל לכתוב ּכתב, ּבלא ּפנּויה ְְְְִַָָָֹֻּכּלּה

את  מּתחּלתלכתוב הּפתּוחה -ׁשליׁשיתה ׁשיטהה הּפרׁשה ְְְִִִִִַַַָָָָָ
הריקה. השורה שאחרי השורה זהבתחילת ְֶּכגֹון

סתּומהּופרׁש·. שורה,ה באמצע להיכתב להתחיל שצריכה - ְָָָָ
צּורֹות ׁשלׁש לּה נכתבת:יׁש ּגמר[א]היאך את אם לכתוב ִֵַָָָֹ

הקודמת  ּכּׁשעּורהפרשה רוח מּניח ׁשיטה, תשע ּבאמצע ְְִִִֶֶַַַַַָ
הּׁשיטהאותיות  ּבסֹוף לכּתב אחת ּומתחיל תיבה הפחות לכל ְְְִִִַַָֹ

הּפרׁשה הרוחהבאהמּתחּלת ׁשיּמצא עד סתּומה, של ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אותיות  זההשורה.ּבאמצעכתשע ּכגֹון ְְְֶֶַ

הּׁשיטה[ב] מן נׁשאר לא להּניחמקום ואם את ּכדי הרוח גם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אותיות ּכׁשעּור תשע אחת,גם ו של ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף לכּתב ְְְְִִִֵַַַָָֹ

הקודמת יּניח הפרשה גמר אחר השורה ויּניח באותה ּפנּוי, הּכל ְִִַַַַַָֹ
הּפרׁשה  לכּתב ויתחיל ׁשנּיה, ׁשיטה מראׁש רוח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹמעט

ׁשיטה מאמצע השנייה.הּסתּומה זהזו ּכגֹון ְְְִֵֶֶַַָָ
ּגמר[ג] הקודמת ואם הפרשה את מּניח לכתוב הּׁשיטה, ּבסֹוף ְְִִִַַַַָָ

הרוחה ׁשיטהה מּתחּלת ּכׁשעּור אותיות ׁשנּיה תשע של ְְְִִִִִֶַַָָָ
לכּתב הּׁשיטה אתּומתחיל מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אותיות. כתשע של הרווח אחר זההשנייה ְֶּכגֹון
אֹומר הוא,נמצאת לסתומה פתוחה פרשה בין ׁשּפרׁשה שהחילוק ְִֵֵֶָָָָ

שתהיה ּפתּוחה לעֹולם כתובה ּתחּלתּהצריך הּׁשיטה ּבתחּלת ְְְְִִִִַַָָָָָ
כתיבתה, צורות אופני בכל סתּומה- שתהיה ּופרׁשה צריך ְָָָָ

לעֹולםכתובה ּתחּלתּה הּׁשיטה צורות מאמצע אופני בכל - ְְְִִֵֶַַָָָָ
.כתיבתה 

מּגּהתורה ספר‚. בדוק]ׁשאינֹו וחסר[- המילים ּבמלא האם - ְְֵֵֵֵֶֶָָָֻ
הראוי, כפי חסר או מלא בכתיב נכתבו לתּקנֹושבו ְְְֶַָאפׁשר

טעות ּולהּגיהֹו בו יש ׁשּבארנּואם הדינים ּכמֹו פי על שנתבארו - ְְְִֵֶַַ
הי"בֿיג)לעיל ּברוח.(פ"ז טעה אם וכתב שבין אבל הּפרׁשּיֹות ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

להיות  שצריכה לעשותה ּפתּוחהפרשה אֹווהחליף שכתב סתּומה, ְְָָ
להיות  שצריכה לעשותה סתּומהפרשה אֹווהחליף ּפתּוחה, ְְָָ

ּב ּפנּויעשיית ׁשהפסיק והּניח אותיות רוח תשע ּבמקֹום כשיעור ְְְְִִִִֶֶַַָָ
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שרטוט  בלא לכתוב מותר תיבות .הלשון שלש לכתוב ומותר
שרטוט. לכתוב בלא אין אותיות שלוש שאף פסק, (שם) ובשו"ע

שרטוט  העליונה .בלא השורה את שרטט שאם (שם), הרמ"א כתב

את  לשרטט צריך ואין שמתחת, הדף לכל מועיל זה הרי בלבד

השורות. כל

א  שבפרשה :הלכה קסב), ס"ק לב (סי' ברורה המשנה כתב

שאם  כיון אחת, אות אפילו השורה בתחילת להניח אין פתוחה

כבר  נחשבת אחת אות כשיעור רווח השורה בתחילת הניח

שבדיעבד  משמע מרדכי שמהמאמר עוד, וכתב סתומה. כפרשה

פנים  כל על אך פוסל, זה אין בלבד אחת אות של רווח הניח אם

תיבת  כשיעור רווח השאיר ואם מאוד. בזה להיזהר יש לכתחילה

להחמיר  יש אותיות תשע של רווח השאיר שלא פי על  אף 'אשר'

תורה. הספר את ולפסול

ב  שלכתחילה :הלכה קסג), ס"ק לב (סי' ברורה המשנה כתב

גדולות, אותיות שהם 'אשר' תיבות ג' כשיעור רווח להניח יש

בין  [שהרי קטנות אותיות שתי כשיעור רווח עוד להוסיף ויש

הניח  אם אמנם קטנה]. אות של רווח להשאיר יש לתיבה תיבה

כשר. זה הרי יודי"ן, תשע שהן קטנות אותיות תשע כשיעור רווח

תשע  של הרווח את שמשערים מגדים, הפרי בשם עוד וכתב

קטן, בכתב נכתבו האותיות כל [שאם הכתב גודל לפי האותיות

כל  אם וכן זה, גודל לפי הוא אותיות כתשע של הרווח אף

זה] גודל לפי הוא הרווח גדול, בכתב כתובות בשולחן .האותיות

את  לכתוב ישתדל שמים שירא מבואר, ס"ב) ערה סי' (יו"ד ערוך

דהיינו  הרמב"ם, שכתב הראשונה הצורה כמו תורה הספר

תשע  ששייר אחר שורה בתחילת תמיד יכתבנה פתוחה שפרשה

לכתבה  יתחיל סתומה ופרשה הקודמת, הפרשה בסוף אותיות

של  הפסק אחר הקודמת הפרשה בה שנגמר השורה באותה תמיד

הרמב"ם  כשיטת גם היא הכתיבה זה שבאופן כיון אותיות, תשע

הרמב"ם] על [החולק הרא"ש כשיטת שאם .וגם הרמ"א, והוסיף

מלכתוב אינו  יסור לא כולם כדעת הכתיבה שתהא לכוון יכול

העיקר  הם שדבריו האחרונים סמכו עליו כי הרמב"ם, כשיטת

הרמב"ם, כדעת שלא הכתוב תורה ספר לפסול אין אמנם להלכה.

כהרמב"ם. שלא בזה שפסקו גדולים גם שיש כיון

ג  תקנה.:הלכה לו ואין פסל זה הרי וכו' טעה אם וכן אבל

לתקן  שמותר כתב הרמ"א אמנם ס"א). ערה סי' (יו"ד השו"ע פסק

הפרשה  בסוף יש אם אבל כזו. טעות לתקן נוהגים גם ושכך

צריך  לתקן וכדי ה', שם הבאה הפרשה בתחילת או האחרונה

הפסולה. היריעה את יגנזו אלא כן לעשות אין היריעה, את לחתוך

פנויה
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ּבֹו הפסיק חדשה,ּפרׁשהתחילתׁשאין ולא ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבמקֹום ׁשּׁשּנהתחילת ּברוח אֹו הכתיבה צּורֹותאת הּפרׁשה, ְְִִֶֶַַָָָָ

כתובות הּׁשירֹותשל  להיות צריכות שהן האזינו, ושירת הים שירת - ִַ
האלו  מהשינויים באחד שינה אם כך, כתבן ולא להלן שיבואר באופן

ּפסל זה התורה,הרי ספר את את לסּלק אּלא ּתּקנה לֹו ואין ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּדף העמוד ּכל ּבֹו.- ׁשּטעה ֶַַָָָ

ׁשראיתי„. ׁשראיתי,שיש ּולפי הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָ
אּלּו תורה.ּבדברים בספר הכתיבה צורת הּמסרת של ּבעלי וכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹ

הכתיבה  צורת לדור מדור נמסר היאך ולמדו שחקרו ְִֶׁשּכֹותבין -
הפרשיות להֹודיעספרים ּומחּברין הן הּסתּומֹות אלו ְְְְִִַַַ

אּלּו ּבדברים נחלקים הסתומות והּפתּוחֹות, הפרשיות הן [מה ְְְְִִִֵֶַָָ
חלוקות  ודעותיהם ׁשּסֹומכין פי ּכוהפתוחות], הּספרים מחלקת ְְְְִִֶֶַַָֹ

על עליהם  אחר. ספר על סומך אחד כל כאשר המסורת בעלי אותם ֲֵֶ
הּנהכן  לכּתב הּתֹורהאתראיתי ּפרׁשּיֹות הן ּכל אלו ולהודיע ְְִִִִֵַַָָָָֹ

ו  והּפתּוחֹות, לפרש הּסתּומֹות -הּׁשירֹותכתיבת צּורתכן ְְְְִַַַַ
הים' אֿיט)'שירת טו, האזינו'(שמות  אֿמג)'ושירת לב, ּכדי (דברים ,ְֵ

עליהםשיבואו פיהם]לתּקן על הּספרים[- בהם ּכל שיש ְְֲִֵֵֶַַָָ
מהןטעויות  הם ּולהּגיּה האם הספרים את ידם על ולבדוק - ְִֵֶַַ

כראוי. הּספר כתובים הּוא אּלּו ּבדברים עליו ׁשּסמכנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוספר
ּבמצרים מדויק,הּידּוע ּכֹוללכספר כל ׁשהּוא ארּבעה את ְְְִִֵֶַַַַָָָ

וכתובים,ספריםה ועׂשרים נביאים תורה נמצא ׁשהיהשל הספר ְְְִִֶֶָָָ
מ  היּוכדי ׁשניםלפני ּבירּוׁשלים ועליו הּספרים. מּמּנּו להּגיּה ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָ
סֹומכין, הוא והטעם הּכל עליו סומכים שהיו ׁשהּגיהֹולכך לפי ְְִִִִֶַֹ

ודקּדק אׁשר, מאוד ּבן ודייק ההגהה- ׁשניםאת גם ו הרבה,ּבֹו ְְְִִֵֵֶָָ
רּבֹות ּפעמים מדויק הּגיהֹו יצא שהספר ׁשהעתיקֹועד בן ּכמֹו ְְֱִִִִֶֶַָ

סמכּתיאשר. עצמי ועליו אני ׁשּכתבּתי גם ּתֹורה ּבספר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ההוא.ּכהלכתֹו בספר כתוב שהיה כפי ועשיתי ְְִָ

ב  שבתורה: והסתומות הפתוחות הפרשיות הן ּבראׁשית:ואלו ְִֵֵֶספר
רקיע ו)יהי א, יׁשרצּו(בראשית מארת, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְִִִִִִַַַָָֹֹ

ויכּלו הארץ, ּתֹוצא א)הּמים, ב, הּׁשמים,(שם תֹולדֹות אּלה , ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
אמר האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות. ׁשבע והן ּפתּוחֹות, ג,ּכּלן (שם ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

אלהים,טז) ה' וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן אמר, ּולאדם ,ְְְֱִֵֶֶַַָָָֹֹ
ידע והאדם א)ּפתּוחה. ד, ספר(שם זה א), ה, ׁשת,(שם ויחי , ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

,חנֹו ויחי ירד, ויחי מהללאל, ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָויחי
ּפרׁשּיֹות  עׂשרה אחת נח, ויהי ,למ ויחי מתּוׁשלח, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹויחי

ה' וּירא סתּומֹות. ּכּלן ה)אּלּו ו, נח,(שם ּתֹולדת אּלה , ְְְֵֵֶַַַָֹֹֻ
נח  אל אלהים וידּבר לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות. ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן

טו) ח, נח(שם אל אלהים וּיאמר ח), ט, ׁשלׁשּתן (שם , ְְֱִֶֶַַָָֹֹֹ
נח ּבני ּתֹולדת ואּלה נח, בני וּיהיּו א)סתּומֹות. י, ,(שם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַֹֹֹ

סתּומֹות. ׁשּתיהן יּלד, ּולׁשם ילד, ּוכנען ּפתּוחֹות. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשּתיהן

הארץ כל א)ויהי יא, ׁשּתיהן (שם ׁשם, ּתֹולדת אּלה , ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
פלג, ויחי עבר, ויחי חי, וׁשלח חי, וארּפכׁשד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַּפתּוחֹות.
סתּומֹות, ּכּלן תרח, ויחי נחֹור, ויחי ׂשרּוג, ויחי רעּו, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻויחי

אברםוהן אל ה' וּיאמר ּפרׁשּיֹות. א)ׁשמֹונה יב, ויהי (שם , ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אמרפל ּבימי ויהי א)רעב, יד, אחר (שם ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

א)הּדברים טו, אברם(שם אׁשת וׂשרי א), טז, ויהי (שם , ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
א)אברם יז, ארּבעּתן (שם אברהם, אל אלהים וּיאמר , ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אליו וּירא א)סתּומֹות. יח, מּׁשם(שם וּיּסע ּפתּוחה. כ,, (שם ְְִִֵֵַַַָָָָ
ּפקדא) וה' א), כא, ויהי (שם ּבעת, ויהי סתּומֹות. ׁשּתיהן , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

א)אחר כב, ׂשרה(שם חּיי וּיהיּו הּדברים, אחרי ויהי (שם , ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָ
א) ו כג, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן זקן, א)אברהם כד, סתּומה.(שם , ְְְְְְֵַַַָָָָָ

אברהם א)וּיסף כה, ואּלה (שם יׁשמעאל, ּתלדת ואּלה , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
רעב ויהי יצחק, א)ּתֹולדת כו, ויהי (שם ּפתּוחֹות. ארּבעּתן , ְְְְְְְִִִַַַַָָָָֹ
יצחק  זקן ּכי ויהי א)עׂשו, כז, יעקב(שם וּיצא י), כח, ,(שם ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ

יעקב וּיׁשלח סתּומֹות. ד)ׁשלׁשּתן לב, וּיבא (שם ּפתּוחה. , ְְְְְֲִַַַַָָָָֹֹ
יח)יעקב לג, דינה(שם וּתצא א), לד, סתּומֹות.(שם ׁשּתיהן , ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

אלהים א)וּיאמר לה, יעקב,(שם בני וּיהיּו אלהים, וּירא , ְְֱֱֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹ
עׂשו ּתלדֹות א)ואּלה לו, בני (שם אּלה ּפתּוחֹות. ארּבעּתן , ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

יעקב וּיׁשב הּמלכים, ואּלה סתּומה. א)ׂשעיר, לז, ויהי (שם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ההיא א)ּבעת לח, הּורד(שם ויֹוסף ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן (שם , ְְְְִֵֵַַָָָ

א) הּדבריםלט, אחר ויהי סתּומה. א), מ, מּקץ(שם ויהי (שם , ְְְְִִִִֵַַַַַָָ
א) אליומא, וּיּגׁש ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן יח), מד, ואּלה (שם , ְְְִֵֵֵֶֶַַָ
ח)ׁשמֹות מו, אחרי (שם ויהי סתּומֹות. ׁשלׁשּתן יהּודה, ואת , ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָ

א) מח, יעקב(שם וּיקרא א), מט, יהּודה,(שם ולוי, ׁשמעֹון , ְְְְֲִִִֵַַָָֹ
ּפת  ּכּלן יּׂששכר, ׁשׁשזבּולן, והן ּגד,פרשיות.ּוחֹות, ּדן, ְְְִֵֵָָָָָֻֻ

ּבנימין, סתּומֹות. חמׁשּתן יֹוסף, ּפרת ּבן נפּתלי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמאׁשר,
מנין הוא ה ּפתּוחֹותהפרשיות ּפתּוחה. זה ספר ׁשלׁששל ְְְִַַָָֹ

ּו הפרשיות וארּבעים, הוא הּסתּומֹותמנין זה ספר ׁשמֹונה של ְְְְִֶַַָ
הוא הּכלומניןוארּבעים, ּפרׁשּיֹות.ביחד ותׁשעים אחד ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ

חדׁשב  מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ח)ספר א, איׁש(שמות וּיל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

א) ב, היה (שם ּומׁשה ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן הרּבים, בּימים ויהי ,ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ

א)רעה ג, וּיׁשב(שם מׁשה וּיל סתּומה. יח), ד, וּיאמר (שם , ְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

מׁשה אל אלהים וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן אהרן, אל (שם ה' ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ואל ב)ו, מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה. ,ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ה' וידּבר אבתם, בית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאהרן,

מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהם מׁשה, א)אל ז, ,(שם ְְֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ
ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן אהרן, ואל מׁשה אל ה' ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹוּיאמר
ׁשּתיהן  אהרן, אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹאל

מׁשה אל ה' וּיאמר טז)סתּומֹות. ח, [וּיאמר (שם ּפתּוחה. , ְְֶֶֶֶַַָֹֹֹ
יד את נטה אהרן אל אמר מׁשה אל אל ה' ה' וּיאמר ,[ ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
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ד  פסל.:הלכה וכו' השירות צורות את ששינה והוסיף או

הים  שירת את כתב אם שדווקא ס"ג), ערה סי' (יו"ד השו"ע

בכל  רווחים שיש באופן כתבה אם אבל פסל, רגילה ככתיבה

שיהיה  ובלבד כשר, שנהגו ממה הרווחים מיקום ששינה אף שורה

גדול  יהיה מקום בכל שהכתב [דהיינו לבנה גבי על כאריח ֵכתוב

שתחתיו] הפנוי ממקום ושישים .יותר בשבע אותה וכותבין
שירת שיטות. את שכותבים פסק, ס"ה) ערה סי' (יו"ד ובשו"ע

שיטות. בשבעים האזינו

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מׁשה  אל ה' וּיאמר ,מּט את נטה אהרן אל אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹמׁשה
ּבּבקר, ּבא (ׁשניהן)הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות. [ׁשלׁשּתן] ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ּפרעה א)אל ט, ׁשּתיהן (שם אהרן, ואל מׁשה אל ה' וּיאמר , ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
ה' וּיאמר סתּומה. הׁשּכם, מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹּפתּוחֹות.

ּפרעה אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר נטה, מׁשה א)אל י, ,(שם ְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹ
ּבארּבה, יד נטה מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתיהן

נגע עֹוד וכּו' וּיאמר ,חׁש ויהי וכּו' וּיאמר (שם סתּומה. ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
א) מׁשה,יא, אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ,ְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ

אהרן ואל מׁשה אל ה' א)וּיאמר יב, סתּומֹות.(שם ׁשלׁשּתן , ְְְְֲֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
וּיסעּו סתּומה. הּלילה, ּבחצי ויהי ּפתּוחה. מׁשה, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיקרא
ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ואהרן, מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹבני

לי קּדׁש וכּו' וידּבר סתּומה. ּבעצם, א)ויהי יג, והיה (שם , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
וידּבר  סתּומה. ּבׁשּלח, ויהי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ,יביא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָכי

ויחנּו ויׁשבּו א)וכּו' יד, ּתצעק (שם מה מׁשה אל ה' וּיאמר , ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹֹֻ
מׁשה יׁשיר אז ,יד את נטה מׁשה אל ה' וּיאמר (שם אלי, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

א) וּיבאּוטו, מׁשה, וּיּסע ּפתּוחֹות. חמׁשּתן מרים, וּתּקח ,ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹ
ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר ד)אילמה, טז, ׁשלׁשּתן (שם , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מׁשה, אל ה' וּיאמר ּפתּוחה. מׁשה, אל ה' וידּבר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹסתּומֹות.
עדת ּכל וּיסעּו א)סתּומה. יז, ה'(שם וּיאמר עמלק, וּיבא , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹ

יתרֹו וּיׁשמע זאת, ּכתב מׁשה א)אל יח, ּבחדׁש(שם , ְְְִִֶֶֶַַַֹֹֹֹ
א)(יהּׁשליׁש יט, אלהיםשם וידּבר ּפתּוחֹות. חמׁשּתן כ,, (שם ְְְְֱֲִִִִֵַַַָֹ

ּכּבד,א) ּפתּוחה. זכֹור, סתּומֹות. ׁשלׁשּתן תּׂשא, לא אנכי, ,ְְְְִִֵַָָָָָָֹֹ
לא  תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא תנאף, לא תרצח, ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹֹֹֹֹֹֹלא
וּיאמר  ּפתּוחה. העם, וכל ׁשבע. והן סתּומֹות ּכּלן  ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻתחמד,

הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה. מׁשה, אל א)ה' כא, ּפתּוחה.(שם , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
איׁש, וגנב אביו, ּומּכה איׁש, יזד וכי איׁש, מּכה ימּכר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹוכי
יּכה  וכי יּנצּו, וכי איׁש, יּכה וכי יריבן, וכי אביו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָֻּומקּלל
וכי  ּפתּוחה. ׁשֹור, יּגח וכי עׂשר. והן סתּומֹות ּכּלן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻאיׁש,
איׁש יבער ּכי איׁש, יגנב ּכי איׁש, ׁשֹור יּגף וכי איׁש, ְְְְִִִִִִִִִִֶַַֹֹיפּתח

ד) כב, ּכּלם (שם איׁש, יּתן ּכי איׁש, יּתן ּכי אׁש, תצא ּכי ,ִִִִִִִֵֵֵֵֵָֻ
מכּׁשפה,והן סתּומֹות יפּתה, וכי ּפתּוחה. יׁשאל, וכי ׁשבע. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

אלהים  ּפתּוחה. ּכסף, אם סתּומֹות. ׁשלׁשּתן לאלהים, ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹזבח
תּׂשא לא תקּלל, א)לא כג, לא (שם תראה, ּכי תפּגע, ּכי , ְְְִִִִִֵֶַַָֹֹֹ

תהיה  לא ּפתּוחה. אנכי, הּנה סתּומֹות. חמׁשּתן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹתּטה,
אמר מׁשה ואל סתּומה. א)מׁשּכלה, כד, ּפתּוחה.(שם , ְְְְֵֶֶַַָָָָֹ

ה' וידּבר סתּומה. ה', א)וּיאמר כה, ועׂשּו(שם ּפתּוחה. , ְְְְֵֶַַַָָָֹ
ׁשּתיהן  מנרת, ועׂשית ׁשלחן, ועׂשית סתּומה. ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֻארֹון,

הּמׁשּכן ואת א)ּפתּוחֹות. כו, את (שם ועׂשית סתּומה. , ְְְְְִִֶֶַָָָָ
הּמזּבח את ועׂשית פרכת, ועׂשית ּפתּוחה. (שם הּקרׁשים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

א) הקרב כז, ואּתה ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ועׂשית ,ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
א) כח, ּפתּוחה.(שם האפד, את ועׂשּו סתּומֹות. חמׁשּתן ,ְְְְֲִֵֶָָָָֹ

ועׂשית  מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית מׁשּבצת, ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹועׂשית
הּדבר וזה א)ּציץ, כט, סתּומֹות (שם ּכּלן ּתעׂשה, אׁשר וזה , ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָֻ

מזּבח ועׂשית ׁשׁש. א)והן  ל, תּׂשא(שם ּדכי וידּבר שנאמר , - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
תשא, כי ארּבעּתן לפני ּדבׂשמים, וידּבר ּכּיֹור, ּדועׂשית ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוידּבר

קראתי ּדראה וידּבר סּמים, ל ּדקח וּיאמר (שם ּפתּוחֹות. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

א) מׁשה,לא, אל וּיּתן ּפתּוחה. ה', וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן ,ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
רד ּדל וידּבר ז)סתּומה. לב, ׁשּתיהן (שם וּירד, וּיפן , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מּזה עלה ּדל וידּבר א)ּפתּוחֹות. לג, וּיאמר (שם סתּומה. , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּפסל  מׁשה אל ה' וּיאמר ּגם, מׁשה אל ה' וּיאמר ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמׁשה,

א) לד, ּפתּוחֹות.(שם ארּבעּתן ּכתב, מׁשה אל ה' וּיאמר ,ְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹ
מׁשה א)וּיקהל לה, מׁשה (שם וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה. , ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

לב חכם כל וּיעׂשּו ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן יׂשראל, ּבני (שם אל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ח) הּקרׁשים,לו, את וּיעׂש ּפתּוחה. יריעת, וּיעׂש סתּומה. ,ְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹ

ּבצלאל וּיעׂש א)סתּומה. לז, וּיעׂש(שם הּׁשלחן, את וּיעׂש , ְְְְֵֶַַַַַַַַַַַָָֻ
ּפתּוחֹות. ארּבעּתן הּקטרת, מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאת

העלה מזּבח את א)וּיעׂש לח, וּיעׂש(שם הּכּיֹור, את וּיעׂש , ְִִֵֶַַַַַַַַַַַָָֹ
וּיעׂש סתּומֹות. חמׁשּתן הּזהב, ּכל פקּודי, אּלה החצר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

ב)האפדאת  לט, סתּומה.(שם אבני, את וּיעׂשּו ּפתּוחה. , ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן מעיל, את וּיעׂש החׁשן, את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹוּיעׂש
סתּומֹות. ׁשלׁשּתן וּתכל, ציץ, את וּיעׂשּו הּכתנת, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

החדׁש ּדביֹום וידּבר הּמׁשּכן, את א)וּיביאּו מ, ׁשּתיהן (שם , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
את  וּיּתן וּיּתן, וּיּקח הראׁשֹון, ּבחדׁש ויהי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּפתּוחֹות.
את  וּיׂשם מזּבח, את וּיׂשם הּמנרה, את וּיׂשם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשלחן,
והן  סתּומֹות ּכּלן החצר, את וּיקם הּכּיר, את וּיׂשם ,ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמס

מנין ּפתּוחה. הענן, ויכס שבספר הּפתּוחֹותהפרשיותׁשמֹונה. ְְְְְִֶֶַַַַָָָ
הוא  ּומניןזה וׁשּׁשים, הוא הּסתּומֹותהפרשיות ּתׁשע זה שבספר ְְְִִִֵַַַ

ותׁשעים, הוא הּכלומניןחמׁש וארּבע ביחד וׁשּׁשים מאה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ִָָּפרׁשּיֹות.

הּצאןב  מן ואם וּיקרא: י)ספר א, מן (ויקרא ואם סתּומה. , ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ
תקריב ּכי ונפׁש ּפתּוחה. א)העֹוף, ב, ואם (שם תקרב, וכי , ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ

זבח  ואם סתּומֹות. חמׁשּתן ּתקריב, ואם מנחת, ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָמנחה,
א) ג, וידּבר(שם עז, ואם הּצאן, מן ואם א), ד, ּכל (שם ואם , ְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

תחטא  ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָעדת,
א) ה, וידּבר (שם תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע. והן ּפתּוחֹות ּכּלן ,ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֻ

וא  סתּומֹות. ׁשּתיהן וכּו'ה', וידּבר נפׁש, וכּו' וידּבר נפׁש, ם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
א)צו ו, וידּבר (שם סתּומה. ּתֹורת, וזאת ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן , ְְְְְְֵַַַַָָָֹ

קרּבן קרבן,ּדזה זה לפני שנאמר אהרן,- אל ּדּבר וכּו' וידּבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹ
האׁשם  ּתֹורת א)וזאת ז, וידּבר (שם וכּו', זבח ּתֹורת וזאת , ְְְְֵֶַַַַַָָָֹֹ

אהרן את קח וכּו' וידּבר יׂשראל, ּבני אל ּדּבר ח,וכּו' (שם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
הּׁשמיניא) ּבּיֹום ויהי ׁשׁש. והן ּפתּוחֹות ּכּלן א), ט, ,(שם ְְְְִִִֵֵַַַָֻ

אהרן אל ה' וידּבר ח)סתּומה. י, וידּבר (שם מׁשה, וידּבר , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
מׁשה  אל א)ה' יא, וכי (שם לכם, וזה ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן , ְְְְְִֶֶֶֶָָָֹ

תזריע ּכי ּדאּׁשה וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן א)ימּות, יב, ,(שם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
יהיה ּכי ּדאדם א)וידּבר יג, ארּבעּתן (שם ּובׂשר, צרעת, נגע , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ואיׁש ּפתּוחה. אּׁשה, אֹו ואיׁש סתּומה. בׂשר, אֹו ְְְְְִִִָָָָָּפתּוחֹות.
והּבגד, יּמרט, ּכי ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור יהיה ּכי אּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו

ּתהיה ּדזאת וידּבר סתּומֹות. א)ׁשלׁשּתן יד, ּפתּוחה.(שם , ְְְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ּבני  אל ּדדּברּו וידּבר תבאּו, ּדכי וידּבר סתּומה. ּדל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹואם

א)יׂשראל טו, סתּומה.(שם תצא, ּכי ואיׁש ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
וידּבר  סתּומה. יזּוב, ּכי ואּׁשה ּפתּוחה. תהיה, ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָואּׁשה

מֹות א)ּדאחרי טז, אהרן(שם אל ּדדּבר וידּבר א), יז, ,(שם ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַֹ
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ּבֹו הפסיק חדשה,ּפרׁשהתחילתׁשאין ולא ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבמקֹום ׁשּׁשּנהתחילת ּברוח אֹו הכתיבה צּורֹותאת הּפרׁשה, ְְִִֶֶַַָָָָ

כתובות הּׁשירֹותשל  להיות צריכות שהן האזינו, ושירת הים שירת - ִַ
האלו  מהשינויים באחד שינה אם כך, כתבן ולא להלן שיבואר באופן

ּפסל זה התורה,הרי ספר את את לסּלק אּלא ּתּקנה לֹו ואין ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּדף העמוד ּכל ּבֹו.- ׁשּטעה ֶַַָָָ

ׁשראיתי„. ׁשראיתי,שיש ּולפי הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָ
אּלּו תורה.ּבדברים בספר הכתיבה צורת הּמסרת של ּבעלי וכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹ

הכתיבה  צורת לדור מדור נמסר היאך ולמדו שחקרו ְִֶׁשּכֹותבין -
הפרשיות להֹודיעספרים ּומחּברין הן הּסתּומֹות אלו ְְְְִִַַַ

אּלּו ּבדברים נחלקים הסתומות והּפתּוחֹות, הפרשיות הן [מה ְְְְִִִֵֶַָָ
חלוקות  ודעותיהם ׁשּסֹומכין פי ּכוהפתוחות], הּספרים מחלקת ְְְְִִֶֶַַָֹ

על עליהם  אחר. ספר על סומך אחד כל כאשר המסורת בעלי אותם ֲֵֶ
הּנהכן  לכּתב הּתֹורהאתראיתי ּפרׁשּיֹות הן ּכל אלו ולהודיע ְְִִִִֵַַָָָָֹ

ו  והּפתּוחֹות, לפרש הּסתּומֹות -הּׁשירֹותכתיבת צּורתכן ְְְְִַַַַ
הים' אֿיט)'שירת טו, האזינו'(שמות  אֿמג)'ושירת לב, ּכדי (דברים ,ְֵ

עליהםשיבואו פיהם]לתּקן על הּספרים[- בהם ּכל שיש ְְֲִֵֵֶַַָָ
מהןטעויות  הם ּולהּגיּה האם הספרים את ידם על ולבדוק - ְִֵֶַַ

כראוי. הּספר כתובים הּוא אּלּו ּבדברים עליו ׁשּסמכנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוספר
ּבמצרים מדויק,הּידּוע ּכֹוללכספר כל ׁשהּוא ארּבעה את ְְְִִֵֶַַַַָָָ

וכתובים,ספריםה ועׂשרים נביאים תורה נמצא ׁשהיהשל הספר ְְְִִֶֶָָָ
מ  היּוכדי ׁשניםלפני ּבירּוׁשלים ועליו הּספרים. מּמּנּו להּגיּה ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָ
סֹומכין, הוא והטעם הּכל עליו סומכים שהיו ׁשהּגיהֹולכך לפי ְְִִִִֶַֹ

ודקּדק אׁשר, מאוד ּבן ודייק ההגהה- ׁשניםאת גם ו הרבה,ּבֹו ְְְִִֵֵֶָָ
רּבֹות ּפעמים מדויק הּגיהֹו יצא שהספר ׁשהעתיקֹועד בן ּכמֹו ְְֱִִִִֶֶַָ

סמכּתיאשר. עצמי ועליו אני ׁשּכתבּתי גם ּתֹורה ּבספר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ההוא.ּכהלכתֹו בספר כתוב שהיה כפי ועשיתי ְְִָ

ב  שבתורה: והסתומות הפתוחות הפרשיות הן ּבראׁשית:ואלו ְִֵֵֶספר
רקיע ו)יהי א, יׁשרצּו(בראשית מארת, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְִִִִִִַַַָָֹֹ

ויכּלו הארץ, ּתֹוצא א)הּמים, ב, הּׁשמים,(שם תֹולדֹות אּלה , ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
אמר האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות. ׁשבע והן ּפתּוחֹות, ג,ּכּלן (שם ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

אלהים,טז) ה' וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן אמר, ּולאדם ,ְְְֱִֵֶֶַַָָָֹֹ
ידע והאדם א)ּפתּוחה. ד, ספר(שם זה א), ה, ׁשת,(שם ויחי , ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

,חנֹו ויחי ירד, ויחי מהללאל, ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָויחי
ּפרׁשּיֹות  עׂשרה אחת נח, ויהי ,למ ויחי מתּוׁשלח, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹויחי

ה' וּירא סתּומֹות. ּכּלן ה)אּלּו ו, נח,(שם ּתֹולדת אּלה , ְְְֵֵֶַַַָֹֹֻ
נח  אל אלהים וידּבר לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות. ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן

טו) ח, נח(שם אל אלהים וּיאמר ח), ט, ׁשלׁשּתן (שם , ְְֱִֶֶַַָָֹֹֹ
נח ּבני ּתֹולדת ואּלה נח, בני וּיהיּו א)סתּומֹות. י, ,(שם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַֹֹֹ

סתּומֹות. ׁשּתיהן יּלד, ּולׁשם ילד, ּוכנען ּפתּוחֹות. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשּתיהן

הארץ כל א)ויהי יא, ׁשּתיהן (שם ׁשם, ּתֹולדת אּלה , ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
פלג, ויחי עבר, ויחי חי, וׁשלח חי, וארּפכׁשד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַּפתּוחֹות.
סתּומֹות, ּכּלן תרח, ויחי נחֹור, ויחי ׂשרּוג, ויחי רעּו, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻויחי

אברםוהן אל ה' וּיאמר ּפרׁשּיֹות. א)ׁשמֹונה יב, ויהי (שם , ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אמרפל ּבימי ויהי א)רעב, יד, אחר (שם ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

א)הּדברים טו, אברם(שם אׁשת וׂשרי א), טז, ויהי (שם , ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
א)אברם יז, ארּבעּתן (שם אברהם, אל אלהים וּיאמר , ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אליו וּירא א)סתּומֹות. יח, מּׁשם(שם וּיּסע ּפתּוחה. כ,, (שם ְְִִֵֵַַַָָָָ
ּפקדא) וה' א), כא, ויהי (שם ּבעת, ויהי סתּומֹות. ׁשּתיהן , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

א)אחר כב, ׂשרה(שם חּיי וּיהיּו הּדברים, אחרי ויהי (שם , ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָ
א) ו כג, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן זקן, א)אברהם כד, סתּומה.(שם , ְְְְְְֵַַַָָָָָ

אברהם א)וּיסף כה, ואּלה (שם יׁשמעאל, ּתלדת ואּלה , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
רעב ויהי יצחק, א)ּתֹולדת כו, ויהי (שם ּפתּוחֹות. ארּבעּתן , ְְְְְְְִִִַַַַָָָָֹ
יצחק  זקן ּכי ויהי א)עׂשו, כז, יעקב(שם וּיצא י), כח, ,(שם ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ

יעקב וּיׁשלח סתּומֹות. ד)ׁשלׁשּתן לב, וּיבא (שם ּפתּוחה. , ְְְְְֲִַַַַָָָָֹֹ
יח)יעקב לג, דינה(שם וּתצא א), לד, סתּומֹות.(שם ׁשּתיהן , ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

אלהים א)וּיאמר לה, יעקב,(שם בני וּיהיּו אלהים, וּירא , ְְֱֱֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹ
עׂשו ּתלדֹות א)ואּלה לו, בני (שם אּלה ּפתּוחֹות. ארּבעּתן , ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

יעקב וּיׁשב הּמלכים, ואּלה סתּומה. א)ׂשעיר, לז, ויהי (שם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ההיא א)ּבעת לח, הּורד(שם ויֹוסף ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן (שם , ְְְְִֵֵַַָָָ

א) הּדבריםלט, אחר ויהי סתּומה. א), מ, מּקץ(שם ויהי (שם , ְְְְִִִִֵַַַַַָָ
א) אליומא, וּיּגׁש ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן יח), מד, ואּלה (שם , ְְְִֵֵֵֶֶַַָ
ח)ׁשמֹות מו, אחרי (שם ויהי סתּומֹות. ׁשלׁשּתן יהּודה, ואת , ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָ

א) מח, יעקב(שם וּיקרא א), מט, יהּודה,(שם ולוי, ׁשמעֹון , ְְְְֲִִִֵַַָָֹ
ּפת  ּכּלן יּׂששכר, ׁשׁשזבּולן, והן ּגד,פרשיות.ּוחֹות, ּדן, ְְְִֵֵָָָָָֻֻ

ּבנימין, סתּומֹות. חמׁשּתן יֹוסף, ּפרת ּבן נפּתלי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמאׁשר,
מנין הוא ה ּפתּוחֹותהפרשיות ּפתּוחה. זה ספר ׁשלׁששל ְְְִַַָָֹ

ּו הפרשיות וארּבעים, הוא הּסתּומֹותמנין זה ספר ׁשמֹונה של ְְְְִֶַַָ
הוא הּכלומניןוארּבעים, ּפרׁשּיֹות.ביחד ותׁשעים אחד ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ

חדׁשב  מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ח)ספר א, איׁש(שמות וּיל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

א) ב, היה (שם ּומׁשה ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן הרּבים, בּימים ויהי ,ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ

א)רעה ג, וּיׁשב(שם מׁשה וּיל סתּומה. יח), ד, וּיאמר (שם , ְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

מׁשה אל אלהים וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן אהרן, אל (שם ה' ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ואל ב)ו, מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה. ,ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ה' וידּבר אבתם, בית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאהרן,

מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהם מׁשה, א)אל ז, ,(שם ְְֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ
ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן אהרן, ואל מׁשה אל ה' ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹוּיאמר
ׁשּתיהן  אהרן, אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹאל

מׁשה אל ה' וּיאמר טז)סתּומֹות. ח, [וּיאמר (שם ּפתּוחה. , ְְֶֶֶֶַַָֹֹֹ
יד את נטה אהרן אל אמר מׁשה אל אל ה' ה' וּיאמר ,[ ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
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ד  פסל.:הלכה וכו' השירות צורות את ששינה והוסיף או

הים  שירת את כתב אם שדווקא ס"ג), ערה סי' (יו"ד השו"ע

בכל  רווחים שיש באופן כתבה אם אבל פסל, רגילה ככתיבה

שיהיה  ובלבד כשר, שנהגו ממה הרווחים מיקום ששינה אף שורה

גדול  יהיה מקום בכל שהכתב [דהיינו לבנה גבי על כאריח ֵכתוב

שתחתיו] הפנוי ממקום ושישים .יותר בשבע אותה וכותבין
שירת שיטות. את שכותבים פסק, ס"ה) ערה סי' (יו"ד ובשו"ע

שיטות. בשבעים האזינו

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מׁשה  אל ה' וּיאמר ,מּט את נטה אהרן אל אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹמׁשה
ּבּבקר, ּבא (ׁשניהן)הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות. [ׁשלׁשּתן] ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ּפרעה א)אל ט, ׁשּתיהן (שם אהרן, ואל מׁשה אל ה' וּיאמר , ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
ה' וּיאמר סתּומה. הׁשּכם, מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹּפתּוחֹות.

ּפרעה אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר נטה, מׁשה א)אל י, ,(שם ְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹ
ּבארּבה, יד נטה מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתיהן

נגע עֹוד וכּו' וּיאמר ,חׁש ויהי וכּו' וּיאמר (שם סתּומה. ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
א) מׁשה,יא, אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ,ְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ

אהרן ואל מׁשה אל ה' א)וּיאמר יב, סתּומֹות.(שם ׁשלׁשּתן , ְְְְֲֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
וּיסעּו סתּומה. הּלילה, ּבחצי ויהי ּפתּוחה. מׁשה, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיקרא
ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ואהרן, מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹבני

לי קּדׁש וכּו' וידּבר סתּומה. ּבעצם, א)ויהי יג, והיה (שם , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
וידּבר  סתּומה. ּבׁשּלח, ויהי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ,יביא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָכי

ויחנּו ויׁשבּו א)וכּו' יד, ּתצעק (שם מה מׁשה אל ה' וּיאמר , ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹֹֻ
מׁשה יׁשיר אז ,יד את נטה מׁשה אל ה' וּיאמר (שם אלי, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

א) וּיבאּוטו, מׁשה, וּיּסע ּפתּוחֹות. חמׁשּתן מרים, וּתּקח ,ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹ
ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר ד)אילמה, טז, ׁשלׁשּתן (שם , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מׁשה, אל ה' וּיאמר ּפתּוחה. מׁשה, אל ה' וידּבר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹסתּומֹות.
עדת ּכל וּיסעּו א)סתּומה. יז, ה'(שם וּיאמר עמלק, וּיבא , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹ

יתרֹו וּיׁשמע זאת, ּכתב מׁשה א)אל יח, ּבחדׁש(שם , ְְְִִֶֶֶַַַֹֹֹֹ
א)(יהּׁשליׁש יט, אלהיםשם וידּבר ּפתּוחֹות. חמׁשּתן כ,, (שם ְְְְֱֲִִִִֵַַַָֹ

ּכּבד,א) ּפתּוחה. זכֹור, סתּומֹות. ׁשלׁשּתן תּׂשא, לא אנכי, ,ְְְְִִֵַָָָָָָֹֹ
לא  תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא תנאף, לא תרצח, ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹֹֹֹֹֹֹלא
וּיאמר  ּפתּוחה. העם, וכל ׁשבע. והן סתּומֹות ּכּלן  ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻתחמד,

הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה. מׁשה, אל א)ה' כא, ּפתּוחה.(שם , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
איׁש, וגנב אביו, ּומּכה איׁש, יזד וכי איׁש, מּכה ימּכר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹוכי
יּכה  וכי יּנצּו, וכי איׁש, יּכה וכי יריבן, וכי אביו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָֻּומקּלל
וכי  ּפתּוחה. ׁשֹור, יּגח וכי עׂשר. והן סתּומֹות ּכּלן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻאיׁש,
איׁש יבער ּכי איׁש, יגנב ּכי איׁש, ׁשֹור יּגף וכי איׁש, ְְְְִִִִִִִִִִֶַַֹֹיפּתח

ד) כב, ּכּלם (שם איׁש, יּתן ּכי איׁש, יּתן ּכי אׁש, תצא ּכי ,ִִִִִִִֵֵֵֵֵָֻ
מכּׁשפה,והן סתּומֹות יפּתה, וכי ּפתּוחה. יׁשאל, וכי ׁשבע. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

אלהים  ּפתּוחה. ּכסף, אם סתּומֹות. ׁשלׁשּתן לאלהים, ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹזבח
תּׂשא לא תקּלל, א)לא כג, לא (שם תראה, ּכי תפּגע, ּכי , ְְְִִִִִֵֶַַָֹֹֹ

תהיה  לא ּפתּוחה. אנכי, הּנה סתּומֹות. חמׁשּתן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹתּטה,
אמר מׁשה ואל סתּומה. א)מׁשּכלה, כד, ּפתּוחה.(שם , ְְְְֵֶֶַַָָָָֹ

ה' וידּבר סתּומה. ה', א)וּיאמר כה, ועׂשּו(שם ּפתּוחה. , ְְְְֵֶַַַָָָֹ
ׁשּתיהן  מנרת, ועׂשית ׁשלחן, ועׂשית סתּומה. ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֻארֹון,

הּמׁשּכן ואת א)ּפתּוחֹות. כו, את (שם ועׂשית סתּומה. , ְְְְְִִֶֶַָָָָ
הּמזּבח את ועׂשית פרכת, ועׂשית ּפתּוחה. (שם הּקרׁשים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

א) הקרב כז, ואּתה ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ועׂשית ,ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
א) כח, ּפתּוחה.(שם האפד, את ועׂשּו סתּומֹות. חמׁשּתן ,ְְְְֲִֵֶָָָָֹ

ועׂשית  מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית מׁשּבצת, ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹועׂשית
הּדבר וזה א)ּציץ, כט, סתּומֹות (שם ּכּלן ּתעׂשה, אׁשר וזה , ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָֻ

מזּבח ועׂשית ׁשׁש. א)והן  ל, תּׂשא(שם ּדכי וידּבר שנאמר , - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
תשא, כי ארּבעּתן לפני ּדבׂשמים, וידּבר ּכּיֹור, ּדועׂשית ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוידּבר

קראתי ּדראה וידּבר סּמים, ל ּדקח וּיאמר (שם ּפתּוחֹות. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

א) מׁשה,לא, אל וּיּתן ּפתּוחה. ה', וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן ,ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
רד ּדל וידּבר ז)סתּומה. לב, ׁשּתיהן (שם וּירד, וּיפן , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מּזה עלה ּדל וידּבר א)ּפתּוחֹות. לג, וּיאמר (שם סתּומה. , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּפסל  מׁשה אל ה' וּיאמר ּגם, מׁשה אל ה' וּיאמר ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמׁשה,

א) לד, ּפתּוחֹות.(שם ארּבעּתן ּכתב, מׁשה אל ה' וּיאמר ,ְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹ
מׁשה א)וּיקהל לה, מׁשה (שם וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה. , ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

לב חכם כל וּיעׂשּו ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן יׂשראל, ּבני (שם אל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ח) הּקרׁשים,לו, את וּיעׂש ּפתּוחה. יריעת, וּיעׂש סתּומה. ,ְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹ

ּבצלאל וּיעׂש א)סתּומה. לז, וּיעׂש(שם הּׁשלחן, את וּיעׂש , ְְְְֵֶַַַַַַַַַַַָָֻ
ּפתּוחֹות. ארּבעּתן הּקטרת, מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאת

העלה מזּבח את א)וּיעׂש לח, וּיעׂש(שם הּכּיֹור, את וּיעׂש , ְִִֵֶַַַַַַַַַַַָָֹ
וּיעׂש סתּומֹות. חמׁשּתן הּזהב, ּכל פקּודי, אּלה החצר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

ב)האפדאת  לט, סתּומה.(שם אבני, את וּיעׂשּו ּפתּוחה. , ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן מעיל, את וּיעׂש החׁשן, את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹוּיעׂש
סתּומֹות. ׁשלׁשּתן וּתכל, ציץ, את וּיעׂשּו הּכתנת, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

החדׁש ּדביֹום וידּבר הּמׁשּכן, את א)וּיביאּו מ, ׁשּתיהן (שם , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
את  וּיּתן וּיּתן, וּיּקח הראׁשֹון, ּבחדׁש ויהי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּפתּוחֹות.
את  וּיׂשם מזּבח, את וּיׂשם הּמנרה, את וּיׂשם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשלחן,
והן  סתּומֹות ּכּלן החצר, את וּיקם הּכּיר, את וּיׂשם ,ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמס

מנין ּפתּוחה. הענן, ויכס שבספר הּפתּוחֹותהפרשיותׁשמֹונה. ְְְְְִֶֶַַַַָָָ
הוא  ּומניןזה וׁשּׁשים, הוא הּסתּומֹותהפרשיות ּתׁשע זה שבספר ְְְִִִֵַַַ

ותׁשעים, הוא הּכלומניןחמׁש וארּבע ביחד וׁשּׁשים מאה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ִָָּפרׁשּיֹות.

הּצאןב  מן ואם וּיקרא: י)ספר א, מן (ויקרא ואם סתּומה. , ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ
תקריב ּכי ונפׁש ּפתּוחה. א)העֹוף, ב, ואם (שם תקרב, וכי , ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ

זבח  ואם סתּומֹות. חמׁשּתן ּתקריב, ואם מנחת, ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָמנחה,
א) ג, וידּבר(שם עז, ואם הּצאן, מן ואם א), ד, ּכל (שם ואם , ְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

תחטא  ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָעדת,
א) ה, וידּבר (שם תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע. והן ּפתּוחֹות ּכּלן ,ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֻ

וא  סתּומֹות. ׁשּתיהן וכּו'ה', וידּבר נפׁש, וכּו' וידּבר נפׁש, ם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
א)צו ו, וידּבר (שם סתּומה. ּתֹורת, וזאת ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן , ְְְְְְֵַַַַָָָֹ

קרּבן קרבן,ּדזה זה לפני שנאמר אהרן,- אל ּדּבר וכּו' וידּבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹ
האׁשם  ּתֹורת א)וזאת ז, וידּבר (שם וכּו', זבח ּתֹורת וזאת , ְְְְֵֶַַַַַָָָֹֹ

אהרן את קח וכּו' וידּבר יׂשראל, ּבני אל ּדּבר ח,וכּו' (שם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
הּׁשמיניא) ּבּיֹום ויהי ׁשׁש. והן ּפתּוחֹות ּכּלן א), ט, ,(שם ְְְְִִִֵֵַַַָֻ

אהרן אל ה' וידּבר ח)סתּומה. י, וידּבר (שם מׁשה, וידּבר , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
מׁשה  אל א)ה' יא, וכי (שם לכם, וזה ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן , ְְְְְִֶֶֶֶָָָֹ

תזריע ּכי ּדאּׁשה וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן א)ימּות, יב, ,(שם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
יהיה ּכי ּדאדם א)וידּבר יג, ארּבעּתן (שם ּובׂשר, צרעת, נגע , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ואיׁש ּפתּוחה. אּׁשה, אֹו ואיׁש סתּומה. בׂשר, אֹו ְְְְְִִִָָָָָּפתּוחֹות.
והּבגד, יּמרט, ּכי ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור יהיה ּכי אּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו

ּתהיה ּדזאת וידּבר סתּומֹות. א)ׁשלׁשּתן יד, ּפתּוחה.(שם , ְְְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ּבני  אל ּדדּברּו וידּבר תבאּו, ּדכי וידּבר סתּומה. ּדל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹואם

א)יׂשראל טו, סתּומה.(שם תצא, ּכי ואיׁש ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
וידּבר  סתּומה. יזּוב, ּכי ואּׁשה ּפתּוחה. תהיה, ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָואּׁשה

מֹות א)ּדאחרי טז, אהרן(שם אל ּדדּבר וידּבר א), יז, ,(שם ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַֹ
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יׂשראל ּבני אל ּדדּבר א)וידּבר יח, ּפתּוחֹות.(שם ׁשלׁשּתן , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
אביך  ערות איׁש, אחֹות,איׁש ערות ,אבי אׁשת ערות , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ערות  ,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָערות
אׁשת  ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ערות ,אּמ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחֹות
וידּבר  עׂשרה. ׁשּתים והן סתּומֹות ּכּלן אּׁשה, ערות ,ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאחי

עדת ּכל אל א)ּדדּבר יט, ׁשּתיהן (שם הארץ, אל תבאּו וכי , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּזרעֹו יּתן ּדאׁשר וידּבר סתּומה. יגּור, וכי כ,ּפתּוחֹות. (שם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

הּכהניםא) אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר א), כא, ׁשּתיהן (שם , ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ
אהרן אל ּדדּבר וידּבר מאחיו, הּגדֹול והּכהן (שם ּפתּוחֹות. ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

א) אל כב, ּדדּבר וידּבר ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן ,ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּדׁשֹור  וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ּבני, ּכל ואל ּבניו ואל ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאהרן

יׂשראל ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה. כׂשב, א)אֹו כג, ,(שם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשלׁשּתן  הארץ, אל תבאּו ּדכי וידּבר ה', מֹועדי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלה
הּׁשביעי, ּדבחדׁש וידּבר סתּומה. לכם, ּוספרּתם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּפתּוחֹות.
עׂשר  ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה. ּבעׂשֹור, ּדא וידּבר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּפתּוחה.

יׂשראל ּבני את ּדצו וידּבר א)יֹום, כד, סלת,(שם ולקחּת , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּדהֹוצא  וידּבר סתּומה. אּׁשה, ּבן וּיצא ּפתּוחֹות. ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשלׁשּתן

סיני ּדבהר וידּבר המקּלל, א)את כה, ּפתּוחֹות.(שם ׁשּתיהן , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַ
אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ואיׁש ,אחי ימּו ּכי ,ל ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָֹוספרּת
ׁשׁשּתן  ּגר, יד תּׂשיג וכי ,עּמ אחי ימּו וכי ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָּומטה,

ּבחּקתי אם ג)סתּומֹות. כו, ׁשּתיהן (שם לי, תׁשמעּו לא ואם , ְְְְְְִִִִֵֶַֹֹֻ
ּבזאת, ואם יפלאּפתּוחֹות. ּכי ּדאיׁש וידּבר (שם סתּומה. ְְְְְְְִִִִֵַַַָֹ

א) מניןכז, סתּומה. ּבהמה, ואם ּפתּוחה. הפרשיות , ְְְְְִִֵַָָָ
הוא הּפתּוחֹות זה ּושבספר וחמּׁשים, הפרשיות ׁשּתים מנין ְְֲִִִַַַ
הוא הּסתּומֹות זה וארּבעים,שבספר הוא הּכלומניןׁשׁש ביחד ְְְִֵַַַָֹ

ותׁשעים פרשיות.ׁשמֹונה ְְְִִֶ

ראּובןב  בני וּיהיּו ּבּמדּבר: כ)ספר א, לבני (במדבר סתּומה. , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
לבנ  זבּולן,ׁשמעֹון, לבני יּׂששכר, לבני יהּודה, לבני גד, י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֻ

אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, לבני יֹוסף, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלבני
וידּבר  לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, אּלה נפּתלי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻּבני

ּדגלֹו על א)ּדאיׁש ב, ּפתּוחֹות(שם ּכּלן עׂשרה.והן , ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַָֻ
ּדגל  אפרים, מחנה ּדגל אהל, ונסע ראּובן, מחנה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדגל

ּתֹולדת ואּלה פקּודי, אּלה סתּומֹות. ארּבעּתן דן, (שם מחנה ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
א) חמׁשּתן ג, ּדפקד, וידּבר ּדואני, וידּבר דהקרב, וידּבר ,ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֹ

וידּבר  סתּומֹות. ׁשּתיהן ּדפקד, וּיאמר ולקהת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹּפתּוחֹות.
ּדנׂשא וידּבר א)ּדקח, ד, וידּבר (שם ּתכריתּו, ּדאל וידּבר , ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָֹ

גרׁשֹון, ּבני ּופקּודי מררי, ּבני ּפתּוחֹות. ארּבעּתן ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹּדנׂשא,
ּדצו וידּבר סתּומֹות. א)ׁשּתיהן ה, אֹו(שם ּדאיׁש וידּבר , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַ

א)אּׁשה ו, ּכ(שם איׁש ּדאיׁש וידּבר ּדאיׁש, וידּבר תׂשטה, י ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ
חמׁשּתן  אהרן, אל ּדדּבר וידּבר יפלא, ּכי אּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹו

ּכּלֹות ּביֹום ויהי וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ז,ּפתּוחֹות. (שם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
ּבּיֹום א) הּׁשני, ּבּיֹום ׁשׁש. והן סתּומֹות ּכּלן הּמקריב, ויהי ,ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֻ

החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום ביום הּׁשּׁשי,ביום הּׁשליׁשי, ְְֲִִִִִִִִַַַַַָ
ּביֹום ביום הּתׁשיעי,ביום הּׁשמיני,ביום הּׁשביעי, העׂשירי, ְְְְֲִִִִִִִִַַַָ

ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת עׂשר, ׁשנים ּביֹום עׂשר, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֻעׁשּתי
א) ח, ארּבע (שם והן ּפתּוחֹות ּכּלן הלוּים, את ּדקח וידּבר ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻ

ּדויעׂשּו וידּבר סתּומה. ללוּים, אׁשר ּדזאת וידּבר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹעׂשרה.
א) ט, ּוביֹום (שם ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן טמא, יהיה ּדכי וידּבר ,ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ל ּדעׂשה וידּבר סתּומה. א)הקים, י, ּבּׁשנה (שם ויהי , ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
ּבנסע, ויהי לחבב, מׁשה וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּׁשנית,

ּכמתאננים העם ויהי סתּומֹות. א)ׁשּתיהן יא, וּיאמר (שם , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ
מרים וּתדּבר ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר ּלי, יב,ּדאספה (שם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

וּיאמר א) סתּומה. ּפתאם, ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ארּבעּתן ,ְְְְְִֶֶַַַַָָֹֹֹ
ל ּדׁשלח וידּבר א)ּדואביה, יג, אנה (שם ּדעד וּיאמר , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

יא)ינאצני יד, תבאּו(שם ּדכי וידּבר מתי, ּדעד וידּבר (שם , ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָֹֻ
א) תׁשּגּו,טו, וכי ׁשׁש. והן ּפתּוחֹות ּכּלן ּדבבאכם, וידּבר ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֻ

יׂשראל, בני וּיהיּו סתּומֹות. ׁשּתיהן אחת, נפׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָואם
להם, ּדועׂשּו וּיאמר סתּומה. יּומת, ּדמֹות וּיאמר ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹּפתּוחה.

קרח א)וּיּקח טז, ּדהּבדלּו,(שם וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ
אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, א)וידּבר יז, ׁשלׁשּתן (שם , ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

וידּבר  סתּומה. ּדהרּמּו, וידּבר ּפתּוחה. וּיּלנּו, ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹסתּומֹות.
ׁשלׁשּתן  יׂשראל, ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר מאּתם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּדוקח

אהרן אל ה' וּיאמר א)ּפתּוחֹות. יח, ה'(שם וידּבר סתּומה. , ְְְֲֵֶֶַַַַָֹֹ
הלוּים, ּדואל וידּבר סתּומה. לוי, ולבני ּפתּוחה. אהרן, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאל

הּתֹורה חּקת ּדזאת א)וידּבר יט, יׂשראל(שם בני וּיבאּו (שם , ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֻ
א) וּיאמר כ, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן הּמּטה, את ּדקח וידּבר ,ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ

וּיסעּו סתּומֹות. ׁשּתיהן מׁשה, וּיׁשלח האמנּתם, לא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹּדיען
הּכנעני וּיׁשמע ּפתּוחה. א)מּקדׁש, כא, וּיסעּו(שם סתּומה. , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

יׂשראל, וּיׁשלח סתּומה. יׁשיר, אז ּפתּוחה. ההר, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹמהר
ּבלק וּירא ב)ּפתּוחה. כב, יׂשראל(שם וּיׁשב סתּומה. (שם , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

א) ה'כה, וּיאמר ּדצרֹור, וידּבר ּדפינחס, וידּבר א), כו, ,(שם ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ
ּבני  יהּודה, ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות. ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָארּבעּתן
בנימן, ּבני אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂששכר,
אחת  והן סתּומֹות ּכּלן נפּתלי, ּבני אׁשר, ּבני דן, בני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאּלה
וּתקרבנה  הּלוי, פקּודי ואּלה ּפתּוחה. ה', וידּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעׂשרה.

א)ּבנֹות כז, סתּומֹות.(שם ׁשּתיהן צלפחד,, ּבנֹות ּדכן וּיאמר ְְְְְְְֵֵֶֶַָָֹ
וידּבר  סתּומה. מׁשה, וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ּדעלה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹוּיאמר

א)ּדצו כח, ׁשלׁשּתן (שם חדׁשיכם, ּובראׁשי הּׁשּבת, ּוביֹום , ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּתיהן  הּבּכּורים, ּוביֹום הראׁשֹון, ּובחדׁש ְְְִִִֵֶֶַַָֹּפתּוחֹות.

הּׁשביעי ּובחדׁש א)סתּומֹות. כט, ּובעׂשֹור,(שם ּפתּוחה. , ְְְִִֶֶַַָָֹ
הּׁשני, ּובּיֹום עׂשר, הרביעי,וביום הּׁשליׁשי,וביום ּובחמּׁשה ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

הּׁשמיני,ביום הּׁשביעי,וביום הּׁשּׁשי,וביום החמיׁשי,וביום  ְְֲִִִִִִִִַַַַ
מׁשה וידּבר ּתׁשע. והן סתּומֹות ב)ּכּלן ל, ה'(שם וידּבר , ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָֹֻ

א) לא, וּיאמר (שם ואלעזר, מׁשה וּיצאּו ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ,ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
רב ּומקנה סתּומֹות. ׁשלׁשּתן ּדׂשא, וּיאמר לב,אלעזר, (שם ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּתיהן א) אליו, וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ּפתּוחה. ,ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר א)סתּומֹות. לג, ,(שם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

ׁשּתיהן  ּדבערבת, וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ּפתּוחֹות. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּתיהן
יׂשראל ּבני את ּדצו וידּבר א)סתּומֹות. לד, וידּבר (שם , ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מֹואב ּדבערבת וידּבר האנׁשים, ׁשמֹות א)ּדאּלה לה, ,(שם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
האבֹות ראׁשי וּיקרבּו יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר לו,וידּבר (שם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

מניןא) ּפתּוחֹות. חמׁשּתן הוא הּפתּוחֹותהפרשיות , זה שבספר ְְְְֲִִַַָ
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ּו ותׁשעים, הפרשיות ׁשּתים הוא הּסתּומֹותמנין זה ׁשׁששבספר ְְְְִִִֵַַ

וחמּׁשיםהוא ביחד הּכלומניןוׁשּׁשים, ּוׁשמֹונה פרשיות.מאה ְְֲִִִִֵֶַַָֹ

אליב  ה' וּיאמר הּדברים: אּלה א)ספר ב, וּנפן (דברים , ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ואתחּנן ראה, אלי ה' וּיאמר אלי, ה' וידּבר ג,וּנעבר, (שם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹ

יׂשראלכג) ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן א), ד, תֹוליד (שם ּכי , ְְְְֲִִִִֵַָָָ
מׁשה וּיקרא יבּדיל, אז א)ּבנים, ה, ּפתּוחֹות.(שם ארּבעּתן , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ולא  תנאף, ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, תּׂשא, לא ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹֹֹֹאנכי,
הּדברים, את תתאּוה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹתגנב,

סתּומֹות יׂשראלוהן ּכּלן ׁשמע עׂשרה. ד)אחת ו, ,(שם ְְְְִֵֵֶַַַָָֻ
יביא ּכי ,יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ּכי  והיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִַָָָָֹּפתּוחה.

א) ז, תאמר,(שם ּכי ּפתּוחה. עקב והיה סתּומֹות. ארּבעּתן ,ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
הּמצוה ּכל א)סתּומה. ח, יׂשראל (שם ׁשמע ׁשכח, אם והיה , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹ

א) ט, ההיא(שם ּבעת א), י, חמׁשּתן (שם יׂשראל, ועּתה , ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ
הארץ ּכי י)ּפתּוחֹות. יא, ׁשמר (שם אם ּכי ׁשמע, אם והיה , ְְִִִִֶַָָָָָָֹֹ

ירחיב ּכי ,יביא ּכי והיה אנכי, ראה כ)ּתׁשמרּון, יב, ,(שם ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹ
יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות ּכּלן יכרית, ב)ּכי יג, ,(שם ְְְִִִֵֶַַָָֻ

אּתם ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי א)ּפתּוחה. יד, לא (שם , ְְְְִִִִִֶַַָָֹ
והן  סתּומֹות ּכּלן טהרה, צּפֹור ּכל ּתאכלּו, זה את ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹֻתאכל,

ׁשבע מּקץ ׁשלׁש, מקצה ּפתּוחה. ּתעּׂשר, עּׂשר טו,ׁשׁש. (שם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכל א) סתּומֹות. ארּבעּתן ,ל יּמכר ּכי אביֹון, ב יהיה ּכי ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

חדׁש את ׁשמֹור א)הּבכֹור, טז, ׁשבעה (שם ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן , ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
לא  וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה. הּסּכת, חג סתּומה. ְְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹֻֻׁשבעת,

תזּבח לא ,ל א)תּטע יז, ארּבעּתן (שם ,בקרּב יּמצא ּכי , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ
לּכהנים יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה. יּפלא, ּכי (שם סתּומֹות. ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹֹ

א) יכריתיח, ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, יבא וכי יהיה, וזה (שם , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
א) לא יט, ּפתּוחה. איׁש, יהיה וכי ׁשׁש. והן סתּומֹות ּכּלן ,ְְְְְִִִֵֵֶָָֹֻ

לּמלחמה תצא ּכי עד, יקּום לא א)תּסיג, כ, תקרב (שם ּכי , ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלל  יּמצא ּכי סתּומֹות. חמׁשּתן עיר, אל תצּור ּכי עיר, ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָאל

א) כא, ּכי (שם לאיׁש, תהיין ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשֹור את תראה לא באיׁש, יהיה וכי לאיׁש, כב,יהיה (שם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֹ

והן א) סתּומֹות ּכּלן כלי, יהיה לא חמֹור, את תראה לא ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָֹֹֻ
ּפתּוח  יּקרא, ּכי ּגדלים ׁשבע. תחרׁש, לא תבנה, ּכי ה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ

ּכי  איׁש, יּמצא ּכי היה, אמת ואם איׁש, יּקח ּכי ְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּתעׂשה,
איׁש יּקח לא נערה, איׁש ימצא ּכי ּבּׂשדה, ואם נערה, ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹיהיה

א) כג, יבא (שם לא ממזר, יבא לא ּדּכא, פצּוע יבא לא ,ְְֵַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ
לא  תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹֹֹעּמֹוני,
תבא  ּכי ּבכרם, תבא ּכי תּדר, ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹתהיה

ּובעלּה אּׁשה איׁש יּקח ּכי ,רע א)ּבקמת כד, יּקח (שם ּכי , ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּכי  הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר איׁש, יּמצא ּכי חדׁשה, אּׁשה ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאיׁש
ּכי  תקצר, ּכי תּטה, לא יּומתּו, לא תעׁשק, לא ְְֲִִִֶֶַַַֹֹֹֹֹתּׁשה,

ריב יהיה ּכי א)תחּבט, כה, יּנצּו(שם ּכי אחים, יׁשבּו ּכי , ְְְִִִִִִִֵֶַַָֹ
חמׁש והן סתּומֹות ּכּלן ,ּבכיס ל יהיה לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֻאנׁשים,

תבֹוא ּכי והיה זכֹור, א)ּוׁשלׁשים. כו, ּפתּוחֹות.(שם ׁשּתיהן , ְְְְִִֵֶָָָָֹ
וזקני מׁשה ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן הּזה, הּיֹום תכּלה, (שם ּכי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

א) ארּור כז, העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה. ,ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ארּור ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש,

ארּור  אחתֹו, עם ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ְֲִִֵֵֵָָָָָֹֹֹארּור
לא  אׁשר ארּור לקח, ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹׁשכב

ׁשמֹוע אם והיה עׂשרה. ׁשלׁש והן סתּומֹות ּכּלן (שם יקים, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻ
א) דברי כח, אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן תׁשמע, לא אם והיה ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

יׂשראל ּכל אל מׁשה וּיקרא סתּומה. א)הּברית, כט, ,(שם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
יבאּו כי והיה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן נּצבים, א)אּתם ל, ּכי (שם , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מׁשה וּיל סתּומֹות. ׁשלׁשּתן נתּתי, ראה לא,הּמצוה, (שם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מ א) וּיקרא ּפתּוחה. הן,, מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומה. ׁשה, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

הּׁשמים א)האזינּו לב, מׁשה (שם אל ה' וידּבר מׁשה, וּיבא , ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
הּברכה וזאת א)ּבעצם, לג, וזאת (שם ּפתּוחֹות. חמׁשּתן , ְְְְְְֲִֶֶַָָָֹֹ

ולזבּולן, ּוליֹוסף, לבנימן, ּפתּוחה. ּוללוי, סתּומה. ְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֻליהּודה,
מׁשה וּיעל ּולאׁשר, ּולדן, א)ּולגד, לד, סתּומֹות (שם ּכּלן , ְְְְֵֶַַַָָָָֹֻ

מנין ׁשבע. זההפרשיות והן ספר ׁשל ארּבע הוא הּפתּוחֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
ּו הפרשיות ּוׁשלׁשים, הוא הּסתּומֹותמנין זה ארּבע שבספר מאה ְְְִֵַַַָֹ

וחמּׁשים הוא ביחד הּכלומניןועׂשרים, ּוׁשמֹונה מאה ְְְֲִִִֵֶַַָָֹ
פרשיות.

הּתֹורהשב ּפתּוחֹותה הפרשיות ּומנין מאתים הוא ּכל ְְִִַַַָָָ
ּומנין הוא הּסתּומֹותהפרשיות ותׁשעים, התורה ׁשלׁששבכל ְְְְְִִִַַֹ

וׁשבעים, ּתׁשעה הוא הּכלומנין מאֹות מאֹות ביחד ׁשׁש ְְְִִִֵֵֵַָֹ
ותׁשעה פרשיות.ׁשּׁשים  ְְִִִָ

של צּורת האזינּוהכתיבה היא:ׁשירת וׁשיטה כך ׁשיטה ּכל ְֲִִִִַַַָָָ
הּסתּומה הּפרׁשה ּכצּורת אחד רוח ּבאמצעּה [שהפרשה יׁש ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

כן  גם מתחילה החדשה והפרשה שורה באמצע נגמרת הקודמת

תשע  כתיבת של כשיעור ביניהן הפסק ויש השורה אותה באמצע

לׁשּתים,אותיות], חלּוקה ׁשיטה ּכל כתוב ונמצאת מקצת ְְְֲִִִִֵַָָָ
באמצעה. רווח ויש בסופה כתוב ומקצת אֹותּהבתחילתה ְְִָוכֹותבין
ׁש הּתבֹות הן ואּלּו ׁשיטֹות, וׁשּׁשים -ּבראׁשכתובות ּבׁשבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֹ

ּכי,שבתחילת  ּכׂשעירם, יערף, האזינּו, וׁשיטה: ׁשיטה ְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹּכל
ּכי, יּצב, ּבהנחל, זכר, הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַֹהּצּור,
ּבני, חמאת, וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', ּכנׁשר, יסבבנהּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹימצאהּו,
מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ּבתֹועבת, וינּבל, ׁשמנּת, ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹֹודם,
וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ּבגֹוי, ּכעסּוני, ּבנים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאראה,
וה', ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, אׁשּביתה, ּגם, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹעם,
וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ּומּׁשדמת, ְְְְְְְְִֵֵַַָָֹֹֹֹואיבינּו,
אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, צּור, ואפס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָועל,

ונקם. הרנינּו, מּדם, ְְְִִִַַָָָאׁשּכיר,

ׁש הּתבֹות הן אחרֹונהכתובות ואּלּו ׁשיטה חצי ּכל -ּבראׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
שורה  כל של השני חלקה נמצא]בתחילת זה ידי כתובות ׁשהן[ועל ֵֶ

צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ותׁשמע, הּדף: ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָּבאמצע
ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ׁשאל, הּוא, עם, ְְְְְְֲִִַַַַַֹֹּדֹור,

וּיּטׁש,יּצרנהּו וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, יפרׂש, , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
ּכי, ּפן, לּולי, אמרּתי, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכי,
ּכי, ּכי, ּכי, לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹלּו,
ותאחז, ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹואמר,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמׂשנאי,
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יׂשראל ּבני אל ּדדּבר א)וידּבר יח, ּפתּוחֹות.(שם ׁשלׁשּתן , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
אביך  ערות איׁש, אחֹות,איׁש ערות ,אבי אׁשת ערות , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ערות  ,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָערות
אׁשת  ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ערות ,אּמ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחֹות
וידּבר  עׂשרה. ׁשּתים והן סתּומֹות ּכּלן אּׁשה, ערות ,ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאחי

עדת ּכל אל א)ּדדּבר יט, ׁשּתיהן (שם הארץ, אל תבאּו וכי , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּזרעֹו יּתן ּדאׁשר וידּבר סתּומה. יגּור, וכי כ,ּפתּוחֹות. (שם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

הּכהניםא) אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר א), כא, ׁשּתיהן (שם , ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ
אהרן אל ּדדּבר וידּבר מאחיו, הּגדֹול והּכהן (שם ּפתּוחֹות. ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

א) אל כב, ּדדּבר וידּבר ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן ,ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּדׁשֹור  וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ּבני, ּכל ואל ּבניו ואל ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאהרן

יׂשראל ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה. כׂשב, א)אֹו כג, ,(שם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשלׁשּתן  הארץ, אל תבאּו ּדכי וידּבר ה', מֹועדי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלה
הּׁשביעי, ּדבחדׁש וידּבר סתּומה. לכם, ּוספרּתם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּפתּוחֹות.
עׂשר  ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה. ּבעׂשֹור, ּדא וידּבר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּפתּוחה.

יׂשראל ּבני את ּדצו וידּבר א)יֹום, כד, סלת,(שם ולקחּת , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּדהֹוצא  וידּבר סתּומה. אּׁשה, ּבן וּיצא ּפתּוחֹות. ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשלׁשּתן

סיני ּדבהר וידּבר המקּלל, א)את כה, ּפתּוחֹות.(שם ׁשּתיהן , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַ
אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ואיׁש ,אחי ימּו ּכי ,ל ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָֹוספרּת
ׁשׁשּתן  ּגר, יד תּׂשיג וכי ,עּמ אחי ימּו וכי ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָּומטה,

ּבחּקתי אם ג)סתּומֹות. כו, ׁשּתיהן (שם לי, תׁשמעּו לא ואם , ְְְְְְִִִִֵֶַֹֹֻ
ּבזאת, ואם יפלאּפתּוחֹות. ּכי ּדאיׁש וידּבר (שם סתּומה. ְְְְְְְִִִִֵַַַָֹ

א) מניןכז, סתּומה. ּבהמה, ואם ּפתּוחה. הפרשיות , ְְְְְִִֵַָָָ
הוא הּפתּוחֹות זה ּושבספר וחמּׁשים, הפרשיות ׁשּתים מנין ְְֲִִִַַַ
הוא הּסתּומֹות זה וארּבעים,שבספר הוא הּכלומניןׁשׁש ביחד ְְְִֵַַַָֹ

ותׁשעים פרשיות.ׁשמֹונה ְְְִִֶ

ראּובןב  בני וּיהיּו ּבּמדּבר: כ)ספר א, לבני (במדבר סתּומה. , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
לבנ  זבּולן,ׁשמעֹון, לבני יּׂששכר, לבני יהּודה, לבני גד, י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֻ

אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, לבני יֹוסף, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלבני
וידּבר  לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, אּלה נפּתלי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻּבני

ּדגלֹו על א)ּדאיׁש ב, ּפתּוחֹות(שם ּכּלן עׂשרה.והן , ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַָֻ
ּדגל  אפרים, מחנה ּדגל אהל, ונסע ראּובן, מחנה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדגל

ּתֹולדת ואּלה פקּודי, אּלה סתּומֹות. ארּבעּתן דן, (שם מחנה ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
א) חמׁשּתן ג, ּדפקד, וידּבר ּדואני, וידּבר דהקרב, וידּבר ,ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֹ

וידּבר  סתּומֹות. ׁשּתיהן ּדפקד, וּיאמר ולקהת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹּפתּוחֹות.
ּדנׂשא וידּבר א)ּדקח, ד, וידּבר (שם ּתכריתּו, ּדאל וידּבר , ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָֹ

גרׁשֹון, ּבני ּופקּודי מררי, ּבני ּפתּוחֹות. ארּבעּתן ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹּדנׂשא,
ּדצו וידּבר סתּומֹות. א)ׁשּתיהן ה, אֹו(שם ּדאיׁש וידּבר , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַ

א)אּׁשה ו, ּכ(שם איׁש ּדאיׁש וידּבר ּדאיׁש, וידּבר תׂשטה, י ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ
חמׁשּתן  אהרן, אל ּדדּבר וידּבר יפלא, ּכי אּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹו

ּכּלֹות ּביֹום ויהי וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ז,ּפתּוחֹות. (שם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
ּבּיֹום א) הּׁשני, ּבּיֹום ׁשׁש. והן סתּומֹות ּכּלן הּמקריב, ויהי ,ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֻ

החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום ביום הּׁשּׁשי,ביום הּׁשליׁשי, ְְֲִִִִִִִִַַַַַָ
ּביֹום ביום הּתׁשיעי,ביום הּׁשמיני,ביום הּׁשביעי, העׂשירי, ְְְְֲִִִִִִִִַַַָ

ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת עׂשר, ׁשנים ּביֹום עׂשר, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֻעׁשּתי
א) ח, ארּבע (שם והן ּפתּוחֹות ּכּלן הלוּים, את ּדקח וידּבר ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻ

ּדויעׂשּו וידּבר סתּומה. ללוּים, אׁשר ּדזאת וידּבר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹעׂשרה.
א) ט, ּוביֹום (שם ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן טמא, יהיה ּדכי וידּבר ,ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ל ּדעׂשה וידּבר סתּומה. א)הקים, י, ּבּׁשנה (שם ויהי , ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
ּבנסע, ויהי לחבב, מׁשה וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּׁשנית,

ּכמתאננים העם ויהי סתּומֹות. א)ׁשּתיהן יא, וּיאמר (שם , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ
מרים וּתדּבר ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר ּלי, יב,ּדאספה (שם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

וּיאמר א) סתּומה. ּפתאם, ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ארּבעּתן ,ְְְְְִֶֶַַַַָָֹֹֹ
ל ּדׁשלח וידּבר א)ּדואביה, יג, אנה (שם ּדעד וּיאמר , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

יא)ינאצני יד, תבאּו(שם ּדכי וידּבר מתי, ּדעד וידּבר (שם , ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָֹֻ
א) תׁשּגּו,טו, וכי ׁשׁש. והן ּפתּוחֹות ּכּלן ּדבבאכם, וידּבר ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֻ

יׂשראל, בני וּיהיּו סתּומֹות. ׁשּתיהן אחת, נפׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָואם
להם, ּדועׂשּו וּיאמר סתּומה. יּומת, ּדמֹות וּיאמר ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹּפתּוחה.

קרח א)וּיּקח טז, ּדהּבדלּו,(שם וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ
אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, א)וידּבר יז, ׁשלׁשּתן (שם , ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

וידּבר  סתּומה. ּדהרּמּו, וידּבר ּפתּוחה. וּיּלנּו, ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹסתּומֹות.
ׁשלׁשּתן  יׂשראל, ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר מאּתם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּדוקח

אהרן אל ה' וּיאמר א)ּפתּוחֹות. יח, ה'(שם וידּבר סתּומה. , ְְְֲֵֶֶַַַַָֹֹ
הלוּים, ּדואל וידּבר סתּומה. לוי, ולבני ּפתּוחה. אהרן, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאל

הּתֹורה חּקת ּדזאת א)וידּבר יט, יׂשראל(שם בני וּיבאּו (שם , ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֻ
א) וּיאמר כ, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן הּמּטה, את ּדקח וידּבר ,ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ

וּיסעּו סתּומֹות. ׁשּתיהן מׁשה, וּיׁשלח האמנּתם, לא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹּדיען
הּכנעני וּיׁשמע ּפתּוחה. א)מּקדׁש, כא, וּיסעּו(שם סתּומה. , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

יׂשראל, וּיׁשלח סתּומה. יׁשיר, אז ּפתּוחה. ההר, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹמהר
ּבלק וּירא ב)ּפתּוחה. כב, יׂשראל(שם וּיׁשב סתּומה. (שם , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

א) ה'כה, וּיאמר ּדצרֹור, וידּבר ּדפינחס, וידּבר א), כו, ,(שם ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ
ּבני  יהּודה, ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות. ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָארּבעּתן
בנימן, ּבני אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂששכר,
אחת  והן סתּומֹות ּכּלן נפּתלי, ּבני אׁשר, ּבני דן, בני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאּלה
וּתקרבנה  הּלוי, פקּודי ואּלה ּפתּוחה. ה', וידּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעׂשרה.

א)ּבנֹות כז, סתּומֹות.(שם ׁשּתיהן צלפחד,, ּבנֹות ּדכן וּיאמר ְְְְְְְֵֵֶֶַָָֹ
וידּבר  סתּומה. מׁשה, וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ּדעלה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹוּיאמר

א)ּדצו כח, ׁשלׁשּתן (שם חדׁשיכם, ּובראׁשי הּׁשּבת, ּוביֹום , ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּתיהן  הּבּכּורים, ּוביֹום הראׁשֹון, ּובחדׁש ְְְִִִֵֶֶַַָֹּפתּוחֹות.

הּׁשביעי ּובחדׁש א)סתּומֹות. כט, ּובעׂשֹור,(שם ּפתּוחה. , ְְְִִֶֶַַָָֹ
הּׁשני, ּובּיֹום עׂשר, הרביעי,וביום הּׁשליׁשי,וביום ּובחמּׁשה ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

הּׁשמיני,ביום הּׁשביעי,וביום הּׁשּׁשי,וביום החמיׁשי,וביום  ְְֲִִִִִִִִַַַַ
מׁשה וידּבר ּתׁשע. והן סתּומֹות ב)ּכּלן ל, ה'(שם וידּבר , ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָֹֻ

א) לא, וּיאמר (שם ואלעזר, מׁשה וּיצאּו ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן ,ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
רב ּומקנה סתּומֹות. ׁשלׁשּתן ּדׂשא, וּיאמר לב,אלעזר, (שם ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּתיהן א) אליו, וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ּפתּוחה. ,ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר א)סתּומֹות. לג, ,(שם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

ׁשּתיהן  ּדבערבת, וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ּפתּוחֹות. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּתיהן
יׂשראל ּבני את ּדצו וידּבר א)סתּומֹות. לד, וידּבר (שם , ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מֹואב ּדבערבת וידּבר האנׁשים, ׁשמֹות א)ּדאּלה לה, ,(שם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
האבֹות ראׁשי וּיקרבּו יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר לו,וידּבר (שם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

מניןא) ּפתּוחֹות. חמׁשּתן הוא הּפתּוחֹותהפרשיות , זה שבספר ְְְְֲִִַַָ
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z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּו ותׁשעים, הפרשיות ׁשּתים הוא הּסתּומֹותמנין זה ׁשׁששבספר ְְְְִִִֵַַ

וחמּׁשיםהוא ביחד הּכלומניןוׁשּׁשים, ּוׁשמֹונה פרשיות.מאה ְְֲִִִִֵֶַַָֹ

אליב  ה' וּיאמר הּדברים: אּלה א)ספר ב, וּנפן (דברים , ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ואתחּנן ראה, אלי ה' וּיאמר אלי, ה' וידּבר ג,וּנעבר, (שם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹ

יׂשראלכג) ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן א), ד, תֹוליד (שם ּכי , ְְְְֲִִִִֵַָָָ
מׁשה וּיקרא יבּדיל, אז א)ּבנים, ה, ּפתּוחֹות.(שם ארּבעּתן , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ולא  תנאף, ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, תּׂשא, לא ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹֹֹֹאנכי,
הּדברים, את תתאּוה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹתגנב,

סתּומֹות יׂשראלוהן ּכּלן ׁשמע עׂשרה. ד)אחת ו, ,(שם ְְְְִֵֵֶַַַָָֻ
יביא ּכי ,יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ּכי  והיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִַָָָָֹּפתּוחה.

א) ז, תאמר,(שם ּכי ּפתּוחה. עקב והיה סתּומֹות. ארּבעּתן ,ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
הּמצוה ּכל א)סתּומה. ח, יׂשראל (שם ׁשמע ׁשכח, אם והיה , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹ

א) ט, ההיא(שם ּבעת א), י, חמׁשּתן (שם יׂשראל, ועּתה , ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ
הארץ ּכי י)ּפתּוחֹות. יא, ׁשמר (שם אם ּכי ׁשמע, אם והיה , ְְִִִִֶַָָָָָָֹֹ

ירחיב ּכי ,יביא ּכי והיה אנכי, ראה כ)ּתׁשמרּון, יב, ,(שם ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹ
יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות ּכּלן יכרית, ב)ּכי יג, ,(שם ְְְִִִֵֶַַָָֻ

אּתם ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי א)ּפתּוחה. יד, לא (שם , ְְְְִִִִִֶַַָָֹ
והן  סתּומֹות ּכּלן טהרה, צּפֹור ּכל ּתאכלּו, זה את ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹֻתאכל,

ׁשבע מּקץ ׁשלׁש, מקצה ּפתּוחה. ּתעּׂשר, עּׂשר טו,ׁשׁש. (שם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכל א) סתּומֹות. ארּבעּתן ,ל יּמכר ּכי אביֹון, ב יהיה ּכי ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

חדׁש את ׁשמֹור א)הּבכֹור, טז, ׁשבעה (שם ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן , ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
לא  וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה. הּסּכת, חג סתּומה. ְְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹֻֻׁשבעת,

תזּבח לא ,ל א)תּטע יז, ארּבעּתן (שם ,בקרּב יּמצא ּכי , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ
לּכהנים יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה. יּפלא, ּכי (שם סתּומֹות. ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹֹ

א) יכריתיח, ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, יבא וכי יהיה, וזה (שם , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
א) לא יט, ּפתּוחה. איׁש, יהיה וכי ׁשׁש. והן סתּומֹות ּכּלן ,ְְְְְִִִֵֵֶָָֹֻ

לּמלחמה תצא ּכי עד, יקּום לא א)תּסיג, כ, תקרב (שם ּכי , ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלל  יּמצא ּכי סתּומֹות. חמׁשּתן עיר, אל תצּור ּכי עיר, ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָאל

א) כא, ּכי (שם לאיׁש, תהיין ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשֹור את תראה לא באיׁש, יהיה וכי לאיׁש, כב,יהיה (שם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֹ

והן א) סתּומֹות ּכּלן כלי, יהיה לא חמֹור, את תראה לא ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָֹֹֻ
ּפתּוח  יּקרא, ּכי ּגדלים ׁשבע. תחרׁש, לא תבנה, ּכי ה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ

ּכי  איׁש, יּמצא ּכי היה, אמת ואם איׁש, יּקח ּכי ְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּתעׂשה,
איׁש יּקח לא נערה, איׁש ימצא ּכי ּבּׂשדה, ואם נערה, ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹיהיה

א) כג, יבא (שם לא ממזר, יבא לא ּדּכא, פצּוע יבא לא ,ְְֵַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ
לא  תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹֹֹעּמֹוני,
תבא  ּכי ּבכרם, תבא ּכי תּדר, ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹתהיה

ּובעלּה אּׁשה איׁש יּקח ּכי ,רע א)ּבקמת כד, יּקח (שם ּכי , ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּכי  הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר איׁש, יּמצא ּכי חדׁשה, אּׁשה ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאיׁש
ּכי  תקצר, ּכי תּטה, לא יּומתּו, לא תעׁשק, לא ְְֲִִִֶֶַַַֹֹֹֹֹתּׁשה,

ריב יהיה ּכי א)תחּבט, כה, יּנצּו(שם ּכי אחים, יׁשבּו ּכי , ְְְִִִִִִִֵֶַַָֹ
חמׁש והן סתּומֹות ּכּלן ,ּבכיס ל יהיה לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֻאנׁשים,

תבֹוא ּכי והיה זכֹור, א)ּוׁשלׁשים. כו, ּפתּוחֹות.(שם ׁשּתיהן , ְְְְִִֵֶָָָָֹ
וזקני מׁשה ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן הּזה, הּיֹום תכּלה, (שם ּכי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

א) ארּור כז, העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה. ,ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ארּור ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש,

ארּור  אחתֹו, עם ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ְֲִִֵֵֵָָָָָֹֹֹארּור
לא  אׁשר ארּור לקח, ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹׁשכב

ׁשמֹוע אם והיה עׂשרה. ׁשלׁש והן סתּומֹות ּכּלן (שם יקים, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻ
א) דברי כח, אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן תׁשמע, לא אם והיה ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

יׂשראל ּכל אל מׁשה וּיקרא סתּומה. א)הּברית, כט, ,(שם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
יבאּו כי והיה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן נּצבים, א)אּתם ל, ּכי (שם , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מׁשה וּיל סתּומֹות. ׁשלׁשּתן נתּתי, ראה לא,הּמצוה, (שם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מ א) וּיקרא ּפתּוחה. הן,, מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומה. ׁשה, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

הּׁשמים א)האזינּו לב, מׁשה (שם אל ה' וידּבר מׁשה, וּיבא , ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
הּברכה וזאת א)ּבעצם, לג, וזאת (שם ּפתּוחֹות. חמׁשּתן , ְְְְְְֲִֶֶַָָָֹֹ

ולזבּולן, ּוליֹוסף, לבנימן, ּפתּוחה. ּוללוי, סתּומה. ְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֻליהּודה,
מׁשה וּיעל ּולאׁשר, ּולדן, א)ּולגד, לד, סתּומֹות (שם ּכּלן , ְְְְֵֶַַַָָָָֹֻ

מנין ׁשבע. זההפרשיות והן ספר ׁשל ארּבע הוא הּפתּוחֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
ּו הפרשיות ּוׁשלׁשים, הוא הּסתּומֹותמנין זה ארּבע שבספר מאה ְְְִֵַַַָֹ

וחמּׁשים הוא ביחד הּכלומניןועׂשרים, ּוׁשמֹונה מאה ְְְֲִִִֵֶַַָָֹ
פרשיות.

הּתֹורהשב ּפתּוחֹותה הפרשיות ּומנין מאתים הוא ּכל ְְִִַַַָָָ
ּומנין הוא הּסתּומֹותהפרשיות ותׁשעים, התורה ׁשלׁששבכל ְְְְְִִִַַֹ

וׁשבעים, ּתׁשעה הוא הּכלומנין מאֹות מאֹות ביחד ׁשׁש ְְְִִִֵֵֵַָֹ
ותׁשעה פרשיות.ׁשּׁשים  ְְִִִָ

של צּורת האזינּוהכתיבה היא:ׁשירת וׁשיטה כך ׁשיטה ּכל ְֲִִִִַַַָָָ
הּסתּומה הּפרׁשה ּכצּורת אחד רוח ּבאמצעּה [שהפרשה יׁש ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

כן  גם מתחילה החדשה והפרשה שורה באמצע נגמרת הקודמת

תשע  כתיבת של כשיעור ביניהן הפסק ויש השורה אותה באמצע

לׁשּתים,אותיות], חלּוקה ׁשיטה ּכל כתוב ונמצאת מקצת ְְְֲִִִִֵַָָָ
באמצעה. רווח ויש בסופה כתוב ומקצת אֹותּהבתחילתה ְְִָוכֹותבין
ׁש הּתבֹות הן ואּלּו ׁשיטֹות, וׁשּׁשים -ּבראׁשכתובות ּבׁשבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֹ

ּכי,שבתחילת  ּכׂשעירם, יערף, האזינּו, וׁשיטה: ׁשיטה ְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹּכל
ּכי, יּצב, ּבהנחל, זכר, הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַֹהּצּור,
ּבני, חמאת, וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', ּכנׁשר, יסבבנהּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹימצאהּו,
מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ּבתֹועבת, וינּבל, ׁשמנּת, ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹֹודם,
וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ּבגֹוי, ּכעסּוני, ּבנים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאראה,
וה', ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, אׁשּביתה, ּגם, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹעם,
וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ּומּׁשדמת, ְְְְְְְְִֵֵַַָָֹֹֹֹואיבינּו,
אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, צּור, ואפס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָועל,

ונקם. הרנינּו, מּדם, ְְְִִִַַָָָאׁשּכיר,

ׁש הּתבֹות הן אחרֹונהכתובות ואּלּו ׁשיטה חצי ּכל -ּבראׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
שורה  כל של השני חלקה נמצא]בתחילת זה ידי כתובות ׁשהן[ועל ֵֶ

צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ותׁשמע, הּדף: ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָּבאמצע
ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ׁשאל, הּוא, עם, ְְְְְְֲִִַַַַַֹֹּדֹור,

וּיּטׁש,יּצרנהּו וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, יפרׂש, , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
ּכי, ּפן, לּולי, אמרּתי, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכי,
ּכי, ּכי, ּכי, לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹלּו,
ותאחז, ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹואמר,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמׂשנאי,
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ראׁשֹונה  ׁשיטה ׁשיטה, ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים ְְִִִִִִִַַָָָָָֹׁשירת
אותה  הרגילה,ּכדרּכּהכותבים הכתיבה כדרך מלאה, שורה את ו - ְְְַָ

הּׁשיטֹות שורה ׁשאר כתיבתן: היא וכך שונה, בצורה אחת כותבים ְִַַַָ
אחד רוח ּבאמצעּה אותיות,מּניחין כתשע אחת שורה ו של ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

כתשעהרוחאת מּניחין ּבאמצעּה,אותיות של מקֹומֹות ּבׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
אותיות, כתשע של זה מרווח חלק מקום הּׁשיטה בכל ׁשּתּמצא ִִֵֶַַָָעד

רווחים  בה מקומותשיש לׁשלׁשבשני עושים חלקים,חלּוקה וכן ְֲָָֹ
ובשניה  אחד במקום רווח מניחים באחת לסירוגין, השורות בכל

מקומות. לשני הרווח את זה ונמצאחולקים ידי שבכל רוחשה על ְְִֶַָ
הוא  הּכתבשורה ושמעליו,ּכנגד שמתחתיו ּכתב שה ו בשורות ְְְְֶֶַָָ

הוא  שורה הרוחשבכל ושמעליו.ּכנגד שמתחתיו היא בשורות וזֹו ְְִֶֶֶַָ
הים:צּורתּה שירת .של ָָ
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הּכתב,בכתיבת ּבׁשאר ּבין ּבׁשירֹות ּבין ּכּלּה, הּתֹורה ְְְִִֵֵַַָָָָָֻּכל
בכתיבה יתּכּון ידייק כתובה אֹותכל ׁשּתהא- המילה שבאותה ְְִֵֵֶַ

ּתדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה אות סמּוכה בחברתה ּבּהשום - ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹ
מּמּנה גם ו  ּתתרחק מחברתה לא רחוקה אות תיכתב לא ּכדי - ְְְִִֵֵֶַָֹ

הּתבה ּתראה המילה]ׁשּלא ּתבֹות[- שבין ּכׁשּתי המרחק מחמת ְִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
לאֹותהאותיות, אֹות ּבין יהיה של ּכהפסק אּלא חּוט עובי ְְְִֵֶֶָ

הּתבה  ׁשּתראה ּכדי עד מאֹות אֹות הרחיק ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשערה.
המרחק לתינֹוקמו ּכמחמת ּתבֹות, ילד]ׁשּתי רגיל [- ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶָ

זו, תיבה זהבקריאת הספר,ּפסלהכותב הרי ׁשּיתּקן את עד ְֲֵֵֶֶַַַָ
האותיות. שבין הרווח את ויצמצם

תשיעי  פרק

ולא ‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
ארּכֹו על יתר של הּקפֹו והיקפו אורכו את לעשות מצוה כלומר, - ְֵֵֶַָָ

התורה  ספר יריעות את ייקח שאם דהיינו שוות, במידות התורה ספר

את  וימדוד העמוד], [ללא אחד לכרך אותן ויגלול לזו זו התפורות

היקף  את מסביב ימדוד כן וכמו למעלה, מלמטה היריעות גובה

התורה  ספר של וההיקף האורך מידת תהיה חוט, באמצעות היריעות

זה  [ודין מהאורך יותר אינו וההיקף מההיקף, יותר אינו האורך שווה,

המובחר]. מן למצוה ארּכֹוהוא הּוא יהיה וכּמה כמה כלומר, - ְְַָָ
בינונית, בכתיבה להיכתב העומד התורה ספר של [וההיקף] האורך

בהמה ּבגויל עור שהוא גוויל, גבי על לכתוב עומד הוא אם - ְִִ
נחלק, ולא שלם יהיה שעוביו אורכו ׁשהם שיעור טפחים, ְִִֵֶָָׁשּׁשה

יד ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים וארבע ארּבע עשרים - ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹ
היד  של האגודל רוחב לפי נמדד אצבע כל רוחב ושיעור  .אצבעות,

של ּובקלף הפנימי החלק שהוא קלף, גבי על לכתוב עומד ואם - ְִָ
עוביו  שנחלק בהמה וממילא עור הגוויל מעובי דק [ועוביו לשניים

בינונית], בכתיבה כשכותב טפחים בשישה כגוויל לשערו אפשר אי

יהיה התורה ספר של [וההיקף] האורך יתר שיעור אֹו ּפחֹות ֵָָאֹו
טפחים, שישה משישה בשיעור דווקא שיהיה צורך שאין כלומר,

ובלבד והּואטפחים, ּכ- ארּכֹו אם הּקפֹו.מידת ׁשּיהא וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶָ
מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל התורה עׂשה ספר את שעשה כגון טפחים, ְִִִִָָָָ

טפחים  חמישה במידת גוויל גבי על והיקף,שנכתב את אורך ִֵֶּומעט
את הּכתב להקטין גרם [ובכך בינוני מכתב קטנות באותיות וכתב - ְַָ

הכרך], גוויל אֹוהיקף גבי על הּׁשּׁשהשעשה על טפחים יתר ִֵַַָָ
ּבּכתב גרם והרחיב [ובכך בינוני מכתב רחבות אותיות וכתב - ְְְִִַָ

הכרך], היקף את ׁשהיהלהגדיל אלו]עד שינויים ארּכֹו[מחמת ְֶַָָָ
התורה ספר ּכמצוהשל זה הרי מקום ּכהּקפֹו, מכל כלומר, - ְְְֲִֵֵֶֶָ

טפחים  שישה שאינו אף שווים, והיקף אורך עשיית מצוות .קיים
הּגּליֹון·. להשאיר ׁשעּור שיש מכתיבה הריק השטח בשולי - ִִַָ

השורות,מּלמּטההיריעה: מתחת הוא- אצּבעֹות,שיעורו ארּבע ְְְִֶַַַָָ
הגליוןו  השורות,מלמעלהשיעור מעל ּובין - אצּבעֹות, ׁשלׁש ְְְְִֵֶַָָָֹ
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א  כמצוה.:הלכה זה הרי כהיקפו ארכו שהיה והרמ"א עד

הרא"ש] בשם [טור אומרים שיש כתב, ס"א) רעב סי' (יו"ד

טפחים  שישה של להיקף מצטרף הספר שבתוך וכתב .שהעמוד

שיעור  שיש והטור הרא"ש מדברי שמשמע סק"ב), (שם  הש"ך

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לדף ועמוד ּדף עמוד כל בין הוא - אצּבעֹות.שיעורו ׁשּתי ְְְֵֶַַָ
אצבעות,לפיכ שתי של רווח צריך לדף דף שבין מכיון -צרי ְִִָָ

ּובסֹופּה יריעה ּכל ּבתחּלת אורך -ׁשּיּניח של הקצוות בשני ְְְִִִִֶַַַָָָ
ובסופה בתחילתה אחתהיריעה אצּבע ריק,רחב שטח ּוכדי של ְְֵֶַַַַֹ

לתפירת ּתפירה מספיק רוחב בשיעור [מועט] נוסף רווח ועוד - ְִָ
לזו, זו ּדף היריעות ּכל ּבין יהיה היריעֹות, ּכׁשּתתּפר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנמצא

ּכּלֹו הּספר ּבכל אצּבעֹות,של שיעור ודף דף ׁשּתי מצד אצבע ְְְְֵֵֶֶַַָָֻ
זה. דף מצד ואצבע ּובסֹופֹוזה, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ְְְִִִִֵֶַַַַָויּניח

עּמּוד לגל התורה ּכדי ספר בתחילת העור מן ישאיר לכך, ובנוסף - ְֵַָֹ
עץ. עמוד גבי על העור את לגלול כדי בו שיש בשיעור רווח ובסופו

האּלּו הּׁשעּורין הם וכל אֿב] בהלכות הנזכרים ואם [- למצוה, ְְְְִִִִֵַָָָ
הֹותיר אֹו אלוחסר ּפסל.משיעורים לא ִֵַָָֹ

אדם‚. יתּכּון המידות ּכיצד את וידייק יערוך ׁשּיעׂשה - עד ְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ּכהּקפֹו? ארּכֹו [-היריעות]הּספר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ועֹוׂשה ה ּבׁשוה טפחים של רחב את ׁשּׁשה מהם עֹור -ּכל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אותם  ומרבע זה, גבי על זה העורות כל את מסדר  תחילה כלומר,

ידי  על ואחיד שווה אחת באופן רוחב במידת אותם ועושה שחותך

הוא  עור כל של שהאורך כך על מקפיד ואינו טפחים, שישה של

לּכלשונה, אחד [ברוחבם].קצב העורות לכל אחת ומידה קצבה - ֶֶֶַָֹ
ּגֹולל ּכ כל ואחר זה,העֹורֹותאת גבי על זה ועֹוׂשה המונחים ְְֵֶַַָָ

ּומהּדק ּבעֹורֹות ּומֹוסיף יפה, יפה מהּדק אחד ּכר -מהן ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ומהדקם, הכרך גבי על עורות מוסיף הצורך ׁשּיעׂשה ובמידת ֲֶֶַַעד
העֹור רחב ׁשהּוא טפחים, ׁשּׁשה הּכר [גם]הּקף שזהו - ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ועור. עור כל של ההיקף ּומֹודדהרוחב מידת חּוט אמצעות ּבאת ְֵ
ׁשני נמתח ׁשל שאינו משי, חוט -הּכר על שיכרוך ׁשּיּקיפּו - ִִֶֶֶֶַַַָ

החוט  את ימדוד מכן ולאחר הכרוכים לעורות סביב .אותו

ּכּנה„. עֹוׂשה ּכ סרגל]ואחר ארּכּה[- יהיה של ׁשוה, ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
מהן הכנה  אחד אצּבע ויחּלק אצּבעֹות, חמּׁשים אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָארּבעים

מן ּבכּנה  אחת את הכנה באורך ויסמן ויחלק כלומר, - ְַָ
חלוקההאצבעות, של סימון ולׁשלׁשה באמצעות ְְְִִִַָֹלׁשנים

ּבֹו ׁשּידע  ּכדי חלקים, האצבע ּולארּבעה באמצעות המסומנת - ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
חלקים, ּבזה לפי וכּיֹוצא אצּבע, ּורביע אצּבע חצי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַׁשעּור

ו  עֹור ּכל וימּדד זֹוהחלק. ּבכּנה ארכועֹור מידת עד את ְְְְִֵֶַַַָָֹ
ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ּכּמה אורךׁשּידע ׁשּידע ּכדי ועֹור, עֹור ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּכר ּכל ּבאר את אצּבע יחבר מכן שלאחר כדי כלומר, - ְְֶֶֶֶַַָֹ
העורות  כל של האורך מידת את ויידע העורות, כל מידת

זה]. בצד זה נעמידם [אם בכרך שנגללו

אחרים‰. עֹורֹות לֹוקח ּכ עמם ואחר משתמש שאינו -] ְֲִֵֵַַַָ
זה] תורה ׁשלׁשה,לספר אֹו ּבהןכדי ׁשנים ׁשעּור את לבּדק ְְְִִִֶַָָֹֹ

לכתוב,הּכתב אמור שהוא הכתב גודל ּבהן - גבי -וכֹותב על ְְֵֶַָָ
אלו  מעורות עמוד]ּדףאחד הּדף [- ׁשאר ידּוע ודבר אחד. ְֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּגּליֹוןהוא מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה שטח -ׁשבע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
היריעה ריק  ארּבעבשולי ּולמּטה ׁשלׁש אצבעות -למעלה שלש ְְְְַַַַָָָֹ

ויחדיו  התחתון, בחלק אצבעות וארבע היריעה של העליון בחלק

היריעה, אורך כלל מתוך אותן [וכשמחסרים אצבעות שבע הן

הדף  אורך נמצא אצבעות, וארבע עשרים שהם טפחים שישה שהוא

אצבעות].שב  עשרה הּדףע רחב כתיבת אבל של בשיעור שהוא ֲַַַָֹ
אותיות, הּכתבשלושים לפי הכתב,הּוא בסוג הוא תלוי אם - ְְִִַָ

עבה אם עבה,ּדק הכתב ואם מועט, הדף רוחב דק הכתב אם - ִֶַָ
מרובה, הדף הּׁשיטֹותרוחב מנין יבאּוהשורות-וכן ׁשּבּדף ְְִִֵֶַַַַָֹ

וׁשיטה ׁשיטה ׁשּבין לפי הּכתב, ושורה לפי שורה כל בין - ְְְְִִִִֵֶַָָָ
רווח להיות צריך ׁשיטהשכותב השורה -ּכמלא גובה כשיעור ְִִָֹ

לשורה  בינה והרווח נמוך השורה גובה קטנה, כתיבתו ואם שכותב,

להיפך  וכן זה, גובה לפי הוא .הבאה

.Âׁשּכֹותב ּבֹואת ואחר ׁשּבֹודק כדי הּדף שכותב העמוד - ְֵֵֶֶַַַַ
הכתב  שיעור את ּׁשּירצהלבדוק מה שיבחר לפי הכתב גודל כפי - ְְִִֶֶַ

הקודמת], בהלכה [כמבואר ּבאצּבעֹות לכתוב הּדף  רחב ְְְֶַַַָֹֹימד
באמצעות הּכּנה העמוד, ברוחב יש אצבעות כמה ימדוד כלומר, - ַַָ

שבסרגל, האצבעות הּדףמידת רחב על שיעור ויֹוסיף שנמדד, ְִַַַַֹ
ודף ּדף ׁשּבין אצּבעֹות לעמוד ׁשּתי עמוד בין להניח שיש - ְְְֵֵֶֶַַָ

לעיל ב)כמבואר ׁשּגלל ,(הלכה ּבּכר יבאּו ּדּפין ּכּמה ִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹויחּׁשב
אורכם  את [שיודע הכרוכים העורות בכל לכתוב ניתן עמודים כמה -

לעיל ד)כמבואר ּבֹו],(הלכה ׁשּבדק הּכתב גודל מאֹותֹו כפי - ְֵֶַַָָ
בו, שכתב הּדּפיןהכתב חׁשּבֹון העמודים וידע מנין את יידע וכך - ְְִֵֶַַַ

העורות  אורך כל את מדד אם [וכגון הכרך בכל להיות האמורים

אצבעות, 1,500 הכרך אורך ונמצא התוצאות את וחיבר הכרוכים

של  הסופית והתוצאה אצבעות שתי והוסיף העמוד רוחב את ומדד

להיות  אמורים כתיבתו סוג שלפי נמצא אצבעות, 6 היא העמוד רוחב

הכרך]. בכל עמודים ּבֹו250 ׁשּבדק זה ּבדף נכּתב ּכּמה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָויראה
ּכּלּה הּתֹורה מהו -מן כלומר, התורה, כל מתוך בעמוד נכתב כמה ִַָָֻ

כולה  התורה כל לעומת בעמוד שנכתב מה של כמה היחס לדעת [כדי

התורה], כל את לכתוב כדי יידרשו זה מסוג נוספים ְֵַּומׁשער עמודים
זה  מּמּנּודבר ּכֹותב ׁשהּוא הּספר שממנו לפי  החומש לפי - ְִִֵֵֶֶֶַ

כמה  שכתב בעמוד ויבדוק החומש עמודי כל את שיספור מעתיק,

ובעמוד  עמודים, 500 הם החומש שדפי [וכגון בו נכנסו חומש עמודי

העמוד  של שהיחס נמצא זה, ולפי חומש, עמודי 2 נכנסו שכתב

בגודל  עמודים 250 ודרושים ל250ֿ, 1 הוא התורה כל לעומת שנכתב

התורה]. כל את לכתוב כדי הּתֹורה זה ּכל עלתה אם ְְִֵַַָָָָּומחּׁשב,
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בנקל  הרי שיעור, אין שאם [מפני העמוד לעובי שנדרש מסוים
העמוד  עובי את שיעשה טפחים, שישה בהיקפו שיהיה לכוון יוכל
בדברי  גרס סק"ב) (שם והט"ז שם)]. (יו"ד טור הצורך. כפי
טפחים. לשישה מצטרף הספר 'שבסוף' שהעמוד והטור, הרמ"א

מצטרף  אינו הראשון העמוד הביא .אבל (סק"ג) תשובה ובפתחי

מצטרף. אינו שהעמוד שהסיק יונה, בני ספר בשם

ב  לגול :הלכה כדי ובסופו הספר בתחלת העור מן ויניח
לאחר עמוד. להניח שיש הרווח אודות יד) (הלכה להלן ראה

התורה. ספר של הדף לבין בינו העץ, עמוד על הגלילה
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ראׁשֹונה  ׁשיטה ׁשיטה, ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים ְְִִִִִִִַַָָָָָֹׁשירת
אותה  הרגילה,ּכדרּכּהכותבים הכתיבה כדרך מלאה, שורה את ו - ְְְַָ

הּׁשיטֹות שורה ׁשאר כתיבתן: היא וכך שונה, בצורה אחת כותבים ְִַַַָ
אחד רוח ּבאמצעּה אותיות,מּניחין כתשע אחת שורה ו של ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

כתשעהרוחאת מּניחין ּבאמצעּה,אותיות של מקֹומֹות ּבׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
אותיות, כתשע של זה מרווח חלק מקום הּׁשיטה בכל ׁשּתּמצא ִִֵֶַַָָעד

רווחים  בה מקומותשיש לׁשלׁשבשני עושים חלקים,חלּוקה וכן ְֲָָֹ
ובשניה  אחד במקום רווח מניחים באחת לסירוגין, השורות בכל

מקומות. לשני הרווח את זה ונמצאחולקים ידי שבכל רוחשה על ְְִֶַָ
הוא  הּכתבשורה ושמעליו,ּכנגד שמתחתיו ּכתב שה ו בשורות ְְְְֶֶַָָ

הוא  שורה הרוחשבכל ושמעליו.ּכנגד שמתחתיו היא בשורות וזֹו ְְִֶֶֶַָ
הים:צּורתּה שירת .של ָָ
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הּכתב,בכתיבת ּבׁשאר ּבין ּבׁשירֹות ּבין ּכּלּה, הּתֹורה ְְְִִֵֵַַָָָָָֻּכל
בכתיבה יתּכּון ידייק כתובה אֹותכל ׁשּתהא- המילה שבאותה ְְִֵֵֶַ

ּתדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה אות סמּוכה בחברתה ּבּהשום - ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹ
מּמּנה גם ו  ּתתרחק מחברתה לא רחוקה אות תיכתב לא ּכדי - ְְְִִֵֵֶַָֹ

הּתבה ּתראה המילה]ׁשּלא ּתבֹות[- שבין ּכׁשּתי המרחק מחמת ְִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
לאֹותהאותיות, אֹות ּבין יהיה של ּכהפסק אּלא חּוט עובי ְְְִֵֶֶָ

הּתבה  ׁשּתראה ּכדי עד מאֹות אֹות הרחיק ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשערה.
המרחק לתינֹוקמו ּכמחמת ּתבֹות, ילד]ׁשּתי רגיל [- ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶָ

זו, תיבה זהבקריאת הספר,ּפסלהכותב הרי ׁשּיתּקן את עד ְֲֵֵֶֶַַַָ
האותיות. שבין הרווח את ויצמצם

תשיעי  פרק

ולא ‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
ארּכֹו על יתר של הּקפֹו והיקפו אורכו את לעשות מצוה כלומר, - ְֵֵֶַָָ

התורה  ספר יריעות את ייקח שאם דהיינו שוות, במידות התורה ספר

את  וימדוד העמוד], [ללא אחד לכרך אותן ויגלול לזו זו התפורות

היקף  את מסביב ימדוד כן וכמו למעלה, מלמטה היריעות גובה

התורה  ספר של וההיקף האורך מידת תהיה חוט, באמצעות היריעות

זה  [ודין מהאורך יותר אינו וההיקף מההיקף, יותר אינו האורך שווה,

המובחר]. מן למצוה ארּכֹוהוא הּוא יהיה וכּמה כמה כלומר, - ְְַָָ
בינונית, בכתיבה להיכתב העומד התורה ספר של [וההיקף] האורך

בהמה ּבגויל עור שהוא גוויל, גבי על לכתוב עומד הוא אם - ְִִ
נחלק, ולא שלם יהיה שעוביו אורכו ׁשהם שיעור טפחים, ְִִֵֶָָׁשּׁשה

יד ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים וארבע ארּבע עשרים - ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹ
היד  של האגודל רוחב לפי נמדד אצבע כל רוחב ושיעור  .אצבעות,

של ּובקלף הפנימי החלק שהוא קלף, גבי על לכתוב עומד ואם - ְִָ
עוביו  שנחלק בהמה וממילא עור הגוויל מעובי דק [ועוביו לשניים

בינונית], בכתיבה כשכותב טפחים בשישה כגוויל לשערו אפשר אי

יהיה התורה ספר של [וההיקף] האורך יתר שיעור אֹו ּפחֹות ֵָָאֹו
טפחים, שישה משישה בשיעור דווקא שיהיה צורך שאין כלומר,

ובלבד והּואטפחים, ּכ- ארּכֹו אם הּקפֹו.מידת ׁשּיהא וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶָ
מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל התורה עׂשה ספר את שעשה כגון טפחים, ְִִִִָָָָ

טפחים  חמישה במידת גוויל גבי על והיקף,שנכתב את אורך ִֵֶּומעט
את הּכתב להקטין גרם [ובכך בינוני מכתב קטנות באותיות וכתב - ְַָ

הכרך], גוויל אֹוהיקף גבי על הּׁשּׁשהשעשה על טפחים יתר ִֵַַָָ
ּבּכתב גרם והרחיב [ובכך בינוני מכתב רחבות אותיות וכתב - ְְְִִַָ

הכרך], היקף את ׁשהיהלהגדיל אלו]עד שינויים ארּכֹו[מחמת ְֶַָָָ
התורה ספר ּכמצוהשל זה הרי מקום ּכהּקפֹו, מכל כלומר, - ְְְֲִֵֵֶֶָ

טפחים  שישה שאינו אף שווים, והיקף אורך עשיית מצוות .קיים
הּגּליֹון·. להשאיר ׁשעּור שיש מכתיבה הריק השטח בשולי - ִִַָ

השורות,מּלמּטההיריעה: מתחת הוא- אצּבעֹות,שיעורו ארּבע ְְְִֶַַַָָ
הגליוןו  השורות,מלמעלהשיעור מעל ּובין - אצּבעֹות, ׁשלׁש ְְְְִֵֶַָָָֹ

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

dkld ipipt

א  כמצוה.:הלכה זה הרי כהיקפו ארכו שהיה והרמ"א עד

הרא"ש] בשם [טור אומרים שיש כתב, ס"א) רעב סי' (יו"ד

טפחים  שישה של להיקף מצטרף הספר שבתוך וכתב .שהעמוד

שיעור  שיש והטור הרא"ש מדברי שמשמע סק"ב), (שם  הש"ך

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לדף ועמוד ּדף עמוד כל בין הוא - אצּבעֹות.שיעורו ׁשּתי ְְְֵֶַַָ
אצבעות,לפיכ שתי של רווח צריך לדף דף שבין מכיון -צרי ְִִָָ

ּובסֹופּה יריעה ּכל ּבתחּלת אורך -ׁשּיּניח של הקצוות בשני ְְְִִִִֶַַַָָָ
ובסופה בתחילתה אחתהיריעה אצּבע ריק,רחב שטח ּוכדי של ְְֵֶַַַַֹ

לתפירת ּתפירה מספיק רוחב בשיעור [מועט] נוסף רווח ועוד - ְִָ
לזו, זו ּדף היריעות ּכל ּבין יהיה היריעֹות, ּכׁשּתתּפר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנמצא

ּכּלֹו הּספר ּבכל אצּבעֹות,של שיעור ודף דף ׁשּתי מצד אצבע ְְְְֵֵֶֶַַָָֻ
זה. דף מצד ואצבע ּובסֹופֹוזה, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ְְְִִִִֵֶַַַַָויּניח

עּמּוד לגל התורה ּכדי ספר בתחילת העור מן ישאיר לכך, ובנוסף - ְֵַָֹ
עץ. עמוד גבי על העור את לגלול כדי בו שיש בשיעור רווח ובסופו

האּלּו הּׁשעּורין הם וכל אֿב] בהלכות הנזכרים ואם [- למצוה, ְְְְִִִִֵַָָָ
הֹותיר אֹו אלוחסר ּפסל.משיעורים לא ִֵַָָֹ

אדם‚. יתּכּון המידות ּכיצד את וידייק יערוך ׁשּיעׂשה - עד ְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ּכהּקפֹו? ארּכֹו [-היריעות]הּספר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ועֹוׂשה ה ּבׁשוה טפחים של רחב את ׁשּׁשה מהם עֹור -ּכל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אותם  ומרבע זה, גבי על זה העורות כל את מסדר  תחילה כלומר,

ידי  על ואחיד שווה אחת באופן רוחב במידת אותם ועושה שחותך

הוא  עור כל של שהאורך כך על מקפיד ואינו טפחים, שישה של

לּכלשונה, אחד [ברוחבם].קצב העורות לכל אחת ומידה קצבה - ֶֶֶַָֹ
ּגֹולל ּכ כל ואחר זה,העֹורֹותאת גבי על זה ועֹוׂשה המונחים ְְֵֶַַָָ

ּומהּדק ּבעֹורֹות ּומֹוסיף יפה, יפה מהּדק אחד ּכר -מהן ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ומהדקם, הכרך גבי על עורות מוסיף הצורך ׁשּיעׂשה ובמידת ֲֶֶַַעד
העֹור רחב ׁשהּוא טפחים, ׁשּׁשה הּכר [גם]הּקף שזהו - ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ועור. עור כל של ההיקף ּומֹודדהרוחב מידת חּוט אמצעות ּבאת ְֵ
ׁשני נמתח ׁשל שאינו משי, חוט -הּכר על שיכרוך ׁשּיּקיפּו - ִִֶֶֶֶַַַָ

החוט  את ימדוד מכן ולאחר הכרוכים לעורות סביב .אותו

ּכּנה„. עֹוׂשה ּכ סרגל]ואחר ארּכּה[- יהיה של ׁשוה, ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
מהן הכנה  אחד אצּבע ויחּלק אצּבעֹות, חמּׁשים אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָארּבעים

מן ּבכּנה  אחת את הכנה באורך ויסמן ויחלק כלומר, - ְַָ
חלוקההאצבעות, של סימון ולׁשלׁשה באמצעות ְְְִִִַָֹלׁשנים

ּבֹו ׁשּידע  ּכדי חלקים, האצבע ּולארּבעה באמצעות המסומנת - ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
חלקים, ּבזה לפי וכּיֹוצא אצּבע, ּורביע אצּבע חצי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַׁשעּור

ו  עֹור ּכל וימּדד זֹוהחלק. ּבכּנה ארכועֹור מידת עד את ְְְְִֵֶַַַָָֹ
ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ּכּמה אורךׁשּידע ׁשּידע ּכדי ועֹור, עֹור ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּכר ּכל ּבאר את אצּבע יחבר מכן שלאחר כדי כלומר, - ְְֶֶֶֶַַָֹ
העורות  כל של האורך מידת את ויידע העורות, כל מידת

זה]. בצד זה נעמידם [אם בכרך שנגללו

אחרים‰. עֹורֹות לֹוקח ּכ עמם ואחר משתמש שאינו -] ְֲִֵֵַַַָ
זה] תורה ׁשלׁשה,לספר אֹו ּבהןכדי ׁשנים ׁשעּור את לבּדק ְְְִִִֶַָָֹֹ

לכתוב,הּכתב אמור שהוא הכתב גודל ּבהן - גבי -וכֹותב על ְְֵֶַָָ
אלו  מעורות עמוד]ּדףאחד הּדף [- ׁשאר ידּוע ודבר אחד. ְֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּגּליֹוןהוא מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה שטח -ׁשבע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
היריעה ריק  ארּבעבשולי ּולמּטה ׁשלׁש אצבעות -למעלה שלש ְְְְַַַַָָָֹ

ויחדיו  התחתון, בחלק אצבעות וארבע היריעה של העליון בחלק

היריעה, אורך כלל מתוך אותן [וכשמחסרים אצבעות שבע הן

הדף  אורך נמצא אצבעות, וארבע עשרים שהם טפחים שישה שהוא

אצבעות].שב  עשרה הּדףע רחב כתיבת אבל של בשיעור שהוא ֲַַַָֹ
אותיות, הּכתבשלושים לפי הכתב,הּוא בסוג הוא תלוי אם - ְְִִַָ

עבה אם עבה,ּדק הכתב ואם מועט, הדף רוחב דק הכתב אם - ִֶַָ
מרובה, הדף הּׁשיטֹותרוחב מנין יבאּוהשורות-וכן ׁשּבּדף ְְִִֵֶַַַַָֹ

וׁשיטה ׁשיטה ׁשּבין לפי הּכתב, ושורה לפי שורה כל בין - ְְְְִִִִֵֶַָָָ
רווח להיות צריך ׁשיטהשכותב השורה -ּכמלא גובה כשיעור ְִִָֹ

לשורה  בינה והרווח נמוך השורה גובה קטנה, כתיבתו ואם שכותב,

להיפך  וכן זה, גובה לפי הוא .הבאה

.Âׁשּכֹותב ּבֹואת ואחר ׁשּבֹודק כדי הּדף שכותב העמוד - ְֵֵֶֶַַַַ
הכתב  שיעור את ּׁשּירצהלבדוק מה שיבחר לפי הכתב גודל כפי - ְְִִֶֶַ

הקודמת], בהלכה [כמבואר ּבאצּבעֹות לכתוב הּדף  רחב ְְְֶַַַָֹֹימד
באמצעות הּכּנה העמוד, ברוחב יש אצבעות כמה ימדוד כלומר, - ַַָ

שבסרגל, האצבעות הּדףמידת רחב על שיעור ויֹוסיף שנמדד, ְִַַַַֹ
ודף ּדף ׁשּבין אצּבעֹות לעמוד ׁשּתי עמוד בין להניח שיש - ְְְֵֵֶֶַַָ

לעיל ב)כמבואר ׁשּגלל ,(הלכה ּבּכר יבאּו ּדּפין ּכּמה ִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹויחּׁשב
אורכם  את [שיודע הכרוכים העורות בכל לכתוב ניתן עמודים כמה -

לעיל ד)כמבואר ּבֹו],(הלכה ׁשּבדק הּכתב גודל מאֹותֹו כפי - ְֵֶַַָָ
בו, שכתב הּדּפיןהכתב חׁשּבֹון העמודים וידע מנין את יידע וכך - ְְִֵֶַַַ

העורות  אורך כל את מדד אם [וכגון הכרך בכל להיות האמורים

אצבעות, 1,500 הכרך אורך ונמצא התוצאות את וחיבר הכרוכים

של  הסופית והתוצאה אצבעות שתי והוסיף העמוד רוחב את ומדד

להיות  אמורים כתיבתו סוג שלפי נמצא אצבעות, 6 היא העמוד רוחב

הכרך]. בכל עמודים ּבֹו250 ׁשּבדק זה ּבדף נכּתב ּכּמה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָויראה
ּכּלּה הּתֹורה מהו -מן כלומר, התורה, כל מתוך בעמוד נכתב כמה ִַָָֻ

כולה  התורה כל לעומת בעמוד שנכתב מה של כמה היחס לדעת [כדי

התורה], כל את לכתוב כדי יידרשו זה מסוג נוספים ְֵַּומׁשער עמודים
זה  מּמּנּודבר ּכֹותב ׁשהּוא הּספר שממנו לפי  החומש לפי - ְִִֵֵֶֶֶַ

כמה  שכתב בעמוד ויבדוק החומש עמודי כל את שיספור מעתיק,

ובעמוד  עמודים, 500 הם החומש שדפי [וכגון בו נכנסו חומש עמודי

העמוד  של שהיחס נמצא זה, ולפי חומש, עמודי 2 נכנסו שכתב

בגודל  עמודים 250 ודרושים ל250ֿ, 1 הוא התורה כל לעומת שנכתב

התורה]. כל את לכתוב כדי הּתֹורה זה ּכל עלתה אם ְְִֵַַָָָָּומחּׁשב,
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בנקל  הרי שיעור, אין שאם [מפני העמוד לעובי שנדרש מסוים
העמוד  עובי את שיעשה טפחים, שישה בהיקפו שיהיה לכוון יוכל
בדברי  גרס סק"ב) (שם והט"ז שם)]. (יו"ד טור הצורך. כפי
טפחים. לשישה מצטרף הספר 'שבסוף' שהעמוד והטור, הרמ"א

מצטרף  אינו הראשון העמוד הביא .אבל (סק"ג) תשובה ובפתחי

מצטרף. אינו שהעמוד שהסיק יונה, בני ספר בשם

ב  לגול :הלכה כדי ובסופו הספר בתחלת העור מן ויניח
לאחר עמוד. להניח שיש הרווח אודות יד) (הלכה להלן ראה

התורה. ספר של הדף לבין בינו העץ, עמוד על הגלילה



z"qeקו dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּדּפין מנין שדרוש לפי העמודים שמניין בחשבונו יצא ואם - ְְִִִַַַ
בעורות  להיות שאמורים העמודים מניין כפי הוא התורה כל לכתיבת

ש  זה באופן [וכגון כל שהכין לכתיבת זה בגודל עמודים 250 דרושים

זה], בגודל עמודים 250 כתיבת כשיעור הם שהכין והעורות התורה,

ּבכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא שכתב זה זה כתב גודל כפי - ְְֵֶֶֶֶַָ

שהכין. בעורות יכתוב החׁשּבֹוןבעמוד הֹוציא תוצאת ואם ואם - ְְִִֶַ
היא הּתֹורההחשבון מן יתר העמודים ׁשהּדּפין שמניין - ִִֵֶַַַָָ

הוא  בעורות להיות הנדרשים שאמורים העמודים ממניין יותר

התורה  כל 250לכתיבת כתיבת בשיעור הם שהכין שהעורות [וכגון

חומש, דפי 2.25 בו שנכנסו ונמצא שכתב בעמוד ובדק עמודים,

כל  לכתיבת זה כתב בגודל עמודים כ222ֿ רק שדרושים ונמצא

הּדּפיןהתורה], מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב להרחיב ירחיב עליו - ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ
גבי  על לכתוב שניתן העמודים מנין בכך שיתמעט כדי הכתב את

התורה] כל לכתיבת הנדרשים העמודים למניין שווה [ויימצא העורות

אחר ּבדף עמוד ויבּדק גבי על הכתב שיעור את שוב ויבדוק - ְְְִֵַַֹ
כפי  וימשיך מהקודם, יותר רחב בכתב ניסיון] לשם [שהכין אחר

לעיל המבואר והלאה)התהליך ההלכה הֹוציא .(בתחילת ְִִואם
הּדּפין  מן יתר ׁשהּתֹורה הנדרשים החׁשּבֹון העמודים שמניין - ְִִֵֶֶַַַַָָ

התורה  כל גבי הוא לכתיבת על לכתוב שניתן העמודים ממניין יותר

חומש, דפי 1.75 נכנסו שכתב שבעמוד [כגון ונמצא העורות

והעורות  התורה, כל לכתיבת זה כתב בגודל עמודים 285 שדרושים

עמודים],שהכין 250 כתיבת בשיעור ׁשּירּבה הם עד ּבּכתב ְְְֵֶֶַַַַָימעט
הּדּפין מניין ּבמנין בכך שיגדל כדי הכתב את להקטין עליו - ְְִִַַַ

למניין  שווה [ויימצא העורות גבי על לכתוב שניתן העמודים

התורה], כל לכתיבת הנדרשים אחר העמודים ּבדף ויבדוק ויבּדק - ְְְִֵַַֹ
מהקודם, יותר קטן בכתב אחר, עמוד גבי על הכתב שיעור את שוב

לעיל. המבואר התהליך כפי ּדף יעשה וכןוימשיך אחר ּבדף ְְֵַַַַ
הכתב, את יקטין או שירחיב הצורך], החׁשּבֹון [במידת ׁשּיבא ְֶֶַַָֹעד

לכתיבת אחד הנדרשים העמודים מניין של החשבון שתוצאת עד - ֶָ
שניתן  העמודים מניין של החשבון לתוצאת שווה תהיה התורה, כל

את  לכתוב יוכל זה, כתיבה שבאופן יידע [ואז העורות גבי על לכתוב

העורות].| כל גבי על התורה וׁשעּור כל הּדף רחב ׁשּידע ְִֵֵֶַַַַַַֹמאחר
לכתובהּכתב אמור בו הכתב וגודל העמוד רוחב את מתחיל - ְְִַַָ

הּכרלכתוב שהכין;ּבאֹותֹו העורות גבי על - ְֶֶַ

.Êּדּפין ּדּפין ועֹור עֹור ּכל ויריעה ּומחּלק יריעה כל ומחלק - ְְִִֵַַַָ
עמודים  כלי,ּבׂשרטּוטלעמודים באמצעות ישר קו חריצת ידי על - ְְִ

הוא  העמודים רוחב ועלה וסימון ּבֹו ׁשּבדק הּדף רחב ְְִֶַַַַָָָֹּכפי
שה ּבחׁשּבֹון העמוד כרוחב החשבון - ויצא כתיבתו את בדק וא ְֶַ

הקודמת)כראוי בהלכה השרטוטּו,(כמבואר מן לאחר לֹו ְִִֵֶָּכׁשּיּׁשאר
אורכו העֹור הּדף בסוף על יתר ארּבע אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש ְְֵֶַַַַַָָָָֹ

מּמּנּו יּניח ׁשּביריעה, העמוד האחרֹונה לאחר העור מן - ְֲִִִֶֶַַַַָָָ
ּתפירההאחרון  ּוכדי אצּבע, בשיעור רחב [מועט] נוסף ורווח - ְְְִֵֶַַָֹ

אחרת, ליריעה היריעה את לתפור בו הּׁשארשיש ויקצוץ ויקץ - ְְַָָֹ
העור, יתרת שאר יחּוׁשאת החשבון ואל את מקלקל הוא שבקציצה ְַָ

הכרך אורך ו)של הלכה בתחילת לעיל ֲֶַָָׁשּבאחרֹונה מפני ,(כמבואר
אלו, עורות כל גבי על לכתוב שסיים לאחר עֹורֹות - ְִֵַיתוּסף

ׁשּגלל הּכר על מעבר אחרֹות עורות להוסיף צורך ייווצר - ֲֵֶֶֶַַַָ
היא  שיוסיף העורות וכמות בתחילה, בכרך שגללם ּכל לעורות ְֶֶָּכנגד

ועֹור  עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ כל הּתֹוספֹות את שתכסה בכמות - ְִֵֶַָָ
מהעורות, שקצץ זההיתרות ּדבר לחּׁשב צרי הוא -ואינֹו כמה ְְִֵֵֶַָָָ

ועור, עור מכל הּדּפיןמפני קוצץ מנין לפי מֹוׁשכֹו -ׁשהּכתב ְְְְִִִֶַַַַָ
הראוי  כפי עמודים להוסיף תביאהו זו רוחב במידת העמוד שכתיבת

.בדיוק 

.Áלע ׂשֹות הרֹוצה ׁשּׁשהאת וכן  על יתר הּספר טפחים רחב ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מחּׁשב הּוא הּזאת הּדר על מּׁשּׁשה, ּפחֹות סדר -אֹו פי על ְִִֵֶֶַַַַָָֹ

לעיל שנתבאר גֿו)החישוב טפחים (הלכה שישה שבמקום [אלא

בזה], וכיוצא טפחים שבעה או חמישה אזו יעשה ארּכֹוגם יצא ְְֵֵָ
יתר, ולא ּפחֹות ּבלא ובלבד והּואּכהּקפֹו, יטעה - ׁשּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶָָֹֹֹ

לעילּבחׁשּבֹון המבואר החישוב באופן יטעה שלא .(שם)- ְֶַ

.Ëהּגּודל של רחב האגודל רוחב לפי הנמדדת 'אצבע' מידת - ַַָֹ
א] הלכה לעיל [כמבואר האּלּוהיד הּׁשעּורין ּבכל של האמּור ְִִֵַָָָָ

תורה  ספר הּבינֹונימידות והּוא ּכּלּה, ּתֹורה ׁשעּורי -ּובׁשאר ְְִִִֵֵַָָָֻ
בינוני, אדם של ּבׁשעּורֹוהאגודל ּדקּדקנּו את ּכבר היטב בדקנו - ְְְְִִַָ

כמידת ּומצאנּוהּומידתו  ׂשעֹורֹות של רחבה שהוא ׁשבע ְְֶַַָֹ
ּבדחקהעומדות ּבינֹונּיֹות זֹו ּבצד בצפיפות,זֹו שבע והן- -] ְְְִֵֵַַֹ

היא] מידתן ברוחבן, שנמדדות ׁשּתי מידתּכהשעורות אר ְְֵֶֹ
זו העומדות ׂשעֹורֹות לפני ּבכל ּברוח.זו האמּור טפח וכל ְְְְֶֶַַָָָָ

חכמים מקֹום מּזֹובדברי אצּבעֹות ארּבע אצבעות הּוא ארבע - ְְִֶַַָָ
אגודל. אּמהשל חכמים,וכל בדברי שלהאמורה ׁשּׁשה היא ְִַָָָ

ְִָטפחים.

.Èמּדּפיו ודף ּדף ּכל רחב אני, ׁשּכתבּתי ּתֹורה כל ספר - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הוא  מעמודיו ועמוד הּיםעמוד וׁשירת אצּבעֹות, 'אז ארּבע - ְְְִֶַַַַָָ

אֿיט)וכו''ישיר  טו, האזינּו(שמות וכו''וׁשירת השמים 'האזינו – ְֲִִַַ
אֿמג) לב, מּׁשּתיהן,(דברים ּדף ּכל אצּבעֹות,הוא רחב ׁשׁש ְְִֵֵֶֶַַָָֹ

הּׁשיטין השורות ּומנין ודף- ּדף הן ׁשּבכל זה תורה אחת בספר ְְְִִִֶַַַַַַָ
ועׂשרים וחמּׁשים, ׁשׁש מאתים הּספר ּכל ׁשל הּדּפין ּומנין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

עמודים,ּדף 226 וׁשּׁשים - מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר ּכל ואר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּבקרּוב אצּבעֹות אצבעות וׁשׁש כ1,366ֿ -. ְְְֵֵֶָ

.‡Èּבחׁשּבֹון היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ששת אּלּו אותן - ְְְֵֵֵֶֶַַַָ
התורה  ספר אורך של האצבעות 1,366 של הסכום [מתוך האצבעות

לעיל י)הנזכרות לפי (הלכה [שכן בחשבון, [לכאורה] מיותרות שהן ,[

לעיל האמורות הדפים רק (שם)מידות להיות אמור היה הספר אורך

מיועדות  אצבעות], ריק לגּליֹוןהן 1,360 שטח היריעה - בשולי ְִָ
וׁשּבסֹופֹומניחים ׁש הּספר לגלול ּבתחּלת כדי בו שיהיה בשיעור ְְְִִֵֶֶֶַַ

העמוד. על העור ּבהםאת ׁשּכתבנּו התורה,את והעֹורֹות ספר ְְֶֶַָָָ
הּמּדֹות אילים.של עֹורֹותהם  ּפי על  לכ ּתב ׁשּתרצה ּובזמן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹ

יֿיא]האּלּו בהלכות [כמבואר זה תורה ספר להןשל קרֹוב -אֹו ֵֶָָָ
אלו  אם]הן מעט,למידות בין ׁשּתים [- אֹו ּדף ׁשלׁש,או חסר ְְִֵֵַַַָָֹ

יתר יותר אֹו שיש או ּתיגע - לא וׁשלׁש, ׁשּתים אֹו לא ּדף - ְְִִֵַַַָָֹֹ
בדיקה] עמודי [בכתיבת להתאמץ צריתצטרך ּתהא ְְִֵָֹולא

לעיללחׁשּבֹון המבואר גֿז)ככל יבא,(הלכות מּיד ייצא]אּלא -] ְִֶֶַָָָֹ
ּכהּקפֹו. ארּכֹו ְְְֵֶָל
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.·Èּדּפין מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין אין אין כלומר, - ְְִִִִֵַַָָָֹ

שלשה  רוחב משיעור קצרה התורה ספר של היריעה את עושים

ּדּפיןעמודים, ׁשמנה על יתר ארוכה ולא יריעה לעשות אין וכן - ְְִֵַַָָֹֹ

בשיעור  היא העמוד רוחב [ומידת עמודים שמונה רוחב משיעור יותר

אותיות]. שלושים יריעהכתיבת לֹו ּתׁשע ארוכה נזּדּמנה ּבת ְְְִִֵַַַָָ

על ,ּדּפין  יתר לא חכמים שאמרו מפני היריעה את לקצר וצריך ִַ
אֹותּהשמונה, וחמׁשדפין ארּבעלשניים,חֹולק דפין לכאן ְְְֵֵַַָָָ
יחלוק לכאן, לכאן ולא דפין שלושה שיהיו באופן היריעה את ְָ

לכאן. אמּוריםושישה ּדברים פחות ּבּמה ביריעה עושים שאין ְֲִִֶַָ
עמודים, ּבסֹוף משלושה אבל ּבאמצעֹו. אֹו הּספר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּבתחּלת

אפּלּו רקהּספר, נשאר אחדאם ּבדף אחד על ּפסּוק לכתוב ְֲִֵֶֶֶַַָָָ
לבּדֹוהיריעה, ּדף אֹותֹו עמוד עֹוׂשים על הפסוק את כותבים - ְִַַ

אחד  עמוד על האחרון הפסוק כתיבת [ואופן ביריעה בלבד אחד

לעיל ה"ז)נתבאר אֹותֹו],(פ"ז היחיד ותֹופרין העמוד את - ְְִ
האחרונה  היריעֹות.שביריעה ׁשאר ְְִִַָעם

.‚Èהיריעֹות לזו,ּכׁשּתֹופרין אּלא זו אֹותן ּתֹופרין אין ְְְְִִִֵֶֶַָָ
מגידיםּבגידים העשויים בחוטים טהֹורה,- חּיה אֹו ּבהמה ׁשל ְְְִִֵֶַָָָ

ׁשּלהן ּוטרפֹות מּנבלֹות חיה ואפּלּו או בהמה של מגידים - ְְֲִִֵֵֶֶַָ
טריפה, שנמצאו או כהלכה נשחטו שלא ׁשּתֹופרין טהורה ְְִֶֶֶּכדר

מנבלות הּתפּלין את  ואפילו טהורה חיה או בהמה של בגידים ְִִַ
ּתפרן וטריפות. אם לפיכ מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹודבר

ּבגידין, פשתן,כגון ׁשּלא חיה ּבגידיתפרם אֹובחוטי או בהמה ְְִִִֵֶֹ

ּפסל התורה טמאה, ספר ׁשּיּתירבתפירתו,את התפירות עד את ְִֵֶַַַָָ
ּכהלכה ויתּפר טהורה.ויחזר חיה או בהמה בגידי ְְְֲֲִַַָָֹֹ

.„Èהיריעֹות לזה,ּכׁשּתֹופרין ּתֹופרזה היריעה את אינֹו ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סֹופּה ועד מּתחּלתּה היריעה,ּכּלּה צד אורך לכל מּניח - אּלא ְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּלא ממנה  ּכדי ּתפירה, ּבלא מּלמּטה ּומעט מלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹמעט

ּכׁשּיגלל  ּבאמצעּה היריעה היטב ּתּקרע ויהדקו התורה ספר את ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
וגוללו  התורה ספר את בכח מהדק כשהוא משייר, שהוא [שמאחר

ועומדות  מזו זו להתרחק מתחילות שהן היריעות בשולי ניכר היטב,

יותר]. מלהדקו מונעו זה והרי לֹולהיקרע, התורה]ועֹוׂשה לספר -] ְֶ
ותֹופר  ּבסֹופֹו, ואחד ּבתחּלתֹו אחד עץ, ׁשל עּמּודין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני

ּובּסֹוףאת  ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר ספר העֹור ובסוף בתחילת שהשאיר - ְִִֵֶַַָָ
לעיל [כמבואר ב)התורה ּב](הלכה העּמּודים, ּגידין אמצעותעל ְִִִַַָ

מגידים, העשויים חוטים עליהן- נגלל ׁשּיהא שהעור ּכדי כדי - ְְְֲִֵֵֵֶֶָ
העמודים. על ׁשּבּדףייגלל והּכתב העּמּוד ּבין ישאיר וירחיק - ְְְְִֵֶַַַַַָָ

שבעמוד  הכתב לבין הגלול העמוד בין .רווח

.ÂËׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה -ספר ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ
האותיות], [בין שורות שתי לתוך עד הקרע והגיע ביריעה קרע שנוצר

הקרעיתּפר הגיע אם אבל שביריעה. הקרע ׁשלׁשאת עד ּבתֹו - ְְִָֹֹ
שורות, שלש יתּפרלתוך היריעה לא את יסלק אלא הקרע, את ְִֹֹ

תחתיה. אחרת אמּוריםויביא ּדברים שלש ּבּמה בתוך שקרע ְֲִִֶַָ
יתפור, לא נּכרגוויל ּבשיטות עפצֹו ׁשאין יושנו יׁשן שמחמת - ֲִִֵֶָָָָ

'עפצים', ידי על שעיבדוהו העיבוד עליו ניכר נּכראין אם על אבל ֲִִָָ
עפיץ ׁשהּוא בעפצים,הּגויל שעיבדוהו קרע - ואפּלּו ּתֹופר ְֲֲִִִֵֶֶַַַ

ׁשלׁש ּבתֹו שורות הּבא שלש לתוך עד שהגיע נקרעה וכן.- אם ְְֵַָָֹ
לתבה,היריעה  ּתבה ּובין ודף ּדף דף ּבין שבין הקרע והגיע ְְֵֵֵֵַַָָ

שורות, שלש לתוך לתיבה תיבה בין או שורות, שלוש כנגד לדף

פי יתּפר על ואף תפירה, ללא בו לקרוא יכול ואינו לתפור, צריך - ְִֹ

האותיות. בין נקרע אּלא שלא אֹותן ּתֹופרין אין הּקרעים ְְְִִֵֶַָָָָוכל
גידים ּבגידין מאותם העשויים בחוטים ּבהן- את ׁשּתֹופרין ְְִִִֶֶָ

לזֹו זֹו לעילהיריעֹות שנתבאר יג)[וכמו גידים (הלכה בשאר ולא ,[ ְְִַ
חוטים. הּקרעים או שנתפרים,ּובכל הוא שדינם לעיל האמורים ְְִַָָ

צּורתּהויבדוק יּזהר ּתׁשּתּנה אֹו אחת אֹות ּתחסר מחמת ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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יב  דפין.:הלכה משלשה פחות ביריעה עושין וכתב אין
דפים  שני אלא כתב לא אם שבדיעבד סק"ד), רעב סי' (יו"ד הט"ז
כמה  בשם הביא סק"ה) (שם תשובה ובפתחי כשר. ביריעה,

בדיעבד. כשר אחד דף שאפילו פוסקים,

יג  את :הלכה שיתפור ס"א), רעח סי' (יו"ד השו"ע כתב
ולא  מבחוץ יהיה שנתפר, היריעה [שחלק מבחוץ היריעות

שהודבקו מבפנים]. תורה שספר (שם), השולחן בערוך וכתב
פסול  בדבק, לזו זו הביא,.יריעותיו סק"א) (שם תשובה בפתחי

דבריו, במסקנת ב) סי' או"ח (תניינא, ביהודה נודע בשו"ת שכתב
סי' (יו"ד השולחן בערוך אמנם טהור. עוף בגידי לתפור שאין
אלא  טהור, עוף בגידי תפירה לפסול אפשר שאי כתב, ס"ו) רעח

לתפירה. יפים שאינם

יד  בלא :הלכה מלמטה ומעט מלמעלה מעט מניח אלא
תקרע  שלא כדי סק"א),וכו'.תפירה, רעח סי' (יו"ד הט"ז וכתב

שאם  משמע היריעה, תיקרע שלא כדי כן שעושים הטעם שלפי
הב"ח. בשם סק"א) (שם הש"ך הביא וכן כשר. בדיעבד שייר לא
אפשר  שאי הדחק שבשעת ס"ב), רעח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

לעמודים, סביב משי בחוט התורה ספר נתפר אם בגידין, לתפור
התורה  ספר את לתקן אפשר אם אבל זה. תורה בספר קוראים
שיתקנו  עד בו קוראים אין במשי, נתפר שכבר פי על אף .בגידים,

ומתירים  חולקים שיש הביא, סק"ג) (שם תשובה בפתחי אמנם
כלל  ליריעות העמודים נתפרו לא אם אפילו לקרוא .בדיעבד

שבדף. והכתב העמוד בין סי'וירחיק ס"א, רעג (סי' בשו"ע
שתי  הוא הכתב ובין העמוד שבין הרווח ששיעור כתב, ס"ב) רעח

אצבעות.

טו  שיטות :הלכה שתי בתוך יריעה בו שנקרעה תורה ספר
זמן יתפור. שכל הב"ח, בשם סק"ב) רפ סי' (יו"ד הש"ך וכתב

בשמו, הביא ועוד בו. לקרוא אסור התורה ספר את תפרו שלא
נקרע  לבד שהגליון אלא השיטה בתוך הקרע נכנס לא שאם
שמכל  הש"ך וכתב לכתחילה. בו לקרוא יכול מלמטה, או מלמעלה

האפשר  ככל יתקן שלכתחילה נראה, הגוויל .מקום ניכר אם אבל 
שלש  בתוך הבא קרע ואפילו תופר עפיץ, (שם שהוא והרמ"א .

תועיל  לא שוב שורות משלש יותר נקרע שאם הוסיף, ס"א)
יתפור..התפירה  לתיבה תיבה ובין לדף דף בין פסק וכן וכן

להחמיר, שיש כתב (סק"ג) הט"ז אמנם ס"א). ר "פ (סי' בשו"ע



קז z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּדּפין מנין שדרוש לפי העמודים שמניין בחשבונו יצא ואם - ְְִִִַַַ
בעורות  להיות שאמורים העמודים מניין כפי הוא התורה כל לכתיבת

ש  זה באופן [וכגון כל שהכין לכתיבת זה בגודל עמודים 250 דרושים

זה], בגודל עמודים 250 כתיבת כשיעור הם שהכין והעורות התורה,

ּבכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא שכתב זה זה כתב גודל כפי - ְְֵֶֶֶֶַָ

שהכין. בעורות יכתוב החׁשּבֹוןבעמוד הֹוציא תוצאת ואם ואם - ְְִִֶַ
היא הּתֹורההחשבון מן יתר העמודים ׁשהּדּפין שמניין - ִִֵֶַַַָָ

הוא  בעורות להיות הנדרשים שאמורים העמודים ממניין יותר

התורה  כל 250לכתיבת כתיבת בשיעור הם שהכין שהעורות [וכגון

חומש, דפי 2.25 בו שנכנסו ונמצא שכתב בעמוד ובדק עמודים,

כל  לכתיבת זה כתב בגודל עמודים כ222ֿ רק שדרושים ונמצא

הּדּפיןהתורה], מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב להרחיב ירחיב עליו - ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ
גבי  על לכתוב שניתן העמודים מנין בכך שיתמעט כדי הכתב את

התורה] כל לכתיבת הנדרשים העמודים למניין שווה [ויימצא העורות

אחר ּבדף עמוד ויבּדק גבי על הכתב שיעור את שוב ויבדוק - ְְְִֵַַֹ
כפי  וימשיך מהקודם, יותר רחב בכתב ניסיון] לשם [שהכין אחר

לעיל המבואר והלאה)התהליך ההלכה הֹוציא .(בתחילת ְִִואם
הּדּפין  מן יתר ׁשהּתֹורה הנדרשים החׁשּבֹון העמודים שמניין - ְִִֵֶֶַַַַָָ

התורה  כל גבי הוא לכתיבת על לכתוב שניתן העמודים ממניין יותר

חומש, דפי 1.75 נכנסו שכתב שבעמוד [כגון ונמצא העורות

והעורות  התורה, כל לכתיבת זה כתב בגודל עמודים 285 שדרושים

עמודים],שהכין 250 כתיבת בשיעור ׁשּירּבה הם עד ּבּכתב ְְְֵֶֶַַַַָימעט
הּדּפין מניין ּבמנין בכך שיגדל כדי הכתב את להקטין עליו - ְְִִַַַ

למניין  שווה [ויימצא העורות גבי על לכתוב שניתן העמודים

התורה], כל לכתיבת הנדרשים אחר העמודים ּבדף ויבדוק ויבּדק - ְְְִֵַַֹ
מהקודם, יותר קטן בכתב אחר, עמוד גבי על הכתב שיעור את שוב

לעיל. המבואר התהליך כפי ּדף יעשה וכןוימשיך אחר ּבדף ְְֵַַַַ
הכתב, את יקטין או שירחיב הצורך], החׁשּבֹון [במידת ׁשּיבא ְֶֶַַָֹעד

לכתיבת אחד הנדרשים העמודים מניין של החשבון שתוצאת עד - ֶָ
שניתן  העמודים מניין של החשבון לתוצאת שווה תהיה התורה, כל

את  לכתוב יוכל זה, כתיבה שבאופן יידע [ואז העורות גבי על לכתוב

העורות].| כל גבי על התורה וׁשעּור כל הּדף רחב ׁשּידע ְִֵֵֶַַַַַַֹמאחר
לכתובהּכתב אמור בו הכתב וגודל העמוד רוחב את מתחיל - ְְִַַָ

הּכרלכתוב שהכין;ּבאֹותֹו העורות גבי על - ְֶֶַ

.Êּדּפין ּדּפין ועֹור עֹור ּכל ויריעה ּומחּלק יריעה כל ומחלק - ְְִִֵַַַָ
עמודים  כלי,ּבׂשרטּוטלעמודים באמצעות ישר קו חריצת ידי על - ְְִ

הוא  העמודים רוחב ועלה וסימון ּבֹו ׁשּבדק הּדף רחב ְְִֶַַַַָָָֹּכפי
שה ּבחׁשּבֹון העמוד כרוחב החשבון - ויצא כתיבתו את בדק וא ְֶַ

הקודמת)כראוי בהלכה השרטוטּו,(כמבואר מן לאחר לֹו ְִִֵֶָּכׁשּיּׁשאר
אורכו העֹור הּדף בסוף על יתר ארּבע אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש ְְֵֶַַַַַָָָָֹ

מּמּנּו יּניח ׁשּביריעה, העמוד האחרֹונה לאחר העור מן - ְֲִִִֶֶַַַַָָָ
ּתפירההאחרון  ּוכדי אצּבע, בשיעור רחב [מועט] נוסף ורווח - ְְְִֵֶַַָֹ

אחרת, ליריעה היריעה את לתפור בו הּׁשארשיש ויקצוץ ויקץ - ְְַָָֹ
העור, יתרת שאר יחּוׁשאת החשבון ואל את מקלקל הוא שבקציצה ְַָ

הכרך אורך ו)של הלכה בתחילת לעיל ֲֶַָָׁשּבאחרֹונה מפני ,(כמבואר
אלו, עורות כל גבי על לכתוב שסיים לאחר עֹורֹות - ְִֵַיתוּסף

ׁשּגלל הּכר על מעבר אחרֹות עורות להוסיף צורך ייווצר - ֲֵֶֶֶַַַָ
היא  שיוסיף העורות וכמות בתחילה, בכרך שגללם ּכל לעורות ְֶֶָּכנגד

ועֹור  עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ כל הּתֹוספֹות את שתכסה בכמות - ְִֵֶַָָ
מהעורות, שקצץ זההיתרות ּדבר לחּׁשב צרי הוא -ואינֹו כמה ְְִֵֵֶַָָָ

ועור, עור מכל הּדּפיןמפני קוצץ מנין לפי מֹוׁשכֹו -ׁשהּכתב ְְְְִִִֶַַַַָ
הראוי  כפי עמודים להוסיף תביאהו זו רוחב במידת העמוד שכתיבת

.בדיוק 

.Áלע ׂשֹות הרֹוצה ׁשּׁשהאת וכן  על יתר הּספר טפחים רחב ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מחּׁשב הּוא הּזאת הּדר על מּׁשּׁשה, ּפחֹות סדר -אֹו פי על ְִִֵֶֶַַַַָָֹ

לעיל שנתבאר גֿו)החישוב טפחים (הלכה שישה שבמקום [אלא

בזה], וכיוצא טפחים שבעה או חמישה אזו יעשה ארּכֹוגם יצא ְְֵֵָ
יתר, ולא ּפחֹות ּבלא ובלבד והּואּכהּקפֹו, יטעה - ׁשּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶָָֹֹֹ

לעילּבחׁשּבֹון המבואר החישוב באופן יטעה שלא .(שם)- ְֶַ

.Ëהּגּודל של רחב האגודל רוחב לפי הנמדדת 'אצבע' מידת - ַַָֹ
א] הלכה לעיל [כמבואר האּלּוהיד הּׁשעּורין ּבכל של האמּור ְִִֵַָָָָ

תורה  ספר הּבינֹונימידות והּוא ּכּלּה, ּתֹורה ׁשעּורי -ּובׁשאר ְְִִִֵֵַָָָֻ
בינוני, אדם של ּבׁשעּורֹוהאגודל ּדקּדקנּו את ּכבר היטב בדקנו - ְְְְִִַָ

כמידת ּומצאנּוהּומידתו  ׂשעֹורֹות של רחבה שהוא ׁשבע ְְֶַַָֹ
ּבדחקהעומדות ּבינֹונּיֹות זֹו ּבצד בצפיפות,זֹו שבע והן- -] ְְְִֵֵַַֹ

היא] מידתן ברוחבן, שנמדדות ׁשּתי מידתּכהשעורות אר ְְֵֶֹ
זו העומדות ׂשעֹורֹות לפני ּבכל ּברוח.זו האמּור טפח וכל ְְְְֶֶַַָָָָ

חכמים מקֹום מּזֹובדברי אצּבעֹות ארּבע אצבעות הּוא ארבע - ְְִֶַַָָ
אגודל. אּמהשל חכמים,וכל בדברי שלהאמורה ׁשּׁשה היא ְִַָָָ

ְִָטפחים.

.Èמּדּפיו ודף ּדף ּכל רחב אני, ׁשּכתבּתי ּתֹורה כל ספר - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הוא  מעמודיו ועמוד הּיםעמוד וׁשירת אצּבעֹות, 'אז ארּבע - ְְְִֶַַַַָָ

אֿיט)וכו''ישיר  טו, האזינּו(שמות וכו''וׁשירת השמים 'האזינו – ְֲִִַַ
אֿמג) לב, מּׁשּתיהן,(דברים ּדף ּכל אצּבעֹות,הוא רחב ׁשׁש ְְִֵֵֶֶַַָָֹ

הּׁשיטין השורות ּומנין ודף- ּדף הן ׁשּבכל זה תורה אחת בספר ְְְִִִֶַַַַַַָ
ועׂשרים וחמּׁשים, ׁשׁש מאתים הּספר ּכל ׁשל הּדּפין ּומנין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

עמודים,ּדף 226 וׁשּׁשים - מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר ּכל ואר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּבקרּוב אצּבעֹות אצבעות וׁשׁש כ1,366ֿ -. ְְְֵֵֶָ

.‡Èּבחׁשּבֹון היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ששת אּלּו אותן - ְְְֵֵֵֶֶַַַָ
התורה  ספר אורך של האצבעות 1,366 של הסכום [מתוך האצבעות

לעיל י)הנזכרות לפי (הלכה [שכן בחשבון, [לכאורה] מיותרות שהן ,[

לעיל האמורות הדפים רק (שם)מידות להיות אמור היה הספר אורך

מיועדות  אצבעות], ריק לגּליֹוןהן 1,360 שטח היריעה - בשולי ְִָ
וׁשּבסֹופֹומניחים ׁש הּספר לגלול ּבתחּלת כדי בו שיהיה בשיעור ְְְִִֵֶֶֶַַ

העמוד. על העור ּבהםאת ׁשּכתבנּו התורה,את והעֹורֹות ספר ְְֶֶַָָָ
הּמּדֹות אילים.של עֹורֹותהם  ּפי על  לכ ּתב ׁשּתרצה ּובזמן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹ

יֿיא]האּלּו בהלכות [כמבואר זה תורה ספר להןשל קרֹוב -אֹו ֵֶָָָ
אלו  אם]הן מעט,למידות בין ׁשּתים [- אֹו ּדף ׁשלׁש,או חסר ְְִֵֵַַַָָֹ

יתר יותר אֹו שיש או ּתיגע - לא וׁשלׁש, ׁשּתים אֹו לא ּדף - ְְִִֵַַַָָֹֹ
בדיקה] עמודי [בכתיבת להתאמץ צריתצטרך ּתהא ְְִֵָֹולא

לעיללחׁשּבֹון המבואר גֿז)ככל יבא,(הלכות מּיד ייצא]אּלא -] ְִֶֶַָָָֹ
ּכהּקפֹו. ארּכֹו ְְְֵֶָל
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.·Èּדּפין מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין אין אין כלומר, - ְְִִִִֵַַָָָֹ

שלשה  רוחב משיעור קצרה התורה ספר של היריעה את עושים

ּדּפיןעמודים, ׁשמנה על יתר ארוכה ולא יריעה לעשות אין וכן - ְְִֵַַָָֹֹ

בשיעור  היא העמוד רוחב [ומידת עמודים שמונה רוחב משיעור יותר

אותיות]. שלושים יריעהכתיבת לֹו ּתׁשע ארוכה נזּדּמנה ּבת ְְְִִֵַַַָָ

על ,ּדּפין  יתר לא חכמים שאמרו מפני היריעה את לקצר וצריך ִַ
אֹותּהשמונה, וחמׁשדפין ארּבעלשניים,חֹולק דפין לכאן ְְְֵֵַַָָָ
יחלוק לכאן, לכאן ולא דפין שלושה שיהיו באופן היריעה את ְָ

לכאן. אמּוריםושישה ּדברים פחות ּבּמה ביריעה עושים שאין ְֲִִֶַָ
עמודים, ּבסֹוף משלושה אבל ּבאמצעֹו. אֹו הּספר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּבתחּלת

אפּלּו רקהּספר, נשאר אחדאם ּבדף אחד על ּפסּוק לכתוב ְֲִֵֶֶֶַַָָָ
לבּדֹוהיריעה, ּדף אֹותֹו עמוד עֹוׂשים על הפסוק את כותבים - ְִַַ

אחד  עמוד על האחרון הפסוק כתיבת [ואופן ביריעה בלבד אחד

לעיל ה"ז)נתבאר אֹותֹו],(פ"ז היחיד ותֹופרין העמוד את - ְְִ
האחרונה  היריעֹות.שביריעה ׁשאר ְְִִַָעם

.‚Èהיריעֹות לזו,ּכׁשּתֹופרין אּלא זו אֹותן ּתֹופרין אין ְְְְִִִֵֶֶַָָ
מגידיםּבגידים העשויים בחוטים טהֹורה,- חּיה אֹו ּבהמה ׁשל ְְְִִֵֶַָָָ

ׁשּלהן ּוטרפֹות מּנבלֹות חיה ואפּלּו או בהמה של מגידים - ְְֲִִֵֵֶֶַָ
טריפה, שנמצאו או כהלכה נשחטו שלא ׁשּתֹופרין טהורה ְְִֶֶֶּכדר

מנבלות הּתפּלין את  ואפילו טהורה חיה או בהמה של בגידים ְִִַ
ּתפרן וטריפות. אם לפיכ מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹודבר

ּבגידין, פשתן,כגון ׁשּלא חיה ּבגידיתפרם אֹובחוטי או בהמה ְְִִִֵֶֹ

ּפסל התורה טמאה, ספר ׁשּיּתירבתפירתו,את התפירות עד את ְִֵֶַַַָָ
ּכהלכה ויתּפר טהורה.ויחזר חיה או בהמה בגידי ְְְֲֲִַַָָֹֹ

.„Èהיריעֹות לזה,ּכׁשּתֹופרין ּתֹופרזה היריעה את אינֹו ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סֹופּה ועד מּתחּלתּה היריעה,ּכּלּה צד אורך לכל מּניח - אּלא ְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּלא ממנה  ּכדי ּתפירה, ּבלא מּלמּטה ּומעט מלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹמעט

ּכׁשּיגלל  ּבאמצעּה היריעה היטב ּתּקרע ויהדקו התורה ספר את ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
וגוללו  התורה ספר את בכח מהדק כשהוא משייר, שהוא [שמאחר

ועומדות  מזו זו להתרחק מתחילות שהן היריעות בשולי ניכר היטב,

יותר]. מלהדקו מונעו זה והרי לֹולהיקרע, התורה]ועֹוׂשה לספר -] ְֶ
ותֹופר  ּבסֹופֹו, ואחד ּבתחּלתֹו אחד עץ, ׁשל עּמּודין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני

ּובּסֹוףאת  ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר ספר העֹור ובסוף בתחילת שהשאיר - ְִִֵֶַַָָ
לעיל [כמבואר ב)התורה ּב](הלכה העּמּודים, ּגידין אמצעותעל ְִִִַַָ

מגידים, העשויים חוטים עליהן- נגלל ׁשּיהא שהעור ּכדי כדי - ְְְֲִֵֵֵֶֶָ
העמודים. על ׁשּבּדףייגלל והּכתב העּמּוד ּבין ישאיר וירחיק - ְְְְִֵֶַַַַַָָ

שבעמוד  הכתב לבין הגלול העמוד בין .רווח

.ÂËׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה -ספר ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ
האותיות], [בין שורות שתי לתוך עד הקרע והגיע ביריעה קרע שנוצר

הקרעיתּפר הגיע אם אבל שביריעה. הקרע ׁשלׁשאת עד ּבתֹו - ְְִָֹֹ
שורות, שלש יתּפרלתוך היריעה לא את יסלק אלא הקרע, את ְִֹֹ

תחתיה. אחרת אמּוריםויביא ּדברים שלש ּבּמה בתוך שקרע ְֲִִֶַָ
יתפור, לא נּכרגוויל ּבשיטות עפצֹו ׁשאין יושנו יׁשן שמחמת - ֲִִֵֶָָָָ

'עפצים', ידי על שעיבדוהו העיבוד עליו ניכר נּכראין אם על אבל ֲִִָָ
עפיץ ׁשהּוא בעפצים,הּגויל שעיבדוהו קרע - ואפּלּו ּתֹופר ְֲֲִִִֵֶֶַַַ

ׁשלׁש ּבתֹו שורות הּבא שלש לתוך עד שהגיע נקרעה וכן.- אם ְְֵַָָֹ
לתבה,היריעה  ּתבה ּובין ודף ּדף דף ּבין שבין הקרע והגיע ְְֵֵֵֵַַָָ

שורות, שלש לתוך לתיבה תיבה בין או שורות, שלוש כנגד לדף

פי יתּפר על ואף תפירה, ללא בו לקרוא יכול ואינו לתפור, צריך - ְִֹ

האותיות. בין נקרע אּלא שלא אֹותן ּתֹופרין אין הּקרעים ְְְִִֵֶַָָָָוכל
גידים ּבגידין מאותם העשויים בחוטים ּבהן- את ׁשּתֹופרין ְְִִִֶֶָ

לזֹו זֹו לעילהיריעֹות שנתבאר יג)[וכמו גידים (הלכה בשאר ולא ,[ ְְִַ
חוטים. הּקרעים או שנתפרים,ּובכל הוא שדינם לעיל האמורים ְְִַָָ

צּורתּהויבדוק יּזהר ּתׁשּתּנה אֹו אחת אֹות ּתחסר מחמת ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.הקרע 
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יב  דפין.:הלכה משלשה פחות ביריעה עושין וכתב אין
דפים  שני אלא כתב לא אם שבדיעבד סק"ד), רעב סי' (יו"ד הט"ז
כמה  בשם הביא סק"ה) (שם תשובה ובפתחי כשר. ביריעה,

בדיעבד. כשר אחד דף שאפילו פוסקים,

יג  את :הלכה שיתפור ס"א), רעח סי' (יו"ד השו"ע כתב
ולא  מבחוץ יהיה שנתפר, היריעה [שחלק מבחוץ היריעות

שהודבקו מבפנים]. תורה שספר (שם), השולחן בערוך וכתב
פסול  בדבק, לזו זו הביא,.יריעותיו סק"א) (שם תשובה בפתחי

דבריו, במסקנת ב) סי' או"ח (תניינא, ביהודה נודע בשו"ת שכתב
סי' (יו"ד השולחן בערוך אמנם טהור. עוף בגידי לתפור שאין
אלא  טהור, עוף בגידי תפירה לפסול אפשר שאי כתב, ס"ו) רעח

לתפירה. יפים שאינם

יד  בלא :הלכה מלמטה ומעט מלמעלה מעט מניח אלא
תקרע  שלא כדי סק"א),וכו'.תפירה, רעח סי' (יו"ד הט"ז וכתב

שאם  משמע היריעה, תיקרע שלא כדי כן שעושים הטעם שלפי
הב"ח. בשם סק"א) (שם הש"ך הביא וכן כשר. בדיעבד שייר לא
אפשר  שאי הדחק שבשעת ס"ב), רעח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

לעמודים, סביב משי בחוט התורה ספר נתפר אם בגידין, לתפור
התורה  ספר את לתקן אפשר אם אבל זה. תורה בספר קוראים
שיתקנו  עד בו קוראים אין במשי, נתפר שכבר פי על אף .בגידים,

ומתירים  חולקים שיש הביא, סק"ג) (שם תשובה בפתחי אמנם
כלל  ליריעות העמודים נתפרו לא אם אפילו לקרוא .בדיעבד

שבדף. והכתב העמוד בין סי'וירחיק ס"א, רעג (סי' בשו"ע
שתי  הוא הכתב ובין העמוד שבין הרווח ששיעור כתב, ס"ב) רעח

אצבעות.

טו  שיטות :הלכה שתי בתוך יריעה בו שנקרעה תורה ספר
זמן יתפור. שכל הב"ח, בשם סק"ב) רפ סי' (יו"ד הש"ך וכתב

בשמו, הביא ועוד בו. לקרוא אסור התורה ספר את תפרו שלא
נקרע  לבד שהגליון אלא השיטה בתוך הקרע נכנס לא שאם
שמכל  הש"ך וכתב לכתחילה. בו לקרוא יכול מלמטה, או מלמעלה

האפשר  ככל יתקן שלכתחילה נראה, הגוויל .מקום ניכר אם אבל 
שלש  בתוך הבא קרע ואפילו תופר עפיץ, (שם שהוא והרמ"א .

תועיל  לא שוב שורות משלש יותר נקרע שאם הוסיף, ס"א)
יתפור..התפירה  לתיבה תיבה ובין לדף דף בין פסק וכן וכן

להחמיר, שיש כתב (סק"ג) הט"ז אמנם ס"א). ר "פ (סי' בשו"ע
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עשירי  פרק

למד‡. הקודמים,נמצאת בפרקים האמור ׁשעׂשרים מכל ְְִִֵֵֶֶָָ
את ּפֹוסל מהן אחד ׁשּכל הן ואם ה ּדברים ּתֹורה, ּספר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבֹו תורה נעׂשה בספר מן - ּכחּמׁש הּוא הרי מהן אחד ְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבהןחמישהה  ׁשּמלּמדין נגלל הּתינֹוקֹותאת חּמׁשין שאינו ְְִִִֶֶַַַָָֻ

תורה, ּברּבים כספר ּבֹו קֹורין ואין ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָֻואין
(א)לכתחילה, הן: טמאה ואּלּו ּבהמה עֹור על נכּתב .אם ְְְְִִֵֵֵֵַַָָ

עֹור על ׁשּנכּתב מעּבדבהמה(ב ) ׁשאינֹו עבר טהֹורה שלא - ְְְִֵֶֶַַָָֻ
העור  את שמחזק העיבוד תהליך ּבמקֹום (ד).את ׁשּלא ְְִִֶֶַֹׁשּנכּתב

לכתיבה ּכתיבה  כשר שאינו בצד שכתב - דהיינו הּגויל, עור על -] ְְִִַַָ
לשניים] עוביו את חילקו שלא ּבׂשר בהמה העור ּבמקֹום בצד - ְִָָ

הבהמה, לבשר סמוך הּקלף שהיה עור ועל של הפנימי החלק -] ְְַַָ
לשניים] עוביו את שחילקו ׂשערבהמה שהיה ּבמקֹום העור בצד - ְִֵָ

הבהמה. לשיער מקצתֹו(ה)סמוך תורה ׁשּנכ ּתב הספר על של ְְִִֶַַָ
(יג) אחרים. בצבעים או הּקלף, על ּומקצתֹו ְְְִִַַַָָהּגויל

אחת  אֹות אפּלּו (יד)ׁשהֹוסיף ּבאֹות . אֹות (טו)ׁשּנגעה . ְְֲִִֶֶַַָָ
שנהרסהׁשּנפסדה עּקר - ּכל ּתּקרא ׁשּלא עד אחת אֹות צּורת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

לקרותה, יכול אינו שהתינוק ּבין ש אֹו- אחרת, לאֹות ְְִֵֶֶֶַּתדמה
הּכתיבה עצמה,ּבעּקר הכתיבה ידי על נעשה הקלקול אם בין - ְְִִַַָ

ּבנקב נקב,ּבין ידי על נעשה הקלקול אם בין ּבין - ּבקרע, ּבין ְְֵֵֵֶֶֶַ
ונהרסה.ּבטׁשטּוׁש האות שנטשטשה הקריב (טז)- אֹו ׁשהרחיק ְְְְִִִִִֶ

הּתבה  ׁשּתראה עד לאֹות אֹות ּתבֹותלתינוקּבין על ּכׁשּתי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ההרחקה, ּתבֹותידי ׁשּתי אחתהנראותאֹו ּתבה ידי ּכמֹו על ְְֵֵֵַַָ

(יח)שקירבן  הּׁשירֹות . צּורת האזינו]ׁשּׁשּנה ושירת הים שירת -] ִִֶַַָ
'שירה' שכותבים הצורה כמו ולא הפרשיות שאר כמו (יט).שכתבן

הּכתב  ּבׁשאר הרגילות]ׁשּכתב בפרשות (כ)צורת ּכ[- ׁשירה. ְְְִִֶַַָָָָ
ּבגידי  ׁשּלא היריעֹות חיהׁשּתפר או ּכל בהמה ּוׁשאר טהֹורה. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

רק הּדברים הם לעיל בפרקים שנאמרו הפסולים, [-למצוה- ְְְִִַָָ
לעּכבו לכתחילה] .בדיעבד לא ְֵַֹ

ּגדֹולתורהספר·. וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין כפי ּכׁשר ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֻ
להלן והי"א)שיבואר ּתֹורה .(ה"י ספר למּכר לאדם ,ואסּור ְְִֵֶָָָָָֹ

ּיאכל מה לֹו אין מצומצמים,אפּלּו שמזונותיו לֹו- היּו ואפ ּלּו ֲֲִִֵַַַָֹ
תורה]ספרים ספרי ו [- אסוררּבים. למכור אפּלּוכן רוצה אם ְְֲִִִַָ

תורה לקנות]לּקחכדייׁשןספר תורהּבֹו[- כיון חדׁש,ספר ִַָָָָ
הדמים. יפסדו ובינתיים חדש מיד יקנה ולא שיפשע שחוששים

אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין בדמיו לעֹולם להשתמש כדי ְְִֵֵֶֶָָָ
ּבדמיו  אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ּתֹורה ׁשּילמד ּדברים, ,לׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ

ראויה  שאינה אשה לשאת רוצה והוא בנים, לו יש כבר אם ואפילו

ובתנאי]והּואלילד, לֹו[- יהיה למּכר.ׁשּלא אחר ּדבר ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

ׁשּבלה ‚. ּתֹורה לקריאה,ספר ראוי נֹותנין ואינו ׁשּנפסל, אֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָ
חרׂש ּבכלי חרס]אֹותֹו זמן,[- הרבה שיישמר אֹותֹוכדי וקֹוברין ְְְִִִֶֶ

ליד]אצל חכמים,[- ּגניזתֹו.ּתלמיד היא [-מטּפחֹותוזֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָ
ׁשּבלּוה מעילי] בהן,ספרים להשתמש עוד ראוי אֹותן ואין עֹוׂשין ְִִֶָָָ

מצוה למת לו ּתכריכין ואין בדרך מושלך שהיה מישראל מת - ְְְִִִֵַָ
הציבור, על מוטלים שצרכיו ּגניזתן.קוברים היא ְְִִָָוזֹו

ׁשהּוכן„. מנת ּתיק בו ל על ּוהניח ּתֹורה, ּבֹוכבר ספר הּנח ְִֵֶֶַַָֻ
תורה, והארֹוןספר הּמטּפחֹות, תורה,וכן ספר בו שמניחים קודש ְְְִֵַָָָ

הּמגּדל הבימה]אֹו ּבֹו[- גבה]ׁשּמּניחין על אף [- ּתֹורה, ספר ְִִִֵֶֶַַַָָ
הּתיק ּבתֹו ׁשהּספר ּפי מה על את רק משמשת והבימה ְִִֵֶֶַַַ

תורה, הספר את ספר שמשמש עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
תורה ּתֹורה  ספרי שני שמוציאים ּתֹורה,ביום ספר עליו והּנח ְֵֶַָָָָֻ
שהובאוהּכל הדברים כל לזרקן,- ואסּור הן קדּׁשה ּתׁשמיׁשי ְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻ

נגנזין  ּכׁשּיּׁשברּו אֹו ּכׁשּיבלּו נקברים.אּלא הּבימֹות - אבל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָ
עליהן ו ׁשעֹומד הקודש ארון לפני ציבור הּספרשליח תורה אֹוחז ֲֵֵֵֵֶֶֶַ
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הטור] [כדעת יתפור לא שורות שלש בתוך התיבות וכל .שבין
וכו'. בגידין אלא אותן תופרין אין כתב הקרעים (שם) והרמ"א

העיקר  אבל האידנא, נוהגין וכן במשי, לתפרם שנוהגין 'וי"א

סק"ד) (שם הגר"א בביאור וראה אפשר'. אם בגידין לתפרם

זה  על להדביק .שתמה שמותר אומרים שיש (שם), הרמ"א כתב

לתפרו  שמותר קרע סוג זה אם מבחוץ, הקריעה על ובכל .קלף
צורתה. תשתנה או אחת אות תחסר שלא יזהר הקרעים
וכתב  האות. תיחלק שלא כן גם להיזהר שיש הוסיף (שם) ובשו"ע

ספר  את פוסל זה הרי הקרע, מחמת אות נחלקה שאם הרמ"א,

הקרע. מאחורי [קלף] שידביק מועיל ואין התורה,

א  שיוציא :הלכה שטוב סי"א), לב (סי' הרב בשו"ע כתב

וכן  שחושב. מה מספיק ולא תורה, ספר לשם שמעבד בשפתיו

לשם  שכותב בפיו שיוציא שצריך האזכרות לגבי סל"א) (שם כתב

השם. קדושת

ב  תורה.:הלכה ספר למכור לאדם (או"ח ואסור השו"ע כתב

תורה  הספר את הקדיש שלא שיחיד שאומר מי שיש ס"י), קנג סי'

ויש  שירצה, מה בדמיו ולעשות למכרו לו מותר ברבים, לקרוא

המתירים  שגם סק"ס), (שם ברורה המשנה כתב אמנם אוסרים.

אלו  בדמים ברכה סימן רואה שאינו תורה .מודים ספר מוכרין אין
בלבד. דברים לשני שגם אלא ס"א), רע סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

למכרו  מותר שבויים פדיון הביא .לצורך ס"ח) ס"א (אה"ע בשו"ע

בנים, כבר לו יש אם אפילו תורה ספר למכור יכול האם מחלוקת,

ספר  למכור אסור בנים כבר לו יש שאם או בנים, בת אשה לישא כדי

בנים. בת שאינה אשה ישא אלא בנים, בת אשה לישא בשביל תורה

ג  וכו'.:הלכה שבלה תורה (סי'ספר ברורה במשנה והוסיף

בעור  כתובים כשהם וכתובים נביאים הדין שהוא כב), ס"ק קנד

ובדיו. ובגלילה

ד  בהם :הלכה אין וכו' הספר אוחז עליהן שעומד הבימות
קדושת קדושה. בהם שאין סי"ד) רפב סי' (יו"ד השו"ע וכתב

הכנסת. בית קדושת בהם יש אבל תורה (או"ח ספר הרמ"א כתב

לה  אין הקודש, ארון לפני תולים שאנו שהפרוכת ס"ו), קנד סי'

הכנסת. בית קדושת אלא הארון קדושת

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בו, לקרוא אותו מוציאים ּבהןכאשר ׁשּכֹותבין כעין והּלּוחֹות - ְְִֶֶַָ
שמיועדים  הדברות, עשרת בהם שכתוב לוחות ְִלתינֹוק שני

קדּׁשה,בהם,להתלּמד ּבהן וכּיֹוצא וכן אין וזהב ּכסף רּמֹוני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין לנוי],ּבהן קדּׁשה [- ּתׁשמיׁשי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

להֹוציאן ואסּור בהםהן ּכן דבריל להשתמש אם אּלא חל, ְְְִִֵֵֶָָָֹ
אֹותן מנתמכר חּמׁש.על אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן לקנֹות ְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ספר‰. להּניח ספרתורה מּתר ּגּבי צריתורה,על ואין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
תורהלֹומר ספר להניח ּומּניחין שמותר החּמׁשים, ּגּבי על ִִִֵַַַַַָֻ

נביאים  מּניחין אין אבל ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָֻחּמׁשין
ּתֹורה, ספר ּגּבי על חּמׁשים ולא חּמׁשים ּגּבי על ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻּוכתּובים

והּגדֹות הלכֹות אפּלּו הּקדׁש ּכתבי חז"ל,וכל אגדות ספרי - ְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹ
אֹותן לזרק לחברו.אסּור שכותבים הּקמעיןכשמעבירם [-קלף ְְִִֵַָָֹ

ענינים] מיני לכל לסגולה לחש ּבהןעליו בהםׁשּיׁש שכתוב ענינים - ְִִֵֶֶָָ
ּכן  אם אּלא הּכּסא לבית ּבהן נכנסין אין הּקדׁש, ּכתבי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשל

מחּפֹות עטופות]היּו עֹור.[- ְָֻ

.Âּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו ּתֹורה ספר אדם יאחז עמו]לא לבית [- ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
הּכּסא  לבית אֹו ּפי הּמרחץ על אף הּקברֹות, לבית אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

תורהׁשהּוא הספר ׁשּלֹו.- הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחת ּכרּו ְְְְִִֶֶַַַָָ
ּבֹו יקרא שאינו ולא המת את בכך מבזה שהוא כיון תורה] בספר -] ְְִָֹ

המצוות, את לקיים אֹויכול הּקבר מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק ְְִִֶֶֶַַַַַַעד
הּמת  יאחזמן ולא הּכּסא, מּבית ּכׁשהּוא תורה הּספראת אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ

במטפחת,ערם מכוסה אינו התורה כשספר על - ליׁשב ואסּור  ְֵֵַָָֹ
עליה, ּתֹורה ׁשּספר גבוה מּטה מקום על מונח הספר אם ואפילו ִֵֶֶֶָָָָ

.יותר 
.Ê עד ּבֹו מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית

ּבכלי מהבית,ׁשּיֹוציאּנּו הּכלי ויּתן ּבכלי ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
לֹו מזּמן ׁשאינֹו תורה.אחר הספר עבור מיועד שאינו בכלי אבל - ְֲֵֵֶַָָֻ

היה לֹוהכליאם תורה,מזּמן לספר מיועד את אפּלּו- הכניס אם ְֲִִָָָֻ
ל  תורה הן הספר אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָעׂשרה

מועילים. ואינם לֹוחשובים, ׁשּיעׂשה עד תורהאֹו לספר מחּצה - ְֲִֶֶַַָ
טפחים. עׂשרה בתוך ּגבֹוהה כלי ידי על או מחיצה ידי על וההיתר ְְֲִָָָָ

רק  הוא אחרכלי, ּבית לֹו אין תורה,אם הספר את שם להניח ִִֵֵַַ
אחר ּבית לֹו יׁש אם תורה,אבל הספר את בו להניח יכול שהוא ֲִִֵֵַַָ

לׁשּמׁש תורהאסּור הספר את בו שיש ׁשּיֹוציאּנּובבית לבית עד ְִֵֶֶַַָ
.השני 

.Áּגֹויים ואפּלּו נּדֹות, אפּלּו הּטמאים, גזרו ּכל שחכמים ְֲֲִִִִִֵַַָ
כזבים, שמטמאים ו עליהם ּתֹורה, ספר לאחז מותרים מּתרין כן ְֱִֵֶֶָָֹֻ

טמאה  מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו, קדושים לקרֹות הם כי ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ
טומאה  כל ומסלקים ובתנאי]והּוא,וטהורים יהיּו[- ׁשּלא ְְִֶֹ

ידיהם  ירחצּו אּלא ּבטיט, מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֻֻידיהם
ּבֹו. יּגעּו ּכ ְְִַַָואחר

.Ëּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה תורה]ּכל הספר מהּלך,[- ְְֵֵֶֶֶַָָָ
מּפניו לעמד לכבדו,חּיב עֹומדין כדי הּכל ויישארו ויהיּו - ְְְֲִִִַַַָָָֹֹ

לעמוד  ּבֹוכולם מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד שהולך עד האיש - ְֲֵֶֶֶַַַֹ
תורה  הספר למקֹומֹועם תורה,הראוי ּכׁשּיּגיעּנּו הספר אֹושל ְְִִֶֶַ
ׁשּיתּכּסה ייעלם]עד תורה [- יהיּוהספר ּכ ואחר מעיניהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ליׁשב. ִֵֵָֻמּתרין

.Èמקֹום ּתֹורה לספר ליחד מקום מצוה תורה לספר לעשות - ְְְִֵֵֶַָָָ
מּדאיאת ּולכּבדמיוחד, יֹותר ּולהּדרֹו הּמקֹום הרבה אֹותֹו - ְְְִֵֵַַַַָ

הּברית שהרימאד, ׁשּבלּוחֹות הכוללים ּדברים הדברות עשרת - ְְְִִֶַָ
התורה  כל ׁשאת הן ספרכתובים הן ולכן וספרתורהּבכל תורה, ְְֵֵֵֵֶֶֶָ

תורה. הספר את לכבד ּכנגדמצוה אדם ירֹוק ּתֹורה,ה לא ספר ְֵֶֶֶָָָָֹ
רגליו יפׁשט ולא ּכנגּדֹו, ערותֹו יגּלה בזיון,ולא דרך כנגדו ְְְְְְְְִֶֶֶַַָָֹֹֹ

אחֹוריו יחזיר ולא ּכמּׂשֹוי, ראׁשֹו על יּניחּנּו עם ולא יעמוד - ְְְֲֲִִֶַַַַָֹֹֹ
ה ל גבו  היהכיוון ּכן אם אּלא ּתֹורה, תורה ספר ּגבֹוּההספר ְִֵֵֶֶַָָָָָ

טפחים עׂשרה ברשות מּמּנּו נמצא תורה שהספר הדבר נחשב שאז ְֲִִֶָָָ
.אחרת 

.‡È יּניח לא עּמֹו, ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
ויּניחּנּוה את  הּׂשק ּבתֹו ּתֹורה תורה ספר הספר עם השק את - ְְִֵֶֶַַַָ

עליו  וירּכב החמֹור ּגב בזיון,על דרך שזה היה כיון ואם ְְְֲִִַַַַָָָָ
מפחד]מתּפחד הּגּנבים[- תורה מן הספר את מּתר שייקחו ְִִִֵַַַָָֻ

עליו, ולרכב החמור גבי על שק בתוך תורה הספר את ְִואם להניח
ּפחד  ׁשם לּבֹומגנבים אין ּכנגד ּבחיקֹו כבוד מּניחֹו דרך שזה ְְִִֵֵֶֶַַַָ

|.והֹול הּבהמה על רֹוכב ְְְֵֵֵַַָוהּוא

לפני ׁשּיׁשב מי ּובאימה ה ּכל ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה ספר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
תורה ׁשכיון ּופחד, עֹולםהּוא הספר ּבאי לכל הּנאמן -העד ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָ
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ה  תורה.:הלכה ספר גבי על וכתובים נביאים מניחין אין
גבי  על כתובים להניח שמותר סי"ט), רפב סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

שכל  כריכות, בשתי מדובר זה שכל כתב, עוד להיפך. או נביאים

מותר. הכל אחד, בכרך כרוך הכל אם אבל עצמו, בפני כרוך ספר

ו  הקברות.:הלכה לבית מה או סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב

ייכנס  שלא להחמיר יש מחיצה לו שיש הקברות שבבית ס"א),

דעת. בלי קבר איזה של אמות ד' בתוך יתקרב שמא כלל, בתוכו

ז  אחר.:הלכה בכלי הכלי ויתן בכלי שיניחנו והשו"ע עד

רק  הוא כלי בתוך כלי של שההיתר כתב, ס"ח) רפב סי' (יו"ד

תורה  לספר מועיל אינו אך הקודש, כתבי ושאר עוד .לתפילין

טל  פרש שאם (שם) ככלי כתב חשוב בו שמונח הארגז על יתו
כלי  לו..בתוך מזומן שאינו אחר בכלי הכלי ובמשנה ויתן

כתב,ברורה  סק"ח) מ מיועד (סי' יהיה לא מהכלים שאחד שצריך
לא  כששניהם שכן וכל הפנימי, או החיצוני או תורה, לספר

מועיל. שזה תורה, לספר מיועדים

ט  וכו'.:הלכה מהלך כשהוא תורה ספר הרואה כתב כל
אף  תורה הספר קול השומע שגם ס"ב), רפב סי' (יו"ד הרמ"א

לעמוד  חייב אותו, רואה שאינו פי שבפני .על (שם) הרמ"א כתב
מחמירים. ויש לעמוד, צריך אין שלנו חומשים
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עשירי  פרק

למד‡. הקודמים,נמצאת בפרקים האמור ׁשעׂשרים מכל ְְִִֵֵֶֶָָ
את ּפֹוסל מהן אחד ׁשּכל הן ואם ה ּדברים ּתֹורה, ּספר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבֹו תורה נעׂשה בספר מן - ּכחּמׁש הּוא הרי מהן אחד ְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבהןחמישהה  ׁשּמלּמדין נגלל הּתינֹוקֹותאת חּמׁשין שאינו ְְִִִֶֶַַַָָֻ

תורה, ּברּבים כספר ּבֹו קֹורין ואין ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָֻואין
(א)לכתחילה, הן: טמאה ואּלּו ּבהמה עֹור על נכּתב .אם ְְְְִִֵֵֵֵַַָָ

עֹור על ׁשּנכּתב מעּבדבהמה(ב ) ׁשאינֹו עבר טהֹורה שלא - ְְְִֵֶֶַַָָֻ
העור  את שמחזק העיבוד תהליך ּבמקֹום (ד).את ׁשּלא ְְִִֶֶַֹׁשּנכּתב

לכתיבה ּכתיבה  כשר שאינו בצד שכתב - דהיינו הּגויל, עור על -] ְְִִַַָ
לשניים] עוביו את חילקו שלא ּבׂשר בהמה העור ּבמקֹום בצד - ְִָָ

הבהמה, לבשר סמוך הּקלף שהיה עור ועל של הפנימי החלק -] ְְַַָ
לשניים] עוביו את שחילקו ׂשערבהמה שהיה ּבמקֹום העור בצד - ְִֵָ

הבהמה. לשיער מקצתֹו(ה)סמוך תורה ׁשּנכ ּתב הספר על של ְְִִֶַַָ
(יג) אחרים. בצבעים או הּקלף, על ּומקצתֹו ְְְִִַַַָָהּגויל

אחת  אֹות אפּלּו (יד)ׁשהֹוסיף ּבאֹות . אֹות (טו)ׁשּנגעה . ְְֲִִֶֶַַָָ
שנהרסהׁשּנפסדה עּקר - ּכל ּתּקרא ׁשּלא עד אחת אֹות צּורת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

לקרותה, יכול אינו שהתינוק ּבין ש אֹו- אחרת, לאֹות ְְִֵֶֶֶַּתדמה
הּכתיבה עצמה,ּבעּקר הכתיבה ידי על נעשה הקלקול אם בין - ְְִִַַָ

ּבנקב נקב,ּבין ידי על נעשה הקלקול אם בין ּבין - ּבקרע, ּבין ְְֵֵֵֶֶֶַ
ונהרסה.ּבטׁשטּוׁש האות שנטשטשה הקריב (טז)- אֹו ׁשהרחיק ְְְְִִִִִֶ

הּתבה  ׁשּתראה עד לאֹות אֹות ּתבֹותלתינוקּבין על ּכׁשּתי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ההרחקה, ּתבֹותידי ׁשּתי אחתהנראותאֹו ּתבה ידי ּכמֹו על ְְֵֵֵַַָ

(יח)שקירבן  הּׁשירֹות . צּורת האזינו]ׁשּׁשּנה ושירת הים שירת -] ִִֶַַָ
'שירה' שכותבים הצורה כמו ולא הפרשיות שאר כמו (יט).שכתבן

הּכתב  ּבׁשאר הרגילות]ׁשּכתב בפרשות (כ)צורת ּכ[- ׁשירה. ְְְִִֶַַָָָָ
ּבגידי  ׁשּלא היריעֹות חיהׁשּתפר או ּכל בהמה ּוׁשאר טהֹורה. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

רק הּדברים הם לעיל בפרקים שנאמרו הפסולים, [-למצוה- ְְְִִַָָ
לעּכבו לכתחילה] .בדיעבד לא ְֵַֹ

ּגדֹולתורהספר·. וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין כפי ּכׁשר ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֻ
להלן והי"א)שיבואר ּתֹורה .(ה"י ספר למּכר לאדם ,ואסּור ְְִֵֶָָָָָֹ

ּיאכל מה לֹו אין מצומצמים,אפּלּו שמזונותיו לֹו- היּו ואפ ּלּו ֲֲִִֵַַַָֹ
תורה]ספרים ספרי ו [- אסוררּבים. למכור אפּלּוכן רוצה אם ְְֲִִִַָ

תורה לקנות]לּקחכדייׁשןספר תורהּבֹו[- כיון חדׁש,ספר ִַָָָָ
הדמים. יפסדו ובינתיים חדש מיד יקנה ולא שיפשע שחוששים

אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין בדמיו לעֹולם להשתמש כדי ְְִֵֵֶֶָָָ
ּבדמיו  אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ּתֹורה ׁשּילמד ּדברים, ,לׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ

ראויה  שאינה אשה לשאת רוצה והוא בנים, לו יש כבר אם ואפילו

ובתנאי]והּואלילד, לֹו[- יהיה למּכר.ׁשּלא אחר ּדבר ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

ׁשּבלה ‚. ּתֹורה לקריאה,ספר ראוי נֹותנין ואינו ׁשּנפסל, אֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָ
חרׂש ּבכלי חרס]אֹותֹו זמן,[- הרבה שיישמר אֹותֹוכדי וקֹוברין ְְְִִִֶֶ

ליד]אצל חכמים,[- ּגניזתֹו.ּתלמיד היא [-מטּפחֹותוזֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָ
ׁשּבלּוה מעילי] בהן,ספרים להשתמש עוד ראוי אֹותן ואין עֹוׂשין ְִִֶָָָ

מצוה למת לו ּתכריכין ואין בדרך מושלך שהיה מישראל מת - ְְְִִִֵַָ
הציבור, על מוטלים שצרכיו ּגניזתן.קוברים היא ְְִִָָוזֹו

ׁשהּוכן„. מנת ּתיק בו ל על ּוהניח ּתֹורה, ּבֹוכבר ספר הּנח ְִֵֶֶַַָֻ
תורה, והארֹוןספר הּמטּפחֹות, תורה,וכן ספר בו שמניחים קודש ְְְִֵַָָָ

הּמגּדל הבימה]אֹו ּבֹו[- גבה]ׁשּמּניחין על אף [- ּתֹורה, ספר ְִִִֵֶֶַַַָָ
הּתיק ּבתֹו ׁשהּספר ּפי מה על את רק משמשת והבימה ְִִֵֶֶַַַ

תורה, הספר את ספר שמשמש עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
תורה ּתֹורה  ספרי שני שמוציאים ּתֹורה,ביום ספר עליו והּנח ְֵֶַָָָָֻ
שהובאוהּכל הדברים כל לזרקן,- ואסּור הן קדּׁשה ּתׁשמיׁשי ְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻ

נגנזין  ּכׁשּיּׁשברּו אֹו ּכׁשּיבלּו נקברים.אּלא הּבימֹות - אבל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָ
עליהן ו ׁשעֹומד הקודש ארון לפני ציבור הּספרשליח תורה אֹוחז ֲֵֵֵֵֶֶֶַ
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הטור] [כדעת יתפור לא שורות שלש בתוך התיבות וכל .שבין
וכו'. בגידין אלא אותן תופרין אין כתב הקרעים (שם) והרמ"א

העיקר  אבל האידנא, נוהגין וכן במשי, לתפרם שנוהגין 'וי"א

סק"ד) (שם הגר"א בביאור וראה אפשר'. אם בגידין לתפרם

זה  על להדביק .שתמה שמותר אומרים שיש (שם), הרמ"א כתב

לתפרו  שמותר קרע סוג זה אם מבחוץ, הקריעה על ובכל .קלף
צורתה. תשתנה או אחת אות תחסר שלא יזהר הקרעים
וכתב  האות. תיחלק שלא כן גם להיזהר שיש הוסיף (שם) ובשו"ע

ספר  את פוסל זה הרי הקרע, מחמת אות נחלקה שאם הרמ"א,

הקרע. מאחורי [קלף] שידביק מועיל ואין התורה,

א  שיוציא :הלכה שטוב סי"א), לב (סי' הרב בשו"ע כתב

וכן  שחושב. מה מספיק ולא תורה, ספר לשם שמעבד בשפתיו

לשם  שכותב בפיו שיוציא שצריך האזכרות לגבי סל"א) (שם כתב

השם. קדושת

ב  תורה.:הלכה ספר למכור לאדם (או"ח ואסור השו"ע כתב

תורה  הספר את הקדיש שלא שיחיד שאומר מי שיש ס"י), קנג סי'

ויש  שירצה, מה בדמיו ולעשות למכרו לו מותר ברבים, לקרוא

המתירים  שגם סק"ס), (שם ברורה המשנה כתב אמנם אוסרים.

אלו  בדמים ברכה סימן רואה שאינו תורה .מודים ספר מוכרין אין
בלבד. דברים לשני שגם אלא ס"א), רע סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

למכרו  מותר שבויים פדיון הביא .לצורך ס"ח) ס"א (אה"ע בשו"ע

בנים, כבר לו יש אם אפילו תורה ספר למכור יכול האם מחלוקת,

ספר  למכור אסור בנים כבר לו יש שאם או בנים, בת אשה לישא כדי

בנים. בת שאינה אשה ישא אלא בנים, בת אשה לישא בשביל תורה

ג  וכו'.:הלכה שבלה תורה (סי'ספר ברורה במשנה והוסיף

בעור  כתובים כשהם וכתובים נביאים הדין שהוא כב), ס"ק קנד

ובדיו. ובגלילה

ד  בהם :הלכה אין וכו' הספר אוחז עליהן שעומד הבימות
קדושת קדושה. בהם שאין סי"ד) רפב סי' (יו"ד השו"ע וכתב

הכנסת. בית קדושת בהם יש אבל תורה (או"ח ספר הרמ"א כתב

לה  אין הקודש, ארון לפני תולים שאנו שהפרוכת ס"ו), קנד סי'

הכנסת. בית קדושת אלא הארון קדושת

z"qe dfefn ,oilitz zekld - dad` xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בו, לקרוא אותו מוציאים ּבהןכאשר ׁשּכֹותבין כעין והּלּוחֹות - ְְִֶֶַָ
שמיועדים  הדברות, עשרת בהם שכתוב לוחות ְִלתינֹוק שני

קדּׁשה,בהם,להתלּמד ּבהן וכּיֹוצא וכן אין וזהב ּכסף רּמֹוני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין לנוי],ּבהן קדּׁשה [- ּתׁשמיׁשי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

להֹוציאן ואסּור בהםהן ּכן דבריל להשתמש אם אּלא חל, ְְְִִֵֵֶָָָֹ
אֹותן מנתמכר חּמׁש.על אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן לקנֹות ְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ספר‰. להּניח ספרתורה מּתר ּגּבי צריתורה,על ואין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
תורהלֹומר ספר להניח ּומּניחין שמותר החּמׁשים, ּגּבי על ִִִֵַַַַַָֻ

נביאים  מּניחין אין אבל ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָֻחּמׁשין
ּתֹורה, ספר ּגּבי על חּמׁשים ולא חּמׁשים ּגּבי על ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻּוכתּובים

והּגדֹות הלכֹות אפּלּו הּקדׁש ּכתבי חז"ל,וכל אגדות ספרי - ְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹ
אֹותן לזרק לחברו.אסּור שכותבים הּקמעיןכשמעבירם [-קלף ְְִִֵַָָֹ

ענינים] מיני לכל לסגולה לחש ּבהןעליו בהםׁשּיׁש שכתוב ענינים - ְִִֵֶֶָָ
ּכן  אם אּלא הּכּסא לבית ּבהן נכנסין אין הּקדׁש, ּכתבי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשל

מחּפֹות עטופות]היּו עֹור.[- ְָֻ

.Âּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו ּתֹורה ספר אדם יאחז עמו]לא לבית [- ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
הּכּסא  לבית אֹו ּפי הּמרחץ על אף הּקברֹות, לבית אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

תורהׁשהּוא הספר ׁשּלֹו.- הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחת ּכרּו ְְְְִִֶֶַַַָָ
ּבֹו יקרא שאינו ולא המת את בכך מבזה שהוא כיון תורה] בספר -] ְְִָֹ

המצוות, את לקיים אֹויכול הּקבר מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק ְְִִֶֶֶַַַַַַעד
הּמת  יאחזמן ולא הּכּסא, מּבית ּכׁשהּוא תורה הּספראת אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ

במטפחת,ערם מכוסה אינו התורה כשספר על - ליׁשב ואסּור  ְֵֵַָָֹ
עליה, ּתֹורה ׁשּספר גבוה מּטה מקום על מונח הספר אם ואפילו ִֵֶֶֶָָָָ

.יותר 
.Ê עד ּבֹו מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית

ּבכלי מהבית,ׁשּיֹוציאּנּו הּכלי ויּתן ּבכלי ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
לֹו מזּמן ׁשאינֹו תורה.אחר הספר עבור מיועד שאינו בכלי אבל - ְֲֵֵֶַָָֻ

היה לֹוהכליאם תורה,מזּמן לספר מיועד את אפּלּו- הכניס אם ְֲִִָָָֻ
ל  תורה הן הספר אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָעׂשרה

מועילים. ואינם לֹוחשובים, ׁשּיעׂשה עד תורהאֹו לספר מחּצה - ְֲִֶֶַַָ
טפחים. עׂשרה בתוך ּגבֹוהה כלי ידי על או מחיצה ידי על וההיתר ְְֲִָָָָ

רק  הוא אחרכלי, ּבית לֹו אין תורה,אם הספר את שם להניח ִִֵֵַַ
אחר ּבית לֹו יׁש אם תורה,אבל הספר את בו להניח יכול שהוא ֲִִֵֵַַָ

לׁשּמׁש תורהאסּור הספר את בו שיש ׁשּיֹוציאּנּובבית לבית עד ְִֵֶֶַַָ
.השני 

.Áּגֹויים ואפּלּו נּדֹות, אפּלּו הּטמאים, גזרו ּכל שחכמים ְֲֲִִִִִֵַַָ
כזבים, שמטמאים ו עליהם ּתֹורה, ספר לאחז מותרים מּתרין כן ְֱִֵֶֶָָֹֻ

טמאה  מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו, קדושים לקרֹות הם כי ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ
טומאה  כל ומסלקים ובתנאי]והּוא,וטהורים יהיּו[- ׁשּלא ְְִֶֹ

ידיהם  ירחצּו אּלא ּבטיט, מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֻֻידיהם
ּבֹו. יּגעּו ּכ ְְִַַָואחר

.Ëּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה תורה]ּכל הספר מהּלך,[- ְְֵֵֶֶֶַָָָ
מּפניו לעמד לכבדו,חּיב עֹומדין כדי הּכל ויישארו ויהיּו - ְְְֲִִִַַַָָָֹֹ

לעמוד  ּבֹוכולם מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד שהולך עד האיש - ְֲֵֶֶֶַַַֹ
תורה  הספר למקֹומֹועם תורה,הראוי ּכׁשּיּגיעּנּו הספר אֹושל ְְִִֶֶַ
ׁשּיתּכּסה ייעלם]עד תורה [- יהיּוהספר ּכ ואחר מעיניהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ליׁשב. ִֵֵָֻמּתרין

.Èמקֹום ּתֹורה לספר ליחד מקום מצוה תורה לספר לעשות - ְְְִֵֵֶַָָָ
מּדאיאת ּולכּבדמיוחד, יֹותר ּולהּדרֹו הּמקֹום הרבה אֹותֹו - ְְְִֵֵַַַַָ

הּברית שהרימאד, ׁשּבלּוחֹות הכוללים ּדברים הדברות עשרת - ְְְִִֶַָ
התורה  כל ׁשאת הן ספרכתובים הן ולכן וספרתורהּבכל תורה, ְְֵֵֵֵֶֶֶָ

תורה. הספר את לכבד ּכנגדמצוה אדם ירֹוק ּתֹורה,ה לא ספר ְֵֶֶֶָָָָֹ
רגליו יפׁשט ולא ּכנגּדֹו, ערותֹו יגּלה בזיון,ולא דרך כנגדו ְְְְְְְְִֶֶֶַַָָֹֹֹ

אחֹוריו יחזיר ולא ּכמּׂשֹוי, ראׁשֹו על יּניחּנּו עם ולא יעמוד - ְְְֲֲִִֶַַַַָֹֹֹ
ה ל גבו  היהכיוון ּכן אם אּלא ּתֹורה, תורה ספר ּגבֹוּההספר ְִֵֵֶֶַָָָָָ

טפחים עׂשרה ברשות מּמּנּו נמצא תורה שהספר הדבר נחשב שאז ְֲִִֶָָָ
.אחרת 

.‡È יּניח לא עּמֹו, ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
ויּניחּנּוה את  הּׂשק ּבתֹו ּתֹורה תורה ספר הספר עם השק את - ְְִֵֶֶַַַָ

עליו  וירּכב החמֹור ּגב בזיון,על דרך שזה היה כיון ואם ְְְֲִִַַַַָָָָ
מפחד]מתּפחד הּגּנבים[- תורה מן הספר את מּתר שייקחו ְִִִֵַַַָָֻ

עליו, ולרכב החמור גבי על שק בתוך תורה הספר את ְִואם להניח
ּפחד  ׁשם לּבֹומגנבים אין ּכנגד ּבחיקֹו כבוד מּניחֹו דרך שזה ְְִִֵֵֶֶַַַָ

|.והֹול הּבהמה על רֹוכב ְְְֵֵֵַַָוהּוא

לפני ׁשּיׁשב מי ּובאימה ה ּכל ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה ספר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
תורה ׁשכיון ּופחד, עֹולםהּוא הספר ּבאי לכל הּנאמן -העד ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָ
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ה  תורה.:הלכה ספר גבי על וכתובים נביאים מניחין אין
גבי  על כתובים להניח שמותר סי"ט), רפב סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

שכל  כריכות, בשתי מדובר זה שכל כתב, עוד להיפך. או נביאים

מותר. הכל אחד, בכרך כרוך הכל אם אבל עצמו, בפני כרוך ספר

ו  הקברות.:הלכה לבית מה או סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב

ייכנס  שלא להחמיר יש מחיצה לו שיש הקברות שבבית ס"א),

דעת. בלי קבר איזה של אמות ד' בתוך יתקרב שמא כלל, בתוכו

ז  אחר.:הלכה בכלי הכלי ויתן בכלי שיניחנו והשו"ע עד

רק  הוא כלי בתוך כלי של שההיתר כתב, ס"ח) רפב סי' (יו"ד

תורה  לספר מועיל אינו אך הקודש, כתבי ושאר עוד .לתפילין

טל  פרש שאם (שם) ככלי כתב חשוב בו שמונח הארגז על יתו
כלי  לו..בתוך מזומן שאינו אחר בכלי הכלי ובמשנה ויתן

כתב,ברורה  סק"ח) מ מיועד (סי' יהיה לא מהכלים שאחד שצריך
לא  כששניהם שכן וכל הפנימי, או החיצוני או תורה, לספר

מועיל. שזה תורה, לספר מיועדים

ט  וכו'.:הלכה מהלך כשהוא תורה ספר הרואה כתב כל
אף  תורה הספר קול השומע שגם ס"ב), רפב סי' (יו"ד הרמ"א

לעמוד  חייב אותו, רואה שאינו פי שבפני .על (שם) הרמ"א כתב
מחמירים. ויש לעמוד, צריך אין שלנו חומשים



zivivקי zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שעובר  למי והעונש מצוותיה, שמקיים למי השכר על מעידה שהתורה

דבריה, כו)ׁשּנאמרעל לא, לעד',:(דברים ּב ׁשם 'והיה ְְְֱֵֶֶַָָָ
הראׁשֹונים חכמים אמרּו ּכחֹו. ּכפי מ"ו)ויכּבדּנּו פ"ד (אבות ְְְֲִִִִִֶַָָָֹ

הּתֹורה, את המחּלל ש ּכל יעשו על יהיהּגּופֹומהשמים מחּלל ְְֵֶַַַַָָָֻ
הּתֹורה  את המכּבד וכל בגילוי הּברּיֹות, ציווייה שמכבד - ְְְִֵֶַַַַָָ

בה, חוברו אשר והספרים החכמים, ויכבד המצוות, בעשיית זריזות

ש  מסייעים הּברּיֹותמכּביהיהּגּופֹומהשמים על הבריות ד - ְְִַַָֻ
.יכבדוהו 

דסּייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ה  טבת כ"ב שלישי יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

על  ציצית לעׂשֹות והיא אחת עׂשה מצות ציצית ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַהלכֹות
אּלּו ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור הּכסּות ְְְְִִִֵֵֵַַָָּכנפי

ראשון  פרק

ומחוברת]ענף‡. תלויה חוטים קבוצת ּכנף [- על ׁשעֹוׂשין ְִֶַַָָ
כנפותהּבגד ארבע בעל בגד פינת על עושים שישראל מּמין - ִִֶֶַ
זה -הּבגד  ענף מצמר, אותו עושים צמר של בבגד הּוא כגון ֶֶַ

לציצית בשםהּנקרא ּדֹומה ׁשהּוא מּפני -הראׁש'ציצית', ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹ
כמו  'ציצית' שנקרא הראש ג)ׁשּנאמרלשיער ח, 'וּיּקחני (יחזקאל ֱִִֵֶֶַַָ

ראׁשי' היוצאות ּבציצת הנפרדות שהשערות וכשם ראשי, בשער - ְִִִֹ
הבגד  מן היוצאים הנפרדים החוטים כך 'ציצית', נקראות הראש מן

'ציצית'. הּנקראנקראים הּוא הענף חכמים וזה 'לבן',בלשון ְְִֶֶַָָָָָ
לצבעֹו מצּוין אנּו ׁשאין הלבן מּפני בצבעו נשאר ואין .וממילא ְְְְְִִֵֵֵֶָָֻ

הּתֹורה  מן מנין הענף חכמים לחּוטי מדברי הוא מניינם אלא , ְְִִֵֶַָָָָ
להלן ו)[וכמבואר .](הלכה

הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט של ולֹוקחין כצבעו - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
תכלת, בצבע הענףהרקיע, על אֹותֹו הלבן וכֹורכין חוטי על - ְְִֶַָָ

[ולהלן הבגד מכנף ז)היוצאים הכריכה],(הלכה אופן ְוחּוט יתבאר
הּנקרא הּוא צבעו.'ּתכלת 'זה שם הּכריכֹות על למנין ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

הּתֹורהעם ׁשּכֹור מן  ׁשעּור זה מדרבנן חּוט רק .אלא ִִֵֶֶַָ

צּוּויֹותכלולים נמצאּו‚. ׁשּתי זֹו, ציוויים:ּבמצוה שני - ְְְְְִִִֵָ
הּכנףהראשון, על הבגד ׁשּיעׂשה חוטים]ענףשל קבוצת -] ֲֶֶַַַָָָָ

מּמּנה 'ציצית',יֹוצא הנקרא השניו והוא הענף הציווי על ׁשּיכר ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּתכלת, ממהחּוט נלמדים אלו לח)ׁשּנאמרוציוויים טו, (במדבר ְֱֵֶֶֶַ

ציצת להם ּתכלת',וכו''ועׂשּו ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
על  ענף לעשות הציווי את למדים ציצית' להם 'ועשו התיבות ומן

למדים  תכלת' פתיל הכנף ציצית על 'ונתנו התיבות ומן הבגד, כנף

הענף  על תכלת חוט לכרוך הציווי .את

הּלבן„. את מעּכב אינֹו התכלת הּתכלת חוט מצוות - ְְֵֵֵֶֶַַַָָ
הלבן, חוטי מצוות את מעכבת אינה מעּכב שבציצית אינֹו ְְֵֵַַָָוהּלבן

הּתכלת מצוות את את מעכבת אינה שבציצית הלבן חוטי ומצוות - ְֵֶֶַ
התכלת. אלו,ּכיצדחוט דינים ּתכלתהם לֹו ׁשאין  אדם הרי  - ְֲֵֵֵֵֶֶַ

תכלת, חוט לו לבּדֹושאין לבן הציצית עֹוׂשה חוטי כל את יעשה - ְֶַָָ
שהתכלת  הדין נאמר זה אופן [ועל תכלת חוט ללא לבד לבן בחוטי

הלבן]. את מעכב עׂשהאינו אם חוטיציצית וכן חוט ו לבן עם ְְִֵָָָָ
ו כהלכתה ּתכלת  כך , הּכנףאחר עד  ונתמעט הּלבן -נפסק ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הכנף  עד הלבן חוטי חוטונׁשארנחתכו ּכׁשר רק לבּדֹו, הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָ
הדין הציצית, נאמר זה אופן [ועל הלבן חוטי כל בה שנחתכו אף

התכלת] את מעכב אינו .שהלבן

מהן‰. אחד ׁשאין ּפי על התכלת]אף או הלבן מעּכב [- ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חברֹו מהם את אחד את רק לו יש אם גם ציצית מצוות את ומקיים ֲֵֶ

מהן  אחת שכל לומר מקום היה כן ואם הקודמת], בהלכה [כמבואר

והתכלת הלבן מקום מכל עצמה, בפני מצוה נחשבות אינןנחשבת ֵָ
מצוֹות, ׁשּיׁשהןאּלאׁשּתי טּלית והּלֹובׁש אחת, עׂשה מצות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

תכלת,לבן חוטיּבּה חוט בה ואין שיש אֹובלבד, טלית שלובש ָָָ
לבן,ּתכלת בה חוטי בה ואין בה אֹולבדה, שיש טלית שלובש ְֵֶ

ולבן]ׁשניהם  תכלת אלו ּכאחד [- אופנים בכל מצות , קּים הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָ
אחת  שאינם עׂשה פי על אף שבציצית והלבן שהתכלת ומניין . ֲֵַַ

שכך אחת, עשה מצוות אלא אינם זה את זה דרשו אמרּומעכבים - ְָ
הראׁשֹונים, בפסוקחכמים לט)נאמר טו, לכם (במדבר 'והיה ְֲִִִֶָָָָָ

יחיד,לציצת' בלשון 'והיה' שנאמר ומכך בלשון , 'והיו' נאמר ולא ְִִ
זה רבים, אחתהרי מצוה ׁשּׁשניהם והלבן מלּמד, שהתכלת - ְְְִֵֵֶֶַַַָ

אחת. עשה למצוות הּציצּיֹותנחשבים כנפות וארּבע שבארבע ְְִִַַַ
זֹו,הטלית, את זֹו הטלית מעּכבֹות ציציות ארבע בה שאין זמן וכל ְְֶַ

כיון למצוה, כשרה אחתאינה מצוה שארבעת ׁשארּבעּתן - ְְְִֶַַַַָָ
בפני  מצוה היא ציצית שכל אומרים ואין אחת, מצוה הן יחד הציציות

.עצמה 

.Âעֹוׂשין טּלית הּציצית?את ּכיצד ׁשל מּזוית מתחיל ְִִִִִִִֵֶַַַַָ
האריג סֹוף הציצית ׁשהיא את להטיל צריך כלומר, לזווית - סמוך ִִֶָָ

הבגד, כנף הוא ששם מּמּנההטלית, ישר ּומרחיק [בקו מהזווית - ְִִֶַָ
הבגד] אצּבעֹותלאורך ׁשלׁש על יתר שלש לא ממרחק יותר לא ְֵֶַָָָֹֹ
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ו  גודל.:הלכה מקשר פחות פסק ולא ס"ט) יא (סי' ובשו"ע

רש"י  [וכדעת הציפורן [סוף] עד אגודל מקשר הוא שהשיעור

שני  שיעור בערך שזהו הוסיף, סט"ז) (שם הרב ובשו"ע והטור].

קשר .אגודלים  כשיעור הרחיק שאם ס"י), יא (סי' השו"ע כתב

עד  הנקב והתקרב הבגד מחוטי חלק התנתקו מכן ולאחר אגודל

בשעה  כשיעור בו שהיה מפני כשר זה הרי מהשיעור, פחות כדי

שאם  הוסיף, סט"ז) יא (סי' הרב ובשו"ע הציצית. את שהטיל

כן  מחמת ונמצא הכנף, נתקפל הציצית חוטי את שקשר לאחר

כשר  זה הרי מהשיעור, פחות הבגד לסוף קרוב ואורך .שהנקב

יא  (סי' ובשו"ע אצבעות. מארבע פחות אין השמונה החוטים

נוהגים. וכן אגודלים, י"ב אורכם שיהיה אומרים שיש כתב, ס"ד)

את  בו שיכרוך כדי ארוך יותר יהיה החוטים מן שאחד כתב, ועוד

הציצית]הגדיל חוטי שאר הם .[- זמננו במידות אגודלים [י"ב

ס"מ] 28.8 וי"א ס"מ, או .24 אמה אפילו כן על יותר היו ואם

ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּגּודלאצבעות מּקׁשר ּפחֹות ולא שמהפרק -למעלה, מהשיעור ְְְִֶֶַָָָֹ
הציפורן, סוף עד האגודל של ׁשםהראשון ועושה ּומכניס כלומר, - ְִַָ

דרכו  ומשחיל זה במקום ּבאמצע נקב וכֹופלן חּוטין, ְְְְִֶַַָָָָארּבעה
משתלשל  חציים יהיה אלו חוטים שארבעה [כלומר לשניים אורכם

שכפלם  ואחרי השני], מצדו וחציים הבגד של אחד ְְִנמצאּומצד
מׁשלׁשלין  חּוטין הּקרןׁשמֹונה מן הבגד.ּתלּויין מכנף -ואר ְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֻ

הּׁשמֹונה שמונה,-החּוטין הם ועתה שכפלם החוטים של האורך ְִַַָ
מהם אחד כל היּושיעור ואם אצּבעֹות. מארּבע ּפחֹות ְְְִֵֵֶַַָָָאין

אפּלּוםארוכי החוטים  ּכן, על הוא יתר אורכם אֹואם אּמה ֲִֵֵַַָָ

ּכׁשרֹות. האצּבעֹותׁשּתים, ומידות,וכל שיעורים בענין שנאמרו ְְְְִֵֶַָָָ

אותן חּוט ּגּודל.א ּבמשערים החּוטין מּׁשמֹונת אחד ויהיה ְְְִִִֶֶַַַָָ
והּׁשבעה החוטים לבן חוטיןּתכלת, ארבעת מן שאחד כלומר, - ְְְִֵֶַָָָ

שמונה  והם שכפלם ולאחר בתכלת, חציו צבוע יהיה לטלית שמכניס

לבנים  הם השבעה ושאר תכלת מהם שאחד נמצא .חוטים,

.Ê הּלבן מן אחד חּוט הלבן ולֹוקח מחוטי לנקב - שהכניסם ְִֵֶַַָָָ
ּבֹוהטלית, אחתוכֹור אחד ּכריכה סיבוב החוט את ומסובב - ְְִֵַַָ

החּוטין ׁשאר בטלית על הּבגד שתלויים שסמוך ּבצד בצד - ְְִֶֶַַַַָ
עמו,ּומּניחֹולבגד, שכרך הלבן החוט את כך ו - חּוט אחר לֹוקח ְִֵַַ

ּבֹו וכֹור עמו]הּתכלת, ּכריכֹו[- ּבצדׁשּתי ׁשל ה ת ּכריכה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
ה  וקֹוׁשרהחוט הציצית.לבן, חוטי ּכריכֹות את הּׁשלׁש ואּלּו ְְְִֵֵַָָָֹ

שלאחריהם], הקשר [וכן החוטים על 'חליה'.שכורך הּנקראין ְְִִֵַָָֻהן

מעט חוליה,ּומרחיק ׁשנּיהמאותה חליה שלש ועֹוׂשה - ְְְְְִִֶַַָָֻ
לבּדֹוכריכות ּתכלת ׁשל לאחר ּבחּוט [וקושר תכלת חוט עם רק - ְְְֵֶֶַ

מעט מכן], השניה,ּומרחיק ׁשליׁשית מהחוליה חליה ועֹוׂשה ְְְְְִִִֶַַָֻ
מכן, לאחר וקושר תכלת, פתיל עם כריכות שלש בה, ְֵוכן כיוצא

תכלת, של בחוט כריכות שלש החוליות בכל חליה עושה ְַָֻעד
האחרונה,אחרֹונה  מהחוליה חוץ ׁשּתי - ּבּה ּכֹור ׁשהּוא ְֲֵֵֶַָָ

אחרֹונה  ּוכריכה ּתכלת, ׁשל בחוטּכריכֹות עושה ׁשל [שלישית] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
לבן,לבן, של בחוט האחרונה הכריכה את שעושה מּפני והטעם ְִֵָָ

ה ּבכבר ׁשהתחיל הראשונה,ןלב חוט ּבֹו,אף בכריכה מסּים ְְְִִֵֶַָָ
מֹורידין'הרי ׁש ולא ּבּקדׁש הלבן 'מעלין שחוט שמאחר - ְֲִִִֶֶַַֹֹ

יסיים  לא שאם נמצא הציצית, כריכות את עמו שמתחיל בכך הוחשב

ההתחלה. מחשיבות הציצית של הסיום חשיבות את הוריד עמו,

יתחיל הכריכות ולּמה הכריכות ּבלבןאת כל את יעשה ולא ְְְִַָָָָ
לּכנף בתכלת? סמּו ׁשּיהא מ ּכדי חוט הואיל מינּה,הטלית ולכן ְְִֵֵֶַָָָָ

לכנף, הסמוכה הראשונה הכריכה את עושה לבנות, הן הטליתות ורוב

הטלית. ממין שהוא לבן עֹוׂשהמחוט הּוא זֹו ּדר את ועל ְֶֶֶַ
הּכנפֹותכל ּבהחוליות הטלית ארּבע .של ְְְַַַָ

.Áעֹוׂשה הּוא חליֹות ש ּכּמה הציצית לא על ּכנף? ּבכל ְְֶַָָָָֹֻ
מּׁשבע עׂשרהחוליות,ּפחֹות ׁשלׁש על יתר וזֹוחוליות,ולא ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹ

מצו  הּמבחרהיא מן חוליות.ה עשרה לשלש שבע בין לכרוך ְְִִִַָָֻ
ּכראם בדיעבד ּו ו הענף על לא ּכׁשרה. אחת, חליה כן אּלא ְְְִֵֶַַַָָָָֹֻ

ש אם עד הכריכות על הּציצית הוסיף רב על הּתכלת על ּכר - ְִִִֵֶַַַַָֹ
הציצית הרי המשתלשלים, הציצית חוטי של אורכם ְֵָּכׁשרה.רוב

ּתכלת היא ונֹויי לכתחילה ציצית ומצוות החליֹות - ּכל ׁשּיהיּו ְְְְִֵֵֶֶַָֻ
והקשרים- המׁשלׁשליןהכריכות החּוטין בשליש ּבׁשליׁש רק - ְְְִִִִַַָֻ

הטלית, מן המשתלשלים החוטים אורך של ְֵׁשני שאר ּוהעליון
יישארו ׁשליׁשיהן החוטים, אורך תלויה.ענףשל חוטים קבוצת - ְִֵֶָָ

לפרדֹו ודבוקים וצרי סבוכים יהיו שלא הענף חוטי את להפריד - ְְְִָָ
בזה, ׁשּיהיהזה נראה עד הראׁשהענף ׂשער כעין ּכציצית - ְְִִִֵֶֶַָָֹ

לזו  זו צמודות השערות שמלמטה הגויים, של שיער בלורית

בציצי  כך מזו, זו מופרדות הם הענף ומלמעלה חוטי את להפריד יש ת

מזה  .זה

.Ëמחוטי העֹוׂשה שאין ּתכלת,חוטּבלאבלבדלבן ציצית כגון ְְֵֶֶָָָֹ
תכלת, החּוטיןלו מּׁשמֹונת אחד מהטלית,לֹוקח המשתלשלים ְִִֵֶַַַָ

ׁשליׁשן עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו מהם,וכֹור שליש עד - ְְְִִֵַַַָָ
ׁשליׁשיהן ׁשני שיישארו ּומּניח החוטים של השליש שני את - ְְִִֵֵֶַַ

תלויה.ענף חוטים קבוצת זֹו- כשאין ּוכריכה לבדו בלבן שכורך ְִָָָ
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להאריכם  שיכול ס"ט), יא (סי' הרב בשו"ע וכתב כשרות. שתים

החוטים  ייפסקו אם שאפילו כדי כן, לעשות וטוב שירצה, כפי

אגודלים  י"ב שיעור בהם וכתב .יישאר בגודל. האצבעות וכל

שבאגודל  הרחב במקום שמודדים ס"ה), (סי"א הרב .בשו"ע

ובשו"ע  לבן. והשבעה תכלת חוט החוטים משמונת אחד ויהיה

שהתכלת בזמן ציצית שמצוות כתב, ס"א) יא (סי' מצוי,הרב היה

לבן. חוטי ושני תכלת חוטי שני שייקח

ז  וכו'.:הלכה אחת כריכה בו וכורך הלבן מן אחד חוט ולוקח
זה  מצד חוטים ארבעה שייקח סי"ד), יא (סי' השו"ע וכתב

ואחר  זה, גב על זה פעמים שני ויקשור זה, מצד חוטים וארבעה

החוטים  שבעת סביב כריכות קצת הארוך החוט עם יכרוך כך

וכורך  וחוזר זה גב על זה פעמים שתי וקושר ואילו .האחרים

כתב, סי"ד) יא (סי' ובשו"ע חוליה. הנקראין הן כריכות השלש

הראשון  הקשר שבין בחלל -] ראשון באוויר לכרוך שנוהגים

י"ג. וברביעי י"א ובשלישי ט', שני ובאוויר כריכות, ז' לשני]

כריכות, ח' כורכים שני שבאוויר כתב, ל) סעיף (שם הרב ובשו"ע

אחד' 'הוי"ה כמנין ל"ט למספר עולות יחד הכריכות בשו"ע .וכל

שבכל  הכריכות את לכרוך נוהגים שיש כתב, סל"א) יא (סי' הרב

כריכות  שלש שכרך לאחר דהיינו חוליות, חוליות ואוויר אוויר

אוויר  באותו כריכות ג' ויכרוך ויחזור מעט, ירחיק הראשונות

לזה  ויצרף הראשון באוויר אחת כריכה יכרוך כך ואחר עצמו,

וכן  נוספות, כריכות ג' ויכרוך וירחיק השני, מהאוויר כריכות שתי

קטנות  חוליות בי"ג כריכות הל"ט כלות עד עשיית .יעשה [באופן

וראה  קהילות, של שונים מנהגים ישנם ביניהן וההרחקה החוליות

דברי  על המבוסס תימן מנהג את ד) סי' (או"ח יצחק עולת בשו"ת

בהרחבה]. שם עיין הרמב"ם,

ט  רצה :הלכה ואם בידו הרשות וכו' חוליות לכרוך רצה אם
עושה. חוליות מנין בלא כתב,לכרוך סי"ד) יא (סי' ובשו"ע

כפולים, קשרים לחמש שישלים עד וקשרים כריכות שיעשה

כריכות. מלאים ביניהם אווירים וארבעה
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שעובר  למי והעונש מצוותיה, שמקיים למי השכר על מעידה שהתורה

דבריה, כו)ׁשּנאמרעל לא, לעד',:(דברים ּב ׁשם 'והיה ְְְֱֵֶֶַָָָ
הראׁשֹונים חכמים אמרּו ּכחֹו. ּכפי מ"ו)ויכּבדּנּו פ"ד (אבות ְְְֲִִִִִֶַָָָֹ

הּתֹורה, את המחּלל ש ּכל יעשו על יהיהּגּופֹומהשמים מחּלל ְְֵֶַַַַָָָֻ
הּתֹורה  את המכּבד וכל בגילוי הּברּיֹות, ציווייה שמכבד - ְְְִֵֶַַַַָָ

בה, חוברו אשר והספרים החכמים, ויכבד המצוות, בעשיית זריזות

ש  מסייעים הּברּיֹותמכּביהיהּגּופֹומהשמים על הבריות ד - ְְִַַָֻ
.יכבדוהו 

דסּייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ה  טבת כ"ב שלישי יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

על  ציצית לעׂשֹות והיא אחת עׂשה מצות ציצית ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַהלכֹות
אּלּו ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור הּכסּות ְְְְִִִֵֵֵַַָָּכנפי

ראשון  פרק

ומחוברת]ענף‡. תלויה חוטים קבוצת ּכנף [- על ׁשעֹוׂשין ְִֶַַָָ
כנפותהּבגד ארבע בעל בגד פינת על עושים שישראל מּמין - ִִֶֶַ
זה -הּבגד  ענף מצמר, אותו עושים צמר של בבגד הּוא כגון ֶֶַ

לציצית בשםהּנקרא ּדֹומה ׁשהּוא מּפני -הראׁש'ציצית', ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹ
כמו  'ציצית' שנקרא הראש ג)ׁשּנאמרלשיער ח, 'וּיּקחני (יחזקאל ֱִִֵֶֶַַָ

ראׁשי' היוצאות ּבציצת הנפרדות שהשערות וכשם ראשי, בשער - ְִִִֹ
הבגד  מן היוצאים הנפרדים החוטים כך 'ציצית', נקראות הראש מן

'ציצית'. הּנקראנקראים הּוא הענף חכמים וזה 'לבן',בלשון ְְִֶֶַָָָָָ
לצבעֹו מצּוין אנּו ׁשאין הלבן מּפני בצבעו נשאר ואין .וממילא ְְְְְִִֵֵֵֶָָֻ

הּתֹורה  מן מנין הענף חכמים לחּוטי מדברי הוא מניינם אלא , ְְִִֵֶַָָָָ
להלן ו)[וכמבואר .](הלכה

הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט של ולֹוקחין כצבעו - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
תכלת, בצבע הענףהרקיע, על אֹותֹו הלבן וכֹורכין חוטי על - ְְִֶַָָ

[ולהלן הבגד מכנף ז)היוצאים הכריכה],(הלכה אופן ְוחּוט יתבאר
הּנקרא הּוא צבעו.'ּתכלת 'זה שם הּכריכֹות על למנין ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

הּתֹורהעם ׁשּכֹור מן  ׁשעּור זה מדרבנן חּוט רק .אלא ִִֵֶֶַָ

צּוּויֹותכלולים נמצאּו‚. ׁשּתי זֹו, ציוויים:ּבמצוה שני - ְְְְְִִִֵָ
הּכנףהראשון, על הבגד ׁשּיעׂשה חוטים]ענףשל קבוצת -] ֲֶֶַַַָָָָ

מּמּנה 'ציצית',יֹוצא הנקרא השניו והוא הענף הציווי על ׁשּיכר ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּתכלת, ממהחּוט נלמדים אלו לח)ׁשּנאמרוציוויים טו, (במדבר ְֱֵֶֶֶַ

ציצת להם ּתכלת',וכו''ועׂשּו ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
על  ענף לעשות הציווי את למדים ציצית' להם 'ועשו התיבות ומן

למדים  תכלת' פתיל הכנף ציצית על 'ונתנו התיבות ומן הבגד, כנף

הענף  על תכלת חוט לכרוך הציווי .את

הּלבן„. את מעּכב אינֹו התכלת הּתכלת חוט מצוות - ְְֵֵֵֶֶַַַָָ
הלבן, חוטי מצוות את מעכבת אינה מעּכב שבציצית אינֹו ְְֵֵַַָָוהּלבן

הּתכלת מצוות את את מעכבת אינה שבציצית הלבן חוטי ומצוות - ְֵֶֶַ
התכלת. אלו,ּכיצדחוט דינים ּתכלתהם לֹו ׁשאין  אדם הרי  - ְֲֵֵֵֵֶֶַ

תכלת, חוט לו לבּדֹושאין לבן הציצית עֹוׂשה חוטי כל את יעשה - ְֶַָָ
שהתכלת  הדין נאמר זה אופן [ועל תכלת חוט ללא לבד לבן בחוטי

הלבן]. את מעכב עׂשהאינו אם חוטיציצית וכן חוט ו לבן עם ְְִֵָָָָ
ו כהלכתה ּתכלת  כך , הּכנףאחר עד  ונתמעט הּלבן -נפסק ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הכנף  עד הלבן חוטי חוטונׁשארנחתכו ּכׁשר רק לבּדֹו, הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָ
הדין הציצית, נאמר זה אופן [ועל הלבן חוטי כל בה שנחתכו אף

התכלת] את מעכב אינו .שהלבן

מהן‰. אחד ׁשאין ּפי על התכלת]אף או הלבן מעּכב [- ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חברֹו מהם את אחד את רק לו יש אם גם ציצית מצוות את ומקיים ֲֵֶ

מהן  אחת שכל לומר מקום היה כן ואם הקודמת], בהלכה [כמבואר

והתכלת הלבן מקום מכל עצמה, בפני מצוה נחשבות אינןנחשבת ֵָ
מצוֹות, ׁשּיׁשהןאּלאׁשּתי טּלית והּלֹובׁש אחת, עׂשה מצות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

תכלת,לבן חוטיּבּה חוט בה ואין שיש אֹובלבד, טלית שלובש ָָָ
לבן,ּתכלת בה חוטי בה ואין בה אֹולבדה, שיש טלית שלובש ְֵֶ

ולבן]ׁשניהם  תכלת אלו ּכאחד [- אופנים בכל מצות , קּים הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָ
אחת  שאינם עׂשה פי על אף שבציצית והלבן שהתכלת ומניין . ֲֵַַ

שכך אחת, עשה מצוות אלא אינם זה את זה דרשו אמרּומעכבים - ְָ
הראׁשֹונים, בפסוקחכמים לט)נאמר טו, לכם (במדבר 'והיה ְֲִִִֶָָָָָ

יחיד,לציצת' בלשון 'והיה' שנאמר ומכך בלשון , 'והיו' נאמר ולא ְִִ
זה רבים, אחתהרי מצוה ׁשּׁשניהם והלבן מלּמד, שהתכלת - ְְְִֵֵֶֶַַַָ

אחת. עשה למצוות הּציצּיֹותנחשבים כנפות וארּבע שבארבע ְְִִַַַ
זֹו,הטלית, את זֹו הטלית מעּכבֹות ציציות ארבע בה שאין זמן וכל ְְֶַ

כיון למצוה, כשרה אחתאינה מצוה שארבעת ׁשארּבעּתן - ְְְִֶַַַַָָ
בפני  מצוה היא ציצית שכל אומרים ואין אחת, מצוה הן יחד הציציות

.עצמה 

.Âעֹוׂשין טּלית הּציצית?את ּכיצד ׁשל מּזוית מתחיל ְִִִִִִִֵֶַַַַָ
האריג סֹוף הציצית ׁשהיא את להטיל צריך כלומר, לזווית - סמוך ִִֶָָ

הבגד, כנף הוא ששם מּמּנההטלית, ישר ּומרחיק [בקו מהזווית - ְִִֶַָ
הבגד] אצּבעֹותלאורך ׁשלׁש על יתר שלש לא ממרחק יותר לא ְֵֶַָָָֹֹ
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ו  גודל.:הלכה מקשר פחות פסק ולא ס"ט) יא (סי' ובשו"ע

רש"י  [וכדעת הציפורן [סוף] עד אגודל מקשר הוא שהשיעור

שני  שיעור בערך שזהו הוסיף, סט"ז) (שם הרב ובשו"ע והטור].

קשר .אגודלים  כשיעור הרחיק שאם ס"י), יא (סי' השו"ע כתב

עד  הנקב והתקרב הבגד מחוטי חלק התנתקו מכן ולאחר אגודל

בשעה  כשיעור בו שהיה מפני כשר זה הרי מהשיעור, פחות כדי

שאם  הוסיף, סט"ז) יא (סי' הרב ובשו"ע הציצית. את שהטיל

כן  מחמת ונמצא הכנף, נתקפל הציצית חוטי את שקשר לאחר

כשר  זה הרי מהשיעור, פחות הבגד לסוף קרוב ואורך .שהנקב

יא  (סי' ובשו"ע אצבעות. מארבע פחות אין השמונה החוטים

נוהגים. וכן אגודלים, י"ב אורכם שיהיה אומרים שיש כתב, ס"ד)

את  בו שיכרוך כדי ארוך יותר יהיה החוטים מן שאחד כתב, ועוד

הציצית]הגדיל חוטי שאר הם .[- זמננו במידות אגודלים [י"ב

ס"מ] 28.8 וי"א ס"מ, או .24 אמה אפילו כן על יותר היו ואם

ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּגּודלאצבעות מּקׁשר ּפחֹות ולא שמהפרק -למעלה, מהשיעור ְְְִֶֶַָָָֹ
הציפורן, סוף עד האגודל של ׁשםהראשון ועושה ּומכניס כלומר, - ְִַָ

דרכו  ומשחיל זה במקום ּבאמצע נקב וכֹופלן חּוטין, ְְְְִֶַַָָָָארּבעה
משתלשל  חציים יהיה אלו חוטים שארבעה [כלומר לשניים אורכם

שכפלם  ואחרי השני], מצדו וחציים הבגד של אחד ְְִנמצאּומצד
מׁשלׁשלין  חּוטין הּקרןׁשמֹונה מן הבגד.ּתלּויין מכנף -ואר ְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֻ

הּׁשמֹונה שמונה,-החּוטין הם ועתה שכפלם החוטים של האורך ְִַַָ
מהם אחד כל היּושיעור ואם אצּבעֹות. מארּבע ּפחֹות ְְְִֵֵֶַַָָָאין

אפּלּוםארוכי החוטים  ּכן, על הוא יתר אורכם אֹואם אּמה ֲִֵֵַַָָ

ּכׁשרֹות. האצּבעֹותׁשּתים, ומידות,וכל שיעורים בענין שנאמרו ְְְְִֵֶַָָָ

אותן חּוט ּגּודל.א ּבמשערים החּוטין מּׁשמֹונת אחד ויהיה ְְְִִִֶֶַַַָָ
והּׁשבעה החוטים לבן חוטיןּתכלת, ארבעת מן שאחד כלומר, - ְְְִֵֶַָָָ

שמונה  והם שכפלם ולאחר בתכלת, חציו צבוע יהיה לטלית שמכניס

לבנים  הם השבעה ושאר תכלת מהם שאחד נמצא .חוטים,

.Ê הּלבן מן אחד חּוט הלבן ולֹוקח מחוטי לנקב - שהכניסם ְִֵֶַַָָָ
ּבֹוהטלית, אחתוכֹור אחד ּכריכה סיבוב החוט את ומסובב - ְְִֵַַָ

החּוטין ׁשאר בטלית על הּבגד שתלויים שסמוך ּבצד בצד - ְְִֶֶַַַַָ
עמו,ּומּניחֹולבגד, שכרך הלבן החוט את כך ו - חּוט אחר לֹוקח ְִֵַַ

ּבֹו וכֹור עמו]הּתכלת, ּכריכֹו[- ּבצדׁשּתי ׁשל ה ת ּכריכה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
ה  וקֹוׁשרהחוט הציצית.לבן, חוטי ּכריכֹות את הּׁשלׁש ואּלּו ְְְִֵֵַָָָֹ

שלאחריהם], הקשר [וכן החוטים על 'חליה'.שכורך הּנקראין ְְִִֵַָָֻהן

מעט חוליה,ּומרחיק ׁשנּיהמאותה חליה שלש ועֹוׂשה - ְְְְְִִֶַַָָֻ
לבּדֹוכריכות ּתכלת ׁשל לאחר ּבחּוט [וקושר תכלת חוט עם רק - ְְְֵֶֶַ

מעט מכן], השניה,ּומרחיק ׁשליׁשית מהחוליה חליה ועֹוׂשה ְְְְְִִִֶַַָֻ
מכן, לאחר וקושר תכלת, פתיל עם כריכות שלש בה, ְֵוכן כיוצא

תכלת, של בחוט כריכות שלש החוליות בכל חליה עושה ְַָֻעד
האחרונה,אחרֹונה  מהחוליה חוץ ׁשּתי - ּבּה ּכֹור ׁשהּוא ְֲֵֵֶַָָ

אחרֹונה  ּוכריכה ּתכלת, ׁשל בחוטּכריכֹות עושה ׁשל [שלישית] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
לבן,לבן, של בחוט האחרונה הכריכה את שעושה מּפני והטעם ְִֵָָ

ה ּבכבר ׁשהתחיל הראשונה,ןלב חוט ּבֹו,אף בכריכה מסּים ְְְִִֵֶַָָ
מֹורידין'הרי ׁש ולא ּבּקדׁש הלבן 'מעלין שחוט שמאחר - ְֲִִִֶֶַַֹֹ

יסיים  לא שאם נמצא הציצית, כריכות את עמו שמתחיל בכך הוחשב

ההתחלה. מחשיבות הציצית של הסיום חשיבות את הוריד עמו,

יתחיל הכריכות ולּמה הכריכות ּבלבןאת כל את יעשה ולא ְְְִַָָָָ
לּכנף בתכלת? סמּו ׁשּיהא מ ּכדי חוט הואיל מינּה,הטלית ולכן ְְִֵֵֶַָָָָ

לכנף, הסמוכה הראשונה הכריכה את עושה לבנות, הן הטליתות ורוב

הטלית. ממין שהוא לבן עֹוׂשהמחוט הּוא זֹו ּדר את ועל ְֶֶֶַ
הּכנפֹותכל ּבהחוליות הטלית ארּבע .של ְְְַַַָ

.Áעֹוׂשה הּוא חליֹות ש ּכּמה הציצית לא על ּכנף? ּבכל ְְֶַָָָָֹֻ
מּׁשבע עׂשרהחוליות,ּפחֹות ׁשלׁש על יתר וזֹוחוליות,ולא ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹ

מצו  הּמבחרהיא מן חוליות.ה עשרה לשלש שבע בין לכרוך ְְִִִַָָֻ
ּכראם בדיעבד ּו ו הענף על לא ּכׁשרה. אחת, חליה כן אּלא ְְְִֵֶַַַָָָָֹֻ

ש אם עד הכריכות על הּציצית הוסיף רב על הּתכלת על ּכר - ְִִִֵֶַַַַָֹ
הציצית הרי המשתלשלים, הציצית חוטי של אורכם ְֵָּכׁשרה.רוב

ּתכלת היא ונֹויי לכתחילה ציצית ומצוות החליֹות - ּכל ׁשּיהיּו ְְְְִֵֵֶֶַָֻ
והקשרים- המׁשלׁשליןהכריכות החּוטין בשליש ּבׁשליׁש רק - ְְְִִִִַַָֻ

הטלית, מן המשתלשלים החוטים אורך של ְֵׁשני שאר ּוהעליון
יישארו ׁשליׁשיהן החוטים, אורך תלויה.ענףשל חוטים קבוצת - ְִֵֶָָ

לפרדֹו ודבוקים וצרי סבוכים יהיו שלא הענף חוטי את להפריד - ְְְִָָ
בזה, ׁשּיהיהזה נראה עד הראׁשהענף ׂשער כעין ּכציצית - ְְִִִֵֶֶַָָֹ

לזו  זו צמודות השערות שמלמטה הגויים, של שיער בלורית

בציצי  כך מזו, זו מופרדות הם הענף ומלמעלה חוטי את להפריד יש ת

מזה  .זה

.Ëמחוטי העֹוׂשה שאין ּתכלת,חוטּבלאבלבדלבן ציצית כגון ְְֵֶֶָָָֹ
תכלת, החּוטיןלו מּׁשמֹונת אחד מהטלית,לֹוקח המשתלשלים ְִִֵֶַַַָ

ׁשליׁשן עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו מהם,וכֹור שליש עד - ְְְִִֵַַַָָ
ׁשליׁשיהן ׁשני שיישארו ּומּניח החוטים של השליש שני את - ְְִִֵֵֶַַ

תלויה.ענף חוטים קבוצת זֹו- כשאין ּוכריכה לבדו בלבן שכורך ְִָָָ
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להאריכם  שיכול ס"ט), יא (סי' הרב בשו"ע וכתב כשרות. שתים

החוטים  ייפסקו אם שאפילו כדי כן, לעשות וטוב שירצה, כפי

אגודלים  י"ב שיעור בהם וכתב .יישאר בגודל. האצבעות וכל

שבאגודל  הרחב במקום שמודדים ס"ה), (סי"א הרב .בשו"ע

ובשו"ע  לבן. והשבעה תכלת חוט החוטים משמונת אחד ויהיה

שהתכלת בזמן ציצית שמצוות כתב, ס"א) יא (סי' מצוי,הרב היה

לבן. חוטי ושני תכלת חוטי שני שייקח

ז  וכו'.:הלכה אחת כריכה בו וכורך הלבן מן אחד חוט ולוקח
זה  מצד חוטים ארבעה שייקח סי"ד), יא (סי' השו"ע וכתב

ואחר  זה, גב על זה פעמים שני ויקשור זה, מצד חוטים וארבעה

החוטים  שבעת סביב כריכות קצת הארוך החוט עם יכרוך כך

וכורך  וחוזר זה גב על זה פעמים שתי וקושר ואילו .האחרים

כתב, סי"ד) יא (סי' ובשו"ע חוליה. הנקראין הן כריכות השלש

הראשון  הקשר שבין בחלל -] ראשון באוויר לכרוך שנוהגים

י"ג. וברביעי י"א ובשלישי ט', שני ובאוויר כריכות, ז' לשני]

כריכות, ח' כורכים שני שבאוויר כתב, ל) סעיף (שם הרב ובשו"ע

אחד' 'הוי"ה כמנין ל"ט למספר עולות יחד הכריכות בשו"ע .וכל

שבכל  הכריכות את לכרוך נוהגים שיש כתב, סל"א) יא (סי' הרב

כריכות  שלש שכרך לאחר דהיינו חוליות, חוליות ואוויר אוויר

אוויר  באותו כריכות ג' ויכרוך ויחזור מעט, ירחיק הראשונות

לזה  ויצרף הראשון באוויר אחת כריכה יכרוך כך ואחר עצמו,

וכן  נוספות, כריכות ג' ויכרוך וירחיק השני, מהאוויר כריכות שתי

קטנות  חוליות בי"ג כריכות הל"ט כלות עד עשיית .יעשה [באופן

וראה  קהילות, של שונים מנהגים ישנם ביניהן וההרחקה החוליות

דברי  על המבוסס תימן מנהג את ד) סי' (או"ח יצחק עולת בשו"ת

בהרחבה]. שם עיין הרמב"ם,

ט  רצה :הלכה ואם בידו הרשות וכו' חוליות לכרוך רצה אם
עושה. חוליות מנין בלא כתב,לכרוך סי"ד) יא (סי' ובשו"ע

כפולים, קשרים לחמש שישלים עד וקשרים כריכות שיעשה

כריכות. מלאים ביניהם אווירים וארבעה
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תכלת, ׁשּכֹורלו ּכעין חליֹות חליֹות אֹותּה לכר רצה ְְְְִִֵֵֶָָָֹֻֻאם

פעמים ּבתכלת, כמה כן ויחזור וקשר כריכות שלש שיעשה דהיינו ְִֵֶ

הקודמת], בהלכה מנהגנּו.[כמבואר הּוא וזה ּבידֹו, ְְְְִֵֶָָָהרׁשּות

חליֹות מנין ּבלא לכר רצה הכריכות ואם כל את לעשות אלא ְְְְְִִִַָָֹֹֻ

אחד, כן.עֹוׂשהברצף לעשות רשאי ּדבר- ׁשל הדבר ּכללֹו - ְֶֶָָָ
ש  הוא, האופנים בשני עליו להקפיד שיש את יתּכּוןהעיקרי יכוון -] ְִֵַ

-מעשיו] ׁשליׁש הּכרּו שליש להיֹות הכרוך החלק מאורך שיהיה ְְִִַָ

יהיהוהענףהחוטים, כרוך ׁשליׁשיםהלא החוטים.ׁשני מאורך ְְְִִֵֶָָ

מי מדקּדקהוא שמנהגו ויׁש זהב ׁשאינֹו הכרוך [-ּדבר שהחלק ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

מהענף] שליש החּוטין לבן.חוטיּביהיה רב על הּלבן ּכר ואם ְְִִַַַַָָָָָֹ

כריכה, בלי ענף מעט אחת והשאיר חליה אּלא ּכר ׁשּלא ְֶֶַַַָָָֹֻאֹו
לאחריה], קשר ְֵָּכׁשרה.[ועשה

.È הּלבן חּוטי הּתכלת אחד חּוטי הלבן ואחד חוטי בין - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

התכלת,שבציצית  חוטי ׁשזּוריןובין לעׂשֹותן רצה שמולל אם - ְֲִִַָָָ

אחד, חוט מהם ועושה יחד חוטים החּוט עֹוׂשה.כמה היה אפּלּו ֲִֶַָָ

מורכב]ּכפּול ּפתיל [- ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, מּׁשמֹונה ְְְֲִִִֶַַָָָָ

אחד,אחד פתיל ונעשו החוטים שמונת ונשזרו אּלא - נחׁשב אינֹו ְֵֶֶֶָָָ
אחד. ֶָחּוט

.‡Èּבין ציצית, צריכין שבה,ּתכלתחוטיּביןלבן חוטיחּוטי ְְִִִִֵֵֵֵֶָָ

ה  את כוונה טוּיה לעשות עם ציצית שלהם מצוות לׁשם לשם - ְְִִִֵָ

שכתוב כמו יב)ציצית, כב, חכמים (דברים ודרשו לך', תעשה 'גדילים

כהתחלת  חשובה שהטוויה וכיון חובה, לשם 'לך' שיהיו שצריך

מצוותה. לשם כוונה עם להיעשות צריכה היא עֹוׂשין המצווה, ְִֵואין

הּצמר מן לא הצאןאֹותן ּבּקֹוצים [-הנתפס]הּנאחז של ֱִִֶֶֶַַַָָֹ
ּביניהן רֹובצין חוטים,ּכׁשהּצאן כמין ונעשו לנוח, כדי לא כן ו - ְְְִֵֵֶֶַֹֹ

הּנימין  השערות]מן הּבהמה הּנתלׁשין [- מאליהם מן ללא - ְְִִִִִִֵַַַָָ

ׁשתי כן ו גזיזה, מּׁשּיּורי הבגד,לא של האורך  חוטי  קצוות - ְְִִִֵֹ

הּבגד, ּבסֹוף מׁשּיר שבכל ׁשהאֹורג לשמה, אותם שטוו ואפילו ְְֵֵֶֶֶַַָ

מצווה, ביזוי משום בכך יש אותםאּלאאלו הּגּזה עושים ׁשל מן ִִֶֶַָָ

הצאן,צמר צמר מגזיזת מן- עֹוׂשין .הּפׁשּתן צמחאֹו ואין ְְִִִֵֶֶַָ

הּגזּול  מּצמר לא שכתובאֹותן כמו לח), טו, להם',(במדבר 'ועשו ִֶֶַָָֹ

משלהם, שיהיה שצריך חכמים מ כן ו ודרשו עיר צמר לא ּׁשל ְִִֶֹ

שכל הּנּדחת  שדינה זרה, עבודה ועבדו והלכו נדחו שתושביה עיר - ִַַַ

לשריפה, עומדים בכללם, והצמר העיר, בתוך הנמצאים הדברים

הנעשית  והציצית כשרוף נחשב הריהו לשריפה עומד שהצמר ומאחר

השיעור  את בה שאין כציצית נחשבת זה לציצית,מצמר כן ו הנדרש ְ

קדׁשים  מּׁשל שעליו לא והצמר הבהמה של שהעור מפני שנפסלו, ִִֶָָֹ

[וכדלעיל]. לשריפה עׂשהעומדים אלו,ואם מכל מאחד החוטים את ְִָָ

היא לבהמהּפסּולה.הרי זרה,הּמׁשּתחוה עבודה צמרּהלשם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ל  בעלי ציצית,מצוותּפסּול שהרי למצוה, מאוס שהוא משום ְִִָ

מהם  שעשה [ואפילו המזבח גבי על בהקרבה אסורים שנעבדו חיים

הצמר  מראה שעדיין כיון צמר, בתחילה שהיו ממה והשתנו חוטים

בו]. ּכׁשרקיים זה הרי הּנטּוע לפׁשּתן הּמׁשּתחוה -אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ציצית, נׁשּתּנה כיון למצוות עץ ׁשהרי בתחילה שהיה ממה - ְֲִֵֶַָ

הסתלק  חוטים ממנו עשה שהוא ידי ועל עץ, נקרא היה והוא בלבד

למצוה  מאוס זה אין וכבר הראשון, ושמו מראהו .ממנו

.·È ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה בכנף ציצית החוטים את תלה שהוא - ִִֶָָָ

הראשון  הקשר או הראשונה החוליה את עשה שהוא או הרי ,הבגד,

כיון ּפסּולה,היא לשמה, תלייתה שיהיה צריך שאין ׁשּנאמר ואפילו ְֱֶֶַָ

לח) טו, ציצת'(במדבר להם ועׂשּו יׂשראל ּבני אל -'ּדּבר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
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י  ס"ב):הלכה יא (סי' ובשו"ע עושה. שזורין לעשותן רצה אם

ציצית. לשם שזורים שיהיו וגם שזירה, שצריכים פסק,

יא  ציצית.:הלכה לשם טוויה צריכין וכו' ציצית חוטי
לשמה, לנפצם גם מחמירים שיש הוסיף ס"א) יא (סי' והרמ"א

יש  שלכתחילה כתב (סק"ג) ברורה והמשנה להקל. שהמנהג אלא

לשמה  לנפץ שיהיו .להחמיר שצריך ס"ב), (שם השו"ע הוסיף עוד

שזרם  לא שאם טו), (ס"ק ברורה במשנה וכתב לשמה. שזורים

מסוימת, כוונה בלי שזרם אם אבל בדיעבד. גם פסול זה הרי לשמה

וראה לשמה. הייתה שטווייתה כיון בדיעבד, כשר זה בביאור הרי

בזה  שהאריך לשמן) (ד"ה שתי .הלכה הביא ס"ב) יא (סי' השו"ע

עומד  כשיהודי גוי ידי על הציצית חוטי טוויית כשרות לגבי דעות

הרמ"א  וכתב הכריע. ולא לשמה, הטוויה שיעשה לו ואומר לצדו

ס"ד, (שם הרב בשו"ע וכתב מעט. היהודי שיסייע שנוהגים (שם)

מעט  שמסייע באופן ורק פסול, זה שהרי להכריע סק"א) וקונ"א

כתב, יאֿיב) ט, ס"ק (שם ברורה ובמשנה כשר. זה הרי הגוי עם

זה, על לסמוך יכול לו שיטווה יהודי לו כשאין הדחק שבשעת

בשעת  אבל כן, יעשה הטוויה בעת הגוי עם מעט לסייע יכול ואם

וכל  שמסייעו. בלי גם הגוי טוויית על לסמוך יכול בדיעבד הדחק

זמן  נמשכת היא אם אבל מרובה, זמן נמשכת אינה כשהטוויה זה

(ד"ה  הלכה בביאור וראה בדיעבד. גם פסול זה הרי מרובה,

בזה  שהאריך וכו'..וישראל) הגזול מצמר לא אותן עושין ואין

מצמר  לעשותם אסור לכתחילה שרק פסק, ס"ו) יא (סי' והרמ"א

הרי  ממש חוטים גזל אם ורק כשר, זה הרי בדיעבד אבל הגזול,

בדיעבד. גם פסול זה

באופן  הוא בדיעבד שכשר זה שדין סי"ב), (שם הרב בשו"ע וכתב

התייאשו  שלא באופן אפילו או הבעלים, מהם התייאשו שכבר

יותר  לחזור יכול שאינו גמור שינוי בצמר עשה שהוא אלא מהם,

מה  אם דעות שתי הביא סק"ל) (שם ברורה ובמשנה צמר. ולהיות

או  האופנים, בכל הוא הגזול, צמר בדיעבד הרמ"א שהכשיר

בזה  הכריע ולא מהם, התייאשו שהבעלים באופן .דווקא

וכו'. פסול צמרה לבהמה (סי'המשתחוה ברורה במשנה וכתב

כשר  בדיעבד אבל לכתחילה, רק הוא זה שפסול לו), ס"ק .יא

הצמר  על גם הוא זה פסול אם דעות שתי לז) (ס"ק שם והביא

בעת  עליה שהיה מה שרק או לה, שהשתחווה אחר עליה שיגדל

מותר. עליה שיגדל מה אבל נפסל, לה שהשתחווה

יב  פסולה.:הלכה גוי אותה שעשה במשנה ציצית וכתב

לצדו  עומד יהודי אם אפילו שפסולה סק"א), יד (סי' ברורה

שהגוי  באופן דווקא שפסולה כתב, עוד לשמה. לעשותה ומלמדו
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גויים. ולא יעשום ישראל' 'בני שדווקא חכמים אם ודרשו ֲִָאבל
ּכּונה  ּבלא יׂשראל אֹותּה לשם עׂשה כיוון שלא לשמה, של - ְְִֵַָָָָָָֹ

ציצית, לשמה,מצוות שלא בפירוש אותה עשה אם היא ואפילו הרי

לשמה.ּכׁשרה, כוונה בזה צריך שאין מן כיון ׁשּנעׂשית וציצית ְְֲִִִֵֵֶַָ
מּקדם  שיבואר העׂשּוי כמו לבגד, מבגד מוכנה ציצית שמטיל - ִֶֶָֹ

היאלהלן, ְָּפסּולה.הרי

.‚È מקודם?ּכיצד העשוי מן נעשית שהציצית מדובר אופן באיזה - ֵַ
ציצית אם ּבּה ׁשּיׁש ּכנף אחרת,הביא על מטלית ּותפרּה ְִִִֵֵֶַָָָָָ

כנף הּבגד  לו שיהיה כדי ציציות, עם כנפות שלוש בו קיימים שכבר ֶֶַ

ּברביעי, יׁש אּמה שיעור אפּלּו על אּמה הּכנף ובשיעור אֹותּה - ְֲִֵַַַַָָָָָ
'כנף' של לשיעור מחוץ יהיו הרביעית הכנף של התפירות גדול כך כל

אצבעות, שלוש היאשהוא ׁשּנאמרהרי לח)ּפסּולה, טו, (במדבר ְֱֶֶַָ
ציצת' להם עשיית 'ועׂשּו שבשעת 'ועשו', חכמים ודרשו - ְִִֶָָ

אבל לבגד, מחובר הכנף שיהיה צריך הכנף על מן הציצית ִֹלא
מאליה כבר,העׂשּוי  ׁשּנעׂשית למי ּדֹומה זה לציצית ׁשהרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

מאליה. להּתיר שנעשתה חוטי ּומּתר קשירת מּבגד ציצית ה את ְִִִִֶֶַָֻ

ולתלֹותּה אחר מיד זה ּביןּבבגד ּביןחוטי, ּתכלת,חוטילבן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
חדש  בבגד מיד אותם מטיל שהוא כיון מצוה, ביזוי משום בכך .ואין

.„Èלזֹואתּתלה מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין שהכניס החּוטין - ְְְִִִֵֵַַָָָ
זו  בכנף אחד ראשם ציציות, שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבעה

נמשכים  הציצית חוטי כך ידי ועל השניה, בכנף השני וראשם

כאחד, הבגד כנפות שתי לרוחב ּכהלכתּהומחוברים זֹו ּכנף ְְְִַָָָָָוקׁשר

ּכהלכתּה זֹו מחוברים וכנף בעודם הכנפות שתי חוטי את שקשר - ְְְִָָָָ
מּזה כדינם, זה ונפרדּו ּבאמצע חתכן ּכ לשתי ואחר שנעשו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

נפרדות, היאציציות ׁשּקׁשרןּפסּולה,הרי ּבעת בשתי ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶָָָ
הם הּכנפיםהכנפות ׁשּׁשּתי לפי ּפסּולים, [-מערֹות היוהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

ׁשּפסק מחוברות] ּובׁשעה ׁשּביניהן, ּבחּוטין ּבזֹו [-שחתך]זֹו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
החוטים  ציצּיֹות את ׁשּתי מן נפרדות ונעׂשּו עֹוׂשה נמצא ְְְֲִִִִֵֶַָ

כנפות העׂשּוי  לשתי עתה רק נעשו המחוברות הכנפות ששתי - ֶָ
עתה  רק נעשו הכנפות שתי של המחוברות הציציות וגם נפרדות,

משעה  בו וקשורים בבגד תלויים היו הם וכבר נפרדות, לשתיים

.ראשונה 
.ÂË נתן]הטיל ציצית [- על ציציות ציצית ארבע שהוסיף - ִִִִִֵַ

ציציות, ארבע בה יש שכבר טלית גבי את על לבּטל נתּכּון ְְִִֵֵֶַַאם
כדי הראׁשֹונה השנייה בנתינה שהתכוון הציצית - את לבטל ִָָ
הואהראשונה, חֹותכּההרי אֹו הראׁשֹונה את ּוכׁשרה מּתיר ְְִִֵֶַָָָָ

לבטלה, אלא הראשונה על להוסיף בזה התכוון שלא שכיון השניה,

בכשרות. העשוי מעשה כאן יש אלא תוסיף', 'בל של איסור כאן אין

להֹוסיף  נתּכּון על ואם להוסיף כדי השניה בנתינה שהתכוון - ְְְִִִֵַ
הראשונה, מּׁשּתיהן הציצית אחת ׁשחת ּפי על ואפילו אף ְִִֵֶֶַַַַַָ

השניה, הציצית את ּפסּולה שחתך זֹו ּכׁשהֹוסיףהרי ׁשהרי את , ְְֲֲִֵֵֶֶָ
השניה  הּכל הציצית כיון ּפסל הראשונה, הציצית את ואפילו - ַַָֹ

עשייתה  בטלה זו תוספת שנעשית שבכוונת וחשוב הראשונה של

תוסיף', 'בל של איסור כאן יש שהרי חתבפסול אֹו ְִִֶַָּוכׁשהּתיר
הּנׁשאר  נמצא הראשונה הּתֹוספת הציצית העׂשּוי,- מן נעׂשה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

היתה כיון ּפסּולה הראׁשֹונה את ׁשעׂשּיתֹו שנתן בשעה - ְְֲִִֶָָָָָָ
חתך  שהוא בשעה רק היא כשרותה כן ואם הציצית, גבי על הציצית

'תעשה' זה אין כבר ואז מהשתיים, יב)אחת כב, מן (דברים [אלא

.העשוי]
.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמטיל לטלית וכן ציציות שלש שנתן - ְְֲִֵֵַַַָֹ

מציצית, פטורה שהיא בלבד, כנפות שלש עם ּכשהיא ְַַָואחר
לארּבע  היאלרביעית,ציציתוהטילכנפות,הׁשלימּה ּכּלּההרי ְְְְְִִִִִִֵַַָָֻ

הרביעי,ּפסּולה  הכנף ואפילו יב)מּׁשּום- כב , 'ּתעׂשה',(דברים ְֲִֶַָ
העׂשּוי  מן בזמן ולא בטלית הציצית את נתן שהוא כיון כבר, - ְִֶָֹ

כנפות  שלוש בעלת היתה שהיא בציצית, חייבת היתה לא שהיא

כבר  היא ואז לארבע, שהשלימה בזמן רק היה בציצית וחיובה בלבד,

'תעשה' כאן ואין עשויה, .היתה
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או  הראשון הקשר את שעשה או בכנף, החוטים  את הכניס

את  גמר רק והגוי יהודי, זאת עשה אם אבל הראשונה, החוליה

כשרה. החוליות או הקשרים שאר

כשרה. כוונה בלא ישראל אותה עשה אם (סי'אבל הרב ובשו"ע

להלכה  והכריע בדיעבד, גם פסולה שהיא נוספת דעה הביא ס"ג) יד

להתיר  יכול ואינו אחרת, טלית לו כשאין הדחק בשעת שבדיעבד

אך  כשרה היא הרי בשבת, וכגון לשמה, לעשותם ולחזור הציצית

עליה. יברך לא

יג  וכו :הלכה ציצית בה שיש כנף פסולה.הביא בשו"ע ' וכתב

שיעור  אחר מבגד שהביא זה בכנף היה שאם ס"ז) טו (סי' הרב

בפסקי  [וראה (ס"א) ט"ז בסימן וכמבואר בציצית, שחייבת טלית

אמה], על אמה משיעור יותר הוא זה ששיעור ציצית הלכות הסידור

אחר  לבגד לצרפה כשרה היא וכתב .הרי וכו'. ציצית להתיר ומותר

ברורה של (במשנה מטלית ציצית להתיר שאסור סק"א), טו סי'

קטן. של בטלית וליתנם גדול

יד  וכו'.:הלכה פסולה וכו' החוטין יא תלה (סי' השו"ע וכתב
אותם, כורך שהוא לפני החוטים ראשי את לחתוך שייזהר סי"ג),
שחתכם  לפני אחד קשר אפילו וקשר אחת חוליה אפילו כרך שאם
חתכם  לא הוא שאם סכ"ג) (שם הרב בשו"ע וביאר פסול . זה הרי
אותם, כורך שהוא לפני לחתכם ייזהר בבגד, אותם שתלה לפני
את  שיכניס קודם לחתכם טוב שלכתחילה אלא כשר, זה והרי

הטלית. לנקב החוטים

טו  וכו'.:הלכה נתכוון אם וכו' ציצית י הטיל (סי' והרמ"א
ס"ק  (שם ברורה במשנה וביאר אופן. בכל כשרה שהיא פסק , ס"ו)
הראשונה  הציצית את לבטל התכוון הוא אם בין שכוונתו כא),
את  חתך הוא אם ובין הראשונה, על להוסיף התכוון הוא אם ובין

השנייה. הציצית את חתך הוא אם ובין הראשונה הציצית

טז  פסולה.:הלכה כולה וכו' המטיל י וכן (סי' הרב ובשו"ע
נעשית  שהיא כיון כשרה, הרביעית שהציצית כתב, סי"ב)

בכשרות.
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תכלת, ׁשּכֹורלו ּכעין חליֹות חליֹות אֹותּה לכר רצה ְְְְִִֵֵֶָָָֹֻֻאם

פעמים ּבתכלת, כמה כן ויחזור וקשר כריכות שלש שיעשה דהיינו ְִֵֶ

הקודמת], בהלכה מנהגנּו.[כמבואר הּוא וזה ּבידֹו, ְְְְִֵֶָָָהרׁשּות

חליֹות מנין ּבלא לכר רצה הכריכות ואם כל את לעשות אלא ְְְְְִִִַָָֹֹֻ

אחד, כן.עֹוׂשהברצף לעשות רשאי ּדבר- ׁשל הדבר ּכללֹו - ְֶֶָָָ
ש  הוא, האופנים בשני עליו להקפיד שיש את יתּכּוןהעיקרי יכוון -] ְִֵַ

-מעשיו] ׁשליׁש הּכרּו שליש להיֹות הכרוך החלק מאורך שיהיה ְְִִַָ

יהיהוהענףהחוטים, כרוך ׁשליׁשיםהלא החוטים.ׁשני מאורך ְְְִִֵֶָָ

מי מדקּדקהוא שמנהגו ויׁש זהב ׁשאינֹו הכרוך [-ּדבר שהחלק ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

מהענף] שליש החּוטין לבן.חוטיּביהיה רב על הּלבן ּכר ואם ְְִִַַַַָָָָָֹ

כריכה, בלי ענף מעט אחת והשאיר חליה אּלא ּכר ׁשּלא ְֶֶַַַָָָֹֻאֹו
לאחריה], קשר ְֵָּכׁשרה.[ועשה

.È הּלבן חּוטי הּתכלת אחד חּוטי הלבן ואחד חוטי בין - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

התכלת,שבציצית  חוטי ׁשזּוריןובין לעׂשֹותן רצה שמולל אם - ְֲִִַָָָ

אחד, חוט מהם ועושה יחד חוטים החּוט עֹוׂשה.כמה היה אפּלּו ֲִֶַָָ

מורכב]ּכפּול ּפתיל [- ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, מּׁשמֹונה ְְְֲִִִֶַַָָָָ

אחד,אחד פתיל ונעשו החוטים שמונת ונשזרו אּלא - נחׁשב אינֹו ְֵֶֶֶָָָ
אחד. ֶָחּוט

.‡Èּבין ציצית, צריכין שבה,ּתכלתחוטיּביןלבן חוטיחּוטי ְְִִִִֵֵֵֵֶָָ

ה  את כוונה טוּיה לעשות עם ציצית שלהם מצוות לׁשם לשם - ְְִִִֵָ

שכתוב כמו יב)ציצית, כב, חכמים (דברים ודרשו לך', תעשה 'גדילים

כהתחלת  חשובה שהטוויה וכיון חובה, לשם 'לך' שיהיו שצריך

מצוותה. לשם כוונה עם להיעשות צריכה היא עֹוׂשין המצווה, ְִֵואין

הּצמר מן לא הצאןאֹותן ּבּקֹוצים [-הנתפס]הּנאחז של ֱִִֶֶֶַַַָָֹ
ּביניהן רֹובצין חוטים,ּכׁשהּצאן כמין ונעשו לנוח, כדי לא כן ו - ְְְִֵֵֶֶַֹֹ

הּנימין  השערות]מן הּבהמה הּנתלׁשין [- מאליהם מן ללא - ְְִִִִִִֵַַַָָ

ׁשתי כן ו גזיזה, מּׁשּיּורי הבגד,לא של האורך  חוטי  קצוות - ְְִִִֵֹ

הּבגד, ּבסֹוף מׁשּיר שבכל ׁשהאֹורג לשמה, אותם שטוו ואפילו ְְֵֵֶֶֶַַָ

מצווה, ביזוי משום בכך יש אותםאּלאאלו הּגּזה עושים ׁשל מן ִִֶֶַָָ

הצאן,צמר צמר מגזיזת מן- עֹוׂשין .הּפׁשּתן צמחאֹו ואין ְְִִִֵֶֶַָ

הּגזּול  מּצמר לא שכתובאֹותן כמו לח), טו, להם',(במדבר 'ועשו ִֶֶַָָֹ

משלהם, שיהיה שצריך חכמים מ כן ו ודרשו עיר צמר לא ּׁשל ְִִֶֹ

שכל הּנּדחת  שדינה זרה, עבודה ועבדו והלכו נדחו שתושביה עיר - ִַַַ

לשריפה, עומדים בכללם, והצמר העיר, בתוך הנמצאים הדברים

הנעשית  והציצית כשרוף נחשב הריהו לשריפה עומד שהצמר ומאחר

השיעור  את בה שאין כציצית נחשבת זה לציצית,מצמר כן ו הנדרש ְ

קדׁשים  מּׁשל שעליו לא והצמר הבהמה של שהעור מפני שנפסלו, ִִֶָָֹ

[וכדלעיל]. לשריפה עׂשהעומדים אלו,ואם מכל מאחד החוטים את ְִָָ

היא לבהמהּפסּולה.הרי זרה,הּמׁשּתחוה עבודה צמרּהלשם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ל  בעלי ציצית,מצוותּפסּול שהרי למצוה, מאוס שהוא משום ְִִָ

מהם  שעשה [ואפילו המזבח גבי על בהקרבה אסורים שנעבדו חיים

הצמר  מראה שעדיין כיון צמר, בתחילה שהיו ממה והשתנו חוטים

בו]. ּכׁשרקיים זה הרי הּנטּוע לפׁשּתן הּמׁשּתחוה -אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ציצית, נׁשּתּנה כיון למצוות עץ ׁשהרי בתחילה שהיה ממה - ְֲִֵֶַָ

הסתלק  חוטים ממנו עשה שהוא ידי ועל עץ, נקרא היה והוא בלבד

למצוה  מאוס זה אין וכבר הראשון, ושמו מראהו .ממנו

.·È ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה בכנף ציצית החוטים את תלה שהוא - ִִֶָָָ

הראשון  הקשר או הראשונה החוליה את עשה שהוא או הרי ,הבגד,

כיון ּפסּולה,היא לשמה, תלייתה שיהיה צריך שאין ׁשּנאמר ואפילו ְֱֶֶַָ

לח) טו, ציצת'(במדבר להם ועׂשּו יׂשראל ּבני אל -'ּדּבר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
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י  ס"ב):הלכה יא (סי' ובשו"ע עושה. שזורין לעשותן רצה אם

ציצית. לשם שזורים שיהיו וגם שזירה, שצריכים פסק,

יא  ציצית.:הלכה לשם טוויה צריכין וכו' ציצית חוטי
לשמה, לנפצם גם מחמירים שיש הוסיף ס"א) יא (סי' והרמ"א

יש  שלכתחילה כתב (סק"ג) ברורה והמשנה להקל. שהמנהג אלא

לשמה  לנפץ שיהיו .להחמיר שצריך ס"ב), (שם השו"ע הוסיף עוד

שזרם  לא שאם טו), (ס"ק ברורה במשנה וכתב לשמה. שזורים

מסוימת, כוונה בלי שזרם אם אבל בדיעבד. גם פסול זה הרי לשמה

וראה לשמה. הייתה שטווייתה כיון בדיעבד, כשר זה בביאור הרי

בזה  שהאריך לשמן) (ד"ה שתי .הלכה הביא ס"ב) יא (סי' השו"ע

עומד  כשיהודי גוי ידי על הציצית חוטי טוויית כשרות לגבי דעות

הרמ"א  וכתב הכריע. ולא לשמה, הטוויה שיעשה לו ואומר לצדו

ס"ד, (שם הרב בשו"ע וכתב מעט. היהודי שיסייע שנוהגים (שם)

מעט  שמסייע באופן ורק פסול, זה שהרי להכריע סק"א) וקונ"א

כתב, יאֿיב) ט, ס"ק (שם ברורה ובמשנה כשר. זה הרי הגוי עם

זה, על לסמוך יכול לו שיטווה יהודי לו כשאין הדחק שבשעת

בשעת  אבל כן, יעשה הטוויה בעת הגוי עם מעט לסייע יכול ואם

וכל  שמסייעו. בלי גם הגוי טוויית על לסמוך יכול בדיעבד הדחק

זמן  נמשכת היא אם אבל מרובה, זמן נמשכת אינה כשהטוויה זה

(ד"ה  הלכה בביאור וראה בדיעבד. גם פסול זה הרי מרובה,

בזה  שהאריך וכו'..וישראל) הגזול מצמר לא אותן עושין ואין

מצמר  לעשותם אסור לכתחילה שרק פסק, ס"ו) יא (סי' והרמ"א

הרי  ממש חוטים גזל אם ורק כשר, זה הרי בדיעבד אבל הגזול,

בדיעבד. גם פסול זה

באופן  הוא בדיעבד שכשר זה שדין סי"ב), (שם הרב בשו"ע וכתב

התייאשו  שלא באופן אפילו או הבעלים, מהם התייאשו שכבר

יותר  לחזור יכול שאינו גמור שינוי בצמר עשה שהוא אלא מהם,

מה  אם דעות שתי הביא סק"ל) (שם ברורה ובמשנה צמר. ולהיות

או  האופנים, בכל הוא הגזול, צמר בדיעבד הרמ"א שהכשיר

בזה  הכריע ולא מהם, התייאשו שהבעלים באופן .דווקא

וכו'. פסול צמרה לבהמה (סי'המשתחוה ברורה במשנה וכתב

כשר  בדיעבד אבל לכתחילה, רק הוא זה שפסול לו), ס"ק .יא

הצמר  על גם הוא זה פסול אם דעות שתי לז) (ס"ק שם והביא

בעת  עליה שהיה מה שרק או לה, שהשתחווה אחר עליה שיגדל

מותר. עליה שיגדל מה אבל נפסל, לה שהשתחווה

יב  פסולה.:הלכה גוי אותה שעשה במשנה ציצית וכתב

לצדו  עומד יהודי אם אפילו שפסולה סק"א), יד (סי' ברורה

שהגוי  באופן דווקא שפסולה כתב, עוד לשמה. לעשותה ומלמדו
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גויים. ולא יעשום ישראל' 'בני שדווקא חכמים אם ודרשו ֲִָאבל
ּכּונה  ּבלא יׂשראל אֹותּה לשם עׂשה כיוון שלא לשמה, של - ְְִֵַָָָָָָֹ

ציצית, לשמה,מצוות שלא בפירוש אותה עשה אם היא ואפילו הרי

לשמה.ּכׁשרה, כוונה בזה צריך שאין מן כיון ׁשּנעׂשית וציצית ְְֲִִִֵֵֶַָ
מּקדם  שיבואר העׂשּוי כמו לבגד, מבגד מוכנה ציצית שמטיל - ִֶֶָֹ

היאלהלן, ְָּפסּולה.הרי

.‚È מקודם?ּכיצד העשוי מן נעשית שהציצית מדובר אופן באיזה - ֵַ
ציצית אם ּבּה ׁשּיׁש ּכנף אחרת,הביא על מטלית ּותפרּה ְִִִֵֵֶַָָָָָ

כנף הּבגד  לו שיהיה כדי ציציות, עם כנפות שלוש בו קיימים שכבר ֶֶַ

ּברביעי, יׁש אּמה שיעור אפּלּו על אּמה הּכנף ובשיעור אֹותּה - ְֲִֵַַַַָָָָָ
'כנף' של לשיעור מחוץ יהיו הרביעית הכנף של התפירות גדול כך כל

אצבעות, שלוש היאשהוא ׁשּנאמרהרי לח)ּפסּולה, טו, (במדבר ְֱֶֶַָ
ציצת' להם עשיית 'ועׂשּו שבשעת 'ועשו', חכמים ודרשו - ְִִֶָָ

אבל לבגד, מחובר הכנף שיהיה צריך הכנף על מן הציצית ִֹלא
מאליה כבר,העׂשּוי  ׁשּנעׂשית למי ּדֹומה זה לציצית ׁשהרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

מאליה. להּתיר שנעשתה חוטי ּומּתר קשירת מּבגד ציצית ה את ְִִִִֶֶַָֻ

ולתלֹותּה אחר מיד זה ּביןּבבגד ּביןחוטי, ּתכלת,חוטילבן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
חדש  בבגד מיד אותם מטיל שהוא כיון מצוה, ביזוי משום בכך .ואין

.„Èלזֹואתּתלה מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין שהכניס החּוטין - ְְְִִִֵֵַַָָָ
זו  בכנף אחד ראשם ציציות, שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבעה

נמשכים  הציצית חוטי כך ידי ועל השניה, בכנף השני וראשם

כאחד, הבגד כנפות שתי לרוחב ּכהלכתּהומחוברים זֹו ּכנף ְְְִַָָָָָוקׁשר

ּכהלכתּה זֹו מחוברים וכנף בעודם הכנפות שתי חוטי את שקשר - ְְְִָָָָ
מּזה כדינם, זה ונפרדּו ּבאמצע חתכן ּכ לשתי ואחר שנעשו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

נפרדות, היאציציות ׁשּקׁשרןּפסּולה,הרי ּבעת בשתי ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶָָָ
הם הּכנפיםהכנפות ׁשּׁשּתי לפי ּפסּולים, [-מערֹות היוהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

ׁשּפסק מחוברות] ּובׁשעה ׁשּביניהן, ּבחּוטין ּבזֹו [-שחתך]זֹו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
החוטים  ציצּיֹות את ׁשּתי מן נפרדות ונעׂשּו עֹוׂשה נמצא ְְְֲִִִִֵֶַָ

כנפות העׂשּוי  לשתי עתה רק נעשו המחוברות הכנפות ששתי - ֶָ
עתה  רק נעשו הכנפות שתי של המחוברות הציציות וגם נפרדות,

משעה  בו וקשורים בבגד תלויים היו הם וכבר נפרדות, לשתיים

.ראשונה 
.ÂË נתן]הטיל ציצית [- על ציציות ציצית ארבע שהוסיף - ִִִִִֵַ

ציציות, ארבע בה יש שכבר טלית גבי את על לבּטל נתּכּון ְְִִֵֵֶַַאם
כדי הראׁשֹונה השנייה בנתינה שהתכוון הציצית - את לבטל ִָָ
הואהראשונה, חֹותכּההרי אֹו הראׁשֹונה את ּוכׁשרה מּתיר ְְִִֵֶַָָָָ

לבטלה, אלא הראשונה על להוסיף בזה התכוון שלא שכיון השניה,

בכשרות. העשוי מעשה כאן יש אלא תוסיף', 'בל של איסור כאן אין

להֹוסיף  נתּכּון על ואם להוסיף כדי השניה בנתינה שהתכוון - ְְְִִִֵַ
הראשונה, מּׁשּתיהן הציצית אחת ׁשחת ּפי על ואפילו אף ְִִֵֶֶַַַַַָ

השניה, הציצית את ּפסּולה שחתך זֹו ּכׁשהֹוסיףהרי ׁשהרי את , ְְֲֲִֵֵֶֶָ
השניה  הּכל הציצית כיון ּפסל הראשונה, הציצית את ואפילו - ַַָֹ

עשייתה  בטלה זו תוספת שנעשית שבכוונת וחשוב הראשונה של

תוסיף', 'בל של איסור כאן יש שהרי חתבפסול אֹו ְִִֶַָּוכׁשהּתיר
הּנׁשאר  נמצא הראשונה הּתֹוספת הציצית העׂשּוי,- מן נעׂשה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

היתה כיון ּפסּולה הראׁשֹונה את ׁשעׂשּיתֹו שנתן בשעה - ְְֲִִֶָָָָָָ
חתך  שהוא בשעה רק היא כשרותה כן ואם הציצית, גבי על הציצית

'תעשה' זה אין כבר ואז מהשתיים, יב)אחת כב, מן (דברים [אלא

.העשוי]
.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמטיל לטלית וכן ציציות שלש שנתן - ְְֲִֵֵַַַָֹ

מציצית, פטורה שהיא בלבד, כנפות שלש עם ּכשהיא ְַַָואחר
לארּבע  היאלרביעית,ציציתוהטילכנפות,הׁשלימּה ּכּלּההרי ְְְְְִִִִִִֵַַָָֻ

הרביעי,ּפסּולה  הכנף ואפילו יב)מּׁשּום- כב , 'ּתעׂשה',(דברים ְֲִֶַָ
העׂשּוי  מן בזמן ולא בטלית הציצית את נתן שהוא כיון כבר, - ְִֶָֹ

כנפות  שלוש בעלת היתה שהיא בציצית, חייבת היתה לא שהיא

כבר  היא ואז לארבע, שהשלימה בזמן רק היה בציצית וחיובה בלבד,

'תעשה' כאן ואין עשויה, .היתה

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

dkld ipipt

או  הראשון הקשר את שעשה או בכנף, החוטים  את הכניס

את  גמר רק והגוי יהודי, זאת עשה אם אבל הראשונה, החוליה

כשרה. החוליות או הקשרים שאר

כשרה. כוונה בלא ישראל אותה עשה אם (סי'אבל הרב ובשו"ע

להלכה  והכריע בדיעבד, גם פסולה שהיא נוספת דעה הביא ס"ג) יד

להתיר  יכול ואינו אחרת, טלית לו כשאין הדחק בשעת שבדיעבד

אך  כשרה היא הרי בשבת, וכגון לשמה, לעשותם ולחזור הציצית

עליה. יברך לא

יג  וכו :הלכה ציצית בה שיש כנף פסולה.הביא בשו"ע ' וכתב

שיעור  אחר מבגד שהביא זה בכנף היה שאם ס"ז) טו (סי' הרב

בפסקי  [וראה (ס"א) ט"ז בסימן וכמבואר בציצית, שחייבת טלית

אמה], על אמה משיעור יותר הוא זה ששיעור ציצית הלכות הסידור

אחר  לבגד לצרפה כשרה היא וכתב .הרי וכו'. ציצית להתיר ומותר

ברורה של (במשנה מטלית ציצית להתיר שאסור סק"א), טו סי'

קטן. של בטלית וליתנם גדול

יד  וכו'.:הלכה פסולה וכו' החוטין יא תלה (סי' השו"ע וכתב
אותם, כורך שהוא לפני החוטים ראשי את לחתוך שייזהר סי"ג),
שחתכם  לפני אחד קשר אפילו וקשר אחת חוליה אפילו כרך שאם
חתכם  לא הוא שאם סכ"ג) (שם הרב בשו"ע וביאר פסול . זה הרי
אותם, כורך שהוא לפני לחתכם ייזהר בבגד, אותם שתלה לפני
את  שיכניס קודם לחתכם טוב שלכתחילה אלא כשר, זה והרי

הטלית. לנקב החוטים

טו  וכו'.:הלכה נתכוון אם וכו' ציצית י הטיל (סי' והרמ"א
ס"ק  (שם ברורה במשנה וביאר אופן. בכל כשרה שהיא פסק , ס"ו)
הראשונה  הציצית את לבטל התכוון הוא אם בין שכוונתו כא),
את  חתך הוא אם ובין הראשונה, על להוסיף התכוון הוא אם ובין

השנייה. הציצית את חתך הוא אם ובין הראשונה הציצית

טז  פסולה.:הלכה כולה וכו' המטיל י וכן (סי' הרב ובשו"ע
נעשית  שהיא כיון כשרה, הרביעית שהציצית כתב, סי"ב)

בכשרות.
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.ÊÈלׁשנים הּטּלית את ּכֹופלין לקפל -אין לכתחילה אסור ְְִִִִֵֶַַַ
וללבשה  טליתות שתי של כאורך מאוד ארוכה שהיתה טלית לשניים

הוא  והכפל מאחוריו הם הטלית שראשי באופן כפולה כשהיא כך

ּכפּולה איןו לפניו, ּכׁשהיא ּכנפיה ארּבע על ציצית -מטילין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
שראשי  במקום הטלית קצוות בשתי ציציות שתי לתת יכול שאינו

כיון  הכפל, במקום הטלית קצוות בשתי שתיים ועוד מצויים, הטלית

הטלית  קצוות בשני שנתן ציציותיה שתי ויימצאו להיפשט יכולה שהיא

בכנפיה, ולא באמצע הכפל ּכּלּהבמקום ּתפרּה ּכן אם -אּלא ְִֵֶָָָָֻ
סופה, ועד הטלית מראש רק ואפּלּושתפרה כולה תפורה היא אם ֲִַ

מצד]מרּוח  תוכל אחת [- לא כבר היא התפירה ידי שעל כיון ֵַַַ
.להיפשט 

.ÁÈ הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף כנף נפסק לגמרי נקרע או נחתך - ְִִִֵֶַַַָָָ
מחובר  שהוא כל אפילו נשאר ולא ציצית כבר בו המונח הטלית

נחתךלטלית, אצּבעֹות אם לׁשלׁש הכנף,חּוץ ּתֹופרּהמסוף ְְְֶָָָֹ
שיעור ,ּבמקֹומּה הוא אצבעות שלוש על שלוש של זה ששיעור כיון ְִָ

וכשחוזר  שם, שנתונה הציצית ממנה התבטל לא כן ואם וכנף, בגד של

'תעשה' של איסור כאן אין יב)ותופרו כב, העשוי.(דברים מן ולא

הכנף נחתך אם ׁשלׁשאבל הכנף ּבתֹו יתּפר,מסוף כיון לא ְְִָֹֹֹ
ממנה  התבטלה כן ואם וכנף, בגד של שיעור אינו הוא זה ששיעור

'תעשה' של איסור כאן יש ותופרו וכשחוזר מיד, שם שנתונה הציצית

יב) כב, העשוי.(דברים מן זוית ולא ּבגדנתמעטה שנתמעט ׁשל - ְֲִִֶֶֶַָָ
במקום הטלית האריג,קצה סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ִִִֵֵֵֶַָָׁשּבין

נׁשאר לא ּכׁשרה,שםאפּלּו ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג כיון מן ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
אלא  התורה הקפידה ולא בכשרות, בתחילה עשויה הייתה שהיא

עשייתה. בשעת הכנף על הציצית חּוטי שתהיה נתמעטּו אם ְְֲִִֵֵַוכן
שהוא הּציצית  באופן [כגון מאורכם הציצית חוטי כל שנפסקו - ִִַ

חוטי  וכל הלבן חוטי כל נפסקו ותכלת, לבן מחוטי הציצית את עשה

כל  נפסקו לבן, מחוטי רק הציצית את עשה שהוא ובאופן התכלת.

הלבן], עניבה חוטי ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא שנשאר אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

שנשאר  אפילו ביחד, לענבם כדי החוטים בכל עניבה כדי של שיעור

שבציצית, והכריכות הקשירות מקום שהוא הגדיל, במקום רק

מעּקרֹו החּוט נפסק ואם רק ּכׁשרה. הציצית את עשה שהוא - ְְְִִִֵֵַַָָ

תלוי  שהוא לנקב סמוך מתחילתו מהם אחד חוט ונפסק לבן מחוטי

רקאפּלּובו, מהם נפסק ּפסּולה.אם אחד, חּוט ְֲִֶָָ

שני  פרק

תכלת ּתכלת ‡. צבע מקֹום - ּבכל ּבּתֹורה שנזכר האמּורה - ְְֲֵֶַָָָָָ

כהונה, בבגדי האמורה תכלת כגון תכלת, הּצבּוע שם הּצמר ִֶֶַַַָהיא

הוא שלו שהמראה המעורב]ּפתּומו ּכבצבע בצבע ׁשּבּכחל [- - ְְֶַָֹ

האמור,וזֹוכחול, התכלת וגוון ּדמּות - צבע הרקיעהיא כלומר - ְְִִַָָ

לעיןהשמים  רקיע האדםשל הּנראית ׁשל שאין ּבטהרֹו בעת - ְְֳִִִֵֶַַַָָָ

זך.עננים  שהאוויר ובעת האמּורהצבע ו , מצות ּבבתורההּתכלת ְְְֲֵֶַָָ

ידּועה צביעה צביעתּה ׁשּתהא צרי דם ציצית, ידי על - ְְְְִִִִִֵֶָָָָָ

כן ׁשחילזון, ידי מתקיימת]עֹומדת על ּתׁשּתּנה [- ולא -ּביפיּה ְְְְִֶֶֶֶַָָֹ

משתנה, גוונה תכלתוכלשאין ּבאֹותּהצבע נצּבע ׁשּלא ְְְִֶַָָֹ

חילזון,הּצביעה  דם ידי על הוא- ל הרי אף מצוות ּפסּול ציצית, ְְִִִַַָָ

ׁש ּפי ּכעיןצבעו על וגוון]הּוא כצבע ׁשּצבעֹו[- ּכגֹון הרקיע, ְְְִִֵֶֶַַָָָ

הרקיע,ּבאסטיס של לצבעו הדומה שחור צבע שהוא שצבעו אֹו- ְְִִ

שאינם הּמׁשחירין דבריםּבׁשאר אלא הרקיע לצבע הדומים - ְְִִִַַָ

ל מתקיימים, ּפסּול זה מצוותהרי של תכלת ורחל ת.ציצי צבע ְְֲִִֵֵֶָָ

עז  כבש,ּבת כמין שילדה עז כלומר לציצית - ּפסּול -צמרּה ְְִִִֵַָָ
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יז  וכו'.:הלכה ציצית ומטילין וכו' כופלין (סי'אין והרמ"א

כפולות. שאינן כנפיה בארבע ציצית לתת שצריך כתב, ס"ו) י

סתם  כפלה שאם בזה, לחלק שיש טז), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

מחמת  כפלה אם אבל זו, טלית על לברך גם יכול הוא הרי

עליה  לברך יכול אינו טליתות, שתי של כאורך ארוכה .שהייתה

וכו'. תפרה כן אם אלא וכו' כופלין ס"ו)אין י (סי' והרמ"א

אף  הכפולות כנפיה בארבע ציצית לתת שחייב אומרים שיש פסק,

עליה. יברך לא אך ציצית לה לעשות וטוב כלל, תפרה שלא

יח  וכו'.:הלכה יתפור לא שלש בתוך וכו'. הכנף נפסק
בתוך  הכנף נחתך שאם סוברים שיש כתב, ס"ד) טו (סי' והשו"ע

ויש  יתפור. לא במקצת רק נחתך אם אפילו אצבעות, שלוש

מחובר  הכנף נשאר אם זו שלדעה והוסיף לתפור, שיכול סוברים

במ  אפילו אצבעות.לבגד שלוש בתוך אפילו כשרה הטלית קצת,

שהיו  הציציות גם זה שלפי הוסיף, יד) (ס"ק ברורה ובמשנה

מחדש. לעשותן צריך ואין כשרות, הכנף שנחתכה בעת בטלית

התפירה  לאחר מחדש לעשותן שצריך מחמירים יש ובשו"ע .אך

כל  חובת ידי יצא שאפשר במקום שמים שירא הכריע (שם)

לחומרא  באופן .השיטות יועיל אם דעות שתי כתב (שם) ובשו"ע

את  לפטור כדי שתפרו לאחר זה בכנף חדשה ציצית להניח זה

במקום  שמים שירא אלא בזה, הכריע ולא ציצית. מחובת הטלית

לחומרא, השיטות כל חובת ידי יצא נתמעטו :שאפשר אם וכן
הטלית וכו'. חוטי כל נחתכו שאם ס"א), יב (סי' השו"ע וכתב

שלדעת  עוד וכתב כשר. ביחד, החוטים כל עניבת כדי בהם ונשאר

אם  אלא עניבה' 'כדי בחוטים נשתייר אם מכשירים אין תם, רבינו

דהיינו  לשניים [שנכפלו שלמים חוטים שני זאת מלבד נשארו כן

והכריע  אגודלים. י"ב ארוך מהם אחד שכל חוטים] ארבעה

והרמ"א  תם, רבינו לדעת לחוש שטוב כתב אך הראשונה, כסברא

ר"ת  כדעת הוא שהמנהג נשאר .כתב לא שאם (שם), השו"ע וכתב

וביאר  פסול. כולו, שנחתך אחד חוט ואפילו עניבה, כדי בהם

נשארו  החוטים ששאר שאפילו שהכוונה (סק"ג) ברורה במשנה

חוט  נחתך אם שכן שכל (סק"ד), ברורה במשנה והוסיף שלמים.

שפסול  בכנף חיבורו במקום כלומר מעיקרו, עניבה..אחד כדי
שיעור  שצריך הכוונה אם שיטות שתי הביא ס"ג) יב (סי' והשו"ע

מסתיימים  ששם המקום שהוא מהענף, דווקא עניבה כדי של

זה  שיעור שמספיק או ישרים, להיות החוטים ומתחילים הקשרים

וכתב, והכריכות. הקשרים מצויים שבו המקום שהוא מהגדיל,

אבל  הענף, ממקום זה שיעור שצריך להחמיר העולם שמנהג

הגדיל. ממקום זה שיעור וימדוד להקל יכול אפשר שאי במקום

ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אפשר  אי ציצית חוטי מצמרה עשו ואם כצמר, חשוב אינו שלה הצמר

זה  ממין שנעשה בבגד אלא ציצית מצוות בהם .לקיים

לֹוקחין·. ציצית? ׁשל ּתכלת צֹובעין הּצמר אתּכיצד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
בתכלת  לצבעו ּבסידשרוצים אֹותֹו סיד,וׁשֹורין הקרוי בחומר - ְְִִ

אֹותֹו מכּבסין ּכ המכבסים,ואחר בחומרים הצמר את עד - ְְְִַַַַָ
נקי  הצבע,ׁשּיהיה את הצמר יקלוט כן ידי שעל מרּתיחין כן ו - ְְְִִִִֶֶַָ

ּבאהלא חומר אֹותֹו והוא אהל ששמו עשב שורש והוא בורית -] ְֲַָ
לכביסה] עֹוׂשין המשמש ׁשהּצּבעין ּכדר ּבֹו, -וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶֶַַַָ

צמר, לצבוע ׁשכשרוצים כך ּכדי ידי העין הצמר יקלט על -את ְְִִֵֶֶַָֹ
להיצבע, משיתחיל כלומר הגוון, ּדם את מביאין ּכ ְְִִַַַָואחר

והּוא  מין חּלזֹון, הוא החילזון עינֹו- ׁשּדֹומה וגוונו]ּדג צבעו -] ְִֵֶֶָָ
וגוון]לעין החילזון ודמֹוהּים,[-לצבע ּכשל ו מוׁשחר דג ּדיֹו, ְְְְְֵַָָָֹ

הּמלח החילזון  מצּויּבים התיכון.|הּוא בים כלומר ונֹותנין - ְְְִֶַַַָ
הּדם החילזוןאת פי ליֹורה של על ועשוי בקרקע הבנוי לסיר -] ְֶַָָ

מנחושת], הּקימניארוב ּכמֹו סּמנים, עּמֹו סממן ונֹותנין מין -] ְְְְִִִִַַָָֹ
לכביסה] עֹוׂשים המשמש ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, -וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

צובע  אינו החילזון שדם כיון הסממנים, עם החילזון דם שנותנים

הסממנים, עירוב ידי על רק כך כל אֹותֹוהצמר דם ּומרּתיחין את - ְִִַ
ּבֹוהחילזון, ׁשּיעׂשהאתונֹותנין עד [-כצבע ּכעיןצבעוהּצמר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

השמים,הרקיעוגוון] ציצית.- ׁשל הּתכלת היא וזֹו ְְִִִִֵֶֶַַָָ

צריכה‚. ציצית ׁשל -לׁשמּהשלהצביעהשתהיהּתכלת ְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
ציצית, מצוות צבעּהלשם ּפסּולה ואם לׁשמּה, למצוות ׁשּלא ְְְְִִֶָָָָֹ

מנחושת]והּיֹורהציצית. רוב פי על ועשוי בקרקע הבנוי סיר -] ְַָ
ּבּה התכלת,הּצבעאת ׁשּיׁש צמרשל מעט ּבֹו צבע כדי אם ְִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּוא אם לאו יפה צבע לבדקֹו ואפילו אם יפה, צבע שאינו או - ְְִִֶָָָ
ובדיקה, ניסיון לשם גם זאת שעשה אלא ציצית, מצוות לשם שצבעו

ּכּלּה הּיֹורה שכתובנפסלה מפני לציצית, תכלת לצביעת (שמות - ְְִַָָָֻ
לא) תכלת.כח, לשם כולו שיהיה תכלת', יעׂשה 'כליל ּכיצד ֲֵֶֶַַָאּלא

הצבע, שאר שייפסל רוצה ואינו הצבע את לבדוק רוצה כשהוא -

מןלֹוקח מעט מעט ּבֹו ּומניח קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשמן  ו הוא צמר ּבֹו, כך ּבֹודק אתאחר בו ׁשּבדק הצמרׁשֹורף ְֵֵֶֶֶֶֶַָ

הצבע, ל הוא ׁשהריאת מצוות ּבדיקה שם נצּבע לשם ולא - ְְְֲִִֵֶַָ
בלבד, כך ו ציצית ׁשאת ׁשֹופאחר ׁשּבדק נשאר הּצבע ּבּכלי ְְִֵֶֶֶַַַַָ

טעמֹו ׁשהרי ניסיון ּבֹו, לשם בו בדק כך ו - ידי ו על אחר ּפסלֹו, ְְְְֲֵֶָָ
הציצית הּתכלתאת צֹובעכך  הּצבעשל בסיר ּבׁשאר שנשאר ְְִֵֵֶֶַַַַָ

נפּגם.הוא ׁש לא ְִֶַֹ

ציציתהּתכלת„. נלקחתשל נקנית]אינּה מן [- אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
שהרי הּממחה  לשמה, אותה שעושה הבקי יקנו חֹוׁשׁשין- אם ְְִֶַֻ

מומחה שאינו לׁשמּהממי נצּבעה לא ציצית.ׁשּמא מצוות לשם - ְְְִִֶָָָֹ
הּממחה  מן ׁשּנלקחה ּפי על ולבדוק ואף לחשוש צורך ואין - ְְְְִִִֶֶַַַָֻ

מקום  מכל לא, או כשר בצבע נצבעה נבּדקה אם היה אם שכך - ְְִִָ

שבדקוה, ׁשמעשה מּׁשאר היא ונֹודע ּבאחד -צבעֹוניןנצּבעה ְְְְְְִִִִֶֶַָָָ
אלאהּמׁשחיריםצבעים  השמים לצבע הדומים הצמר, ׁשאינן את ְִִֵֶַַָ

מתקיימים],עֹומדין  ּפסּולה.[- ְְִָ

אֹותּה‰. ּבֹודקין התכלת ּכיצד את ׁשיּודע- כך עד ידי על ְִִֵֶַַַַָָ
ּכהלכתּההיא אם החילזון,נצּבעה ּבדם לאו - [-שנצבעה אם ְְְְְִִִִַָָָָ

השמים]? לצבע הדומים הצמר את המשחירים צבעים ְִלֹוקחין בשאר
קש],הּתבן את ׁשּבלּול[- ׁשל מנרתיקו וריר שכשיצא שרץ -] ְְִֶֶֶַַ

ומת  ונמס הימנו נופלין רירין ׁשּנתחּמצּו],והולך רגלים ְְְִִֵֶַַַּומי
יֹום  יום ארּבעים ארבעים עליהם שעברו האדם,- מגוף שיצאו מעת ְִַָ

לעת את וׁשֹורין מעת ּבכּלן שלמה,הּתכלת יממה עמדה - אם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
שלה -ּבעיניה והצבע בגוון ּכהת שנשארה ונחלש ולא דהה ולא - ְְֵֶָָָֹ

הצבע, ּכהת חוזק ואם דהוי,ּכׁשרה. הצבע גוון שנעשה לֹוקחין - ְְְִִֵָָָ
ׂשעֹורים  ׁשל משעורים ּבצק העשוי בצק אֹותֹו- ׁשּמעּפׁשין ְְְִִֵֶֶַָ

דגים],למּוריס של ציר כך ו [- הּתכלת אחר זֹו את נֹותנין ְְְְְִֵֶֶַָ
וכהתה ׁשּנׁשּתּנת  והמי צבעה והריר התבן של התערובת ידי על ְִֵֶַ

הבצק,ּבתֹוכֹורגליים  של ו את ואֹופה - ּבּתּנּור, כך הּבצק אחר ְְְֵֶַַַָ
אםאת מֹוציאין אֹותּה ורֹואין הּפת, מן -ּכהתהיאהּתכלת ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

צבעה  ּׁשיותרדהה האפייה,היתה היא מּמה ואם לפני ּפסּולה, ְְְִִֶַָָָ
עינּה צבעה]הֹוסיף שהתחזק ּׁש[- מּמה יתר היא והׁשחרה ְְֲִִֵֵֶַָָָֻ

ּכׁשרה. האפּיה, קדם ְְֲִֵֶָָָָָֹהיתה

.Âּבּה ׁשּמֹוכרין שמביאים הּתכלתאתחצר פונדק כלומר - ְְִֵֵֶֶַָָ
תכלת, שם למכור ּבכׁשרּות אנשים מחזקין תמיד והיּו שהורגלו - ְְְְִַָָֻ

כש  תכלת שם משאר למכור זאת שיעשו לשקר חשודים ואינם ר,

החילזון, מדם ולא התכלת לצבע הדומים המשחירים ְִלֹוקחין צבעים
בדיקה]סתםתכלת מּמּנה ללא ּבדיקה [- צרי אחריהם,ואינֹו ְְְִִִֵֶָָָָ

ּבחזקתּה היא כשר שמוכרת והרי סיבה עד תכלת לנו שיהיה ְְֲִֵֶַַָָ

שלה.ּתחׁשד היא ׁש התכלת כשרות על חשודה שתהיה הּמפקיד - ְִֵֵֶַַָ
ּפסּולה שלו ּתכלת  זֹו הרי הּגֹוי, ציצית,אצל שחוששים למצוות ְְֲֵֵֵֶֶַָ
למכור החליפּההגוי ׁשּמא כדי יקרים שדמיה התכלת את לקח - ֱִֶֶָָ

לתכלת. הדומה אחר בצבע צבוע צמר במקומה והניח ְִואם אותה,
ּבהתכלת  חֹותמֹות תוך היתה ּבׁשני חתּום והיה סגור ּכלי, - ְְְְְִִֵָָָָָָ

סגירות  של בשתי ּכׁשרה באופן חֹותם, ּבתֹו שהגוי חֹותם מפני , ְְֵָָָ
חותמות, שתי ולהחליף לזייף כך כדי עד יטרח היתה לא היא אם אבל

ּפסּולה מונחת  אחד, הגוי ּבחֹותם טורח יקרים התכלת שדמי כיון , ְְֶָָָ
ולהחליפה  החותם את .לזייף

.Ê ּבּׁשּוק ּתכלת דם הּמֹוצא ידי על שנעשתה בדקה אפילו - ְֵֵֶַַ
לתכלת, הדומים המשחירים צבעים שאר ידי על ולא ֲִאפּלּוחילזון

חּוטין  טוו מפסקין מצא לא שעדיין צמר של  לשונות מצא שלא - ְִִָָָֻ
צמר, חוטי מצא אלא חוטים, שטוו ּפסּולה מהם חשש שיש כיון - ְָ

ציצית, לשם עשויים שיהיו וצריך לציצית, ולא לבגד אלו ְִואם חוטים
שהם בנפרד ּכׁשרה ׁשזּורין,מצאם חוטים לשזור הדרך שאין כיון - ְְִֵָ
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ז  כשרה.:הלכה התגר מן הגוי מן וכו' הרמ"א הלוקח וכתב

מישראל  שלקחם שיאמר שצריך ס"א) כ סי' טלית .(או"ח הלוקח 
וכו'. התגר מן הגוי מן וכו' סי'מצויצת (או"ח הרב בשו"ע וכתב

לציצית  חוטים אבל מתגר, מותר מצויצת טלית שדווקא ס"ב), כ

וכתב  בזה, דעות שתי הביא סק"ד) (שם ברורה ובמשנה אסור.

מותר. ולמכור, מישראל ציצית לקנות הוא התגר של עסקו שאם



קטו ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.ÊÈלׁשנים הּטּלית את ּכֹופלין לקפל -אין לכתחילה אסור ְְִִִִֵֶַַַ
וללבשה  טליתות שתי של כאורך מאוד ארוכה שהיתה טלית לשניים

הוא  והכפל מאחוריו הם הטלית שראשי באופן כפולה כשהיא כך

ּכפּולה איןו לפניו, ּכׁשהיא ּכנפיה ארּבע על ציצית -מטילין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
שראשי  במקום הטלית קצוות בשתי ציציות שתי לתת יכול שאינו

כיון  הכפל, במקום הטלית קצוות בשתי שתיים ועוד מצויים, הטלית

הטלית  קצוות בשני שנתן ציציותיה שתי ויימצאו להיפשט יכולה שהיא

בכנפיה, ולא באמצע הכפל ּכּלּהבמקום ּתפרּה ּכן אם -אּלא ְִֵֶָָָָֻ
סופה, ועד הטלית מראש רק ואפּלּושתפרה כולה תפורה היא אם ֲִַ

מצד]מרּוח  תוכל אחת [- לא כבר היא התפירה ידי שעל כיון ֵַַַ
.להיפשט 

.ÁÈ הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף כנף נפסק לגמרי נקרע או נחתך - ְִִִֵֶַַַָָָ
מחובר  שהוא כל אפילו נשאר ולא ציצית כבר בו המונח הטלית

נחתךלטלית, אצּבעֹות אם לׁשלׁש הכנף,חּוץ ּתֹופרּהמסוף ְְְֶָָָֹ
שיעור ,ּבמקֹומּה הוא אצבעות שלוש על שלוש של זה ששיעור כיון ְִָ

וכשחוזר  שם, שנתונה הציצית ממנה התבטל לא כן ואם וכנף, בגד של

'תעשה' של איסור כאן אין יב)ותופרו כב, העשוי.(דברים מן ולא

הכנף נחתך אם ׁשלׁשאבל הכנף ּבתֹו יתּפר,מסוף כיון לא ְְִָֹֹֹ
ממנה  התבטלה כן ואם וכנף, בגד של שיעור אינו הוא זה ששיעור

'תעשה' של איסור כאן יש ותופרו וכשחוזר מיד, שם שנתונה הציצית

יב) כב, העשוי.(דברים מן זוית ולא ּבגדנתמעטה שנתמעט ׁשל - ְֲִִֶֶֶַָָ
במקום הטלית האריג,קצה סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ִִִֵֵֵֶַָָׁשּבין

נׁשאר לא ּכׁשרה,שםאפּלּו ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג כיון מן ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
אלא  התורה הקפידה ולא בכשרות, בתחילה עשויה הייתה שהיא

עשייתה. בשעת הכנף על הציצית חּוטי שתהיה נתמעטּו אם ְְֲִִֵֵַוכן
שהוא הּציצית  באופן [כגון מאורכם הציצית חוטי כל שנפסקו - ִִַ

חוטי  וכל הלבן חוטי כל נפסקו ותכלת, לבן מחוטי הציצית את עשה

כל  נפסקו לבן, מחוטי רק הציצית את עשה שהוא ובאופן התכלת.

הלבן], עניבה חוטי ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא שנשאר אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

שנשאר  אפילו ביחד, לענבם כדי החוטים בכל עניבה כדי של שיעור

שבציצית, והכריכות הקשירות מקום שהוא הגדיל, במקום רק

מעּקרֹו החּוט נפסק ואם רק ּכׁשרה. הציצית את עשה שהוא - ְְְִִִֵֵַַָָ

תלוי  שהוא לנקב סמוך מתחילתו מהם אחד חוט ונפסק לבן מחוטי

רקאפּלּובו, מהם נפסק ּפסּולה.אם אחד, חּוט ְֲִֶָָ

שני  פרק

תכלת ּתכלת ‡. צבע מקֹום - ּבכל ּבּתֹורה שנזכר האמּורה - ְְֲֵֶַָָָָָ

כהונה, בבגדי האמורה תכלת כגון תכלת, הּצבּוע שם הּצמר ִֶֶַַַָהיא

הוא שלו שהמראה המעורב]ּפתּומו ּכבצבע בצבע ׁשּבּכחל [- - ְְֶַָֹ

האמור,וזֹוכחול, התכלת וגוון ּדמּות - צבע הרקיעהיא כלומר - ְְִִַָָ

לעיןהשמים  רקיע האדםשל הּנראית ׁשל שאין ּבטהרֹו בעת - ְְֳִִִֵֶַַַָָָ

זך.עננים  שהאוויר ובעת האמּורהצבע ו , מצות ּבבתורההּתכלת ְְְֲֵֶַָָ

ידּועה צביעה צביעתּה ׁשּתהא צרי דם ציצית, ידי על - ְְְְִִִִִֵֶָָָָָ

כן ׁשחילזון, ידי מתקיימת]עֹומדת על ּתׁשּתּנה [- ולא -ּביפיּה ְְְְִֶֶֶֶַָָֹ

משתנה, גוונה תכלתוכלשאין ּבאֹותּהצבע נצּבע ׁשּלא ְְְִֶַָָֹ

חילזון,הּצביעה  דם ידי על הוא- ל הרי אף מצוות ּפסּול ציצית, ְְִִִַַָָ

ׁש ּפי ּכעיןצבעו על וגוון]הּוא כצבע ׁשּצבעֹו[- ּכגֹון הרקיע, ְְְִִֵֶֶַַָָָ

הרקיע,ּבאסטיס של לצבעו הדומה שחור צבע שהוא שצבעו אֹו- ְְִִ

שאינם הּמׁשחירין דבריםּבׁשאר אלא הרקיע לצבע הדומים - ְְִִִַַָ

ל מתקיימים, ּפסּול זה מצוותהרי של תכלת ורחל ת.ציצי צבע ְְֲִִֵֵֶָָ

עז  כבש,ּבת כמין שילדה עז כלומר לציצית - ּפסּול -צמרּה ְְִִִֵַָָ
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יז  וכו'.:הלכה ציצית ומטילין וכו' כופלין (סי'אין והרמ"א

כפולות. שאינן כנפיה בארבע ציצית לתת שצריך כתב, ס"ו) י

סתם  כפלה שאם בזה, לחלק שיש טז), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

מחמת  כפלה אם אבל זו, טלית על לברך גם יכול הוא הרי

עליה  לברך יכול אינו טליתות, שתי של כאורך ארוכה .שהייתה

וכו'. תפרה כן אם אלא וכו' כופלין ס"ו)אין י (סי' והרמ"א

אף  הכפולות כנפיה בארבע ציצית לתת שחייב אומרים שיש פסק,

עליה. יברך לא אך ציצית לה לעשות וטוב כלל, תפרה שלא

יח  וכו'.:הלכה יתפור לא שלש בתוך וכו'. הכנף נפסק
בתוך  הכנף נחתך שאם סוברים שיש כתב, ס"ד) טו (סי' והשו"ע

ויש  יתפור. לא במקצת רק נחתך אם אפילו אצבעות, שלוש

מחובר  הכנף נשאר אם זו שלדעה והוסיף לתפור, שיכול סוברים

במ  אפילו אצבעות.לבגד שלוש בתוך אפילו כשרה הטלית קצת,

שהיו  הציציות גם זה שלפי הוסיף, יד) (ס"ק ברורה ובמשנה

מחדש. לעשותן צריך ואין כשרות, הכנף שנחתכה בעת בטלית

התפירה  לאחר מחדש לעשותן שצריך מחמירים יש ובשו"ע .אך

כל  חובת ידי יצא שאפשר במקום שמים שירא הכריע (שם)

לחומרא  באופן .השיטות יועיל אם דעות שתי כתב (שם) ובשו"ע

את  לפטור כדי שתפרו לאחר זה בכנף חדשה ציצית להניח זה

במקום  שמים שירא אלא בזה, הכריע ולא ציצית. מחובת הטלית

לחומרא, השיטות כל חובת ידי יצא נתמעטו :שאפשר אם וכן
הטלית וכו'. חוטי כל נחתכו שאם ס"א), יב (סי' השו"ע וכתב

שלדעת  עוד וכתב כשר. ביחד, החוטים כל עניבת כדי בהם ונשאר

אם  אלא עניבה' 'כדי בחוטים נשתייר אם מכשירים אין תם, רבינו

דהיינו  לשניים [שנכפלו שלמים חוטים שני זאת מלבד נשארו כן

והכריע  אגודלים. י"ב ארוך מהם אחד שכל חוטים] ארבעה

והרמ"א  תם, רבינו לדעת לחוש שטוב כתב אך הראשונה, כסברא

ר"ת  כדעת הוא שהמנהג נשאר .כתב לא שאם (שם), השו"ע וכתב

וביאר  פסול. כולו, שנחתך אחד חוט ואפילו עניבה, כדי בהם

נשארו  החוטים ששאר שאפילו שהכוונה (סק"ג) ברורה במשנה

חוט  נחתך אם שכן שכל (סק"ד), ברורה במשנה והוסיף שלמים.

שפסול  בכנף חיבורו במקום כלומר מעיקרו, עניבה..אחד כדי
שיעור  שצריך הכוונה אם שיטות שתי הביא ס"ג) יב (סי' והשו"ע

מסתיימים  ששם המקום שהוא מהענף, דווקא עניבה כדי של

זה  שיעור שמספיק או ישרים, להיות החוטים ומתחילים הקשרים

וכתב, והכריכות. הקשרים מצויים שבו המקום שהוא מהגדיל,

אבל  הענף, ממקום זה שיעור שצריך להחמיר העולם שמנהג

הגדיל. ממקום זה שיעור וימדוד להקל יכול אפשר שאי במקום

ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אפשר  אי ציצית חוטי מצמרה עשו ואם כצמר, חשוב אינו שלה הצמר

זה  ממין שנעשה בבגד אלא ציצית מצוות בהם .לקיים

לֹוקחין·. ציצית? ׁשל ּתכלת צֹובעין הּצמר אתּכיצד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
בתכלת  לצבעו ּבסידשרוצים אֹותֹו סיד,וׁשֹורין הקרוי בחומר - ְְִִ

אֹותֹו מכּבסין ּכ המכבסים,ואחר בחומרים הצמר את עד - ְְְִַַַַָ
נקי  הצבע,ׁשּיהיה את הצמר יקלוט כן ידי שעל מרּתיחין כן ו - ְְְִִִִֶֶַָ

ּבאהלא חומר אֹותֹו והוא אהל ששמו עשב שורש והוא בורית -] ְֲַָ
לכביסה] עֹוׂשין המשמש ׁשהּצּבעין ּכדר ּבֹו, -וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶֶַַַָ

צמר, לצבוע ׁשכשרוצים כך ּכדי ידי העין הצמר יקלט על -את ְְִִֵֶֶַָֹ
להיצבע, משיתחיל כלומר הגוון, ּדם את מביאין ּכ ְְִִַַַָואחר

והּוא  מין חּלזֹון, הוא החילזון עינֹו- ׁשּדֹומה וגוונו]ּדג צבעו -] ְִֵֶֶָָ
וגוון]לעין החילזון ודמֹוהּים,[-לצבע ּכשל ו מוׁשחר דג ּדיֹו, ְְְְְֵַָָָֹ

הּמלח החילזון  מצּויּבים התיכון.|הּוא בים כלומר ונֹותנין - ְְְִֶַַַָ
הּדם החילזוןאת פי ליֹורה של על ועשוי בקרקע הבנוי לסיר -] ְֶַָָ

מנחושת], הּקימניארוב ּכמֹו סּמנים, עּמֹו סממן ונֹותנין מין -] ְְְְִִִִַַָָֹ
לכביסה] עֹוׂשים המשמש ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, -וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

צובע  אינו החילזון שדם כיון הסממנים, עם החילזון דם שנותנים

הסממנים, עירוב ידי על רק כך כל אֹותֹוהצמר דם ּומרּתיחין את - ְִִַ
ּבֹוהחילזון, ׁשּיעׂשהאתונֹותנין עד [-כצבע ּכעיןצבעוהּצמר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

השמים,הרקיעוגוון] ציצית.- ׁשל הּתכלת היא וזֹו ְְִִִִֵֶֶַַָָ

צריכה‚. ציצית ׁשל -לׁשמּהשלהצביעהשתהיהּתכלת ְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
ציצית, מצוות צבעּהלשם ּפסּולה ואם לׁשמּה, למצוות ׁשּלא ְְְְִִֶָָָָֹ

מנחושת]והּיֹורהציצית. רוב פי על ועשוי בקרקע הבנוי סיר -] ְַָ
ּבּה התכלת,הּצבעאת ׁשּיׁש צמרשל מעט ּבֹו צבע כדי אם ְִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּוא אם לאו יפה צבע לבדקֹו ואפילו אם יפה, צבע שאינו או - ְְִִֶָָָ
ובדיקה, ניסיון לשם גם זאת שעשה אלא ציצית, מצוות לשם שצבעו

ּכּלּה הּיֹורה שכתובנפסלה מפני לציצית, תכלת לצביעת (שמות - ְְִַָָָֻ
לא) תכלת.כח, לשם כולו שיהיה תכלת', יעׂשה 'כליל ּכיצד ֲֵֶֶַַָאּלא

הצבע, שאר שייפסל רוצה ואינו הצבע את לבדוק רוצה כשהוא -

מןלֹוקח מעט מעט ּבֹו ּומניח קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשמן  ו הוא צמר ּבֹו, כך ּבֹודק אתאחר בו ׁשּבדק הצמרׁשֹורף ְֵֵֶֶֶֶֶַָ

הצבע, ל הוא ׁשהריאת מצוות ּבדיקה שם נצּבע לשם ולא - ְְְֲִִֵֶַָ
בלבד, כך ו ציצית ׁשאת ׁשֹופאחר ׁשּבדק נשאר הּצבע ּבּכלי ְְִֵֶֶֶַַַַָ

טעמֹו ׁשהרי ניסיון ּבֹו, לשם בו בדק כך ו - ידי ו על אחר ּפסלֹו, ְְְְֲֵֶָָ
הציצית הּתכלתאת צֹובעכך  הּצבעשל בסיר ּבׁשאר שנשאר ְְִֵֵֶֶַַַַָ

נפּגם.הוא ׁש לא ְִֶַֹ

ציציתהּתכלת„. נלקחתשל נקנית]אינּה מן [- אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
שהרי הּממחה  לשמה, אותה שעושה הבקי יקנו חֹוׁשׁשין- אם ְְִֶַֻ

מומחה שאינו לׁשמּהממי נצּבעה לא ציצית.ׁשּמא מצוות לשם - ְְְִִֶָָָֹ
הּממחה  מן ׁשּנלקחה ּפי על ולבדוק ואף לחשוש צורך ואין - ְְְְִִִֶֶַַַָֻ

מקום  מכל לא, או כשר בצבע נצבעה נבּדקה אם היה אם שכך - ְְִִָ

שבדקוה, ׁשמעשה מּׁשאר היא ונֹודע ּבאחד -צבעֹוניןנצּבעה ְְְְְְִִִִֶֶַָָָ
אלאהּמׁשחיריםצבעים  השמים לצבע הדומים הצמר, ׁשאינן את ְִִֵֶַַָ

מתקיימים],עֹומדין  ּפסּולה.[- ְְִָ

אֹותּה‰. ּבֹודקין התכלת ּכיצד את ׁשיּודע- כך עד ידי על ְִִֵֶַַַַָָ
ּכהלכתּההיא אם החילזון,נצּבעה ּבדם לאו - [-שנצבעה אם ְְְְְִִִִַָָָָ

השמים]? לצבע הדומים הצמר את המשחירים צבעים ְִלֹוקחין בשאר
קש],הּתבן את ׁשּבלּול[- ׁשל מנרתיקו וריר שכשיצא שרץ -] ְְִֶֶֶַַ

ומת  ונמס הימנו נופלין רירין ׁשּנתחּמצּו],והולך רגלים ְְְִִֵֶַַַּומי
יֹום  יום ארּבעים ארבעים עליהם שעברו האדם,- מגוף שיצאו מעת ְִַָ

לעת את וׁשֹורין מעת ּבכּלן שלמה,הּתכלת יממה עמדה - אם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
שלה -ּבעיניה והצבע בגוון ּכהת שנשארה ונחלש ולא דהה ולא - ְְֵֶָָָֹ

הצבע, ּכהת חוזק ואם דהוי,ּכׁשרה. הצבע גוון שנעשה לֹוקחין - ְְְִִֵָָָ
ׂשעֹורים  ׁשל משעורים ּבצק העשוי בצק אֹותֹו- ׁשּמעּפׁשין ְְְִִֵֶֶַָ

דגים],למּוריס של ציר כך ו [- הּתכלת אחר זֹו את נֹותנין ְְְְְִֵֶֶַָ
וכהתה ׁשּנׁשּתּנת  והמי צבעה והריר התבן של התערובת ידי על ְִֵֶַ

הבצק,ּבתֹוכֹורגליים  של ו את ואֹופה - ּבּתּנּור, כך הּבצק אחר ְְְֵֶַַַָ
אםאת מֹוציאין אֹותּה ורֹואין הּפת, מן -ּכהתהיאהּתכלת ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

צבעה  ּׁשיותרדהה האפייה,היתה היא מּמה ואם לפני ּפסּולה, ְְְִִֶַָָָ
עינּה צבעה]הֹוסיף שהתחזק ּׁש[- מּמה יתר היא והׁשחרה ְְֲִִֵֵֶַָָָֻ

ּכׁשרה. האפּיה, קדם ְְֲִֵֶָָָָָֹהיתה

.Âּבּה ׁשּמֹוכרין שמביאים הּתכלתאתחצר פונדק כלומר - ְְִֵֵֶֶַָָ
תכלת, שם למכור ּבכׁשרּות אנשים מחזקין תמיד והיּו שהורגלו - ְְְְִַָָֻ

כש  תכלת שם משאר למכור זאת שיעשו לשקר חשודים ואינם ר,

החילזון, מדם ולא התכלת לצבע הדומים המשחירים ְִלֹוקחין צבעים
בדיקה]סתםתכלת מּמּנה ללא ּבדיקה [- צרי אחריהם,ואינֹו ְְְִִִֵֶָָָָ

ּבחזקתּה היא כשר שמוכרת והרי סיבה עד תכלת לנו שיהיה ְְֲִֵֶַַָָ

שלה.ּתחׁשד היא ׁש התכלת כשרות על חשודה שתהיה הּמפקיד - ְִֵֵֶַַָ
ּפסּולה שלו ּתכלת  זֹו הרי הּגֹוי, ציצית,אצל שחוששים למצוות ְְֲֵֵֵֶֶַָ
למכור החליפּההגוי ׁשּמא כדי יקרים שדמיה התכלת את לקח - ֱִֶֶָָ

לתכלת. הדומה אחר בצבע צבוע צמר במקומה והניח ְִואם אותה,
ּבהתכלת  חֹותמֹות תוך היתה ּבׁשני חתּום והיה סגור ּכלי, - ְְְְְִִֵָָָָָָ

סגירות  של בשתי ּכׁשרה באופן חֹותם, ּבתֹו שהגוי חֹותם מפני , ְְֵָָָ
חותמות, שתי ולהחליף לזייף כך כדי עד יטרח היתה לא היא אם אבל

ּפסּולה מונחת  אחד, הגוי ּבחֹותם טורח יקרים התכלת שדמי כיון , ְְֶָָָ
ולהחליפה  החותם את .לזייף

.Ê ּבּׁשּוק ּתכלת דם הּמֹוצא ידי על שנעשתה בדקה אפילו - ְֵֵֶַַ
לתכלת, הדומים המשחירים צבעים שאר ידי על ולא ֲִאפּלּוחילזון

חּוטין  טוו מפסקין מצא לא שעדיין צמר של  לשונות מצא שלא - ְִִָָָֻ
צמר, חוטי מצא אלא חוטים, שטוו ּפסּולה מהם חשש שיש כיון - ְָ

ציצית, לשם עשויים שיהיו וצריך לציצית, ולא לבגד אלו ְִואם חוטים
שהם בנפרד ּכׁשרה ׁשזּורין,מצאם חוטים לשזור הדרך שאין כיון - ְְִֵָ
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ז  כשרה.:הלכה התגר מן הגוי מן וכו' הרמ"א הלוקח וכתב

מישראל  שלקחם שיאמר שצריך ס"א) כ סי' טלית .(או"ח הלוקח 
וכו'. התגר מן הגוי מן וכו' סי'מצויצת (או"ח הרב בשו"ע וכתב

לציצית  חוטים אבל מתגר, מותר מצויצת טלית שדווקא ס"ב), כ

וכתב  בזה, דעות שתי הביא סק"ד) (שם ברורה ובמשנה אסור.

מותר. ולמכור, מישראל ציצית לקנות הוא התגר של עסקו שאם
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ציצית. לשם אותם עשו ודאי ציצית, לצורך אלא ֵַַהּלֹוקח מבגד

הּׁשּוק מן מצּיצת ציציות,טּלית עם טלית בשוק שקנה אם - ְִִֶֶַַֻ

ּכחזקתּהקנאה  היא הרי שנעשית מּיׂשראל, בחזקת שהיא - ְְְֲִִִֵֵֶָָָ

בעשייתה. בקיאים ישראל שכל לפי קנאה כהלכתה, הּגֹוי ואם -מן ִַ

קנאה  אם מגוי, מצויצת טלית הּתּגר שקנה הרגיל מן מסוחר -] ִַַָ

סחורות] ולמכור לעצמו ּכׁשרה לקנות להרע רוצה שאינו - ְֵָ

למכרה, מנת על מישראל אותה וקנה לרמאי, קנאו שיחזיקוהו ואם

ההדיֹוט  סוחר מן שאינו מגוי הוא ּפסּולה - שמא שחוששים - ְְִֶַָ

להטעות  כדי ציצית, מצוות לשם שלא תכלת וצבעה ציצית .עשאה

.Áׁשהיא מּׁשאר עשויה טּלית אֹו ירּקה אֹו אדּמה ּכּלּה ְְֲִִִֶַָָָָֻֻֻ

צבעים,צבעֹונים ׁשּלּהאתעֹוׂשה- לבן החוטים חּוטי -] ְִִֵֶֶָָָ

התכלת] מצבע שונה שצבעם צבעּה[-כגוון]ּכעין ויעשם שבציצית ְְִֵָ

דווקא, כולה הטלית של הציציות ירּקה הטלית אם- ירּקין,יעשה ְְִִָֻֻ

הציציות אדּמההטלית ואם ממין אדּמין יעשה שיהיה כדי - ְֲֲִִָֻֻ

הטלית היתההכנף. לבן חוטיעֹוׂשהּתכלת,מצבעּכּלּהעשויה ְְֵֶֶָָָָָֻ

צבעֹוניםׁשּלּה צבעים,מּׁשאר מן- וכן הּׁשחר הצבעחּוץ ְְִִִִֶַָָָֹ

חילזון  דם ידי על שלא תכלת בצבע אפילו ׁש,אסור צבע מּפני ְִֵֶ

ּכהשחור  נראה של ּתכלת צבע הּוא מראות כאן שיש ניכר ולא ְְְִֵֶֶ

מינים, הוא ו שני כך עלאחר סביב]ּכֹור אחד [- חּוט הּכל ְֵֶַַָֹ

של ׁשארוך ּכדר ׁשאינן הוא ּתכלת, ציצּיֹות ּבׁשאר עֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָ

ְִצבּועין.

.Ëמּניחשלענׁש[גדול]קׁשה ׁשאינֹו בציצית לבןחוטימי ִִֵֶֶֶַַָָָֹ

הטלית, הּניח של ׁשּלא מי מענׁש של ּתכלת חוטי יתר בציצית ְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

לּכל הטלית, מצּוי ׁשהּלבן ל'לבן'לפי הנדרשים החוטים - ְִֶַַָָָֹ

לכל, מצויים ׁשאינּהשבציצית לפי לּכל, מצּויה אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהּתכלת

מקֹום  ּבכל אינו מצּויה התכלת את צובעים שמדמו שהחילזון - ְְָָָ

התיכון, ים שהוא המלח בים אלא זמן כן ו מצוי ּבכל -לא ְְְַָֹ

לשבעים  אחת אלא עולה אינו התכלת את צובעים שמדמו שהחילזון

נגנז,שנה  שהתכלת לבן, אלא לנו שאין עכשיו וכן הּצבע , ְִֵֶַַמּפני

תכלת ׁשאמרנּו נקרא בצמר תכלת צבע כל ולא מיוחד, צבע שהוא - ְֶַָ

חילזון. מדם העשויה הידועה תכלת אלא

שלישי  פרק

בגד]ּכסּות ‡. ציצית[- ּבּה לעׂשֹות אדם בה ׁשחּיב להטיל - ְֲִִֶַַָָָָ
ציצית ּכסּותחוטי היא הּתֹורה, ּכנפים כזומן ארּבע לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

זוויות, ארבע בהאֹו- ארּבע שיהיה על כנפות.יתר מארבע יותר - ְֵַַַָ
הבגד,מּדתּהשיעורותהיה ורּבֹושל ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻ

גופו  רוב כלומר ּבּׁשּוק ילדׁשל- לבּדֹו המהּל טליתו קטן עם ְְֵֶַַַַָָ
צרי עּמֹוכדי אחרלאיש ואינֹו וליל יינזק,לׁשמרֹו שלא ְְְְִִֵֵֵֵַָָ

שנים. שבע או שש כבן הוא צמר ושיעורו ׁשל הּכסּות -ותהיה ְְְִֶֶֶֶַ
ורחלים, אילים של מצמר ּפׁשּתיםעשויה ׁשל פשתן]אֹו מצמח -] ְִִֶ

ְִַּבלבד.

מינין ·. ׁשאר ׁשל טּלית ופשתים אבל מצמר עשוי שאינו בגד - ְֲִִִֶַָָ
אחרים, ממינים מׁשי אלא ּבגדי ּגפן כן ו ּכגֹון צמר [-ּבגדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶ

ו כן ו כותנה], ּגמּלים, צמר בגדי ּבגדי ו כן ארנבים, כן צמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
מ  העשוי צמר]נֹוצה בגד חּיבין [- אין ּבהן, וכּיֹוצא עּזים, ׁשל ְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אלו  אּלאבגדים ציצית חכמים,רקּבמצות מן מּדברי אבל ְְְֲִִִִִִֵֶַָָ
חכמים זאת ותיקנו פטורים. הם ּבמצות התורה להּזהר ְְְְִִֵֵַָּכדי

והּואציצית  ובתנאי. מרּבעת - ארבע ׁשּתהיה בטלית שיהיה - ְְְִִִֶֶַַֻ
בה אֹוכנפות, ארּבע שיהיה על ׁשעּורּהש כן ו כנפות,יתר יהיה ְְְִִֵֶַַַָָ

זו  טלית ראשו ּכׁשעּור של בה שיתכסה כדי שהוא בציצית, המחייב ְִ
ולילך  לשמרו אחר צריך ואינו בשוק, לבדו המתהלך קטן של ורובו

סתם מיני ׁשּכלעמו. ּבּתֹורה האמּורין לוואי ּבגדים שם ללא - ְְֲִִֶַָָָָָ
'בגד', תיבת רק שכתוב אּלאאלא מ אינן העשויים צמר בגדים ֵֶֶֶָָ

ּבלבד, אינם ּופׁשּתים ופשתים, צמר של שאינם בגדים שאר ולפיכך ְְִִִַ
בלבד  חכמים מדברי אלא התורה מן .חייבים

בתורה‚. יב)כתוב כב, ּכסּות'(דברים ּכנפֹות ארּבע ,'על ְְְְַַַַ
בה  שיש טלית שרק חכמים דרשו זה חייבת ארּבעומפסוק כנפות ְַַ

שהיאולאבציצית, ׁשלׁשטלית ּכןכנפות,ּבעלת שאנו אם ְֲִֵַַָֹֹ
ארב  בה שיש טלית שרק לדרוש דורשים ניתן בציצית, חייבת כנפות ע

בעלת  שהיא טלית שרק בציצית,ארּבעעוד חייבת טלית ולא כנפות ְְַַֹ
חמׁששהיא  לֹומר כנפות,ּבעלת ומלמד]ּתלמּוד הכתוב בא -] ְֲֵַַַַָ

ּבּה' ּתכּסה לרבות ,(שם)'אׁשר ממנו ודורשים מיותר, זה שפסוק ְֲֶֶַָ
שהיאאפּלּוש  חמׁשטלית זה כנפות ּבעלת על יתר חייבת אֹו ֲֲִֵֵֶַַַָָ
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ח  צבעה.:הלכה כעין וכו' ס"ה)טלית ט סי' (או"ח והשו"ע

שהאשכנזים  פסק, (שם) והרמ"א כן. נוהגים שהמדקדקים כתב,

צבועה  הטלית אם וגם לבן, בצבע רק הציציות לעשות נוהגים

אחרים  וכו'..בצבעים אדומה כולה שהיא בשו"ע טלית וכתב

ט  סי' (או"ח כדי הרב לבנה תהיה שהטלית להקפיד שראוי ס"ט),

הטלית. בצבע תהיה שהציצית שצריך הסוברים דעת גם לצאת

א  ארבע.:הלכה  על יתר הביא או סק"ג) י (סי' ברורה ובמשנה

כנפות  מארבע יותר בה שיש שטלית וסוברים חולקים שיש

יותר  של בגד יעשה לא שלכתחילה והסיק מציצית, פטורה

כנפות  וכו'..מארבע קטן של וכו' מדתה הרמ"א ותהיה וכתב

לפעמים  לובשו הגדול אם דווקא זה שדין ס"א), טז סי' (או"ח

שאם  (סק"ד), ברורה במשנה וכתב לשוק. בו ויוצא עראי בדרך

הפחות  לכל או לשוק עראי בדרך הבגד עם לצאת מתבייש הגדול

בביתו. לובשו שהוא אפילו מציצית פטור הבגד ביתו, לפתח

ב  חכמים.:הלכה מדברי אלא וכו' ט אבל סי' (או"ח וברמ"א

כתב  מקום ומכל התורה. מן חייבים מינים שאר שגם פסק, ס"א)

שיתחייב  כדי צמר של טלית לעשות שנכון ס"ד) (שם הרב בשו"ע

הדעות. לכל התורה מן בציצית

ג  וכו'.:הלכה חמש בעלת א)אפילו (הלכה לעיל אינו .ראה
וכו'. המרוחקות הכנפים לארבע אלא במשנה עושה וכתב

הקרובה, בכנף הציצית חוטי את הטיל שאם סק"ה) י (סי' ברורה

לברך  יכול זאת, לתקן יכול ואינו מזו, זו המרוחקות בכנפות ולא

הבגד. על

ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מחּיבבציצית. אני שהיאולּמה טלית חמׁשבציצית ּבעלת ְְֲֲִֵֵַַַָָָ
שהיאּופֹוטר כנפות, טלית ׁשלׁשמציצית הרי ו כנפות,ּבעלת ֲֵַַַָֹ

ּכנפֹות, אר ּבע ּבעלי אינן ארבע ׁשּתיהן 'על שמהפסוק ומאחר ְְְֲֵֵֵֶַַַָָ
מפסוק  ממעטים אנו מה מפני שניהם, את למעט אפשר כסותך' כנפות

בגד  אבל מציצית, אותו ופוטרים כנפות שלש בו שיש בגד דווקא זה

שהוא  למדים [אלא מהפסוק ממעטים אנו אין כנפות חמש בו שיש

הוא  הביאור בה'], תכסה 'אשר הפסוק מריבוי בציצית ְִֵמּפני חייב
ּבכלל  ארּבע ׁשּיׁש בו חמׁש יש כנפות חמש בו שיש בגד שכל - ְְִֵֵֶַַַָ

כנפות  ארבע 'על בפסוק כלול שהוא לומר ואפשר כנפות, ארבע גם

כלול  להיות יכול אינו כנפות שלש רק בו שיש בגד אבל כסותך',

מציצית. פטור שהוא מהפסוק אותו ממעטים ולכן זה, ְִָלפיכבפסוק
כבג  נחשב כנפות חמש של בגד שגם משום הוא חיובו שכל כיון ד -

כנפות, ארבע ל של ציצית עֹוׂשה שהיא ּכׁשהּוא ּבעלת טלית ְְֲִִֶֶַַ
ׁשׁש אֹו עֹוׂשה כנפות,חמׁש לארּבע הציציתאינֹו אּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָ

מּזֹו זֹו המרחקֹות הבגד]הּכנפים בקצוות תוך מ [-שנמצאות ְְִִִַַַָָֻ
הּׁשׁש אֹו החמׁש ׁשכנפותאֹותן 'על (שם)נאמר הרי ּבלבד, ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ

'ּכסּות ּכנפֹות הוא ארּבע שאף משום הוא זה בגד של החיוב וכל ְְְְַַַ
ציצית  בו להטיל לחייב סיבה ואין כנפות, ארבע של לבגד נחשב

כנפות  מארבע .ביותר

ּבגד „. ׁשל החייבים ּכסּות המינים מאחד העשוי מלבוש - ְֶֶֶ
עֹור בציצית, ׁשל מציצית,ּוכנפיה הפטור מין חּיבת שהוא ְֶֶֶֶַָָ
עֹור ואםבציצית. ׁשל מעור,היא עשוי הבגד שרוב ׁשל - ּוכנפיה ְִֶֶֶָָ

בציצית,ּבגד  החייבים המינים מאחד עשויות כנפיה ּפטּורה - ְֶֶָ
חכמים, מדברי אפילו עּקר מציצית אחר אּלא הֹולכין [-ׁשאין ְִִֵֶֶַַַָ

לפי הּכסּות רוב] נקבע לא, או בציצית חייב הוא אם הבגד שדין - ְַ

הבגד. רוב עשוי שממנו חּיבת שהיאּכסּותהמין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְִֵֶֶֶַָֻ
לח)ׁשּנאמרבציצית, טו, בגדיהם'(במדבר ּכנפי בלשון 'על ְְֱִֵֵֶֶֶַַַ

לשניים, שייכת כשהיא אף בציצית חייבת שהיא לומר כדי ֹלא רבים,
שם)נאמר  ׁשאּולה (דברים למעט אּלא 'שכתוב 'ּכסּות ומה - ְְְְֱֵֶֶַַָָ

היא  שאם לומר בא זה אין יחיד, בלשון כסותך' כנפות ארבע 'על

שהיא  שכסות ללמד אלא מציצית, פטורה היא אנשים לשני שייכת

לפני  מחברו אותה שאל שהוא טלית אבל בציצית, חייבת שלך

'כסותך', אינה שהיא כיון מציצית פטורה ציציות בה ומשום שהטילו

הוא  הדין הּציציתכך מן ּפטּורה הּׁשאּולה עד ׁשהּטּלית ְְִִִִֶַַַַָָ
ואיל מּכאן יֹום, מהשאלה,ׁשלׁשים יום שלושים שעברו לאחר - ְְִִֵָָֹ

שהיא חּיבת היא מפני זה, זמן של והטעם חכמים. מדברי בציצית ֶֶַ
יום, משלושים יותר טלית לשאול רגילות שאין כיון כשלו, נראית

ציצית  בה להטיל אותו חייבו .לפיכך

בגד]ּכסּות‰. ׁשּלּהשהיא [- לבן עֹוׂשין צמר, חוטי ׁשל - ְִֶֶֶֶָָָ
מ  תכלת, בצבע צבועים שאינם ו הציצית צמר, שהיא ּכסּותכן חּוטי ְְֵֶֶ

עֹוׂשין ּפׁשּתן, חוטיׁשל מּמינּה.את ּפׁשּתן חּוטי ׁשּלּה לבן ְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ
ּבגדים  פשתן,ּוׁשאר או מצמר עשויים חוטי עֹוׂשיןשאינם את ְְִִָָ

ּומין  מין ּכל ׁשל הללו לבן שיעשה ּכגֹוןדווקא,מּמינֹומהבגדים ְִִִִֶָָָ
לכסּות מׁשי של חּוטי ו שהיא יעשה מׁשי, נֹוצהכן [-חּוטי ְְִִִֵֵֶֶָ

עזים] של של לכסּותצמר ואםשהיא לעׂשֹות הוא נֹוצה, רצה ְְֲִִַָָָ
חוטי  ׁשלה את עשויים לבן שהם אֹומ בגדים מּצמר מינין, ׁשאר ְִִִֶֶֶָָָ

הוא מּפׁשּתים  הרי אלו,.עֹוׂשה , דינים לכל ׁשהּצמר והטעם מּפני ְְִִִִֵֶֶֶֶַ
ּפֹוטרין ּבמינן בציצית והּפׁשּתים מין ּבין מאותו שעשוי בבגד - ְְְְִִִִֵַָ

החוטים, ּבמינן של ׁשּלא של ּבין מין מאותו עשוי שאינו בבגד - ְִֵֶָֹ
מינין החוטים, מצמר ּוׁשאר עשויים שאינם מינים שאר של חוטים - ְִִָ
הםּבמינן ופשתים, החוטים של מין מאותו שעשוי בבגד ּפֹוטרין,- ְְִִָ

ּבמינן  החוטים ׁשּלא של מין מאותו עשוי שאינו ובבגד הם אין- ְִֵֶָֹ
אלא ּפֹוטרין  יפטרו לא אלו שחוטים חכמים, תקנת היתה שכך , ְִ

החוטים  של מין מאותו העשויים .בגדים

.Â הּוא לענייןּומה ּבכסּותהדין צמר חּוטי ׁשל שהיאלעׂשֹות ְֲִֵֶֶֶַַ
אֹו ּבכסּותלעשות ּפׁשּתן, ּפׁשּתן צמר?שהיא חּוטי [שהרי ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶָָ

יש  ולכאורה אחרים], ממינים בגדים אף פוטרים ופשתן צמר חוטי

ש  ּתכלת לומר ּבלא לבּדֹו לבן ׁשהּוא ּפי על מטיל אף שאינו - ְְְִֵֶֶַַַָָֹ
שאפשר  לבן חוטי אלא מצמר, עשויים שהם תכלת חוטי זו בציצית

מפשתן, גם הּוא לעשותם הד ּבדין להיות][- צריך מּתר ין ׁשּיהא ְְִֵֶָֻ
כיון  כן, באותו הּׁשעטנז איסורׁשלעשות ופשתן צמר של עירוב - ְֵֶַַַ

לעשות ציצית,מצוותלעניןהוא מּתרבגד  שאפשר שמצינו וכמו ְְִִִַָֻ
ציצית, מצוות לצורך שעטנז של היאבגד צמר הּתכלת -ׁשהרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַ

מצמר  עשויים התכלת זאת ּושחוטי ל בכל אֹותּה של מטילין בגד ְְִִָ
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ד  פטורה.:הלכה השאולה (סי'שהטלית ברורה במשנה וכתב

הפסיד  לא ומברך, ציצית בה הטיל מקום מכל שאם סק"ט), .יד

יום. שלשים הציצית מן פטורה השאולה וכתב שהטלית

להיות  צריכים יום שלושים שאותם ס"ג) יד סי' (או"ח הרמ"א

שוב, לקחו כך ואחר יום השלושים בתוך החזירו ואם רצופים,

מצטרפים  יום..אינם שלושים הציצית מן בשו"ע פטורה וכתב

שעדיין  טלית שאל אם דווקא שייך זה שדין ס"ג) יד סי' (או"ח

עליה  מברך ציצית כבר בה הטילו אם אבל ציצית, בה  הטילו לא

עדיף  זה באופן שאף יא) (ס"ק ברורה במשנה וכתב מיד.

מנת  על מתנה בתורת לו שייתן מהמשאיל לבקש לכתחילה

בין  ולחלק לדון שהאריך שם ועיין מעכב. זה אין אבל להחזיר,

לבין  ציצית, מצוות בשביל מלכתחילה אותה ועשו שייחדוה טלית

עשו  פתוחה שרובה כיון אלא ללבישה רק עומדת שהיא טלית

הכנסת. בית של טלית לבין פרטי אדם של טלית ובין ציציות, בה

ה  במינן.:הלכה שלא וכו' פוטרים ופשתים והרמ"א שהצמר

שהוא  לבגד פשתן של ציצית יעשה שלא פסק, ס"ב) ט סי' (או"ח

אפשרות  לו אין שאם (ס"ג) הרב בשו"ע וכתב מינים. שאר של

ברורה  ובמשנה מותר. פשתן, של ציצית להטיל אלא אחרת

רק  פשתן חוטי להטיל אין מהדעות חלק שלפי כתב (סק"ח)

פשתן, חוטי אף להטיל אפשר מינים בשאר אבל משי, בבגדי

כשיטתם. להקל אפשר הדחק ובשעת

ו  שהטילו :הלכה שבזמן כתב, סק"ז) ט (סי' ברורה במשנה

בבגד  פשתן של לבן חוטי אף להטיל מותר היה בציצית, תכלת

חוטי  גם שמטיל בשלמותה מתקיימת שהמצוה שבאופן צמר, של

בציצית. שעטנז איסור כלל אין לבן חוטי וגם תכלת



קיז ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ציצית. לשם אותם עשו ודאי ציצית, לצורך אלא ֵַַהּלֹוקח מבגד

הּׁשּוק מן מצּיצת ציציות,טּלית עם טלית בשוק שקנה אם - ְִִֶֶַַֻ

ּכחזקתּהקנאה  היא הרי שנעשית מּיׂשראל, בחזקת שהיא - ְְְֲִִִֵֵֶָָָ

בעשייתה. בקיאים ישראל שכל לפי קנאה כהלכתה, הּגֹוי ואם -מן ִַ

קנאה  אם מגוי, מצויצת טלית הּתּגר שקנה הרגיל מן מסוחר -] ִַַָ

סחורות] ולמכור לעצמו ּכׁשרה לקנות להרע רוצה שאינו - ְֵָ

למכרה, מנת על מישראל אותה וקנה לרמאי, קנאו שיחזיקוהו ואם

ההדיֹוט  סוחר מן שאינו מגוי הוא ּפסּולה - שמא שחוששים - ְְִֶַָ

להטעות  כדי ציצית, מצוות לשם שלא תכלת וצבעה ציצית .עשאה

.Áׁשהיא מּׁשאר עשויה טּלית אֹו ירּקה אֹו אדּמה ּכּלּה ְְֲִִִֶַָָָָֻֻֻ

צבעים,צבעֹונים ׁשּלּהאתעֹוׂשה- לבן החוטים חּוטי -] ְִִֵֶֶָָָ

התכלת] מצבע שונה שצבעם צבעּה[-כגוון]ּכעין ויעשם שבציצית ְְִֵָ

דווקא, כולה הטלית של הציציות ירּקה הטלית אם- ירּקין,יעשה ְְִִָֻֻ

הציציות אדּמההטלית ואם ממין אדּמין יעשה שיהיה כדי - ְֲֲִִָֻֻ

הטלית היתההכנף. לבן חוטיעֹוׂשהּתכלת,מצבעּכּלּהעשויה ְְֵֶֶָָָָָֻ

צבעֹוניםׁשּלּה צבעים,מּׁשאר מן- וכן הּׁשחר הצבעחּוץ ְְִִִִֶַָָָֹ

חילזון  דם ידי על שלא תכלת בצבע אפילו ׁש,אסור צבע מּפני ְִֵֶ

ּכהשחור  נראה של ּתכלת צבע הּוא מראות כאן שיש ניכר ולא ְְְִֵֶֶ

מינים, הוא ו שני כך עלאחר סביב]ּכֹור אחד [- חּוט הּכל ְֵֶַַָֹ

של ׁשארוך ּכדר ׁשאינן הוא ּתכלת, ציצּיֹות ּבׁשאר עֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָ

ְִצבּועין.

.Ëמּניחשלענׁש[גדול]קׁשה ׁשאינֹו בציצית לבןחוטימי ִִֵֶֶֶַַָָָֹ

הטלית, הּניח של ׁשּלא מי מענׁש של ּתכלת חוטי יתר בציצית ְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

לּכל הטלית, מצּוי ׁשהּלבן ל'לבן'לפי הנדרשים החוטים - ְִֶַַָָָֹ

לכל, מצויים ׁשאינּהשבציצית לפי לּכל, מצּויה אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהּתכלת

מקֹום  ּבכל אינו מצּויה התכלת את צובעים שמדמו שהחילזון - ְְָָָ

התיכון, ים שהוא המלח בים אלא זמן כן ו מצוי ּבכל -לא ְְְַָֹ

לשבעים  אחת אלא עולה אינו התכלת את צובעים שמדמו שהחילזון

נגנז,שנה  שהתכלת לבן, אלא לנו שאין עכשיו וכן הּצבע , ְִֵֶַַמּפני

תכלת ׁשאמרנּו נקרא בצמר תכלת צבע כל ולא מיוחד, צבע שהוא - ְֶַָ

חילזון. מדם העשויה הידועה תכלת אלא

שלישי  פרק

בגד]ּכסּות ‡. ציצית[- ּבּה לעׂשֹות אדם בה ׁשחּיב להטיל - ְֲִִֶַַָָָָ
ציצית ּכסּותחוטי היא הּתֹורה, ּכנפים כזומן ארּבע לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

זוויות, ארבע בהאֹו- ארּבע שיהיה על כנפות.יתר מארבע יותר - ְֵַַַָ
הבגד,מּדתּהשיעורותהיה ורּבֹושל ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻ

גופו  רוב כלומר ּבּׁשּוק ילדׁשל- לבּדֹו המהּל טליתו קטן עם ְְֵֶַַַַָָ
צרי עּמֹוכדי אחרלאיש ואינֹו וליל יינזק,לׁשמרֹו שלא ְְְְִִֵֵֵֵַָָ

שנים. שבע או שש כבן הוא צמר ושיעורו ׁשל הּכסּות -ותהיה ְְְִֶֶֶֶַ
ורחלים, אילים של מצמר ּפׁשּתיםעשויה ׁשל פשתן]אֹו מצמח -] ְִִֶ

ְִַּבלבד.

מינין ·. ׁשאר ׁשל טּלית ופשתים אבל מצמר עשוי שאינו בגד - ְֲִִִֶַָָ
אחרים, ממינים מׁשי אלא ּבגדי ּגפן כן ו ּכגֹון צמר [-ּבגדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶ

ו כן ו כותנה], ּגמּלים, צמר בגדי ּבגדי ו כן ארנבים, כן צמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
מ  העשוי צמר]נֹוצה בגד חּיבין [- אין ּבהן, וכּיֹוצא עּזים, ׁשל ְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אלו  אּלאבגדים ציצית חכמים,רקּבמצות מן מּדברי אבל ְְְֲִִִִִִֵֶַָָ
חכמים זאת ותיקנו פטורים. הם ּבמצות התורה להּזהר ְְְְִִֵֵַָּכדי

והּואציצית  ובתנאי. מרּבעת - ארבע ׁשּתהיה בטלית שיהיה - ְְְִִִֶֶַַֻ
בה אֹוכנפות, ארּבע שיהיה על ׁשעּורּהש כן ו כנפות,יתר יהיה ְְְִִֵֶַַַָָ

זו  טלית ראשו ּכׁשעּור של בה שיתכסה כדי שהוא בציצית, המחייב ְִ
ולילך  לשמרו אחר צריך ואינו בשוק, לבדו המתהלך קטן של ורובו

סתם מיני ׁשּכלעמו. ּבּתֹורה האמּורין לוואי ּבגדים שם ללא - ְְֲִִֶַָָָָָ
'בגד', תיבת רק שכתוב אּלאאלא מ אינן העשויים צמר בגדים ֵֶֶֶָָ

ּבלבד, אינם ּופׁשּתים ופשתים, צמר של שאינם בגדים שאר ולפיכך ְְִִִַ
בלבד  חכמים מדברי אלא התורה מן .חייבים

בתורה‚. יב)כתוב כב, ּכסּות'(דברים ּכנפֹות ארּבע ,'על ְְְְַַַַ
בה  שיש טלית שרק חכמים דרשו זה חייבת ארּבעומפסוק כנפות ְַַ

שהיאולאבציצית, ׁשלׁשטלית ּכןכנפות,ּבעלת שאנו אם ְֲִֵַַָֹֹ
ארב  בה שיש טלית שרק לדרוש דורשים ניתן בציצית, חייבת כנפות ע

בעלת  שהיא טלית שרק בציצית,ארּבעעוד חייבת טלית ולא כנפות ְְַַֹ
חמׁששהיא  לֹומר כנפות,ּבעלת ומלמד]ּתלמּוד הכתוב בא -] ְֲֵַַַַָ

ּבּה' ּתכּסה לרבות ,(שם)'אׁשר ממנו ודורשים מיותר, זה שפסוק ְֲֶֶַָ
שהיאאפּלּוש  חמׁשטלית זה כנפות ּבעלת על יתר חייבת אֹו ֲֲִֵֵֶַַַָָ
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ח  צבעה.:הלכה כעין וכו' ס"ה)טלית ט סי' (או"ח והשו"ע

שהאשכנזים  פסק, (שם) והרמ"א כן. נוהגים שהמדקדקים כתב,

צבועה  הטלית אם וגם לבן, בצבע רק הציציות לעשות נוהגים

אחרים  וכו'..בצבעים אדומה כולה שהיא בשו"ע טלית וכתב

ט  סי' (או"ח כדי הרב לבנה תהיה שהטלית להקפיד שראוי ס"ט),

הטלית. בצבע תהיה שהציצית שצריך הסוברים דעת גם לצאת

א  ארבע.:הלכה  על יתר הביא או סק"ג) י (סי' ברורה ובמשנה

כנפות  מארבע יותר בה שיש שטלית וסוברים חולקים שיש

יותר  של בגד יעשה לא שלכתחילה והסיק מציצית, פטורה

כנפות  וכו'..מארבע קטן של וכו' מדתה הרמ"א ותהיה וכתב

לפעמים  לובשו הגדול אם דווקא זה שדין ס"א), טז סי' (או"ח

שאם  (סק"ד), ברורה במשנה וכתב לשוק. בו ויוצא עראי בדרך

הפחות  לכל או לשוק עראי בדרך הבגד עם לצאת מתבייש הגדול

בביתו. לובשו שהוא אפילו מציצית פטור הבגד ביתו, לפתח

ב  חכמים.:הלכה מדברי אלא וכו' ט אבל סי' (או"ח וברמ"א

כתב  מקום ומכל התורה. מן חייבים מינים שאר שגם פסק, ס"א)

שיתחייב  כדי צמר של טלית לעשות שנכון ס"ד) (שם הרב בשו"ע

הדעות. לכל התורה מן בציצית

ג  וכו'.:הלכה חמש בעלת א)אפילו (הלכה לעיל אינו .ראה
וכו'. המרוחקות הכנפים לארבע אלא במשנה עושה וכתב

הקרובה, בכנף הציצית חוטי את הטיל שאם סק"ה) י (סי' ברורה

לברך  יכול זאת, לתקן יכול ואינו מזו, זו המרוחקות בכנפות ולא

הבגד. על

ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מחּיבבציצית. אני שהיאולּמה טלית חמׁשבציצית ּבעלת ְְֲֲִֵֵַַַָָָ
שהיאּופֹוטר כנפות, טלית ׁשלׁשמציצית הרי ו כנפות,ּבעלת ֲֵַַַָֹ

ּכנפֹות, אר ּבע ּבעלי אינן ארבע ׁשּתיהן 'על שמהפסוק ומאחר ְְְֲֵֵֵֶַַַָָ
מפסוק  ממעטים אנו מה מפני שניהם, את למעט אפשר כסותך' כנפות

בגד  אבל מציצית, אותו ופוטרים כנפות שלש בו שיש בגד דווקא זה

שהוא  למדים [אלא מהפסוק ממעטים אנו אין כנפות חמש בו שיש

הוא  הביאור בה'], תכסה 'אשר הפסוק מריבוי בציצית ְִֵמּפני חייב
ּבכלל  ארּבע ׁשּיׁש בו חמׁש יש כנפות חמש בו שיש בגד שכל - ְְִֵֵֶַַַָ

כנפות  ארבע 'על בפסוק כלול שהוא לומר ואפשר כנפות, ארבע גם

כלול  להיות יכול אינו כנפות שלש רק בו שיש בגד אבל כסותך',

מציצית. פטור שהוא מהפסוק אותו ממעטים ולכן זה, ְִָלפיכבפסוק
כבג  נחשב כנפות חמש של בגד שגם משום הוא חיובו שכל כיון ד -

כנפות, ארבע ל של ציצית עֹוׂשה שהיא ּכׁשהּוא ּבעלת טלית ְְֲִִֶֶַַ
ׁשׁש אֹו עֹוׂשה כנפות,חמׁש לארּבע הציציתאינֹו אּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָ

מּזֹו זֹו המרחקֹות הבגד]הּכנפים בקצוות תוך מ [-שנמצאות ְְִִִַַַָָֻ
הּׁשׁש אֹו החמׁש ׁשכנפותאֹותן 'על (שם)נאמר הרי ּבלבד, ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ

'ּכסּות ּכנפֹות הוא ארּבע שאף משום הוא זה בגד של החיוב וכל ְְְְַַַ
ציצית  בו להטיל לחייב סיבה ואין כנפות, ארבע של לבגד נחשב

כנפות  מארבע .ביותר

ּבגד „. ׁשל החייבים ּכסּות המינים מאחד העשוי מלבוש - ְֶֶֶ
עֹור בציצית, ׁשל מציצית,ּוכנפיה הפטור מין חּיבת שהוא ְֶֶֶֶַָָ
עֹור ואםבציצית. ׁשל מעור,היא עשוי הבגד שרוב ׁשל - ּוכנפיה ְִֶֶֶָָ

בציצית,ּבגד  החייבים המינים מאחד עשויות כנפיה ּפטּורה - ְֶֶָ
חכמים, מדברי אפילו עּקר מציצית אחר אּלא הֹולכין [-ׁשאין ְִִֵֶֶַַַָ

לפי הּכסּות רוב] נקבע לא, או בציצית חייב הוא אם הבגד שדין - ְַ

הבגד. רוב עשוי שממנו חּיבת שהיאּכסּותהמין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְִֵֶֶֶַָֻ
לח)ׁשּנאמרבציצית, טו, בגדיהם'(במדבר ּכנפי בלשון 'על ְְֱִֵֵֶֶֶַַַ

לשניים, שייכת כשהיא אף בציצית חייבת שהיא לומר כדי ֹלא רבים,
שם)נאמר  ׁשאּולה (דברים למעט אּלא 'שכתוב 'ּכסּות ומה - ְְְְֱֵֶֶַַָָ

היא  שאם לומר בא זה אין יחיד, בלשון כסותך' כנפות ארבע 'על

שהיא  שכסות ללמד אלא מציצית, פטורה היא אנשים לשני שייכת

לפני  מחברו אותה שאל שהוא טלית אבל בציצית, חייבת שלך

'כסותך', אינה שהיא כיון מציצית פטורה ציציות בה ומשום שהטילו

הוא  הדין הּציציתכך מן ּפטּורה הּׁשאּולה עד ׁשהּטּלית ְְִִִִֶַַַַָָ
ואיל מּכאן יֹום, מהשאלה,ׁשלׁשים יום שלושים שעברו לאחר - ְְִִֵָָֹ

שהיא חּיבת היא מפני זה, זמן של והטעם חכמים. מדברי בציצית ֶֶַ
יום, משלושים יותר טלית לשאול רגילות שאין כיון כשלו, נראית

ציצית  בה להטיל אותו חייבו .לפיכך

בגד]ּכסּות‰. ׁשּלּהשהיא [- לבן עֹוׂשין צמר, חוטי ׁשל - ְִֶֶֶֶָָָ
מ  תכלת, בצבע צבועים שאינם ו הציצית צמר, שהיא ּכסּותכן חּוטי ְְֵֶֶ

עֹוׂשין ּפׁשּתן, חוטיׁשל מּמינּה.את ּפׁשּתן חּוטי ׁשּלּה לבן ְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ
ּבגדים  פשתן,ּוׁשאר או מצמר עשויים חוטי עֹוׂשיןשאינם את ְְִִָָ

ּומין  מין ּכל ׁשל הללו לבן שיעשה ּכגֹוןדווקא,מּמינֹומהבגדים ְִִִִֶָָָ
לכסּות מׁשי של חּוטי ו שהיא יעשה מׁשי, נֹוצהכן [-חּוטי ְְִִִֵֵֶֶָ

עזים] של של לכסּותצמר ואםשהיא לעׂשֹות הוא נֹוצה, רצה ְְֲִִַָָָ
חוטי  ׁשלה את עשויים לבן שהם אֹומ בגדים מּצמר מינין, ׁשאר ְִִִֶֶֶָָָ

הוא מּפׁשּתים  הרי אלו,.עֹוׂשה , דינים לכל ׁשהּצמר והטעם מּפני ְְִִִִֵֶֶֶֶַ
ּפֹוטרין ּבמינן בציצית והּפׁשּתים מין ּבין מאותו שעשוי בבגד - ְְְְִִִִֵַָ

החוטים, ּבמינן של ׁשּלא של ּבין מין מאותו עשוי שאינו בבגד - ְִֵֶָֹ
מינין החוטים, מצמר ּוׁשאר עשויים שאינם מינים שאר של חוטים - ְִִָ
הםּבמינן ופשתים, החוטים של מין מאותו שעשוי בבגד ּפֹוטרין,- ְְִִָ

ּבמינן  החוטים ׁשּלא של מין מאותו עשוי שאינו ובבגד הם אין- ְִֵֶָֹ
אלא ּפֹוטרין  יפטרו לא אלו שחוטים חכמים, תקנת היתה שכך , ְִ

החוטים  של מין מאותו העשויים .בגדים

.Â הּוא לענייןּומה ּבכסּותהדין צמר חּוטי ׁשל שהיאלעׂשֹות ְֲִֵֶֶֶַַ
אֹו ּבכסּותלעשות ּפׁשּתן, ּפׁשּתן צמר?שהיא חּוטי [שהרי ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶָָ

יש  ולכאורה אחרים], ממינים בגדים אף פוטרים ופשתן צמר חוטי

ש  ּתכלת לומר ּבלא לבּדֹו לבן ׁשהּוא ּפי על מטיל אף שאינו - ְְְִֵֶֶַַַָָֹ
שאפשר  לבן חוטי אלא מצמר, עשויים שהם תכלת חוטי זו בציצית

מפשתן, גם הּוא לעשותם הד ּבדין להיות][- צריך מּתר ין ׁשּיהא ְְִֵֶָֻ
כיון  כן, באותו הּׁשעטנז איסורׁשלעשות ופשתן צמר של עירוב - ְֵֶַַַ

לעשות ציצית,מצוותלעניןהוא מּתרבגד  שאפשר שמצינו וכמו ְְִִִַָֻ
ציצית, מצוות לצורך שעטנז של היאבגד צמר הּתכלת -ׁשהרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַ

מצמר  עשויים התכלת זאת ּושחוטי ל בכל אֹותּה של מטילין בגד ְְִִָ
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ד  פטורה.:הלכה השאולה (סי'שהטלית ברורה במשנה וכתב

הפסיד  לא ומברך, ציצית בה הטיל מקום מכל שאם סק"ט), .יד

יום. שלשים הציצית מן פטורה השאולה וכתב שהטלית

להיות  צריכים יום שלושים שאותם ס"ג) יד סי' (או"ח הרמ"א

שוב, לקחו כך ואחר יום השלושים בתוך החזירו ואם רצופים,

מצטרפים  יום..אינם שלושים הציצית מן בשו"ע פטורה וכתב

שעדיין  טלית שאל אם דווקא שייך זה שדין ס"ג) יד סי' (או"ח

עליה  מברך ציצית כבר בה הטילו אם אבל ציצית, בה  הטילו לא

עדיף  זה באופן שאף יא) (ס"ק ברורה במשנה וכתב מיד.

מנת  על מתנה בתורת לו שייתן מהמשאיל לבקש לכתחילה

בין  ולחלק לדון שהאריך שם ועיין מעכב. זה אין אבל להחזיר,

לבין  ציצית, מצוות בשביל מלכתחילה אותה ועשו שייחדוה טלית

עשו  פתוחה שרובה כיון אלא ללבישה רק עומדת שהיא טלית

הכנסת. בית של טלית לבין פרטי אדם של טלית ובין ציציות, בה

ה  במינן.:הלכה שלא וכו' פוטרים ופשתים והרמ"א שהצמר

שהוא  לבגד פשתן של ציצית יעשה שלא פסק, ס"ב) ט סי' (או"ח

אפשרות  לו אין שאם (ס"ג) הרב בשו"ע וכתב מינים. שאר של

ברורה  ובמשנה מותר. פשתן, של ציצית להטיל אלא אחרת

רק  פשתן חוטי להטיל אין מהדעות חלק שלפי כתב (סק"ח)

פשתן, חוטי אף להטיל אפשר מינים בשאר אבל משי, בבגדי

כשיטתם. להקל אפשר הדחק ובשעת

ו  שהטילו :הלכה שבזמן כתב, סק"ז) ט (סי' ברורה במשנה

בבגד  פשתן של לבן חוטי אף להטיל מותר היה בציצית, תכלת

חוטי  גם שמטיל בשלמותה מתקיימת שהמצוה שבאופן צמר, של

בציצית. שעטנז איסור כלל אין לבן חוטי וגם תכלת
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גם ּפׁשּתן, הותר תכלת של כלאיים עשיית בציצית והותר והואיל ְִָ

לבן. של עֹוׂשין כלאיים אין מה שאין ּכן ּומּפני הטעם ומה - ְִִֵֵֵָ
פשתן  בבגד צמר חוטי להטיל להטיל אין וכן תכלת, חוטי בו כשאין

צמר, של בבגד פשתן לעׂשֹותחוטי ׁשאפׁשר חוטי מּפני את ְְֲִֵֶֶַָ
מּמינּה ׁשּלּה הבגד,הּלבן שעשוי המין מאותו מקֹום - וכל ְִִֶַָָָָָָ

ּתעׂשה  ולא עׂשה מֹוצא אחד ׁשאּתה ובמעשה אחד שבענין - ְֲֲֵֵֶֶַַָֹ
תעשה, לא מצוות וגם עשה מצוות גם לפניו אּתה עומדים יכֹול ִַָָאם

ׁשניהם  את השני,לקּים את אחד יסתרו שלא באופן הרי כאחד ְְֲֵֵֵֶֶַ
לאו  ואם כאחד,מּוטב, שניהם את לקיים יכול שאינו בא י - ְִָָָֹ

אתמצוות  וידחה ּתעׂשה,מצוות עׂשה את לא לקיים לו ויש ְְֲֲִֵֶֶֶַֹ
תעשה, לא המצוות על עובר הוא שבכך אף עשה ְָוכאן המצוות

ּל ּתעׂשה 'ּגדלים של עשה מצוות אחד מצד עליו שמוטל ְֲִִֶַָבציצית

'ּכסּות ּכנפֹות ארּבע יב)על כב, אף (דברים עליו מוטל שני ומצד , ְְְְַַַַ

יחּדו' ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש 'לא של תעשה לא (דברים מצוות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

יא) הרישם, ׁשניהן , את לקּים באופןאפׁשר יסתרו כאחד שלא ְְְֵֵֶֶֶַָ
פשתן  וחוטי צמר, של לבגד צמר חוטי שיטיל ידי על השני, את אחד

להיפך, או פשתן של שהוא לבגד צמר חוטי יטיל אם אבל פשתן. לבגד

המצוה, לקיום הכרח בזה אין כאשר כלאים איסור על עובר זה הרי

.ואסור 

.Êּבּהשהיא ּכסּות מטילין אין ּפׁשּתן, שהם ּתכלת חוטי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶָָ
מצמר, עֹוׂשהעשויים חוטי אּלא חּוטי את ׁשל ּבלבד הּלבן ְִֵֶֶֶַַָָָ

הּׁשעטנז  מּפני נדחית ׁשהּציצית מּפני לא טעם ּפׁשּתן. ואין - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
הוא  פשתן, של בבגד צמר שהם תכלת חוטי שכשמטיל מפני האיסור

המצוה  את דוחה זה ואיסור ופשתים, צמר של כלאים איסור על עובר

לעיל נתבאר שהרי - בציצית תכלת חוטי ו)להטיל שמצוות (הלכה

כלאים, איסור דוחה מּדבריהםשהיא אּלאציצית מדברי [-ּגזרה ְְִִֵֵֶֶָָ
שחוששים  ׁשהוא ׁשּמאחכמים], ּבּלילה ּבּה הוא יתּכּסה אינֹואז ְְִֵֶֶֶַַַָָָ

ונמצאשל זמן ציצית, עלשהוא חּיּוב לא מצוות עֹובר ְְְִִִִֵַַָֹ
יחּדו'ּתעׂשה  ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש 'לא יא)של כב, (דברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

עׂשה  מצות ׁשם ׁשאין ּכנפֹות ּבעת ארּבע על ּל ּתעׂשה 'ּגדלים של ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

'יב)ּכסּות שם, כיון (דברים הּציצית, אפילו ׁשחֹובת התורה מן ְְִִֶַַ
דווקא  היא ליום, מיוחד שהוא ּבּלילהבבגד ולא הוא ּבּיֹום ובלילה ְְַַַָֹ

מציצית, לט)ׁשּנאמרכמופטור טו, אתֹו','(במדבר ּוראיתם ְֱִֶֶֶַֹ
דווקא הוא שהחיוב ראּיה ודורשים אור ּבׁשעת שיש ביום כלומר ְְִִַָ

את  רואים ואין חושך שיש בלילה ולא הציצית, את לראות ואפשר

עיוור]וסּומההציצית. ׁשאינֹו[- ּפי על אף ּבציצית, חּיב ְְִִִֵֶַַַָָ
אותו'רֹואה 'וראיתם מהפסוק לדרוש מקום והיה בעיניו, הציצית את ֶ

מקום  מכל אך בציצית, חייב אֹותֹושאינו רֹואים את אחרים - ֲִִֵ
נאמר הצי  זה שפסוק כיון אותו' 'וראיתם בפסוק נכלל זה ואף צית,

רבים  .בלשון

.Áציציתלומּתר ללּבׁש כלאיםלאדם בה ּבין ּבּלילה,שאין ְְִִִֵַַָָָָָֹֻ
יום ּב של ּבו חל לילה ׁשליל ּבין ּפי על ואף אינֹולילה ׁשּבת, ְְְִֵֵֶַַַָֹ

בכך זמּנּה אין בבגד, ציצית להטיל חיוב אין ובלילה ציצית, של ְַָ
נחשבים  הציצית חוטי אין בשבת וגם תוסיף', 'בל איסור משום

הם  הציצית שחוטי כיון בשבת, האסור הרבים ברשות וטלטול כמשא

מהבגד, כחלק ונחשבים לבגד ובתנאי]ּובלבדנוי -]יבר ׁשּלא ְְִֵֶַָֹ
מצוות  זו בלבישה מקיים ואינו ציצית זמן אינו שלילה כיון עליה,

ּבּׁשחר הואּומאימתיציצית. הּציצית על בתחילת מבר - ְִִֵֵֵַַַַַַָָ
הבוקר ׁשּיּכיר שעהמ היום?, אור ידי על להבדיל יכול שהוא מזמן - ִִֶַ

ׁשצבעּבין הציציתּבּהיש ּתכלת בחוטי צבע ל - ׁשבין יש לבן ְְֵֵֶֶֶָָָ
שהוא ּבּה חברו את שיכיר משעה הוא זה וזמן הציצית, בחוטי - ָ

סימן  הוא שאז אמות, ארבע של ממרחק קצת, עמו להיות רגיל

הציצית. על לברך ואפשר היום הברכה וכיצדשהתחיל נוסח הוא ְֵַ
עליה שהוא קטן,מבר טלית על ובין גדול טלית על 'ּברּובין ְֵֶָָָָ

וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁש זמן וכל ּבציצית'. ּבּיֹום הוא להתעּטף ּבּה ואפילו מתעּטף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

יום, באותו פעמים כמה ולובשה וחוזר הטלית את פושט הוא אם

הוא עליההרי שלובשהמבר פעם ׁשּיתעּטףכל בה.קדם ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ
מבר זוואינֹו עׂשּיתּהברכה ּבׁשעת הּציצית הטלת על בזמן - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

בטלית, ׁשּסֹוף הציצית המצוה,הּמצוה מּפני וקיום חיוב שעת - ְְִִֵֶַָ
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ז  ציצית.:הלכה חיוב זמן שאינו סי'בלילה (או"ח והרמ"א

ביום  לובשה כשהוא אלא טלית על לברך שאין פסק, ס"א) יח

דווקא  שזה כתב, (סק"ב) ברורה ובמשנה ליום. מיוחדת גם והיא

ציצית  ללא בגד ללבוש אסור לבישה, לעניין אבל ברכה, לעניין

ליום  מיוחד שהוא בגד ללבוש אסור וכן ביום, ללילה, שמיוחד

בלילה.

ח  וכו'.:הלכה מברך ס"ג)ומאימתי יח סי' (או"ח והרמ"א

עליה. לברך יכול הוא השחר מעלות הטלית לבש שאם פסק,

בין  שיכיר עד להמתין יש שלכתחילה הוסיף (ס"ו) הרב ובשו"ע

השחר, עלות קודם לבשו שאם (שם) הרמ"א וכתב ללבן. תכלת

והוסיף  ויברך. בציציות ימשמש היום וכשיאיר עליה, יברך לא

השחר  עלות קודם בירך אם מקום שמכל (סק"י), ברורה במשנה

השחר  עלות לאחר ויברך יחזור וכו'..לא עליה מברך וכיצד
'על  מברכים קטן טלית שעל פסק, ס"ו) ח סי' (או"ח והרמ"א

הוא  זה שדין כתב, יז) (ס"ק ברורה ובמשנה ציצית'. מצוות
בה  שמתעטפים קטן בטלית אבל בה מתעטפים שאין קטן בטלית
שמכל  (שם), ברורה במשנה והוסיף בציצית'. 'להתעטף מברך
טלית  על בירך אם וכן 'להתעטף', קטן טלית על בירך אם מקום

חובתו  ידי יצא ציצית', מצוות 'על מתעטף .גדול שהוא זמן וכל
וכו'. בדעתו בה היה שאם פסק, סי"ד) ח סי' (או"ח והרמ"א

ובתנאי  שוב, עליה מברך אינו בה, ולהתעטף לחזור כשהורידה
(סכ"ג  הרב בשו"ע וכתב זה. בזמן קטן הטלית עליו שנשאר
מחשבה  בלא סתם הטלית שהוריד באופן הוא זה שדין וכ"ה),
צריך  אין וללבשה, מיד לחזור דעתו היה אם אבל וללבשה, לחזור
(ס"ק  ברורה במשנה שכתב מה וראה קטן. הטלית עליו שיישאר

בזה  ביום..לזֿלח) בה סט"ז)מתעטף ח סי' (או"ח בשו"ע וכתב
לב  צריך בלילה, טליתו עם ישן לא שאם אם גם בבוקר עליה רך

וראה  הברכה. בשעת בציציות למשמש שטוב אלא פשטה,
בזה. שכתב מה מב) (ס"ק ברורה במשנה

ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבּהבשעההּוא את ׁשּיתעּטף בבגד מטיל שהוא בשעה ולא בגופו, ְִֵֶַָ
מחויבת  שהיא בטלית דין אינה ציצית שמצוות כיון הציצית, חוטי

אינו  והוא הטלית, את שלובש האיש של חובתו היא אלא בציצית,

בטלית  עטיפתו שעת עד בציצית .מחויב
.Ëלהּכנס לבושּומּתר הּכּסא כשהוא לבית ּבציצית ְְְִִִִֵֵֵַָָֻ

הּמרחץ [-שירותים] נקרעו]נפסקּוואם.ּולבית לבן [- חּוטי לֹו ְְְְִֵֵֶַָָָ
הציצית,ּתכלת חוטיאֹו ּבאׁשּפה של שמותר זֹורקן כלומר - ְְְֵֶַָָָ

לאשפה, ׁשלזורקם ּבגּופּההציצית מּפני ׁשאין מצוה היא ְְְִִִֵֵֶֶָָ
משמש קדּׁשה  רק הבגד אלא קדושה הבגד בגוף שאין כלומר - ְָֻ

להיכנס  כגון בזיון, מנהג בו לנהוג מותר ולכן מצוה, לקיום אותנו

לאשפה. ולזורקו הכיסא לבית מצּיצת עמו טּלית למּכר ְְְִִֶֶַָֹֻואסּור
ציציות] עם העשויה טלית ׁש[- עד ציצּיֹותיה המוכר לגֹוי, יּתיר ְִִִֶֶַַָ

זהמהטלית, ּבגּופּהואיסור ׁשּיׁש מּפני והציציות לא הטלית של ְְִֵֵֶָֹ
ׁשּמא  אּלא ּבּההגוי קדּׁשה, בטלית,יתעּטף עּמֹו- ויתלּוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

יהודי,יׂשראלי  איש לגוי ויתלווה היהודיוידּמה - ויחשוב הגוי ׁש- ְְִִִֵֶֶַ
כןהּוא ממנו,יׂשראל גם ייזהר ולא שלובש, הטלית שמא ו מחמת ְְִֵָ

דמים.|יהרגּנּו שפיכות על חשודים הגויים שכן נׁשים הגוי, ְִֶַַָ
הּתֹורה,ועבדים  מן הּציצית מן ּפטּורין שאין ּוקטּנים שכיון ְְֲִִִִִִִַַַַָָ

לעיל שנתבאר כפי בלילה, ציצית ז)חיוב אינה (הלכה זו ומצוה ,

עשה  'מצוות נקראת היא בזמן, תלויה היא אלא עת בכל נוהגת

לפי  פטורים וקטנים ממנה. פטורים ועבדים שנשים גרמא', שהזמן

במצוות. כלל חייבים חכמים,שאינם הואּומּדברי קטן הדין ׁשּכל ְֲִִִֵֶָָָָ
להתעּטף ּבבטליתׁשּיֹודע לחּנכֹומצוות חּיב ּכדי ציצית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁש[-להרגילו] ועבדים ונׁשים אם ּבמצוֹות. מציצית, רצּופטורים ְְְֲִִִֶַָָָ
מתעּטפין  ּבציצית, ּברכה להתעּטף הדבר ,ּבלא שנחשב שאף ְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹ

לא  שהרי 'וציוונו' לומר יכולים אינם הם אך מצוה, מקיימים שהם

זו. במצוה עׂשהנצטוו מצוֹות ּכל ׁשאר בזמן וכן התלויות ְְְֲִֵֵָָ
אֹותּה לעׂשֹות רצּו אם מהן, ּפטּורֹות ּבלא מצוהׁשהּנׁשים ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ממחין אין בו טמטּום ּבידן.[-מעכבים]ּברכה, ניכר שלא -] ְְְְִֵַָָָָֻ
נקבה] סימני ולא זכר סימני סימני ואנּדרגינס לא גם לו שיש -] ְְְִַֹֹ

נקבה, ספק זכר ספק והם נקבה], סימני וגם ּבכּלן זכר בכל חּיבין - ְִַָָֻ
בהן, פטורות שהנשים חייבים מּספק המצוות והם זכר הם שמא - ִֵָ

אלו, מצוות חייבים לפיכלקיים שאינם וייתכן ספק שזה כיון - ְִָ
אלו, מצוות נקבה,מברכין הםאיןלקיים הם שמא המצוות על ְְִֵָ

עֹוׂשין ּברכה.המצוות אּלא ּבלא ְְִֶָָָֹ

.Èהואהיא כיצד ׁשהּוא - אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְִִִִֵֶַַַָָָ
זֹו מצוה לעׂשֹות ציצית חּיב במצוות המחויב יתּכּסה הואאם,- ְְֲִִִֶַַַָָ

בבגד]ּבכסּות ל [- כל ציצית מצוות הראּויה את בה שיש - ְְְִִִָָ
לעיל שנתבאר כפי בציצית המחייבים א)התנאים הוא ,(הלכה הדין

לּהש  יתּכּסה תחילהיּטיל ּכ ואחר נתּכּסה ציצית ואם ּבּה. ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ
ציצית  ּבלא עׂשה ּבּה מצות ּבּטל הרי ציצית., אבל של ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָֹ

ל עצמם הּבגדים יתּכּסה מצוות הראּויין ׁשּלא זמן ּכל ציצית, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ּומּנחין שהם אּלא בגופו,אדם ה ּבהן הם סתם,מקּפלין הרי ְִִֶֶָָָָָָֻֻ

הּציצית, מן הּטּלית הציצית ׁשכיוןּפטּורין חֹובת אין אינּה - ְִִִִִֵֶַַַַָ
אותו, לובשים שאין בשעה אף בציצית מחויב שהוא הבגד על דין

טּלית,היאאּלא לֹו ׁשּיׁש האיׁש מתעטף חֹובת שהוא שבשעה ִִֵֶֶַַָָ
ציצית בבגד  בו .יהיה

.‡È מחּיב אדם ׁשאין ּפי על הדין אף לו לקנֹותמעיקר ְְִִֵֶַַָָָֻ
ציצית, ּבּה ׁשּיעׂשה ּכדי ּבּה ּולהתעּטף שהיא טּלית כיון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

לובש  כשאינו אך בטלית, מתעטף שהוא בשעה רק האיש חובת

כלל, בציצית מחויב אינו הוא בציצית שחייב ראּוי בגד ֵָאין
במצוות,חסיד שהואלאדם וזהיר זריז שהוא כלומר לפטר - ְִִָָָָֹ

זֹו מּמצוה בה,עצמֹו ויתעטף טלית יקנה שלא ידי אּלא על ְְִִֶַָָ
ּבציצית, המחּיבת ּבכסּות עטּוף להיֹות יׁשּתּדל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֻלעֹולם

זֹו מצוה ׁשּיקּים ציצית.ּכדי צרישל הּתפּלה ּובׁשעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּביֹותר  יכול להּזהר אינו אם ואפילו בה, ויתעטף טלית לו שיהיה ְְִֵֵָ

ביותר  ישתדל מקום מכל כולו, היום כל בטלית עטוף להיות

בטלית. עטוף יהא התפילה ל שבשעת הּוא ּגדֹול שהוא ּגנאי מי ְְַָ
חכמים  חכם]ּתלמיד [תלמיד עטּוף - אינֹו והּוא ׁשּיתּפּלל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

.בטלית 
.·Èיהא ּבכללעֹולם זהיר ׁשהרי קיום אדם ציצית, מצות ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

ּבּה ותלה ׁשקלּה ּכּלן אתהּכתּוב הּמצוֹות שכל ּכל כלומר - ְְְִַַָָָָָָָָֻ
שווה  ציצית מצוות כך ומשום ציצית, במצוות הן תלויות המצוות

המצוות, כל כנגד ומעלתה לט)ׁשּנאמרבחשיבותה טו, (במדבר ֱֶֶַ
וכּו'' אתם ועׂשיתם ה' מצֹות ּכל את ּוזכרּתם אתֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ'ּוראיתם
שהוא  ידי ועל המצוות, זכירת לידי מביאה הציצית שראיית ופירושו -

תלויות  המצוות שכל ונמצא אותן, עושה אף הוא המצוות את זוכר

ציצית  .במצוות

דסּייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
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ט  הכסא.:הלכה  לבית בציצית להכנס הרב ומותר ובשו"ע
אבל  מותר, למלבוש העשוי בגד שדווקא כתב ס"ג) כא סי' (או"ח

להיכנס  ראוי אין מצוה, של טלית שהיא לתפילה המיוחדת טלית
שטלית  יד), (ס"ק ברורה במשנה זה לפי וכתב  הכיסא. לבית בה

למלבוש. עשויה שהיא כיון מותר, קטן
באשפה. זורקן וכו' פסק,נפסקו ס"א) כא סי' (או"ח והרמ"א

במקום  לזורקם ואין בזיון מנהג הציצית בחוטי לנהוג שאסור
לגונזם  והמחמיר הדין, מעיקר גניזה צריכים שאינם אלא מגונה,

מחמירים  נפש שבעלי (שם) הרב בשו"ע וכתב ברכה. עליו תבוא
(סק"ז) ברורה במשנה וראה לסימן. ספר בתוך להניחם או לגונזם

בזה  שכתב עצמו .מה הטלית בגד שאת כתב ס"ב) (שם ובשו"ע

שמותר  שכוונתו מפרש יג) (ס"ק ברורה ובמשנה לזרוק, מותר

לאשפה  מתעטפין..לזורקו וכו' להתעטף שרצו וכו' ונשים
ציצית  ללבוש להן שאין כתב ס"ב) יז סי' (או"ח .והרמ"א

ברכה. בלא שיכולים מתעטפין פסק, ס"ב) יז סי' (או"ח והרמ"א

לברך.

יא  וכו'.:הלכה חסיד שהוא לאדם ראוי (או"ח אין והשו"ע

וללבוש  זהיר להיות אדם לכל ונכון שטוב כתב, ס"א) כד סי'

היום. כל קטן טלית



קיט ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

גם ּפׁשּתן, הותר תכלת של כלאיים עשיית בציצית והותר והואיל ְִָ

לבן. של עֹוׂשין כלאיים אין מה שאין ּכן ּומּפני הטעם ומה - ְִִֵֵֵָ
פשתן  בבגד צמר חוטי להטיל להטיל אין וכן תכלת, חוטי בו כשאין

צמר, של בבגד פשתן לעׂשֹותחוטי ׁשאפׁשר חוטי מּפני את ְְֲִֵֶֶַָ
מּמינּה ׁשּלּה הבגד,הּלבן שעשוי המין מאותו מקֹום - וכל ְִִֶַָָָָָָ

ּתעׂשה  ולא עׂשה מֹוצא אחד ׁשאּתה ובמעשה אחד שבענין - ְֲֲֵֵֶֶַַָֹ
תעשה, לא מצוות וגם עשה מצוות גם לפניו אּתה עומדים יכֹול ִַָָאם

ׁשניהם  את השני,לקּים את אחד יסתרו שלא באופן הרי כאחד ְְֲֵֵֵֶֶַ
לאו  ואם כאחד,מּוטב, שניהם את לקיים יכול שאינו בא י - ְִָָָֹ

אתמצוות  וידחה ּתעׂשה,מצוות עׂשה את לא לקיים לו ויש ְְֲֲִֵֶֶֶַֹ
תעשה, לא המצוות על עובר הוא שבכך אף עשה ְָוכאן המצוות

ּל ּתעׂשה 'ּגדלים של עשה מצוות אחד מצד עליו שמוטל ְֲִִֶַָבציצית

'ּכסּות ּכנפֹות ארּבע יב)על כב, אף (דברים עליו מוטל שני ומצד , ְְְְַַַַ

יחּדו' ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש 'לא של תעשה לא (דברים מצוות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

יא) הרישם, ׁשניהן , את לקּים באופןאפׁשר יסתרו כאחד שלא ְְְֵֵֶֶֶַָ
פשתן  וחוטי צמר, של לבגד צמר חוטי שיטיל ידי על השני, את אחד

להיפך, או פשתן של שהוא לבגד צמר חוטי יטיל אם אבל פשתן. לבגד

המצוה, לקיום הכרח בזה אין כאשר כלאים איסור על עובר זה הרי

.ואסור 

.Êּבּהשהיא ּכסּות מטילין אין ּפׁשּתן, שהם ּתכלת חוטי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶָָ
מצמר, עֹוׂשהעשויים חוטי אּלא חּוטי את ׁשל ּבלבד הּלבן ְִֵֶֶֶַַָָָ

הּׁשעטנז  מּפני נדחית ׁשהּציצית מּפני לא טעם ּפׁשּתן. ואין - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
הוא  פשתן, של בבגד צמר שהם תכלת חוטי שכשמטיל מפני האיסור

המצוה  את דוחה זה ואיסור ופשתים, צמר של כלאים איסור על עובר

לעיל נתבאר שהרי - בציצית תכלת חוטי ו)להטיל שמצוות (הלכה

כלאים, איסור דוחה מּדבריהםשהיא אּלאציצית מדברי [-ּגזרה ְְִִֵֵֶֶָָ
שחוששים  ׁשהוא ׁשּמאחכמים], ּבּלילה ּבּה הוא יתּכּסה אינֹואז ְְִֵֶֶֶַַַָָָ

ונמצאשל זמן ציצית, עלשהוא חּיּוב לא מצוות עֹובר ְְְִִִִֵַַָֹ
יחּדו'ּתעׂשה  ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש 'לא יא)של כב, (דברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

עׂשה  מצות ׁשם ׁשאין ּכנפֹות ּבעת ארּבע על ּל ּתעׂשה 'ּגדלים של ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

'יב)ּכסּות שם, כיון (דברים הּציצית, אפילו ׁשחֹובת התורה מן ְְִִֶַַ
דווקא  היא ליום, מיוחד שהוא ּבּלילהבבגד ולא הוא ּבּיֹום ובלילה ְְַַַָֹ

מציצית, לט)ׁשּנאמרכמופטור טו, אתֹו','(במדבר ּוראיתם ְֱִֶֶֶַֹ
דווקא הוא שהחיוב ראּיה ודורשים אור ּבׁשעת שיש ביום כלומר ְְִִַָ

את  רואים ואין חושך שיש בלילה ולא הציצית, את לראות ואפשר

עיוור]וסּומההציצית. ׁשאינֹו[- ּפי על אף ּבציצית, חּיב ְְִִִֵֶַַַָָ
אותו'רֹואה 'וראיתם מהפסוק לדרוש מקום והיה בעיניו, הציצית את ֶ

מקום  מכל אך בציצית, חייב אֹותֹושאינו רֹואים את אחרים - ֲִִֵ
נאמר הצי  זה שפסוק כיון אותו' 'וראיתם בפסוק נכלל זה ואף צית,

רבים  .בלשון

.Áציציתלומּתר ללּבׁש כלאיםלאדם בה ּבין ּבּלילה,שאין ְְִִִֵַַָָָָָֹֻ
יום ּב של ּבו חל לילה ׁשליל ּבין ּפי על ואף אינֹולילה ׁשּבת, ְְְִֵֵֶַַַָֹ

בכך זמּנּה אין בבגד, ציצית להטיל חיוב אין ובלילה ציצית, של ְַָ
נחשבים  הציצית חוטי אין בשבת וגם תוסיף', 'בל איסור משום

הם  הציצית שחוטי כיון בשבת, האסור הרבים ברשות וטלטול כמשא

מהבגד, כחלק ונחשבים לבגד ובתנאי]ּובלבדנוי -]יבר ׁשּלא ְְִֵֶַָֹ
מצוות  זו בלבישה מקיים ואינו ציצית זמן אינו שלילה כיון עליה,

ּבּׁשחר הואּומאימתיציצית. הּציצית על בתחילת מבר - ְִִֵֵֵַַַַַַָָ
הבוקר ׁשּיּכיר שעהמ היום?, אור ידי על להבדיל יכול שהוא מזמן - ִִֶַ

ׁשצבעּבין הציציתּבּהיש ּתכלת בחוטי צבע ל - ׁשבין יש לבן ְְֵֵֶֶֶָָָ
שהוא ּבּה חברו את שיכיר משעה הוא זה וזמן הציצית, בחוטי - ָ

סימן  הוא שאז אמות, ארבע של ממרחק קצת, עמו להיות רגיל

הציצית. על לברך ואפשר היום הברכה וכיצדשהתחיל נוסח הוא ְֵַ
עליה שהוא קטן,מבר טלית על ובין גדול טלית על 'ּברּובין ְֵֶָָָָ

וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁש זמן וכל ּבציצית'. ּבּיֹום הוא להתעּטף ּבּה ואפילו מתעּטף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

יום, באותו פעמים כמה ולובשה וחוזר הטלית את פושט הוא אם

הוא עליההרי שלובשהמבר פעם ׁשּיתעּטףכל בה.קדם ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ
מבר זוואינֹו עׂשּיתּהברכה ּבׁשעת הּציצית הטלת על בזמן - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

בטלית, ׁשּסֹוף הציצית המצוה,הּמצוה מּפני וקיום חיוב שעת - ְְִִֵֶַָ
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ז  ציצית.:הלכה חיוב זמן שאינו סי'בלילה (או"ח והרמ"א

ביום  לובשה כשהוא אלא טלית על לברך שאין פסק, ס"א) יח

דווקא  שזה כתב, (סק"ב) ברורה ובמשנה ליום. מיוחדת גם והיא

ציצית  ללא בגד ללבוש אסור לבישה, לעניין אבל ברכה, לעניין

ליום  מיוחד שהוא בגד ללבוש אסור וכן ביום, ללילה, שמיוחד

בלילה.

ח  וכו'.:הלכה מברך ס"ג)ומאימתי יח סי' (או"ח והרמ"א

עליה. לברך יכול הוא השחר מעלות הטלית לבש שאם פסק,

בין  שיכיר עד להמתין יש שלכתחילה הוסיף (ס"ו) הרב ובשו"ע

השחר, עלות קודם לבשו שאם (שם) הרמ"א וכתב ללבן. תכלת

והוסיף  ויברך. בציציות ימשמש היום וכשיאיר עליה, יברך לא

השחר  עלות קודם בירך אם מקום שמכל (סק"י), ברורה במשנה

השחר  עלות לאחר ויברך יחזור וכו'..לא עליה מברך וכיצד
'על  מברכים קטן טלית שעל פסק, ס"ו) ח סי' (או"ח והרמ"א

הוא  זה שדין כתב, יז) (ס"ק ברורה ובמשנה ציצית'. מצוות
בה  שמתעטפים קטן בטלית אבל בה מתעטפים שאין קטן בטלית
שמכל  (שם), ברורה במשנה והוסיף בציצית'. 'להתעטף מברך
טלית  על בירך אם וכן 'להתעטף', קטן טלית על בירך אם מקום

חובתו  ידי יצא ציצית', מצוות 'על מתעטף .גדול שהוא זמן וכל
וכו'. בדעתו בה היה שאם פסק, סי"ד) ח סי' (או"ח והרמ"א

ובתנאי  שוב, עליה מברך אינו בה, ולהתעטף לחזור כשהורידה
(סכ"ג  הרב בשו"ע וכתב זה. בזמן קטן הטלית עליו שנשאר
מחשבה  בלא סתם הטלית שהוריד באופן הוא זה שדין וכ"ה),
צריך  אין וללבשה, מיד לחזור דעתו היה אם אבל וללבשה, לחזור
(ס"ק  ברורה במשנה שכתב מה וראה קטן. הטלית עליו שיישאר

בזה  ביום..לזֿלח) בה סט"ז)מתעטף ח סי' (או"ח בשו"ע וכתב
לב  צריך בלילה, טליתו עם ישן לא שאם אם גם בבוקר עליה רך

וראה  הברכה. בשעת בציציות למשמש שטוב אלא פשטה,
בזה. שכתב מה מב) (ס"ק ברורה במשנה

ziviv zekld - dad` xtq - zah a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבּהבשעההּוא את ׁשּיתעּטף בבגד מטיל שהוא בשעה ולא בגופו, ְִֵֶַָ
מחויבת  שהיא בטלית דין אינה ציצית שמצוות כיון הציצית, חוטי

אינו  והוא הטלית, את שלובש האיש של חובתו היא אלא בציצית,

בטלית  עטיפתו שעת עד בציצית .מחויב
.Ëלהּכנס לבושּומּתר הּכּסא כשהוא לבית ּבציצית ְְְִִִִֵֵֵַָָֻ

הּמרחץ [-שירותים] נקרעו]נפסקּוואם.ּולבית לבן [- חּוטי לֹו ְְְְִֵֵֶַָָָ
הציצית,ּתכלת חוטיאֹו ּבאׁשּפה של שמותר זֹורקן כלומר - ְְְֵֶַָָָ

לאשפה, ׁשלזורקם ּבגּופּההציצית מּפני ׁשאין מצוה היא ְְְִִִֵֵֶֶָָ
משמש קדּׁשה  רק הבגד אלא קדושה הבגד בגוף שאין כלומר - ְָֻ

להיכנס  כגון בזיון, מנהג בו לנהוג מותר ולכן מצוה, לקיום אותנו

לאשפה. ולזורקו הכיסא לבית מצּיצת עמו טּלית למּכר ְְְִִֶֶַָֹֻואסּור
ציציות] עם העשויה טלית ׁש[- עד ציצּיֹותיה המוכר לגֹוי, יּתיר ְִִִֶֶַַָ

זהמהטלית, ּבגּופּהואיסור ׁשּיׁש מּפני והציציות לא הטלית של ְְִֵֵֶָֹ
ׁשּמא  אּלא ּבּההגוי קדּׁשה, בטלית,יתעּטף עּמֹו- ויתלּוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

יהודי,יׂשראלי  איש לגוי ויתלווה היהודיוידּמה - ויחשוב הגוי ׁש- ְְִִִֵֶֶַ
כןהּוא ממנו,יׂשראל גם ייזהר ולא שלובש, הטלית שמא ו מחמת ְְִֵָ

דמים.|יהרגּנּו שפיכות על חשודים הגויים שכן נׁשים הגוי, ְִֶַַָ
הּתֹורה,ועבדים  מן הּציצית מן ּפטּורין שאין ּוקטּנים שכיון ְְֲִִִִִִִַַַַָָ

לעיל שנתבאר כפי בלילה, ציצית ז)חיוב אינה (הלכה זו ומצוה ,

עשה  'מצוות נקראת היא בזמן, תלויה היא אלא עת בכל נוהגת

לפי  פטורים וקטנים ממנה. פטורים ועבדים שנשים גרמא', שהזמן

במצוות. כלל חייבים חכמים,שאינם הואּומּדברי קטן הדין ׁשּכל ְֲִִִֵֶָָָָ
להתעּטף ּבבטליתׁשּיֹודע לחּנכֹומצוות חּיב ּכדי ציצית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁש[-להרגילו] ועבדים ונׁשים אם ּבמצוֹות. מציצית, רצּופטורים ְְְֲִִִֶַָָָ
מתעּטפין  ּבציצית, ּברכה להתעּטף הדבר ,ּבלא שנחשב שאף ְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹ

לא  שהרי 'וציוונו' לומר יכולים אינם הם אך מצוה, מקיימים שהם

זו. במצוה עׂשהנצטוו מצוֹות ּכל ׁשאר בזמן וכן התלויות ְְְֲִֵֵָָ
אֹותּה לעׂשֹות רצּו אם מהן, ּפטּורֹות ּבלא מצוהׁשהּנׁשים ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ממחין אין בו טמטּום ּבידן.[-מעכבים]ּברכה, ניכר שלא -] ְְְְִֵַָָָָֻ
נקבה] סימני ולא זכר סימני סימני ואנּדרגינס לא גם לו שיש -] ְְְִַֹֹ

נקבה, ספק זכר ספק והם נקבה], סימני וגם ּבכּלן זכר בכל חּיבין - ְִַָָֻ
בהן, פטורות שהנשים חייבים מּספק המצוות והם זכר הם שמא - ִֵָ

אלו, מצוות חייבים לפיכלקיים שאינם וייתכן ספק שזה כיון - ְִָ
אלו, מצוות נקבה,מברכין הםאיןלקיים הם שמא המצוות על ְְִֵָ

עֹוׂשין ּברכה.המצוות אּלא ּבלא ְְִֶָָָֹ

.Èהואהיא כיצד ׁשהּוא - אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְִִִִֵֶַַַָָָ
זֹו מצוה לעׂשֹות ציצית חּיב במצוות המחויב יתּכּסה הואאם,- ְְֲִִִֶַַַָָ

בבגד]ּבכסּות ל [- כל ציצית מצוות הראּויה את בה שיש - ְְְִִִָָ
לעיל שנתבאר כפי בציצית המחייבים א)התנאים הוא ,(הלכה הדין

לּהש  יתּכּסה תחילהיּטיל ּכ ואחר נתּכּסה ציצית ואם ּבּה. ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ
ציצית  ּבלא עׂשה ּבּה מצות ּבּטל הרי ציצית., אבל של ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָֹ

ל עצמם הּבגדים יתּכּסה מצוות הראּויין ׁשּלא זמן ּכל ציצית, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ּומּנחין שהם אּלא בגופו,אדם ה ּבהן הם סתם,מקּפלין הרי ְִִֶֶָָָָָָֻֻ

הּציצית, מן הּטּלית הציצית ׁשכיוןּפטּורין חֹובת אין אינּה - ְִִִִִֵֶַַַַָ
אותו, לובשים שאין בשעה אף בציצית מחויב שהוא הבגד על דין

טּלית,היאאּלא לֹו ׁשּיׁש האיׁש מתעטף חֹובת שהוא שבשעה ִִֵֶֶַַָָ
ציצית בבגד  בו .יהיה

.‡È מחּיב אדם ׁשאין ּפי על הדין אף לו לקנֹותמעיקר ְְִִֵֶַַָָָֻ
ציצית, ּבּה ׁשּיעׂשה ּכדי ּבּה ּולהתעּטף שהיא טּלית כיון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

לובש  כשאינו אך בטלית, מתעטף שהוא בשעה רק האיש חובת

כלל, בציצית מחויב אינו הוא בציצית שחייב ראּוי בגד ֵָאין
במצוות,חסיד שהואלאדם וזהיר זריז שהוא כלומר לפטר - ְִִָָָָֹ

זֹו מּמצוה בה,עצמֹו ויתעטף טלית יקנה שלא ידי אּלא על ְְִִֶַָָ
ּבציצית, המחּיבת ּבכסּות עטּוף להיֹות יׁשּתּדל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֻלעֹולם

זֹו מצוה ׁשּיקּים ציצית.ּכדי צרישל הּתפּלה ּובׁשעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּביֹותר  יכול להּזהר אינו אם ואפילו בה, ויתעטף טלית לו שיהיה ְְִֵֵָ

ביותר  ישתדל מקום מכל כולו, היום כל בטלית עטוף להיות

בטלית. עטוף יהא התפילה ל שבשעת הּוא ּגדֹול שהוא ּגנאי מי ְְַָ
חכמים  חכם]ּתלמיד [תלמיד עטּוף - אינֹו והּוא ׁשּיתּפּלל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

.בטלית 
.·Èיהא ּבכללעֹולם זהיר ׁשהרי קיום אדם ציצית, מצות ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

ּבּה ותלה ׁשקלּה ּכּלן אתהּכתּוב הּמצוֹות שכל ּכל כלומר - ְְְִַַָָָָָָָָֻ
שווה  ציצית מצוות כך ומשום ציצית, במצוות הן תלויות המצוות

המצוות, כל כנגד ומעלתה לט)ׁשּנאמרבחשיבותה טו, (במדבר ֱֶֶַ
וכּו'' אתם ועׂשיתם ה' מצֹות ּכל את ּוזכרּתם אתֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ'ּוראיתם
שהוא  ידי ועל המצוות, זכירת לידי מביאה הציצית שראיית ופירושו -

תלויות  המצוות שכל ונמצא אותן, עושה אף הוא המצוות את זוכר

ציצית  .במצוות
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ט  הכסא.:הלכה  לבית בציצית להכנס הרב ומותר ובשו"ע
אבל  מותר, למלבוש העשוי בגד שדווקא כתב ס"ג) כא סי' (או"ח

להיכנס  ראוי אין מצוה, של טלית שהיא לתפילה המיוחדת טלית
שטלית  יד), (ס"ק ברורה במשנה זה לפי וכתב  הכיסא. לבית בה

למלבוש. עשויה שהיא כיון מותר, קטן
באשפה. זורקן וכו' פסק,נפסקו ס"א) כא סי' (או"ח והרמ"א

במקום  לזורקם ואין בזיון מנהג הציצית בחוטי לנהוג שאסור
לגונזם  והמחמיר הדין, מעיקר גניזה צריכים שאינם אלא מגונה,

מחמירים  נפש שבעלי (שם) הרב בשו"ע וכתב ברכה. עליו תבוא
(סק"ז) ברורה במשנה וראה לסימן. ספר בתוך להניחם או לגונזם

בזה  שכתב עצמו .מה הטלית בגד שאת כתב ס"ב) (שם ובשו"ע

שמותר  שכוונתו מפרש יג) (ס"ק ברורה ובמשנה לזרוק, מותר

לאשפה  מתעטפין..לזורקו וכו' להתעטף שרצו וכו' ונשים
ציצית  ללבוש להן שאין כתב ס"ב) יז סי' (או"ח .והרמ"א

ברכה. בלא שיכולים מתעטפין פסק, ס"ב) יז סי' (או"ח והרמ"א

לברך.

יא  וכו'.:הלכה חסיד שהוא לאדם ראוי (או"ח אין והשו"ע

וללבוש  זהיר להיות אדם לכל ונכון שטוב כתב, ס"א) כד סי'

היום. כל קטן טלית
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ׁשם  את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ּברכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהלכֹות
ּבפרקים  זֹו מצוה ּובאּור אכילה, אחר הּוא ּברּו ְְֲִִִִֵַַַָָָָָהּקדֹוׁש

ֵאּלּו

ראשון  פרק

מזֹון‡. אכילת אחר לבר הּתֹורה מן עׂשה לחם -מצות ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

להלן [המבוארים דגן מיני מחמשת מאחד ה"א)העשוי ],(פ"ג

י)ׁשּנאמר ח, אלהי'(דברים ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לך'. נתן אשר הטובה הארץ הּתֹורהעל מן חּיב זו ואינֹו בברכה ְִֵַַָָ

ׂשבע אם בה,אּלא ששבע אכילה שאכל באופן רק ׁשּנאמר - ֱִֶֶֶַַָָ

ּוברכּת',בפסוק  אלא 'וׂשבעּת לברך תורה ציוותה שלא ומשמע ְְְֵַָָָָ

שובע. אכילת סֹופריםלאחר תיקנוּומּדברי וחכמים ׁשאפּלּו- ְְֲִִִִֵֶ

בינוני ּכּזיתרקאכל זית כגודל שהוא שיעור אחריו ,- מברך ְֲִֵַַַַָָָ

המזון. ברכת

סֹופרים·. הגדולה],ּומּדברי כנסת אנשי -] חכמים ומתקנת - ְְִִִֵ

ּתחּלהשצריך מאכל ּכל על האכילה,לבר קודם אחר רקו - ְְְֲִֵַַַַָָָָ

הברכה ּכ אחר ו - טֹוב,יאכל ריח הריח אם וכן מּמּנּו. יהנה ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבֹו יהנה ּכ ואחר שי יבר קודם עליו לברך צריך מריחו.- יהנה ְְֵֵֶַַָָָ

לׁשּתֹותאםואפּלּו אֹו לאכל ׁשהּוארק נתּכּון שיעור ּכל - ְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ

ביותר, ּברכה,קטן ּבלא הּנהנה וכל נהנה. ּכ ואחר ,ְְְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמבר

ההקדש.מעל מן נהנה כאילו סֹופרים- מּדברי לברשצריךוכן ְְְְִִִֵֵֵַָָ

ּכל וכלמהאחר רביעית מה ׁשּיאכל ׁשּיׁשּתה והּוא ׁשּיׁשּתה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הלוג, רביעית של שיעור ששתה ובלבד ּכּזית - ׁשּיאכל -והּוא ְִֶַַַֹ

כזית. של שיעור שאכל ובלבד

מתכוונת ּומטעמת ואינה לבודקו, כדי המאכל מן שטועמת ואשה - ְֶֶַ
עד לאכילה, לאחריה ולא לפניה לא ּברכה צריכה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינּה
לשם רביעית,שתטעום  כוונה כשיש אלא לברך חייבים שאין משום ְִִ

רק  שהיא פי על אף רביעית של ובשיעור לטעימה, ולא אכילה

בוודאי  אכילה טועמת, כוונת לה .יש

ׁשּמברכין‚. ההניהלהקב"הּוכׁשם ממנו,על שנהנים דבר - ְְְֲִֵֶַַָָָ
מברכין ּומצוה להקב"הּכ מצוה ּכל המצוה,על עשיית קודם ְְְְִִִַָָָָָ

אֹותּהרקו  יעׂשה ּכ לה'אחר להודות כדי זו, בברכה והטעם , ְֲֶַַַָָ

המצוות. קיום על שציוונו ּדרעל חכמים ּתּקנּו רּבֹות ְְֲִִֶֶַָָּוברכֹות
ּבּקׁשה ודר והֹודיה ולבקש ׁשבח להקב"ה ולהודות לשבח כדי - ְְֶֶֶַַָָָָ

וברכות  שנתרפא, חולה ברכת [כגון צרכינו את לו שייתן ממנו

יום], בכל לברך חייב שאדם ברכות ושאר ידי כדיהתפילה שעל

האדם יבוא הללו הברכות את ּתמיד,שמברך הּבֹורא את ְִִֵֶַָֹלזּכר
מצוה עׂשה ולא נהנה ׁשּלא ּפי על בשעה אף אפילו כלומר - ְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹ

המצוה  על או ההנאה על ברכה שום לברך צריך היה .שלא

ּכּלן„. הּברכֹות ּכל ל נמצאּו מינין ,נחלקות הם:ׁשלׁשה ואלו ְְְְִִִַָָָָֹֻ
האחד, ממנו,ההניה עלּברכֹותהמין שנהנה דבר השני,ו - המין ְְֲִַָָ

ו עלּברכֹות השלישי,הּמצוֹות, ּדרהמין ׁשהן הֹודאה, ּברכֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַָָ
ּוליראה  ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי ּובּקׁשה, והֹודיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשבח

ִֶמּמּנּו.

ה ו ‰. ּדינֹושל נּסחאת ּובית עזרא הּברכֹות, הנקראים ּכל [הם ְְְִֵֶַַָָָֻ
הגדולה] כנסת אותם,ּתּקנּוםאנשי תיקנו לׁשּנֹותן- ראּוי -ואין ְְְִֵַָָ

אחר, בנוסח הברכות את עללומר להֹוסיף שלולא אחת הנוסח ְְִַַַֹ
האלו,מהן מהברכות מּמּנה- לגרע אחת ולא של הנוסח מן - ְְִִֵֶֶַָֹֹ

ׁשּטבעּומהברכות. מּמטּבע המׁשּנה שקבעו וכל מהנוסח - ְְְְִֵֶֶַַַַָָ

טֹועה, אּלא אינֹו ּבּברכֹות, חובתו.חכמים ידי יצא וכל אבל ְְֲִֵֶֶַָָָָ
הּׁשם הזּכרת ּבּה ׁשאין ה'ּברכה שם 'מלך ּומלכּות- לשון - ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

ל אינּההעולם', סמּוכה נחשבת היתה ּכן אם אּלא ּברכה, ְְְִֵֵֶָָָָָָָ
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א  חייב :הלכה שאינו אומרים שיש כתב ס"ד) קצז (סי' הרמ"א

ולכך  לשתות, תאב והוא בסעודתו שתה לא אם מהתורה לברך

רק  האחרים] את חובה ידי [ויוציא שיברך לכתחילה להיזהר טוב

דבריהם  שאין פי על שאף כתב ס"ז) (שם הרב ובשו"ע ששתה, מי

שאפשר  במקום לדבריהם לחוש טוב אבל ברורה .עיקר, המשנה

שביעה  ששיעור משמע, החינוך שמלשון כתב כב) ס"ק קפד (סי'

כל  אלא אדם, בכל שווה אינו התורה מן המזון בברכת המחייב

גם  מחייתו, כדי רק לאכול תמיד דרכו ואם שביעתו, יודע אחד

שביעה. נחשב זה

ב  וכו'.:הלכה יברך טוב, ריח הריח אם רטז וכן (סי' ובשו"ע

כלום  לברך צריך אין מהריח ההנאה שלאחר הוסיף ו"ע הש .ס"א)

כברייתו  שהוא דבר שעל לומר מסתפקים שיש כתב ס"א) רי (סי'

בו  שאין אפילו אחריו לברך צריך רימון, או ענב של גרגיר כגון

[כדי  מכזית פחות 'בריה' לאכול שלא להיזהר נכון ולכך כזית,

ברכת  ובסדר (שם), ברמ"א וראה ברכה]. לספק עצמו יכניס שלא

שהוסיפו  זֿט) ס"ק רי (סי' ברורה ובמשנה ה"ט), (פ"ח הנהנין

לבריה  נחשב מתי בענין דינים פרטי צריכה .עוד אינה ומטעמת
וכו'. כשהוא ברכה אפילו הוא זה שדין כתב ס"ב) רי (סי' ובשו"ע

לברך, צריך בולע, הוא שאם אומרים ויש הטעימה, את בולע

אפילו  ואז שבלע, מה את כשפולט רק מברכה הטועם את ופטרו

ברכות  שספק פסק (שם) וברמ"א ברכה. צריך אינו הרבה על

(סי' ברורה ובמשנה הי"א) (פ"ח הנהנין ברכת בסדר וראה להקל.

בזה. שכתבו מה יט) ס"ק רי

ג  יעשה :הלכה כך ואחר ומצוה מצוה כל על מברכין כך
צריכה אותה. שהברכה הוסיף סי"ז) תרנא (סי' הרב ובשו"ע

המצוה. עשיית לתחילת סמוך להיות

ה  וכו'.:הלכה השם הזכרת בה שאין ברכה (סי'וכל ובשו"ע

המלכות, על או השם על דילג המברך שאם הוסיף ס"א) ריד

צריך  'העולם', תיבת שדילג אלא 'מלך' לשון אמר אם ואפילו

(שם  ברורה ובמשנה (שם) הרב בשו"ע וראה ולברך. לחזור

מלכות. בהן לומר צריך שאין ברכות מיני כמה שהביאו סק"אֿב)

zekxa zekld - dad` xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הזכרת לחברּתּה ולפיכך לה, הקודמת הברכה לאחר מיד שהיא - ְֲֶַָ

זו  לברכה אף מועילה הראשונה הברכה של ומלכות .שם

.Âנאמרין ּכּלן, הּברכֹות לאומרןּכל אפשר לׁשֹון - ּבכל ְְֱִֶַָָָָָָֻ

הקודש, בלשון דווקא לאומרן צריך ואין ובלבד והּואשירצה, - ְ

חכמיםאותןׁשּיאמר ׁשּתּקנּו שתיקנו ּכענין הברכה תוכן כפי - ְְֲִִִֶֶַָָָֹ

הּמטּבעחז"ל. את ׁשּנה הברכות,ואם של הקבוע הנוסח מן - ְְִִֵֶַַַָ

ּומלכּות אזּכרה והזּכיר ולשון הֹואיל ה' שם את שהזכיר כיון - ְְְְִִִַַָָ

העולם', הּברכה'מלך תוכן וענין ואת שאמר ואפּלּוהברכה,- ְְְֲִִַַַָָ
הברכה חלאת הקודש,ּבלׁשֹון לשון שאינו חובתו יצא- ידי ְִָָֹ

זו  .בברכה

.Êצרי ּכּלן, הּברכֹות הברכהׁשלכתחילה ּכל יׁשמיע בשעת ְְִִֶַַַָָָָֻ

הׁשמיעאתלאזנֹו לא ואם אֹומר, ּׁשהּוא ידי יצאלאוזנו,מה ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ּבׂשפתיובאופן ּביןחובתו, שלא ׁשהֹוציא אלא הברכה תיבות את ְִִֵֶָָ

ו  לאוזנו, ּבלּבֹוהשמיע ׁשּבר הוציא ּבין שלא באופן ואפילו - ְִֵֵֵֶ

מקום  מכל בלב, אותן חשב רק אלא הברכה, תיבות את כלל בשפתיו

חובתו. ידי יצא

.Áּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ּדבר ה ּכל ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻ

עליו, אחריםבדיבורׁשּמברכין לדבר ּבדברים שייכים שאינם ְְְֲִִִִֵֶָָָָ

עליו. ּולברשמברכים לחזר צרי הפסיק, ׁשנּיה.פעם ואם ְְְְֲִִִִִֵַָָָֹ

אםואם אבל מענין- ׁשהן ּבדברים שייכים הפסיק שהם - ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ

צריל  אינֹו עליו, ׁשּמברכין ו ּדבר ׁשנּיה.פעם לברלחזור ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָ

זה ּכיצד דין ּוהוא הּפת על ׁשּבר ּכגֹון שבירך, קדם לאחר ְֵֵֵֶֶַַַַֹ

מלח', 'הביאּו אמר ּתבׁשיל',או ׁשאכל, שאמר 'הביאּו או ְִִִֶֶַַַַָָָָ

לאכל', לפלֹוני ּבאּלּואו 'ּתנּו וכּיֹוצא לּבהמה', מאכל 'ּתנּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

אלו, דברים כעין שהם אחרים דברים שאמר או -צרי לחזור אינֹו ִֵָ

האכילה,לברו  ּבזה.קודם ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָָ

.Ë ל מּתר ּכּלן, הּברכֹות ּבין אדםּכל אֹותן, לבר טמא ְְְֵֵֵַָָָָָָָֻֻ

ש  טמאבאופן מּמּנהּבהיה לעלֹות יכֹול ׁשהּוא -טמאה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻ

טבילה] ידי [על הטומאה מן ּבּיֹוםלהיטהר כגון -ּבֹו היום, באותו ַ

אחד], ליום אלא ואינה קלה [שטומאתם בנידה או בשרץ ֵּבין ו הנוגע

ב  טמא שהיה ּבּיֹום,באופן ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ְֲִֵֶֶַַָָָֻטמאה

להטהר  שיוכל עד ימים שבעה לחכות שצריך במת הנוגע כגון

ל מטומאתו. ש ואסּור הברכות,מבראדם ּכׁשהּוא את לבר ְְְְֵֵֶָָָָ

ׁשּיכּסה עד אמּוריםאתערם, ּדברים ּבּמה שאסור ערותֹו, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ערום, כשהוא תמיד ּבאיׁשלברך ערוותו ערום, שכשהוא מפני , ְִ

יושב, כשהוא ובין עומד כשהוא בין פי אּׁשהב אבלנראית, על אף ֲִָָ

ש  הוא הדין ערומה, ּופניהשהיא מטהיֹוׁשבת -טּוחֹותשל ֶֶֶָָ

ומכוסות ּומברכת דבוקות מפני ּבּקרקע, ערוותה , אין זה שבאופן ְְֶֶַַַָ

.נראית 

.Èׁש ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ל ּברכברּכל ויצא עצמואותן ְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

חֹובתֹו אלו,ידי לברבברכות לֹו נוספת מּתר פעם אותן ְְֵֵָָָֻ

אחריםלאחרים לצורך חֹובתן- ידי יצאּו אלו,ׁשּלא בברכות ְְֲִֵֵֶַָָָֹ

להֹוציאן חובתם,ּכדי ידי יצאו ברכתו ידי שעל כדי חּוץ - ְְִֵָ

מצוה ּבּה ׁשאין ההניה דבר מּברּכת על אותה שמברכים ברכה - ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
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ו  ברכת :הלכה שהמברך כתב ס"אֿב) קפה (סי' הרב השו"ע

מבין, אינו ואם מברך, הוא שבו הלשון את שיבין צריך המזון,

חובתו  ידי יצא הקודש שבלשון אומרים ויש חובתו, ידי יצא לא

כסברא  להחמיר ראוי אך נוהגים, וכן מבין, שאינו פי על אף

ברכות  שאר המברך בענין שהאריך בדבריו וראה הראשונה.

מבין. שאינו יצא.בלשון וכו', המטבע את שינה לעיל ואם ראה

בענין  הרב השו"ע דברי שהובאו ה"ז) (פ"א שמע קריאת בהלכות

זה.

ז  וכו'.:הלכה יצא השמיע לא ס"ב,ואם קפה (סי' ובשו"ע

בשפתיו  שהוציא באופן רק הוא שיצא זה שדין פסק ס"ג) רו

שו"ע  כדיבור. אינו שהרהור יצא, לא בלבו, רק הרהר אם [אבל

הדחק  שבשעת כתב (שם) הרב ובשו"ע ס"ג)]. קפה (סי' הרב

הרמב"ם  שיטת על מדרבנן שהן בברכות לסמוך יש גדול, ולצורך

סק"ב) (שם ברורה ובמשנה בדבריו וראה בלב. לברך שאפשר

זה. בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו

ח  ולברך.:הלכה לחזור צריך הפסיק (סי'ואם ברורה ובמשנה

גם  אחת, תיבה רק ודיבר הפסיק אם שאפילו כתב לו) ס"ק קסז

ולברך  לחזור בד .צריך הפסיק דבר ואם מענין שהן ברים
וכו'. עליו כתב שמברכין לז) ס"ק קסז (סי' ברורה ובמשנה

דיבר  אם כגון סעודה, צרכי רק שהם לדברים הפסיק אם שאפילו

הפסק  זה אין לסעודה, שצריך הכלים את הרמ"א .להביא כתב

הפרוסה  לצורך [אפילו כלל יפסיק לא שלכתחילה ס"ו), קסז (סי'

ס"ט)] (שם הרב שו"ע עליה. ס"ג).שמברכים רו (סי' הרמ"א כתב

יותר  של בשיעור יב)] ס"ק שם (משנ"ב [בשתיקה להפסיק שאסור

הרב  (שו"ע רבי' עליך 'שלום המילים אמירת [והוא דיבור מכדי

חילוקים  כמה שיש שהביא שם ברורה במשנה וראה ס"ג)]. שם

בשתיקה  להפסקה בדיבור הפסקה ס"ג).בין רו (סי' הרב השו"ע

אפילו  הוא לאכילה, הברכה בין להפסיק שאסור זה שדין כתב

קריאת  הלכות לעיל [ראה היראה מפני או הכבוד מפני כשמפסיק

ו'מפני  הכבוד' 'מפני מהו שנתבאר הט"וֿט"ז) (פ"ב שמע

לעניית  שאפילו הוסיף יב) ס"ק רו (סי' ברורה והמשנה היראה']

יפסיק. לא כן גם וברכו, וקדושה לקדיש או אמן

ט  חייבת :הלכה נידה שאשה כתב ס"ב) פח (סי' הרב השו"ע

עיקר. זה אין מברכת, שאינה שנהגו ומה הברכות, כל את לברך

זה  מנהג בענין שהוסיף בדבריו רו .וראה (סי' הרב בשו"ע כתב

את  משווה היא אם לברך מותרת ספסל, על שיושבת שאשה ס"ו)

מתכסים. מטה של פניה כן ידי ועל לזו, זו אותן ואוספת רגליה

י  [כל :הלכה לברך יכול שלקטנים כתב סי"ט) קסז (סי' השו"ע

אוכל  שאינו פי על אף סכ"ג)] שם הרב (שו"ע הנהנין ברכות

שאפילו  הוסיף (שם) הרב ובשו"ע במצוות. לחנכם כדי עמהם,

ביתו. מבני שאינם כגון עליו, מוטל חינוכם שאין כגון לקטנים
וכו'. היום וקידוש הפסח בלילי מצה קסז אכילת (סי' ובשו"ע

של  בקידוש ובין לילה של בקידוש בין הוא זה שדין הוסיף ס"כ)

של  בקידוש שאפילו ס"ד) רעג (סי' הרמ"א כתב זה [וכעין יום
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ה'תשע"ה  טבת כ"ג רביעי יום

-dad̀xtq
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ׁשם  את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ּברכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהלכֹות
ּבפרקים  זֹו מצוה ּובאּור אכילה, אחר הּוא ּברּו ְְֲִִִִֵַַַָָָָָהּקדֹוׁש

ֵאּלּו

ראשון  פרק

מזֹון‡. אכילת אחר לבר הּתֹורה מן עׂשה לחם -מצות ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

להלן [המבוארים דגן מיני מחמשת מאחד ה"א)העשוי ],(פ"ג

י)ׁשּנאמר ח, אלהי'(דברים ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לך'. נתן אשר הטובה הארץ הּתֹורהעל מן חּיב זו ואינֹו בברכה ְִֵַַָָ

ׂשבע אם בה,אּלא ששבע אכילה שאכל באופן רק ׁשּנאמר - ֱִֶֶֶַַָָ

ּוברכּת',בפסוק  אלא 'וׂשבעּת לברך תורה ציוותה שלא ומשמע ְְְֵַָָָָ

שובע. אכילת סֹופריםלאחר תיקנוּומּדברי וחכמים ׁשאפּלּו- ְְֲִִִִֵֶ

בינוני ּכּזיתרקאכל זית כגודל שהוא שיעור אחריו ,- מברך ְֲִֵַַַַָָָ

המזון. ברכת

סֹופרים·. הגדולה],ּומּדברי כנסת אנשי -] חכמים ומתקנת - ְְִִִֵ

ּתחּלהשצריך מאכל ּכל על האכילה,לבר קודם אחר רקו - ְְְֲִֵַַַַָָָָ

הברכה ּכ אחר ו - טֹוב,יאכל ריח הריח אם וכן מּמּנּו. יהנה ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבֹו יהנה ּכ ואחר שי יבר קודם עליו לברך צריך מריחו.- יהנה ְְֵֵֶַַָָָ

לׁשּתֹותאםואפּלּו אֹו לאכל ׁשהּוארק נתּכּון שיעור ּכל - ְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ

ביותר, ּברכה,קטן ּבלא הּנהנה וכל נהנה. ּכ ואחר ,ְְְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמבר

ההקדש.מעל מן נהנה כאילו סֹופרים- מּדברי לברשצריךוכן ְְְְִִִֵֵֵַָָ

ּכל וכלמהאחר רביעית מה ׁשּיאכל ׁשּיׁשּתה והּוא ׁשּיׁשּתה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הלוג, רביעית של שיעור ששתה ובלבד ּכּזית - ׁשּיאכל -והּוא ְִֶַַַֹ

כזית. של שיעור שאכל ובלבד

מתכוונת ּומטעמת ואינה לבודקו, כדי המאכל מן שטועמת ואשה - ְֶֶַ
עד לאכילה, לאחריה ולא לפניה לא ּברכה צריכה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינּה
לשם רביעית,שתטעום  כוונה כשיש אלא לברך חייבים שאין משום ְִִ

רק  שהיא פי על אף רביעית של ובשיעור לטעימה, ולא אכילה

בוודאי  אכילה טועמת, כוונת לה .יש

ׁשּמברכין‚. ההניהלהקב"הּוכׁשם ממנו,על שנהנים דבר - ְְְֲִֵֶַַָָָ
מברכין ּומצוה להקב"הּכ מצוה ּכל המצוה,על עשיית קודם ְְְְִִִַָָָָָ

אֹותּהרקו  יעׂשה ּכ לה'אחר להודות כדי זו, בברכה והטעם , ְֲֶַַַָָ

המצוות. קיום על שציוונו ּדרעל חכמים ּתּקנּו רּבֹות ְְֲִִֶֶַָָּוברכֹות
ּבּקׁשה ודר והֹודיה ולבקש ׁשבח להקב"ה ולהודות לשבח כדי - ְְֶֶֶַַָָָָ

וברכות  שנתרפא, חולה ברכת [כגון צרכינו את לו שייתן ממנו

יום], בכל לברך חייב שאדם ברכות ושאר ידי כדיהתפילה שעל

האדם יבוא הללו הברכות את ּתמיד,שמברך הּבֹורא את ְִִֵֶַָֹלזּכר
מצוה עׂשה ולא נהנה ׁשּלא ּפי על בשעה אף אפילו כלומר - ְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹ

המצוה  על או ההנאה על ברכה שום לברך צריך היה .שלא

ּכּלן„. הּברכֹות ּכל ל נמצאּו מינין ,נחלקות הם:ׁשלׁשה ואלו ְְְְִִִַָָָָֹֻ
האחד, ממנו,ההניה עלּברכֹותהמין שנהנה דבר השני,ו - המין ְְֲִַָָ

ו עלּברכֹות השלישי,הּמצוֹות, ּדרהמין ׁשהן הֹודאה, ּברכֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַָָ
ּוליראה  ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי ּובּקׁשה, והֹודיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשבח

ִֶמּמּנּו.

ה ו ‰. ּדינֹושל נּסחאת ּובית עזרא הּברכֹות, הנקראים ּכל [הם ְְְִֵֶַַָָָֻ
הגדולה] כנסת אותם,ּתּקנּוםאנשי תיקנו לׁשּנֹותן- ראּוי -ואין ְְְִֵַָָ

אחר, בנוסח הברכות את עללומר להֹוסיף שלולא אחת הנוסח ְְִַַַֹ
האלו,מהן מהברכות מּמּנה- לגרע אחת ולא של הנוסח מן - ְְִִֵֶֶַָֹֹ

ׁשּטבעּומהברכות. מּמטּבע המׁשּנה שקבעו וכל מהנוסח - ְְְְִֵֶֶַַַַָָ

טֹועה, אּלא אינֹו ּבּברכֹות, חובתו.חכמים ידי יצא וכל אבל ְְֲִֵֶֶַָָָָ
הּׁשם הזּכרת ּבּה ׁשאין ה'ּברכה שם 'מלך ּומלכּות- לשון - ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

ל אינּההעולם', סמּוכה נחשבת היתה ּכן אם אּלא ּברכה, ְְְִֵֵֶָָָָָָָ
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א  חייב :הלכה שאינו אומרים שיש כתב ס"ד) קצז (סי' הרמ"א

ולכך  לשתות, תאב והוא בסעודתו שתה לא אם מהתורה לברך

רק  האחרים] את חובה ידי [ויוציא שיברך לכתחילה להיזהר טוב

דבריהם  שאין פי על שאף כתב ס"ז) (שם הרב ובשו"ע ששתה, מי

שאפשר  במקום לדבריהם לחוש טוב אבל ברורה .עיקר, המשנה

שביעה  ששיעור משמע, החינוך שמלשון כתב כב) ס"ק קפד (סי'

כל  אלא אדם, בכל שווה אינו התורה מן המזון בברכת המחייב

גם  מחייתו, כדי רק לאכול תמיד דרכו ואם שביעתו, יודע אחד

שביעה. נחשב זה

ב  וכו'.:הלכה יברך טוב, ריח הריח אם רטז וכן (סי' ובשו"ע

כלום  לברך צריך אין מהריח ההנאה שלאחר הוסיף ו"ע הש .ס"א)

כברייתו  שהוא דבר שעל לומר מסתפקים שיש כתב ס"א) רי (סי'

בו  שאין אפילו אחריו לברך צריך רימון, או ענב של גרגיר כגון

[כדי  מכזית פחות 'בריה' לאכול שלא להיזהר נכון ולכך כזית,

ברכת  ובסדר (שם), ברמ"א וראה ברכה]. לספק עצמו יכניס שלא

שהוסיפו  זֿט) ס"ק רי (סי' ברורה ובמשנה ה"ט), (פ"ח הנהנין

לבריה  נחשב מתי בענין דינים פרטי צריכה .עוד אינה ומטעמת
וכו'. כשהוא ברכה אפילו הוא זה שדין כתב ס"ב) רי (סי' ובשו"ע

לברך, צריך בולע, הוא שאם אומרים ויש הטעימה, את בולע

אפילו  ואז שבלע, מה את כשפולט רק מברכה הטועם את ופטרו

ברכות  שספק פסק (שם) וברמ"א ברכה. צריך אינו הרבה על

(סי' ברורה ובמשנה הי"א) (פ"ח הנהנין ברכת בסדר וראה להקל.

בזה. שכתבו מה יט) ס"ק רי

ג  יעשה :הלכה כך ואחר ומצוה מצוה כל על מברכין כך
צריכה אותה. שהברכה הוסיף סי"ז) תרנא (סי' הרב ובשו"ע

המצוה. עשיית לתחילת סמוך להיות

ה  וכו'.:הלכה השם הזכרת בה שאין ברכה (סי'וכל ובשו"ע

המלכות, על או השם על דילג המברך שאם הוסיף ס"א) ריד

צריך  'העולם', תיבת שדילג אלא 'מלך' לשון אמר אם ואפילו

(שם  ברורה ובמשנה (שם) הרב בשו"ע וראה ולברך. לחזור

מלכות. בהן לומר צריך שאין ברכות מיני כמה שהביאו סק"אֿב)

zekxa zekld - dad` xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הזכרת לחברּתּה ולפיכך לה, הקודמת הברכה לאחר מיד שהיא - ְֲֶַָ

זו  לברכה אף מועילה הראשונה הברכה של ומלכות .שם

.Âנאמרין ּכּלן, הּברכֹות לאומרןּכל אפשר לׁשֹון - ּבכל ְְֱִֶַָָָָָָֻ

הקודש, בלשון דווקא לאומרן צריך ואין ובלבד והּואשירצה, - ְ

חכמיםאותןׁשּיאמר ׁשּתּקנּו שתיקנו ּכענין הברכה תוכן כפי - ְְֲִִִֶֶַָָָֹ

הּמטּבעחז"ל. את ׁשּנה הברכות,ואם של הקבוע הנוסח מן - ְְִִֵֶַַַָ

ּומלכּות אזּכרה והזּכיר ולשון הֹואיל ה' שם את שהזכיר כיון - ְְְְִִִַַָָ

העולם', הּברכה'מלך תוכן וענין ואת שאמר ואפּלּוהברכה,- ְְְֲִִַַַָָ
הברכה חלאת הקודש,ּבלׁשֹון לשון שאינו חובתו יצא- ידי ְִָָֹ

זו  .בברכה

.Êצרי ּכּלן, הּברכֹות הברכהׁשלכתחילה ּכל יׁשמיע בשעת ְְִִֶַַַָָָָֻ

הׁשמיעאתלאזנֹו לא ואם אֹומר, ּׁשהּוא ידי יצאלאוזנו,מה ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ּבׂשפתיובאופן ּביןחובתו, שלא ׁשהֹוציא אלא הברכה תיבות את ְִִֵֶָָ

ו  לאוזנו, ּבלּבֹוהשמיע ׁשּבר הוציא ּבין שלא באופן ואפילו - ְִֵֵֵֶ

מקום  מכל בלב, אותן חשב רק אלא הברכה, תיבות את כלל בשפתיו

חובתו. ידי יצא

.Áּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ּדבר ה ּכל ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻ

עליו, אחריםבדיבורׁשּמברכין לדבר ּבדברים שייכים שאינם ְְְֲִִִִֵֶָָָָ

עליו. ּולברשמברכים לחזר צרי הפסיק, ׁשנּיה.פעם ואם ְְְְֲִִִִִֵַָָָֹ

אםואם אבל מענין- ׁשהן ּבדברים שייכים הפסיק שהם - ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ

צריל  אינֹו עליו, ׁשּמברכין ו ּדבר ׁשנּיה.פעם לברלחזור ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָ

זה ּכיצד דין ּוהוא הּפת על ׁשּבר ּכגֹון שבירך, קדם לאחר ְֵֵֵֶֶַַַַֹ

מלח', 'הביאּו אמר ּתבׁשיל',או ׁשאכל, שאמר 'הביאּו או ְִִִֶֶַַַַָָָָ

לאכל', לפלֹוני ּבאּלּואו 'ּתנּו וכּיֹוצא לּבהמה', מאכל 'ּתנּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

אלו, דברים כעין שהם אחרים דברים שאמר או -צרי לחזור אינֹו ִֵָ

האכילה,לברו  ּבזה.קודם ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָָ

.Ë ל מּתר ּכּלן, הּברכֹות ּבין אדםּכל אֹותן, לבר טמא ְְְֵֵֵַָָָָָָָֻֻ

ש  טמאבאופן מּמּנהּבהיה לעלֹות יכֹול ׁשהּוא -טמאה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻ

טבילה] ידי [על הטומאה מן ּבּיֹוםלהיטהר כגון -ּבֹו היום, באותו ַ

אחד], ליום אלא ואינה קלה [שטומאתם בנידה או בשרץ ֵּבין ו הנוגע

ב  טמא שהיה ּבּיֹום,באופן ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ְֲִֵֶֶַַָָָֻטמאה

להטהר  שיוכל עד ימים שבעה לחכות שצריך במת הנוגע כגון

ל מטומאתו. ש ואסּור הברכות,מבראדם ּכׁשהּוא את לבר ְְְְֵֵֶָָָָ

ׁשּיכּסה עד אמּוריםאתערם, ּדברים ּבּמה שאסור ערותֹו, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ערום, כשהוא תמיד ּבאיׁשלברך ערוותו ערום, שכשהוא מפני , ְִ

יושב, כשהוא ובין עומד כשהוא בין פי אּׁשהב אבלנראית, על אף ֲִָָ

ש  הוא הדין ערומה, ּופניהשהיא מטהיֹוׁשבת -טּוחֹותשל ֶֶֶָָ

ומכוסות ּומברכת דבוקות מפני ּבּקרקע, ערוותה , אין זה שבאופן ְְֶֶַַַָ

.נראית 

.Èׁש ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ל ּברכברּכל ויצא עצמואותן ְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

חֹובתֹו אלו,ידי לברבברכות לֹו נוספת מּתר פעם אותן ְְֵֵָָָֻ

אחריםלאחרים לצורך חֹובתן- ידי יצאּו אלו,ׁשּלא בברכות ְְֲִֵֵֶַָָָֹ

להֹוציאן חובתם,ּכדי ידי יצאו ברכתו ידי שעל כדי חּוץ - ְְִֵָ

מצוה ּבּה ׁשאין ההניה דבר מּברּכת על אותה שמברכים ברכה - ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
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ו  ברכת :הלכה שהמברך כתב ס"אֿב) קפה (סי' הרב השו"ע

מבין, אינו ואם מברך, הוא שבו הלשון את שיבין צריך המזון,

חובתו  ידי יצא הקודש שבלשון אומרים ויש חובתו, ידי יצא לא

כסברא  להחמיר ראוי אך נוהגים, וכן מבין, שאינו פי על אף

ברכות  שאר המברך בענין שהאריך בדבריו וראה הראשונה.

מבין. שאינו יצא.בלשון וכו', המטבע את שינה לעיל ואם ראה

בענין  הרב השו"ע דברי שהובאו ה"ז) (פ"א שמע קריאת בהלכות

זה.

ז  וכו'.:הלכה יצא השמיע לא ס"ב,ואם קפה (סי' ובשו"ע

בשפתיו  שהוציא באופן רק הוא שיצא זה שדין פסק ס"ג) רו

שו"ע  כדיבור. אינו שהרהור יצא, לא בלבו, רק הרהר אם [אבל

הדחק  שבשעת כתב (שם) הרב ובשו"ע ס"ג)]. קפה (סי' הרב

הרמב"ם  שיטת על מדרבנן שהן בברכות לסמוך יש גדול, ולצורך

סק"ב) (שם ברורה ובמשנה בדבריו וראה בלב. לברך שאפשר

זה. בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו

ח  ולברך.:הלכה לחזור צריך הפסיק (סי'ואם ברורה ובמשנה

גם  אחת, תיבה רק ודיבר הפסיק אם שאפילו כתב לו) ס"ק קסז

ולברך  לחזור בד .צריך הפסיק דבר ואם מענין שהן ברים
וכו'. עליו כתב שמברכין לז) ס"ק קסז (סי' ברורה ובמשנה

דיבר  אם כגון סעודה, צרכי רק שהם לדברים הפסיק אם שאפילו

הפסק  זה אין לסעודה, שצריך הכלים את הרמ"א .להביא כתב

הפרוסה  לצורך [אפילו כלל יפסיק לא שלכתחילה ס"ו), קסז (סי'

ס"ט)] (שם הרב שו"ע עליה. ס"ג).שמברכים רו (סי' הרמ"א כתב

יותר  של בשיעור יב)] ס"ק שם (משנ"ב [בשתיקה להפסיק שאסור

הרב  (שו"ע רבי' עליך 'שלום המילים אמירת [והוא דיבור מכדי

חילוקים  כמה שיש שהביא שם ברורה במשנה וראה ס"ג)]. שם

בשתיקה  להפסקה בדיבור הפסקה ס"ג).בין רו (סי' הרב השו"ע

אפילו  הוא לאכילה, הברכה בין להפסיק שאסור זה שדין כתב

קריאת  הלכות לעיל [ראה היראה מפני או הכבוד מפני כשמפסיק

ו'מפני  הכבוד' 'מפני מהו שנתבאר הט"וֿט"ז) (פ"ב שמע

לעניית  שאפילו הוסיף יב) ס"ק רו (סי' ברורה והמשנה היראה']

יפסיק. לא כן גם וברכו, וקדושה לקדיש או אמן

ט  חייבת :הלכה נידה שאשה כתב ס"ב) פח (סי' הרב השו"ע

עיקר. זה אין מברכת, שאינה שנהגו ומה הברכות, כל את לברך

זה  מנהג בענין שהוסיף בדבריו רו .וראה (סי' הרב בשו"ע כתב

את  משווה היא אם לברך מותרת ספסל, על שיושבת שאשה ס"ו)

מתכסים. מטה של פניה כן ידי ועל לזו, זו אותן ואוספת רגליה

י  [כל :הלכה לברך יכול שלקטנים כתב סי"ט) קסז (סי' השו"ע

אוכל  שאינו פי על אף סכ"ג)] שם הרב (שו"ע הנהנין ברכות

שאפילו  הוסיף (שם) הרב ובשו"ע במצוות. לחנכם כדי עמהם,

ביתו. מבני שאינם כגון עליו, מוטל חינוכם שאין כגון לקטנים
וכו'. היום וקידוש הפסח בלילי מצה קסז אכילת (סי' ובשו"ע

של  בקידוש ובין לילה של בקידוש בין הוא זה שדין הוסיף ס"כ)

של  בקידוש שאפילו ס"ד) רעג (סי' הרמ"א כתב זה [וכעין יום
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לחם, על או יין על ברכה כגון מצוה, קיום בה שאין ממנו, שנהנים

ריח, על עּמהן או נהנה ּכן אם אּלא לאחרים, מבר ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאינֹו

לצורך  עליו לברך שרוצה מהדבר הוא גם נהנה המברך אם שרק -

מברך. אין נהנה, וכשלא לאחרים, הברכה את לברך יכול אחרים,

מצוה ּבּה ׁשּיׁש הניה ּברּכת מצוה,אבל קיום בה שיש ּכגֹון - ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

הּפסח ּבלילי מּצה לפני אכילת שמברכים 'המוציא' ברכת - ְֲִֵֵֶַַַַָ

פסח, בליל מצה הּיֹוםאכילת הגפן'וקּדּוׁש פרי 'בורא וברכת - ְִַ

בהם  ומזכירים טוב ויום בשבת הקידוש לפני היין על שמברכים

היום, קדושת וׁשֹותים את ואֹוכלים לאחרים, מבר זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָהרי

עּמהן וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ּפי על ולהוציא אף לברך יכול - ְִִֵֵֶֶֶַַָ

באופן  אף השתיה, או האכילה בברכת חובתם ידי האחרים את

רק  היא זו בברכה וכוונתו עמהם, לשתות או לאכול רוצה שאינו

אחרי  .ם לצורך

.‡È הּׁשֹומע ועד אחת ּברכהּכל מ ּתחּלתּה הּברכֹות מן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ונתּכּון ברכה,סֹופּה, באותה חייב שהוא ְְְִֵֵֵַָָָָ

אמן ענה ׁשּלא ּפי על ואף הברכה.יצא, העֹונה אחר וכל ְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

המבר אחר וענה אמן ברכה, מברך אדם ששמע מי וכל - ְֵֵַַַָָ

חובתו, ידי בזה לצאת והתכוון אמן, ּכמבראחריו הּוא -הרי ְֲִֵֵָ

חובתו, ידי ויצא הברכה, את בירך עצמו שהוא כמו נחשב זה הרי

ובלבד והּוא הּברכה,- ּבאֹותּה חּיב המבר משום ׁשּיהיה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

או  שוטה הוא אם [כגון הברכה באותה מחויב אינו המברך שאם

חובתו. ידי אחר אדם להוציא יכול אינו חּיב קטן], המבר ְֵַַָָָָהיה

ברכה סֹופריםבאותה מדרבנן,מּדברי אחר והעֹונה- אמן ְְְִִִֵֶָ

היה זוחּיבברכתו, הּתֹורה בברכה יצא,מן ידי העונהלא ְִֵַַָָָָֹ

זו,חֹובתֹו ׁשּיענה בברכה יׁשמע עד הברכהאֹו ׁשהּוא את מּמי ְֲִִִֶֶֶַַַָ
ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן ּבּה ְִַַָָָחּיב

.·Èׁשּנתועדּו להתאסף רּבים ביניהם שנדברו אנשים קבוצת - ְֲִִֶַַ
כדי ייןבחבורה לׁשּתֹות אֹו ּפת אחד,לאכל אחד בשולחן ּובר ְֱִִֵֵֶֶַַָֹ

היין,מהן על או הפת אּלּועל הרי אמן, ּכּלן החבורה וענּו אנשי ְֲֵֵֵֵֶָָָֻ
ולׁשּתֹות, לאכל לעצמו,מּתרין אחד כל לברך צריכים ואינם ְְֱִִֶָֹֻ

האחד. מפי בשמיעתם הברכה חובת ידי שיצאו לא משום אם ֲִָֹאבל
ּכאחד לאכֹול בחבורה,נתּכּונּו ּבא - וזה מעצמֹו ּבא זה אּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ש מעצמֹו, הוא ׁשהןהדין ּפי על האלו אף האנשים שכל - ְִֵֵֶַַַ
מּכּכר מקום אחד,לחםאֹוכלין  מברמכל ואחד אחד ּכל ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ

ל לעצמֹו צריך לא - שהם שכיון משום עצמו, בפני הברכות את ברך ְְַ
שמברכים  יחידים לאנשים נחשבים הם בחבורה, לאכול התכוונו

עצמו. בפני אחד כל אמּוריםואוכלים ּדברים באופן ּבּמה שרק ְֲִִֶַָ
כולם, בשביל מברך אחד בחבורה, ּבלבד,שהתאספו ויין ְְְִִַַַּבפת

הסּבה צריכין אינן ּומׁשקין, אכלין ׁשאר צד אבל על הטיה - ְְְֲֲֳִִִִִֵַָָָָָ
לצאת  כדי יחד] לאכול דעת על היא שישיבתם סימן [שזהו שמאל

האחד, מן חובה אחדידי ּבר אם והמשקים,אּלא האוכלים על ִֵֵֶֶָָ
ּכּלם אּלּואמן,וענּו אמןהרי שענו וׁשֹותיןהאנשים -אֹוכלין ְְְֲִִֵֵָָֻ

ולשתות  לאכול שיצאו מותרים מפני  עצמם, בפני לברך צריכים ואינם

מפיו, בשמיעתה הברכה חובת להסב ידי נתּכּונּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִֵֶַַַָֹאף
יחדיו ּכאחד ולאכול להסב כוונה להם היתה שלא -. ְֶָ

.‚Èּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע מּכל אחתּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף ּכּלן, ּכּלּהאתהּברכֹות הּברכה ְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

ּב חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף סֹוף, ועד את מּתחּלה לברך עצמו ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
הּברכה, מקוםאֹותּה המברמכל היה ואם אמן. לענֹות חּיב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָ
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כן] לעשות מותר בשבת בשחרית וכו'..יום היום וקידוש
בשביל  שמקדש באופן רק שזה פסק ס"ד) רעג (סי' ובשו"ע

ס"ו) (שם הרב בשו"ע וראה לקדש. יודעים שאינם אחרים

זה. בענין שכתבו מה סק"כ) (שם ברורה ובמשנה

יא  ברכ :הלכה השומע וכו'.כל הוסיף ה ס"ג) ריג (סי' ובשו"ע

אלא  אמן, יענה אם אפילו הברכה בשמיעת חובתו ידי יוצא שאין

ידי  שיצא והשומע המברך ונתכוונו סופה, עד מתחילתה כששמעה

אומרים  שיש שהביא ס"ד) (שם הרב בשו"ע [ועיין חובתו

כוונה] צריך אין דרבנן ריג .שלמצוות (סי' הרב בשו"ע ראה

לעצמו  אחד כל לברך לכתחילה ראוי ברכות באלו שביאר ס"וֿז)

לכולם  יברך שאחד ראוי ברכות ובאלו בברכות, להרבות כדי

מלך'. הדרת עם 'ברוב משום

יב  וכו'.:הלכה פת לאכול שנתוועדו קסז רבים (סי' ובשו"ע

שאפילו  הוא הדין בהסיבה, רגילים אנו שאין שבזמננו פסק סי"א)

אין  ביתו, בני עם אוכל הבית שבעל או לאכילתם מקום קבעו אם

במפה  או אחד בשולחן ישבו כן אם אלא לכולם, מברך האחד

השו"ע  דברי את שביאר נט) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה .אחת.

נחשבים  ביתו בני עם הבית שבעל כתב סי"א) קסז (סי' הרמ"א

שהסבו  בלי שישבו פי על שאף [כלומר בהסיבה שישבו כמו

כיון  יחד קבועים שהם לפי לכולם, מברך אחד מקום מכל ביחד,

סט"ו)]. שם הרב (שו"ע הבית בעל אחר נגררים הבית בני שכל

בשולחן  שיישבו צריך שבזמננו השו"ע דברי שהובאו לעיל וראה

אוכלין .אחד  שאר אבל בלבד ויין בפת אמורים דברים במה
וכו'. אוכלים ומשקין שבשאר פסק ס"א) ריג (סי' ובשו"ע

לברך  יוכל שהאחד כדי ביחד כולם שיישבו צריך ומשקים

שבשאר  אומרים שיש כתב (שם) וברמ"א כולם, את ולהוציא

כל  וצריך כאחד, ישיבה או הסיבה מועילה לא ומשקים אוכלים

מברך  אחד שכל בפירות עכשיו נהגו ולכן לעצמו, לברך אחד

רגילים .לעצמו  אנו שאין הזה שבזמן ס"א) ריג (סי' השו"ע כתב

ובכל  ומשקים, אוכלים לשאר ויין פת בין חילוק אין להסב,

אחת  במפה או אחד בשולחן [כולם ישבו שאם הוא הדין הדברים

כל  לא, ואם כולם, לצורך מברך אחד ביחד , שם)] הרב (שו"ע

(שם  ברורה ובמשנה (שם) הרב בשו"ע וראה לעצמו. מברך אחד

זה. בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו יב) ס"ק

יג  סוף.:הלכה ועד מתחלה כולה הברכה שמע שלא אע"פ
סוף  את רק שמע אם שאפילו הוסיף ס"ב) רטו (סי' הרב ובשו"ע

ברכה  איזו יודע שהוא רק הברכה, את כלל שמע שלא  או הברכה,

שהביא  סק"ו) (שם ברורה במשנה וראה אמן. לענות חייב היא,

או  הברכה, חתימת את רק שישמע די אם הפוסקים שנחלקו

zekxa zekld - dad` xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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מין אֹו אפיקורס,ּגֹוי, ּכּותי- שומרוני,אֹו ּתינֹוק - אֹו ִִִ

לפני הּמתלּמד הברכות את לומר שלומדים רבן בית של תינוקות - ְִֵַַ

הּברכהרבן, מּטבע וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה גדול,אֹו ישראל שהיה - ְְִִֶֶַַָָָָָָ

חכמים, שקבעו הנוסח כפי הברכה את אמר שלא עֹונין אלא ִֵאין

אמן. ֲֵֵֶַָאחריהן

.„Èאמן הע ֹונה ששמע,ּכל הברכה אמן אחר לא  יענה לא ֲֵֵֶֶַָָָָֹֹ

את חטּופה השלים שהמברך לפני אמן לענות וממהר שחוטף - ֲָ

קטּופההברכה, אמן קטופה -ולא כשהיא 'אמן' תיבת את שאומר ְְֵָָֹ

ן', האות מן קצרה[חסרה] אמן א'-ולא האות את אומר שאינו ְְֵָָָֹ

אמן, ארּכהשבתיבת אמן מדי ולא יותר אמן באמירת שמאריך -, ְֲֵָָֹֻ

בינונית.ּבינֹוניתאמןאּלא אריכות אמן בתיבת שיאריך כלומר - ִֵֶָ

קֹולֹו יגּביּה האמןולא אמירת מי בשעת וכל .המבר מן יתר ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ

ׁשמע ּבּהאתׁשּלא חּיב ׁשהּוא לצאת הּברכה שרוצה כלומר - ְֶֶַַַָָָָָֹ

חובתו, ידי העֹונים.בה ּבכלל אמן יענה ְֲִִֵֶַַָָֹלא

.ÂËצריכה ׁשאינּה ּברכה המבר לברך ּכל צורך שאין - ְְְִֵֵֶַָָָָָָ

לּׁשואאותה, ׁשם נֹוׂשא זה ועובר הרי לחינם, ה' שם את אומר - ְֲֵֵֵֶַָ

הדיברות בעשרת בתורה שנאמר האיסור ז)על כ, תשא (שמות 'לא

לשוא', אלהיך ה' שם ּכאת הּוא לּׁשוא שבועהנׁשּבעה אדם והרי ְְְֲִֵַַָָ

לחינם, ה' שם את בשבועתו שמזכיר אמן.- אחריו לענֹות ְֲֲֵַַָָָואסּור

רבן,הּתינֹוקֹות בית אֹותןשל אתמלּמדין הּברכֹות לומר ְְְִִַַַָָ

ומלכות,ּכתקנן שם בהזכרת בשלמות מברכין - ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתר, זה הרי למידה, ּבׁשעת בלימוד לבּטלה לחנכם כדי ְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ

המצוות, ובקיום אחריהןהתורה עֹונין והעֹונה אמן,ואין ְְֲִֵֵֶֶַָ
חֹובתֹו ידי יצא לא אמן, ברכה אחריהן .באותה ְֲֵֵֵֶַָָָָֹ

.ÊËּברכֹותיו אחר אמן העֹונה וברכה ּכל ברכה כל אחר - ְִֵֶַַָָָָ
מברך, שהוא מגּנה,מהברכות זה אמן הרי שעניית משום ְֲֵֶֶֻ

אחר  שוב ומברך וכשחוזר ברכותיו, את וסיים גמר שכבר משמעותה

סיים, לא עוד שעדיין מראה הוא הרי וברכה, ברכה אמן והעֹונהכל ְֶָ
אחרֹונֹות ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה היא אחר הזאת שהברכה - ְְֲִֶַַַָָָ

הדבר  לאחר הן והברכות לזו, זו הסמוכות ברכות בסדרת האחרונה

עליו, אחרשמברכים ּכגֹון מׁשּבח, זה ברחמיו ּבֹונהברכתהרי ְְֲֵֵֶַַָֻ
הּמזֹון ש ירּוׁשלים קרּית ּבברּכת ׁשל אחרֹונה ּברכה ואחר , ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ

לעד',ערביתּבׁשמע ישראל עמו 'שומר ברכת ּבסֹוף שהיא וכן ְְְְְִֵַַ
אחר  אמן ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ְַעצמֹו.ברכת 

.ÊÈאמן יענה עצמוולּמה ברכת ברחמיו ּבֹונהברכת ּבאחר ְְֲֵֵֶַָָָ
המזון,ירּוׁשלים אחריהשבברכת אתוהרי גם 'יש ברוך ּברּכת ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

המלך וכו', ה' והּמטיב',אתה שנאמר הּטֹוב הכלל לפי כן ואם ְִֵַַ
באמצע  שהיא ברכה אחר אמן עונים שאין הקודמת] [בהלכה לעיל

ירושלים', 'בונה ברכת אחר אמן יענו שלא להיות ראוי היה הברכות,

הוא  בזה הטעם זֹואלא ׁשּברכה והמטיב]מּפני ּבימי [הטוב ְְִִֵֵֶָָ
ּתֹוספתה חכמי היא ּוכאּלּו ּתּקנּוה, המזון,מׁשנה ברכת על ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף היאה ברכת אבל ּבֹונה ברכתמזֹון ְֲִִֵֶַַָָָ
ב ירּוׁשלים  כברכה נחשבת היא ולפיכך שעונים , אחרונות ברכות סוף ְִַָ

אמן. אחראחריה אמן יענה לא בברכתולּמה עצמו אהבת ברכת ְֲֲֵֶַַַַַָָָֹ
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השם  הזכרת את גם שישמע וכו'..שצריך גוי המברך היה ואם
(ס  עובד וברמ"א של הברכה אחר אמן שעונים כתב ס"ב) רטו י'

מפיו  הברכה כל את שמע אם המתלמד..כוכבים, תינוק או
תינוק, אחר אמן עונים שאין שמה כתב ס"ג) רטו (סי' ובשו"ע

שמברך  בשעה אבל רבו, לפני הברכות שלומד בשעה רק זהו

ובמשנה  אמן. אחריו עונים חינוך' 'בן שהוא כיון חיובו, בשעת

הגיע  שהקטן באופן שרק שמשמע הוסיף יח) ס"ק (שם ברורה

ברכתו  על אמן לענות אין לכן קודם אבל חינוך, שהיה .לגיל או
אמן. אחריהן עונין אין הברכה מטבע ושינה המשנה גדול

יוצא  שאינו באופן כששינה שדווקא כתב יא) ס"ק רטו (סי' ברורה

ברכה  כמברך הוא הרי ואז השינוי, מחמת הברכה חובת ידי

ברכתו. אחרי אמן לענות שאסור לבטלה,

יד  חטופה.:הלכה אמן לא יענה ס"ח)לא קכד (סי' ובשו"ע

[פירוש  בחטף מנוקדת א' האות כאילו אמן יאמר שלא פסק

וימהר  יחטוף שלא וכן כט)], ס"ק (שם ברורה משנה בשוא.

המברך  שיסיים קודם אותו כתב .לענות ס"ח) קכד (סי' הרמ"א

התיבה  את יחלק שלא [כלומר, אמן תיבת באמצע יפסיק שלא

סי"א)]. (שם הרב שו"ע לשתיים.

בינונית. אלא ארוכה אמן ולא קצרה אמן (סי'ולא ובשו"ע

'אל  לומר שיוכל כדי קצת, ארוכה אמן שיאמר הוסיף ס"ח) קכד

נאמן' כוונתו .מלך שאם כתב מז) ס"ק קכד (סי' ברורה המשנה

גם  שיענו העם את לזרז כדי היא האמן באמירת הקול בהגבהת

מותר  אמן, בה .הם חייב שהוא הברכה שמע שלא מי וכל
העונים. בכלל אמן יענה הוסיף לא ס"ח) קכד (סי' ובשו"ע

[כגון  מברך הוא ברכה איזו יודע שהשומע פי על שאף

לא  לב)], ס"ק שם (משנ"ב הברכות סדר לפי מכיר שהוא

באותה  מחויב אינו אם שאפילו כתב (שם) וברמ"א אמן. יענה

מברך. הוא ברכה איזו יודע אינו אם אמן, יענה לא ברכה,

לא, ס"ק (שם ברורה ובמשנה סי"א) (שם הרב בשו"ע וראה

זה. בענין דינים פרטי עוד שהביאו לג)

טו  ברכה :הלכה שהמברך כתב ס"ג) רטו (סי' הרב השו"ע

איסור  על רק אלא מהתורה, איסור על עובר אינו צריכה שאינה

שהוא  הרמב"ם שדעת סק"כ) (שם ברורה במשנה וראה דרבנן.

בזה  והפוסקים הראשונים שנחלקו והביא מהתורה, .איסור

וכו'. הברכות אותן מלמדין י התינוקות בהלכה לעיל "ג.ראה

טז  ברכה :הלכה ואחר וכו', ירושלים בונה אחר כגון
ערבית. שמע קרית של ס"א)אחרונה רטו (סי' ובשו"ע

הלל], [שבסוף יהללוך ברכת אחר אמן לענות שנהגו הוסיף

עונים  שאין אומרים שיש כתב (שם) וברמ"א ישתבח. ואחר

וכן  המזון, שבברכת ירושלים' 'בונה ברכת אחר רק אמן

לשנות. ואין אלו, במדינות פשוט המנהג

יז  וכו'.:הלכה ירושלים בבונה אמן יענה בהלכה ולמה ראה

הקודמת.
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לחם, על או יין על ברכה כגון מצוה, קיום בה שאין ממנו, שנהנים

ריח, על עּמהן או נהנה ּכן אם אּלא לאחרים, מבר ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאינֹו

לצורך  עליו לברך שרוצה מהדבר הוא גם נהנה המברך אם שרק -

מברך. אין נהנה, וכשלא לאחרים, הברכה את לברך יכול אחרים,

מצוה ּבּה ׁשּיׁש הניה ּברּכת מצוה,אבל קיום בה שיש ּכגֹון - ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָ

הּפסח ּבלילי מּצה לפני אכילת שמברכים 'המוציא' ברכת - ְֲִֵֵֶַַַַָ

פסח, בליל מצה הּיֹוםאכילת הגפן'וקּדּוׁש פרי 'בורא וברכת - ְִַ

בהם  ומזכירים טוב ויום בשבת הקידוש לפני היין על שמברכים

היום, קדושת וׁשֹותים את ואֹוכלים לאחרים, מבר זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָהרי

עּמהן וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ּפי על ולהוציא אף לברך יכול - ְִִֵֵֶֶֶַַָ

באופן  אף השתיה, או האכילה בברכת חובתם ידי האחרים את

רק  היא זו בברכה וכוונתו עמהם, לשתות או לאכול רוצה שאינו

אחרי  .ם לצורך

.‡È הּׁשֹומע ועד אחת ּברכהּכל מ ּתחּלתּה הּברכֹות מן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ונתּכּון ברכה,סֹופּה, באותה חייב שהוא ְְְִֵֵֵַָָָָ

אמן ענה ׁשּלא ּפי על ואף הברכה.יצא, העֹונה אחר וכל ְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

המבר אחר וענה אמן ברכה, מברך אדם ששמע מי וכל - ְֵֵַַַָָ

חובתו, ידי בזה לצאת והתכוון אמן, ּכמבראחריו הּוא -הרי ְֲִֵֵָ

חובתו, ידי ויצא הברכה, את בירך עצמו שהוא כמו נחשב זה הרי

ובלבד והּוא הּברכה,- ּבאֹותּה חּיב המבר משום ׁשּיהיה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

או  שוטה הוא אם [כגון הברכה באותה מחויב אינו המברך שאם

חובתו. ידי אחר אדם להוציא יכול אינו חּיב קטן], המבר ְֵַַָָָָהיה

ברכה סֹופריםבאותה מדרבנן,מּדברי אחר והעֹונה- אמן ְְְִִִֵֶָ

היה זוחּיבברכתו, הּתֹורה בברכה יצא,מן ידי העונהלא ְִֵַַָָָָֹ

זו,חֹובתֹו ׁשּיענה בברכה יׁשמע עד הברכהאֹו ׁשהּוא את מּמי ְֲִִִֶֶֶַַַָ
ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן ּבּה ְִַַָָָחּיב

.·Èׁשּנתועדּו להתאסף רּבים ביניהם שנדברו אנשים קבוצת - ְֲִִֶַַ
כדי ייןבחבורה לׁשּתֹות אֹו ּפת אחד,לאכל אחד בשולחן ּובר ְֱִִֵֵֶֶַַָֹ

היין,מהן על או הפת אּלּועל הרי אמן, ּכּלן החבורה וענּו אנשי ְֲֵֵֵֵֶָָָֻ
ולׁשּתֹות, לאכל לעצמו,מּתרין אחד כל לברך צריכים ואינם ְְֱִִֶָֹֻ

האחד. מפי בשמיעתם הברכה חובת ידי שיצאו לא משום אם ֲִָֹאבל
ּכאחד לאכֹול בחבורה,נתּכּונּו ּבא - וזה מעצמֹו ּבא זה אּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ש מעצמֹו, הוא ׁשהןהדין ּפי על האלו אף האנשים שכל - ְִֵֵֶַַַ
מּכּכר מקום אחד,לחםאֹוכלין  מברמכל ואחד אחד ּכל ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ

ל לעצמֹו צריך לא - שהם שכיון משום עצמו, בפני הברכות את ברך ְְַ
שמברכים  יחידים לאנשים נחשבים הם בחבורה, לאכול התכוונו

עצמו. בפני אחד כל אמּוריםואוכלים ּדברים באופן ּבּמה שרק ְֲִִֶַָ
כולם, בשביל מברך אחד בחבורה, ּבלבד,שהתאספו ויין ְְְִִַַַּבפת

הסּבה צריכין אינן ּומׁשקין, אכלין ׁשאר צד אבל על הטיה - ְְְֲֲֳִִִִִֵַָָָָָ
לצאת  כדי יחד] לאכול דעת על היא שישיבתם סימן [שזהו שמאל

האחד, מן חובה אחדידי ּבר אם והמשקים,אּלא האוכלים על ִֵֵֶֶָָ
ּכּלם אּלּואמן,וענּו אמןהרי שענו וׁשֹותיןהאנשים -אֹוכלין ְְְֲִִֵֵָָֻ

ולשתות  לאכול שיצאו מותרים מפני  עצמם, בפני לברך צריכים ואינם

מפיו, בשמיעתה הברכה חובת להסב ידי נתּכּונּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִֵֶַַַָֹאף
יחדיו ּכאחד ולאכול להסב כוונה להם היתה שלא -. ְֶָ

.‚Èּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע מּכל אחתּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף ּכּלן, ּכּלּהאתהּברכֹות הּברכה ְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

ּב חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף סֹוף, ועד את מּתחּלה לברך עצמו ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
הּברכה, מקוםאֹותּה המברמכל היה ואם אמן. לענֹות חּיב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָ
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כן] לעשות מותר בשבת בשחרית וכו'..יום היום וקידוש
בשביל  שמקדש באופן רק שזה פסק ס"ד) רעג (סי' ובשו"ע

ס"ו) (שם הרב בשו"ע וראה לקדש. יודעים שאינם אחרים

זה. בענין שכתבו מה סק"כ) (שם ברורה ובמשנה

יא  ברכ :הלכה השומע וכו'.כל הוסיף ה ס"ג) ריג (סי' ובשו"ע

אלא  אמן, יענה אם אפילו הברכה בשמיעת חובתו ידי יוצא שאין

ידי  שיצא והשומע המברך ונתכוונו סופה, עד מתחילתה כששמעה

אומרים  שיש שהביא ס"ד) (שם הרב בשו"ע [ועיין חובתו

כוונה] צריך אין דרבנן ריג .שלמצוות (סי' הרב בשו"ע ראה

לעצמו  אחד כל לברך לכתחילה ראוי ברכות באלו שביאר ס"וֿז)

לכולם  יברך שאחד ראוי ברכות ובאלו בברכות, להרבות כדי

מלך'. הדרת עם 'ברוב משום

יב  וכו'.:הלכה פת לאכול שנתוועדו קסז רבים (סי' ובשו"ע

שאפילו  הוא הדין בהסיבה, רגילים אנו שאין שבזמננו פסק סי"א)

אין  ביתו, בני עם אוכל הבית שבעל או לאכילתם מקום קבעו אם

במפה  או אחד בשולחן ישבו כן אם אלא לכולם, מברך האחד

השו"ע  דברי את שביאר נט) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה .אחת.

נחשבים  ביתו בני עם הבית שבעל כתב סי"א) קסז (סי' הרמ"א

שהסבו  בלי שישבו פי על שאף [כלומר בהסיבה שישבו כמו

כיון  יחד קבועים שהם לפי לכולם, מברך אחד מקום מכל ביחד,

סט"ו)]. שם הרב (שו"ע הבית בעל אחר נגררים הבית בני שכל

בשולחן  שיישבו צריך שבזמננו השו"ע דברי שהובאו לעיל וראה

אוכלין .אחד  שאר אבל בלבד ויין בפת אמורים דברים במה
וכו'. אוכלים ומשקין שבשאר פסק ס"א) ריג (סי' ובשו"ע

לברך  יוכל שהאחד כדי ביחד כולם שיישבו צריך ומשקים

שבשאר  אומרים שיש כתב (שם) וברמ"א כולם, את ולהוציא

כל  וצריך כאחד, ישיבה או הסיבה מועילה לא ומשקים אוכלים

מברך  אחד שכל בפירות עכשיו נהגו ולכן לעצמו, לברך אחד

רגילים .לעצמו  אנו שאין הזה שבזמן ס"א) ריג (סי' השו"ע כתב

ובכל  ומשקים, אוכלים לשאר ויין פת בין חילוק אין להסב,

אחת  במפה או אחד בשולחן [כולם ישבו שאם הוא הדין הדברים

כל  לא, ואם כולם, לצורך מברך אחד ביחד , שם)] הרב (שו"ע

(שם  ברורה ובמשנה (שם) הרב בשו"ע וראה לעצמו. מברך אחד

זה. בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו יב) ס"ק

יג  סוף.:הלכה ועד מתחלה כולה הברכה שמע שלא אע"פ
סוף  את רק שמע אם שאפילו הוסיף ס"ב) רטו (סי' הרב ובשו"ע

ברכה  איזו יודע שהוא רק הברכה, את כלל שמע שלא  או הברכה,

שהביא  סק"ו) (שם ברורה במשנה וראה אמן. לענות חייב היא,

או  הברכה, חתימת את רק שישמע די אם הפוסקים שנחלקו

zekxa zekld - dad` xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מין אֹו אפיקורס,ּגֹוי, ּכּותי- שומרוני,אֹו ּתינֹוק - אֹו ִִִ

לפני הּמתלּמד הברכות את לומר שלומדים רבן בית של תינוקות - ְִֵַַ

הּברכהרבן, מּטבע וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה גדול,אֹו ישראל שהיה - ְְִִֶֶַַָָָָָָ

חכמים, שקבעו הנוסח כפי הברכה את אמר שלא עֹונין אלא ִֵאין

אמן. ֲֵֵֶַָאחריהן

.„Èאמן הע ֹונה ששמע,ּכל הברכה אמן אחר לא  יענה לא ֲֵֵֶֶַָָָָֹֹ

את חטּופה השלים שהמברך לפני אמן לענות וממהר שחוטף - ֲָ

קטּופההברכה, אמן קטופה -ולא כשהיא 'אמן' תיבת את שאומר ְְֵָָֹ

ן', האות מן קצרה[חסרה] אמן א'-ולא האות את אומר שאינו ְְֵָָָֹ

אמן, ארּכהשבתיבת אמן מדי ולא יותר אמן באמירת שמאריך -, ְֲֵָָֹֻ

בינונית.ּבינֹוניתאמןאּלא אריכות אמן בתיבת שיאריך כלומר - ִֵֶָ

קֹולֹו יגּביּה האמןולא אמירת מי בשעת וכל .המבר מן יתר ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ

ׁשמע ּבּהאתׁשּלא חּיב ׁשהּוא לצאת הּברכה שרוצה כלומר - ְֶֶַַַָָָָָֹ

חובתו, ידי העֹונים.בה ּבכלל אמן יענה ְֲִִֵֶַַָָֹלא

.ÂËצריכה ׁשאינּה ּברכה המבר לברך ּכל צורך שאין - ְְְִֵֵֶַָָָָָָ

לּׁשואאותה, ׁשם נֹוׂשא זה ועובר הרי לחינם, ה' שם את אומר - ְֲֵֵֵֶַָ

הדיברות בעשרת בתורה שנאמר האיסור ז)על כ, תשא (שמות 'לא

לשוא', אלהיך ה' שם ּכאת הּוא לּׁשוא שבועהנׁשּבעה אדם והרי ְְְֲִֵַַָָ

לחינם, ה' שם את בשבועתו שמזכיר אמן.- אחריו לענֹות ְֲֲֵַַָָָואסּור

רבן,הּתינֹוקֹות בית אֹותןשל אתמלּמדין הּברכֹות לומר ְְְִִַַַָָ

ומלכות,ּכתקנן שם בהזכרת בשלמות מברכין - ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתר, זה הרי למידה, ּבׁשעת בלימוד לבּטלה לחנכם כדי ְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ

המצוות, ובקיום אחריהןהתורה עֹונין והעֹונה אמן,ואין ְְֲִֵֵֶֶַָ
חֹובתֹו ידי יצא לא אמן, ברכה אחריהן .באותה ְֲֵֵֵֶַָָָָֹ

.ÊËּברכֹותיו אחר אמן העֹונה וברכה ּכל ברכה כל אחר - ְִֵֶַַָָָָ
מברך, שהוא מגּנה,מהברכות זה אמן הרי שעניית משום ְֲֵֶֶֻ

אחר  שוב ומברך וכשחוזר ברכותיו, את וסיים גמר שכבר משמעותה

סיים, לא עוד שעדיין מראה הוא הרי וברכה, ברכה אמן והעֹונהכל ְֶָ
אחרֹונֹות ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה היא אחר הזאת שהברכה - ְְֲִֶַַַָָָ

הדבר  לאחר הן והברכות לזו, זו הסמוכות ברכות בסדרת האחרונה

עליו, אחרשמברכים ּכגֹון מׁשּבח, זה ברחמיו ּבֹונהברכתהרי ְְֲֵֵֶַַָֻ
הּמזֹון ש ירּוׁשלים קרּית ּבברּכת ׁשל אחרֹונה ּברכה ואחר , ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ

לעד',ערביתּבׁשמע ישראל עמו 'שומר ברכת ּבסֹוף שהיא וכן ְְְְְִֵַַ
אחר  אמן ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ְַעצמֹו.ברכת 

.ÊÈאמן יענה עצמוולּמה ברכת ברחמיו ּבֹונהברכת ּבאחר ְְֲֵֵֶַָָָ
המזון,ירּוׁשלים אחריהשבברכת אתוהרי גם 'יש ברוך ּברּכת ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

המלך וכו', ה' והּמטיב',אתה שנאמר הּטֹוב הכלל לפי כן ואם ְִֵַַ
באמצע  שהיא ברכה אחר אמן עונים שאין הקודמת] [בהלכה לעיל

ירושלים', 'בונה ברכת אחר אמן יענו שלא להיות ראוי היה הברכות,

הוא  בזה הטעם זֹואלא ׁשּברכה והמטיב]מּפני ּבימי [הטוב ְְִִֵֵֶָָ
ּתֹוספתה חכמי היא ּוכאּלּו ּתּקנּוה, המזון,מׁשנה ברכת על ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף היאה ברכת אבל ּבֹונה ברכתמזֹון ְֲִִֵֶַַָָָ
ב ירּוׁשלים  כברכה נחשבת היא ולפיכך שעונים , אחרונות ברכות סוף ְִַָ

אמן. אחראחריה אמן יענה לא בברכתולּמה עצמו אהבת ברכת ְֲֲֵֶַַַַַָָָֹ
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השם  הזכרת את גם שישמע וכו'..שצריך גוי המברך היה ואם
(ס  עובד וברמ"א של הברכה אחר אמן שעונים כתב ס"ב) רטו י'

מפיו  הברכה כל את שמע אם המתלמד..כוכבים, תינוק או
תינוק, אחר אמן עונים שאין שמה כתב ס"ג) רטו (סי' ובשו"ע

שמברך  בשעה אבל רבו, לפני הברכות שלומד בשעה רק זהו

ובמשנה  אמן. אחריו עונים חינוך' 'בן שהוא כיון חיובו, בשעת

הגיע  שהקטן באופן שרק שמשמע הוסיף יח) ס"ק (שם ברורה

ברכתו  על אמן לענות אין לכן קודם אבל חינוך, שהיה .לגיל או
אמן. אחריהן עונין אין הברכה מטבע ושינה המשנה גדול

יוצא  שאינו באופן כששינה שדווקא כתב יא) ס"ק רטו (סי' ברורה

ברכה  כמברך הוא הרי ואז השינוי, מחמת הברכה חובת ידי

ברכתו. אחרי אמן לענות שאסור לבטלה,

יד  חטופה.:הלכה אמן לא יענה ס"ח)לא קכד (סי' ובשו"ע

[פירוש  בחטף מנוקדת א' האות כאילו אמן יאמר שלא פסק

וימהר  יחטוף שלא וכן כט)], ס"ק (שם ברורה משנה בשוא.

המברך  שיסיים קודם אותו כתב .לענות ס"ח) קכד (סי' הרמ"א

התיבה  את יחלק שלא [כלומר, אמן תיבת באמצע יפסיק שלא

סי"א)]. (שם הרב שו"ע לשתיים.

בינונית. אלא ארוכה אמן ולא קצרה אמן (סי'ולא ובשו"ע

'אל  לומר שיוכל כדי קצת, ארוכה אמן שיאמר הוסיף ס"ח) קכד

נאמן' כוונתו .מלך שאם כתב מז) ס"ק קכד (סי' ברורה המשנה

גם  שיענו העם את לזרז כדי היא האמן באמירת הקול בהגבהת

מותר  אמן, בה .הם חייב שהוא הברכה שמע שלא מי וכל
העונים. בכלל אמן יענה הוסיף לא ס"ח) קכד (סי' ובשו"ע

[כגון  מברך הוא ברכה איזו יודע שהשומע פי על שאף

לא  לב)], ס"ק שם (משנ"ב הברכות סדר לפי מכיר שהוא

באותה  מחויב אינו אם שאפילו כתב (שם) וברמ"א אמן. יענה

מברך. הוא ברכה איזו יודע אינו אם אמן, יענה לא ברכה,

לא, ס"ק (שם ברורה ובמשנה סי"א) (שם הרב בשו"ע וראה

זה. בענין דינים פרטי עוד שהביאו לג)

טו  ברכה :הלכה שהמברך כתב ס"ג) רטו (סי' הרב השו"ע

איסור  על רק אלא מהתורה, איסור על עובר אינו צריכה שאינה

שהוא  הרמב"ם שדעת סק"כ) (שם ברורה במשנה וראה דרבנן.

בזה  והפוסקים הראשונים שנחלקו והביא מהתורה, .איסור

וכו'. הברכות אותן מלמדין י התינוקות בהלכה לעיל "ג.ראה

טז  ברכה :הלכה ואחר וכו', ירושלים בונה אחר כגון
ערבית. שמע קרית של ס"א)אחרונה רטו (סי' ובשו"ע

הלל], [שבסוף יהללוך ברכת אחר אמן לענות שנהגו הוסיף

עונים  שאין אומרים שיש כתב (שם) וברמ"א ישתבח. ואחר

וכן  המזון, שבברכת ירושלים' 'בונה ברכת אחר רק אמן

לשנות. ואין אלו, במדינות פשוט המנהג

יז  וכו'.:הלכה ירושלים בבונה אמן יענה בהלכה ולמה ראה

הקודמת.
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שמע],עֹולם קריאת קודם ׁשהיא[שאומרים ב מּפני סֹוף נמצאת ְִִֵֶָ
ראׁשֹונֹות שמע,ּברכֹות קריאת מּברכֹות של ּבּה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵַָָָָ

לּדבר ּתחּלה אֹותן הדבר,ׁשּמברכין קיום לפני ּברכֹות ה ּכגֹון- ְְְְְִִֶַָָָָָָ
חנּכה, נר והדלקת מגּלה קריאת לפני שאין ׁשּמברכין והטעם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ש  כדי אלו, ברכות אחר אמן ּבעונים יפסיק ּבין עניית לא אמן ְִֵֵַַָֹ
ּוביןה  עליו.ה ּברכה ׁשּבר ּדבר ְֵֵֵֶָָָָָָ

.ÁÈיענה לא ב אחראמןולּמה עצמו הּפרֹותברכת -ּברּכת ְְֲִֵֶַַַַַָָֹ
הפירות, אכילת אחר שמברכים אחרונה מּפני בברכה ּבּה, ְְִֵֵַָוכּיֹוצא

ּברכה רקׁשהיא אחר אּלא אמן עֹונה ואין אחת, ּברכה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו אחרת ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ּכגֹון כמהאחרֹונה ּברכֹות, ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָ

מל [מעמד ּברכֹות ב'הקהל' מברך המלך שהיה ברכות שמונה - ְִֶֶ
השמיטה], שנת במוצאי הסוכות בחג ישראל כל את שמקהילים

ּגדֹול ּכהן ביום ּוברכֹות מברך גדול הכהן שהיה ברכות שמונה - ְִֵָֹ
בתורה, שקרא לאחר ּבהן,הכיפורים ׁשּכבר כדי וכּיֹוצא להֹודיע ְְְִֵֶֶַַָָ

אמן. ענה ּולפיכ ּברכֹותיו ּכל ְְְִִִִֵָָָָָָהׁשלים

.ËÈהאסּור ּדבר האֹוכל ּבין ו ּבזדֹון,שאכלוּביןבאכילה,ּכל ְֵֵֵָָָָָָָ
ּבּתחּלהשאכלו לא עליו מבר אינֹו אכילתו,ּבׁשגגה, קודם - ְְְִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבּסֹוף אכילתו.ולא אחר טבל,ּכיצד - ׁשאכל שאכל הרי אדם - ְֲֵֵֶֶֶַַַָֹ
ומעשרות, תרומות מהם הפרישו שלא פירות או טבל תבואה ֲִֶֶַואפּלּו

מדרבנן,ּדדבריהם רק אלא התורה, מן אסור שאינו טבל אֹו- ְְִֵֶ
ראׁשֹון מעׂשר הפיר ׁשאכל או התבואה מן עשירית ות [- ֲִֵֶַַָ

ללוי] ונותנים ּתרּומֹותיושמפרישים ּכל נּטלּו לא ׁשּלא שעדיין - ְְִֶָָֹ
שצריך  מעשר] ותרומת גדולה [תרומה התרומות כל ממנו הופרשו

לכהן, ׁשנילתת מעׂשר הפירות -אֹו או התבואה מן עשירית ֲִֵֵַ
בירושלים,שמפרישים  לאכול לצורך והקּדׁשכדי שהקדיש דבר - ְְֵֶ

המקדש, ּכהלכתןבית נפּדּו שני ׁשּלא המעשר את פדה שלא - ְְְִִֶָָֹ
על  לפדותם שיכול דין יש והקדש שני [שבמעשר ההקדש את או

הראוי, כדינם מברמעות] אכילתו,אינֹו הדברים על שכל משום ְֵֵָ

איסור. של דבר על מברכים ואין באכילה, אסורים צריהאלו ְִֵָואין
נבלֹותש לֹומר אכל שלא אם או מעצמם שמתו עוף או בהמה - ְִֵַַָ

כהלכה, לגרום ּוטרפֹותנשחטו שסופו בגופם פגם שיש חיים בעלי - ְֵ
נסש אֹולמותם, יין ּבהן ,ׁשתה עליהם וכּיֹוצא מברך שאינו ,. ְֵֵֶֶֶַָָָ

.Îּדמאי אכל אם הארצות אבל עמי של פירות או תבואה - ְֲִַַָָ

ספק  מעשרות,שיש מהם הפרישו ראּוי אם ׁשאינֹו ּפי על ִֵֶַַָאף
לענּיים לעניים,אּלא רק אכילתו את שהתירו מעׂשר שאכלאֹו- ֲֲִִֵֶַַָ

ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה את ראׁשֹון ראשון המעשר מתוך שהפרישו - ְְִִֶָָ
מעשר, ּתרּומה התרומת חׁשּבֹון מּמּנּו נּטל ׁשּלא ּפי על ְְִִִֶֶֶַַַָֹאף

ׁשּבֹו התרומה ּגדֹולה חלק את ראשון מהמעשר הפרישו שלא - ְֶָ
שבתוכו, ּבׁשּבליםגדולה ׁשהקּדימּו שהקדימו והּוא ובלבד - ְְְֳִִִִֶ

השיבולים, בתוך היתה כשהתבואה ראשון המעשר את ולכן להפריש

גדולה, תרומה ממנו להפריש התחייב לא ֲֵַמעׂשר שאכלאֹועדיין
ׁשּנפּדּו והקּדׁש החמׁש,ׁשני את נתן ׁשּלא ּפי על שלא אף - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לתת, שחייב מהסכום חמישית עוד הפדיון דמי על אופנים הוסיף בכל

וסֹוףאלו  ּתחּלה מבר זה אכילתו,הרי ואחר קודם ּכל - וכן ְְְְֲִֵֵֵֶָָָ
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

שני פרק 

הּוא:‡. ּכ הּמזֹון ּברּכת ּברּכת היאראׁשֹונהברכהסדר ְְִִִֵֶַַַָָָ
העולם מלך אלהינו ה' אתה וכו'',הּזן'ברוך כולו העולם ברכה את ַָ

הארץהיא ׁשנּיה הארץ ּברּכת על ה' אתה 'ברוך בה שחותמים - ְְִִֶַָָָ
המזון', אתה היא ׁשליׁשיתברכהועל 'ברוך בה שחותמים הברכה ְִִ

ירּוׁשלים',ה' ברכת רביעיתברכהּבֹונה ה'היא אתה 'ברוך ְְִִִֵַָ
וכו' העולם מלך מׁשה אלהינו ראׁשֹונה ּברכה והּמטיב'. ְְִִֵֶַַָָָֹהּטֹוב

ּו ּתּקנּה, ּוברכה רּבנּו יהֹוׁשע, ּתּקן ּתּקן ברכה ׁשנּיה ׁשליׁשית ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֻ
חכמי רביעית ּוברכה ּבנֹו, ּוׁשלמה ּתּקנּוה.ה ּדוד מׁשנה ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹֹ

ואכלּו·. הּבית, ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים
פת,ּפּתן אכלו עבודתם ובאמצע לפניה - מברכין  לפני אין  - ְְְִִֵֶָָָָ

אין  התורה, מן אינו האוכל לפני הברכה שחיוב שכיון האכילה,

בשבילה, הבית בעל מלאכת סעּודתן מבטלים לאחר ְְְְִַַָָָּומברכין
ּבלבד ּברכֹות שתי ׁשּתי רק המזון בברכת מברכים אכילתם ואחר - ְְְִֵַָ

ברכות], ארבע [במקום יבּטלּוברכות ׁשּלא ּבעל אתּכדי מלאכת ְְְְֵֶֶֶַַַֹ
ּכתקנּה ראׁשֹונה ּברכה חז"ל.הּבית. שתיקנו הרגיל הנוסח כפי - ְְְִִִַַָָָָ

ּפֹותחברכה הברכהׁשנּיה, ּבֹונה את וכֹולל הארץ, ּבברּכת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
הארץ ּבברּכת ירושלים'ירּוׁשלים 'בונה ענין את גם ואומר - ְְְִִֶַַָָָ

הארץ, ברכת ומסיים וחֹותםבתוך הברכה- הארץ.את ּבברּכת ְְְִֵֶַָָ
ּבלבד ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו עובדים ואם היו הפועלים ואם - ְְְִִִִַָָָ
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יח  וכו'.:הלכה הפירות ברכת אחר יענה לא ובשו"ע ולמה
פירות  אכילת שעל אחרונה ברכה שאחר כתב ס"א) רטו (סי' הרב
אינה  שהיא משום עצמו, ברכת אחר אמן עונה אינו הכל לדברי
להפסיק  רשאי שהרי פירות, אכילת שעל הראשונה לברכה המשך

בינתיים. ולדבר

יט  וכו'.:הלכה עליו מברך אינו וכו', האסור דבר האוכל כל
זה, בדין שיטות כמה שהביא ס"א) קצו (סי' הרב בשו"ע ראה
יברך  בשוגג, איסור אכל שאם להכריע יש הלכה שלענין וכתב

בסוף  ולא בתחילה לא יברך לא במזיד אבל (סי'.אחריו, השו"ע
התורה  מן איסור [ואפילו איסור דבר אכל שאם פסק ס"ב) קצו
(שם)], חולי מפני [כגון סכנה במקום סק"ה)] שם (משנ"ב

קודם  גם שמברכים הוסיף ס"ה) (שם הרב ובשו"ע עליו. מברכים
הוא  ומצוה אוכל הוא שהיתר מפני אכילתו, אחר וגם אכילתו

נפשו. את להציל עושה

א  הברכות :הלכה ששלושת כתב, ס"א) קפז  (סי' הרב בשו"ע
חיובן  ירושלים], בונה הארץ, [הזן, המזון ברכת של הראשונות

התורה. מן הוא

ב  ברכות :הלכה שתי סעודתן לאחר ומברכין וכו ', הפועלים
את בלבד. תמיד מברכים שבזמננו פסק ס"ב) קצא (סי' ובשו"ע

בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין לפי ברכות, הארבע כל
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עבודתם, על אחרת תמורה מקבלים היו ולא בלבד האכילה תמורת

מס  הּבית ּבעל ׁשהיה עּמהןאֹו ביחד,ב אתם אוכל מברכין - ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּברכֹות ארּבע הנוסח ּכתקנן כפי הברכות ארבע כל את מברכים - ְְְְִַַָָ

אדם.הרגיל, ּכל ְִָָָָּכׁשאר

הארץ‚. המזון],ּברּכת בברכת שניה ברכה לֹומר [שהיא צרי ְִִֶַַָָָ
לה',הֹודיהבה הודיה לשון ּבּה- וחֹותם ּובסֹופּה, ּבתחּלתּה ְְְִִֵָָָָָָ

וכל הּמזֹון'. ועל הארץ אמראדם 'על 'ׁשּלא התיבות ארץ את ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חֹובתֹו. ידי יצא לא הארץ, ּבברּכת ּורחבה' טֹובה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמּדה

ּבּה להזּכיר תיבת וצרי את הארץ, בברכת ו - תיבת 'ּברית' ְְְְְִִִַָָ
ּולהקּדים ה 'ּתֹורה', הזכרת ל את ה ּברית וטעם ּתֹורה,הזכרת ְְְְִִַָָ

מפני 'תורה', לפני 'ברית' ׁשאֹומרין הקדמת הּזאת ְְִִֶֶַַֹׁשהּברית
עׂשרה  ׁשלׁש עליה ׁשּנכרתּו מילה, ּברית היא הארץ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבברּכת

בתורהּבריתֹות שכתובה מילה ברית שבפרשת אֿכז)- יז, (בראשית ְִ
פעמים, עשרה שלוש 'ברית' תיבת נזכרה אבינו, לאברהם שניתנה

ּבריתֹות ׁשלׁש עליה נכרתּו ּכּלּה נתינת והּתֹורה בשעת ואילו - ְְְְִִֶַָָָָָֹֻ
פעמים, שלוש רק 'ברית' תיבת נזכרה כח,ׁשּנאמרהתורה (דברים ֱֶֶַ

אּתם סט) ּכרת אׁשר הּברית מּלבד וכּו' הּברית דברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ'אּלה
וכתּוב יא)ּבחרב', - ט כט, לעבר(שם וכּו' נּצבים 'אּתם ְְְְְְִִֵֶַָָָֹ

וכּו''. ְְִִּבברית

ׁשליׁשית„. המזון,ּברכה ה'שבברכת 'רחם ּבּה ּפֹותח ְְִִֵֵַַָָָ
אֹו ,'עיר ירּוׁשלים ועל עּמ יׂשראל על את אלהינּו שפותח ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

בלשון וחֹותם הברכה ,'עיר ּבירּוׁשלים אלהינּו ה' ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָֹ'נחמנּו
ירּוׁשלים', ּבבנין עּמֹו 'מנחם אֹו ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּבה

נחמה. זֹו ּברכה נקראת מלכּות ּולפיכ אמר ׁשּלא מי וכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ענין  ׁשהיא מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא זֹו, ּבברכה ּדוד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבית

הברכה,הּברכה של התוכן אּלא לפי- ּגמּורה נחמה ׁשאין ְְֵֶֶֶַָָָָָָ
ּדוד ּבית מלכּות על ּבחזרת למלוך תחזור דוד בית שמלכות - ְֲִֵַַַָָ

ישראל. עם

מתחיל‰. טֹובים וימים השלישית ּבׁשּבתֹות הברכה את ְְְִִִַַָָ
המזון ּומסּיםשבברכת קדּׁשת אותהּבנחמה, ואֹומר ּבנחמה, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ

טוב הּיֹום יום או שבת של היום קדושת בענין דברים ומוסיף - ַ
ּבצּיֹון הברכה.ּבאמצע אלהינּו ה' 'נחמנּו מתחיל ּכיצד, ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ירּוׁשלים  ועל עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' 'רחם אֹו ,'ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעיר
'ּבֹונה  אֹו ירּוׁשלים', ּבבנין עּמֹו 'מנחם ּומסּים וכּו'', ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָעיר

ּבׁשּבת ּבאמצע ואֹומר אומר ירּוׁשלים', בשבת, חל ואם - ְְְְִֵֶַַַָָָ
הברכה, והחליצנּובאמצע רצה אבֹותינּו ואלהי -'אלהינּו ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵַֹֹ

וננּוח זרזנו  ּבֹו ונׁשּבת הּזה, הּׁשביעי יֹום ּובמצות ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹּבמצוֹותי
מנּוחתנּו'. ּביֹום ויגֹון צרה ּתהי ואל ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָּבֹו

אֹומר טֹובים באמצע ּובימים אומר טוב, ביום חל ואם - ְִִֵָ
וכןהברכה, וכּו''. ויבֹוא יעלה אבֹותינּו ואלהי אם 'אלהינּו ְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶַָֹֹ

ּברכה חל ּבאמצע מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֻּבראׁשי
אבותינוׁשליׁשית ואלוהי ויבֹוא''אלוהינו .וכו'יעלה ְְֲִִֶַָ

.Âהארץ ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּופּורים ברכה ּבחנּכה [שהיא ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻ
' המזון] בברכת ּבּתפּלה שניה ׁשּמֹוסיף ּכדר וכּו'', הּנּסים ְְְִִִִֶֶֶַַַָעל

עשרה. שמונה בתפילת להיֹות - ׁשחל חדׁש ראׁש אֹו טֹוב ְְִֶֶָֹֹויֹום
את ּבׁשּבת גם המזון שבברכת שלישית ברכה באמצע להזכיר [וצריך ְַָ

חודש], ראש או טוב יום את וגם והחליצנּו'שבת, 'רצה ְְְֲִִֵֵַַמזּכיר
'רצה ּתחּלה שהוא בשבת שמוסיפים ההוספה את קודם אומר - ְִָ

ּכוכו'', ראש ואחר או טוב ביום שמוסיפים ההוספה את אומר ְַַָ

' שהוא ויבֹוא'.חודש להיֹות יעלה ׁשחל טבת חדׁש ראׁש וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
חודש,ּבׁשּבת ראש ואת שבת, את המזון, בברכת להזכיר [וצריך ְַָ

חנוכה], הארץואת ּבברּכת הּנּסים' 'על שניה,מזּכיר בברכה - ְְְִִִִֶַַַַָָ
ּבּנחמה ויבֹוא' ו'יעלה והחליצנּו' שלישית ּו'רצה בברכה -. ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָ

.Êרביעית והמטיב],ּברכה הטוב ברכת [שהיא המזון שבברכת ְְִִָָ
מלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר את צרי פעמים שלש בה להזכיר - ְְְִִַַָָָֹֻ

שמים. מלכות הּביתענין ּבעל אצל האֹורח ּוכׁשּמבר- ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
המזון, ברכת ומברך הבית, בעל אצל אוכל ּבּהוכשאורח -מֹוסיף ִָ

עוד  המזון, שבברכת רביעית ּכיצד בברכה הּבית. לבעל ְְִֵַַַַַָָּברכה
מברך,מברכֹו הוא ברכה של נוסח איזה ׁשּלא - רצֹון 'יהי אֹומר, ְְְִֵֶָָֹ

הּבא'. לעֹולם ּתּכלם ולא הּזה, ּבעֹולם הּבית ּבעל ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתבֹוׁש
לֹו לאורחויׁש -ּולהארי הּבית ּבעל ּבברּכת להֹוסיף רׁשּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַ

ָּבּה.

.Áהמזוןּוכׁשּמברכין האבלברכת אבל,ּבבית בו שיש בבית - ְְְְִֵֵֶָָָ
רביעית ּבברכה התיבות אֹומר ולאחר רביעית ברכה את מתחיל - ְְִִִֵָָ
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ג  ותורה.:הלכה ברית בה להזכיר קפז וצריך (סי' ובשו"ע

לאבותינו  'שהנחלת יאמר לא להרא"ש הארץ, 'בברכת כתב, ס"ב)

בריתך  'על אומר כבר שהרי ותורה', ברית וכו' חמדה ארץ

פעם  שמזכיר בכך ודי -] שלמדתנו' תורתך ועל בבשרנו שחתמת

'ברית  התיבות את גם לומר צריך ואין ותורה, ברית ענין את אחת

הם  הרא"ש שדברי כתב (שם) וברמ"א חולק'. והרמב"ם ותורה'].

הארץ .עיקר  בברכת הזכיר לא שאם פסק, ס"ג) קפז (סי' השו"ע

ולברך  לחזור צריך מהן], אחת רק חיסר אם [אפילו ותורה' 'ברית

ס"ד)]. (שם הרב שו"ע המזון. ברכת [מתחילת

ד  וכו'.:הלכה ירושלים בונה בה קפח וחותם (סי' וברמ"א

נוהגים  וכן ירושלים', ברחמיו 'בונה אומרים שיש כתב וכל .ס"ד)
חובתו. ידי יצא לא זו, בברכה דוד בית מלכות אמר שלא מי

[מתחילת  ולברך לחזור שצריך הוסיף, ס"ד) קפז (סי' ובשו"ע

(שם)]. הרב שו"ע המזון. ברכת

ו  ויבוא.:הלכה יעלה כך ואחר תחילה, והחליצנו רצה מזכיר
החליף  אם שבדיעבד יג) ס"ק קפח (סי' ברורה המשנה וכתב

חובתו. ידי יצא 'רצה', כך ואחר ויבוא' 'יעלה קודם ואמר

ז  וכו'.:הלכה רצון יהי אומר מברכו, רא כיצד (סי' ובשו"ע

ייכלם  ולא יבוש שלא רצון 'יהי הוא הברכה שנוסח הוסיף ס"א)

בכל  ויצליח הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא הזה הבית בעל

שטן  ישלוט ולא לעיר, וקרובים מוצלחים נכסיו ויהיו נכסיו,

מעתה  עוון והרהור חטא דבר שום לפניו יזדקק ואל ידיו, במעשי

עולם'. ועד
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שמע],עֹולם קריאת קודם ׁשהיא[שאומרים ב מּפני סֹוף נמצאת ְִִֵֶָ
ראׁשֹונֹות שמע,ּברכֹות קריאת מּברכֹות של ּבּה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵַָָָָ

לּדבר ּתחּלה אֹותן הדבר,ׁשּמברכין קיום לפני ּברכֹות ה ּכגֹון- ְְְְְִִֶַָָָָָָ
חנּכה, נר והדלקת מגּלה קריאת לפני שאין ׁשּמברכין והטעם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ש  כדי אלו, ברכות אחר אמן ּבעונים יפסיק ּבין עניית לא אמן ְִֵֵַַָֹ
ּוביןה  עליו.ה ּברכה ׁשּבר ּדבר ְֵֵֵֶָָָָָָ

.ÁÈיענה לא ב אחראמןולּמה עצמו הּפרֹותברכת -ּברּכת ְְֲִֵֶַַַַַָָֹ
הפירות, אכילת אחר שמברכים אחרונה מּפני בברכה ּבּה, ְְִֵֵַָוכּיֹוצא

ּברכה רקׁשהיא אחר אּלא אמן עֹונה ואין אחת, ּברכה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו אחרת ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ּכגֹון כמהאחרֹונה ּברכֹות, ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָ

מל [מעמד ּברכֹות ב'הקהל' מברך המלך שהיה ברכות שמונה - ְִֶֶ
השמיטה], שנת במוצאי הסוכות בחג ישראל כל את שמקהילים

ּגדֹול ּכהן ביום ּוברכֹות מברך גדול הכהן שהיה ברכות שמונה - ְִֵָֹ
בתורה, שקרא לאחר ּבהן,הכיפורים ׁשּכבר כדי וכּיֹוצא להֹודיע ְְְִֵֶֶַַָָ

אמן. ענה ּולפיכ ּברכֹותיו ּכל ְְְִִִִֵָָָָָָהׁשלים

.ËÈהאסּור ּדבר האֹוכל ּבין ו ּבזדֹון,שאכלוּביןבאכילה,ּכל ְֵֵֵָָָָָָָ
ּבּתחּלהשאכלו לא עליו מבר אינֹו אכילתו,ּבׁשגגה, קודם - ְְְִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבּסֹוף אכילתו.ולא אחר טבל,ּכיצד - ׁשאכל שאכל הרי אדם - ְֲֵֵֶֶֶַַַָֹ
ומעשרות, תרומות מהם הפרישו שלא פירות או טבל תבואה ֲִֶֶַואפּלּו

מדרבנן,ּדדבריהם רק אלא התורה, מן אסור שאינו טבל אֹו- ְְִֵֶ
ראׁשֹון מעׂשר הפיר ׁשאכל או התבואה מן עשירית ות [- ֲִֵֶַַָ

ללוי] ונותנים ּתרּומֹותיושמפרישים ּכל נּטלּו לא ׁשּלא שעדיין - ְְִֶָָֹ
שצריך  מעשר] ותרומת גדולה [תרומה התרומות כל ממנו הופרשו

לכהן, ׁשנילתת מעׂשר הפירות -אֹו או התבואה מן עשירית ֲִֵֵַ
בירושלים,שמפרישים  לאכול לצורך והקּדׁשכדי שהקדיש דבר - ְְֵֶ

המקדש, ּכהלכתןבית נפּדּו שני ׁשּלא המעשר את פדה שלא - ְְְִִֶָָֹ
על  לפדותם שיכול דין יש והקדש שני [שבמעשר ההקדש את או

הראוי, כדינם מברמעות] אכילתו,אינֹו הדברים על שכל משום ְֵֵָ

איסור. של דבר על מברכים ואין באכילה, אסורים צריהאלו ְִֵָואין
נבלֹותש לֹומר אכל שלא אם או מעצמם שמתו עוף או בהמה - ְִֵַַָ

כהלכה, לגרום ּוטרפֹותנשחטו שסופו בגופם פגם שיש חיים בעלי - ְֵ
נסש אֹולמותם, יין ּבהן ,ׁשתה עליהם וכּיֹוצא מברך שאינו ,. ְֵֵֶֶֶַָָָ

.Îּדמאי אכל אם הארצות אבל עמי של פירות או תבואה - ְֲִַַָָ

ספק  מעשרות,שיש מהם הפרישו ראּוי אם ׁשאינֹו ּפי על ִֵֶַַָאף
לענּיים לעניים,אּלא רק אכילתו את שהתירו מעׂשר שאכלאֹו- ֲֲִִֵֶַַָ

ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה את ראׁשֹון ראשון המעשר מתוך שהפרישו - ְְִִֶָָ
מעשר, ּתרּומה התרומת חׁשּבֹון מּמּנּו נּטל ׁשּלא ּפי על ְְִִִֶֶֶַַַָֹאף

ׁשּבֹו התרומה ּגדֹולה חלק את ראשון מהמעשר הפרישו שלא - ְֶָ
שבתוכו, ּבׁשּבליםגדולה ׁשהקּדימּו שהקדימו והּוא ובלבד - ְְְֳִִִִֶ

השיבולים, בתוך היתה כשהתבואה ראשון המעשר את ולכן להפריש

גדולה, תרומה ממנו להפריש התחייב לא ֲֵַמעׂשר שאכלאֹועדיין
ׁשּנפּדּו והקּדׁש החמׁש,ׁשני את נתן ׁשּלא ּפי על שלא אף - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לתת, שחייב מהסכום חמישית עוד הפדיון דמי על אופנים הוסיף בכל

וסֹוףאלו  ּתחּלה מבר זה אכילתו,הרי ואחר קודם ּכל - וכן ְְְְֲִֵֵֵֶָָָ
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

שני פרק 

הּוא:‡. ּכ הּמזֹון ּברּכת ּברּכת היאראׁשֹונהברכהסדר ְְִִִֵֶַַַָָָ
העולם מלך אלהינו ה' אתה וכו'',הּזן'ברוך כולו העולם ברכה את ַָ

הארץהיא ׁשנּיה הארץ ּברּכת על ה' אתה 'ברוך בה שחותמים - ְְִִֶַָָָ
המזון', אתה היא ׁשליׁשיתברכהועל 'ברוך בה שחותמים הברכה ְִִ

ירּוׁשלים',ה' ברכת רביעיתברכהּבֹונה ה'היא אתה 'ברוך ְְִִִֵַָ
וכו' העולם מלך מׁשה אלהינו ראׁשֹונה ּברכה והּמטיב'. ְְִִֵֶַַָָָֹהּטֹוב

ּו ּתּקנּה, ּוברכה רּבנּו יהֹוׁשע, ּתּקן ּתּקן ברכה ׁשנּיה ׁשליׁשית ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֻ
חכמי רביעית ּוברכה ּבנֹו, ּוׁשלמה ּתּקנּוה.ה ּדוד מׁשנה ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹֹ

ואכלּו·. הּבית, ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים
פת,ּפּתן אכלו עבודתם ובאמצע לפניה - מברכין  לפני אין  - ְְְִִֵֶָָָָ

אין  התורה, מן אינו האוכל לפני הברכה שחיוב שכיון האכילה,

בשבילה, הבית בעל מלאכת סעּודתן מבטלים לאחר ְְְְִַַָָָּומברכין
ּבלבד ּברכֹות שתי ׁשּתי רק המזון בברכת מברכים אכילתם ואחר - ְְְִֵַָ

ברכות], ארבע [במקום יבּטלּוברכות ׁשּלא ּבעל אתּכדי מלאכת ְְְְֵֶֶֶַַַֹ
ּכתקנּה ראׁשֹונה ּברכה חז"ל.הּבית. שתיקנו הרגיל הנוסח כפי - ְְְִִִַַָָָָ

ּפֹותחברכה הברכהׁשנּיה, ּבֹונה את וכֹולל הארץ, ּבברּכת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
הארץ ּבברּכת ירושלים'ירּוׁשלים 'בונה ענין את גם ואומר - ְְְִִֶַַָָָ

הארץ, ברכת ומסיים וחֹותםבתוך הברכה- הארץ.את ּבברּכת ְְְִֵֶַָָ
ּבלבד ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו עובדים ואם היו הפועלים ואם - ְְְִִִִַָָָ
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יח  וכו'.:הלכה הפירות ברכת אחר יענה לא ובשו"ע ולמה
פירות  אכילת שעל אחרונה ברכה שאחר כתב ס"א) רטו (סי' הרב
אינה  שהיא משום עצמו, ברכת אחר אמן עונה אינו הכל לדברי
להפסיק  רשאי שהרי פירות, אכילת שעל הראשונה לברכה המשך

בינתיים. ולדבר

יט  וכו'.:הלכה עליו מברך אינו וכו', האסור דבר האוכל כל
זה, בדין שיטות כמה שהביא ס"א) קצו (סי' הרב בשו"ע ראה
יברך  בשוגג, איסור אכל שאם להכריע יש הלכה שלענין וכתב

בסוף  ולא בתחילה לא יברך לא במזיד אבל (סי'.אחריו, השו"ע
התורה  מן איסור [ואפילו איסור דבר אכל שאם פסק ס"ב) קצו
(שם)], חולי מפני [כגון סכנה במקום סק"ה)] שם (משנ"ב

קודם  גם שמברכים הוסיף ס"ה) (שם הרב ובשו"ע עליו. מברכים
הוא  ומצוה אוכל הוא שהיתר מפני אכילתו, אחר וגם אכילתו

נפשו. את להציל עושה

א  הברכות :הלכה ששלושת כתב, ס"א) קפז  (סי' הרב בשו"ע
חיובן  ירושלים], בונה הארץ, [הזן, המזון ברכת של הראשונות

התורה. מן הוא

ב  ברכות :הלכה שתי סעודתן לאחר ומברכין וכו ', הפועלים
את בלבד. תמיד מברכים שבזמננו פסק ס"ב) קצא (סי' ובשו"ע

בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין לפי ברכות, הארבע כל

zekxa zekld - dad` xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

עבודתם, על אחרת תמורה מקבלים היו ולא בלבד האכילה תמורת

מס  הּבית ּבעל ׁשהיה עּמהןאֹו ביחד,ב אתם אוכל מברכין - ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּברכֹות ארּבע הנוסח ּכתקנן כפי הברכות ארבע כל את מברכים - ְְְְִַַָָ

אדם.הרגיל, ּכל ְִָָָָּכׁשאר

הארץ‚. המזון],ּברּכת בברכת שניה ברכה לֹומר [שהיא צרי ְִִֶַַָָָ
לה',הֹודיהבה הודיה לשון ּבּה- וחֹותם ּובסֹופּה, ּבתחּלתּה ְְְִִֵָָָָָָ

וכל הּמזֹון'. ועל הארץ אמראדם 'על 'ׁשּלא התיבות ארץ את ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חֹובתֹו. ידי יצא לא הארץ, ּבברּכת ּורחבה' טֹובה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמּדה

ּבּה להזּכיר תיבת וצרי את הארץ, בברכת ו - תיבת 'ּברית' ְְְְְִִִַָָ
ּולהקּדים ה 'ּתֹורה', הזכרת ל את ה ּברית וטעם ּתֹורה,הזכרת ְְְְִִַָָ

מפני 'תורה', לפני 'ברית' ׁשאֹומרין הקדמת הּזאת ְְִִֶֶַַֹׁשהּברית
עׂשרה  ׁשלׁש עליה ׁשּנכרתּו מילה, ּברית היא הארץ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבברּכת

בתורהּבריתֹות שכתובה מילה ברית שבפרשת אֿכז)- יז, (בראשית ְִ
פעמים, עשרה שלוש 'ברית' תיבת נזכרה אבינו, לאברהם שניתנה

ּבריתֹות ׁשלׁש עליה נכרתּו ּכּלּה נתינת והּתֹורה בשעת ואילו - ְְְְִִֶַָָָָָֹֻ
פעמים, שלוש רק 'ברית' תיבת נזכרה כח,ׁשּנאמרהתורה (דברים ֱֶֶַ

אּתם סט) ּכרת אׁשר הּברית מּלבד וכּו' הּברית דברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ'אּלה
וכתּוב יא)ּבחרב', - ט כט, לעבר(שם וכּו' נּצבים 'אּתם ְְְְְְִִֵֶַָָָֹ

וכּו''. ְְִִּבברית

ׁשליׁשית„. המזון,ּברכה ה'שבברכת 'רחם ּבּה ּפֹותח ְְִִֵֵַַָָָ
אֹו ,'עיר ירּוׁשלים ועל עּמ יׂשראל על את אלהינּו שפותח ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

בלשון וחֹותם הברכה ,'עיר ּבירּוׁשלים אלהינּו ה' ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָֹ'נחמנּו
ירּוׁשלים', ּבבנין עּמֹו 'מנחם אֹו ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּבה

נחמה. זֹו ּברכה נקראת מלכּות ּולפיכ אמר ׁשּלא מי וכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ענין  ׁשהיא מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא זֹו, ּבברכה ּדוד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבית

הברכה,הּברכה של התוכן אּלא לפי- ּגמּורה נחמה ׁשאין ְְֵֶֶֶַָָָָָָ
ּדוד ּבית מלכּות על ּבחזרת למלוך תחזור דוד בית שמלכות - ְֲִֵַַַָָ

ישראל. עם

מתחיל‰. טֹובים וימים השלישית ּבׁשּבתֹות הברכה את ְְְִִִַַָָ
המזון ּומסּיםשבברכת קדּׁשת אותהּבנחמה, ואֹומר ּבנחמה, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ

טוב הּיֹום יום או שבת של היום קדושת בענין דברים ומוסיף - ַ
ּבצּיֹון הברכה.ּבאמצע אלהינּו ה' 'נחמנּו מתחיל ּכיצד, ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ירּוׁשלים  ועל עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' 'רחם אֹו ,'ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעיר
'ּבֹונה  אֹו ירּוׁשלים', ּבבנין עּמֹו 'מנחם ּומסּים וכּו'', ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָעיר

ּבׁשּבת ּבאמצע ואֹומר אומר ירּוׁשלים', בשבת, חל ואם - ְְְְִֵֶַַַָָָ
הברכה, והחליצנּובאמצע רצה אבֹותינּו ואלהי -'אלהינּו ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵַֹֹ

וננּוח זרזנו  ּבֹו ונׁשּבת הּזה, הּׁשביעי יֹום ּובמצות ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹּבמצוֹותי
מנּוחתנּו'. ּביֹום ויגֹון צרה ּתהי ואל ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָּבֹו

אֹומר טֹובים באמצע ּובימים אומר טוב, ביום חל ואם - ְִִֵָ
וכןהברכה, וכּו''. ויבֹוא יעלה אבֹותינּו ואלהי אם 'אלהינּו ְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶַָֹֹ

ּברכה חל ּבאמצע מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֻּבראׁשי
אבותינוׁשליׁשית ואלוהי ויבֹוא''אלוהינו .וכו'יעלה ְְֲִִֶַָ

.Âהארץ ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּופּורים ברכה ּבחנּכה [שהיא ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻ
' המזון] בברכת ּבּתפּלה שניה ׁשּמֹוסיף ּכדר וכּו'', הּנּסים ְְְִִִִֶֶֶַַַָעל

עשרה. שמונה בתפילת להיֹות - ׁשחל חדׁש ראׁש אֹו טֹוב ְְִֶֶָֹֹויֹום
את ּבׁשּבת גם המזון שבברכת שלישית ברכה באמצע להזכיר [וצריך ְַָ

חודש], ראש או טוב יום את וגם והחליצנּו'שבת, 'רצה ְְְֲִִֵֵַַמזּכיר
'רצה ּתחּלה שהוא בשבת שמוסיפים ההוספה את קודם אומר - ְִָ

ּכוכו'', ראש ואחר או טוב ביום שמוסיפים ההוספה את אומר ְַַָ

' שהוא ויבֹוא'.חודש להיֹות יעלה ׁשחל טבת חדׁש ראׁש וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
חודש,ּבׁשּבת ראש ואת שבת, את המזון, בברכת להזכיר [וצריך ְַָ

חנוכה], הארץואת ּבברּכת הּנּסים' 'על שניה,מזּכיר בברכה - ְְְִִִִֶַַַַָָ
ּבּנחמה ויבֹוא' ו'יעלה והחליצנּו' שלישית ּו'רצה בברכה -. ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָ

.Êרביעית והמטיב],ּברכה הטוב ברכת [שהיא המזון שבברכת ְְִִָָ
מלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר את צרי פעמים שלש בה להזכיר - ְְְִִַַָָָֹֻ

שמים. מלכות הּביתענין ּבעל אצל האֹורח ּוכׁשּמבר- ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
המזון, ברכת ומברך הבית, בעל אצל אוכל ּבּהוכשאורח -מֹוסיף ִָ

עוד  המזון, שבברכת רביעית ּכיצד בברכה הּבית. לבעל ְְִֵַַַַַָָּברכה
מברך,מברכֹו הוא ברכה של נוסח איזה ׁשּלא - רצֹון 'יהי אֹומר, ְְְִֵֶָָֹ

הּבא'. לעֹולם ּתּכלם ולא הּזה, ּבעֹולם הּבית ּבעל ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתבֹוׁש
לֹו לאורחויׁש -ּולהארי הּבית ּבעל ּבברּכת להֹוסיף רׁשּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַ

ָּבּה.

.Áהמזוןּוכׁשּמברכין האבלברכת אבל,ּבבית בו שיש בבית - ְְְְִֵֵֶָָָ
רביעית ּבברכה התיבות אֹומר ולאחר רביעית ברכה את מתחיל - ְְִִִֵָָ
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ג  ותורה.:הלכה ברית בה להזכיר קפז וצריך (סי' ובשו"ע

לאבותינו  'שהנחלת יאמר לא להרא"ש הארץ, 'בברכת כתב, ס"ב)

בריתך  'על אומר כבר שהרי ותורה', ברית וכו' חמדה ארץ

פעם  שמזכיר בכך ודי -] שלמדתנו' תורתך ועל בבשרנו שחתמת

'ברית  התיבות את גם לומר צריך ואין ותורה, ברית ענין את אחת

הם  הרא"ש שדברי כתב (שם) וברמ"א חולק'. והרמב"ם ותורה'].

הארץ .עיקר  בברכת הזכיר לא שאם פסק, ס"ג) קפז (סי' השו"ע

ולברך  לחזור צריך מהן], אחת רק חיסר אם [אפילו ותורה' 'ברית

ס"ד)]. (שם הרב שו"ע המזון. ברכת [מתחילת

ד  וכו'.:הלכה ירושלים בונה בה קפח וחותם (סי' וברמ"א

נוהגים  וכן ירושלים', ברחמיו 'בונה אומרים שיש כתב וכל .ס"ד)
חובתו. ידי יצא לא זו, בברכה דוד בית מלכות אמר שלא מי

[מתחילת  ולברך לחזור שצריך הוסיף, ס"ד) קפז (סי' ובשו"ע

(שם)]. הרב שו"ע המזון. ברכת

ו  ויבוא.:הלכה יעלה כך ואחר תחילה, והחליצנו רצה מזכיר
החליף  אם שבדיעבד יג) ס"ק קפח (סי' ברורה המשנה וכתב

חובתו. ידי יצא 'רצה', כך ואחר ויבוא' 'יעלה קודם ואמר

ז  וכו'.:הלכה רצון יהי אומר מברכו, רא כיצד (סי' ובשו"ע

ייכלם  ולא יבוש שלא רצון 'יהי הוא הברכה שנוסח הוסיף ס"א)

בכל  ויצליח הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא הזה הבית בעל

שטן  ישלוט ולא לעיר, וקרובים מוצלחים נכסיו ויהיו נכסיו,

מעתה  עוון והרהור חטא דבר שום לפניו יזדקק ואל ידיו, במעשי

עולם'. ועד



zekxaקכו zekld - dad` xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אומר  יעקב', קדוש אל 'קדושנו והּמטיב, הּטֹוב החי הּמל'ְִֵֵֶֶַַַַַ
ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ׁשּליט ּבצדק ׁשֹופט אמת ּדּין ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָאמת
לֹו להֹודֹות חּיבין אנּו ּובּכל ועּמֹו, עבדיו ׁשאנחנּו ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹּכרצֹונֹו,
ּׁשּירצה, מה ּכפי לנחמֹו האבל על רחמים ּומבּקׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּולברכֹו',

'וגֹומר באמירת הברכה את ומסיים וכּו'- לדור הרחמן ישתבח ְְֲֵַָָ

.דורים'

.Ëחתנים אשה,ּבבית שנשא חתן בו שיש בבית מברכין - ְְְֲִִֵָָ

חתנים אחרונה ּברּכת ברכה שהיא וכו'' ששון ברא 'אשר ברכת - ְֲִִַָ

החתנים, אצל לברך שתיקנו ברכות ּברכֹות מהשבע ארּבע ְְַַַַָאחר

המזוןאּלּו ברכת ואין של ׁשם. ׁשאֹוכלין ּוסעּודה סעּודה ּבכל ְְְְְִֵֵֶָָָָ

עבדים לא זֹו ּברכה קטּניםכנעניםמברכין מבני ולא פחות ְְְְְֲִִִַָָָָֹֹ

שנים. עשרה ּכּמהשלוש החתונה ועד אחר אֹותּהימים מברכין ְְְִַַָָָ

החתנים? ברכת את אלמֹון- היה אלמןאם אלמנה,- ׁשּנׂשא ְְִֶַַָָָָָָ

ראׁשֹון ּביֹום אֹותּה החתונה מברכין היה שאחר ואם ּבלבד, ְְְְְִִִִַָָָָ

נישא]ּבחּור  לא שעדיין אלמֹון[כלומר אֹו אלמנה, -ׁשּנׂשא ְְֶַַָָָָָ

הּמׁשּתה אלמן ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה מברכין ּבתּולה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנׂשא

החתונה  .שאחר

.Èזֹו חתניםּברכה ברכת ה - חתנים, ּבבית יא ׁשּמֹוסיפין ְְֲִִִִֵֶָָָ

מּׁשבע אחרֹונה נּׂשּואין ה ּברכה ׁשל בשעת ּברכֹות שמברכים - ְְֲִִִֶֶַַָָָָ

אמּוריםהנישואין. ּדברים אלו ּבּמה דברים נאמרו אופן באיזה - ְֲִִֶַָ
נישואין, של הברכות משבע האחרונה הברכה את רק שמברכים

ּבאופן ּב ׁשעמדּו הן האֹוכלים נּׂשּואין ה ּברּכתשעת ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

שיש הּברכֹות אתוׁשמעּו בבית הסעודה את שאכלו שהאנשים - ְְְַָָ

את  ושמעו הנישואין ברכת בשעת שעמדו האנשים אותם הם חתן, בו

הנישואין, בשעת שבירכו האֹוכליןהברכות היּו אם סעודה אבל ְֲִִָָָ

אנשים  ּבׁשעת זו, נּׂשּואין ּברכֹות ׁשמעּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶַָֹאחרים,

ש ,נּׂשּואין  הוא ּברּכתהדין אחר ּבׁשבילן את מזֹון,ה מברכין ְְְְִִִִִִַַַָָָ

נישואין,ּברכֹות ה ׁשבעכל ּבׁשעת של ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָ

והּוא ובלבדנּׂשּואין. אדם.עׂשרה שםׁשּיהיּו- מן בני וחתנים ְְֲֲִִִִִֶַָָָ
העשרה הּמנין מנין בתוך גם להחשיב אפשר בעצמם החתנים ואת -. ְִַָ
.‡È ּברכֹות ׁשבע הן מלאּלּו אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'; ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'; יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'; יֹוצר ה', אּתה ּברּו עד; עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה; לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
רעים  ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'; צּיֹון מׂשּמח ה', ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּתה
ה', אּתה ּברּו עדן; ּבגן מּקדם יציר ּכׂשּמח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאהּובים,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'; ּובֹונה עּמֹו ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׂשּמח
ורּנה  ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ּברא אׁשר ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָהעֹולם,
מערי  יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ׁשלֹום ואחוה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹאהבה
קֹול  ׂשמחה, קֹול ׂשׂשֹון קֹול ירּוׁשלים, ּומחּוצֹות ְְְִִִַָָָָיהּודה
ּונערים  מּמׁשּתה חתנים חּפת מצהלֹות קֹול ּכּלה, וקֹול ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֻחתן

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ה', אּתה ּברּו ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָמּנגינתם;

.·Èהזּכיר ולא המזון ׁשכח ברכת של שלישית ּבׁשּבת בברכה ְְְִִַַָָֹ
טֹוב ּביֹום ׁשּיתחיל אתאֹו קדם נזּכר אם הּיֹום, קדּׁשת ְְְְִִִֶֶַַַַֹֻ

רביעית המזון,ּבברכה ברכת אׁשר של ּברּו' אֹומר ּבׁשּבת ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּברּו קדׁש ולברית לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה ׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנתן
נתן  אׁשר ּברּו' אֹומר טֹוב ּוביֹום הּׁשּבת', מק ּדׁש ה' ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָאּתה
ה' אּתה ּברּו ּולׂשמחה לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָימים

ו  והּזמּנים', יׂשראל כך מקּדׁש רביעית אחר ּבברכה מתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָ
המזון, ברכת המזון.וגֹומרשל ברכת נזכראת [ששכח ואם ְֵ

טוב] יום את או שבת את ּבברכה להזכיר ׁשהתחיל ְְִִִֶַַָָאחר
הּזן ּברּכת ׁשהּוא לראׁש וחֹוזר ּפֹוסק להפסיק רביעית, צריך - ְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

המזון  ברכת מתחילת לברך שוב ולהתחיל הברכה, .באמצע

.‚Èאמר ולא ׁשכח חדׁשים, ברכת ּבראׁשי של שלישית בברכה ְְֳִֵַַָָָָֹ
אבותינו ואלוהי 'אלוהינו ויבֹואהמזון ההוספה יעלה שהיא וכו'', ְֲֶַָ
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ח  רביעית :הלכה בברכה אומר האבל בבית וכשמברכין
וכו'. החי שאומרים המלך הוסיף ס"א) שעט סי' (יו"ד וברמ"א

כל  כי כרצונו  בו לעשות בעולמו שליט במשפט נפשות 'לוקח

לו  להודות חייבים אנחנו ובכל ועבדיו עמו ואנחנו במשפט דרכיו

ומעל  מעלינו הזאת הפרצה יגדור הוא ישראל פרצות גודר ולברכו

ברורה  ובמשנה סק"א) (שם בש"ך וראה ולשלום'. לחיים זה אבל

אחר  בנוסח אומרים שיש סק"ז) קפט סי' (יו"ד .(או"ח השו"ע

שלישית: בברכה ואומרים מוסיפים שיש הוסיף ס"ב) שעט סי'

המתאבלים  האבלים ואת ירושלים אבלי את אלהינו ה' 'נחם

אמו  אשר כאיש כאמור מיגונם, ושמחם מאבלם נחמם הזה, באבל

ירושלים' בבנין ציון מנחם ה' אתה ברוך וכו' השו"ע .תנחמנו

אבלים  מנחם 'נברך זימון: בברכת אומרים שיש ס"ג) (שם כתב

משלו'. שאכלנו

ט  וכו'.:הלכה וסעודה סעודה בכל וכו', מברכין חתנים בבית
ברכת  את שאפילו אומרים שיש כתב ס"ז) סב סי' (אה"ע וברמ"א

אצלו, אוכלים שאחרים באופן אלא מברכים אין וכו'', ברא 'אשר

נוהגים. ושכן מברכים. אין ביתו, בני עם רק אוכל הוא אם אבל

דבריו. על שכתבו מה (שם) שמואל ובבית מחוקק בחלקת וראה

י  הא :הלכה בשהיו אמורים, דברים שעמדו במה הן וכלים
אנשים וכו'. שגם אומרים שיש כתב ס"ז) סב סי' (אה"ע ובשו"ע

החתן, בבית הסעודה את אכלו ולא הנישואין, ברכות בשעת שהיו

של  ברכות השבע כל את בשבילם ומברכים חדשות, פנים נקראים

סעיף  (שם וברמ"א בשו"ע וראה המנהג. פשט ושכן נישואין.

בערוך  עוד ועיין חדשות. פנים בענין דינים פרטי עוד זֿח)

בענין  הפוסקים שכתבו מה את שהביא כבֿל) סעיף (שם השולחן

זה.

יב  וכו'.:הלכה טוב וביום וכו', אשר ברוך אומר ובשו"ע בשבת

מלך  אלוקינו ה' אתה 'ברוך אומר שבשבת פסק, ס"ו) קפח (סי'

ולברית  לאות באהבה ישראל לעמו למנוחה שבתות שנתן העולם

ה' אתה 'ברוך אומר טוב וביום השבת', מקדש ה' אתה ברוך

וכו''. נתן אשר העולם מלך אלוקינו

zekxa zekld - dad` xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

זו, בברכה חודש בראש ׁשּיתחיל שמוסיפים קדם נזּכר ְְִִִֶֶַַֹאם
רביעית המזון,ּבברכה ברכת ראׁשי של ׁשּנתן ּברּו' אֹומר ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבּה חֹותם ואינֹו לזּכרֹון', יׂשראל לעּמֹו מסיים חדׁשים ואינו - ְְְְֳִִִֵֵֵַָָָָ
חדשים', וראשי ישראל 'מקדש בלשון ּבברכה אותה ְְִִַָָּומתחיל

המזוןרביעית ברכת נזּכרשל ואם את וגֹומר. להזכיר [ששכח ְְְְִִִִֵַ
חודש] אֹותּהראש ּגֹומר רביעית, ּבברכה ׁשהתחיל -אחר ְְְִִִִִֵֶַַָָָ

המזון ברכת ואת הברכה חֹוזראת ולברך ואינֹו לחזור צריך ואין - ְֵֵ
המזון. ברכת אם את ּובפּורים, ּובחנּכה מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ְְְֲִִֵֵֶַָֻֻוכן

הענין הזּכיר ולא פורים ׁשכח או חנוכה או המועד חול ענין את - ְְְִִִַָָָֹ
חֹוזר. אינֹו הּמזֹון, ְְִֵֵַַָּבברּכת

.„Èּבר ולא וׁשכח ׁשאכל המזון,מי קדם ברכת נזּכר אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
ּבמעיו הּמזֹון הסעודה ׁשּיתאּכל באותה שאכל שהאוכל לפני - ְְִֵֵֶַַָָ

בגופו, להתעכל ּומברהספיק המזון.חֹוזר נעלם ברכת אם וכן ְְֱִֵֵֵֶַָ
ידע ולא זוכרמּמּנּו אינו אם וכן -ּבר המזוןאם אם ברכת ְִִִֵֵֶַָֹ

ּברך  והּואלא ,ּומבר חֹוזר ובלבד, הּמזֹון - נתאּכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
ְֵָּבמעיו.

שלישי פרק 

הן‡. מינין [שברכתם -חמּׁשה זרעים מיני חמישה ישנם ֲִִִֵָ
להלן בֿו)מתבארת הם:(הלכה ואלו והּׂשעֹורים ], ְְִִִַַהחּטים

הּכּסמין והּׁשיפֹון. ׁשּועל וׁשּבלת מּמין הםוהּכּסמין ְְְְְִִִִִִֶַַַָֹֻֻ

והּׁשיפֹון ׁשּועל וׁשּבלת הםהחּטים, הּׂשעֹורים.שניהם מּמין ְְְִִִִִִִֶַַַָֹ
ּכׁשהן האּלּו, מינים ּבוחמׁשת 'ּתבּואה'עדיין נקראין ׁשּבלים ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אֹותן ׁשּדׁשין ואחר מקֹום, משיבוליה][-ּבכל התבואה מפרקים ְְִֶַַָָָָ
אֹותן החיטים וזֹורין את להפריד כדי 'רחת', ששמו בכלי [לרוח ְִָ

'ּדגן',מהפסולת] ולׁשין נקראין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
קמחֹו אֹותֹו,במיםאת אין ואֹופין והאפיה הלישה הטחינה לאחר ְְִִֶ
'דגן' מהןאלא נקרא מאחד הּנעׂשית והּפת 'ּפת'. -נקראת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ההלכה, בתחילת שהוזכרו ּבכל מהדגנים 'ּפת' הּנקראת ְְִִֵַַָהיא
לויה ּבלא מהדגנים מקֹום הנעשית פת רק כלומר לוואי], שם -] ְְָָָֹ

חיטין', 'פת כגון כינוי תוספת ללא 'פת' שמה נקראת לעיל שהוזכרו

לוואי  שם בצירוף פת נקראים דוחן' 'פת או אורז' 'פת כן שאין .מה
לפניה·. לבר חּיב ּפת, אכילתההאֹוכל לפני אּתה - ּברּו' ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּדגן  אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם מל אלהינּו ֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה'
ׁשהּוא ּכמֹות כמו -ׁשלּוק שלם ונשאר בקליפתו הדגן שנתבשל ְֶָ

מהגורן, לפניושיצא אכילתו-מבר האדמה',לפני ּפרי 'ּבֹורא ְְְֲִֵֵָָָָָָ
'-ּולאחריו אכילתו רּבֹות'.לאחר נפׁשֹות קמח ּבֹורא ללא אכל ְְֲֵֶַַַַָָָ

במים, נפׁשֹות גיבול 'ּבֹורא ּולאחריו 'ׁשהּכל', לפניו ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹמבר
ַרּבֹות'.

הּמינים‚. מחמׁשת אחד ׁשל לעילקמח א)שהוזכרו (הלכה ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ
אותם -ׁשּקלהּו טחן מכן ולאחר הגרעינים את מתחילה שקלה ֶָָ

היה אם מׁשקין, ּבׁשאר אֹו ּבמים ידי עבההגיבולוערבֹו על ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
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יג  גומר :הלכה רביעית, בברכה שהתחיל אחר נזכר ואם
חוזר. ואינו שאפשר אותה שכתב ס"ז) קפח (סי' ברמ"א וראה

שאומרים  'הרחמן' בתוך חודש ראש את לומר יש מקום שמכל

שאין  לו שנראה כתב דבריו במסקנת אמנם המזון. ברכת בסוף

נוהגים  ושכן הזכיר .לאמרו, ולא שכח אם ובפורים, ובחנוכה
חוזר. אינו המזון, בברכת כתב הענין ס"ד) קפז (סי' וברמ"א

המזון, ברכת שבסוף ל'הרחמן' כשמגיע לאמרו יוכל מקום שמכל

וכו'', ההם בימים שעשה כמו נסים לנו יעשה הוא 'הרחמן ויאמר

המנהג. הוא ושכן

יד  וכו'.:הלכה במעיו המזון שיתאכל קודם נזכר ובשו"ע אם

רעב  שאינו זמן כל הוא זה, זמן ששיעור הוסיף ס"ה) קפד (סי'

פי  על אף רעב, להיות שמתחיל ומשעה אכילה, אותה מחמת

וראה  מברך. שאינו הוא הדין לגמרי, התעכל לא עדיין שהמזון

שהוסיפו  יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ס"ג) (שם הרב בשו"ע

בזה. דינים פרטי עוד

ב  האדמה.:הלכה פרי בורא לפניו מברך וכו' דגן וכתב אכל

חיטים, על רק האדמה' פרי 'בורא שהברכה ס"ד) רח (סי הרמ"א

הדחק. ידי על רק שנאכלות משום 'שהכל', מברך בשעורים אך

המינים  בין חילק ולא בדגן זו הלכה כתב (שם) השו"ע .אמנם

ברכתן  מבושלות השעורים שאם טז), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

האדמה' פרי שלוק..'בורא שגם דגן (שם) השו"ע והוסיף

האדמה'. פרי 'בורא ברכתו קליות, או חי האגרות כשאכלו כתב

חום  ע"י תפוחה חיטה על לברך שיש מד), סי' ח"ד (שו"ת משה

האדמה' פרי 'בורא שתי .['שלוה'] הביא טו) (ס"ק ברורה המשנה

ל  אותן שבישלו חיטים לגבי שלמות,דעות ונשארו הקליפה לא

שברכתן  הסוברים ויש האדמה', פרי 'בורא שברכתן אומרים יש

בכדי  הסעודה, בתוך אלא יאכלן שלא הוא שהנכון וכתב 'מזונות'.

לברך  ניתן נדבקו שהגרעינים באופן אמנם הספק. מן לצאת

'מזונות' רבות..לכתחילה נפשות בורא (שם)ולאחריו והשו"ע

כדברי  נפשות' 'בורא לאחריו לברך יש האם שנסתפקו שיש הביא

ועל  האדמה 'על [ויאמר שלוש מעין ברכת לברך שיש או רבינו,

ולפטרם  הסעודה, בתוך לאכלם שנכון כתבו ולכן האדמה'], פרי

המזון  שהכל..בברכת לפניו מברך קמח (שם אכל ובשו"ע

בו  [ואין דק דק שנטחן באופן בין הוא הקמח שדין כתב, ס"ה)

מטעם  קצת בו [ויש קצת שנטחן באופן ובין הנאה], כך כל

קליות. של בקמח ובין החיטים],

ג  ולעטו.:הלכה לאכילה ראוי שיהיה כדי עבה היה אם
אך  ללעוס. גם ראוי שיהיה שצריך כתב ס"ו) רח (סי' והשו"ע

רק  הוא אם ואפילו דווקא, שלאו כתב כב) (ס"ק ברורה במשנה

כתב  זה וכעין מזונות. ברכתו לשתיה, ראוי שאינו באופן עב

ח) אות פ"א הנהנין ברכות (לוח הרב ברורה .בשו"ע המשנה כתב

שאינו  עד רבים במים המעורב שקמח שנתבאר שאע"פ כג), (ס"ק

מקום  מכל 'שהכל', היא ברכתו לשתיה רק אלא לאכילה ראוי

אע"פ  דגן], מיני מחמישה [שהם גריסים בו שנתבשלו מרק

פרי  'בורא שלמים [על הגריסים על גם לברך יש בשתיה שדרכו

ומיני  בעינם, הם שהגריסים כיון 'מזונות'] חצויים ועל האדמה'

כיון  המרק על גם לברך ויש מים. ברוב מתבטלים אינם דגן

'שהכל' אחר דבר על לברך טוב שיותר כתב אך לשתיה. שנעשה

המרק. את ולפטור
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אומר  יעקב', קדוש אל 'קדושנו והּמטיב, הּטֹוב החי הּמל'ְִֵֵֶֶַַַַַ
ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ׁשּליט ּבצדק ׁשֹופט אמת ּדּין ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָאמת
לֹו להֹודֹות חּיבין אנּו ּובּכל ועּמֹו, עבדיו ׁשאנחנּו ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹּכרצֹונֹו,
ּׁשּירצה, מה ּכפי לנחמֹו האבל על רחמים ּומבּקׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּולברכֹו',

'וגֹומר באמירת הברכה את ומסיים וכּו'- לדור הרחמן ישתבח ְְֲֵַָָ

.דורים'

.Ëחתנים אשה,ּבבית שנשא חתן בו שיש בבית מברכין - ְְְֲִִֵָָ

חתנים אחרונה ּברּכת ברכה שהיא וכו'' ששון ברא 'אשר ברכת - ְֲִִַָ

החתנים, אצל לברך שתיקנו ברכות ּברכֹות מהשבע ארּבע ְְַַַַָאחר

המזוןאּלּו ברכת ואין של ׁשם. ׁשאֹוכלין ּוסעּודה סעּודה ּבכל ְְְְְִֵֵֶָָָָ

עבדים לא זֹו ּברכה קטּניםכנעניםמברכין מבני ולא פחות ְְְְְֲִִִַָָָָֹֹ

שנים. עשרה ּכּמהשלוש החתונה ועד אחר אֹותּהימים מברכין ְְְִַַָָָ

החתנים? ברכת את אלמֹון- היה אלמןאם אלמנה,- ׁשּנׂשא ְְִֶַַָָָָָָ

ראׁשֹון ּביֹום אֹותּה החתונה מברכין היה שאחר ואם ּבלבד, ְְְְְִִִִַָָָָ

נישא]ּבחּור  לא שעדיין אלמֹון[כלומר אֹו אלמנה, -ׁשּנׂשא ְְֶַַָָָָָ

הּמׁשּתה אלמן ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה מברכין ּבתּולה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנׂשא

החתונה  .שאחר

.Èזֹו חתניםּברכה ברכת ה - חתנים, ּבבית יא ׁשּמֹוסיפין ְְֲִִִִֵֶָָָ

מּׁשבע אחרֹונה נּׂשּואין ה ּברכה ׁשל בשעת ּברכֹות שמברכים - ְְֲִִִֶֶַַָָָָ

אמּוריםהנישואין. ּדברים אלו ּבּמה דברים נאמרו אופן באיזה - ְֲִִֶַָ
נישואין, של הברכות משבע האחרונה הברכה את רק שמברכים

ּבאופן ּב ׁשעמדּו הן האֹוכלים נּׂשּואין ה ּברּכתשעת ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

שיש הּברכֹות אתוׁשמעּו בבית הסעודה את שאכלו שהאנשים - ְְְַָָ

את  ושמעו הנישואין ברכת בשעת שעמדו האנשים אותם הם חתן, בו

הנישואין, בשעת שבירכו האֹוכליןהברכות היּו אם סעודה אבל ְֲִִָָָ

אנשים  ּבׁשעת זו, נּׂשּואין ּברכֹות ׁשמעּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶַָֹאחרים,

ש ,נּׂשּואין  הוא ּברּכתהדין אחר ּבׁשבילן את מזֹון,ה מברכין ְְְְִִִִִִַַַָָָ

נישואין,ּברכֹות ה ׁשבעכל ּבׁשעת של ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָ

והּוא ובלבדנּׂשּואין. אדם.עׂשרה שםׁשּיהיּו- מן בני וחתנים ְְֲֲִִִִִֶַָָָ
העשרה הּמנין מנין בתוך גם להחשיב אפשר בעצמם החתנים ואת -. ְִַָ
.‡È ּברכֹות ׁשבע הן מלאּלּו אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'; ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'; יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'; יֹוצר ה', אּתה ּברּו עד; עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה; לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
רעים  ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'; צּיֹון מׂשּמח ה', ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּתה
ה', אּתה ּברּו עדן; ּבגן מּקדם יציר ּכׂשּמח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאהּובים,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'; ּובֹונה עּמֹו ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׂשּמח
ורּנה  ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ּברא אׁשר ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָהעֹולם,
מערי  יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ׁשלֹום ואחוה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹאהבה
קֹול  ׂשמחה, קֹול ׂשׂשֹון קֹול ירּוׁשלים, ּומחּוצֹות ְְְִִִַָָָָיהּודה
ּונערים  מּמׁשּתה חתנים חּפת מצהלֹות קֹול ּכּלה, וקֹול ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֻחתן

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ה', אּתה ּברּו ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָמּנגינתם;

.·Èהזּכיר ולא המזון ׁשכח ברכת של שלישית ּבׁשּבת בברכה ְְְִִַַָָֹ
טֹוב ּביֹום ׁשּיתחיל אתאֹו קדם נזּכר אם הּיֹום, קדּׁשת ְְְְִִִֶֶַַַַֹֻ

רביעית המזון,ּבברכה ברכת אׁשר של ּברּו' אֹומר ּבׁשּבת ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּברּו קדׁש ולברית לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה ׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנתן
נתן  אׁשר ּברּו' אֹומר טֹוב ּוביֹום הּׁשּבת', מק ּדׁש ה' ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָאּתה
ה' אּתה ּברּו ּולׂשמחה לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָימים

ו  והּזמּנים', יׂשראל כך מקּדׁש רביעית אחר ּבברכה מתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָ
המזון, ברכת המזון.וגֹומרשל ברכת נזכראת [ששכח ואם ְֵ

טוב] יום את או שבת את ּבברכה להזכיר ׁשהתחיל ְְִִִֶַַָָאחר
הּזן ּברּכת ׁשהּוא לראׁש וחֹוזר ּפֹוסק להפסיק רביעית, צריך - ְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

המזון  ברכת מתחילת לברך שוב ולהתחיל הברכה, .באמצע

.‚Èאמר ולא ׁשכח חדׁשים, ברכת ּבראׁשי של שלישית בברכה ְְֳִֵַַָָָָֹ
אבותינו ואלוהי 'אלוהינו ויבֹואהמזון ההוספה יעלה שהיא וכו'', ְֲֶַָ
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ח  רביעית :הלכה בברכה אומר האבל בבית וכשמברכין
וכו'. החי שאומרים המלך הוסיף ס"א) שעט סי' (יו"ד וברמ"א

כל  כי כרצונו  בו לעשות בעולמו שליט במשפט נפשות 'לוקח

לו  להודות חייבים אנחנו ובכל ועבדיו עמו ואנחנו במשפט דרכיו

ומעל  מעלינו הזאת הפרצה יגדור הוא ישראל פרצות גודר ולברכו

ברורה  ובמשנה סק"א) (שם בש"ך וראה ולשלום'. לחיים זה אבל

אחר  בנוסח אומרים שיש סק"ז) קפט סי' (יו"ד .(או"ח השו"ע

שלישית: בברכה ואומרים מוסיפים שיש הוסיף ס"ב) שעט סי'

המתאבלים  האבלים ואת ירושלים אבלי את אלהינו ה' 'נחם

אמו  אשר כאיש כאמור מיגונם, ושמחם מאבלם נחמם הזה, באבל

ירושלים' בבנין ציון מנחם ה' אתה ברוך וכו' השו"ע .תנחמנו

אבלים  מנחם 'נברך זימון: בברכת אומרים שיש ס"ג) (שם כתב

משלו'. שאכלנו

ט  וכו'.:הלכה וסעודה סעודה בכל וכו', מברכין חתנים בבית
ברכת  את שאפילו אומרים שיש כתב ס"ז) סב סי' (אה"ע וברמ"א

אצלו, אוכלים שאחרים באופן אלא מברכים אין וכו'', ברא 'אשר

נוהגים. ושכן מברכים. אין ביתו, בני עם רק אוכל הוא אם אבל

דבריו. על שכתבו מה (שם) שמואל ובבית מחוקק בחלקת וראה

י  הא :הלכה בשהיו אמורים, דברים שעמדו במה הן וכלים
אנשים וכו'. שגם אומרים שיש כתב ס"ז) סב סי' (אה"ע ובשו"ע

החתן, בבית הסעודה את אכלו ולא הנישואין, ברכות בשעת שהיו

של  ברכות השבע כל את בשבילם ומברכים חדשות, פנים נקראים

סעיף  (שם וברמ"א בשו"ע וראה המנהג. פשט ושכן נישואין.

בערוך  עוד ועיין חדשות. פנים בענין דינים פרטי עוד זֿח)

בענין  הפוסקים שכתבו מה את שהביא כבֿל) סעיף (שם השולחן

זה.

יב  וכו'.:הלכה טוב וביום וכו', אשר ברוך אומר ובשו"ע בשבת

מלך  אלוקינו ה' אתה 'ברוך אומר שבשבת פסק, ס"ו) קפח (סי'

ולברית  לאות באהבה ישראל לעמו למנוחה שבתות שנתן העולם

ה' אתה 'ברוך אומר טוב וביום השבת', מקדש ה' אתה ברוך

וכו''. נתן אשר העולם מלך אלוקינו

zekxa zekld - dad` xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

זו, בברכה חודש בראש ׁשּיתחיל שמוסיפים קדם נזּכר ְְִִִֶֶַַֹאם
רביעית המזון,ּבברכה ברכת ראׁשי של ׁשּנתן ּברּו' אֹומר ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבּה חֹותם ואינֹו לזּכרֹון', יׂשראל לעּמֹו מסיים חדׁשים ואינו - ְְְְֳִִִֵֵֵַָָָָ
חדשים', וראשי ישראל 'מקדש בלשון ּבברכה אותה ְְִִַָָּומתחיל

המזוןרביעית ברכת נזּכרשל ואם את וגֹומר. להזכיר [ששכח ְְְְִִִִֵַ
חודש] אֹותּהראש ּגֹומר רביעית, ּבברכה ׁשהתחיל -אחר ְְְִִִִִֵֶַַָָָ

המזון ברכת ואת הברכה חֹוזראת ולברך ואינֹו לחזור צריך ואין - ְֵֵ
המזון. ברכת אם את ּובפּורים, ּובחנּכה מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ְְְֲִִֵֵֶַָֻֻוכן

הענין הזּכיר ולא פורים ׁשכח או חנוכה או המועד חול ענין את - ְְְִִִַָָָֹ
חֹוזר. אינֹו הּמזֹון, ְְִֵֵַַָּבברּכת

.„Èּבר ולא וׁשכח ׁשאכל המזון,מי קדם ברכת נזּכר אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
ּבמעיו הּמזֹון הסעודה ׁשּיתאּכל באותה שאכל שהאוכל לפני - ְְִֵֵֶַַָָ

בגופו, להתעכל ּומברהספיק המזון.חֹוזר נעלם ברכת אם וכן ְְֱִֵֵֵֶַָ
ידע ולא זוכרמּמּנּו אינו אם וכן -ּבר המזוןאם אם ברכת ְִִִֵֵֶַָֹ

ּברך  והּואלא ,ּומבר חֹוזר ובלבד, הּמזֹון - נתאּכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
ְֵָּבמעיו.

שלישי פרק 

הן‡. מינין [שברכתם -חמּׁשה זרעים מיני חמישה ישנם ֲִִִֵָ
להלן בֿו)מתבארת הם:(הלכה ואלו והּׂשעֹורים ], ְְִִִַַהחּטים

הּכּסמין והּׁשיפֹון. ׁשּועל וׁשּבלת מּמין הםוהּכּסמין ְְְְְִִִִִִֶַַַָֹֻֻ

והּׁשיפֹון ׁשּועל וׁשּבלת הםהחּטים, הּׂשעֹורים.שניהם מּמין ְְְִִִִִִִֶַַַָֹ
ּכׁשהן האּלּו, מינים ּבוחמׁשת 'ּתבּואה'עדיין נקראין ׁשּבלים ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אֹותן ׁשּדׁשין ואחר מקֹום, משיבוליה][-ּבכל התבואה מפרקים ְְִֶַַָָָָ
אֹותן החיטים וזֹורין את להפריד כדי 'רחת', ששמו בכלי [לרוח ְִָ

'ּדגן',מהפסולת] ולׁשין נקראין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
קמחֹו אֹותֹו,במיםאת אין ואֹופין והאפיה הלישה הטחינה לאחר ְְִִֶ
'דגן' מהןאלא נקרא מאחד הּנעׂשית והּפת 'ּפת'. -נקראת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ההלכה, בתחילת שהוזכרו ּבכל מהדגנים 'ּפת' הּנקראת ְְִִֵַַָהיא
לויה ּבלא מהדגנים מקֹום הנעשית פת רק כלומר לוואי], שם -] ְְָָָֹ

חיטין', 'פת כגון כינוי תוספת ללא 'פת' שמה נקראת לעיל שהוזכרו

לוואי  שם בצירוף פת נקראים דוחן' 'פת או אורז' 'פת כן שאין .מה
לפניה·. לבר חּיב ּפת, אכילתההאֹוכל לפני אּתה - ּברּו' ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּדגן  אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם מל אלהינּו ֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה'
ׁשהּוא ּכמֹות כמו -ׁשלּוק שלם ונשאר בקליפתו הדגן שנתבשל ְֶָ

מהגורן, לפניושיצא אכילתו-מבר האדמה',לפני ּפרי 'ּבֹורא ְְְֲִֵֵָָָָָָ
'-ּולאחריו אכילתו רּבֹות'.לאחר נפׁשֹות קמח ּבֹורא ללא אכל ְְֲֵֶַַַַָָָ

במים, נפׁשֹות גיבול 'ּבֹורא ּולאחריו 'ׁשהּכל', לפניו ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹמבר
ַרּבֹות'.

הּמינים‚. מחמׁשת אחד ׁשל לעילקמח א)שהוזכרו (הלכה ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ
אותם -ׁשּקלהּו טחן מכן ולאחר הגרעינים את מתחילה שקלה ֶָָ

היה אם מׁשקין, ּבׁשאר אֹו ּבמים ידי עבההגיבולוערבֹו על ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
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יג  גומר :הלכה רביעית, בברכה שהתחיל אחר נזכר ואם
חוזר. ואינו שאפשר אותה שכתב ס"ז) קפח (סי' ברמ"א וראה

שאומרים  'הרחמן' בתוך חודש ראש את לומר יש מקום שמכל

שאין  לו שנראה כתב דבריו במסקנת אמנם המזון. ברכת בסוף

נוהגים  ושכן הזכיר .לאמרו, ולא שכח אם ובפורים, ובחנוכה
חוזר. אינו המזון, בברכת כתב הענין ס"ד) קפז (סי' וברמ"א

המזון, ברכת שבסוף ל'הרחמן' כשמגיע לאמרו יוכל מקום שמכל

וכו'', ההם בימים שעשה כמו נסים לנו יעשה הוא 'הרחמן ויאמר

המנהג. הוא ושכן

יד  וכו'.:הלכה במעיו המזון שיתאכל קודם נזכר ובשו"ע אם

רעב  שאינו זמן כל הוא זה, זמן ששיעור הוסיף ס"ה) קפד (סי'

פי  על אף רעב, להיות שמתחיל ומשעה אכילה, אותה מחמת

וראה  מברך. שאינו הוא הדין לגמרי, התעכל לא עדיין שהמזון

שהוסיפו  יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ס"ג) (שם הרב בשו"ע

בזה. דינים פרטי עוד

ב  האדמה.:הלכה פרי בורא לפניו מברך וכו' דגן וכתב אכל

חיטים, על רק האדמה' פרי 'בורא שהברכה ס"ד) רח (סי הרמ"א

הדחק. ידי על רק שנאכלות משום 'שהכל', מברך בשעורים אך

המינים  בין חילק ולא בדגן זו הלכה כתב (שם) השו"ע .אמנם

ברכתן  מבושלות השעורים שאם טז), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

האדמה' פרי שלוק..'בורא שגם דגן (שם) השו"ע והוסיף

האדמה'. פרי 'בורא ברכתו קליות, או חי האגרות כשאכלו כתב

חום  ע"י תפוחה חיטה על לברך שיש מד), סי' ח"ד (שו"ת משה

האדמה' פרי 'בורא שתי .['שלוה'] הביא טו) (ס"ק ברורה המשנה

ל  אותן שבישלו חיטים לגבי שלמות,דעות ונשארו הקליפה לא

שברכתן  הסוברים ויש האדמה', פרי 'בורא שברכתן אומרים יש

בכדי  הסעודה, בתוך אלא יאכלן שלא הוא שהנכון וכתב 'מזונות'.

לברך  ניתן נדבקו שהגרעינים באופן אמנם הספק. מן לצאת

'מזונות' רבות..לכתחילה נפשות בורא (שם)ולאחריו והשו"ע

כדברי  נפשות' 'בורא לאחריו לברך יש האם שנסתפקו שיש הביא

ועל  האדמה 'על [ויאמר שלוש מעין ברכת לברך שיש או רבינו,

ולפטרם  הסעודה, בתוך לאכלם שנכון כתבו ולכן האדמה'], פרי

המזון  שהכל..בברכת לפניו מברך קמח (שם אכל ובשו"ע

בו  [ואין דק דק שנטחן באופן בין הוא הקמח שדין כתב, ס"ה)

מטעם  קצת בו [ויש קצת שנטחן באופן ובין הנאה], כך כל

קליות. של בקמח ובין החיטים],

ג  ולעטו.:הלכה לאכילה ראוי שיהיה כדי עבה היה אם
אך  ללעוס. גם ראוי שיהיה שצריך כתב ס"ו) רח (סי' והשו"ע

רק  הוא אם ואפילו דווקא, שלאו כתב כב) (ס"ק ברורה במשנה

כתב  זה וכעין מזונות. ברכתו לשתיה, ראוי שאינו באופן עב

ח) אות פ"א הנהנין ברכות (לוח הרב ברורה .בשו"ע המשנה כתב

שאינו  עד רבים במים המעורב שקמח שנתבאר שאע"פ כג), (ס"ק

מקום  מכל 'שהכל', היא ברכתו לשתיה רק אלא לאכילה ראוי

אע"פ  דגן], מיני מחמישה [שהם גריסים בו שנתבשלו מרק

פרי  'בורא שלמים [על הגריסים על גם לברך יש בשתיה שדרכו

ומיני  בעינם, הם שהגריסים כיון 'מזונות'] חצויים ועל האדמה'

כיון  המרק על גם לברך ויש מים. ברוב מתבטלים אינם דגן

'שהכל' אחר דבר על לברך טוב שיותר כתב אך לשתיה. שנעשה

המרק. את ולפטור
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במים קמח הרבה לאכילה,באופן-ּכדישנתן ראּוי ׁשּיהיה ְְֲִִֵֶֶַָָ
ּבּתחּלהואכלו -ּולעטֹו עליו מבר-' האכילה ּבֹורא לפני ְְְִֵֵַָָָָָ

מזֹונֹות', לאכילה.מיני כן לעשות שהדרך היה משום ואם ְְִִֵָָ
קמחרהגיבול מעט ששם ראּוי באופן-ּכדימשום ׁשּיהיה ְְִֵֶֶַָ

ּבּתחּלה עליו מבר האכילה -לׁשתּיה, 'ׁשהּכל',לפני ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ
'-ּולבּסֹוף האכילה רּבֹות'.לאחר נפׁשֹות ּבֹורא ְְֵַַָ

הּמינים„. מחמׁשת אחד ׁשל לעילקמח א)שהוזכרו (הלכה ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ּבין ּבקדרה, בישלוׁשּבּׁשלֹו ּדברים אם עם ׁשערבֹו ּבין לבּדֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבהן וכּיֹוצא לביבֹות ּכגֹון העשויים -אחרים, המאכלים וכל ְְְֲִִֵֵֶַָ
זה. ׁשחּלקֹוכעין הּדגן ּכתׁשֹולשנייםוכן את -אֹו שהסיר ְְְִֵֶַָָָ

הכתישה ידי על הריפֹותקליפתו ּכגֹון ּבקדרה, מאכל ּובּׁשלֹו -] ְְְִִִֵָָ
הקליפה] ללא שבישלו הּכרמלמדגן מדגן וגרׁש מאכל -] ְְֶֶֶַַ

באש] שקלהו לאחר אותו ּבהןשחולקים כל -וכּיֹוצא וכן ְֵֶַָ
זה. כעין העשויים זההמאכלים שהוזכרווכל המאכלים וכל הּוא - ְֶָ

הגמראהּנקרא א)בלשון לז, קדרה'.(ברכות ּכל 'מעׂשה וכן ְְְֲִֵֵֵַַָָָ
דגןּתבׁשיל מיני מחמשת שאינם מינים שאר ּבֹושל תוך ׁשערב ְִֵֵֶַ

הבישול ּביןאחד כדי הּמינים, עירבמחמׁשת ּבין ו קמחאם ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
עירב זו,ּפת,אם בהלכה שהוזכרו אלו מאכלים כל -ּבּתחּלהעל ְִַַָ

האכילה  מזֹונֹות'.קודם מיני 'ּבֹורא עליו ְְִֵֵֵָָָמבר
אמּורים‰. ּדברים שהתבאר ּבּמה מה נאמר אופן באיזה - ְֲִִֶַָ

הקודמת  ברכתו בהלכה המינים מחמשת אחד בו שמעורב שתבשיל

הּמיןאופן ּבמזונות? אֹותֹו המיניםׁשהיה אצלֹומחמשת חׁשּוב ְְִֶֶַָָָ
טפלה היה לתבשיל],ולא טפל אחד [- היה אם אבל  ְְֲִֵֶָָָָָָָֹ

ׁשערב הּמינים אּלא בתבשילמחמׁשת מבר אינֹו טפלה, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
העּקר התבשיל-על הּטפלהעל את הדגן -ּופֹוטר מין ְִֵֵֶַַָָָ

על  מלברך פוטרת העיקר שברכת הוא שהכלל מכיון המעורב,

ּבהטפל. ּכלל ועּמֹוהלכות וזה עּקר ׁשהּוא ּכל ּברכֹות: ְְְְְִִֶֶָָָָ
אוכל -טפלה עמו ויחד המאכל עיקר הוא שאוכל המאכל כאשר ְֵָ

אליו, הנטפל ּבין דבר הּטפלה, את ּופֹוטר העּקר על ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָמבר
מערבת הּטפלה יחד-ׁשהיתה העּקר,שהתבשלה ּבין ו עם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

מערבתהטפלה ׁש היתה אלא לא העיקר עם יחד נתבשלה שלא ְְֶֶֶָָֹֹ
אופנים  שני יתבארו הבאות ובהלכות טפלה. אכל המאכל עם יחד

.אלו 
.Âהמערבת הּטפלה היא בהלכה ּכיצד ברכתה שנתבאר ְְִֵֵֶֶַַַָֹ

אחד הקודמת? ׁשל קמח ּבֹו וערב ׁשּבּׁשלֹו, ּכרּוב אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָלפת
לדּבקֹו ּכדי הּמינים המאכל,-מחמׁשת את ולגבש לדבק בכדי ְְְֲִִֵֵֵֶַַ

מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו מבר האדמה'אינֹו פרי 'בורא אלא ְְִֵֵֵֵָָָ
מכיון  והכרוב, הלפת זה כברכת וקמח העּקר הּוא ְִֶֶֶֶֶַַָָׁשהּלפת

וטפל ה.טפל  עיקר בהגדרת שהכלל משום כ'טפל', שמוגדר והטעם ְֵָ
אֹותֹוהוא ׁשּמערבין ּדבר לּתן ּכדי רקׁשּכל ּכדי אֹו לדּבק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

לצּבע ּכדי אֹו לֹואתריח טפלה זה הרי לתבשיל,-הּתבׁשיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
העיקר. על אלא עליו מברכים ערב ואין אם ּכדי במאכלאבל ְֲִֵֵֵָ

הּוא הרי ּבּתערבת טעם ל לּתן ומברכים עּקרנחשב המאכל, ֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
ואין -לפיכעליו. לטפל נחשב לדבק העשוי שדבר מכיון ְִָ

עליו. חלב מברכים ּבהן ונֹותנין אֹותן  ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמיני
החיטה]חּטה ממיטב לדּבק[קמח הדבש,ּכדי את ולגבש ְְִֵֵַָ

מיני  'ּבֹורא עליו מבר אינֹו מתיקה, מיני מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָועֹוׂשין
העּקר הּוא ׁשהּדבׁש מּפני [כיון מזֹונֹות', טפל חיטה והחלב ְְְִִֵֶַַָָ

הטפל. על מברכים ואין לדבק] רק שבא

.Êמערבת ּכ ׁשאינה הּטפלה הקודמת יצד בהלכה שנתבאר ְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הטפלה? את בכך ופוטר העיקר על ּדג שמברך לאכל ׁשּצרי ֱֲִֵֶֶָָֹהרי

הּמלח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל את מליח, ּגרֹונֹושבדג ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּמליח על מבר הּפת 'שהכל'ּולׁשֹונֹו, את מברכת ּופֹוטר ְְִֵֵֶַַַַַָָ

לֹו'המוציא', טפלה ׁשהּפת המליח,מּפני בברכת נפטרת היא ולכן ְְִֵֵֶַַָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל העיקר וכן ברכת לזה הדומים האופנים שבכל - ְֵֵֶַָָ

פת] הוא הטפל כאשר [גם הטפל את .פוטרת
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ד  שעירבו :הלכה בין וכו' המינים מחמשת אחד של קמח
אחרים. דברים שגם עם ס"ב), רח (סי' ערוך השולחן והוסיף

וכגון  בתבשיל, המיעוט הוא המינים מחמשת שהמין באופן

מיני  'בורא לברך יש הדגן, ממין יותר הרבה דבש עמהם שעירב

מזונות'.

וכו'. כתשו או שחילקו הדגן (סק"ג),וכן ברורה המשנה וכתב

ע"י  נתמעכו אם ובקליפתם, שלמים בקדירה הושמו אם שגם

החמין]. בתבשיל כן [ומצוי 'מזונות' ברכתם הבישול

ה  ס"א),:הלכה ריב סי"ז, רד (סי' הרב ערוך בשולחן כתב

לב  יש עיקרים משני עשוי המאכל שממנו שכאשר המין על רך

לברך  יש דגן מין הוא המינים אחד וכאשר התבשיל. רוב עשוי

המובא  סי"ב) רד (סי' רמ"א [וראה מיעוט. הוא  כאשר גם עליו

הבאה]. בהלכה

ו  הוא :הלכה הרי בתערובת טעם ליתן כדי עירב אם אבל
שיש עיקר. באופן רק הוא זה שכלל כתב, סי"ב) רד (סי' והרמ"א

בהם  שאין דברים אבל הטעם, את שנותן הדבר של ממשות

עליהם  מברכים אין במרקחת], שנותנים בשמים [כגון ממשות
המרקחת  על רק לברך יש אלא טעם, שנותנים ובמשנה .אע"פ

דגן, מיני חמישה על רק נאמר זה שכלל כתב, נז) (ס"ק ברורה
המאכל  רוב נעשה שממנו הדבר על לברך יש המינים בשאר .אך

הקמח  כאשר שגם יב) ס"ק שעה"צ רח (סי' ברורה המשנה כתב
המאכל  על לברך יש טעם נותן ואינו להשביע בשביל ניתן

'מזונות'.

ז  מעורבת.:הלכה שאינה הטפלה ס"א)כיצד ריב (סי' הרמ"א
או  העיקר: על רק שמברך וטפל לעיקר דוגמאות שתי הביא
בא  ואינו העיקר, מחמת העיקר לאחר הטפלה את לאכול שהדרך
או  אוכלו], היה לא [שבלעדיו הראשון המאכל מחמת אלא

בפירות  ממולאת עיסה כגון יחדיו לאכלם הרמ"א .שהדרך כתב
על  לברך לו יש העיקר, קודם הטפל את שאוכל שבמקרה (שם),
כן  הטפל ברכת אין אם גם 'שהכל' היא שברכתו אלא .הטפל

היא  העיקר שברכת אופן בין חילק (סק"י) ברורה המשנה אמנם
לבין  העיקר, את ולפטור 'שהכל' הטפל על לברך לו שיש 'שהכל',
את  הטפל על לברך לו שיש 'שהכל', אינה העיקר שברכת אופן
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.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפּתת לחתיכות,הּפת שחתכה אפויה פת - ִִִֵֶַַָ

ּבמרק לׁשּה אֹו ּבקדרה במקרה ּובּׁשלּה כך: היא עליה הברכה ְְְִִֵָָָָָָ
במרק, הפת את שלש ּכּזיתהשני ּבּפתיתין יׁש פתית אם שכל - ְִִִִֵַַַ

ניכר  ואין הפתית של צורתו נשתנה אם [ואפילו כזית של בגודל היה

פת], ּפתשזה ׁשהן ׁשּנּכר הלחם אֹו תואר את איבד לא שהמרק - ִֵֶֶַָ

צּורתּה נׁשּתּנת פחותים ולא הפתיתים אם [ואפילו הפת של ְְִֵַָָֹ
'הּמֹוציא'מכזית], ּבּתחּלה עליה אחד מבר נתקיימו אם ְְִִֵֶַַָָָָ

אלו. הפת,ּומתנאים את שבישל הראשון ּבהןבמקרה אין [-אם ִֵֶָ
הפת],ּכּזיתבפתיתים] צורת השתנתה שלא נראה אם אֹו[ואפילו ִַַ

השתנתה]ׁשעברה  ּבּבּׁשּול[- הּפת הפתיתים צּורת כאשר [גם ְִֶַַַַָָ
כזית] של בגודל מזֹונֹות'הם מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליו ְְְִִֵֵֵַָָָָמבר

אלו  מתנאים אחד נתקיימו .אם

.Ëרכה עּסה מבלילה ּבּקרקע העשויה ּכמֹוׁשּנאפת ְְֱִֵֶֶַַַָ
עליה  ואין הֹואיל אֹופים, הּמדּברֹות ׁשֹוכני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהערבּיים

ּפת כןצּורת מחמת לחם, כצורת אינה זו שפת עליה - מבר ְֵֶַַָָָ
מזֹונֹות' מיני 'ּבֹורא הפת,ּבּתחּלה כדין 'המוציא' ואם ולא ְְְִִִֵֵַָ

עליה סעּודתֹו עליו קבע לקבוע אדם בני שדרך כשיעור שאכל - ְֶַָָָָ

'הּמֹוציא'.סעודה ּבׁשמן מבר אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבחלב  המים,אֹו ּבּהמלבד ׁשערב במים אֹו שנילושה בעיסה - ְֵֵֶָָָ

ואפּיה  ּתבלין אף מיני ּבכיסנין', הּבאה 'ּפת הּנקראת והיא , ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ּפת ׁשהיא ּפי חלה,על חיוב מיני לענין 'ּבֹורא עליה מבר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליה סעּודתֹו קבע ואם בני מזֹונֹות'. שדרך כשיעור שאכל - ְְְִֶַָָָָ
סעודה, עליו לקבוע 'הּמֹוציא'.אדם ְִֵַָמבר

.Èּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו, ומן ארז האורז את שטחן - ְִִֶֶֶֶַָָֹ
פת, עשה שלו האכילהּבּתחּלההקמח קודם 'ּבֹורא - עליו מבר ְְִֵֵַָָָָ

ּולבּסֹוף מזֹונֹות', מברךמיני האכילה ולאחר נפׁשֹות - 'ּבֹורא ְְְִֵֵַָ
ּובלבד באופן רּבֹות', רק אלו ברכות האורז על לברך יש אך - ְִַַ

מערב יהא אחרהאורזׁשּלא ּדבר מינים,עם הפת אּלאמשאר ְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
מ  עשויים יהיו התבשיל לבּדֹו,או יהיה ארז התבשיל שרוב כלומר, ְֶַֹ

ּפתמאורז. מ אבל ּפתּדחן העשויה מקמחאֹו ׁשאר העשויה ׁשל ְֲֶַַַָָֹ
ּבּתחּלה קטנּיֹות, האכילהמיני קודם 'ׁשהּכל',- מבר ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

'ּולבּסֹוף מברך האכילה לאחר רּבֹות'.- נפׁשֹות ּבֹורא ְְֵַַָ
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הטפל  מלאכול להימנע טוב שלכתחילה עוד, וכתב הראויה. ברכתו
לברך  ומצריכים הרמ"א פסק על החולקים שיש [מכיון העיקר קודם

העיקר] על לו .רק יש שכאשר פסק, (ס"ח) הרב בשו"ע אמנם
אכילתו  אין העיקר לפני הטפלה את וכשאוכל וטפלה, עיקר
הברכה  את ולברך הטפלה את קודם לאכול ראוי פת, כגון טפלה,
העיקר  ברכת על לסמוך ולא בברכות, להרבות בכדי לה, הראויה

הטפל. את שתפטור

ח  כזית.:הלכה בפתיתין יש קסח אם (סי' ברורה המשנה כתב
לפני  הפתית גודל לפי הוא הכזית שיעור שחישוב נד), ס"ק
שישתנו  השינויים לפי מחשבים אין אך הלישה], [או הבישול

המשקה  מחמת תפח הפתית אם כגון מכן, [וכן .לאחר עוד וכתב
שאר  את לשיעור מצרפים שלא (סי"ח)] הרב בשו"ע הוא
מתגבלים  כאשר רק [אלא המשקה, ע"י בו הדבוקים הפתיתים

(סק"כ)] הרב שו"ע ע"פ דיבוק. דרך ולא לישה דרך כתב .יחד
בגודל  יהיו הפתיתים שכל צריך שאין נג), (ס"ק ברורה המשנה
עליו  מברך כזית, של בגודל הוא מהם אחד אם גם אלא זה,
הלכה  ובביאור הקטנות. החתיכות כל את בזה ופוטר 'המוציא'
מברך  בנפרד, הקטנות החתיכות את אוכל שאם כתב, ואם) (ד"ה

'מזונות'. עליהן

ט  מיני :הלכה בה שעירב או וכו' בדבש שלשה עיסה וכן
ואפיה. והתבלין תבלין הפירות שמי כתב ס"ז) קסח (סי' ובשו"ע

ניכר  טעמם שיהיה באופן רק מזונות, לברכת הפת את קובעים
וברכתה  גמורה לפת נחשבת זו שפת פוסק הרמ"א אך בעיסה.
מתיקה  כמיני דבש או תבלין הרבה בה יש אם ורק 'המוציא',
כמעט  הם והתבלין הדבש שבהם דבש], [עוגת 'לעקיך' שקורין

'מזונות' ברכתה מאפה .העיקר, מיני שני עוד הוסיף (שם) בשו"ע
בפירות  הממולאת רגילה פת א. בכיסנין. הבאה פת הנקראים
[כגון  ופריך יבש נעשה אפייתו שמחמת מאפה ב. מתיקה. ומיני

מזונות' מיני 'בורא וברכתם וכדומה], ו'קרקרים' ואם .כעכים
'המוציא'. מברך עליה סעודתו ס"ו),קבע (שם בשו"ע וכתב

עליו, לקבוע אדם בני שדרך השיעור לפי נקבעת סעודה שקביעת

זו, אכילה על לקבוע אנשים דרך שאין מועט שיעור אוכל ואם

אוכל  ואם המזון. בברכת נתחייב ולא 'המוציא', עליו מברך אינו

צריך  שבע שאינו אע"פ סעודה, עליו לקבוע העולם שדרך כשיעור

המזון  ברכת שיטות .לברך שתי הביא כד) (ס"ק ברורה המשנה

ד' או ג' הוא שהשיעור הסוברים יש סעודה', 'קביעות בשיעור

או  בוקר של קבע כסעודת הוא שהשיעור הסוברים ויש ביצים,

לאכול  ולא המחמירים, כדעת להחמיר יש שלכתחילה וכתב ערב.

לספק] להיכנס שלא [בכדי ביצים מד' כתב .יותר הרב ובשו"ע

הדעות, בו רבו זה שבשיעור ה"ב), פ"ב הנהנין ברכות (סדר

ביצים  מכשש האוכל א. דרגות: לארבע זאת חילק ולמעשה

הוא  אם ביצים], לכ"ב [קרוב עשרון חצי עד ולמעלה בינוניות

ויברך  תחילה אחר לחם כזית על המוציא יברך ממנו שבע לא

עשרון  חצי של שיעור האוכל ב. הכל. לדברי לצאת המזון ברכת

האוכל  ג. לבדו. עליו המזון וברכת המוציא מברך הכל לדברי

מזונות  מיני בורא מברך ממנו שבע לא והוא ביצים מכשש פחות

ידיו  ייטול ממנו שבע ואם ג', המזון ומעין וברכת המוציא ויברך

פחות  האוכל ד. ביצים. ד' כשיעור שאכל ובתנאי לבדו, עליו

לחם  כזית על יברך זה משיעור שבע הוא אם ביצים, ד' משיעור

המזון  ברכת כך ואחר המוציא תחילה כביצה .אחר [בשיעור

גרם, 57.6 שבהן: העיקריות ומן רבות, שיטות ישנן זמננו במידות

גרם]. 100 וי"א

י  מזונות.:הלכה מיני בורא עליו מברך וכו' שבישלו אורז
מזונות. ברכתו נתמעך אם שרק ס"ז) רח (סי' הרמ"א וכתב

קצת, נתמעך אם גם הדין שכן הוסיף, כו) (ס"ק ברורה ובמשנה

ובאופן  האדמה'. פרי 'בורא ברכתו כלל נתמעך לא אם אך

המשנה  צידד שלנו] אורז [כמו הקליפה ללא שלמים שבישלם

אדמה  בירך ואם מזונות, לברך שיש עד) ד"ה וביה"ל (שם, ברורה

כתב,.יצא  הי"א) פ"א הנהנין ברכות (סדר הרב בשו"ע  אמנם

משום  שהכל, לברך יש נתמעך אם ובין שלם האורז אם שבין
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במים קמח הרבה לאכילה,באופן-ּכדישנתן ראּוי ׁשּיהיה ְְֲִִֵֶֶַָָ
ּבּתחּלהואכלו -ּולעטֹו עליו מבר-' האכילה ּבֹורא לפני ְְְִֵֵַָָָָָ

מזֹונֹות', לאכילה.מיני כן לעשות שהדרך היה משום ואם ְְִִֵָָ
קמחרהגיבול מעט ששם ראּוי באופן-ּכדימשום ׁשּיהיה ְְִֵֶֶַָ

ּבּתחּלה עליו מבר האכילה -לׁשתּיה, 'ׁשהּכל',לפני ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ
'-ּולבּסֹוף האכילה רּבֹות'.לאחר נפׁשֹות ּבֹורא ְְֵַַָ

הּמינים„. מחמׁשת אחד ׁשל לעילקמח א)שהוזכרו (הלכה ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ּבין ּבקדרה, בישלוׁשּבּׁשלֹו ּדברים אם עם ׁשערבֹו ּבין לבּדֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבהן וכּיֹוצא לביבֹות ּכגֹון העשויים -אחרים, המאכלים וכל ְְְֲִִֵֵֶַָ
זה. ׁשחּלקֹוכעין הּדגן ּכתׁשֹולשנייםוכן את -אֹו שהסיר ְְְִֵֶַָָָ

הכתישה ידי על הריפֹותקליפתו ּכגֹון ּבקדרה, מאכל ּובּׁשלֹו -] ְְְִִִֵָָ
הקליפה] ללא שבישלו הּכרמלמדגן מדגן וגרׁש מאכל -] ְְֶֶֶַַ

באש] שקלהו לאחר אותו ּבהןשחולקים כל -וכּיֹוצא וכן ְֵֶַָ
זה. כעין העשויים זההמאכלים שהוזכרווכל המאכלים וכל הּוא - ְֶָ

הגמראהּנקרא א)בלשון לז, קדרה'.(ברכות ּכל 'מעׂשה וכן ְְְֲִֵֵֵַַָָָ
דגןּתבׁשיל מיני מחמשת שאינם מינים שאר ּבֹושל תוך ׁשערב ְִֵֵֶַ

הבישול ּביןאחד כדי הּמינים, עירבמחמׁשת ּבין ו קמחאם ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
עירב זו,ּפת,אם בהלכה שהוזכרו אלו מאכלים כל -ּבּתחּלהעל ְִַַָ

האכילה  מזֹונֹות'.קודם מיני 'ּבֹורא עליו ְְִֵֵֵָָָמבר
אמּורים‰. ּדברים שהתבאר ּבּמה מה נאמר אופן באיזה - ְֲִִֶַָ

הקודמת  ברכתו בהלכה המינים מחמשת אחד בו שמעורב שתבשיל

הּמיןאופן ּבמזונות? אֹותֹו המיניםׁשהיה אצלֹומחמשת חׁשּוב ְְִֶֶַָָָ
טפלה היה לתבשיל],ולא טפל אחד [- היה אם אבל  ְְֲִֵֶָָָָָָָֹ

ׁשערב הּמינים אּלא בתבשילמחמׁשת מבר אינֹו טפלה, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
העּקר התבשיל-על הּטפלהעל את הדגן -ּופֹוטר מין ְִֵֵֶַַָָָ

על  מלברך פוטרת העיקר שברכת הוא שהכלל מכיון המעורב,

ּבהטפל. ּכלל ועּמֹוהלכות וזה עּקר ׁשהּוא ּכל ּברכֹות: ְְְְְִִֶֶָָָָ
אוכל -טפלה עמו ויחד המאכל עיקר הוא שאוכל המאכל כאשר ְֵָ

אליו, הנטפל ּבין דבר הּטפלה, את ּופֹוטר העּקר על ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָמבר
מערבת הּטפלה יחד-ׁשהיתה העּקר,שהתבשלה ּבין ו עם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

מערבתהטפלה ׁש היתה אלא לא העיקר עם יחד נתבשלה שלא ְְֶֶֶָָֹֹ
אופנים  שני יתבארו הבאות ובהלכות טפלה. אכל המאכל עם יחד

.אלו 
.Âהמערבת הּטפלה היא בהלכה ּכיצד ברכתה שנתבאר ְְִֵֵֶֶַַַָֹ

אחד הקודמת? ׁשל קמח ּבֹו וערב ׁשּבּׁשלֹו, ּכרּוב אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָלפת
לדּבקֹו ּכדי הּמינים המאכל,-מחמׁשת את ולגבש לדבק בכדי ְְְֲִִֵֵֵֶַַ

מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו מבר האדמה'אינֹו פרי 'בורא אלא ְְִֵֵֵֵָָָ
מכיון  והכרוב, הלפת זה כברכת וקמח העּקר הּוא ְִֶֶֶֶֶַַָָׁשהּלפת

וטפל ה.טפל  עיקר בהגדרת שהכלל משום כ'טפל', שמוגדר והטעם ְֵָ
אֹותֹוהוא ׁשּמערבין ּדבר לּתן ּכדי רקׁשּכל ּכדי אֹו לדּבק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

לצּבע ּכדי אֹו לֹואתריח טפלה זה הרי לתבשיל,-הּתבׁשיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
העיקר. על אלא עליו מברכים ערב ואין אם ּכדי במאכלאבל ְֲִֵֵֵָ

הּוא הרי ּבּתערבת טעם ל לּתן ומברכים עּקרנחשב המאכל, ֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
ואין -לפיכעליו. לטפל נחשב לדבק העשוי שדבר מכיון ְִָ

עליו. חלב מברכים ּבהן ונֹותנין אֹותן  ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמיני
החיטה]חּטה ממיטב לדּבק[קמח הדבש,ּכדי את ולגבש ְְִֵֵַָ

מיני  'ּבֹורא עליו מבר אינֹו מתיקה, מיני מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָועֹוׂשין
העּקר הּוא ׁשהּדבׁש מּפני [כיון מזֹונֹות', טפל חיטה והחלב ְְְִִֵֶַַָָ

הטפל. על מברכים ואין לדבק] רק שבא

.Êמערבת ּכ ׁשאינה הּטפלה הקודמת יצד בהלכה שנתבאר ְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הטפלה? את בכך ופוטר העיקר על ּדג שמברך לאכל ׁשּצרי ֱֲִֵֶֶָָֹהרי

הּמלח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל את מליח, ּגרֹונֹושבדג ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּמליח על מבר הּפת 'שהכל'ּולׁשֹונֹו, את מברכת ּופֹוטר ְְִֵֵֶַַַַַָָ

לֹו'המוציא', טפלה ׁשהּפת המליח,מּפני בברכת נפטרת היא ולכן ְְִֵֵֶַַָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל העיקר וכן ברכת לזה הדומים האופנים שבכל - ְֵֵֶַָָ

פת] הוא הטפל כאשר [גם הטפל את .פוטרת
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ד  שעירבו :הלכה בין וכו' המינים מחמשת אחד של קמח
אחרים. דברים שגם עם ס"ב), רח (סי' ערוך השולחן והוסיף

וכגון  בתבשיל, המיעוט הוא המינים מחמשת שהמין באופן

מיני  'בורא לברך יש הדגן, ממין יותר הרבה דבש עמהם שעירב

מזונות'.

וכו'. כתשו או שחילקו הדגן (סק"ג),וכן ברורה המשנה וכתב

ע"י  נתמעכו אם ובקליפתם, שלמים בקדירה הושמו אם שגם

החמין]. בתבשיל כן [ומצוי 'מזונות' ברכתם הבישול

ה  ס"א),:הלכה ריב סי"ז, רד (סי' הרב ערוך בשולחן כתב

לב  יש עיקרים משני עשוי המאכל שממנו שכאשר המין על רך

לברך  יש דגן מין הוא המינים אחד וכאשר התבשיל. רוב עשוי

המובא  סי"ב) רד (סי' רמ"א [וראה מיעוט. הוא  כאשר גם עליו

הבאה]. בהלכה

ו  הוא :הלכה הרי בתערובת טעם ליתן כדי עירב אם אבל
שיש עיקר. באופן רק הוא זה שכלל כתב, סי"ב) רד (סי' והרמ"א

בהם  שאין דברים אבל הטעם, את שנותן הדבר של ממשות

עליהם  מברכים אין במרקחת], שנותנים בשמים [כגון ממשות
המרקחת  על רק לברך יש אלא טעם, שנותנים ובמשנה .אע"פ

דגן, מיני חמישה על רק נאמר זה שכלל כתב, נז) (ס"ק ברורה
המאכל  רוב נעשה שממנו הדבר על לברך יש המינים בשאר .אך

הקמח  כאשר שגם יב) ס"ק שעה"צ רח (סי' ברורה המשנה כתב
המאכל  על לברך יש טעם נותן ואינו להשביע בשביל ניתן

'מזונות'.

ז  מעורבת.:הלכה שאינה הטפלה ס"א)כיצד ריב (סי' הרמ"א
או  העיקר: על רק שמברך וטפל לעיקר דוגמאות שתי הביא
בא  ואינו העיקר, מחמת העיקר לאחר הטפלה את לאכול שהדרך
או  אוכלו], היה לא [שבלעדיו הראשון המאכל מחמת אלא

בפירות  ממולאת עיסה כגון יחדיו לאכלם הרמ"א .שהדרך כתב
על  לברך לו יש העיקר, קודם הטפל את שאוכל שבמקרה (שם),
כן  הטפל ברכת אין אם גם 'שהכל' היא שברכתו אלא .הטפל

היא  העיקר שברכת אופן בין חילק (סק"י) ברורה המשנה אמנם
לבין  העיקר, את ולפטור 'שהכל' הטפל על לברך לו שיש 'שהכל',
את  הטפל על לברך לו שיש 'שהכל', אינה העיקר שברכת אופן

zekxa zekld - dad` xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפּתת לחתיכות,הּפת שחתכה אפויה פת - ִִִֵֶַַָ

ּבמרק לׁשּה אֹו ּבקדרה במקרה ּובּׁשלּה כך: היא עליה הברכה ְְְִִֵָָָָָָ
במרק, הפת את שלש ּכּזיתהשני ּבּפתיתין יׁש פתית אם שכל - ְִִִִֵַַַ

ניכר  ואין הפתית של צורתו נשתנה אם [ואפילו כזית של בגודל היה

פת], ּפתשזה ׁשהן ׁשּנּכר הלחם אֹו תואר את איבד לא שהמרק - ִֵֶֶַָ

צּורתּה נׁשּתּנת פחותים ולא הפתיתים אם [ואפילו הפת של ְְִֵַָָֹ
'הּמֹוציא'מכזית], ּבּתחּלה עליה אחד מבר נתקיימו אם ְְִִֵֶַַָָָָ

אלו. הפת,ּומתנאים את שבישל הראשון ּבהןבמקרה אין [-אם ִֵֶָ
הפת],ּכּזיתבפתיתים] צורת השתנתה שלא נראה אם אֹו[ואפילו ִַַ

השתנתה]ׁשעברה  ּבּבּׁשּול[- הּפת הפתיתים צּורת כאשר [גם ְִֶַַַַָָ
כזית] של בגודל מזֹונֹות'הם מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליו ְְְִִֵֵֵַָָָָמבר

אלו  מתנאים אחד נתקיימו .אם

.Ëרכה עּסה מבלילה ּבּקרקע העשויה ּכמֹוׁשּנאפת ְְֱִֵֶֶַַַָ
עליה  ואין הֹואיל אֹופים, הּמדּברֹות ׁשֹוכני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהערבּיים

ּפת כןצּורת מחמת לחם, כצורת אינה זו שפת עליה - מבר ְֵֶַַָָָ
מזֹונֹות' מיני 'ּבֹורא הפת,ּבּתחּלה כדין 'המוציא' ואם ולא ְְְִִִֵֵַָ

עליה סעּודתֹו עליו קבע לקבוע אדם בני שדרך כשיעור שאכל - ְֶַָָָָ

'הּמֹוציא'.סעודה ּבׁשמן מבר אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבחלב  המים,אֹו ּבּהמלבד ׁשערב במים אֹו שנילושה בעיסה - ְֵֵֶָָָ

ואפּיה  ּתבלין אף מיני ּבכיסנין', הּבאה 'ּפת הּנקראת והיא , ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ּפת ׁשהיא ּפי חלה,על חיוב מיני לענין 'ּבֹורא עליה מבר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליה סעּודתֹו קבע ואם בני מזֹונֹות'. שדרך כשיעור שאכל - ְְְִֶַָָָָ
סעודה, עליו לקבוע 'הּמֹוציא'.אדם ְִֵַָמבר

.Èּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו, ומן ארז האורז את שטחן - ְִִֶֶֶֶַָָֹ
פת, עשה שלו האכילהּבּתחּלההקמח קודם 'ּבֹורא - עליו מבר ְְִֵֵַָָָָ

ּולבּסֹוף מזֹונֹות', מברךמיני האכילה ולאחר נפׁשֹות - 'ּבֹורא ְְְִֵֵַָ
ּובלבד באופן רּבֹות', רק אלו ברכות האורז על לברך יש אך - ְִַַ

מערב יהא אחרהאורזׁשּלא ּדבר מינים,עם הפת אּלאמשאר ְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
מ  עשויים יהיו התבשיל לבּדֹו,או יהיה ארז התבשיל שרוב כלומר, ְֶַֹ

ּפתמאורז. מ אבל ּפתּדחן העשויה מקמחאֹו ׁשאר העשויה ׁשל ְֲֶַַַָָֹ
ּבּתחּלה קטנּיֹות, האכילהמיני קודם 'ׁשהּכל',- מבר ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

'ּולבּסֹוף מברך האכילה לאחר רּבֹות'.- נפׁשֹות ּבֹורא ְְֵַַָ
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הטפל  מלאכול להימנע טוב שלכתחילה עוד, וכתב הראויה. ברכתו
לברך  ומצריכים הרמ"א פסק על החולקים שיש [מכיון העיקר קודם

העיקר] על לו .רק יש שכאשר פסק, (ס"ח) הרב בשו"ע אמנם
אכילתו  אין העיקר לפני הטפלה את וכשאוכל וטפלה, עיקר
הברכה  את ולברך הטפלה את קודם לאכול ראוי פת, כגון טפלה,
העיקר  ברכת על לסמוך ולא בברכות, להרבות בכדי לה, הראויה

הטפל. את שתפטור

ח  כזית.:הלכה בפתיתין יש קסח אם (סי' ברורה המשנה כתב
לפני  הפתית גודל לפי הוא הכזית שיעור שחישוב נד), ס"ק
שישתנו  השינויים לפי מחשבים אין אך הלישה], [או הבישול

המשקה  מחמת תפח הפתית אם כגון מכן, [וכן .לאחר עוד וכתב
שאר  את לשיעור מצרפים שלא (סי"ח)] הרב בשו"ע הוא
מתגבלים  כאשר רק [אלא המשקה, ע"י בו הדבוקים הפתיתים

(סק"כ)] הרב שו"ע ע"פ דיבוק. דרך ולא לישה דרך כתב .יחד
בגודל  יהיו הפתיתים שכל צריך שאין נג), (ס"ק ברורה המשנה
עליו  מברך כזית, של בגודל הוא מהם אחד אם גם אלא זה,
הלכה  ובביאור הקטנות. החתיכות כל את בזה ופוטר 'המוציא'
מברך  בנפרד, הקטנות החתיכות את אוכל שאם כתב, ואם) (ד"ה

'מזונות'. עליהן

ט  מיני :הלכה בה שעירב או וכו' בדבש שלשה עיסה וכן
ואפיה. והתבלין תבלין הפירות שמי כתב ס"ז) קסח (סי' ובשו"ע

ניכר  טעמם שיהיה באופן רק מזונות, לברכת הפת את קובעים
וברכתה  גמורה לפת נחשבת זו שפת פוסק הרמ"א אך בעיסה.
מתיקה  כמיני דבש או תבלין הרבה בה יש אם ורק 'המוציא',
כמעט  הם והתבלין הדבש שבהם דבש], [עוגת 'לעקיך' שקורין

'מזונות' ברכתה מאפה .העיקר, מיני שני עוד הוסיף (שם) בשו"ע
בפירות  הממולאת רגילה פת א. בכיסנין. הבאה פת הנקראים
[כגון  ופריך יבש נעשה אפייתו שמחמת מאפה ב. מתיקה. ומיני

מזונות' מיני 'בורא וברכתם וכדומה], ו'קרקרים' ואם .כעכים
'המוציא'. מברך עליה סעודתו ס"ו),קבע (שם בשו"ע וכתב

עליו, לקבוע אדם בני שדרך השיעור לפי נקבעת סעודה שקביעת

זו, אכילה על לקבוע אנשים דרך שאין מועט שיעור אוכל ואם

אוכל  ואם המזון. בברכת נתחייב ולא 'המוציא', עליו מברך אינו

צריך  שבע שאינו אע"פ סעודה, עליו לקבוע העולם שדרך כשיעור

המזון  ברכת שיטות .לברך שתי הביא כד) (ס"ק ברורה המשנה

ד' או ג' הוא שהשיעור הסוברים יש סעודה', 'קביעות בשיעור

או  בוקר של קבע כסעודת הוא שהשיעור הסוברים ויש ביצים,

לאכול  ולא המחמירים, כדעת להחמיר יש שלכתחילה וכתב ערב.

לספק] להיכנס שלא [בכדי ביצים מד' כתב .יותר הרב ובשו"ע

הדעות, בו רבו זה שבשיעור ה"ב), פ"ב הנהנין ברכות (סדר

ביצים  מכשש האוכל א. דרגות: לארבע זאת חילק ולמעשה

הוא  אם ביצים], לכ"ב [קרוב עשרון חצי עד ולמעלה בינוניות

ויברך  תחילה אחר לחם כזית על המוציא יברך ממנו שבע לא

עשרון  חצי של שיעור האוכל ב. הכל. לדברי לצאת המזון ברכת

האוכל  ג. לבדו. עליו המזון וברכת המוציא מברך הכל לדברי

מזונות  מיני בורא מברך ממנו שבע לא והוא ביצים מכשש פחות

ידיו  ייטול ממנו שבע ואם ג', המזון ומעין וברכת המוציא ויברך

פחות  האוכל ד. ביצים. ד' כשיעור שאכל ובתנאי לבדו, עליו

לחם  כזית על יברך זה משיעור שבע הוא אם ביצים, ד' משיעור

המזון  ברכת כך ואחר המוציא תחילה כביצה .אחר [בשיעור

גרם, 57.6 שבהן: העיקריות ומן רבות, שיטות ישנן זמננו במידות

גרם]. 100 וי"א

י  מזונות.:הלכה מיני בורא עליו מברך וכו' שבישלו אורז
מזונות. ברכתו נתמעך אם שרק ס"ז) רח (סי' הרמ"א וכתב

קצת, נתמעך אם גם הדין שכן הוסיף, כו) (ס"ק ברורה ובמשנה

ובאופן  האדמה'. פרי 'בורא ברכתו כלל נתמעך לא אם אך

המשנה  צידד שלנו] אורז [כמו הקליפה ללא שלמים שבישלם

אדמה  בירך ואם מזונות, לברך שיש עד) ד"ה וביה"ל (שם, ברורה

כתב,.יצא  הי"א) פ"א הנהנין ברכות (סדר הרב בשו"ע  אמנם

משום  שהכל, לברך יש נתמעך אם ובין שלם האורז אם שבין



zekxaקל zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‡Èּבּתחּלהמאכלּכל עליו האכילה ׁשּמברכין קודם - ְְְִִֶַָָָָָ
ּבּסֹוף לאחריו מברכין לחם', האכילה'הּמֹוציא לאחר ּברּכת - ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

ּברכֹות ארּבע ּכסדרּה בונה הּמזֹון הארץ, ברכת הזן, ברכת - ְְְְִַַַָָָ
והמטיב והטוב ה"א)ירושלים פ"ב ׁשּמברכין מאכלוכל.(לעיל ְְְִֶָָ

ּבּתחּלה 'עליו האכילה קודם מברכין - מזֹונֹות', מיני ּבֹורא ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ּבּסֹוף  האכילהלאחריו לאחר חּוץ - ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה ְְֲֵֵַַַַָָָָֹ

הארז י)שהתבארמן הלכה 'מזונות'(לעיל בתחילה עליו שמברכים ִֶָֹ
נפשות' 'בורא .ולאחריו

.·Èאמּורים ּדברים שנתבאר ּבּמה זה כלל נאמר אופן באיזה - ְֲִִֶַָ
באופן אחרונה? ברכה לגבי הקודמת מּכּזית בהלכה ִִֶַַַָׁשאכל

בברכה ומעלה חייב זה באופן יותר, או כזית שיעור שאכל - ְַָָ
ּביןאחרונה. מּכּזית, ּפחֹות האֹוכל היאאבל אכילתו מן אם ֲִִִֵֵַַָָָ

היאּביןו הּפת אכילתו ו אם אכלין, ּפחֹות כן מּׁשאר הּׁשֹותה ְְֳִִֵֶַַַָָָ
ּבין היאמרביעית, שתייתו הּייןאם היא ּביןו מן שתייתו אם ְִִִִֵֵֵַַ

ּבּתחּלה מבר מׁשקים, אכילתומּׁשאר לפני הראּויה - ּברכה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
הּמין  האכילהּולבּסֹוף,לאֹותֹו לאחר ּכלל.- מבר אינֹו ְְְְִֵֵַַָָ

.‚Èׁשלׁש ׁשּמעין אחת ּברכה היא הברכות וזֹו שלושת מעין - ְְִֵֵֶַַָָָֹ
המזון  ברכת של לאחר הראשונות לברך שיש זה בפרק שנתבאר

דגן: מיני על אכילת העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֵֶֶַַָָָָֹ
ּורחבה  טֹובה חמּדה ארץ ועל הּכלּכלה, ועל ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּמחיה

אלהינּו ה' רחם אבֹותינּו, את והנחלּת ירּוׁשלים ׁשרצית על ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
וׂשּמחנּו לתֹוכּה והעלנּו ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָעיר
על  ה' אּתה ּברּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה עליה ּונברכ ְְְְְְֳִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻּבבנינּה

הּמחיה'. ועל ּבברכה הארץ אֹומר טֹובים, ּובימים ּובׁשּבת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבכללּה בהזֹו שיש הזכרה הברכה בתוך כולל קדּׁשת - מעין ְְִֵֵַָָֻ

היום,הּיֹום אותו ׁשּמזּכירשל היוםּכדר קדושת ּבברּכת את ְְְְִִֶֶֶַַַ
ָמזֹון.ה 

ה'תשע"ה  טבת כ"ד חמישי יום

רביעי פרק 

ּברּכת‡. המבר ׁששמברךאֹומזֹון ה ּכל אחת היא ּברכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשלׁש אותה 'מעין  ומברכים המזון, בברכת שיש תורה של ברכות ' ֵֵָֹ

מזונות, שברכתו דבר שאכל או המינים משבעת פירות שאכל לאחר

הוא אֹותּההרי לבר המובחר]צרי מן [למצוה לכתחילה ְִֵָָָ

ׁשאכל לברך.ּבמקֹום ישכח שלא כדי מהּלשם, ּכׁשהּוא אכל ְְְֵֶֶַַַָָָ

הואבביתו, ׁשּפסק הרי ּבמקֹום אכילתו]יֹוׁשב שגמר -]ויבר ְִֵֵֶַָָָ

עֹומד,שם. ּכׁשהּוא הואאכל ּבמקֹומֹוהרי במקום יֹוׁשב - ְְִֵֵֶַָ

ונזּכרלברךׁשכח שם.ויברעמידתו, הּמזֹון לברך ּברּכת ששכח ְְְִִִֵַַַַָָָ

הּמזֹון ׁשּיתאּכל והוא קדם המזון, עיכול שיעור לפני כלומר, - ְִֵֶֶַַָֹ

אכילה, אותה אחרי רעב שאינו זמן הוא כל אפילו מברהרי ְֵָ

בשעה ּבּמקֹום לכתחילה לחזור ׁשּנזּכר,שנמצא אותו מטריחים ולא ְִֶַַָ

בשוגג, שכח שהוא כיון שאכל, מזיד למקום היה בעקירתו ואם ְִִֵָָ

אכילתו, אותו חֹוזר ממקום קנסו לחזור - עליו וחובה לכתחילה , ֵ

שאכללמקֹומֹו למקום -שם.ּומברּבר ּבּמקֹום בדיעבד ואם ְְְִִֵֵֵַָָ

מזיד ׁשּנזּכר, הוא עכשיו וגם בעקירתו, מזיד היה הוא אם ואפילו ְִֶַ

שכח  שהוא או בזה, והתעצל למקומו לחזור צריך הדין שמצד שידע

במעיו, האכילה התעכלה כבר אם מסופק שהוא אלא ָָיצא בשוגג

וכן חֹובתֹו. ּברהדיןידי אֹובדיעבדאם עֹומד ּכׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֵֶָ

מהּל אכילתו,ּכׁשהּוא במקום חֹובתֹו.בביתו ידי יצא ְְְֵֵֶַָָָ

טורח,ּולכּתחּלה בזה שאין במקום ולא - מזֹון ּברּכת יבר לא ְְְְְִִֵַַָָָֹֹ

ׁש יֹוׁשבהיא ּברכה ּכׁשהּוא אּלא הּׁשלׁש, כן ו במקומו,מעין ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשאכל .שם ּבּמקֹום  ֶַַָָ

אם ·. לֹו ׁשּנסּתּפק הלחםהּמֹוציאברכתּברמי לא על אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַֹ
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יאכלנו  שמים וירא בגמרא, המוזכר האורז במין בקיאים אנו שאין
הסעודה  שמרחיב .בתוך יב) אות רח (סי' תשובות בפסקי ועיין

ומוצריו. האורז ברכת דבר בעניין עם מעורב יהא שלא ובלבד
הוא אחר. האורז אם אלא זה שאין כתב, ס"ז) רח (סי' והשו"ע

הרוב. הוא השני והמין מיעוט

יב  מרביעית.:הלכה פחות ס"א)והשותה רי (סי' השו"ע
אחרונה  ברכה לברך יש אם יין על שמסתפקים שיש הביא,
או  אלא לשתות שלא להיזהר טוב ולכן ומעלה. כזית משיעור
הנהנין  ברכות (סדר הרב בשו"ע מרביעית. יותר או מכזית פחות
(שם  ברורה והמשנה יין. על רק הוא שהספק כתב, ה"א) פ"ח

משקין. בשאר גם הוא שהספק כתב סק"י)

יג  וכו'.:הלכה טובים וימים רח ובשבת (סי' השו"ע וכתב
חודש  ובראש טוב ביום בשבת, המאורע מעין שמזכירים סי"ב),

אומרים  אין ובפורים בחנוכה זו..אבל בברכה וכתב אומר
ומטיב'. טוב ה' אתה 'כי קודם שאומרה נח), (ס"ק ברורה המשנה

חוזר. אינו אמר לא אם שבדיעבד עוד, וכתב

א  שאכל.:הלכה במקום וכו' שלש שמעין אחת ברכה או
לברך  צריך בלבד בלחם שרק פסק, ס"ה) קעח סי' (או"ח והרמ"א

כתב, מה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה שאכל. במקום אחריו

שאכל  במקום לברך המינים שבעת בכל יחמיר אכל .שלכתחילה
וכו'. מהלך היה כשהוא הוא שאם סי"א), קפג (סי' השו"ע וכתב

ב  ברורה הולך במשנה וכתב ולברך. לשבת צריך אינו ואוכל, דרך

אכילתו  אם אבל בהליכה, הייתה כשאכילתו דווקא שזה לו), (ס"ק

בישיבה  לברך צריך בישיבה הייתה וכו'.בדרך המזון ברכת שכח
שנזכר. במקום הרא"ש מברך שדעת הביא, ס"א) קפד (סי' ובשו"ע

(שם)] רמ"א ע"פ [לכתחילה. לחזור צריך בשוגג שגם לחלוק,

שם  ויברך שם שאכל וכו'.למקום בירך ואם וכו' מזיד היה ואם
חובתו. ידי יצא שנזכר הרא"ש במקום שדעת הביא (שם) והרמ"א

אכילתו. במקום שלא בירך אם בדיעבד אפילו יצא לא שבמזיד

ב  מברך.:הלכה אינו שגמר לאחר (סי'ואם הרב בשו"ע וכתב

המוציא  שיברך טוב פת עוד לאכול יכול הוא שאם סי"א), קסז

ויאכל.

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּומבר חֹוזר אינֹו ,לאכול,ּבר ׁשכשממשיך אינּההברכה מּפני ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶָָ
הּתֹורה  להקל.מן בו הולכים מדרבנן רק שהוא וספק מדרבנן, אלא ִַָ

לבר סעּודתֹוברכתׁשכח ּגמר ׁשּלא עד נזּכר אם הּמֹוציא, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ּומבר שיאכל.חֹוזר הלחם על המוציא שלא ואםברכת נזכר ְְִֵֵָ

ׁשּגמר בירך מברסעודתו,לאחר המוציא,אינֹו ברכת עוד ְְֵֵֶַַַָָ
עוד  לאכול יכול הוא אם .אפילו

אֹוכל‚. יחידי]היה סעּודתֹו[אדם ּופסק זה בירך ּבבית ולא ְְִֵֶַַָָָָ
המזון אחר והלברכת אֹוכל ,לבית ׁשהיה וקרא בבית,אֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

חברֹו אכילתו לֹו עּמֹו,באמצע מצוה,לדּבר בעניני ויצא אפילו ְְֲִֵֵַָָ
המזוןלֹו ברכת לברך ּביתֹובלא הבית,לפתח לפתח מחוץ וחזר - ְְֵֶַַָ

סעודתו, מקֹומֹולמקום וׁשּנה אכילתו,הֹואיל צריבאמצע ְְִִִָָ
המזון,למפרע לבר ּׁשברכת מה שיצא אכלכבר על לפני ְְְֵֵֶַַַַַָָ

אכילתו, הראשון,ממקום במקומו לברכה ּומברוצריך ְְֵֵָוחֹוזר
סעודה]ּכּתחּלה  בתחילת רוצה הּמֹוציא ברכת[-כמו שהוא מה על ְִִַַָ

לאכול, סעּודתֹו.להמשיך ּגֹומר ּכ ְְֵַַָָואחר

אח חברים „. חבורה בני אנשים][- קבוצת כלומר, ׁשהיּות, ֲִֵֶָ
ביחדיֹוׁשבין, קבועים ויצאּווהיו סעודתם לאכל, באמצע ְְְֱִֶָֹ

ּכּלה  לקראת אֹו חתן פניהם,לקראת את לקבל שיצאו כלומר, - ְְִִַַַָָָ
הּניחּו השאירו]אם סעודתם ׁשם [- במקום חֹולה,- אֹו זקן ִִִֵֶָָ

וכלה, חתן לקראת לצאת ולא במקומם להישאר הם שדרכם הרי

למקֹומן  סעודתם,-חֹוזרין בו שקבעו הראשון וגֹומרין למקום ְְְְִִִָ

בה,סעּודתן  לברשהפסיקו צריכין ברכת ׁשנּיה פעםואינן ְְְְְִִִֵֵָָָָָ
נעקרו  שלא נחשב חברים] מקצת [שהשאירו כך ידי  שעל כיון המוציא,

סעודתם. פסקה ולא סעודתם, ׁשם מקביעות הּניחּו לא -ואם ְִִִָֹ
סעודתם  ו אדם במקום גמור, להפסק חשוב זה הרי יֹוצאין , ּכׁשהן ְְִֵֶָָ
סעודתם  ּברכה ממקום לברך למפרע צריכין צריכים כלומר, - ְְְְִִֵַַָָ

ברכת שהיא האכילה שאחרי לפני המזון,ברכה לצאת רשאים ואינם

ולברך, לחזור ישכחו שמא חֹוזריןשיברכו סעודתם ּוכׁשהן למקום ְְִֵֶ
לאכול, להמשיך רוצים ברכת לכּתחּלה ּברכה לברךצריכיןוהם - ְְְְִִִַָָָ

סעודה  בתחילת תמיד שמברכים כמו .המוציא,

אפילווכן‰. החבורהאםהדין לׁשתּיה בני מסּבין -היּו ְְְִִִִֵָָֻ
יין, לשתיית ּפרֹות כלומר, לאכילת שהם אֹו המינים, שבעת של ֲִֵַַ

ויצאו  אותם, שאכלו במקום אכילתם אחר לברך שצריכים דברים

במקום  אנשים מקצת השאירו ולא כלה לקראת או חתן לקראת

כיון  שיצאו, קודם המזון ברכת לברך שצריכים סעודתם, שאכלו

המׁשּנה  אכילתו מקֹומֹואת ׁשּכל באמצע לבית ּפסק מבית הרי ְְֲֵֶֶַַַָָ
ּולפיכ למפרע אכילתֹו, ברכה מבר לברך שצריך כלומר, - ְְְְֲִִֵֵַַָָָ

האכילה, ּׁשאכלשאחרי מה אכילתו,ל על ממקום שיוצא פני ֶַַַָ
ּומבר כמו לכּתחּלה ׁשנּיה פעםוחֹוזר ראשונה, ברכה [-כלומר, ְְְְְִִֵֵַָָָ

אכילה] צריבתחילת ׁשהּוא מה את והמׁשּנהלאכל.עוד על ְְֱִֶֶֶַַַָָֹ
אכילתו מקֹומֹו לפּנהבאמצע לזוויתמּפּנה מזויות אחד - ּבבית ְְְִִִִֶַָָָ

אחד, בחדר כלומר, -,ּולבר לחזר צרי רואה אינֹו שהוא שכיון ְֲִֵֵַָָֹ

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

dkld ipipt

ג  שהה :הלכה אם שדווקא ס"ח), קעח (סי' הרב בשו"ע כתב
אמנם  בסעודה. להפסק חשוב בדברים, והפליג למקומו חוץ הרבה
הרבה  שהה לא אם שגם וסובר חולק סק"ב) (שם ברורה במשנה

בסעודה  להפסק חשוב למקומו, מיד לחזור בדעתו צריך .והיה
למפרע. במשנה לברך [וראה ס"א). קעח (סי' בשו"ע פסק וכן

כשרוצה  לכתחילה אבל בדיעבד, הוא זה שדין סק"ז) (שם ברורה
לא  אם בדיעבד רק שיצא, לפני המזון ברכת יברך ממקומו, לצאת

המזון] ברכת יברך כשחוזר ממקומו, שיצא לפני מתחילה .בירך
שרוצה  מה על רק לברך צריך מקומו שינה שאם פסק, והרמ"א
שאינם  בדברים דווקא זה וכל אכל, שכבר מה על לא אבל לאכול,
שיכול  פירות, או משקין [כגון במקומם לאחריהם ברכה צריכים

דברים  אכל אם אבל אחר], במקום גם אכילתם לאחר לברך
אפילו  לברך צריך אינו פת, כגון במקומם לאחריהם ברכה הצריכים
השאיר  אם לעניין ד) (הלכה להלן וראה לאכול . שעומד מה על

שאכלו. במקום מהסועדים מקצת

ד  כלה.:הלכה לקראת או חתן (סי'לקראת הרב בשו"ע וכתב
יקיימה  לא [שאם עוברת מצווה לצורך שיצאו שדווקא ס"ו), קעח

מקצת  שהשאירו מה מועיל מכן] לאחר לקיימה יוכל לא עכשיו
זה  הרי עוברת שאינה מצווה לצורך אבל סעודתם, במקום אנשים
ס"ק  (שם ברורה ובמשנה לברך. וצריכים הרשות, לדבר שיצאו כמו
יצאו  אם וגם בדווקא, זה אין וכלה חתן לקראת שיצאו כתב, יג)

לברך  צריך אינו הרשות וכו'..לדבר הניחו לא (סי'ואם והרמ"א
ס"ב) אחריהם קעח ברכה צריכים שאינם דברים אכל שאם פסק,

במקום  מהסועדים מקצת השאיר לא והוא פירות], [כגון במקומם

אבל  לאכול, שעומד מה על ראשונה ברכה רק לברך צריך  שאכלו,

מקצת  השאיר שהוא ובאופן אכל. שכבר מה על אחרונה ברכה לא

במקומם  אחריהם ברכה שצריכים דברים שאכל או מהסועדים,

לברך  צריך אינו מהסועדים, מקצת השאיר שלא אפילו פת] [כגון

מלאכול  דעתו הסיח שאם אלא ראשונה. ברכה לא ואפילו כלל,

לכתחילה  אמנם שיאכל. מה על המוציא ברכת לברך צריך עוד,

ברכה  בלא סעודתו ממקום יצא ס"ג).לא (שם הרב בשו"ע וראה

לאחריהם  ברכה הטעונים 'דברים בכלל שהם נוספים דברים

קע"ח  לסימן ברורה המשנה בהקדמת עוד [ועיין במקומם'

שינוי  בעניין והפוסקים הראשונים מחלוקת בעניין בהרחבה

מקום].

ה  שאומר,:הלכה מי יש בשם ס"ג) קעח (סי' השו"ע כתב

לאכול  רוצה והוא פירות של אילנות בה שיש בשדה שהנמצא

בשעה  דעתו היתה אם שם, שיש ואילן אילן כל של מפירות

האילנות, שאר מפירות גם לאכול אחד אילן פירות על שבירך

לז), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב כולם. על לברך צריך אינו

מחיצות, מוקפת השדה אם דווקא אמור זה שדין סוברים שיש

בשדה  שמדובר סוברים ויש אחד. כמקום הכל חשוב זה ידי שעל

מועילה  ברכה בשעת מחשבתו זאת ובכל מחיצות, מוקפת .שאינה

לא  אחרת בשדה שנמצאים פירות שעל (שם), השו"ע והוסיף

ששני  ואפילו ואילן, אילן כל על לברך וצריך מחשבה, מועילה

שדין  לט), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב לזה. זה קרובים השדות

במחיצות. מוקפים אינם השדות אם גם אמור זה



קלי zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‡Èּבּתחּלהמאכלּכל עליו האכילה ׁשּמברכין קודם - ְְְִִֶַָָָָָ
ּבּסֹוף לאחריו מברכין לחם', האכילה'הּמֹוציא לאחר ּברּכת - ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

ּברכֹות ארּבע ּכסדרּה בונה הּמזֹון הארץ, ברכת הזן, ברכת - ְְְְִַַַָָָ
והמטיב והטוב ה"א)ירושלים פ"ב ׁשּמברכין מאכלוכל.(לעיל ְְְִֶָָ

ּבּתחּלה 'עליו האכילה קודם מברכין - מזֹונֹות', מיני ּבֹורא ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ּבּסֹוף  האכילהלאחריו לאחר חּוץ - ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה ְְֲֵֵַַַַָָָָֹ

הארז י)שהתבארמן הלכה 'מזונות'(לעיל בתחילה עליו שמברכים ִֶָֹ
נפשות' 'בורא .ולאחריו

.·Èאמּורים ּדברים שנתבאר ּבּמה זה כלל נאמר אופן באיזה - ְֲִִֶַָ
באופן אחרונה? ברכה לגבי הקודמת מּכּזית בהלכה ִִֶַַַָׁשאכל

בברכה ומעלה חייב זה באופן יותר, או כזית שיעור שאכל - ְַָָ
ּביןאחרונה. מּכּזית, ּפחֹות האֹוכל היאאבל אכילתו מן אם ֲִִִֵֵַַָָָ

היאּביןו הּפת אכילתו ו אם אכלין, ּפחֹות כן מּׁשאר הּׁשֹותה ְְֳִִֵֶַַַָָָ
ּבין היאמרביעית, שתייתו הּייןאם היא ּביןו מן שתייתו אם ְִִִִֵֵֵַַ

ּבּתחּלה מבר מׁשקים, אכילתומּׁשאר לפני הראּויה - ּברכה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
הּמין  האכילהּולבּסֹוף,לאֹותֹו לאחר ּכלל.- מבר אינֹו ְְְְִֵֵַַָָ

.‚Èׁשלׁש ׁשּמעין אחת ּברכה היא הברכות וזֹו שלושת מעין - ְְִֵֵֶַַָָָֹ
המזון  ברכת של לאחר הראשונות לברך שיש זה בפרק שנתבאר

דגן: מיני על אכילת העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֵֶֶַַָָָָֹ
ּורחבה  טֹובה חמּדה ארץ ועל הּכלּכלה, ועל ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּמחיה

אלהינּו ה' רחם אבֹותינּו, את והנחלּת ירּוׁשלים ׁשרצית על ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
וׂשּמחנּו לתֹוכּה והעלנּו ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָעיר
על  ה' אּתה ּברּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה עליה ּונברכ ְְְְְְֳִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻּבבנינּה

הּמחיה'. ועל ּבברכה הארץ אֹומר טֹובים, ּובימים ּובׁשּבת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבכללּה בהזֹו שיש הזכרה הברכה בתוך כולל קדּׁשת - מעין ְְִֵֵַָָֻ

היום,הּיֹום אותו ׁשּמזּכירשל היוםּכדר קדושת ּבברּכת את ְְְְִִֶֶֶַַַ
ָמזֹון.ה 

ה'תשע"ה  טבת כ"ד חמישי יום

רביעי פרק 

ּברּכת‡. המבר ׁששמברךאֹומזֹון ה ּכל אחת היא ּברכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשלׁש אותה 'מעין  ומברכים המזון, בברכת שיש תורה של ברכות ' ֵֵָֹ

מזונות, שברכתו דבר שאכל או המינים משבעת פירות שאכל לאחר

הוא אֹותּההרי לבר המובחר]צרי מן [למצוה לכתחילה ְִֵָָָ

ׁשאכל לברך.ּבמקֹום ישכח שלא כדי מהּלשם, ּכׁשהּוא אכל ְְְֵֶֶַַַָָָ

הואבביתו, ׁשּפסק הרי ּבמקֹום אכילתו]יֹוׁשב שגמר -]ויבר ְִֵֵֶַָָָ

עֹומד,שם. ּכׁשהּוא הואאכל ּבמקֹומֹוהרי במקום יֹוׁשב - ְְִֵֵֶַָ

ונזּכרלברךׁשכח שם.ויברעמידתו, הּמזֹון לברך ּברּכת ששכח ְְְִִִֵַַַַָָָ

הּמזֹון ׁשּיתאּכל והוא קדם המזון, עיכול שיעור לפני כלומר, - ְִֵֶֶַַָֹ

אכילה, אותה אחרי רעב שאינו זמן הוא כל אפילו מברהרי ְֵָ

בשעה ּבּמקֹום לכתחילה לחזור ׁשּנזּכר,שנמצא אותו מטריחים ולא ְִֶַַָ

בשוגג, שכח שהוא כיון שאכל, מזיד למקום היה בעקירתו ואם ְִִֵָָ

אכילתו, אותו חֹוזר ממקום קנסו לחזור - עליו וחובה לכתחילה , ֵ

שאכללמקֹומֹו למקום -שם.ּומברּבר ּבּמקֹום בדיעבד ואם ְְְִִֵֵֵַָָ

מזיד ׁשּנזּכר, הוא עכשיו וגם בעקירתו, מזיד היה הוא אם ואפילו ְִֶַ

שכח  שהוא או בזה, והתעצל למקומו לחזור צריך הדין שמצד שידע

במעיו, האכילה התעכלה כבר אם מסופק שהוא אלא ָָיצא בשוגג

וכן חֹובתֹו. ּברהדיןידי אֹובדיעבדאם עֹומד ּכׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֵֶָ

מהּל אכילתו,ּכׁשהּוא במקום חֹובתֹו.בביתו ידי יצא ְְְֵֵֶַָָָ

טורח,ּולכּתחּלה בזה שאין במקום ולא - מזֹון ּברּכת יבר לא ְְְְְִִֵַַָָָֹֹ

ׁש יֹוׁשבהיא ּברכה ּכׁשהּוא אּלא הּׁשלׁש, כן ו במקומו,מעין ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשאכל .שם ּבּמקֹום  ֶַַָָ

אם ·. לֹו ׁשּנסּתּפק הלחםהּמֹוציאברכתּברמי לא על אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַֹ
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יאכלנו  שמים וירא בגמרא, המוזכר האורז במין בקיאים אנו שאין
הסעודה  שמרחיב .בתוך יב) אות רח (סי' תשובות בפסקי ועיין

ומוצריו. האורז ברכת דבר בעניין עם מעורב יהא שלא ובלבד
הוא אחר. האורז אם אלא זה שאין כתב, ס"ז) רח (סי' והשו"ע

הרוב. הוא השני והמין מיעוט

יב  מרביעית.:הלכה פחות ס"א)והשותה רי (סי' השו"ע
אחרונה  ברכה לברך יש אם יין על שמסתפקים שיש הביא,
או  אלא לשתות שלא להיזהר טוב ולכן ומעלה. כזית משיעור
הנהנין  ברכות (סדר הרב בשו"ע מרביעית. יותר או מכזית פחות
(שם  ברורה והמשנה יין. על רק הוא שהספק כתב, ה"א) פ"ח

משקין. בשאר גם הוא שהספק כתב סק"י)

יג  וכו'.:הלכה טובים וימים רח ובשבת (סי' השו"ע וכתב
חודש  ובראש טוב ביום בשבת, המאורע מעין שמזכירים סי"ב),

אומרים  אין ובפורים בחנוכה זו..אבל בברכה וכתב אומר
ומטיב'. טוב ה' אתה 'כי קודם שאומרה נח), (ס"ק ברורה המשנה

חוזר. אינו אמר לא אם שבדיעבד עוד, וכתב

א  שאכל.:הלכה במקום וכו' שלש שמעין אחת ברכה או
לברך  צריך בלבד בלחם שרק פסק, ס"ה) קעח סי' (או"ח והרמ"א

כתב, מה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה שאכל. במקום אחריו

שאכל  במקום לברך המינים שבעת בכל יחמיר אכל .שלכתחילה
וכו'. מהלך היה כשהוא הוא שאם סי"א), קפג (סי' השו"ע וכתב

ב  ברורה הולך במשנה וכתב ולברך. לשבת צריך אינו ואוכל, דרך

אכילתו  אם אבל בהליכה, הייתה כשאכילתו דווקא שזה לו), (ס"ק

בישיבה  לברך צריך בישיבה הייתה וכו'.בדרך המזון ברכת שכח
שנזכר. במקום הרא"ש מברך שדעת הביא, ס"א) קפד (סי' ובשו"ע

(שם)] רמ"א ע"פ [לכתחילה. לחזור צריך בשוגג שגם לחלוק,

שם  ויברך שם שאכל וכו'.למקום בירך ואם וכו' מזיד היה ואם
חובתו. ידי יצא שנזכר הרא"ש במקום שדעת הביא (שם) והרמ"א

אכילתו. במקום שלא בירך אם בדיעבד אפילו יצא לא שבמזיד

ב  מברך.:הלכה אינו שגמר לאחר (סי'ואם הרב בשו"ע וכתב

המוציא  שיברך טוב פת עוד לאכול יכול הוא שאם סי"א), קסז

ויאכל.

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּומבר חֹוזר אינֹו ,לאכול,ּבר ׁשכשממשיך אינּההברכה מּפני ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶָָ
הּתֹורה  להקל.מן בו הולכים מדרבנן רק שהוא וספק מדרבנן, אלא ִַָ

לבר סעּודתֹוברכתׁשכח ּגמר ׁשּלא עד נזּכר אם הּמֹוציא, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ּומבר שיאכל.חֹוזר הלחם על המוציא שלא ואםברכת נזכר ְְִֵֵָ

ׁשּגמר בירך מברסעודתו,לאחר המוציא,אינֹו ברכת עוד ְְֵֵֶַַַָָ
עוד  לאכול יכול הוא אם .אפילו

אֹוכל‚. יחידי]היה סעּודתֹו[אדם ּופסק זה בירך ּבבית ולא ְְִֵֶַַָָָָ
המזון אחר והלברכת אֹוכל ,לבית ׁשהיה וקרא בבית,אֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

חברֹו אכילתו לֹו עּמֹו,באמצע מצוה,לדּבר בעניני ויצא אפילו ְְֲִֵֵַָָ
המזוןלֹו ברכת לברך ּביתֹובלא הבית,לפתח לפתח מחוץ וחזר - ְְֵֶַַָ

סעודתו, מקֹומֹולמקום וׁשּנה אכילתו,הֹואיל צריבאמצע ְְִִִָָ
המזון,למפרע לבר ּׁשברכת מה שיצא אכלכבר על לפני ְְְֵֵֶַַַַַָָ

אכילתו, הראשון,ממקום במקומו לברכה ּומברוצריך ְְֵֵָוחֹוזר
סעודה]ּכּתחּלה  בתחילת רוצה הּמֹוציא ברכת[-כמו שהוא מה על ְִִַַָ

לאכול, סעּודתֹו.להמשיך ּגֹומר ּכ ְְֵַַָָואחר

אח חברים „. חבורה בני אנשים][- קבוצת כלומר, ׁשהיּות, ֲִֵֶָ
ביחדיֹוׁשבין, קבועים ויצאּווהיו סעודתם לאכל, באמצע ְְְֱִֶָֹ

ּכּלה  לקראת אֹו חתן פניהם,לקראת את לקבל שיצאו כלומר, - ְְִִַַַָָָ
הּניחּו השאירו]אם סעודתם ׁשם [- במקום חֹולה,- אֹו זקן ִִִֵֶָָ

וכלה, חתן לקראת לצאת ולא במקומם להישאר הם שדרכם הרי

למקֹומן  סעודתם,-חֹוזרין בו שקבעו הראשון וגֹומרין למקום ְְְְִִִָ

בה,סעּודתן  לברשהפסיקו צריכין ברכת ׁשנּיה פעםואינן ְְְְְִִִֵֵָָָָָ
נעקרו  שלא נחשב חברים] מקצת [שהשאירו כך ידי  שעל כיון המוציא,

סעודתם. פסקה ולא סעודתם, ׁשם מקביעות הּניחּו לא -ואם ְִִִָֹ
סעודתם  ו אדם במקום גמור, להפסק חשוב זה הרי יֹוצאין , ּכׁשהן ְְִֵֶָָ
סעודתם  ּברכה ממקום לברך למפרע צריכין צריכים כלומר, - ְְְְִִֵַַָָ

ברכת שהיא האכילה שאחרי לפני המזון,ברכה לצאת רשאים ואינם

ולברך, לחזור ישכחו שמא חֹוזריןשיברכו סעודתם ּוכׁשהן למקום ְְִֵֶ
לאכול, להמשיך רוצים ברכת לכּתחּלה ּברכה לברךצריכיןוהם - ְְְְִִִַָָָ

סעודה  בתחילת תמיד שמברכים כמו .המוציא,

אפילווכן‰. החבורהאםהדין לׁשתּיה בני מסּבין -היּו ְְְִִִִֵָָֻ
יין, לשתיית ּפרֹות כלומר, לאכילת שהם אֹו המינים, שבעת של ֲִֵַַ

ויצאו  אותם, שאכלו במקום אכילתם אחר לברך שצריכים דברים

במקום  אנשים מקצת השאירו ולא כלה לקראת או חתן לקראת

כיון  שיצאו, קודם המזון ברכת לברך שצריכים סעודתם, שאכלו

המׁשּנה  אכילתו מקֹומֹואת ׁשּכל באמצע לבית ּפסק מבית הרי ְְֲֵֶֶַַַָָ
ּולפיכ למפרע אכילתֹו, ברכה מבר לברך שצריך כלומר, - ְְְְֲִִֵֵַַָָָ

האכילה, ּׁשאכלשאחרי מה אכילתו,ל על ממקום שיוצא פני ֶַַַָ
ּומבר כמו לכּתחּלה ׁשנּיה פעםוחֹוזר ראשונה, ברכה [-כלומר, ְְְְְִִֵֵַָָָ

אכילה] צריבתחילת ׁשהּוא מה את והמׁשּנהלאכל.עוד על ְְֱִֶֶֶַַַָָֹ
אכילתו מקֹומֹו לפּנהבאמצע לזוויתמּפּנה מזויות אחד - ּבבית ְְְִִִִֶַָָָ

אחד, בחדר כלומר, -,ּולבר לחזר צרי רואה אינֹו שהוא שכיון ְֲִֵֵַָָֹ
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ג  שהה :הלכה אם שדווקא ס"ח), קעח (סי' הרב בשו"ע כתב
אמנם  בסעודה. להפסק חשוב בדברים, והפליג למקומו חוץ הרבה
הרבה  שהה לא אם שגם וסובר חולק סק"ב) (שם ברורה במשנה

בסעודה  להפסק חשוב למקומו, מיד לחזור בדעתו צריך .והיה
למפרע. במשנה לברך [וראה ס"א). קעח (סי' בשו"ע פסק וכן

כשרוצה  לכתחילה אבל בדיעבד, הוא זה שדין סק"ז) (שם ברורה
לא  אם בדיעבד רק שיצא, לפני המזון ברכת יברך ממקומו, לצאת

המזון] ברכת יברך כשחוזר ממקומו, שיצא לפני מתחילה .בירך
שרוצה  מה על רק לברך צריך מקומו שינה שאם פסק, והרמ"א
שאינם  בדברים דווקא זה וכל אכל, שכבר מה על לא אבל לאכול,
שיכול  פירות, או משקין [כגון במקומם לאחריהם ברכה צריכים

דברים  אכל אם אבל אחר], במקום גם אכילתם לאחר לברך
אפילו  לברך צריך אינו פת, כגון במקומם לאחריהם ברכה הצריכים
השאיר  אם לעניין ד) (הלכה להלן וראה לאכול . שעומד מה על

שאכלו. במקום מהסועדים מקצת

ד  כלה.:הלכה לקראת או חתן (סי'לקראת הרב בשו"ע וכתב
יקיימה  לא [שאם עוברת מצווה לצורך שיצאו שדווקא ס"ו), קעח

מקצת  שהשאירו מה מועיל מכן] לאחר לקיימה יוכל לא עכשיו
זה  הרי עוברת שאינה מצווה לצורך אבל סעודתם, במקום אנשים
ס"ק  (שם ברורה ובמשנה לברך. וצריכים הרשות, לדבר שיצאו כמו
יצאו  אם וגם בדווקא, זה אין וכלה חתן לקראת שיצאו כתב, יג)

לברך  צריך אינו הרשות וכו'..לדבר הניחו לא (סי'ואם והרמ"א
ס"ב) אחריהם קעח ברכה צריכים שאינם דברים אכל שאם פסק,

במקום  מהסועדים מקצת השאיר לא והוא פירות], [כגון במקומם

אבל  לאכול, שעומד מה על ראשונה ברכה רק לברך צריך  שאכלו,

מקצת  השאיר שהוא ובאופן אכל. שכבר מה על אחרונה ברכה לא

במקומם  אחריהם ברכה שצריכים דברים שאכל או מהסועדים,

לברך  צריך אינו מהסועדים, מקצת השאיר שלא אפילו פת] [כגון

מלאכול  דעתו הסיח שאם אלא ראשונה. ברכה לא ואפילו כלל,

לכתחילה  אמנם שיאכל. מה על המוציא ברכת לברך צריך עוד,

ברכה  בלא סעודתו ממקום יצא ס"ג).לא (שם הרב בשו"ע וראה

לאחריהם  ברכה הטעונים 'דברים בכלל שהם נוספים דברים

קע"ח  לסימן ברורה המשנה בהקדמת עוד [ועיין במקומם'

שינוי  בעניין והפוסקים הראשונים מחלוקת בעניין בהרחבה

מקום].

ה  שאומר,:הלכה מי יש בשם ס"ג) קעח (סי' השו"ע כתב

לאכול  רוצה והוא פירות של אילנות בה שיש בשדה שהנמצא

בשעה  דעתו היתה אם שם, שיש ואילן אילן כל של מפירות

האילנות, שאר מפירות גם לאכול אחד אילן פירות על שבירך

לז), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב כולם. על לברך צריך אינו

מחיצות, מוקפת השדה אם דווקא אמור זה שדין סוברים שיש

בשדה  שמדובר סוברים ויש אחד. כמקום הכל חשוב זה ידי שעל

מועילה  ברכה בשעת מחשבתו זאת ובכל מחיצות, מוקפת .שאינה

לא  אחרת בשדה שנמצאים פירות שעל (שם), השו"ע והוסיף

ששני  ואפילו ואילן, אילן כל על לברך וצריך מחשבה, מועילה

שדין  לט), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב לזה. זה קרובים השדות

במחיצות. מוקפים אינם השדות אם גם אמור זה
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להפסק  חשוב זה אין עליו, שאכל השולחן סעודתו אכלאם.את ַָ
מזרח]ּבמזרחּה בצד דברים ּתאנה,עץׁשל[- אכל אם בין ְְְִֵֶָָָ

ובין  אותם, שאכלו במקום אחריהם לברך דברים שצריכים אכל אם

אותם, שאכלו במקום אחריהם לברך צריכים להמשיך ּובאשאינם ָ
ּבמערבּה מערב]לאכל בצד אכל [- אם הדין והוא עץ, אותו של ְֱֲֶַָָֹ

הרי  הדרומי, בצידה לאכול להמשיך ובא תאנה עץ של הצפוני בצד

ּולברהוא לחזר תאנה ,צרי של ומערבה שמזרחה ואפילו ְֲִֵַָָֹ
למערבה, מזרחה בין מפסיקה שהתאנה מכיון אך לזה, זה סמוכים

נחשב  כזה קל שינוי אפילו ולפיכך הראשון, מקומו את רואה ואינו

סעודתו  באמצע לבית מבית מקומו ששינה .כמו
.Âהּפתאם על הואּבר הרי 'המוציא' את מברכה ּפטרברכת ֵֵַַַַָ

הּפרּפרּיֹות  ליפתן],ּכל מיני הוא[- [-ׁשאֹוכליןשהרגילות ְְְִִֶַַָ
עשויההּפת,את ּבהןשמלפתים] ּתבׁשילשהיא מירקות מּמיני - ְִִִֵֶַַַָ

האדמה', פרי 'בורא שברכתם שברכתם ּופרֹות וקטניות מפירות או - ֵ
העץ', פרי אם 'בורא אבל ּבהן. הּפרּפרת ּברוכּיֹוצא על ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הפירות], על העץ' פרי 'בורא או התבשיל על האדמה' פרי ֹלא ['בורא
הּפת  את דברים,ּפטר לשאר טפלה אינה שהפת 'המוציא', שברכתה ֶַַַָ

בהם. הפת את לאכול הרגילות קדרה אםואין מעׂשה על ְֲֵֵֵֵַַָּבר
שנתבשל] דגן ממיני העשוי אחר מאכל מין או וגריסים [-דייסה

הוא הרי מזונות', מיני 'בורא הּתבׁשיל מברכה ּפטרשברכתו את ְִֶַַַָ
האדמה'. פרי 'בורא שברכתם וכדומה, וקטניות מירקות כן ו שעשוי ְ

הּתבׁשיל על ּבר הואאם הרי האדמה', פרי את ּפטר'בורא ְִִֵֵַַַַָ
קדרה ה  מזונות'מעׂשה מיני 'בורא .שברכתו ְֲֵֵַָ

.Êּבלּבֹו מּלׁשּתֹות ּגמר אֹו דעתו מּלאכל שסילק כלומר, - ְְֱִִִִֶַָֹ
עוד  ולשתות לאכול רוצה שאינו בליבו נמל,והחליט ּכ ְְִַַַָואחר

ורוצה התחרט] ולׁשּתֹות [- נוספת,לאכל ׁשּלא פעם ּפי על אף ְְֱִִֶֶַַֹֹ
הוא מקֹומֹואתׁשּנה הרי שם, שאכל ּומברהראשון ברכה חֹוזר ְְִֵֵָָ

נוספת. פעם לאכול רוצה שהוא מה על ּגמר ראשונה לא ְִַָֹואם
לשתות,ּבלּבֹו או לאכול לחזר היתהאּלאלהפסיק ּדעּתֹו ְְֲִֶַַָֹ

לאכל  אֹו נוספת,ולׁשּתֹות הואאפּלּופעם או ּפסק אם מלאכול ְְֱֲִִֶַָֹ
לברמלשתות צרי אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום מה ׁשנּיה פעםּכל על ְְִִֵֵַָָָָֻ

נוספת  פעם לאכול רוצה .שהוא

.Áׁשֹותין ּבֹואּוייןהיּו אֹו הּמזֹון, ּברּכת ּונבר ּבֹואּו ואמרּו ְְְְִִֵַַָָָָ
הּיֹום  קּדּוׁש ואמרו ּונקּדׁש קידוש, לעשות שאפשר הזמן שהגיע - ְִֵַַ

היום  קידוש ונקדש האלובואו האופנים בשני לׁשּתֹות , להם ְֱִֶֶַָנאסר
נוספת] פעם ראשונה ברכה שיברכו [ואפילו אמירתם לאחר ַעד עוד

המזוןׁשּיברכּו יקּדׁשּוברכת מעבירים אֹו שאין לפי היום, קידוש ְְְְֶַָ
שמכיון  כלומר, המצוות, קידוש על וזמן המזון ברכת זמן שהגיע

לעכבם. לו ולׁשּתֹותאסור לחזר רצּו ׁשּיברכּוייןואם קדם ְְְְְֲִִֶֶַָָֹֹ
המזון  יקּדׁשּוברכת היום,אֹו רּׁשאין קידוש ׁשאינן ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַָָ

הדין, מעיקר כן על לעשות אף אם עוד, מלשתות דעתם הסיחו שהרי

הם הרי לשתות באים הם כן ּולברפי לחזר ּפרי צריכין ּבֹורא ְְְֲִִִֵֵַָֹ
ּתחּלה  לשתות,הּגפן עתה רוצים שהם היין ּכעל יׁשּתּו.ואחר ְְְִִֶֶַַַָָ

אם ולא אבל שבת, מוצאי לזמן סמוך שבת בסעודת יין שתו הם ֲִָ
שבת ובמוצאי שבת, מוצאי עד לשתות ונבּדיל גמרו ּבֹואּו ,אמרּו ְְְִַָ

לשתות, לשוב עתה ּולברורוצים לחזר צריכין פרי אין בורא ְְֲִִֵֵַָֹ
יכול  שבת במוצאי בשתייתו להמשיך ורצה ששותה מי  שהרי הגפן,

חייבים  שאינם ומכיון מיד, להבדיל צריך ואינו שתייתו להמשיך

'בואו  שאמרו מה להפסק חשוב זה אין להבדיל, בשביל להפסיק

.ונבדיל'
.Ëמסּבין יחדיוהיּו אנשים יין כמה מין ,לׁשּתֹות להן ּובא ְְִִִִֶַָָָֻ

סוג] אחר [- מונח יין השני המין היה ולא ששתו, הראשון מהיין ִֵַַ
לפניהם, ׁשֹותיןמתחילה ׁשהיּו בצבעּכגֹון שהוא אדם יין ְִֶָָֹ

כצבע והביאּו נראה שהוא כך כדי עד ביותר אדום שהוא יין להם ְִֵ
בטעמם,ׁשחר  שווים שהם פי על ייןאֹואף שותים יׁשן שהיו ָָָֹ

ייןוהביאּו פי שהואחדׁשלהם על אף הישן, מן משובח פחות ְִֵָָ
במראם, שווים הּייןשהם ּברּכת לבר צריכין 'בורא אינן -] ְְְִִִִֵֵַַַָָ

הגפן'] ׁשנּיה,פרי היא ּפעם הרי בתחילה שבירכו היין שברכת כיון ְִַַָ
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ו  וכו'.:הלכה הפת על ס"א),בירך קעז (סי' השו"ע וכתב
מברכה  נפטרים אינם הסעודה מחמת באים שאינם שדברים
אחרונה  מברכה נפטרים אך הפת, שעל המוציא בברכת ראשונה

המזון  בהן..בברכת וכיוצא ופירות תבשיל (סי'ממיני והשו"ע
שהודבקו  מאוד דקים לחם פירורי היא שפרפרת כתב, ס"א) קעו
שהם  סק"א), (שם ברורה במשנה וביאר וכדומה. דבש ידי על

מזונות. שברכתם שאם דברים ס"ג), קעו (סי' הרב בשו"ע כתב
אינו  כך, שאחר לאכילה הלב את להמשיך כדי הפרפרת את אכל
את  אכל אם אבל המזון, בברכת ונפטר הפרפרת על לברך צריך
אחריה  לברך צריך הלב, את לגרור ולא בלבד לתענוג הפרפרת
הדין  שכן כתב, סק"ב) (שם ברורה ובמשנה אחרונה. ברכה
שבירך  עד אחרונה ברכה בירך לא אם בדיעבד אבל לכתחילה,

חוב  ידי יצא המזון המזון.ברכת בברכת תו

ח  וכו'.:הלכה ונברך בואו ואמרו שותין קעט היו (סי' והשו"ע
פו, (חולין והר"ן אלא) ד"ה א מב, (ברכות יונה מרבינו הביא ס"א)
כל  אכילה ולגבי השתיה, מדין שונה אכילה שדין ומודה), ד"ה ב

וכתב  ולברך. לחזור צריך אינו אחרונים למים ידיו נטל שלא זמן
יחזור  שלא לכתחילה שייזהר ה"ג) (פ"ה הנהנין ברכות בסדר

מברך  אינו אוכל אם אבל וכו'.לאכול, ולשתות לחזור רצו ואם
ולברך. לחזור שאם צריכין כתב, סי"ד) רעא (סי' הרב ובשו"ע

ולברך  לחזור צריכים אינם קידוש של הכוס על מיד מקדשים הם
בתחילת  שבירכו בברכה חובתם ידי ויוצאים הגפן, פרי בורא

וכו'..השתייה  ונבדיל בואו אמרו אם ברורה אבל במשנה וכתב
אבל  הסעודה, בתוך שותה היה אם דווקא שזה סק"ז), רצט (סי'
ולברך  לחזור צריך ונבדיל' 'בואו ואמר בלבד בשתייה עסק .אם

ולברך. לחזור צריך מי אין שיש כתב ס"ב) רצט (סי' ובשו"ע
ולברך. לחזור שצריך וסובר זה על שחולק

ט  אחד :הלכה ממין יין שגם ס"ו), קעה (סי' השו"ע כתב
הטוב  עליו ומברכים מינים, כשני חשוב חביות בשתי שמונח
יום  ארבעים בתוך כלים לשני אותם שחילקו ובתנאי והמטיב,
בטעמו. מהם אחד כל להשתנות יכול [שאז בצירתם משעת

טז)] ס"ק (שם וכו'..משנ"ב אחר מין להם הרב ובא ובשו"ע

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

כך, אחר שבאים היינות כל את שינוי מברכין הםאבלפוטרת על ְְֲִָָ
היין והּמטיב'מין הּטֹוב העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לאחרים  'והמטיב' לו 'הטוב' כלומר, -.

.Èמּכל אכל על מברכין ו מיניאין על לא כן האכלים ְְְֳִִִֵֶַַָָָָֹֹ
מּכל לפניו מינימׁשקה ׁשּיבֹוא עד מועיל הּמׁשקין ולא ממש, ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

עליו  דעתו היתה ברכה.אם ּברבשעת ּכעליוואם ואחר ְְִֵֵַַָ
מה לפניו,אותוהביאּו על שבירך מה לבטלה ברכה חשוב זה הרי ְִֵָָ

והוא  לפניו, היו ּולברשלא לחזר אם .עליהם צרי הדין וכן ְֲִֵַָָֹ
לאכלואכלבידונטל ו כדי עליו, כך ּובר מּידֹואחר נפל ְִֵֵֶַַָָָָָֹ

נהר, ׁשטפֹו אֹו משאר ונׂשרף גם לאכול בדעתו היה ולא ְְְִַָָָ
הוא  הרי  לאכול רוצה הוא אם אוכלנֹוטלהמאכלים. אחר בידו  ֵֵַ

עליו, ּומבר ׁשוחֹוזר ּפי על האחר אף מאֹותֹוהאוכל הּוא ְְִֵֵֵֶַַָָָ
תחילה הּמין  עליו שבירך ּכבֹוד ממש ׁשם ּברּו' לֹומר וצרי . ְְִִֵַַָָ

ראׁשֹונה  ּברכה על לעֹולם' או מלכּותֹו שנשרף מה על שבירך ְְְִַַָָָָ
בנהר, להֹוציא שנשטף ׁשּלא לבּטלה,בפיו ּכדי ׁשמים ועל ׁשם ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

שם  את ומהדר משבח הוא הרי וכו'' כבוד שם 'ברוך אומר שהוא ידי

לבטלה. שמים שם שהוציא חשוב ואינו שהוציא, אדם ה' ֵָָעֹומד
הּמים  אּמת מים,על שם שזורמים תעלה שפת על כלומר -ּומבר ְִֵַַַַַָ

ּבׁשעת מהמים,וׁשֹותה שהכל לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים ּפי על אף ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּׁשתהסיום הּמים אינן נתּכּון עתה,הּברכה ׁשּלכ מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אחר מּתחּלה  שיבואו המים את ישתה שהוא התכוון שהוא כלומר, - ְִִָ
ברכתו  היתה ועליהם כך, אחר יבואו שהם שבהכרח מכיון .כך,

.‡È ּדבריםּבתֹו להיות והםהּסעּודה,כדיהּבאים רגילים ְְְְִִֵַַָָָ
הּסעּודה באים לאוכלם מחמת שרגילים דברים שהם כלומר, - ְֲֵַַָ

לבדם, לאוכלם דרך ואין הלחם, עם לא דווקא ּברכה צריכין ְְִִֵָָָֹאינן
לאחריהם, ולא בשביל לפניהם גדול צורך הם אלו שדברים כיון ְְְֲִֵֵֶֶַֹ

ׁשהסעודה, הּמֹוציא ּברּכת הּמזֹון מברך אּלא ּוברּכת ּבּתחּלה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
הםּבסֹוףמברך ׁש הרי [-ׁשהּכל כיוןהּכל,אתּפֹוטריןהסעודה ְְִֶֶַַֹֹ

הסעודה], מחמת הבאים הדברים לּסעּודה כל הלחם,טפלה של ְְֵַָָ

הסעודה. עיקר ׁשאינןשהיא הּסעּודה באיםּודברים -מחמת ְְֲִֵֵֶַַָָָ
במשך כלומר, אלא הלחם, עם לאוכלם רגילים שאין דברים שהם

אפילו וכדומה, ורימונים תמרים כמו לבדם, ּבתֹוהם ׁשהיום ּבאּו ְֶָ
הםהּסעּודה, צריכים]טעּוניןהרי לפניהם,[- אם ואפילו ּברכה ְְְְִִֵֶַָָָ

ברכת  בכלל אינם המוציא, כשבירך בתחילה עליהם דעתו היתה

הלחם, על שבירך כמו המוציא לסעודה כך כל גדול צורך שאינם כיון

הסעודה, מחמת הבאים לאחריהם,דברים ּברכה טעּונין ְְְְֲִֵֵֶַָָואין
הסעודה. כדי תוך באו שהם כיון אותם, פוטרת המזון שברכת משום

הּסעּודה  לאחר הּבאים לאכול ּודברים שסיימו אחרי כלומר, - ְְְִִַַַַָָָ
שנטלו  [לפני המזון ברכת שמברכים לפני ממנו, ובדלו הלחם את

אחרונים], במים באיםּביןידיהם להיות רגילים מחמת שהם ֲֵֵַ
הסעודה,הּסעּודה  בסוף פיו את להמתיק כדי שאוכלם ׁש- הם ּבין ְֵֶַָ

באיםלא להיות הּסעּודה,רגילים הםמחמת ּברכה הרי טעּונין ְְְֲִֵַַָָָֹ
ו גם שוב לאחריהם,גם לפניהם הלחם את מלאכול שפסקו שכיון ְְְֲִֵֵֶֶַ

שלא  אכלם כאילו חשוב זה והרי ללחם, טפלים המאכלים מיני כל אין

הסעודה  .בתוך

.·Èו סעודת ּב טֹובים, וימים הּדם כן ׁשּבתֹות הּקזת ּבסעּודת ְְְִִִִַַַַַָָָָ
רפואה, בשביל דם שהקיז לאחר סעודה שאוכל שאוכל כן ו - בסעודה ְ

מן ׁשּיצא ּבהן,ביתּבעת וכּיֹוצא בהםהּמרחץ, ׁשאדם שהדרך ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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והמטיב  הטוב מברך שהוא כתב, הט"ו) פי"ב הנהנין ברכות (סדר

על  לפניו מתחילה שניהם מונחים היו שהם באופן אפילו

השני  היין על גם הגפן ברכת בעת היתה ודעתו ישן .השולחן, או
וכו'. חדש שינוי והביאו כל שעל פסק, ס"ב) קעה (סי' והשו"ע

שהשני  יודע לא הוא אם אפילו והמטיב, הטוב מברכים יין

וכתב  מהראשון. גרוע השני שאין ובתנאי הראשון, מן משובח

וביאר  ישן. ואחד חדש אחד שיין באופן גם כן שהדין הרמ"א

אבל  לישן חדש משינוי שדווקא סק"י), (שם ברורה במשנה

טוב  שהחדש לו ידוע כן אם אלא מברך, אינו לחדש מישן בשינוי

הישן. כמו

י  וכו'.:הלכה ומברך וחוזר אחר נוטל וכו' אוכל נטל
עוד  לפניו היה אם שאפילו פסק, ס"ו) רו  (סי' והשו"ע

ולברך. לחזור צריך כן גם בידו, החזיק שהוא המין מאותו

ובש  עליו. דעתו היתה שלא באופן רק שזה כתב ו"ע והרמ"א

כל  על בפירוש דעתו הייתה שאפילו כתב, סי"א) (שם הרב

הלכה  בביאור [וראה מועיל זה אין לפניו, מונח שהיה מה

בזה]. השו"ע דעת מהי שביאר רק) הרב (ד"ה בשו"ע כתב

שהיה  הראשון האוכל על שבירך בשעה שאם סי"א), רו (סי'

סתמית  דעתו הייתה אלא כלל, דעה לו הייתה לא לאכול בדעתו

לפניו  מונח שהיה מה על גם חלה הברכה אין מסוימת, כוונה ללא

הברכה. בשעת שבידו מה על אלא הברכה, בשעת השולחן על
הברכה  כזה שבאופן כתב, כו) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם

השולחן. על לפניו מונח שהיה מה על גם חלה

יא  וכו'.:הלכה הסעודה מחמת והם וכו' בשו"ע דברים וכתב
לחם, בלא עתה שאוכלם באופן גם הוא זה שדין ס"א), קעז (סי'
(שם  הרב בשו"ע וכתב לחם. גם בסעודתו אכל מקום שמכל אלא
אוכל  והוא לחם, לאכול חפץ שאינו באופן להסתפק שיש ס"א),
נפטרים  הם אם המאכלים, שאר את לפטור בכדי רק לחם מעט

(סק"ג) ברורה במשנה בזה שכתב מה וראה ודברים .בברכתה.
לפניהם. ברכה טעונין וכו' זה שאינן שדין (שם), בשו"ע וכתב

וסוף  בתחילת אם אבל לחם, בלי לגמרי אותם אוכל אם דווקא
אוכלם  הוא שבאמצע אפילו לחם, עם אותם אכל  מהם אכילתו

ברורה  במשנה וראה לפניהם. אפילו לברך צריך אינו לחם, בלי
בזה. דינים חילוקי (סק"חֿי)

יב  וכו'.:הלכה היין על סעודתו קובע שאדם וכו' בשבתות
יין  לשתות רגיל הוא שאם ס"ה), קעד (סי' הרב בשו"ע וכתב
היין  על בפירוש דעתו שיהיה צריך אין בחול גם סעודתו בתוך

שלא  לזה מועילה סתמית דעה וגם הסעודה, בתוך ישתה שהוא
סק"ז), (שם ברורה במשנה וכתב הסעודה. בתוך לברך יצטרך
שנפטר  המזון ברכת קודם המזון שלאחר היין לגבי גם הדין שהוא
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להפסק  חשוב זה אין עליו, שאכל השולחן סעודתו אכלאם.את ַָ
מזרח]ּבמזרחּה בצד דברים ּתאנה,עץׁשל[- אכל אם בין ְְְִֵֶָָָ

ובין  אותם, שאכלו במקום אחריהם לברך דברים שצריכים אכל אם

אותם, שאכלו במקום אחריהם לברך צריכים להמשיך ּובאשאינם ָ
ּבמערבּה מערב]לאכל בצד אכל [- אם הדין והוא עץ, אותו של ְֱֲֶַָָֹ

הרי  הדרומי, בצידה לאכול להמשיך ובא תאנה עץ של הצפוני בצד

ּולברהוא לחזר תאנה ,צרי של ומערבה שמזרחה ואפילו ְֲִֵַָָֹ
למערבה, מזרחה בין מפסיקה שהתאנה מכיון אך לזה, זה סמוכים

נחשב  כזה קל שינוי אפילו ולפיכך הראשון, מקומו את רואה ואינו

סעודתו  באמצע לבית מבית מקומו ששינה .כמו
.Âהּפתאם על הואּבר הרי 'המוציא' את מברכה ּפטרברכת ֵֵַַַַָ

הּפרּפרּיֹות  ליפתן],ּכל מיני הוא[- [-ׁשאֹוכליןשהרגילות ְְְִִֶַַָ
עשויההּפת,את ּבהןשמלפתים] ּתבׁשילשהיא מירקות מּמיני - ְִִִֵֶַַַָ

האדמה', פרי 'בורא שברכתם שברכתם ּופרֹות וקטניות מפירות או - ֵ
העץ', פרי אם 'בורא אבל ּבהן. הּפרּפרת ּברוכּיֹוצא על ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הפירות], על העץ' פרי 'בורא או התבשיל על האדמה' פרי ֹלא ['בורא
הּפת  את דברים,ּפטר לשאר טפלה אינה שהפת 'המוציא', שברכתה ֶַַַָ

בהם. הפת את לאכול הרגילות קדרה אםואין מעׂשה על ְֲֵֵֵֵַַָּבר
שנתבשל] דגן ממיני העשוי אחר מאכל מין או וגריסים [-דייסה

הוא הרי מזונות', מיני 'בורא הּתבׁשיל מברכה ּפטרשברכתו את ְִֶַַַָ
האדמה'. פרי 'בורא שברכתם וכדומה, וקטניות מירקות כן ו שעשוי ְ

הּתבׁשיל על ּבר הואאם הרי האדמה', פרי את ּפטר'בורא ְִִֵֵַַַַָ
קדרה ה  מזונות'מעׂשה מיני 'בורא .שברכתו ְֲֵֵַָ

.Êּבלּבֹו מּלׁשּתֹות ּגמר אֹו דעתו מּלאכל שסילק כלומר, - ְְֱִִִִֶַָֹ
עוד  ולשתות לאכול רוצה שאינו בליבו נמל,והחליט ּכ ְְִַַַָואחר

ורוצה התחרט] ולׁשּתֹות [- נוספת,לאכל ׁשּלא פעם ּפי על אף ְְֱִִֶֶַַֹֹ
הוא מקֹומֹואתׁשּנה הרי שם, שאכל ּומברהראשון ברכה חֹוזר ְְִֵֵָָ

נוספת. פעם לאכול רוצה שהוא מה על ּגמר ראשונה לא ְִַָֹואם
לשתות,ּבלּבֹו או לאכול לחזר היתהאּלאלהפסיק ּדעּתֹו ְְֲִֶַַָֹ

לאכל  אֹו נוספת,ולׁשּתֹות הואאפּלּופעם או ּפסק אם מלאכול ְְֱֲִִֶַָֹ
לברמלשתות צרי אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום מה ׁשנּיה פעםּכל על ְְִִֵֵַָָָָֻ

נוספת  פעם לאכול רוצה .שהוא

.Áׁשֹותין ּבֹואּוייןהיּו אֹו הּמזֹון, ּברּכת ּונבר ּבֹואּו ואמרּו ְְְְִִֵַַָָָָ
הּיֹום  קּדּוׁש ואמרו ּונקּדׁש קידוש, לעשות שאפשר הזמן שהגיע - ְִֵַַ

היום  קידוש ונקדש האלובואו האופנים בשני לׁשּתֹות , להם ְֱִֶֶַָנאסר
נוספת] פעם ראשונה ברכה שיברכו [ואפילו אמירתם לאחר ַעד עוד

המזוןׁשּיברכּו יקּדׁשּוברכת מעבירים אֹו שאין לפי היום, קידוש ְְְְֶַָ
שמכיון  כלומר, המצוות, קידוש על וזמן המזון ברכת זמן שהגיע

לעכבם. לו ולׁשּתֹותאסור לחזר רצּו ׁשּיברכּוייןואם קדם ְְְְְֲִִֶֶַָָֹֹ
המזון  יקּדׁשּוברכת היום,אֹו רּׁשאין קידוש ׁשאינן ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַָָ

הדין, מעיקר כן על לעשות אף אם עוד, מלשתות דעתם הסיחו שהרי

הם הרי לשתות באים הם כן ּולברפי לחזר ּפרי צריכין ּבֹורא ְְְֲִִִֵֵַָֹ
ּתחּלה  לשתות,הּגפן עתה רוצים שהם היין ּכעל יׁשּתּו.ואחר ְְְִִֶֶַַַָָ

אם ולא אבל שבת, מוצאי לזמן סמוך שבת בסעודת יין שתו הם ֲִָ
שבת ובמוצאי שבת, מוצאי עד לשתות ונבּדיל גמרו ּבֹואּו ,אמרּו ְְְִַָ

לשתות, לשוב עתה ּולברורוצים לחזר צריכין פרי אין בורא ְְֲִִֵֵַָֹ
יכול  שבת במוצאי בשתייתו להמשיך ורצה ששותה מי  שהרי הגפן,

חייבים  שאינם ומכיון מיד, להבדיל צריך ואינו שתייתו להמשיך

'בואו  שאמרו מה להפסק חשוב זה אין להבדיל, בשביל להפסיק

.ונבדיל'
.Ëמסּבין יחדיוהיּו אנשים יין כמה מין ,לׁשּתֹות להן ּובא ְְִִִִֶַָָָֻ

סוג] אחר [- מונח יין השני המין היה ולא ששתו, הראשון מהיין ִֵַַ
לפניהם, ׁשֹותיןמתחילה ׁשהיּו בצבעּכגֹון שהוא אדם יין ְִֶָָֹ

כצבע והביאּו נראה שהוא כך כדי עד ביותר אדום שהוא יין להם ְִֵ
בטעמם,ׁשחר  שווים שהם פי על ייןאֹואף שותים יׁשן שהיו ָָָֹ

ייןוהביאּו פי שהואחדׁשלהם על אף הישן, מן משובח פחות ְִֵָָ
במראם, שווים הּייןשהם ּברּכת לבר צריכין 'בורא אינן -] ְְְִִִִֵֵַַַָָ

הגפן'] ׁשנּיה,פרי היא ּפעם הרי בתחילה שבירכו היין שברכת כיון ְִַַָ
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ו  וכו'.:הלכה הפת על ס"א),בירך קעז (סי' השו"ע וכתב
מברכה  נפטרים אינם הסעודה מחמת באים שאינם שדברים
אחרונה  מברכה נפטרים אך הפת, שעל המוציא בברכת ראשונה

המזון  בהן..בברכת וכיוצא ופירות תבשיל (סי'ממיני והשו"ע
שהודבקו  מאוד דקים לחם פירורי היא שפרפרת כתב, ס"א) קעו
שהם  סק"א), (שם ברורה במשנה וביאר וכדומה. דבש ידי על

מזונות. שברכתם שאם דברים ס"ג), קעו (סי' הרב בשו"ע כתב
אינו  כך, שאחר לאכילה הלב את להמשיך כדי הפרפרת את אכל
את  אכל אם אבל המזון, בברכת ונפטר הפרפרת על לברך צריך
אחריה  לברך צריך הלב, את לגרור ולא בלבד לתענוג הפרפרת
הדין  שכן כתב, סק"ב) (שם ברורה ובמשנה אחרונה. ברכה
שבירך  עד אחרונה ברכה בירך לא אם בדיעבד אבל לכתחילה,

חוב  ידי יצא המזון המזון.ברכת בברכת תו

ח  וכו'.:הלכה ונברך בואו ואמרו שותין קעט היו (סי' והשו"ע
פו, (חולין והר"ן אלא) ד"ה א מב, (ברכות יונה מרבינו הביא ס"א)
כל  אכילה ולגבי השתיה, מדין שונה אכילה שדין ומודה), ד"ה ב

וכתב  ולברך. לחזור צריך אינו אחרונים למים ידיו נטל שלא זמן
יחזור  שלא לכתחילה שייזהר ה"ג) (פ"ה הנהנין ברכות בסדר

מברך  אינו אוכל אם אבל וכו'.לאכול, ולשתות לחזור רצו ואם
ולברך. לחזור שאם צריכין כתב, סי"ד) רעא (סי' הרב ובשו"ע

ולברך  לחזור צריכים אינם קידוש של הכוס על מיד מקדשים הם
בתחילת  שבירכו בברכה חובתם ידי ויוצאים הגפן, פרי בורא

וכו'..השתייה  ונבדיל בואו אמרו אם ברורה אבל במשנה וכתב
אבל  הסעודה, בתוך שותה היה אם דווקא שזה סק"ז), רצט (סי'
ולברך  לחזור צריך ונבדיל' 'בואו ואמר בלבד בשתייה עסק .אם

ולברך. לחזור צריך מי אין שיש כתב ס"ב) רצט (סי' ובשו"ע
ולברך. לחזור שצריך וסובר זה על שחולק

ט  אחד :הלכה ממין יין שגם ס"ו), קעה (סי' השו"ע כתב
הטוב  עליו ומברכים מינים, כשני חשוב חביות בשתי שמונח
יום  ארבעים בתוך כלים לשני אותם שחילקו ובתנאי והמטיב,
בטעמו. מהם אחד כל להשתנות יכול [שאז בצירתם משעת

טז)] ס"ק (שם וכו'..משנ"ב אחר מין להם הרב ובא ובשו"ע
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כך, אחר שבאים היינות כל את שינוי מברכין הםאבלפוטרת על ְְֲִָָ
היין והּמטיב'מין הּטֹוב העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לאחרים  'והמטיב' לו 'הטוב' כלומר, -.

.Èמּכל אכל על מברכין ו מיניאין על לא כן האכלים ְְְֳִִִֵֶַַָָָָֹֹ
מּכל לפניו מינימׁשקה ׁשּיבֹוא עד מועיל הּמׁשקין ולא ממש, ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

עליו  דעתו היתה ברכה.אם ּברבשעת ּכעליוואם ואחר ְְִֵֵַַָ
מה לפניו,אותוהביאּו על שבירך מה לבטלה ברכה חשוב זה הרי ְִֵָָ

והוא  לפניו, היו ּולברשלא לחזר אם .עליהם צרי הדין וכן ְֲִֵַָָֹ
לאכלואכלבידונטל ו כדי עליו, כך ּובר מּידֹואחר נפל ְִֵֵֶַַָָָָָֹ

נהר, ׁשטפֹו אֹו משאר ונׂשרף גם לאכול בדעתו היה ולא ְְְִַָָָ
הוא  הרי  לאכול רוצה הוא אם אוכלנֹוטלהמאכלים. אחר בידו  ֵֵַ

עליו, ּומבר ׁשוחֹוזר ּפי על האחר אף מאֹותֹוהאוכל הּוא ְְִֵֵֵֶַַָָָ
תחילה הּמין  עליו שבירך ּכבֹוד ממש ׁשם ּברּו' לֹומר וצרי . ְְִִֵַַָָ

ראׁשֹונה  ּברכה על לעֹולם' או מלכּותֹו שנשרף מה על שבירך ְְְִַַָָָָ
בנהר, להֹוציא שנשטף ׁשּלא לבּטלה,בפיו ּכדי ׁשמים ועל ׁשם ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

שם  את ומהדר משבח הוא הרי וכו'' כבוד שם 'ברוך אומר שהוא ידי

לבטלה. שמים שם שהוציא חשוב ואינו שהוציא, אדם ה' ֵָָעֹומד
הּמים  אּמת מים,על שם שזורמים תעלה שפת על כלומר -ּומבר ְִֵַַַַַָ

ּבׁשעת מהמים,וׁשֹותה שהכל לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים ּפי על אף ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּׁשתהסיום הּמים אינן נתּכּון עתה,הּברכה ׁשּלכ מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אחר מּתחּלה  שיבואו המים את ישתה שהוא התכוון שהוא כלומר, - ְִִָ
ברכתו  היתה ועליהם כך, אחר יבואו שהם שבהכרח מכיון .כך,

.‡È ּדבריםּבתֹו להיות והםהּסעּודה,כדיהּבאים רגילים ְְְְִִֵַַָָָ
הּסעּודה באים לאוכלם מחמת שרגילים דברים שהם כלומר, - ְֲֵַַָ

לבדם, לאוכלם דרך ואין הלחם, עם לא דווקא ּברכה צריכין ְְִִֵָָָֹאינן
לאחריהם, ולא בשביל לפניהם גדול צורך הם אלו שדברים כיון ְְְֲִֵֵֶֶַֹ

ׁשהסעודה, הּמֹוציא ּברּכת הּמזֹון מברך אּלא ּוברּכת ּבּתחּלה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
הםּבסֹוףמברך ׁש הרי [-ׁשהּכל כיוןהּכל,אתּפֹוטריןהסעודה ְְִֶֶַַֹֹ

הסעודה], מחמת הבאים הדברים לּסעּודה כל הלחם,טפלה של ְְֵַָָ

הסעודה. עיקר ׁשאינןשהיא הּסעּודה באיםּודברים -מחמת ְְֲִֵֵֶַַָָָ
במשך כלומר, אלא הלחם, עם לאוכלם רגילים שאין דברים שהם

אפילו וכדומה, ורימונים תמרים כמו לבדם, ּבתֹוהם ׁשהיום ּבאּו ְֶָ
הםהּסעּודה, צריכים]טעּוניןהרי לפניהם,[- אם ואפילו ּברכה ְְְְִִֵֶַָָָ

ברכת  בכלל אינם המוציא, כשבירך בתחילה עליהם דעתו היתה

הלחם, על שבירך כמו המוציא לסעודה כך כל גדול צורך שאינם כיון

הסעודה, מחמת הבאים לאחריהם,דברים ּברכה טעּונין ְְְְֲִֵֵֶַָָואין
הסעודה. כדי תוך באו שהם כיון אותם, פוטרת המזון שברכת משום

הּסעּודה  לאחר הּבאים לאכול ּודברים שסיימו אחרי כלומר, - ְְְִִַַַַָָָ
שנטלו  [לפני המזון ברכת שמברכים לפני ממנו, ובדלו הלחם את

אחרונים], במים באיםּביןידיהם להיות רגילים מחמת שהם ֲֵֵַ
הסעודה,הּסעּודה  בסוף פיו את להמתיק כדי שאוכלם ׁש- הם ּבין ְֵֶַָ

באיםלא להיות הּסעּודה,רגילים הםמחמת ּברכה הרי טעּונין ְְְֲִֵַַָָָֹ
ו גם שוב לאחריהם,גם לפניהם הלחם את מלאכול שפסקו שכיון ְְְֲִֵֵֶֶַ

שלא  אכלם כאילו חשוב זה והרי ללחם, טפלים המאכלים מיני כל אין

הסעודה  .בתוך

.·Èו סעודת ּב טֹובים, וימים הּדם כן ׁשּבתֹות הּקזת ּבסעּודת ְְְִִִִַַַַַָָָָ
רפואה, בשביל דם שהקיז לאחר סעודה שאוכל שאוכל כן ו - בסעודה ְ

מן ׁשּיצא ּבהן,ביתּבעת וכּיֹוצא בהםהּמרחץ, ׁשאדם שהדרך ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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והמטיב  הטוב מברך שהוא כתב, הט"ו) פי"ב הנהנין ברכות (סדר

על  לפניו מתחילה שניהם מונחים היו שהם באופן אפילו

השני  היין על גם הגפן ברכת בעת היתה ודעתו ישן .השולחן, או
וכו'. חדש שינוי והביאו כל שעל פסק, ס"ב) קעה (סי' והשו"ע

שהשני  יודע לא הוא אם אפילו והמטיב, הטוב מברכים יין

וכתב  מהראשון. גרוע השני שאין ובתנאי הראשון, מן משובח

וביאר  ישן. ואחד חדש אחד שיין באופן גם כן שהדין הרמ"א

אבל  לישן חדש משינוי שדווקא סק"י), (שם ברורה במשנה

טוב  שהחדש לו ידוע כן אם אלא מברך, אינו לחדש מישן בשינוי

הישן. כמו

י  וכו'.:הלכה ומברך וחוזר אחר נוטל וכו' אוכל נטל
עוד  לפניו היה אם שאפילו פסק, ס"ו) רו  (סי' והשו"ע

ולברך. לחזור צריך כן גם בידו, החזיק שהוא המין מאותו

ובש  עליו. דעתו היתה שלא באופן רק שזה כתב ו"ע והרמ"א

כל  על בפירוש דעתו הייתה שאפילו כתב, סי"א) (שם הרב

הלכה  בביאור [וראה מועיל זה אין לפניו, מונח שהיה מה

בזה]. השו"ע דעת מהי שביאר רק) הרב (ד"ה בשו"ע כתב

שהיה  הראשון האוכל על שבירך בשעה שאם סי"א), רו (סי'

סתמית  דעתו הייתה אלא כלל, דעה לו הייתה לא לאכול בדעתו

לפניו  מונח שהיה מה על גם חלה הברכה אין מסוימת, כוונה ללא

הברכה. בשעת שבידו מה על אלא הברכה, בשעת השולחן על
הברכה  כזה שבאופן כתב, כו) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם

השולחן. על לפניו מונח שהיה מה על גם חלה

יא  וכו'.:הלכה הסעודה מחמת והם וכו' בשו"ע דברים וכתב
לחם, בלא עתה שאוכלם באופן גם הוא זה שדין ס"א), קעז (סי'
(שם  הרב בשו"ע וכתב לחם. גם בסעודתו אכל מקום שמכל אלא
אוכל  והוא לחם, לאכול חפץ שאינו באופן להסתפק שיש ס"א),
נפטרים  הם אם המאכלים, שאר את לפטור בכדי רק לחם מעט

(סק"ג) ברורה במשנה בזה שכתב מה וראה ודברים .בברכתה.
לפניהם. ברכה טעונין וכו' זה שאינן שדין (שם), בשו"ע וכתב

וסוף  בתחילת אם אבל לחם, בלי לגמרי אותם אוכל אם דווקא
אוכלם  הוא שבאמצע אפילו לחם, עם אותם אכל  מהם אכילתו

ברורה  במשנה וראה לפניהם. אפילו לברך צריך אינו לחם, בלי
בזה. דינים חילוקי (סק"חֿי)

יב  וכו'.:הלכה היין על סעודתו קובע שאדם וכו' בשבתות
יין  לשתות רגיל הוא שאם ס"ה), קעד (סי' הרב בשו"ע וכתב
היין  על בפירוש דעתו שיהיה צריך אין בחול גם סעודתו בתוך

שלא  לזה מועילה סתמית דעה וגם הסעודה, בתוך ישתה שהוא
סק"ז), (שם ברורה במשנה וכתב הסעודה. בתוך לברך יצטרך
שנפטר  המזון ברכת קודם המזון שלאחר היין לגבי גם הדין שהוא



zekxaקלד zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּיין  על סעּודתֹו כל קֹובע לפני יין להביא רגילים שהיו כלומר, - ְִֵַַַַָ
מהסועדים, ׁשהוא אם אחד הּיין על שותה ּבר הּמזֹון הוא לפני ְִִִֵֵֵֶַַַַָ

הסעודה, הוא - ׁשגםּפטרהרי הּיין לאחר הוא את ׁשֹותה ְִֶֶֶַַַַַָ
סעודתו הּמזֹון  שגמר לאחר שותה שהוא היין כל את כלומר, קדם - ֶַָֹ

הּמזֹון, ּברּכת אדם ׁשּיבר וכדומה טובים וימים שבשבתות כיון ְְִֵֶַַָָ
המזון  שלפני היין על שבירך ובשעה היין, על סעודתו בהם קובע

המזון. לאחר גם לשתות שימשיך היתה הּימים דעתו ּבׁשאר ְֲִִַָָָאבל
היין  על בירך שהוא אפילו היין, על סעודתו בהם לקבוע דרך שאין

הוא  הרי המוציא, שבירך לפני שותה ּולברשהוא לחזר ְֲִֵַָָֹצרי
הגפןּבּתחּלה  ברכת ׁש- הּיין שותה על הּמזֹון הוא -לאחר ְְִִֶַַַַַַַָָ

סעודתו  שגמר לאחר שותה שהוא היין על ברכת כלומר, שיברך לפני

אם הּמזֹוןהמזון. ּבתֹו יין להם הסעודה],ּבא אחד [- ּכל ְִֶֶַַָָָָָ
מבר הגפןואחד חובה לעצמֹו,ברכת ידי להוציא אחד יברך ולא ְְְְֵֶַָָ

השותים, כל ּפנּויכיון את הּבליעה ּבית מאכל ׁשאין כדי מדברי ְִֵֵֶַָָ
הּכל אחדאמןׁשּיענּו יענו מהם אחר הם שאם וחוששים שיברך, ֲֶֶַַַַָֹ

חנק. סכנת לידי ויבואו לוושט קנה יקדימו שמא ּפֹוטר אמן ְֵֵואינֹו
זו  ׁשבברכה הּיין שותה את הּמזֹון,הוא שהוא לאחר שהיין כיון ְִֶֶַַַַַָ

אוכל, שהוא מה את להשרות כדי הוא ממש סעודתו בתוך שותה

הוא  המזון ברכת שיברך לפני הסעודה סיום לאחר שותה שהוא והיין

לפטור  יכול ואינו לשתייה, בא שהוא מה הוא והעיקר לשתות, כדי

במעלה  לו שווה שאינו .דבר

חמישי פרק 

ועבדים ‡. כנשים,נׁשים, במצוות שחייבים חּיבין כנענים ֲִִִַַָָָ
הּמזֹון  לחם,ּבברּכת כזית ּבּדברכשאכלו יׁש ספק וספק ויש - ְְְִֵֵַַַָָָָ

הנשים של הּתֹורה בחיוב מן חּיבין הם המזון אם לפי בברכת ְִִִִֵַַָָ
זמן לּה קבּוע וברכת'ׁשאין ושבעת 'ואכלת שכתוב משום - ְֵֶַַָָ

י) ח, אכילה (דברים כל על הוא המזון ברכת שחיוב מכך ולמדים

מסוים, בזמן רק הנוהג חיוב זה ואין שביעה, כדי וכיון שאוכלים

לה קבוע שלא מצווה בכל חייבות בברכת שנשים חייבות יהיו זמן

מהתורה, הּתֹורה ש אֹוהמזון מן חּיבין בהמשך אינן שכתוב כיון ִִֵַַָָָ
חלק  קיבלו לא שנשים וכיון לך', נתן אשר הטובה הארץ 'על הפסוק

וברכת', ושבעת 'ואכלת של הציווי בכלל אינן ישראל, ְִָלפיכבארץ
לא, או המזון בברכת התורה מן מחויבות הנשים האם ספק שיש כיון

חֹובתן  ידי הּגדֹולים את מֹוציאין הגדולים אין שהזכרים כיון ְְִִִֵֵֶַָָ
מן  במצוה מחויב שאינו ומי התורה, מן המזון בברכת חייבים ודאי

התורה. מן  זו במצוה שמחויב מי  את להוציא יכול אינו ֲָאבל התורה,
אלא הּקטּנים  בחיובם, ספק אין הּמזֹון, ּבברּכת רק חּיבין ְְְִִִַַַַַָָ

סֹופרים  המזון מּדברי בברכת חייבים שקטנים חכמים שתיקנו - ְְִִִֵ
לחּנכן  ידי ּכדי הגדולים את מוציאים ואין במצוות, להרגילם כדי - ְְְֵַָ

אינו  בדבר מחויב שאינו כל כי שביעה כדי הגדולים אכלו אם חובה

חובתן  ידי החייבים את .מוציא
ּכאחד ·. ּפת ׁשאכלּו ביחד ׁשלׁשה שאכלו אנשים שלושה - ְְְֶֶַָָָֹ

המזון, ברכת לברך וצריכים הּזּמּון לחם, ּברּכת לבר קדם חּיבין ְְִִִֵֶַַַָָֹ
הּמזֹון  להזמין ּברּכת צריכים המזון, ברכת שמברכים לפני כלומר, - ְִַַָ

'נברך'], שיאמרו כגון רבים, [ובלשון ביחד לברך כולם זֹואת ְֵואי
הּזּמּון  ּברּכת הזימון,היא ברכת של הנוסח הוא וכיצד היּו- אם ְִִִִַַָ

עׂשרה ועד מּׁשלׁשה הוא האֹוכלים ביחד הסועדים מספר אם - ְְְֲִִַָָָָֹ
אנשים, תשעה עד יותר או אנשים מהן שלושה האחד מבר- ְֵֵֶֶָָָ

לברך  חבריו את מזמין מתוכם ביחד 'נבר'ואֹומראחד נברך - ְְֵֵָ
' מּׁשּלֹולה' שלו,ׁשאכלנּו שהכל כולם את ומפרנס זן לבדו שהוא - ' ְִֶֶַָ

עֹונים אומרים והּכל הסועדים שאר וכל מּׁשּלֹו'- ׁשאכלנּו ּברּו ְְִִֶֶַַָָֹ
חיינּו כל 'ּובטּובֹו אלא משלו, אוכלים אנו זו בסעודה רק לא - ְִָ

יתברך, טובו בזכות רק הם המזמן]והּואחיינו שאר חֹוזר [- אחרי ְֵ
ח 'ואֹומרהסועדים  ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו יינּוּברּו'. ְְְִִֵֶֶַָָָ

.‚ּכ ובטובו ואחר משלו שאכלנו ברוך המזמן שאמר אחר -] ְַַָ
המזמן מתחילחיינו] מל',ואֹומר - אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

וכּו'' הּזן המזון,העֹולם ברכת של הראשונה הברכה עד שהיא ְַַָָָ
הּברכֹות ארּבע 'הזן ׁשּגֹומר המזון',שהן ועל הארץ 'על הכל', את ְְֵֶַַַָ

והמטיב', 'הטוב ירושלים', ברחמיו שיוצאים והם 'בונה והמסובים - ְֵ
חובה  ידי ּוברכהממנו ּברכה ּכל אחר אמן כל עֹונין אחר - ְְִֵַַָָָָָָ

אמן  השומעים כל אומרים המזמן שמסיים .ברכה
ּולמעלה „. מעׂשרה האֹוכלים הסועדים היּו האנשים היו - ְְְֲִֵַָָָָָ

מכך, יותר או ּבּׁשם עשרה בברכתמזּמנין ה' שם מזכירים הזימון.- ְְִֵַַ
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לשתות  שרגילים במקום הסעודה שלפני היין להם .בברכת בא
פנוי. הבליעה בית שאין וכו' פסק,יין ס"ח) קעד (סי' והרמ"א

דעתכם  שתיתנו לומר שכוונתו רבותי', 'סברי להם אמר שאם

ויכוונו  ישמעו כולם זה ידי ועל זו, בברכה לצאת סבורים ותהיו

אחד  יכול אמן, לענות ויוכלו הברכה בשעת יאכלו ולא לברכה

לכולם. לברך

א  וכו'.:הלכה הקטנים שאם אבל ס''ב), קפו (סי' השו"ע וכתב
חכמים, מדברי רק המזון בברכת שחייב כיון כזית, רק אכל גדול

מקטן  חובה ידי לצאת הוסיף .יכול ו) ס''ק (שם ברורה ובמשנה

מדברי רק חייבים ודאי שקטנים יכולים שכיון אינם חכמים,

מהתורה. חייבות הן האם ספק שיש הנשים את להוציא

ב  ארבע נברך.:הלכה יש שאם כתב ס"א) קצב (סי' ובשו"ע

לומר  טוב יותר אבל משלו' שאכלנו 'ברכו לומר יכול סועדים

הכלל  מן עצמו את להוציא שלא כדי הזימון..'נברך' ברכת נוסח
שקודם  הק', הזוהר בשם הוסיף סק"ב) קצב (סי' ברורה במשנה

ומוסיף  ונברך'. 'בואו או ונברך' הכוס לנו 'תן לומר צריך הזימון

עולם', ועד מעתה מבורך ה' שם 'יהי עונים שהמסובים שהמנהג

וכו''. משלו שאכלנו 'נברך אומרים ואח"כ

ג  אתה'.:הלכה 'ברוך ואומר מתחיל קפג ואח"כ (סי' ובשו"ע
המזמן. עם בלחש לעצמו יברך אחד שכל שטוב פסק ס"ז)

כדי  המזמן לפני הברכה את לסיים שיקדימו הוסיף (שם) והרמ"א

לעניין  נט) (סי' לעיל הרמ''א שביאר [כמו אמן לענות שיוכלו

שמע]. קריאת ברכות

ד  לאלהינו.:הלכה שאין נברך פסק ס"א) קצב (סי' ובשו"ע

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בעשרה?ּכיצד  הזימון ברכת של הנוסח הוא וכיצד -המבר ְֵֵַַָ
מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר' ברכת אֹומר על ומוסיף ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

'לאלהינו', הסועדים]והןהזימון שאר אלהינּו[- ּברּו' עֹונין ְֱִֵֵָֹ
חיינּו' ּובטּובֹו מּׁשּלֹו למזמן ׁשאכלנּו בענייתם ומוסיפים , ְְִִֶֶַָָ

המזמן]והּוא'אלהינו', ׁשאכלנּו[- אלהינּו ּברּו' ואֹומר חֹוזר ְְְֱֵֵֵֶַָָֹ
מזֹון  ּברּכת ּומתחיל חיינּו', ּובטּובֹו שזימנו מּׁשּלֹו ואחר - ְְְִִִִֶַַָָ
המזון  ברכת לברך המזמן .מתחיל

חתנים ‰. ּבבית בו,הּסֹועד גר שהחתן בבית הסועד - ְֲִֵֵַָ
ולהכינּה נּׂשּואין סעּודת ּבצרכי להתעּסק כגון מּׁשּיתחילּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הנישואין, לסעודת השיכר בשביל השעורים את לשרות כשהתחילו

הּנּׂשּואין אחר יֹום ׁשל ׁשים עד ועד החתן בבית האוכל וכן - ְְִִִַַַַֹ
הנישואין, אחרי יום ּבמעֹונֹושלושים ׁשהּׂשמחה נבר' ְְְְִִֵֵֶַָָָמבר

מּׁשּלֹו' המילים ׁשאכלנּו את מוסיף הזימון ברכת כשמברך - ְִֶֶַָ
במעונו', עֹונין 'שהשמחה והסועדי והן עונים,- 'ּברּום ְִֵָ

היּו ואם חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשהּׂשמחה
הזימון,עׂשרה בברכת השם את שמזכירים עשרה, של  ובזימון - ֲָָ

מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה לאלהינּו נבר' ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמבר
עֹונים  עוניםוהם והסועדים ׁשהּׂשמחה - אלהינּו ּברּו' ְְֱִִֵֵֶַָָֹ

אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה וכן וכּו''. מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּבמעֹונֹו
הּנּׂשּואין מחמת הּנּׂשּואין אם אחר יום, שלושים אחר וגם - ֲִִִִֵַַַַַ

אני  לקרואים המזמין שאומר הנישואין שמחת בגלל סעודה עושים

הנישואין שמחת בגלל אותכם מברמזמין חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְֵֵֶַָָָֹעד
ּבמעֹונֹו שהיא ׁשהּׂשמחה סעודה אין חודש עשר שנים אחרי אבל ְְִִֶַָ

הנישואין  .בגלל

.Â הּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל
הזימון. בברכת גם חייב המזון, בברכת שחייב מי כל ּכהנים - ֲֲִִֹאפּלּו

ּבעזרה  קדׁשים קדׁשי הלחם ׁשאכלּו ושתי הפנים לחם כגון ְְֲֳִֵֶָָָָָָ
כדי  ולא לבעלים לכפר בשביל אוכלים שהכהנים מנחות, ושיירי

בזימון. גם חייבים לכן המזון, בברכת חייבים זאת ובכל ְֵוכן לשבוע,
ויׂשראלישני  הּכהנים אחד ּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

חּלין  ויׂשראל היה ּתרּומה תרומה, לאכול אסור שלישראל וכיון ְְְִִֵָָֻ

לזימון, להצטרף כדי ביחד שאוכלים נחשב זה שאין לומר אף אפשר

כן  פי ּבזּמּון,על מהחולין חּיבין לאכול יכולים שהכהנים שכיון ְִִַָ

לזימון. להצטרף יכולים אוכל, ועבדיםשהישראל ספק נׁשים שיש ֲִִַָָ

מלברך, מהתורה שפטורים או לברך מהתורה חייבים ְִַּוקטּנים האם

חינוך, מדין רק הוא לברך ּבברּכת שחיובם ּכחּיּובן ּבזּמּון ְְְְִִִִַַָָחּיבין

או הּמזֹון  מהתורה [נשים המזון ברכת לברך שחייבים הדין מאותו - ַָ

ברכת  גם לברך חייבים כך חינוך], מדין וקטנים סופרים מדברי

.הזימון 

.Êעליהם מזּמנין אין ּוקטּנים ועבדים מצטרפים נׁשים אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

לזימון, לשלושה לעצמןלהשלים מזּמנין שלושה אבל אכלו אם - ְְְְֲִַַָָ

לעצמם. לזמן יכולים ביחד קטנים או עבדים, או ּתהא נשים, ְְֵֹולא

ּוקטּנים ועבדים נׁשים ׁשל ועבדים חבּורה נשים אכלו אם - ְֲֲִִִֶַַָָָ

לזימון  מצטרפים אינם ביחד הּפריצ ּותוקטנים שיש מּפני כיון - ְְִִֵַ

עבירה, לידי יבואו לסעודה ביחד יצטרפו שאם הדין אּלאחשש ֶָ

שלושה  כשיש רק הוא לעצמם אֹושמזמנים לעצמן, שלושה נׁשים ְְִַָָ

אֹו לעצמן, ׁשּלא שלושה עבדים ּובלבד לעצמן, קטּנים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹ

ּבּׁשם אלהינו'.יזּמנּו 'נברך אומרים אינן בעשרה מזמנים הם ואם - ְְֵַַ

ונחשב אנּדרגינס נקבה, סימני וגם זכר סימני גם לו שיש אדם -] ְְִַֹֹ

נקבה] ולא זכר לא לעצמו, אדם של למינֹוסוג מצטרף מזּמן - ְְִֵַ

אחרים אנדרוגינוסים עם ולא לזימון לנׁשים לא מזּמן ְְְְִֵֵַָֹֹואינֹו

נקבות,לאנׁשים  עם ולא זכרים עם לא לזימון מצטרף ואינו מּפני - ְֲִִֵַָ

ספק או ׁשהּוא כזכר דינו זה אדם האם חכמים הכריעו שלא כיון - ֵֶָ

הוא והּטמטּוםכנקבה. האם ספק ויש מכוסים שלו המין שסימני -] ְְַֻ

נקבה] או ּכללזכר מזּמן כיון אינֹו אחר טומטום עם לא ואפילו ְְֵֵַָ

נקבה. והשני זכר מהם שאחד להיות למי שיכול הּיֹודע ְִֵַַָָקטן

ה',מברכין את ולרומם להדר צריך המזון שבברכת שמבין קטן - ְְִָ

עליו לזימון,מזּמנין לצרפו אפשר ע - ּכבן ואף ׁשהּוא ּפי ל ְְְְִִֶֶַַַָָ

ׁשמֹונה ּכבן במצוות,ׁשבע חייב אינו ומצרפים ּומצטרףועדיין - ְְְִֵֶֶֶַָ

זה ׁשלׁשהקטן למנין זה,ּבין וקטן גדולים שני כשיש ּבין - ְְְִֵֵַָֹ

עׂשרה מצטרף -למנין זה, וקטן גדולים תשעה עליו כשיש .לזּמן ְְְֲִֵַַָָָָ
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'אלהינו' נברך אומרים אלא בלמ"ד 'לאלהינו' שאכלנו .לומר
יכול משלו. השם הזכרת עם שכשמזמנים כתב, (שם) ובשו"ע

משלו. שאכלנו המזון' 'על לומר

ה  שעושין :הלכה סעודה וכן וכו', להתעסק משיתחילו
וכו'. אחר שבזמננו אותה סי"ג) ס"ב סי' (אבה"ע השו"ע וכתב

הנישואין  אחר וכן הנישואין, קודם במעונו שהשמחה אומרים אין

המשתה. ימי בשבעת רק במעונו שהשמחה אומרים

ו  כאחד.:הלכה שאכלו וישראלי כהנים (סי'וכן השו"ע וכתב

חלה  אוכל והכהן כאחד, אוכלים זרים ושני כהן שאם ס"ג) קצו

והכהן  עכו"ם, של פת אוכלים והזרים לאכול, אסור שלישראל

לאכול  יכול אינו מהם אחד שאף כיון עכו"ם, של מפת נזהר

לזימון  מצטרפים אינם חבירו, של (סי'.מהמאכלים השו"ע כתב

שאכלו  מזה זה הנאה שמודרים אדם בני ששלושה ס"ג), קצו

שלושתם  שאם הרמ"א וכתב לזימון. מצטרפין אינם סעודה ביחד

כיכר  מאותה שאוכלים כיון אחר, אדם של מלחם ביחד אוכלים

לזמן  המזון..יכולים בברכת כחיובן בזימון חייבים וכו' נשים
אנשים  שלושה עם אוכלות אם שרק פסק ס"ז) קצ"ט (סי' ובשו"ע

חייבות  אינן לבד נשים שלוש אוכלות אם אבל בזימון, חייבות

לזמן  רשות להן יש אלא כתב .בזימון, ס"ו) קצט (סי' הרב ובשו"ע

בי  אוכלים נשים ושלוש אנשים שלושה להתחלק שאם רשאים חד

עצמה. בפני קבוצה כל ולזמן

ז  מברכין.:הלכה למי היודע ס"י)קטן קצט (סי' והרמ"א

שנים  עשרה שלוש בן שיהיה עד לזימון קטן מצרפים שאין .פסק,

שבע. אבל בן שש. מבן גדול כתב ס"ט) קצט (סי' הרב ובשו"ע

עליו. מזמנים אין מברכים למי יודע אפילו שש מבן קטן



קלה zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּיין  על סעּודתֹו כל קֹובע לפני יין להביא רגילים שהיו כלומר, - ְִֵַַַַָ
מהסועדים, ׁשהוא אם אחד הּיין על שותה ּבר הּמזֹון הוא לפני ְִִִֵֵֵֶַַַַָ

הסעודה, הוא - ׁשגםּפטרהרי הּיין לאחר הוא את ׁשֹותה ְִֶֶֶַַַַַָ
סעודתו הּמזֹון  שגמר לאחר שותה שהוא היין כל את כלומר, קדם - ֶַָֹ

הּמזֹון, ּברּכת אדם ׁשּיבר וכדומה טובים וימים שבשבתות כיון ְְִֵֶַַָָ
המזון  שלפני היין על שבירך ובשעה היין, על סעודתו בהם קובע

המזון. לאחר גם לשתות שימשיך היתה הּימים דעתו ּבׁשאר ְֲִִַָָָאבל
היין  על בירך שהוא אפילו היין, על סעודתו בהם לקבוע דרך שאין

הוא  הרי המוציא, שבירך לפני שותה ּולברשהוא לחזר ְֲִֵַָָֹצרי
הגפןּבּתחּלה  ברכת ׁש- הּיין שותה על הּמזֹון הוא -לאחר ְְִִֶַַַַַַַָָ

סעודתו  שגמר לאחר שותה שהוא היין על ברכת כלומר, שיברך לפני

אם הּמזֹוןהמזון. ּבתֹו יין להם הסעודה],ּבא אחד [- ּכל ְִֶֶַַָָָָָ
מבר הגפןואחד חובה לעצמֹו,ברכת ידי להוציא אחד יברך ולא ְְְְֵֶַָָ

השותים, כל ּפנּויכיון את הּבליעה ּבית מאכל ׁשאין כדי מדברי ְִֵֵֶַָָ
הּכל אחדאמןׁשּיענּו יענו מהם אחר הם שאם וחוששים שיברך, ֲֶֶַַַַָֹ

חנק. סכנת לידי ויבואו לוושט קנה יקדימו שמא ּפֹוטר אמן ְֵֵואינֹו
זו  ׁשבברכה הּיין שותה את הּמזֹון,הוא שהוא לאחר שהיין כיון ְִֶֶַַַַַָ

אוכל, שהוא מה את להשרות כדי הוא ממש סעודתו בתוך שותה

הוא  המזון ברכת שיברך לפני הסעודה סיום לאחר שותה שהוא והיין

לפטור  יכול ואינו לשתייה, בא שהוא מה הוא והעיקר לשתות, כדי

במעלה  לו שווה שאינו .דבר

חמישי פרק 

ועבדים ‡. כנשים,נׁשים, במצוות שחייבים חּיבין כנענים ֲִִִַַָָָ
הּמזֹון  לחם,ּבברּכת כזית ּבּדברכשאכלו יׁש ספק וספק ויש - ְְְִֵֵַַַָָָָ

הנשים של הּתֹורה בחיוב מן חּיבין הם המזון אם לפי בברכת ְִִִִֵַַָָ
זמן לּה קבּוע וברכת'ׁשאין ושבעת 'ואכלת שכתוב משום - ְֵֶַַָָ

י) ח, אכילה (דברים כל על הוא המזון ברכת שחיוב מכך ולמדים

מסוים, בזמן רק הנוהג חיוב זה ואין שביעה, כדי וכיון שאוכלים

לה קבוע שלא מצווה בכל חייבות בברכת שנשים חייבות יהיו זמן

מהתורה, הּתֹורה ש אֹוהמזון מן חּיבין בהמשך אינן שכתוב כיון ִִֵַַָָָ
חלק  קיבלו לא שנשים וכיון לך', נתן אשר הטובה הארץ 'על הפסוק

וברכת', ושבעת 'ואכלת של הציווי בכלל אינן ישראל, ְִָלפיכבארץ
לא, או המזון בברכת התורה מן מחויבות הנשים האם ספק שיש כיון

חֹובתן  ידי הּגדֹולים את מֹוציאין הגדולים אין שהזכרים כיון ְְִִִֵֵֶַָָ
מן  במצוה מחויב שאינו ומי התורה, מן המזון בברכת חייבים ודאי

התורה. מן  זו במצוה שמחויב מי  את להוציא יכול אינו ֲָאבל התורה,
אלא הּקטּנים  בחיובם, ספק אין הּמזֹון, ּבברּכת רק חּיבין ְְְִִִַַַַַָָ

סֹופרים  המזון מּדברי בברכת חייבים שקטנים חכמים שתיקנו - ְְִִִֵ
לחּנכן  ידי ּכדי הגדולים את מוציאים ואין במצוות, להרגילם כדי - ְְְֵַָ

אינו  בדבר מחויב שאינו כל כי שביעה כדי הגדולים אכלו אם חובה

חובתן  ידי החייבים את .מוציא
ּכאחד ·. ּפת ׁשאכלּו ביחד ׁשלׁשה שאכלו אנשים שלושה - ְְְֶֶַָָָֹ

המזון, ברכת לברך וצריכים הּזּמּון לחם, ּברּכת לבר קדם חּיבין ְְִִִֵֶַַַָָֹ
הּמזֹון  להזמין ּברּכת צריכים המזון, ברכת שמברכים לפני כלומר, - ְִַַָ

'נברך'], שיאמרו כגון רבים, [ובלשון ביחד לברך כולם זֹואת ְֵואי
הּזּמּון  ּברּכת הזימון,היא ברכת של הנוסח הוא וכיצד היּו- אם ְִִִִַַָ

עׂשרה ועד מּׁשלׁשה הוא האֹוכלים ביחד הסועדים מספר אם - ְְְֲִִַָָָָֹ
אנשים, תשעה עד יותר או אנשים מהן שלושה האחד מבר- ְֵֵֶֶָָָ

לברך  חבריו את מזמין מתוכם ביחד 'נבר'ואֹומראחד נברך - ְְֵֵָ
' מּׁשּלֹולה' שלו,ׁשאכלנּו שהכל כולם את ומפרנס זן לבדו שהוא - ' ְִֶֶַָ

עֹונים אומרים והּכל הסועדים שאר וכל מּׁשּלֹו'- ׁשאכלנּו ּברּו ְְִִֶֶַַָָֹ
חיינּו כל 'ּובטּובֹו אלא משלו, אוכלים אנו זו בסעודה רק לא - ְִָ

יתברך, טובו בזכות רק הם המזמן]והּואחיינו שאר חֹוזר [- אחרי ְֵ
ח 'ואֹומרהסועדים  ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו יינּוּברּו'. ְְְִִֵֶֶַָָָ

.‚ּכ ובטובו ואחר משלו שאכלנו ברוך המזמן שאמר אחר -] ְַַָ
המזמן מתחילחיינו] מל',ואֹומר - אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

וכּו'' הּזן המזון,העֹולם ברכת של הראשונה הברכה עד שהיא ְַַָָָ
הּברכֹות ארּבע 'הזן ׁשּגֹומר המזון',שהן ועל הארץ 'על הכל', את ְְֵֶַַַָ

והמטיב', 'הטוב ירושלים', ברחמיו שיוצאים והם 'בונה והמסובים - ְֵ
חובה  ידי ּוברכהממנו ּברכה ּכל אחר אמן כל עֹונין אחר - ְְִֵַַָָָָָָ

אמן  השומעים כל אומרים המזמן שמסיים .ברכה
ּולמעלה „. מעׂשרה האֹוכלים הסועדים היּו האנשים היו - ְְְֲִֵַָָָָָ

מכך, יותר או ּבּׁשם עשרה בברכתמזּמנין ה' שם מזכירים הזימון.- ְְִֵַַ
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לשתות  שרגילים במקום הסעודה שלפני היין להם .בברכת בא
פנוי. הבליעה בית שאין וכו' פסק,יין ס"ח) קעד (סי' והרמ"א

דעתכם  שתיתנו לומר שכוונתו רבותי', 'סברי להם אמר שאם

ויכוונו  ישמעו כולם זה ידי ועל זו, בברכה לצאת סבורים ותהיו

אחד  יכול אמן, לענות ויוכלו הברכה בשעת יאכלו ולא לברכה

לכולם. לברך

א  וכו'.:הלכה הקטנים שאם אבל ס''ב), קפו (סי' השו"ע וכתב
חכמים, מדברי רק המזון בברכת שחייב כיון כזית, רק אכל גדול

מקטן  חובה ידי לצאת הוסיף .יכול ו) ס''ק (שם ברורה ובמשנה

מדברי רק חייבים ודאי שקטנים יכולים שכיון אינם חכמים,

מהתורה. חייבות הן האם ספק שיש הנשים את להוציא

ב  ארבע נברך.:הלכה יש שאם כתב ס"א) קצב (סי' ובשו"ע

לומר  טוב יותר אבל משלו' שאכלנו 'ברכו לומר יכול סועדים

הכלל  מן עצמו את להוציא שלא כדי הזימון..'נברך' ברכת נוסח
שקודם  הק', הזוהר בשם הוסיף סק"ב) קצב (סי' ברורה במשנה

ומוסיף  ונברך'. 'בואו או ונברך' הכוס לנו 'תן לומר צריך הזימון

עולם', ועד מעתה מבורך ה' שם 'יהי עונים שהמסובים שהמנהג

וכו''. משלו שאכלנו 'נברך אומרים ואח"כ

ג  אתה'.:הלכה 'ברוך ואומר מתחיל קפג ואח"כ (סי' ובשו"ע
המזמן. עם בלחש לעצמו יברך אחד שכל שטוב פסק ס"ז)

כדי  המזמן לפני הברכה את לסיים שיקדימו הוסיף (שם) והרמ"א

לעניין  נט) (סי' לעיל הרמ''א שביאר [כמו אמן לענות שיוכלו

שמע]. קריאת ברכות

ד  לאלהינו.:הלכה שאין נברך פסק ס"א) קצב (סי' ובשו"ע

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בעשרה?ּכיצד  הזימון ברכת של הנוסח הוא וכיצד -המבר ְֵֵַַָ
מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר' ברכת אֹומר על ומוסיף ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

'לאלהינו', הסועדים]והןהזימון שאר אלהינּו[- ּברּו' עֹונין ְֱִֵֵָֹ
חיינּו' ּובטּובֹו מּׁשּלֹו למזמן ׁשאכלנּו בענייתם ומוסיפים , ְְִִֶֶַָָ

המזמן]והּוא'אלהינו', ׁשאכלנּו[- אלהינּו ּברּו' ואֹומר חֹוזר ְְְֱֵֵֵֶַָָֹ
מזֹון  ּברּכת ּומתחיל חיינּו', ּובטּובֹו שזימנו מּׁשּלֹו ואחר - ְְְִִִִֶַַָָ
המזון  ברכת לברך המזמן .מתחיל

חתנים ‰. ּבבית בו,הּסֹועד גר שהחתן בבית הסועד - ְֲִֵֵַָ
ולהכינּה נּׂשּואין סעּודת ּבצרכי להתעּסק כגון מּׁשּיתחילּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הנישואין, לסעודת השיכר בשביל השעורים את לשרות כשהתחילו

הּנּׂשּואין אחר יֹום ׁשל ׁשים עד ועד החתן בבית האוכל וכן - ְְִִִַַַַֹ
הנישואין, אחרי יום ּבמעֹונֹושלושים ׁשהּׂשמחה נבר' ְְְְִִֵֵֶַָָָמבר

מּׁשּלֹו' המילים ׁשאכלנּו את מוסיף הזימון ברכת כשמברך - ְִֶֶַָ
במעונו', עֹונין 'שהשמחה והסועדי והן עונים,- 'ּברּום ְִֵָ

היּו ואם חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשהּׂשמחה
הזימון,עׂשרה בברכת השם את שמזכירים עשרה, של  ובזימון - ֲָָ

מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה לאלהינּו נבר' ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמבר
עֹונים  עוניםוהם והסועדים ׁשהּׂשמחה - אלהינּו ּברּו' ְְֱִִֵֵֶַָָֹ

אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה וכן וכּו''. מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּבמעֹונֹו
הּנּׂשּואין מחמת הּנּׂשּואין אם אחר יום, שלושים אחר וגם - ֲִִִִֵַַַַַ

אני  לקרואים המזמין שאומר הנישואין שמחת בגלל סעודה עושים

הנישואין שמחת בגלל אותכם מברמזמין חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְֵֵֶַָָָֹעד
ּבמעֹונֹו שהיא ׁשהּׂשמחה סעודה אין חודש עשר שנים אחרי אבל ְְִִֶַָ

הנישואין  .בגלל

.Â הּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל
הזימון. בברכת גם חייב המזון, בברכת שחייב מי כל ּכהנים - ֲֲִִֹאפּלּו

ּבעזרה  קדׁשים קדׁשי הלחם ׁשאכלּו ושתי הפנים לחם כגון ְְֲֳִֵֶָָָָָָ
כדי  ולא לבעלים לכפר בשביל אוכלים שהכהנים מנחות, ושיירי

בזימון. גם חייבים לכן המזון, בברכת חייבים זאת ובכל ְֵוכן לשבוע,
ויׂשראלישני  הּכהנים אחד ּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

חּלין  ויׂשראל היה ּתרּומה תרומה, לאכול אסור שלישראל וכיון ְְְִִֵָָֻ

לזימון, להצטרף כדי ביחד שאוכלים נחשב זה שאין לומר אף אפשר

כן  פי ּבזּמּון,על מהחולין חּיבין לאכול יכולים שהכהנים שכיון ְִִַָ

לזימון. להצטרף יכולים אוכל, ועבדיםשהישראל ספק נׁשים שיש ֲִִַָָ

מלברך, מהתורה שפטורים או לברך מהתורה חייבים ְִַּוקטּנים האם

חינוך, מדין רק הוא לברך ּבברּכת שחיובם ּכחּיּובן ּבזּמּון ְְְְִִִִַַָָחּיבין

או הּמזֹון  מהתורה [נשים המזון ברכת לברך שחייבים הדין מאותו - ַָ

ברכת  גם לברך חייבים כך חינוך], מדין וקטנים סופרים מדברי

.הזימון 

.Êעליהם מזּמנין אין ּוקטּנים ועבדים מצטרפים נׁשים אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

לזימון, לשלושה לעצמןלהשלים מזּמנין שלושה אבל אכלו אם - ְְְְֲִַַָָ

לעצמם. לזמן יכולים ביחד קטנים או עבדים, או ּתהא נשים, ְְֵֹולא

ּוקטּנים ועבדים נׁשים ׁשל ועבדים חבּורה נשים אכלו אם - ְֲֲִִִֶַַָָָ

לזימון  מצטרפים אינם ביחד הּפריצ ּותוקטנים שיש מּפני כיון - ְְִִֵַ

עבירה, לידי יבואו לסעודה ביחד יצטרפו שאם הדין אּלאחשש ֶָ

שלושה  כשיש רק הוא לעצמם אֹושמזמנים לעצמן, שלושה נׁשים ְְִַָָ

אֹו לעצמן, ׁשּלא שלושה עבדים ּובלבד לעצמן, קטּנים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹ

ּבּׁשם אלהינו'.יזּמנּו 'נברך אומרים אינן בעשרה מזמנים הם ואם - ְְֵַַ

ונחשב אנּדרגינס נקבה, סימני וגם זכר סימני גם לו שיש אדם -] ְְִַֹֹ

נקבה] ולא זכר לא לעצמו, אדם של למינֹוסוג מצטרף מזּמן - ְְִֵַ

אחרים אנדרוגינוסים עם ולא לזימון לנׁשים לא מזּמן ְְְְִֵֵַָֹֹואינֹו

נקבות,לאנׁשים  עם ולא זכרים עם לא לזימון מצטרף ואינו מּפני - ְֲִִֵַָ

ספק או ׁשהּוא כזכר דינו זה אדם האם חכמים הכריעו שלא כיון - ֵֶָ

הוא והּטמטּוםכנקבה. האם ספק ויש מכוסים שלו המין שסימני -] ְְַֻ

נקבה] או ּכללזכר מזּמן כיון אינֹו אחר טומטום עם לא ואפילו ְְֵֵַָ

נקבה. והשני זכר מהם שאחד להיות למי שיכול הּיֹודע ְִֵַַָָקטן

ה',מברכין את ולרומם להדר צריך המזון שבברכת שמבין קטן - ְְִָ

עליו לזימון,מזּמנין לצרפו אפשר ע - ּכבן ואף ׁשהּוא ּפי ל ְְְְִִֶֶַַַָָ

ׁשמֹונה ּכבן במצוות,ׁשבע חייב אינו ומצרפים ּומצטרףועדיין - ְְְִֵֶֶֶַָ

זה ׁשלׁשהקטן למנין זה,ּבין וקטן גדולים שני כשיש ּבין - ְְְִֵֵַָֹ

עׂשרה מצטרף -למנין זה, וקטן גדולים תשעה עליו כשיש .לזּמן ְְְֲִֵַַָָָָ
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'אלהינו' נברך אומרים אלא בלמ"ד 'לאלהינו' שאכלנו .לומר
יכול משלו. השם הזכרת עם שכשמזמנים כתב, (שם) ובשו"ע

משלו. שאכלנו המזון' 'על לומר

ה  שעושין :הלכה סעודה וכן וכו', להתעסק משיתחילו
וכו'. אחר שבזמננו אותה סי"ג) ס"ב סי' (אבה"ע השו"ע וכתב

הנישואין  אחר וכן הנישואין, קודם במעונו שהשמחה אומרים אין

המשתה. ימי בשבעת רק במעונו שהשמחה אומרים

ו  כאחד.:הלכה שאכלו וישראלי כהנים (סי'וכן השו"ע וכתב

חלה  אוכל והכהן כאחד, אוכלים זרים ושני כהן שאם ס"ג) קצו

והכהן  עכו"ם, של פת אוכלים והזרים לאכול, אסור שלישראל

לאכול  יכול אינו מהם אחד שאף כיון עכו"ם, של מפת נזהר

לזימון  מצטרפים אינם חבירו, של (סי'.מהמאכלים השו"ע כתב

שאכלו  מזה זה הנאה שמודרים אדם בני ששלושה ס"ג), קצו

שלושתם  שאם הרמ"א וכתב לזימון. מצטרפין אינם סעודה ביחד

כיכר  מאותה שאוכלים כיון אחר, אדם של מלחם ביחד אוכלים

לזמן  המזון..יכולים בברכת כחיובן בזימון חייבים וכו' נשים
אנשים  שלושה עם אוכלות אם שרק פסק ס"ז) קצ"ט (סי' ובשו"ע

חייבות  אינן לבד נשים שלוש אוכלות אם אבל בזימון, חייבות

לזמן  רשות להן יש אלא כתב .בזימון, ס"ו) קצט (סי' הרב ובשו"ע

בי  אוכלים נשים ושלוש אנשים שלושה להתחלק שאם רשאים חד

עצמה. בפני קבוצה כל ולזמן

ז  מברכין.:הלכה למי היודע ס"י)קטן קצט (סי' והרמ"א

שנים  עשרה שלוש בן שיהיה עד לזימון קטן מצרפים שאין .פסק,

שבע. אבל בן שש. מבן גדול כתב ס"ט) קצט (סי' הרב ובשו"ע

עליו. מזמנים אין מברכים למי יודע אפילו שש מבן קטן



zekxaקלו zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לו והּנכרי אין טבל, לא עדיין אבל עצמו את מל שכבר נכרי אפילו ְְִַָ

ולכן ישראל, של דין עליו.עדיין מזּמנין ְְִֵַָָאין

.Áמזּמנין לזימוןאין מצרפים אין ׁשאכל - מי על אּלא ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּפת לחם]מּכזית אינו ומעלה [- מכזית, פחות לחם אכל אם אבל ְְִִַַַָָ

לזימון. להצטרף עּמהן יכול אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, ׁשאכלּו ְְְְִִֶֶַָָָָָֹׁשבעה

ציר אֹו חזק ירק ונעשה אותם כשכובשים הדגים מן היוצא מיץ - ִָָ

בו ומטבל ּבזה כחומץ אחר וכּיֹוצא משקה כל ישתה רק ואפילו , ְֵֶַָ

שא  פי על אף ממים, לחם,חוץ שאכלו עשרה הניכר ין רוב שיש כיון

לחם, שאכלו אנשים עשרה או מצטרפיןשל הירק את האוכלים ְְִִָ

לעשרה  ּבּׁשםהציר לעיללזּמּון [כמבואר 'אלהינו' לומר (הלכה - ְִֵַ

ובלבד והּוא ],ד) הּפת- מאֹוכלי המבר רק ׁשּיהא שאכל ומי ְְְְֵֵֵֵֶַַַָ

לזמן, יכול אינו בזה וכיוצא וארּבעה ירק ּפת ׁשאכלּו ׁשּׁשה ְְְֲִֶַַָָָָָאבל

מצטרפין  אין 'אלהינו'ירק, לומר כדי אֹוכלי לעשרה ׁשּיהּו עד ְְְְִִֵֵֶַָָָ

הּנּכר רב רוב הּפת נקראים אינם שישה אבל אנשים, שבעה שזה ִַַַָֹ

אמּוריםניכר. ּדברים או ּבּמה ירק שאכל מי את לצרף שאפשר ְֲִִֶַָ

'אלהינו',ּבעׂשרהציר, ברוך לומר כדי עשרה, צירוף בשביל אבל - ֲֲַָָָ

צירוף ּפת בשביל ּכזית מהן אחד ּכל ׁשּיאכל צרי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁשה,

ציר. או ירק יאכל מהם שאחד מספיק זה מזּמניןואין ּכ -ואחר ְְְִַַַָ

ואז  הזימון, חובת עליהם חל לחם, שאכלו שלושה שיש אחרי ורק

לזמן  .אפשר

.Ëׁשאכלּו ו [לחם]ׁשנים מּלאכל כך וגמרּו ׁשליׁשי אחר ּבא ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ

הוא,ואכל ׁשהּוא גם ּכל עּמֹו לאכל יכֹולין מּׁשאר אם אפּלּו ְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹ

נוסף אכלין  אוכל הראשונים לשניים מביאים היו אם כלומר, - ֳִָ

לאכול, להמשיך יכולים היו לחם] רק [ולא מאכלים הוא משאר הדין

עּמהןש  סעודתם.השלישי מצטרף נגמרה לא שעדיין כיון לזימון, ְִִֵֶָָ

ׁשּבּמסּבין ּגדֹול המסוביםוחכם מבין שבחכמה הגדול הּוא - ְְִֶַָָָֻ

לכּלן מזמן,ׁשּמבר הוא אּלא ו - ּבא ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

בכל ּבאחרֹונה, הסועדים, שאר עם ביחד הסעודה עיקר את אכל ולא ֲַָָ
מזמן  הוא שביניהם החשוב שהוא כיון .זאת

.È ּכאחד ׁשאכלּו בזימון ׁשלׁשה לחלק והתחייבו רּׁשאין אינן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ב  שהתחייבו כיון בנפרד, אחד כל לברך רשאים אינם זימון,-

ביחדוכן אכלו חמּׁשה אם וכן לברך אנשים ארּבעה להם אסור ְְְֲִֵֵַָָָ
אבל  בזימון, התחייבו שכולם כיון יחד ׁשּׁשהבנפרד, יׁששאכלו ִֵָ

לחלק  קבוצה להן שכל כיון בנפרד, ולזמן להתחלק להם מותר - ֵֵֶָָ
הדין  הוא וכן עצמה, בפני לזמן עׂשרהיכולה עׂשרה. שאכלו עד ֲֲַָָָָ

וכו'' לאלהינו 'נברך ולומר בשם לזמן והתחייבו רּׁשאין יחד ִֵַָָאינן
'אלהינו'לחלק אמירת את עׂשריםולהפסיד ׁשּיהּו ואז עד ְְִֵֵֶֶַָ

מזמנת  עצמה בפני קבוצה שכל קבוצות לשתי להתחלק יכולים

הואבשם. הכלל הּזּמּון שכן ּברּכת ותהיה ׁשיחלקּו זמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּכל
הּכל ּכזּמּון וחלק חלק אינה לכל החלוקה שאם כלומר, - ְְְִֵֵֶֶַָֹ

ה', שם אמירת את או הזימון חובת את הנחלקים מן מבטלת

ביחד,וכך  מזמנים היו כשכולם גם עושים לחלק היו להן ֵֵֵֶָָיׁש
מאלו  אלו להחלק להם מותר -.

.‡È חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני אחד ׁשלׁשה שכל - ְְֲִֵֶָָָָָֹֹ
אחרת  בחבורה אכל ׁשלׁשהמהם ׁשלׁשה ועדיין ׁשל חבורה, בכל ְְֶָָֹֹ

אלו, בחבורות זימנו אחת,לא לחבורה כולם ֵָאינן והתקבצו
לחלק  כיון רּׁשאין עמהם, ולזמן לחבורתם לחזור צריכים - ִֵֵַָָ

שם  מבטלים הם מהחבורה וביציאתם בחבורתם, לזמן שהתחייבו

הזימון, חובת ּבחבּורה את מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָואם
הזימון ׁשּלֹו ברכת את לברך מהם אחד כל הצטרף ואם - ֶ

המזון, ברכת איתם בירך ולא לחלק בחבורתו, אינם רּׁשאין - ִֵֵַָָ
לברך לחבורתם לחזור ּבזּמּוןצריכים חּיבין פי ואינן על ואף - ְְִִֵַָָ

הזאת, בחבורה לזמן חייבים אינם המזון ברכת ביחד שמברכים

לאכל כיון  ׁשּיׁשבּו ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו שהחליטו ׁשּכבר - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָֹֹ
ביחד, מּׁשּלֹולאכול אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על ואינם אף ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
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ח  פת.:הלכה כזית מהם אחד כל שיאכל צריך שלושה אבל
השלושה  שכל צריך שלכתחילה פסק ס"ג) קצז (סי' ובשו"ע

מזונות, אכל ואחד פת שניים שאכלו אירע אם אבל פת, יאכלו

(שם  כמבואר ממים. חוץ משקה [כל שתה אפילו או ירק, או

לאכול  מסכים אינו ואם פת, לאכול לשדלו השניים ינסו ס''ב)],

הפת  אכילת ללא גם לזימון מצטרף קצז .פת (סי' הרב ובשו"ע
מים  רק שתה השלישי אם אפילו לזמן שאפשר פסק .ס''ב)

פת  אכל שלא שמי זה שדין הוסיף, סק''כ) (שם ברורה ובמשנה

שמחייב  שיעור שתה] [או אכל אם רק הוא לזימון להצטרף יכול

אחרונה. בברכה

ט  וכו'.:הלכה שאכלו הוסיף שנים ס"א) קצז (סי' ובשו"ע

עמהם  שיצטרף כדי לאכול לו לתת שאם .שחייבים כתב ועוד

מצטרף. השלישי אין השלישי, בא כך ואחר ונבריך' לן 'הב אמרו

שאין  אחרונים, מים נטלו אם הדין יהיה שכן הוסיף (שם) והרמ"א

לזימון  מצטרף נטלו .השלישי שאם ס''א), (שם הרב בשו"ע וכתב

ולאכול  ראשונים מים שוב ליטול עליהם מצוה אחרונים, מים

לזימון  להצטרף שיוכלו כדי פת שבמסובים .כזית גדול וחכם

אותו וכו'. לכבד צריך אורח יש שאם כתב, ס"א) רא (סי' ובשו"ע

ברכת  על מוותר הבית בעל ואם הבית, בעל את שיברך כדי בזימון

רוצה. שהוא מי את לכבד יכול האורח,

י  ליחלק.:הלכה להם יש ס"ד ששה קצג (סי' הב"ח וכתב

עם  'ברוב משום ביחד לברך שמצוה הרמ"א שדעת אבל), ד"ה

מלך' שאין .הדרת הרמ"א, בדעת מבאר סק''ג) (שם והט"ז

עצמה  בפני קבוצה שבכל כיון ביחד השישה כל שיזמנו עניין

ברכות, ריבוי של מעלה וגם מלך' הדרת עם 'ברוב קצת יש

מלך' ל'הדרת שקול וזה זימון, עוד יהיה בנפרד יברכו שאם

ביחד  כשמברכים שיש ליחלק..הגדולה רשאין אינם עשרה
כאלו  יהיו האנשים רוב מחמת שאם ס"א) קצג (סי' השו"ע וכתב

פחות  של לקבוצות להתחלק להם מותר המזמן את ישמעו שלא

מעשרה.

יא  לאכול.:הלכה שישבו ס"ד)שלושה קצג (סי' ובשו"ע

עדיין  אם אבל בזימון חייבים קצת ואכלו המוציא בירכו אם שרק

בזימון. חייבים אינם המוציא בירכו לא

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ביחד  אחד ממאכל לחלק אוכלים רּׁשאין את אינן לברך וחייבים ִֵֵֵַָָָ
הזימון  .ברכת

.·È ּבזמן אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָׁשּתי
זוׁשּמקצתן  מחבורה וקצת זו מחבורה שקצת את - אּלּו רֹואין ְִִֵֶֶָָ

אחד לזּמּון מצטרפין לשתי אּלּו, לזמן מהם אחד יכול - ְְְִִִֵֶָָ
לאוהחבורות, מקצת ואם את רואה אחת חבורה מקצת אין ואם - ְִָ

השניה, לעצמן.החבורה מזּמנין ואּלּו לעצמן מזּמנין ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָאּלּו
ּביניהן  אחד ׁשּמׁש יׁש לשתי ואם הסעודה צרכי את המביא ְִֵֵֵֶֶַָָ

זֹו,החבורות, לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול כיון ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֶַַָָ
החבורות בשתי נמצא ּפי שהוא על אף אחד לזּמּון ְְְִִִִֶַַָָמצטרפין

ׁשּתיהן  ׁשּיׁשמעּו והּוא אּלּו, מקצת רֹואין אּלּו מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשאין
החבורות שתי -המבר ּדברי הזימון ּכל ברכת כל את - ְְִֵֵַָָ

ברור ּבבאּור באופן -. ְֵ

.‚Èלּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו שזימנו,ׁשלׁשה לפני ְְְֵֶֶֶַָָָָָֹ
לֹו לזמן-קֹוראין הולכים שהם לו לׁשמע מודיעים ׁשּיכּון ּכדי ְְְְִִֵֵֶַַֹ

אֹומרין ּׁשהן ברכת -מה את אומר המזמן את שישמע כדי ְִֵֶַ
עליוהזימון, להם ּומזּמנין עונה והוא הזימון ברכת ומברכים - ְְִַָָ

ּבּׁשּוק יכול והּוא אלא לענות, כדי מהשוק לבוא צריך ואינו - ְַ
במקומו חֹובתֹולענות ידי הזימון,ויצא ולכׁשּיחזר בברכת ְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

שם למקֹומֹו לעצמֹושאכל הּמזֹון ּברּכת שצריך יבר כיון ְְְְְִִֵַַַָָ
שאכל. במקום המזון ברכת ויצא לברך ׁשאכלּו עׂשרה ְְֲֲֶָָָָָָאבל

מהן שזימנו,אחד עליולפני מזּמנין אותו -אין מצרפים אין ְְִֵֵֶֶַָָָ
הזימון  בברכת ה' שם ּבמקֹומֹולהזכיר ויׁשב ׁשּיחזר ְְֲִֵֵֶַַֹעד

ִֶָעּמהם.

.„Èלעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם ּכאחת ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשה
זימון, עליוללא מהשניים מזּמנין אחד המזון ברכת שבירך אחרי - ְְִַָָ

לזימון, עמהם עונה שבירך ואותו מזמן זימנו הּׁשנים שלא ְְְִֵַַויצאּו
זה, ּבזּמּון יצא לא והּוא זּמּון, חֹובת זּמּון מפני ידי ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

המזון למפרע  ברכת אחרי זימון שאין -. ְְֵַַ

.ÂËׁשאכלּו לעצמֹוביחד,ׁשנים מבר ואחד אחד ברכת ּכל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
השני, את אחד חובה ידי יוציאו ולא יֹודע המזון, אחד היה ְִֵֶַָָָואם

המזון בברכת יֹודעלכוון אינֹו המזון,ואחד בברכת זה לכוון ְֵֵֶֶַָ
רם לכווןׁשּיֹודע  ּבקֹול מילה מבר כל ישמע שהשני כדי ְְֵֵֶַָָ

ידי מהברכה, ויצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר אמן עֹונה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהּׁשני
המזון.חֹובתֹו ברכת חובת ידי לאביוקטןּובן- כדי -מבר ְְִֵֵָָָ

חובה. ידי אביו את לרּבֹוכנעניועבדלהוציא להוציא -מבר כדי ְְְֵֶֶַָ
חובה, ידי רבו לבעלּהאת מברכת בעלה -ואּׁשה את להוציא כדי ְְְֲִֶֶַָָָ

חובה, ּתבֹוא ידי חכמים אמרּו אבל חֹובתן. ידי ְְְְֲֲִִֵָָָָָָויֹוצאין
קללה]מארה לֹו[- מברכין ּובניו ׁשאׁשּתֹו מוציאים למי - ְְְְְִִִֵֶָָָָ

חובה או  ידי המזון תו .בברכת

.ÊËחֹובתן ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ששמע ּבּמה שמי - ְְְֲִִֵֶֶַָָָָ
חובה, ידי יוצא ואשה, עבד מקטן, המזון ולא ברכת ׁשאכלּו ְְְִֶַָֹּבזמן

ממנו,ׂשבעּו ששבעים שיעור מהם היוצאים אכלו שלא ׁשהן - ְֵֶָ
לבר סֹופרים רקחּיבין אינם מּדברי אך כזית, שאכלו משום ְְְִִִִֵֵַָָ

התורה. מן לברך אֹותןחייבים מֹוציאין הזכרים ּולפיכ את - ְִִִָָ
סופריםקטןהגדולים, מדברי לברך אּׁשה שחייב אֹו עבד אֹו ִֶֶָָָ

סופרים, מדברי או מהתורה לברך חייבים אם ידי]מידישספק -] ִֵ
וׂשבע אכל אם אבל ממנו חֹובתן. ששבע שיעור אכל אם - ְֲִַַָָָָָ

אֹו קטן אֹו אּׁשה אין הּתֹורה, מן הּמזֹון ּבברּכת ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנתחּיב
אֹותֹו מֹוציאין כיון עבד המזון, ברכת חובת החּיב ידי ׁשּכל ִִֶֶֶַַָָ

חֹובתֹו מידי אֹותֹו מֹוציאין אין הּתֹורה, מן אינו ּבדבר - ְִִִִֵֵַָָָָ
חובה ידי לצאת מאדםאּלאיכול מן רק הּדבר ּבאֹותֹו החּיב ְִֶַַַָָָָ

ּכמֹותֹו, מן הּתֹורה לברך חייבים שאינם צד יש ועבד שאשה וכיון ְַָ
ידי  להוציא יכולים אינם חכמים, מדברי רק לברך חייב וקטן התורה,

לברך  חייבים שוודאי ושבעו שאכלו הגדולים הזכרים את חובתם

.מהתורה 

.ÊÈאחרים אצל סעודההּנכנס איתם אכל מברכין שלא ּומצאן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
מצא אם הּזּמּון, וכּו'אתּברּכת נבר אֹומר המבר- ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

משלו, ּומברשאכלנו ּברּו אחריו עֹונה 'ברוך הּוא עונה ואינו ְֲֶַָָָֹ
הסועדים, כשאר משלו' מצא שאכלנו עֹונין את ואם האֹוכלים ְְִִִָָָ

וכּו' ׁשאכלנּו חיינו,ּברּו ובטובו משלו אחריהם - עֹונה הּוא ְְֲֵֶֶֶַַָָ
ברכה אמן כל על אמן שעונים .כדין ֵָ
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יב  אחד.:הלכה הדין בבית שכן ס"א) קצה (סי' השו"ע וכתב

אינם  הבתים שני בין מפסיקה הרבים רשות אם אבל בתים, בשני

אחד .מצטרפים  בבית נמצאים הם שאפילו הרב בשו''ע וכתב

התאספו  אם רק מצטרפים זאת בכל אלו, את אלו ורואים

לכך  המברך..מלכתחילה דברי כל שתיהן שישמעו וכתב והוא

כשמברך  המזמן את לשמוע שצריך ס''ד), קצה (סי' הרב בשו"ע

הכל'. את 'הזן ברכת סוף עד ולפחות המזון, ברכת כל

טו  יודע.:הלכה אינו שאם ואחד ס"א) קצג (סי' השו"ע וכתב

שצריך  והוסיף חובה. ידי יוצא אינו הקודש לשון מבין אינו

המברך  דברי לכל במילה מילה לכוון (סי'.השומע הרב ובשו"ע

הקודש, בלשון המברך שאם אומרים שיש כתב, ס"א ) קפה

שאין  [מה הלשון מבין שאינו פי על אף חובתו ידי יוצא השומע

אינו  אם חובתו ידי יוצא אינו הכל שלדברי לשונות בשאר כן

לשון  מבינים שאינם הארץ ועמי הנשים ולכן הלשון] מבין

בלשון  בזימון מהמברך בשמיעה חובתם ידי יוצאים הקודש,

כסברא  להחמיר שראוי אע"פ נוהגים, שכן והוסיף הקודש.

והוסיף  זה, מנהג הביא ס"ג) קצג (סי' ברורה ובמשנה הראשונה.

יש  אם בלחש, במילה מילה המברך אחר שיאמרו טוב שיותר

באפשרותם.

טז  וכו'.:הלכה ושבע אכל אם קפו אבל (סי' הרב ובשו"ע

שביעה  כדי שאכלה אשה להוציא יכול אינו שקטן הוסיף ס"ג)

המזון. בברכת

יז  וכו'.:הלכה אחרים אצל קצח הנכנס (סי' הרב ובשו"ע

עדיין  בירך ולא משקה מאיזה רביעית שתה שאם הוסיף, ס"ב)

משלו. 'שאכלנו' ברוך לומר יכול אצלם, ונכנס אחרונה ברכה
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לו והּנכרי אין טבל, לא עדיין אבל עצמו את מל שכבר נכרי אפילו ְְִַָ

ולכן ישראל, של דין עליו.עדיין מזּמנין ְְִֵַָָאין

.Áמזּמנין לזימוןאין מצרפים אין ׁשאכל - מי על אּלא ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּפת לחם]מּכזית אינו ומעלה [- מכזית, פחות לחם אכל אם אבל ְְִִַַַָָ

לזימון. להצטרף עּמהן יכול אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, ׁשאכלּו ְְְְִִֶֶַָָָָָֹׁשבעה

ציר אֹו חזק ירק ונעשה אותם כשכובשים הדגים מן היוצא מיץ - ִָָ

בו ומטבל ּבזה כחומץ אחר וכּיֹוצא משקה כל ישתה רק ואפילו , ְֵֶַָ

שא  פי על אף ממים, לחם,חוץ שאכלו עשרה הניכר ין רוב שיש כיון

לחם, שאכלו אנשים עשרה או מצטרפיןשל הירק את האוכלים ְְִִָ

לעשרה  ּבּׁשםהציר לעיללזּמּון [כמבואר 'אלהינו' לומר (הלכה - ְִֵַ

ובלבד והּוא ],ד) הּפת- מאֹוכלי המבר רק ׁשּיהא שאכל ומי ְְְְֵֵֵֵֶַַַָ

לזמן, יכול אינו בזה וכיוצא וארּבעה ירק ּפת ׁשאכלּו ׁשּׁשה ְְְֲִֶַַָָָָָאבל

מצטרפין  אין 'אלהינו'ירק, לומר כדי אֹוכלי לעשרה ׁשּיהּו עד ְְְְִִֵֵֶַָָָ

הּנּכר רב רוב הּפת נקראים אינם שישה אבל אנשים, שבעה שזה ִַַַָֹ

אמּוריםניכר. ּדברים או ּבּמה ירק שאכל מי את לצרף שאפשר ְֲִִֶַָ

'אלהינו',ּבעׂשרהציר, ברוך לומר כדי עשרה, צירוף בשביל אבל - ֲֲַָָָ

צירוף ּפת בשביל ּכזית מהן אחד ּכל ׁשּיאכל צרי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁשה,

ציר. או ירק יאכל מהם שאחד מספיק זה מזּמניןואין ּכ -ואחר ְְְִַַַָ

ואז  הזימון, חובת עליהם חל לחם, שאכלו שלושה שיש אחרי ורק

לזמן  .אפשר

.Ëׁשאכלּו ו [לחם]ׁשנים מּלאכל כך וגמרּו ׁשליׁשי אחר ּבא ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ

הוא,ואכל ׁשהּוא גם ּכל עּמֹו לאכל יכֹולין מּׁשאר אם אפּלּו ְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹ

נוסף אכלין  אוכל הראשונים לשניים מביאים היו אם כלומר, - ֳִָ

לאכול, להמשיך יכולים היו לחם] רק [ולא מאכלים הוא משאר הדין

עּמהןש  סעודתם.השלישי מצטרף נגמרה לא שעדיין כיון לזימון, ְִִֵֶָָ

ׁשּבּמסּבין ּגדֹול המסוביםוחכם מבין שבחכמה הגדול הּוא - ְְִֶַָָָֻ

לכּלן מזמן,ׁשּמבר הוא אּלא ו - ּבא ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

בכל ּבאחרֹונה, הסועדים, שאר עם ביחד הסעודה עיקר את אכל ולא ֲַָָ
מזמן  הוא שביניהם החשוב שהוא כיון .זאת

.È ּכאחד ׁשאכלּו בזימון ׁשלׁשה לחלק והתחייבו רּׁשאין אינן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ב  שהתחייבו כיון בנפרד, אחד כל לברך רשאים אינם זימון,-

ביחדוכן אכלו חמּׁשה אם וכן לברך אנשים ארּבעה להם אסור ְְְֲִֵֵַָָָ
אבל  בזימון, התחייבו שכולם כיון יחד ׁשּׁשהבנפרד, יׁששאכלו ִֵָ

לחלק  קבוצה להן שכל כיון בנפרד, ולזמן להתחלק להם מותר - ֵֵֶָָ
הדין  הוא וכן עצמה, בפני לזמן עׂשרהיכולה עׂשרה. שאכלו עד ֲֲַָָָָ

וכו'' לאלהינו 'נברך ולומר בשם לזמן והתחייבו רּׁשאין יחד ִֵַָָאינן
'אלהינו'לחלק אמירת את עׂשריםולהפסיד ׁשּיהּו ואז עד ְְִֵֵֶֶַָ

מזמנת  עצמה בפני קבוצה שכל קבוצות לשתי להתחלק יכולים

הואבשם. הכלל הּזּמּון שכן ּברּכת ותהיה ׁשיחלקּו זמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּכל
הּכל ּכזּמּון וחלק חלק אינה לכל החלוקה שאם כלומר, - ְְְִֵֵֶֶַָֹ

ה', שם אמירת את או הזימון חובת את הנחלקים מן מבטלת

ביחד,וכך  מזמנים היו כשכולם גם עושים לחלק היו להן ֵֵֵֶָָיׁש
מאלו  אלו להחלק להם מותר -.

.‡È חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני אחד ׁשלׁשה שכל - ְְֲִֵֶָָָָָֹֹ
אחרת  בחבורה אכל ׁשלׁשהמהם ׁשלׁשה ועדיין ׁשל חבורה, בכל ְְֶָָֹֹ

אלו, בחבורות זימנו אחת,לא לחבורה כולם ֵָאינן והתקבצו
לחלק  כיון רּׁשאין עמהם, ולזמן לחבורתם לחזור צריכים - ִֵֵַָָ

שם  מבטלים הם מהחבורה וביציאתם בחבורתם, לזמן שהתחייבו

הזימון, חובת ּבחבּורה את מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָואם
הזימון ׁשּלֹו ברכת את לברך מהם אחד כל הצטרף ואם - ֶ

המזון, ברכת איתם בירך ולא לחלק בחבורתו, אינם רּׁשאין - ִֵֵַָָ
לברך לחבורתם לחזור ּבזּמּוןצריכים חּיבין פי ואינן על ואף - ְְִִֵַָָ

הזאת, בחבורה לזמן חייבים אינם המזון ברכת ביחד שמברכים

לאכל כיון  ׁשּיׁשבּו ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו שהחליטו ׁשּכבר - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָֹֹ
ביחד, מּׁשּלֹולאכול אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על ואינם אף ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
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ח  פת.:הלכה כזית מהם אחד כל שיאכל צריך שלושה אבל
השלושה  שכל צריך שלכתחילה פסק ס"ג) קצז (סי' ובשו"ע

מזונות, אכל ואחד פת שניים שאכלו אירע אם אבל פת, יאכלו

(שם  כמבואר ממים. חוץ משקה [כל שתה אפילו או ירק, או

לאכול  מסכים אינו ואם פת, לאכול לשדלו השניים ינסו ס''ב)],

הפת  אכילת ללא גם לזימון מצטרף קצז .פת (סי' הרב ובשו"ע
מים  רק שתה השלישי אם אפילו לזמן שאפשר פסק .ס''ב)

פת  אכל שלא שמי זה שדין הוסיף, סק''כ) (שם ברורה ובמשנה

שמחייב  שיעור שתה] [או אכל אם רק הוא לזימון להצטרף יכול

אחרונה. בברכה

ט  וכו'.:הלכה שאכלו הוסיף שנים ס"א) קצז (סי' ובשו"ע

עמהם  שיצטרף כדי לאכול לו לתת שאם .שחייבים כתב ועוד

מצטרף. השלישי אין השלישי, בא כך ואחר ונבריך' לן 'הב אמרו

שאין  אחרונים, מים נטלו אם הדין יהיה שכן הוסיף (שם) והרמ"א

לזימון  מצטרף נטלו .השלישי שאם ס''א), (שם הרב בשו"ע וכתב

ולאכול  ראשונים מים שוב ליטול עליהם מצוה אחרונים, מים

לזימון  להצטרף שיוכלו כדי פת שבמסובים .כזית גדול וחכם

אותו וכו'. לכבד צריך אורח יש שאם כתב, ס"א) רא (סי' ובשו"ע

ברכת  על מוותר הבית בעל ואם הבית, בעל את שיברך כדי בזימון

רוצה. שהוא מי את לכבד יכול האורח,

י  ליחלק.:הלכה להם יש ס"ד ששה קצג (סי' הב"ח וכתב

עם  'ברוב משום ביחד לברך שמצוה הרמ"א שדעת אבל), ד"ה

מלך' שאין .הדרת הרמ"א, בדעת מבאר סק''ג) (שם והט"ז

עצמה  בפני קבוצה שבכל כיון ביחד השישה כל שיזמנו עניין

ברכות, ריבוי של מעלה וגם מלך' הדרת עם 'ברוב קצת יש

מלך' ל'הדרת שקול וזה זימון, עוד יהיה בנפרד יברכו שאם

ביחד  כשמברכים שיש ליחלק..הגדולה רשאין אינם עשרה
כאלו  יהיו האנשים רוב מחמת שאם ס"א) קצג (סי' השו"ע וכתב

פחות  של לקבוצות להתחלק להם מותר המזמן את ישמעו שלא

מעשרה.

יא  לאכול.:הלכה שישבו ס"ד)שלושה קצג (סי' ובשו"ע

עדיין  אם אבל בזימון חייבים קצת ואכלו המוציא בירכו אם שרק

בזימון. חייבים אינם המוציא בירכו לא

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ביחד  אחד ממאכל לחלק אוכלים רּׁשאין את אינן לברך וחייבים ִֵֵֵַָָָ
הזימון  .ברכת

.·È ּבזמן אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָׁשּתי
זוׁשּמקצתן  מחבורה וקצת זו מחבורה שקצת את - אּלּו רֹואין ְִִֵֶֶָָ

אחד לזּמּון מצטרפין לשתי אּלּו, לזמן מהם אחד יכול - ְְְִִִֵֶָָ
לאוהחבורות, מקצת ואם את רואה אחת חבורה מקצת אין ואם - ְִָ

השניה, לעצמן.החבורה מזּמנין ואּלּו לעצמן מזּמנין ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָאּלּו
ּביניהן  אחד ׁשּמׁש יׁש לשתי ואם הסעודה צרכי את המביא ְִֵֵֵֶֶַָָ

זֹו,החבורות, לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול כיון ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֶַַָָ
החבורות בשתי נמצא ּפי שהוא על אף אחד לזּמּון ְְְִִִִֶַַָָמצטרפין

ׁשּתיהן  ׁשּיׁשמעּו והּוא אּלּו, מקצת רֹואין אּלּו מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשאין
החבורות שתי -המבר ּדברי הזימון ּכל ברכת כל את - ְְִֵֵַָָ

ברור ּבבאּור באופן -. ְֵ

.‚Èלּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו שזימנו,ׁשלׁשה לפני ְְְֵֶֶֶַָָָָָֹ
לֹו לזמן-קֹוראין הולכים שהם לו לׁשמע מודיעים ׁשּיכּון ּכדי ְְְְִִֵֵֶַַֹ

אֹומרין ּׁשהן ברכת -מה את אומר המזמן את שישמע כדי ְִֵֶַ
עליוהזימון, להם ּומזּמנין עונה והוא הזימון ברכת ומברכים - ְְִַָָ

ּבּׁשּוק יכול והּוא אלא לענות, כדי מהשוק לבוא צריך ואינו - ְַ
במקומו חֹובתֹולענות ידי הזימון,ויצא ולכׁשּיחזר בברכת ְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

שם למקֹומֹו לעצמֹושאכל הּמזֹון ּברּכת שצריך יבר כיון ְְְְְִִֵַַַָָ
שאכל. במקום המזון ברכת ויצא לברך ׁשאכלּו עׂשרה ְְֲֲֶָָָָָָאבל

מהן שזימנו,אחד עליולפני מזּמנין אותו -אין מצרפים אין ְְִֵֵֶֶַָָָ
הזימון  בברכת ה' שם ּבמקֹומֹולהזכיר ויׁשב ׁשּיחזר ְְֲִֵֵֶַַֹעד

ִֶָעּמהם.

.„Èלעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם ּכאחת ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשה
זימון, עליוללא מהשניים מזּמנין אחד המזון ברכת שבירך אחרי - ְְִַָָ

לזימון, עמהם עונה שבירך ואותו מזמן זימנו הּׁשנים שלא ְְְִֵַַויצאּו
זה, ּבזּמּון יצא לא והּוא זּמּון, חֹובת זּמּון מפני ידי ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

המזון למפרע  ברכת אחרי זימון שאין -. ְְֵַַ

.ÂËׁשאכלּו לעצמֹוביחד,ׁשנים מבר ואחד אחד ברכת ּכל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
השני, את אחד חובה ידי יוציאו ולא יֹודע המזון, אחד היה ְִֵֶַָָָואם

המזון בברכת יֹודעלכוון אינֹו המזון,ואחד בברכת זה לכוון ְֵֵֶֶַָ
רם לכווןׁשּיֹודע  ּבקֹול מילה מבר כל ישמע שהשני כדי ְְֵֵֶַָָ

ידי מהברכה, ויצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר אמן עֹונה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהּׁשני
המזון.חֹובתֹו ברכת חובת ידי לאביוקטןּובן- כדי -מבר ְְִֵֵָָָ

חובה. ידי אביו את לרּבֹוכנעניועבדלהוציא להוציא -מבר כדי ְְְֵֶֶַָ
חובה, ידי רבו לבעלּהאת מברכת בעלה -ואּׁשה את להוציא כדי ְְְֲִֶֶַָָָ

חובה, ּתבֹוא ידי חכמים אמרּו אבל חֹובתן. ידי ְְְְֲֲִִֵָָָָָָויֹוצאין
קללה]מארה לֹו[- מברכין ּובניו ׁשאׁשּתֹו מוציאים למי - ְְְְְִִִֵֶָָָָ

חובה או  ידי המזון תו .בברכת

.ÊËחֹובתן ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ששמע ּבּמה שמי - ְְְֲִִֵֶֶַָָָָ
חובה, ידי יוצא ואשה, עבד מקטן, המזון ולא ברכת ׁשאכלּו ְְְִֶַָֹּבזמן

ממנו,ׂשבעּו ששבעים שיעור מהם היוצאים אכלו שלא ׁשהן - ְֵֶָ
לבר סֹופרים רקחּיבין אינם מּדברי אך כזית, שאכלו משום ְְְִִִִֵֵַָָ

התורה. מן לברך אֹותןחייבים מֹוציאין הזכרים ּולפיכ את - ְִִִָָ
סופריםקטןהגדולים, מדברי לברך אּׁשה שחייב אֹו עבד אֹו ִֶֶָָָ

סופרים, מדברי או מהתורה לברך חייבים אם ידי]מידישספק -] ִֵ
וׂשבע אכל אם אבל ממנו חֹובתן. ששבע שיעור אכל אם - ְֲִַַָָָָָ

אֹו קטן אֹו אּׁשה אין הּתֹורה, מן הּמזֹון ּבברּכת ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנתחּיב
אֹותֹו מֹוציאין כיון עבד המזון, ברכת חובת החּיב ידי ׁשּכל ִִֶֶֶַַָָ

חֹובתֹו מידי אֹותֹו מֹוציאין אין הּתֹורה, מן אינו ּבדבר - ְִִִִֵֵַָָָָ
חובה ידי לצאת מאדםאּלאיכול מן רק הּדבר ּבאֹותֹו החּיב ְִֶַַַָָָָ

ּכמֹותֹו, מן הּתֹורה לברך חייבים שאינם צד יש ועבד שאשה וכיון ְַָ
ידי  להוציא יכולים אינם חכמים, מדברי רק לברך חייב וקטן התורה,

לברך  חייבים שוודאי ושבעו שאכלו הגדולים הזכרים את חובתם

.מהתורה 

.ÊÈאחרים אצל סעודההּנכנס איתם אכל מברכין שלא ּומצאן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
מצא אם הּזּמּון, וכּו'אתּברּכת נבר אֹומר המבר- ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

משלו, ּומברשאכלנו ּברּו אחריו עֹונה 'ברוך הּוא עונה ואינו ְֲֶַָָָֹ
הסועדים, כשאר משלו' מצא שאכלנו עֹונין את ואם האֹוכלים ְְִִִָָָ

וכּו' ׁשאכלנּו חיינו,ּברּו ובטובו משלו אחריהם - עֹונה הּוא ְְֲֵֶֶֶַַָָ
ברכה אמן כל על אמן שעונים .כדין ֵָ
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יב  אחד.:הלכה הדין בבית שכן ס"א) קצה (סי' השו"ע וכתב

אינם  הבתים שני בין מפסיקה הרבים רשות אם אבל בתים, בשני

אחד .מצטרפים  בבית נמצאים הם שאפילו הרב בשו''ע וכתב

התאספו  אם רק מצטרפים זאת בכל אלו, את אלו ורואים

לכך  המברך..מלכתחילה דברי כל שתיהן שישמעו וכתב והוא

כשמברך  המזמן את לשמוע שצריך ס''ד), קצה (סי' הרב בשו"ע

הכל'. את 'הזן ברכת סוף עד ולפחות המזון, ברכת כל

טו  יודע.:הלכה אינו שאם ואחד ס"א) קצג (סי' השו"ע וכתב

שצריך  והוסיף חובה. ידי יוצא אינו הקודש לשון מבין אינו

המברך  דברי לכל במילה מילה לכוון (סי'.השומע הרב ובשו"ע

הקודש, בלשון המברך שאם אומרים שיש כתב, ס"א ) קפה

שאין  [מה הלשון מבין שאינו פי על אף חובתו ידי יוצא השומע

אינו  אם חובתו ידי יוצא אינו הכל שלדברי לשונות בשאר כן

לשון  מבינים שאינם הארץ ועמי הנשים ולכן הלשון] מבין

בלשון  בזימון מהמברך בשמיעה חובתם ידי יוצאים הקודש,

כסברא  להחמיר שראוי אע"פ נוהגים, שכן והוסיף הקודש.

והוסיף  זה, מנהג הביא ס"ג) קצג (סי' ברורה ובמשנה הראשונה.

יש  אם בלחש, במילה מילה המברך אחר שיאמרו טוב שיותר

באפשרותם.

טז  וכו'.:הלכה ושבע אכל אם קפו אבל (סי' הרב ובשו"ע

שביעה  כדי שאכלה אשה להוציא יכול אינו שקטן הוסיף ס"ג)

המזון. בברכת

יז  וכו'.:הלכה אחרים אצל קצח הנכנס (סי' הרב ובשו"ע

עדיין  בירך ולא משקה מאיזה רביעית שתה שאם הוסיף, ס"ב)

משלו. 'שאכלנו' ברוך לומר יכול אצלם, ונכנס אחרונה ברכה
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שישי פרק 

עליו אדםּכל ‡. ׁשּמברכין הּפת את 'האֹוכל הּמֹוציא ברכת ְְִִֵֶַַַָָָָָ
הארץ', מן וסֹוף צ לחם ּתחּלה ידים נטילת ליטול רי צריך - ְְְִִִִַַָָָ

ראשונים'], 'מים נקראת זו [ונטילה אכילתו לפני במים ידיו שתי את

אחרונים']. 'מים נקראת זו [ונטילה אכילתו לאחר ידיו ליטול צריך וכן

חּלין, ּפת ׁשהיא ּפי על החולין,ואף את מטמא הידיים מגע ואין ְִִִֶַַַֻ
מלכלכֹות  ידיו ׁשאין ּפי על במקום ואף שנגע יודע שאינו - ְְְִֵֶַַָָָֻ

טמאה הטינופת, להן יֹודע בטומאה,ואינֹו שנגע יודע ואינו - ְְֵֵֶַָָֻ
מקום ידיו,מכל ׁשּתי ׁשּיּטל עד יאכל שנגע לא שייתכן מפני ְִֵֶַַָָֹֹֹ

הידיים  שכן לכך, לבו שם ולא טומאה בדבר  או הטינופת במקום

למשמש. ומרבות הן ּבעסקניות ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל אחד וכן ְְִֵֶָָָ
עליה מׁשקיןמשבעה  מברכים שאין דגן מיני מחמשת פת כגון - ְִַ

במשקה, שטבלם וירקות פירות או במשקה, וטבלה ִָצריהמוציא
ּתחּלה. ידים ְְִִִַַָָנטילת

לאכילה ·. ּבין ידיו, הּנֹוטל [או ּכל פת אכילת לפני בין - ֲִֵֵַַָָָָ
במשקה], שטיבולם ׁשמע הנוטלּבין פירות קריאת לקרּית  לפני - ְְִִֵַַ

שחרית  של התפילות,לתפּלה הנוטלּבין ,שמע מכל אחת לפני - ְִִֵָ
ּבּתחּלה  נטילתו מבר לפני וצּונּו'- ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ידים  נטילת מדברי על תקנה אלא אינה ידיים שנטילת ואף ,' ְִִַַַָ
משום 'וציוונו' אומר ׁשּנצטּוינּוחכמים, חכמים מצות ְְֲִִִִֶֶַַָׁשּזֹו

מהן  לׁשמע חכמים,ּבּתֹורה דברי בקול יא)ׁשּנאמר - יז, (דברים ְֱִֵֶֶֶַַַָֹ
'יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי חכמים על דברי וכשמקיימים תעשה', וגו' ֲִֶַַָ

ה'. מצוות את בכך עליהן,מקיימים מברכין אין אחרֹונים ְְֲֲִִִֵֵֶַַָּומים
אותםׁשאינםמשום  נוטלים שאין הּסּכנה- מּפני מפני אּלא - ְִֵֵֶֶַַָָָָ

העינים. את שמסמא סדומית מלח שטעם ּולפיכסכנת מכיון - ְִָ

הסכנה, מפני יתרנטילתם ּבהן להּזהר אדם מנטילת חּיב יותר - ְִֵֵֶַָָָָָָ

האכילה, שלפני יותר ידים חמור סכנה מחמת שנתקן שדין מפני

איסור  .מדבר

לתבׁשיל ‚. ּתבׁשיל ּבין ידים תבשילים נטילת שני אכילת בין - ְְְְִִִִֵַַַַָ

בשר  של תבשילים שני או גבינה של תבשילים שני כגון שווים,

האכילה רׁשּות  שלפני ידים כנטילת מצוה [ואינה האדם ביד היא ְ

כלומר, האכילה], שלאחר אחרונים רצה ,נֹוטל ליטול,רצה וכמים ֵָָָָ

ליטול, נֹוטל שלא אמצעים'].[ונ אינֹו 'מים נקראת זו ּופרֹות טילה ֵֵֵ
חּלין במשקה,ׁשל אותם טבל ידיםשלא נטילת צריכין -אינן ְְִִִִִֵֶַַָָֻ

ידיו, את עבורם ליטול צריך ּבּסֹוףאין ּבין ּבּתחּלה לפני ּבין בין - ְִֵֵַַָ

אכילתם. לאחר ובין זה אכילתם הרי לפרֹות, ידיו הּנֹוטל ְְֲֵֵֵֶַָָָוכל

הרּוח חיוב,מּגּסי בו שאין בדבר עצמו על שמחמיר לפי גאוותן, - ִֵַַָ

גאווה  זו והרי אדם, מכל יותר במצוות מדקדק שהוא עצמו ומראה

רוח. הּמלח וגסות את המלח,ּכל את מדד ידים - נטילת צרי ְִִִֶֶַַַַָָָ

המדידה,ּבאחרֹונה אחר ידיו ליטול צריך ּבֹו- יׁש שמא ׁשּמא - ֲֵֶַָָָ

הקרוי מלח מין במלח אֹומעורב סדֹומית', בו 'מלח שמעורב ְִֶַ
תכונתו]ׁשּטבעֹואחרמלח ידיו [- ויעביר סדֹומית, ּכמלח ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

המדידה בשעת במלח ויּסמאשנגעו עיניו, שמלח על ויתעוור, - ְִֵֵַָָ

העינים. את שמסמא תכונתו זהו סדומית שמלח מּפני מכיון - ְִֵֶ

לפיכך העינים, את מסמא ּכל סדומית ּבסֹוף ידים לּטל ְִִִַַָָָֹחּיבין

פת,סעּודה בה הּמלח שאוכל הסעודה.מּפני בשעת בו שנגע ְְִֵֶַַָ

למלחמה,ּובמחנה היוצא במחנה ההולכים חיל אנשי ּפטּורים - ְְֲִֶַ

ּבּתחּלה  ידים מים מּנטילת מנטילת כלומר, האכילה, לפני - ְְִִִִַַַָָ
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א  המוציא.:הלכה עליה שמברכין הפת האוכל ובשו"ע כל

מיני  בורא עליה שמברכים פת שהאוכל הוסיף, ס"א) קנח (סי'

זה  וכל ידיו. ליטול צריך אין בכיסנין, הבאה פת כגון מזונות

סעודתו  קבע אם אבל סעודתו, את זו פת על קבע שלא בתנאי

'על  שיברך הוסיף, (שם) הרב ובשו"ע ידיו. ליטול צריך עליה

ידים' העם .נטילת רוב שכיום כתב, ס"ג) קנח (סי' הרב בשו"ע

שיש  ומביא במשקה, שטיבולו לדבר ידיים ליטול נוהגים לא

מן  מקצת דעת על שסומכים משום זכות עליהם שלימדו

ואיננו הראש  מתים טמאי שכולנו הזה שבזמן שאמרו ונים

שטיבולו  לדבר נטילה חכמים הצריכו לא בטהרה, תרומה אוכלים

לסמוך. מי על להם שיש מאחר בידיהם למחות ואין במשקה,

לדבר  אף ידיים ליטול המחייבים כדעת הוא שהעיקר כתב אך

ברכה]. לענין ב) (הלכה להלן [וראה במשקה שטיבולו

ב  'אשר :הלכה בתחלה מברך וכו' לאכילה בין ידיו הנוטל כל
וכו''. נטילת קדשנו על יברך שלא פסק ס"ד) קנח (סי' ובשו"ע

(שם  ברורה המשנה ומבאר במשקה. שטיבולו דבר על ידיים

שבזמננו  שסוברים מהראשונים שיש מכיון הוא שטעמו סק"כ)

שנתבאר  [כפי במשקה שטיבולו לדבר ידיים ליטול נוהגים לא

להקל  ברכות שספק מפני לברך אין ולכן א], הלכה כל .לעיל
וכו''. קדשנו 'אשר בתחלה מברך לתפלה בין וכו' ידיו הנוטל

ידיו  נטל שאם שחרית, תפילת לגבי פסק ס"ה) צב (סי' ובשו"ע

פסק  [וכן יברך ולא התפילה לפני ידיו ייטול דעתו, והסיח בבוקר

שם) צב (סי' והרמ"א ס"ב)]. רלג (סי' וערבית מנחה תפילת לגבי

ובבית  מלוכלכות. שידיו יודע הוא אם אפילו יברך שלא מוסיף

לברך, שאין הטעם מבאר וי"א) ד"ה דֿה סעיף צב (סי' יוסף

וספק  התפילה, לפני ידיים ליטול חובה שאין סוברים שיש משום

להקל  יברך .ברכות ידיו שהנוטל פסק, סי"א) קנח (סי' בשו"ע

אחר  עד לברך שלא העולם שנהגו כתב אמנם הנטילה. לפני

לפני  לברך יכול ואינו נקיות ידיו אין שפעמים משום נטילה,

לפני  ידיו, ושפשף ראשונים מים שנטל לאחר יברך לכן הנטילה,

לברך  שיכול כתב (שם) והרמ"א שניים. מים עליהם שמטיל

חלק  הוא גם שהניגוב משום ניגוב, קודם נטילה אחר גם עליהם

שמנהג  כתב לט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ידיים. נטילת ממצוות

הניגוב. קודם הנטילה אחר לברך העולם

ג  שהן :הלכה מפני בתחלה ידים מנטילת פטורים ובמחנה
במלחמה. במדבר טרודים שהיה 'מי ס"ח) קנח (סי' השו"ע כתב

בשו"ע  וכתב ידיים'. מנטילת פטור מים, לו ואין סכנה במקום או

יש  אם אפילו פת מלאכול להימנע צריך שאינו סי"ד), (שם הרב

נטילת  כלל גזרו לא סכנה שבמקום לפי לאכול, אחר דבר לו

ידיים.
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ּבמלחמה,ראשונים, טרּודים ׁשהן ּבאחרֹונהמּפני -וחּיבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אחרונים  מים נטילת שטעם כיון האכילה, אחרי אחרונים מים בנטילת

הּסּכנה,הוא  יותר מּפני בסכנה והחמירו עיניו, יסתמאו שמא ְִֵַַָָ

.מבאיסור 

ידים„. נטילת היא היכן צריך עד בידיו מקום איזה עד - ְִִִֵַַַָָ

הנטילה, מי הּפרקשיגיעו היד עד כף חיבור מקום היד, פרק עד - ֶֶַַ

הזרוע. הּמיםעם ׁשעּור לשפוך וכּמה שצריך המים כמות מהי - ְִִַַַָ

הנטילה, בעת ידיו ידיםמיםרביעיתעל ׁשּתי הידים לכל לשתי - ְְְִִִֵַָָ

נטילה. לו עלתה לא זה משיעור בפחות נטל ואם דבר וכליחד, ְָ

לגוף,ׁשחֹוצץ המים טבילת ּבטבילהבין כמו מטומאה הגוף של ְִִֵֶָ

וזבה, ידים.גםחֹוצץנידה הּמקוה ּבנטילת למּדת העֹולה וכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

להכשר  הדרושים סאה ארבעים שיעור להשלים הכשרים מים כל -

רביעיתמקווה, לׁשעּור רביעית עֹולה שיעור להשלים גם כשרים - ְְִִִֶ

ידים  .בנטילת

ידים,‰. נטילת הּצרי פת,ּכל לאכול הבא הטּביל כגון אם ְְִִִִִִַַַָָָ

ּב מקוה תוך ידיו אחר,מי ּדבר צרי ואינו אינֹו טהורות, ידיו - ְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

מכלי. ידיו ליטול ּבמים צריך הטּבילן למקוהואם ׁשאין הכשרים ְְְִִִִֵֶַָ

מקוה ׁשעּור סאה,ּבהן ארבעים שיעור בהם שאין הטבילם אֹו- ְִִֶֶָ

ׁשאּובין  על ׁשּבּקרקעּבמים ונשפכו כלים בתוך שהיו מים - ְְְִִֶַַַַ

וא  למקווה כשרים אינם שהם ארבעים הקרקע, שיעור בהם יש אם ף

הוא  הדין ּכלּוםש סאה. עׂשה ידיו,לא לטהר טבילתו הועילה לא - ְָָֹ

כדין. ידיו וליטול לחזור מטהרין וצריך הּׁשאּובין הּמים ְְֲִִִֵֶַַַַׁשאין

ּבנטילה אּלא הּידים טבילת את אבל כדין, מכלי ידים בנטילת - ְִִִֶֶַַָָָ

במקווה  לטבילה הכשרים במים טובל כן אם אלא כשרה אינה ידים

סאה  ארבעים בהם .שיש

.Â:ּדברים ּבארּבעה להּזהר צרי ידיו, הּנֹוטל [א]ּכל ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

עצמן להיזהר ּבּמים יהּויש יהיו]ׁשּלא לנטילת [- ּפסּולין ְְְְִִִִֶַַַַָֹ

להלןידים, שיתבאר את (ה"זֿט)וכפי הפוסלים הדברים מהם ִַָ

המים,ּובּׁשעּור [ב]המים. בכמות להיזהר יש ּבהן - שיעור ׁשּיהא ְִֵֶֶַָ

ידיםרביעית של ׁשּתי וכפי -לכל ידים, לשתי אחת רביעית ְְְִִִֵַָָ

לעיל ד)שנתבאר הּמים כלומר,ּובּכלי[ג].(הלכה ׁשּיהיּו ְְִִִֶַַַ

ּב ּבהן [ד]ּכליתוך ׁשּנֹוטלין מהכלי. תהיה ּובּנֹוטל והנטילה ְְְִִֵֶֶַָ

נֹותןכלומר, מּכח ּבאים הּמים ידיו ׁשּיהּו על המים שיישפכו - ְִִִֵֶַַַָֹ

וכפי  מאליהם, יישפכו ולא בהם, הנעשית שפיכה פעולת ידי על

להלן .(הי"גֿיד)שיתבאר

.Êהּמים את ּפֹוסלין ּדברים [א]ארּבעה ׁשּנּוי לנטילה: ְְְִִִִֶַַַָָָ

שלהם.מראה  הרגיל המראה שהשתנה מים מים וגּלּוי[ב]- - ְְִֶַ

כיסוי. ללא מגולים ּבהן[ג]שעמדו מלאכה מים ועׂשּית - ְֲִֶַַָָָ

מלאכה. בהם הּבהמה [ד]שנעשתה את הּמֹונע ְְְֵֵֵֶֶַַַָוהפסד

מהן בהמה.מּלׁשּתֹות לשתיית ראויים שאינם עד שהתקלקלו מים - ְִִֵֶ
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ד  הפרק.:הלכה עד ידיים הביא נטילת ס"ד) קסא (סי' השו"ע
פרק  עד ראשונה לדעה ידיו, ליטול צריך פרק איזה עד דעות שתי
האצבעות, פרק עד שניה ולדעה הזרוע. עם היד חיבור מקום היד,
כדעה  לנהוג שראוי וכתב היד. כף עם האצבעות חיבור מקום
דין  רק זה שאין כתב וראוי) ד"ה (שם הלכה ובביאור הראשונה.

ליטול לכתחילה  הדין מעיקר להחמיר צריך אלא כן, לנהוג שראוי
הסומך  אבל ידיים. בנטילת מזלזל בכלל הוא בזה והמקל ידיו, כל
מים  מעט רק לו כשיש הדחק, בשעת השניה הדעה על להקל

בידו  מוחין אין ידיים..לנטילה, שתי לכל רביעית המים שיעור
ידיים  נטילת ששיעור פי על שאף ס"י), קנח (סי' השו"ע וכתב
על  שהעיד חסדא רב כדברי בשפע, ליטול יוסיף רביעית, הוא
נתנו  חופניים, מלוא במים ידיו שנטל שמשום ב), סב, (שבת עצמו

חופניים  מלוא טובה השמים מן חוצץ .לו בטבילה שחוצץ וכל
ידיים. בזה.בנטילת הדינים פרטי ס"אֿג) קסא (סי' בשו"ע ראה

היה  שאם הוא בחציצה שהכלל סק"א) (שם ברורה במשנה וכתב
מקפיד  אינו אם אפילו חציצה, זה הרי היד, רוב על חוצץ דבר
מקפיד  אם רק חוצץ מועט, בשיעור חוצץ דבר היה ואם כך. על

נוטלים .עליו  שאין אומרים שיש סי"ב) קס (סי' בשו"ע וכתב
פירות  מי שגם אומרים ויש בלבד, במים אלא ראשונים מים
יהיה  שלא ביין, ליטול שאסור אלא לנטילה, כשרים ויין
לעצמו. ברכה קובע חשיבותו שמפני חשוב, בדבר כמזלזל
בשעת  פירות במי נוטלים אבל ביין, נוטלים שאין אומרים ויש
כשרים  פירות שמי הסוברים שלדעת הרמ"א והוסיף הדחק.
וכתב  לנטילה. כשרים המבושלים דבש מי או שיכר אף
כדעה  להורות יש שלהלכה סד) ס"ק (שם ברורה במשנה

הדחק. בשעת פירות במי ליטול ולהקל האחרונה

ה  'על :הלכה מברך ידיו המטביל ס"כ), קנט (סי השו"ע כתב

או  ידיים' טבילת 'על לברך שצריך כתב והרמ"א ידיים'. נטילת
צז) ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב ידיים'. שטיפת 'על
פסולים  המים אם אך ידיים', נטילת 'על שיברך כתבו שהאחרונים

ידיים' טבילת 'על יברך לטבילה, רק וכשרים הטבילן .לנטילה
כלום. עשה לא וכו' מקוה שיעור בהם שאין השו"ע במים

ארבעים  בהם אין אם שאפילו אומרים שיש סי"ד), קנט (סי' כתב

להקל  ויש טהורות. ידיו המים, מן מתכסות ידיו אם סאה,
כשיטתם  להקל שיש כתב פה) ס"ק (שם ברורה והמשנה כשיטתם.
(ד"ה  הלכה בביאור כך על והוסיף הדחק. במקום או בדיעבד רק

בלא  שוב ידיו שייטול מים, עוד לו יזדמן כך אחר שאם ויש),
סאה  מארבעים בפחות שטבילה הראשונים רוב שדעת כיון ברכה,

מועילה  אומרים .אינה שיש הביא סי"ז) קנט (סי' הרב בשו"ע

כנטילה  הדבר נחשב לקרקע, מחובר שאינו בכלי ידיו שכשטובל
ארבעים  שיעור במים שיהיה צריך ואין כטבילה, ולא מכלי כשרה
ויש  נטילה. כדין רביעית בהם שיהיה די אלא טבילה, כדין סאה

נשפכים  שהמים באופן אלא כשרה אינה מכלי שנטילה אומרים
נחשב  זה אין בכלי ידיו כשטובל אבל אדם, שפיכת מכוח ידיו על
אפשר  הדחק בשעת האם מחלוקת שם והביא כשרה. לנטילה

לדעת  לחוש שיש כתב ולמעשה לא, או המתירים דעת על לסמוך
בכלי  ידיו שיטבול מהכלי ידיו ליטול יכול כשאינו ולכן האוסרים,

ויאכל. במפה ידיו ויכרוך ברכה, בלא

ז  נפסלו.:הלכה השתיה מן אותן האוסר גילוי נתגלו אם וכן
חוששים  אין הזה שבזמן כג) ס"ק קס (סי' ברורה במשנה וכתב

נחש, מהם ששתה ידוע אם אבל לידיים. מהם ונוטלים לגילוי,



קלט zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שישי פרק 

עליו אדםּכל ‡. ׁשּמברכין הּפת את 'האֹוכל הּמֹוציא ברכת ְְִִֵֶַַַָָָָָ
הארץ', מן וסֹוף צ לחם ּתחּלה ידים נטילת ליטול רי צריך - ְְְִִִִַַָָָ

ראשונים'], 'מים נקראת זו [ונטילה אכילתו לפני במים ידיו שתי את

אחרונים']. 'מים נקראת זו [ונטילה אכילתו לאחר ידיו ליטול צריך וכן

חּלין, ּפת ׁשהיא ּפי על החולין,ואף את מטמא הידיים מגע ואין ְִִִֶַַַֻ
מלכלכֹות  ידיו ׁשאין ּפי על במקום ואף שנגע יודע שאינו - ְְְִֵֶַַָָָֻ

טמאה הטינופת, להן יֹודע בטומאה,ואינֹו שנגע יודע ואינו - ְְֵֵֶַָָֻ
מקום ידיו,מכל ׁשּתי ׁשּיּטל עד יאכל שנגע לא שייתכן מפני ְִֵֶַַָָֹֹֹ

הידיים  שכן לכך, לבו שם ולא טומאה בדבר  או הטינופת במקום

למשמש. ומרבות הן ּבעסקניות ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל אחד וכן ְְִֵֶָָָ
עליה מׁשקיןמשבעה  מברכים שאין דגן מיני מחמשת פת כגון - ְִַ

במשקה, שטבלם וירקות פירות או במשקה, וטבלה ִָצריהמוציא
ּתחּלה. ידים ְְִִִַַָָנטילת

לאכילה ·. ּבין ידיו, הּנֹוטל [או ּכל פת אכילת לפני בין - ֲִֵֵַַָָָָ
במשקה], שטיבולם ׁשמע הנוטלּבין פירות קריאת לקרּית  לפני - ְְִִֵַַ

שחרית  של התפילות,לתפּלה הנוטלּבין ,שמע מכל אחת לפני - ְִִֵָ
ּבּתחּלה  נטילתו מבר לפני וצּונּו'- ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ידים  נטילת מדברי על תקנה אלא אינה ידיים שנטילת ואף ,' ְִִַַַָ
משום 'וציוונו' אומר ׁשּנצטּוינּוחכמים, חכמים מצות ְְֲִִִִֶֶַַָׁשּזֹו

מהן  לׁשמע חכמים,ּבּתֹורה דברי בקול יא)ׁשּנאמר - יז, (דברים ְֱִֵֶֶֶַַַָֹ
'יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי חכמים על דברי וכשמקיימים תעשה', וגו' ֲִֶַַָ

ה'. מצוות את בכך עליהן,מקיימים מברכין אין אחרֹונים ְְֲֲִִִֵֵֶַַָּומים
אותםׁשאינםמשום  נוטלים שאין הּסּכנה- מּפני מפני אּלא - ְִֵֵֶֶַַָָָָ

העינים. את שמסמא סדומית מלח שטעם ּולפיכסכנת מכיון - ְִָ

הסכנה, מפני יתרנטילתם ּבהן להּזהר אדם מנטילת חּיב יותר - ְִֵֵֶַָָָָָָ

האכילה, שלפני יותר ידים חמור סכנה מחמת שנתקן שדין מפני

איסור  .מדבר

לתבׁשיל ‚. ּתבׁשיל ּבין ידים תבשילים נטילת שני אכילת בין - ְְְְִִִִֵַַַַָ

בשר  של תבשילים שני או גבינה של תבשילים שני כגון שווים,

האכילה רׁשּות  שלפני ידים כנטילת מצוה [ואינה האדם ביד היא ְ

כלומר, האכילה], שלאחר אחרונים רצה ,נֹוטל ליטול,רצה וכמים ֵָָָָ

ליטול, נֹוטל שלא אמצעים'].[ונ אינֹו 'מים נקראת זו ּופרֹות טילה ֵֵֵ
חּלין במשקה,ׁשל אותם טבל ידיםשלא נטילת צריכין -אינן ְְִִִִִֵֶַַָָֻ

ידיו, את עבורם ליטול צריך ּבּסֹוףאין ּבין ּבּתחּלה לפני ּבין בין - ְִֵֵַַָ

אכילתם. לאחר ובין זה אכילתם הרי לפרֹות, ידיו הּנֹוטל ְְֲֵֵֵֶַָָָוכל

הרּוח חיוב,מּגּסי בו שאין בדבר עצמו על שמחמיר לפי גאוותן, - ִֵַַָ

גאווה  זו והרי אדם, מכל יותר במצוות מדקדק שהוא עצמו ומראה

רוח. הּמלח וגסות את המלח,ּכל את מדד ידים - נטילת צרי ְִִִֶֶַַַַָָָ

המדידה,ּבאחרֹונה אחר ידיו ליטול צריך ּבֹו- יׁש שמא ׁשּמא - ֲֵֶַָָָ

הקרוי מלח מין במלח אֹומעורב סדֹומית', בו 'מלח שמעורב ְִֶַ
תכונתו]ׁשּטבעֹואחרמלח ידיו [- ויעביר סדֹומית, ּכמלח ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

המדידה בשעת במלח ויּסמאשנגעו עיניו, שמלח על ויתעוור, - ְִֵֵַָָ

העינים. את שמסמא תכונתו זהו סדומית שמלח מּפני מכיון - ְִֵֶ

לפיכך העינים, את מסמא ּכל סדומית ּבסֹוף ידים לּטל ְִִִַַָָָֹחּיבין

פת,סעּודה בה הּמלח שאוכל הסעודה.מּפני בשעת בו שנגע ְְִֵֶַַָ

למלחמה,ּובמחנה היוצא במחנה ההולכים חיל אנשי ּפטּורים - ְְֲִֶַ

ּבּתחּלה  ידים מים מּנטילת מנטילת כלומר, האכילה, לפני - ְְִִִִַַַָָ
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א  המוציא.:הלכה עליה שמברכין הפת האוכל ובשו"ע כל

מיני  בורא עליה שמברכים פת שהאוכל הוסיף, ס"א) קנח (סי'

זה  וכל ידיו. ליטול צריך אין בכיסנין, הבאה פת כגון מזונות

סעודתו  קבע אם אבל סעודתו, את זו פת על קבע שלא בתנאי

'על  שיברך הוסיף, (שם) הרב ובשו"ע ידיו. ליטול צריך עליה

ידים' העם .נטילת רוב שכיום כתב, ס"ג) קנח (סי' הרב בשו"ע

שיש  ומביא במשקה, שטיבולו לדבר ידיים ליטול נוהגים לא

מן  מקצת דעת על שסומכים משום זכות עליהם שלימדו

ואיננו הראש  מתים טמאי שכולנו הזה שבזמן שאמרו ונים

שטיבולו  לדבר נטילה חכמים הצריכו לא בטהרה, תרומה אוכלים

לסמוך. מי על להם שיש מאחר בידיהם למחות ואין במשקה,

לדבר  אף ידיים ליטול המחייבים כדעת הוא שהעיקר כתב אך

ברכה]. לענין ב) (הלכה להלן [וראה במשקה שטיבולו

ב  'אשר :הלכה בתחלה מברך וכו' לאכילה בין ידיו הנוטל כל
וכו''. נטילת קדשנו על יברך שלא פסק ס"ד) קנח (סי' ובשו"ע

(שם  ברורה המשנה ומבאר במשקה. שטיבולו דבר על ידיים

שבזמננו  שסוברים מהראשונים שיש מכיון הוא שטעמו סק"כ)

שנתבאר  [כפי במשקה שטיבולו לדבר ידיים ליטול נוהגים לא

להקל  ברכות שספק מפני לברך אין ולכן א], הלכה כל .לעיל
וכו''. קדשנו 'אשר בתחלה מברך לתפלה בין וכו' ידיו הנוטל

ידיו  נטל שאם שחרית, תפילת לגבי פסק ס"ה) צב (סי' ובשו"ע

פסק  [וכן יברך ולא התפילה לפני ידיו ייטול דעתו, והסיח בבוקר

שם) צב (סי' והרמ"א ס"ב)]. רלג (סי' וערבית מנחה תפילת לגבי

ובבית  מלוכלכות. שידיו יודע הוא אם אפילו יברך שלא מוסיף

לברך, שאין הטעם מבאר וי"א) ד"ה דֿה סעיף צב (סי' יוסף

וספק  התפילה, לפני ידיים ליטול חובה שאין סוברים שיש משום

להקל  יברך .ברכות ידיו שהנוטל פסק, סי"א) קנח (סי' בשו"ע

אחר  עד לברך שלא העולם שנהגו כתב אמנם הנטילה. לפני

לפני  לברך יכול ואינו נקיות ידיו אין שפעמים משום נטילה,

לפני  ידיו, ושפשף ראשונים מים שנטל לאחר יברך לכן הנטילה,

לברך  שיכול כתב (שם) והרמ"א שניים. מים עליהם שמטיל

חלק  הוא גם שהניגוב משום ניגוב, קודם נטילה אחר גם עליהם

שמנהג  כתב לט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ידיים. נטילת ממצוות

הניגוב. קודם הנטילה אחר לברך העולם

ג  שהן :הלכה מפני בתחלה ידים מנטילת פטורים ובמחנה
במלחמה. במדבר טרודים שהיה 'מי ס"ח) קנח (סי' השו"ע כתב

בשו"ע  וכתב ידיים'. מנטילת פטור מים, לו ואין סכנה במקום או

יש  אם אפילו פת מלאכול להימנע צריך שאינו סי"ד), (שם הרב

נטילת  כלל גזרו לא סכנה שבמקום לפי לאכול, אחר דבר לו

ידיים.
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ּבמלחמה,ראשונים, טרּודים ׁשהן ּבאחרֹונהמּפני -וחּיבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אחרונים  מים נטילת שטעם כיון האכילה, אחרי אחרונים מים בנטילת

הּסּכנה,הוא  יותר מּפני בסכנה והחמירו עיניו, יסתמאו שמא ְִֵַַָָ

.מבאיסור 

ידים„. נטילת היא היכן צריך עד בידיו מקום איזה עד - ְִִִֵַַַָָ

הנטילה, מי הּפרקשיגיעו היד עד כף חיבור מקום היד, פרק עד - ֶֶַַ

הזרוע. הּמיםעם ׁשעּור לשפוך וכּמה שצריך המים כמות מהי - ְִִַַַָ

הנטילה, בעת ידיו ידיםמיםרביעיתעל ׁשּתי הידים לכל לשתי - ְְְִִִֵַָָ

נטילה. לו עלתה לא זה משיעור בפחות נטל ואם דבר וכליחד, ְָ

לגוף,ׁשחֹוצץ המים טבילת ּבטבילהבין כמו מטומאה הגוף של ְִִֵֶָ

וזבה, ידים.גםחֹוצץנידה הּמקוה ּבנטילת למּדת העֹולה וכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

להכשר  הדרושים סאה ארבעים שיעור להשלים הכשרים מים כל -

רביעיתמקווה, לׁשעּור רביעית עֹולה שיעור להשלים גם כשרים - ְְִִִֶ

ידים  .בנטילת

ידים,‰. נטילת הּצרי פת,ּכל לאכול הבא הטּביל כגון אם ְְִִִִִִַַַָָָ

ּב מקוה תוך ידיו אחר,מי ּדבר צרי ואינו אינֹו טהורות, ידיו - ְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

מכלי. ידיו ליטול ּבמים צריך הטּבילן למקוהואם ׁשאין הכשרים ְְְִִִִֵֶַָ

מקוה ׁשעּור סאה,ּבהן ארבעים שיעור בהם שאין הטבילם אֹו- ְִִֶֶָ

ׁשאּובין  על ׁשּבּקרקעּבמים ונשפכו כלים בתוך שהיו מים - ְְְִִֶַַַַ

וא  למקווה כשרים אינם שהם ארבעים הקרקע, שיעור בהם יש אם ף

הוא  הדין ּכלּוםש סאה. עׂשה ידיו,לא לטהר טבילתו הועילה לא - ְָָֹ

כדין. ידיו וליטול לחזור מטהרין וצריך הּׁשאּובין הּמים ְְֲִִִֵֶַַַַׁשאין

ּבנטילה אּלא הּידים טבילת את אבל כדין, מכלי ידים בנטילת - ְִִִֶֶַַָָָ

במקווה  לטבילה הכשרים במים טובל כן אם אלא כשרה אינה ידים

סאה  ארבעים בהם .שיש

.Â:ּדברים ּבארּבעה להּזהר צרי ידיו, הּנֹוטל [א]ּכל ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

עצמן להיזהר ּבּמים יהּויש יהיו]ׁשּלא לנטילת [- ּפסּולין ְְְְִִִִֶַַַַָֹ

להלןידים, שיתבאר את (ה"זֿט)וכפי הפוסלים הדברים מהם ִַָ

המים,ּובּׁשעּור [ב]המים. בכמות להיזהר יש ּבהן - שיעור ׁשּיהא ְִֵֶֶַָ

ידיםרביעית של ׁשּתי וכפי -לכל ידים, לשתי אחת רביעית ְְְִִִֵַָָ

לעיל ד)שנתבאר הּמים כלומר,ּובּכלי[ג].(הלכה ׁשּיהיּו ְְִִִֶַַַ

ּב ּבהן [ד]ּכליתוך ׁשּנֹוטלין מהכלי. תהיה ּובּנֹוטל והנטילה ְְְִִֵֶֶַָ

נֹותןכלומר, מּכח ּבאים הּמים ידיו ׁשּיהּו על המים שיישפכו - ְִִִֵֶַַַָֹ

וכפי  מאליהם, יישפכו ולא בהם, הנעשית שפיכה פעולת ידי על

להלן .(הי"גֿיד)שיתבאר

.Êהּמים את ּפֹוסלין ּדברים [א]ארּבעה ׁשּנּוי לנטילה: ְְְִִִִֶַַַָָָ

שלהם.מראה  הרגיל המראה שהשתנה מים מים וגּלּוי[ב]- - ְְִֶַ

כיסוי. ללא מגולים ּבהן[ג]שעמדו מלאכה מים ועׂשּית - ְֲִֶַַָָָ

מלאכה. בהם הּבהמה [ד]שנעשתה את הּמֹונע ְְְֵֵֵֶֶַַַָוהפסד

מהן בהמה.מּלׁשּתֹות לשתיית ראויים שאינם עד שהתקלקלו מים - ְִִֵֶ
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ד  הפרק.:הלכה עד ידיים הביא נטילת ס"ד) קסא (סי' השו"ע
פרק  עד ראשונה לדעה ידיו, ליטול צריך פרק איזה עד דעות שתי
האצבעות, פרק עד שניה ולדעה הזרוע. עם היד חיבור מקום היד,
כדעה  לנהוג שראוי וכתב היד. כף עם האצבעות חיבור מקום
דין  רק זה שאין כתב וראוי) ד"ה (שם הלכה ובביאור הראשונה.

ליטול לכתחילה  הדין מעיקר להחמיר צריך אלא כן, לנהוג שראוי
הסומך  אבל ידיים. בנטילת מזלזל בכלל הוא בזה והמקל ידיו, כל
מים  מעט רק לו כשיש הדחק, בשעת השניה הדעה על להקל

בידו  מוחין אין ידיים..לנטילה, שתי לכל רביעית המים שיעור
ידיים  נטילת ששיעור פי על שאף ס"י), קנח (סי' השו"ע וכתב
על  שהעיד חסדא רב כדברי בשפע, ליטול יוסיף רביעית, הוא
נתנו  חופניים, מלוא במים ידיו שנטל שמשום ב), סב, (שבת עצמו

חופניים  מלוא טובה השמים מן חוצץ .לו בטבילה שחוצץ וכל
ידיים. בזה.בנטילת הדינים פרטי ס"אֿג) קסא (סי' בשו"ע ראה

היה  שאם הוא בחציצה שהכלל סק"א) (שם ברורה במשנה וכתב
מקפיד  אינו אם אפילו חציצה, זה הרי היד, רוב על חוצץ דבר
מקפיד  אם רק חוצץ מועט, בשיעור חוצץ דבר היה ואם כך. על

נוטלים .עליו  שאין אומרים שיש סי"ב) קס (סי' בשו"ע וכתב
פירות  מי שגם אומרים ויש בלבד, במים אלא ראשונים מים
יהיה  שלא ביין, ליטול שאסור אלא לנטילה, כשרים ויין
לעצמו. ברכה קובע חשיבותו שמפני חשוב, בדבר כמזלזל
בשעת  פירות במי נוטלים אבל ביין, נוטלים שאין אומרים ויש
כשרים  פירות שמי הסוברים שלדעת הרמ"א והוסיף הדחק.
וכתב  לנטילה. כשרים המבושלים דבש מי או שיכר אף
כדעה  להורות יש שלהלכה סד) ס"ק (שם ברורה במשנה

הדחק. בשעת פירות במי ליטול ולהקל האחרונה

ה  'על :הלכה מברך ידיו המטביל ס"כ), קנט (סי השו"ע כתב

או  ידיים' טבילת 'על לברך שצריך כתב והרמ"א ידיים'. נטילת
צז) ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב ידיים'. שטיפת 'על
פסולים  המים אם אך ידיים', נטילת 'על שיברך כתבו שהאחרונים

ידיים' טבילת 'על יברך לטבילה, רק וכשרים הטבילן .לנטילה
כלום. עשה לא וכו' מקוה שיעור בהם שאין השו"ע במים

ארבעים  בהם אין אם שאפילו אומרים שיש סי"ד), קנט (סי' כתב

להקל  ויש טהורות. ידיו המים, מן מתכסות ידיו אם סאה,
כשיטתם  להקל שיש כתב פה) ס"ק (שם ברורה והמשנה כשיטתם.
(ד"ה  הלכה בביאור כך על והוסיף הדחק. במקום או בדיעבד רק

בלא  שוב ידיו שייטול מים, עוד לו יזדמן כך אחר שאם ויש),
סאה  מארבעים בפחות שטבילה הראשונים רוב שדעת כיון ברכה,

מועילה  אומרים .אינה שיש הביא סי"ז) קנט (סי' הרב בשו"ע

כנטילה  הדבר נחשב לקרקע, מחובר שאינו בכלי ידיו שכשטובל
ארבעים  שיעור במים שיהיה צריך ואין כטבילה, ולא מכלי כשרה
ויש  נטילה. כדין רביעית בהם שיהיה די אלא טבילה, כדין סאה

נשפכים  שהמים באופן אלא כשרה אינה מכלי שנטילה אומרים
נחשב  זה אין בכלי ידיו כשטובל אבל אדם, שפיכת מכוח ידיו על
אפשר  הדחק בשעת האם מחלוקת שם והביא כשרה. לנטילה

לדעת  לחוש שיש כתב ולמעשה לא, או המתירים דעת על לסמוך
בכלי  ידיו שיטבול מהכלי ידיו ליטול יכול כשאינו ולכן האוסרים,

ויאכל. במפה ידיו ויכרוך ברכה, בלא

ז  נפסלו.:הלכה השתיה מן אותן האוסר גילוי נתגלו אם וכן
חוששים  אין הזה שבזמן כג) ס"ק קס (סי' ברורה במשנה וכתב

נחש, מהם ששתה ידוע אם אבל לידיים. מהם ונוטלים לגילוי,
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המים?ּכיצד את אלו דברים ארבעה ׁשּנׁשּתּנּופוסלים מים ְִִֵֶַַַ
מים,מראיהן  של הרגיל המיםּביןמהמראה עמדו ּבכלים,אם ְְִֵֵֵֶַ

עמדוּביןו  ּביןאם ׁשּנפל השתנואם ּבקרקעֹות, ּדבר מחמת ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָ
המים,לתֹוכן מראה  את שמשנה אחר דבר או דיו, לתוכם שנפל כגון ְָ

השתנוּביןו  מקֹומןאם בו מחמת שיש במקום שעמדו מחמת - ְֲֵֵַָ
להשתנות, המים לצבע הגורם ּפסּוליןלכלוך אּלּו לנטילה.הרי ְֲִֵֵ

הּׁשתּיה מן אֹותן האֹוסר ּגּלּוי נתּגּלּו אם המים וכן אם - ְְְִִִִִֵֵַַָָָ
הסכנה, מפני בהם ולרחוץ לשתותם שאסור באופן גם נפסלּוהתגלו ְְִ

ידים.ענין ל  נטילת ְְִִַַָ

.Áמלאכה ּבהן ׁשּנעׂשה מים למלאכה,ּכל עמם שהשתמשו - ְֲִֶֶַַָָָָָ
ׁשֹופכין המיועדים נעׂשּו ומלוכלכים סרוחים כמים הם הרי - ְֲִַ

ּכיצדלשפיכה, ידים. לנטילת הנעשית ּופסּולים מלאכה איזו - ְְִִִִֵַַַָ
לנטילה? אותם פוסלת ׁשאּובין במים עמדו מים וכבר שנשאבו - ְִִַ

כלים  ניקה]ׁשהדיחבתוך ּכלים,[- ׁשּׁשרהּבהן -טב אֹו ל][ ִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּפּתֹו, אחרות ו ּבהן מלאכות ּביןכן ּבזה, המים ּכּיֹוצא עמדו אם ְִֵֵֶֶַָָ

מלאכה בהם שנעשה עמדו ּביןו ּכליםתוך ּבבשעה הם אם ְִֵֵ
הריהם ּבקרקעֹות  ידים., לנטילת אםּפסּולין ּבהן אבל הדיח ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

מּודחין שטופים]ּכלים ּפסלן[- לא חדׁשים כשרים אֹו והם ְֲִִִֵָָָָֹ

ידים. ׁשהּנחּתֹוםלנטילת אופה]מים את [- ּבהן מטּביל ְְִִֶֶֶַַַַָ
לרככם,הּכעכין כדי האפייה, בשעת מאפה] מיני לפי ּפסּולין[- ְְִִַָ

מלאכה. היא במים הכעכים חֹופןהמים ו שריכוך לוקח]ׁשהּוא -] ְֵֶ
ליׁשהבידיומהן הכעכים,ּבׁשעת על לשים כיון ּכׁשרים,כדי ְְִִִֵֵֶַָ

מלאכה ּבהן ׁשּנעׂשּו הם ׁשּבחפניו שהמלאכה ׁשהּמים - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

פסולים  אכן והם הפת, את ריכך שעימם בידיו שהיו במים נעשתה

מהןלנטילה, ׁשחפן הּמים בכלי,אבל הן ונותרו הרי ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
מלאכה ּבכׁשרּותן, נעשה לא שבהם .לפי ְְַָ

.Ëהּכלב מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים לשתיית ּכל ראויים שאינם - ְְְִִִִֶֶֶַַַָ
ׁשהיּוכלב, עכּוריןהמיםּכגֹון אֹו מלּוחין, אֹו -מרים, ְְֲִִִֶָָ

ׁששהיהאֹומלוכלכים, עד רע, אלו ריחן פגמים לא מחמת ֵֶַַָֹ
הּכלב, אֹותן המיםיׁשּתה עמדו הםּבכלים,אם ּפסּולין הרי ְְְִִִֵֶֶֶַָ

ו  ידים, עמדו לנטילת הםּבקרקעֹות,אם להטּביל הרי ּכׁשרים ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ
מעיינותּבהן של מים הידים. ּבמקֹומןאת טבריה, במקום חּמי - ְְְִֵֶֶַָָָ

בקרקע, המים הּידים,נביעת את ּבהן טבריה מטּבילין שחמי לפי ְִִִֶֶַַַָָ
לטבילה. שכשרים ומקוואות מעיינות ככל מהן דינם נטל אם ֲִֵֶַָָאבל

ממנו,ּבכלי  ידיו ונטל בכלי טבריה מחמי מים שאב אם אֹו- ְִִ
הרחיק]ׁשהפליג אחר[- למקֹום אּמה מחמי מהן מים שנקוו - ְְִִֵֵֶֶַַָָ

מהם, אמה במרחק גומא בתוך לאטבריה מהן, נֹוטלין ים מ אין ְִֵֵֶֹ
ולא שניים,אחרֹוניםמיםראׁשֹונים מים ראּויין - ׁשאינן מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹ

הּבהמה, מאוד לׁשתּית מרים שהם .מפני ְְִִֵַַָ

.Èמעט מעט ידיו על לּתן לּנֹוטל הנוטל יׁש צריך לכתחילה - ְְִֵֵֵַַַַָָ
נתינות, בכמה מעט מעט המים את לשפוך ידיו ׁשּיּתן את ִֵֶַעד

שבאופן ּכּׁשעּור משום רביעית, שיעור ידיו על ייתן שלבסוף עד - ִַ
יפה. עולה רחיצתו ּבׁשטיפה זה ּכּלּה הרביעית נתן אחת ואם ְְְִִִִִַַַָָָָֻ

אחת, בבת מעט,- מעט ידיו על שפך ארּבעה ּכׁשר.ולא נֹוטלין ְְִֵַָָָ
עומדותחמּׁשהאו כשידיהן ידיהן, את יד אנשים אֹו זה, ּבצד זה ְֲִֶֶַָָ

אחת ּבׁשטיפה זה, יד ּגּבי על יחד,זה ׁשּירּפּולכולם ּובלבד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
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מהם  ליטול ליטול .אסור שמותר הכריע ס"ד) קס (סי' בשו"ע

אמנם  ועוף. חיה בהמה שאר או כלב, מהם ששתה במים ידיים

מהם  שתה שאם מחלקים שיש הביא כג) ס"ק (שם ברורה במשנה

ששתו  ועוף חיה בהמה ושאר מיאוס, משום פסולים כלב, או חזיר

להתיר  אפשר הדחק שבשעת והביא המים. את פוסלים אינם מהם

וחזיר  בכלב שמים .אף כג) ס"ק קס (סי' ברורה במשנה כתב

רוב, הם הכשרים המים אם כשרים, במים שנתערבו פסולים

רביעית, לשיעור אפילו ומשלימים הפסולים, המים מתבטלים

הפסולים. המים מחמת הכשרים המים מראה נשתנה שלא ובתנאי

ח  שופכים.:הלכה נעשו מלאכה בהם שנעשה מים כל
כדי  במים יין עם כלי הכניס שאם הוסיף, ס"ב) קס (סי' ובשו"ע

המשנה  וכתב במים. מלאכה שנעשה לפי פסולים המים לצננו,

לא שאם סק"ט), (שם לעשות ברורה כדי למים הדבר את הכניס

יין  שהכניס וכגון הקיים, המצב על לשמור כדי אלא שינוי, בו

שלא  בשביל למים דגים שהכניס או יתחמם, שלא כדי למים

נמצאים  המים שאם ס"ד) (שם הרב בשו"ע וכתב כשרים. ימותו,

והכניס  שבתוכו, הדבר מידת את המראים סימנים בו שיש בכלי

הבשר, משקל את מדד הוא המים גובה עליית ולפי בשר בו

במים  מלאכה לעשיית נחשב שהדבר משום פסולים .המים

כשרים. לישה בשעת מהן חופן קס ושהוא (סי הרמ"א וכתב

ידיו  בהם שהכניס המים מהעיסה מלוכלכות ידיו אם שאף ס"ב)

ידיו  שאם רבינו שדעת כתב ג) (ס"ק והט"ז כשרים. נשארו

פסול  המים מהעיסה מלאכה.מלוכלכות בהם שנעשה משום ים

י"ח). (ס"ק ברורה המשנה הכריע וכן

ט  ידים :הלכה לנטילת פסולין בכלים וכו' עכורין או
בהן. להטביל כשרים פסק ובקרקעות ס"ט) קס (סי' ובשו"ע

גם  פסולים כלב, לשתיית ראויים שאינם עד עכורים הם שאם

ידיים  חמי .לטבילת פסול שטעם ס"ח) קס (סי' השו"ע כתב

וכתב  כלב. לשתיית ראויים ואינם מרים שהם משום הוא טבריה

לשתיית  ראויים שמימיו נובעים חמים מים יימצאו אם זה, שלפי

ממנו. נוטלים כלב,

י  ידיו :הלכה היו אם ידיו, שהנוטל ס"ב) קס"ב (סי השו"ע  כתב

להעביר  אחת פעם ייטול החוצץ, דבר עליהן שהיה או מלוכלכות

ופעם  ידיו, לטהר שניה ופעם החוצץ, הדבר או הלכלוך מידיו

לא  אם אבל הנטילה. מחמת מידיו שנטמאו המים לטהר שלישית

ידיו  על ישפוך חציצה, או לכלוך עליהן היה ולא נקיות ידיו היו

ברמ"א  עוד [וראה שניים למים צריך ואין אחת, בבת רביעית

ביאר, כא) ס"ק (שם ברורה ובמשנה בזה]. שהוסיף במה (שם)

שנחסר  ומאחר הלכלוך, להסיר כדי היא הראשונה שהנטילה

ושניים, ראשונים מים מכן לאחר ליטול צריך הרביעית משיעור

וממילא  אחת בבת הרביעית כל את ישפוך נקיות, ידיו אם אבל

שניים  למים צריך ליטול .אינו שצריך אומרים שיש הביא, אמנם

לנהוג  ראוי שכן וכתב שניים. מים וגם יד, כל על מים רביעית

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לחברתה,ידיהם אחת יד בין רווח ּביניהן ויותירו ׁשּיבֹוא ּכדי ְְֵֵֵֵֶֶֶָ
לבין הּמים ידו בין חוצצת חברו יד תהיה ולא כולה, היד את וישטפו ִַַ
ש ּוהמים, אחד בתנאי לכל רביעית ּכדי הּׁשטיפה ּבאֹותּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָיהיה

ידיו ואחד לשתי אדם לכל אחת רביעית שיעור במים שיהיה -. ְֶָ

.‡Èנֹותנין נוטלים]אין הּכלים[- ּבדפנֹות לא חתיכה לּידים - ְְְִִִֵֵַַַָָֹ
קיבול, בית לה שיש שבור הּמחץמכלי ּבׁשּולי גדול ולא כלי - ְְֵַָָֹ

קיבול, בית עוד האחורי בצדו מתחתיו לו שיש מחרס, ְֹולא העשוי
חרס,ּבחרסים שברי החבית- ּבמגּופת שמכסים ולא מכסה - ְְֲִִִֶַַָָֹ

אינם  שהם משום בהם, נוטלים שאין והטעם החבית. את עמו וסוגרים

סומכים  כן אם אלא מים, רביעית ולהחזיק עצמם בפני לעמוד יכולים

אחר. דבר על אותם לנטילהומשעינים הּמגּופה ּתּקן אם ואם - ְְְִִִִֵַָָ
אחר, דבר על סמיכה בלא מים להחזיק שתוכל תחתיתה את יישר

לּידים. מּמּנה החמתנֹוטלין מעור וכן שעשוי כלי ׁשּתּקנּה,- ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סמיכה, בלא מים ולהחזיק לעמוד שתוכל מושב בית לה שעשה -

וקּפה ׂשק אבל לּידים. ּבּה אינם נֹותנין כלל שבדרך כלים - ְְֲִִַַַָָָָֻ
למים, בהם משתמשים ואין מים, להחזיק ּפי ראויים על ִַַאף

מים,ׁשּתּקנן להחזיק לּידים,שיוכלו מהן נֹותנין משום אין ְְִִִֵֵֶֶַַָָ
למים. בו להשתמש כדי שנעשה כלי צריך ידים יּתן שלנטילת ְִֵֹולא

ּבחפניו לפי לחברֹו חברו, ידי על וישפוך בידיו מים ימלא לא - ְְֲֵַָָ
ּכלי חפניו מכלי.ׁשאין אלא ידים נוטלים ואין כלי, אינן שהידים - ְְִֵֶָָ

טמאה מידי אֹותם המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו -וכלים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ואף  טומאה, מקבלים אינם הם שמחמתו בשיעור נקב בהם שניקב

טהורים, נעשים הם טמאים היו הם לּידים,אם ּבהן נֹותנין ְִִֵֶַַָָאין
ּכלים, ׁשברי ׁשהן שלם מּפני בכלי אלא ידים נוטלים .ואין ְְִִִֵֵֵֵֶ

.·Èלּידים,מיניּבכל נֹוטלין שאינם אפּלּוו הּכלים בכלים ְְֲִִִִֵַַַָָ
כגון  טומאה, ּגל מקבלים בהמה,ליםּכלי מגללי העשויים כלים - ְְִֵָ

אדמה בכבשן.ּוכלי הוסקו שלא מטיט  העשויים כלים [-והּוא- ְְֲֵָָ
ׁשלמיםובלבד] וכפי ׁשּיהיּו שבורים, או נקובים יהיו ולא - ְְִִֵֶ

הקודמת. בהלכה רביעיתשהתבאר מחזיק ׁשאינֹו שמפני ּכלי - ְְֲִִִִֵֶַ
רביעית, בשיעור מים בתוכו להכיל יכול אינו גדול אֹוקוטנו כלי

אלא  רביעית, שיעור בתוכו להכיל אין שיכול רביעית, ּבֹו ְִִֵֵֶׁשאין
לּידים. מּמּנּו ְִִִֶַַָנֹותנין

.‚Èלּידים לּתן ּכׁשרים ידים,הּכל לנטילת מים לשפוך אפּלּו- ְֲִִִִֵֵַַַָֹ
וקטן ׁשֹוטה ו חרׁש דעת. בהם אחרשאין ׁשם אין שייטול אם ְִֵֵֵֵֶַָָָ

ידיו, הּכליעל הנטילהמּניח וצקשל ּברּכיו, על ּבין [-שופך] ְְְִִִֵַַַָָ
הברכיים נענוע אחת,ידיושתיעלידי החב בבת יּטה ית אֹו ִֶֶַַָָָ

ויּטל  ידיו ממנה על שיישפכו כדי  צידה על החבית את שיטה - ְִַָָֹ
נחשב  זה ואף המים, קילוח תחת ידיו את יניח כך ואחר המים,

נותן. מכוח אחתלשפיכה ידֹו נֹוטל השמאלית,אֹו ידו וצק - ְֵַַָָ
זֹו על השמאלית,ּבזֹו ידו על הימנית בידו וצק - וחֹוזר ְְְֵַָ

נטלהּבראׁשֹונה שכבר השמאלית בידו -הּׁשנּיהידועל- ְִִַַָָָ
חיים,והּקֹוף,הימנית. בעלי שאר כל ל ּידיםוכן נתינתו נֹוטל - ְִֵַַַָ

הנוטל  ידי על המים שבאו באופן אלא פסולה הנטילה ואין כשרה.

אחר, ידי על בהם שנעשתה פעולה ידי על באו אם אבל מאליהם,

כשרה  נטילתו קוף, ידי על אם .אף

.„Èרחב,הּׁשקת מים צינור האדם - או ׁשּדֹולה הנהר מן מים ֶֶֶַָָָֹ
מים ּבגלּגלמבור אֹו מהבור,ּבידֹו מים עמו ונֹותן ששואבים ְְְְֵַַָ

השוקת,לתֹוכּה תוך אל המים את ושופך נמׁשכין - והּמים ְְְִִִַַָָ

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

dkld ipipt

שנוהגים  כתב ס"ו) (שם הרב ובשו"ע מים. לו מצויים אם לכתחילה

פעמים  ג' יד כל על כדי .לשפוך השטיפה באותה שיהיה ובלבד
ואחד. אחד לכל צריך רביעית אינו שהשני פסק (שם) ובשו"ע

ידיו  מניח שהשני באופן דווקא הוא זה שדין והוסיף רביעית.

הראשון  ידי על אחת בבת נשפכים והמים הראשון, ידי מתחת

כשהשני  גם הוא זה שדין אומרים שיש הביא אך ידיו, על ומשם

כסברא  הכריע סט"ז) (שם הרב ובשו"ע הראשון. לאחר מיד נוטל

השניה. כסברא להקל יש הדחק שבשעת וכתב הראשונה,

יא  מלכתחילה :הלכה שנעשה שכלי ס"ה) קנט (סי' השו"ע כתב

כלי  נחשב סמיכה, ידי על אלא מים להחזיק יכול שאינו באופן

מלא  כלי וכן זה. בכלי ההשתמשות צורת שזו כיון לנטילה, וכשר

העל  הנקב את וכשסותם למעלה, צר ופיו מתחתיו יון נקבים

שמסיר  ידי ועל התחתונים, מהנקבים יוצאים המים אין באצבעו

התחתונים, מהנקבים המים יוצאים העליון מהנקב אצבעו את

בלא  המים את להחזיק יכול אינו שהכלי ואף לנטילה, כשר

מלכתחילה  ונעשה בכלי השימוש דרך שזה משום הנקב, שיסתמו

כך  בו מידי .שישתמשו אותם המטהרת שבירה שנשברו וכלים
ניקב טומאה. שאם ח) ס"ק קנט (סי' ברורה המשנה וכתב

להיכנס  יכולים אינם אבל הנקב מבעד יוצאים שהמשקים בשיעור

הכלי. בתחתית נמצא הנקב אם אפילו ממנו נוטלים הכלי, תוך אל

הימנו. ליטול ולא להחמיר יש אחר כלי לו יש אם אמנם

יג  וקטן.:הלכה שוטה חרש סי"א)אפילו קנט (סי' ובשו"ע

והרמ"א  כשרה. נידה, או גוי ידי על שנעשתה נתינה שאף הוסיף

כקוף  שדינו אומרים יש שנים, שש מבן פחות שקטן כתב (שם)

ברורה  והמשנה להלן]. [ראה כשרה נטילתו שאין שסוברים שיש

אינו  שקוף משום בזה להחמיר שאין הגר"א בשם כתב (סק"ע)

משוטה  גרוע אינו דעת בו שאין אף קטן אבל אדם, בכלל

כשרה. שנטילתו

וייטול. ידיו על החבית ד"ה יטה ס"י קנט (סי' הלכה בביאור

קוף  ידי על נטילה הפוסלים שלדעת הגר"א בשם  כתב עלתה)

ופסק  פסולה. החבית הטיית ידי על נטילה גם להלן], [ראה

בזה  להחמיר טוב שחבית .שלכתחילה ס"ט) קנט (סי' השו"ע כתב

שבאו  ונחשב ידיו, על המים ונוטל הברז פותח ברז, בה שיש

בכל  הברז את ויפתח שיחזור ובתנאי אדם. מכוח ידיו על המים

ושפיכה  לידיים..שפיכה נוטל סי"ב)והקוף קנט (סי' השו"ע

שיש  כתב (שם) והרמ"א קוף. ידי על נטילה פוסלים שיש כתב

עד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה קוף. ידי על ליטול שלא להחמיר

האליהו  ובשם כשרה. נטילתו שבדיעבד אברהם המגן בשם כתב

ברכה. בלא וייטול יחזור קוף, ידי על ידיו נטל שאם כתב רבה

זו. נטילה על לסמוך יכול מים לו אין אם ורק

יד  נטילה.:הלכה לו עלתה לא וכו' השו"ע השוקת וכתב

והמים  לצינור, מחוץ המים את שפך שאם ס"ז), קנט (סי'
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המים?ּכיצד את אלו דברים ארבעה ׁשּנׁשּתּנּופוסלים מים ְִִֵֶַַַ
מים,מראיהן  של הרגיל המיםּביןמהמראה עמדו ּבכלים,אם ְְִֵֵֵֶַ

עמדוּביןו  ּביןאם ׁשּנפל השתנואם ּבקרקעֹות, ּדבר מחמת ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָ
המים,לתֹוכן מראה  את שמשנה אחר דבר או דיו, לתוכם שנפל כגון ְָ

השתנוּביןו  מקֹומןאם בו מחמת שיש במקום שעמדו מחמת - ְֲֵֵַָ
להשתנות, המים לצבע הגורם ּפסּוליןלכלוך אּלּו לנטילה.הרי ְֲִֵֵ

הּׁשתּיה מן אֹותן האֹוסר ּגּלּוי נתּגּלּו אם המים וכן אם - ְְְִִִִִֵֵַַָָָ
הסכנה, מפני בהם ולרחוץ לשתותם שאסור באופן גם נפסלּוהתגלו ְְִ

ידים.ענין ל  נטילת ְְִִַַָ

.Áמלאכה ּבהן ׁשּנעׂשה מים למלאכה,ּכל עמם שהשתמשו - ְֲִֶֶַַָָָָָ
ׁשֹופכין המיועדים נעׂשּו ומלוכלכים סרוחים כמים הם הרי - ְֲִַ

ּכיצדלשפיכה, ידים. לנטילת הנעשית ּופסּולים מלאכה איזו - ְְִִִִֵַַַָ
לנטילה? אותם פוסלת ׁשאּובין במים עמדו מים וכבר שנשאבו - ְִִַ

כלים  ניקה]ׁשהדיחבתוך ּכלים,[- ׁשּׁשרהּבהן -טב אֹו ל][ ִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּפּתֹו, אחרות ו ּבהן מלאכות ּביןכן ּבזה, המים ּכּיֹוצא עמדו אם ְִֵֵֶֶַָָ

מלאכה בהם שנעשה עמדו ּביןו ּכליםתוך ּבבשעה הם אם ְִֵֵ
הריהם ּבקרקעֹות  ידים., לנטילת אםּפסּולין ּבהן אבל הדיח ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

מּודחין שטופים]ּכלים ּפסלן[- לא חדׁשים כשרים אֹו והם ְֲִִִֵָָָָֹ

ידים. ׁשהּנחּתֹוםלנטילת אופה]מים את [- ּבהן מטּביל ְְִִֶֶֶַַַַָ
לרככם,הּכעכין כדי האפייה, בשעת מאפה] מיני לפי ּפסּולין[- ְְִִַָ

מלאכה. היא במים הכעכים חֹופןהמים ו שריכוך לוקח]ׁשהּוא -] ְֵֶ
ליׁשהבידיומהן הכעכים,ּבׁשעת על לשים כיון ּכׁשרים,כדי ְְִִִֵֵֶַָ

מלאכה ּבהן ׁשּנעׂשּו הם ׁשּבחפניו שהמלאכה ׁשהּמים - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

פסולים  אכן והם הפת, את ריכך שעימם בידיו שהיו במים נעשתה

מהןלנטילה, ׁשחפן הּמים בכלי,אבל הן ונותרו הרי ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
מלאכה ּבכׁשרּותן, נעשה לא שבהם .לפי ְְַָ

.Ëהּכלב מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים לשתיית ּכל ראויים שאינם - ְְְִִִִֶֶֶַַַָ
ׁשהיּוכלב, עכּוריןהמיםּכגֹון אֹו מלּוחין, אֹו -מרים, ְְֲִִִֶָָ

ׁששהיהאֹומלוכלכים, עד רע, אלו ריחן פגמים לא מחמת ֵֶַַָֹ
הּכלב, אֹותן המיםיׁשּתה עמדו הםּבכלים,אם ּפסּולין הרי ְְְִִִֵֶֶֶַָ

ו  ידים, עמדו לנטילת הםּבקרקעֹות,אם להטּביל הרי ּכׁשרים ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ
מעיינותּבהן של מים הידים. ּבמקֹומןאת טבריה, במקום חּמי - ְְְִֵֶֶַָָָ

בקרקע, המים הּידים,נביעת את ּבהן טבריה מטּבילין שחמי לפי ְִִִֶֶַַַָָ
לטבילה. שכשרים ומקוואות מעיינות ככל מהן דינם נטל אם ֲִֵֶַָָאבל

ממנו,ּבכלי  ידיו ונטל בכלי טבריה מחמי מים שאב אם אֹו- ְִִ
הרחיק]ׁשהפליג אחר[- למקֹום אּמה מחמי מהן מים שנקוו - ְְִִֵֵֶֶַַָָ

מהם, אמה במרחק גומא בתוך לאטבריה מהן, נֹוטלין ים מ אין ְִֵֵֶֹ
ולא שניים,אחרֹוניםמיםראׁשֹונים מים ראּויין - ׁשאינן מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹ

הּבהמה, מאוד לׁשתּית מרים שהם .מפני ְְִִֵַַָ

.Èמעט מעט ידיו על לּתן לּנֹוטל הנוטל יׁש צריך לכתחילה - ְְִֵֵֵַַַַָָ
נתינות, בכמה מעט מעט המים את לשפוך ידיו ׁשּיּתן את ִֵֶַעד

שבאופן ּכּׁשעּור משום רביעית, שיעור ידיו על ייתן שלבסוף עד - ִַ
יפה. עולה רחיצתו ּבׁשטיפה זה ּכּלּה הרביעית נתן אחת ואם ְְְִִִִִַַַָָָָֻ

אחת, בבת מעט,- מעט ידיו על שפך ארּבעה ּכׁשר.ולא נֹוטלין ְְִֵַָָָ
עומדותחמּׁשהאו כשידיהן ידיהן, את יד אנשים אֹו זה, ּבצד זה ְֲִֶֶַָָ

אחת ּבׁשטיפה זה, יד ּגּבי על יחד,זה ׁשּירּפּולכולם ּובלבד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
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מהם  ליטול ליטול .אסור שמותר הכריע ס"ד) קס (סי' בשו"ע

אמנם  ועוף. חיה בהמה שאר או כלב, מהם ששתה במים ידיים

מהם  שתה שאם מחלקים שיש הביא כג) ס"ק (שם ברורה במשנה

ששתו  ועוף חיה בהמה ושאר מיאוס, משום פסולים כלב, או חזיר

להתיר  אפשר הדחק שבשעת והביא המים. את פוסלים אינם מהם

וחזיר  בכלב שמים .אף כג) ס"ק קס (סי' ברורה במשנה כתב

רוב, הם הכשרים המים אם כשרים, במים שנתערבו פסולים

רביעית, לשיעור אפילו ומשלימים הפסולים, המים מתבטלים

הפסולים. המים מחמת הכשרים המים מראה נשתנה שלא ובתנאי

ח  שופכים.:הלכה נעשו מלאכה בהם שנעשה מים כל
כדי  במים יין עם כלי הכניס שאם הוסיף, ס"ב) קס (סי' ובשו"ע

המשנה  וכתב במים. מלאכה שנעשה לפי פסולים המים לצננו,

לא שאם סק"ט), (שם לעשות ברורה כדי למים הדבר את הכניס

יין  שהכניס וכגון הקיים, המצב על לשמור כדי אלא שינוי, בו

שלא  בשביל למים דגים שהכניס או יתחמם, שלא כדי למים

נמצאים  המים שאם ס"ד) (שם הרב בשו"ע וכתב כשרים. ימותו,

והכניס  שבתוכו, הדבר מידת את המראים סימנים בו שיש בכלי

הבשר, משקל את מדד הוא המים גובה עליית ולפי בשר בו

במים  מלאכה לעשיית נחשב שהדבר משום פסולים .המים

כשרים. לישה בשעת מהן חופן קס ושהוא (סי הרמ"א וכתב

ידיו  בהם שהכניס המים מהעיסה מלוכלכות ידיו אם שאף ס"ב)

ידיו  שאם רבינו שדעת כתב ג) (ס"ק והט"ז כשרים. נשארו

פסול  המים מהעיסה מלאכה.מלוכלכות בהם שנעשה משום ים

י"ח). (ס"ק ברורה המשנה הכריע וכן

ט  ידים :הלכה לנטילת פסולין בכלים וכו' עכורין או
בהן. להטביל כשרים פסק ובקרקעות ס"ט) קס (סי' ובשו"ע

גם  פסולים כלב, לשתיית ראויים שאינם עד עכורים הם שאם

ידיים  חמי .לטבילת פסול שטעם ס"ח) קס (סי' השו"ע כתב

וכתב  כלב. לשתיית ראויים ואינם מרים שהם משום הוא טבריה

לשתיית  ראויים שמימיו נובעים חמים מים יימצאו אם זה, שלפי

ממנו. נוטלים כלב,

י  ידיו :הלכה היו אם ידיו, שהנוטל ס"ב) קס"ב (סי השו"ע  כתב

להעביר  אחת פעם ייטול החוצץ, דבר עליהן שהיה או מלוכלכות

ופעם  ידיו, לטהר שניה ופעם החוצץ, הדבר או הלכלוך מידיו

לא  אם אבל הנטילה. מחמת מידיו שנטמאו המים לטהר שלישית

ידיו  על ישפוך חציצה, או לכלוך עליהן היה ולא נקיות ידיו היו

ברמ"א  עוד [וראה שניים למים צריך ואין אחת, בבת רביעית

ביאר, כא) ס"ק (שם ברורה ובמשנה בזה]. שהוסיף במה (שם)

שנחסר  ומאחר הלכלוך, להסיר כדי היא הראשונה שהנטילה

ושניים, ראשונים מים מכן לאחר ליטול צריך הרביעית משיעור

וממילא  אחת בבת הרביעית כל את ישפוך נקיות, ידיו אם אבל

שניים  למים צריך ליטול .אינו שצריך אומרים שיש הביא, אמנם

לנהוג  ראוי שכן וכתב שניים. מים וגם יד, כל על מים רביעית
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לחברתה,ידיהם אחת יד בין רווח ּביניהן ויותירו ׁשּיבֹוא ּכדי ְְֵֵֵֵֶֶֶָ
לבין הּמים ידו בין חוצצת חברו יד תהיה ולא כולה, היד את וישטפו ִַַ
ש ּוהמים, אחד בתנאי לכל רביעית ּכדי הּׁשטיפה ּבאֹותּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָיהיה

ידיו ואחד לשתי אדם לכל אחת רביעית שיעור במים שיהיה -. ְֶָ

.‡Èנֹותנין נוטלים]אין הּכלים[- ּבדפנֹות לא חתיכה לּידים - ְְְִִִֵֵַַַָָֹ
קיבול, בית לה שיש שבור הּמחץמכלי ּבׁשּולי גדול ולא כלי - ְְֵַָָֹ

קיבול, בית עוד האחורי בצדו מתחתיו לו שיש מחרס, ְֹולא העשוי
חרס,ּבחרסים שברי החבית- ּבמגּופת שמכסים ולא מכסה - ְְֲִִִֶַַָָֹ

אינם  שהם משום בהם, נוטלים שאין והטעם החבית. את עמו וסוגרים

סומכים  כן אם אלא מים, רביעית ולהחזיק עצמם בפני לעמוד יכולים

אחר. דבר על אותם לנטילהומשעינים הּמגּופה ּתּקן אם ואם - ְְְִִִִֵַָָ
אחר, דבר על סמיכה בלא מים להחזיק שתוכל תחתיתה את יישר

לּידים. מּמּנה החמתנֹוטלין מעור וכן שעשוי כלי ׁשּתּקנּה,- ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סמיכה, בלא מים ולהחזיק לעמוד שתוכל מושב בית לה שעשה -

וקּפה ׂשק אבל לּידים. ּבּה אינם נֹותנין כלל שבדרך כלים - ְְֲִִַַַָָָָֻ
למים, בהם משתמשים ואין מים, להחזיק ּפי ראויים על ִַַאף

מים,ׁשּתּקנן להחזיק לּידים,שיוכלו מהן נֹותנין משום אין ְְִִִֵֵֶֶַַָָ
למים. בו להשתמש כדי שנעשה כלי צריך ידים יּתן שלנטילת ְִֵֹולא

ּבחפניו לפי לחברֹו חברו, ידי על וישפוך בידיו מים ימלא לא - ְְֲֵַָָ
ּכלי חפניו מכלי.ׁשאין אלא ידים נוטלים ואין כלי, אינן שהידים - ְְִֵֶָָ

טמאה מידי אֹותם המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו -וכלים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ואף  טומאה, מקבלים אינם הם שמחמתו בשיעור נקב בהם שניקב

טהורים, נעשים הם טמאים היו הם לּידים,אם ּבהן נֹותנין ְִִֵֶַַָָאין
ּכלים, ׁשברי ׁשהן שלם מּפני בכלי אלא ידים נוטלים .ואין ְְִִִֵֵֵֵֶ

.·Èלּידים,מיניּבכל נֹוטלין שאינם אפּלּוו הּכלים בכלים ְְֲִִִִֵַַַָָ
כגון  טומאה, ּגל מקבלים בהמה,ליםּכלי מגללי העשויים כלים - ְְִֵָ

אדמה בכבשן.ּוכלי הוסקו שלא מטיט  העשויים כלים [-והּוא- ְְֲֵָָ
ׁשלמיםובלבד] וכפי ׁשּיהיּו שבורים, או נקובים יהיו ולא - ְְִִֵֶ

הקודמת. בהלכה רביעיתשהתבאר מחזיק ׁשאינֹו שמפני ּכלי - ְְֲִִִִֵֶַ
רביעית, בשיעור מים בתוכו להכיל יכול אינו גדול אֹוקוטנו כלי

אלא  רביעית, שיעור בתוכו להכיל אין שיכול רביעית, ּבֹו ְִִֵֵֶׁשאין
לּידים. מּמּנּו ְִִִֶַַָנֹותנין

.‚Èלּידים לּתן ּכׁשרים ידים,הּכל לנטילת מים לשפוך אפּלּו- ְֲִִִִֵֵַַַָֹ
וקטן ׁשֹוטה ו חרׁש דעת. בהם אחרשאין ׁשם אין שייטול אם ְִֵֵֵֵֶַָָָ

ידיו, הּכליעל הנטילהמּניח וצקשל ּברּכיו, על ּבין [-שופך] ְְְִִִֵַַַָָ
הברכיים נענוע אחת,ידיושתיעלידי החב בבת יּטה ית אֹו ִֶֶַַָָָ

ויּטל  ידיו ממנה על שיישפכו כדי  צידה על החבית את שיטה - ְִַָָֹ
נחשב  זה ואף המים, קילוח תחת ידיו את יניח כך ואחר המים,

נותן. מכוח אחתלשפיכה ידֹו נֹוטל השמאלית,אֹו ידו וצק - ְֵַַָָ
זֹו על השמאלית,ּבזֹו ידו על הימנית בידו וצק - וחֹוזר ְְְֵַָ

נטלהּבראׁשֹונה שכבר השמאלית בידו -הּׁשנּיהידועל- ְִִַַָָָ
חיים,והּקֹוף,הימנית. בעלי שאר כל ל ּידיםוכן נתינתו נֹוטל - ְִֵַַַָ

הנוטל  ידי על המים שבאו באופן אלא פסולה הנטילה ואין כשרה.

אחר, ידי על בהם שנעשתה פעולה ידי על באו אם אבל מאליהם,

כשרה  נטילתו קוף, ידי על אם .אף

.„Èרחב,הּׁשקת מים צינור האדם - או ׁשּדֹולה הנהר מן מים ֶֶֶַָָָֹ
מים ּבגלּגלמבור אֹו מהבור,ּבידֹו מים עמו ונֹותן ששואבים ְְְְֵַַָ

השוקת,לתֹוכּה תוך אל המים את ושופך נמׁשכין - והּמים ְְְִִִַַָָ
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שנוהגים  כתב ס"ו) (שם הרב ובשו"ע מים. לו מצויים אם לכתחילה

פעמים  ג' יד כל על כדי .לשפוך השטיפה באותה שיהיה ובלבד
ואחד. אחד לכל צריך רביעית אינו שהשני פסק (שם) ובשו"ע

ידיו  מניח שהשני באופן דווקא הוא זה שדין והוסיף רביעית.

הראשון  ידי על אחת בבת נשפכים והמים הראשון, ידי מתחת

כשהשני  גם הוא זה שדין אומרים שיש הביא אך ידיו, על ומשם

כסברא  הכריע סט"ז) (שם הרב ובשו"ע הראשון. לאחר מיד נוטל

השניה. כסברא להקל יש הדחק שבשעת וכתב הראשונה,

יא  מלכתחילה :הלכה שנעשה שכלי ס"ה) קנט (סי' השו"ע כתב

כלי  נחשב סמיכה, ידי על אלא מים להחזיק יכול שאינו באופן

מלא  כלי וכן זה. בכלי ההשתמשות צורת שזו כיון לנטילה, וכשר

העל  הנקב את וכשסותם למעלה, צר ופיו מתחתיו יון נקבים

שמסיר  ידי ועל התחתונים, מהנקבים יוצאים המים אין באצבעו

התחתונים, מהנקבים המים יוצאים העליון מהנקב אצבעו את

בלא  המים את להחזיק יכול אינו שהכלי ואף לנטילה, כשר

מלכתחילה  ונעשה בכלי השימוש דרך שזה משום הנקב, שיסתמו

כך  בו מידי .שישתמשו אותם המטהרת שבירה שנשברו וכלים
ניקב טומאה. שאם ח) ס"ק קנט (סי' ברורה המשנה וכתב

להיכנס  יכולים אינם אבל הנקב מבעד יוצאים שהמשקים בשיעור

הכלי. בתחתית נמצא הנקב אם אפילו ממנו נוטלים הכלי, תוך אל

הימנו. ליטול ולא להחמיר יש אחר כלי לו יש אם אמנם

יג  וקטן.:הלכה שוטה חרש סי"א)אפילו קנט (סי' ובשו"ע

והרמ"א  כשרה. נידה, או גוי ידי על שנעשתה נתינה שאף הוסיף

כקוף  שדינו אומרים יש שנים, שש מבן פחות שקטן כתב (שם)

ברורה  והמשנה להלן]. [ראה כשרה נטילתו שאין שסוברים שיש

אינו  שקוף משום בזה להחמיר שאין הגר"א בשם כתב (סק"ע)

משוטה  גרוע אינו דעת בו שאין אף קטן אבל אדם, בכלל

כשרה. שנטילתו

וייטול. ידיו על החבית ד"ה יטה ס"י קנט (סי' הלכה בביאור

קוף  ידי על נטילה הפוסלים שלדעת הגר"א בשם  כתב עלתה)

ופסק  פסולה. החבית הטיית ידי על נטילה גם להלן], [ראה

בזה  להחמיר טוב שחבית .שלכתחילה ס"ט) קנט (סי' השו"ע כתב

שבאו  ונחשב ידיו, על המים ונוטל הברז פותח ברז, בה שיש

בכל  הברז את ויפתח שיחזור ובתנאי אדם. מכוח ידיו על המים

ושפיכה  לידיים..שפיכה נוטל סי"ב)והקוף קנט (סי' השו"ע

שיש  כתב (שם) והרמ"א קוף. ידי על נטילה פוסלים שיש כתב

עד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה קוף. ידי על ליטול שלא להחמיר

האליהו  ובשם כשרה. נטילתו שבדיעבד אברהם המגן בשם כתב

ברכה. בלא וייטול יחזור קוף, ידי על ידיו נטל שאם כתב רבה

זו. נטילה על לסמוך יכול מים לו אין אם ורק

יד  נטילה.:הלכה לו עלתה לא וכו' השו"ע השוקת וכתב

והמים  לצינור, מחוץ המים את שפך שאם ס"ז), קנט (סי'



zekxaקמב zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבאּמה תעלה,מּמּנה בתוך השוקת מן זורמים והמים והֹולכין - ְְְִִֶַָָ
השדות, בין הירקֹות,המים שהיא מההּבה אתאֹוּומׁשקין - ְְְִֵַַַָָ

מהם, אתוהּניחשותה ּבּׁשקתהנוטל מהמקום ידיו גדול במרחק ְִִֶַַָָֹ
השוקת, אל המים את אדם שפך על בו וׁשטפּו הּמים ְְְְִַַַָָועברּו

ידיו  על נֹותן ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה לא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹידיו,
מכוח  ולא התעלה, שיפוע מחמת מאליהם זורמים שהמים משום

המים. את בהם שנתן לׁשפיכת האדם קרֹובֹות ידיו היּו ְְְִִִַָָָואם
את הּדלי האדם שפך בו למקום סמוך ידיו את הנוטל הניח אם - ְִַ

השוקת, אל ׁשטפּוהמים הּמים ׁשּנמצאּו מּכח עד ידיו על ְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
האדם מכוח נתינת הנוטל של ידיו על באו שהמים כזה במקום - ְִַָָָ

התעלה, שיפוע מחמת ולא השוקת, אל המים את ששפך האדם

נטילה. לֹו ְְִָָָעלתה

.ÂË מלאכהמים ּבהן נעׂשה אם לֹו את ׁשּנסּתּפק הפוסלת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
נעׂשה,המים לא הסתפקאֹו ּכּׁשעּוראו ּבהן יׁש רביעית אם ֲִִֵֶַַָָֹ

ּבהן, ׁשאין הסתפקאֹו טמאיןאו אֹו טהֹורין הן פסולים אם - ְְִִִֵֵֵֶֶָ
אלו, במים ידיו ונטל לנטילה, כשרים ספק וכן או ידיו נטל ֵֵַָָָָָספק

טהֹור ספקֹו ידיו, נטל צריך לא ואינו מספק, טהורות ידיו - ְֵַָָָָֹ
ידיו, ידיםליטול ׁשּבטהרת ספק טהורות ׁשּכל  ידיו אם ספק כל - ְֳִֵֶֶַַָָָָ

לא, ָטהֹור.או

.ÊËראׁשֹוניםבנטילת פת],מים אכילת שלפני ידים נטילת -] ִִִַ
למעלה ידיו ׁשּיגּביּה הנטילה,צרי יצאּוכדי לאחר ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לּפרק מ שנטל מיםה  הזרוע]חּוץ עם היד כף חיבור מקום -] ִֶֶַַ
הּידים את ויטּמאּו עד ויחזרּו שנטל ראשונים' שה'מים כלומר, - ְְְְִִֶַַַַָ

אל  לצאת עלולים מהידים, טומאה שקיבלו מחמת טמאים והם הפרק

שניים' וה'מים ידים], נטילת מצוות אין [ששם היד לפרק מחוץ

הראשונים  המים את יטהרו לא לפרק, מחוץ ויגיעו מכן לאחר שנוטל

מחוצה  ולא הפרק בתוך אלא מטהרים שאינם [מכיון שם הנמצאים

נטל  שכבר למקום טמאים שהם הראשונים המים בחזרה וירדו לו],

הידים, את המים ויטמאו ירדו שלא כדי ידיו את יגביה ולכן

לידים. טומאה ויגרמו 'מים ואחרֹוניםהראשונים ובנטילת - ְֲִַ
פת, אכילת לאחר למּטהאחרונים' ידיו ׁשּיׁשּפיל לאחר צרי ְְִִֶַַָָָָ

הּמלח לה,הנטי  ּכח ּכל ׁשּיצא במלח]ּכדי שיש ׁשעל [-החריפות ְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ראׁשֹוניםידיו. על ש דינם מים ּבין ּכלי ּגּבי על  ּבין נּטלין ְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּו קרקע, קרקע.ש דינם אחרֹוניםמיםּגּבי ּגּבי על נּטלין אינן ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ

ראׁשֹונים האּורניטלין מים ּבחּמי ידי ּבין על שהוחמו מים -] ְִִִֵֵַַָ
ּבצֹונן,ו אש] ּבומים ּבין נּטלין אין והּוא מים אחרֹונים חּמין, ְְְֲִִִִֵֵֵַַָ

באופן  רק הוא זה ודין חּמים- סֹולדת בשיעור ׁשּיהיּו ׁשהּיד ְִִֶֶֶֶַַָ
מהן,ּבהן נכווית שהיד הּזהמה,- את מעבירין ׁשאין מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ
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יכול  הצינור, אל שהגיעו עד הארץ על טפחים שלשה זרמו

הקרקע, על שהמשיכם שאובים שמים כיון בהם, ידיו לטבול

לבאר  שכתב מה מֿמב) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה כשרים.

לטבילה. כשר הצינור אופנים באילו

טו  וכו'.:הלכה מלאכה בהן נעשה אם לו שנסתפק  מים
מים  לו יש שאם שאומר מי שיש הוסיף סי"א) קס (סי' ובשו"ע

הרב  בשו"ע וכתב הספק. מן לצאת כדי ידיו וייטול יחזור אחרים

שנולד  אלא טהורות שידיו יודע שאם סי"ג) אם (שם ספק בהן

מעמידים  מהן, דעתו הסיח האם שנסתפק וכגון בנטילה, נתחייבו

ספק. ידי לצאת אפילו וליטול לחזור צריך ואינו בחזקתן אותן

טז  מים :הלכה ליטול צריך שאין ס"ד), קפא (סי' השו"ע כתב

שלמעלה  [מפני האצבעות של השני הפרק עד אלא אחרונים

(סק"י)] משנ"ב המאכל. לכלוך מגיע לא זה בשו"ע .ממקום וכתב

כמים  ואינם זו, נטילה של למים שיעור שאין (שם), הרב

כתב  (שם) ברורה ובמשנה רביעית. שיעור בהם שצריך ראשונים

של  השני הפרק עד לפחות אחרונים במים להדיח להקפיד שצריך

למעלה..ידיו  ידיו שיגביה צריך ראשונים (סי'מים ובשו"ע

עם  היד חיבור מקום עד ידיו את נוטל שאם פסק ס"א) קסב

חולקים  שיש כתב והרמ"א ידיו. את להגביה צריך אינו .הזרוע,

הרב  ובשו"ע ס"א) (שם ברמ"א ראה הידיים, הגבהת ובאופן

(סק"ד) ברורה ובמשנה הידים..(ס"ו) את ויטמאו וכתב ויחזרו

כיון  אחת, בפעם רביעית ידיו שתי על שפך שאם (שם), השו"ע

והרמ"א  ידיו. את להגביה צריך אינו כלל, טמאים מים שם שאין

צריך  אינו פעמים ג' ידיו על שופך שאם אומרים שיש הוסיף

להקל. נהגו וכן בזה, להיזהר

וכו'. שיצא כדי למטה ידיו שישפיל צריך ראה ואחרונים

תוך  ידיו לרחוץ אין 'ולכן שהוסיף ס"ה) קפא (סי' הרב בשו"ע

הזוהמא' שתרד כדי עליהם, ישפוך אלא (סי'.הכלי, רבה באליה

קודם  הידיים הגבהת שלאחר השל"ה, בשם כתב ס"א) קסב

ובערוך  ה''. את וברכו קודש ידיכם 'שאו הפסוק את יאמר הברכה

שלא  כדי כן נוהגין אין 'ואנו כך על כתב ס"ז) (שם השולחן

לברכה' נטילה בין גבי .להפסיק על ניטלין אינן ואחרונים
קרקע קרקע. גבי על ייטול שלא פסק, ס"ב) קפא (סי' ובשו"ע

ייטול  כלי, לו אין ואם עליהם, ששורה רעה רוח מפני בכלי, אלא

וקוצים, דקים אבנים [כמו בהן וכיוצא דקים עצים גבי על

ברורה  משנה אחד. במקום מתקבצים ואינם המים בהם שנבלעים

בשו"ע  ראה אבן], [של רצפה גבי על ליטול ולענין סק"ו)]. (שם

(שם) ברורה ובמשנה ס"ב) (שם (שם).הרב הרב בשו"ע וכתב

שם, עוברים אנשים שאין במקום אחרונים מים ליטול שמותר

שלפעמים  פי על ואף השולחן, תחת אפילו ליטול מותר ולכן

בינת  המים יתנגבו מקום מכל השולחן, את מים .יים מסלקים
האור. בחמי בין 'אפילו ראשונים הוסיף ס"ו) קס (סי' ובשו"ע

כז) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב בהם'. סולדת שהיד חמין הן

וכתב  בהם, סולדת שהיד חמים במים ליטול שלא מחמירים שיש

בזה  להחמיר אין אחרים מים לו אין שאם האחרונים, .בשם

סולדת  שהיד חמין שיהיו והוא בחמין ניטלין אין אחרונים
אפילו בהן. אוסרים שיש הביא ס"ג) קפא (סי' הרב ובשו"ע

סופרים. בדברי להקל שיש וכתב בהם, סולדת היד שאין בחמין

מים  רק לו שיש שבאופן כתב, סק"ז) (שם ברורה ובמשנה

להחמיר. אין בוודאי פושרים,

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לפׁשּפׁשכן ׁש יכֹול ידיואינֹו את לשפשף מחמת ולנקותן,ןּבה - ְְֵֵֶֶַָָ

הרב, היּוחומם אם מהן המים אבל נֹוטלין ּפֹוׁשרין, ְְֲִִִֵֶָָ

אחרונים ּבאחרֹונה למים -. ֲַָָ

.ÊÈ ׁשחרית ידיו אדם שחרית,נֹוטל של ידים לנטילת ּומתנה - ְֲִֵֶַַָָָָ

לכתחילה]עליהן [אפילו תנאי ועושה עבור - הנטילה שתועיל ֲֵֶ

לאכילה  ידים לכל נטילת ידיו לּטל צרי ואינֹו הּיֹום, ְְְִִֵַָָָָָֹלכל

והּוא ואכילה, מהן [-ובתנאי]אכילה ּדעּתֹו הּסיח ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

טינופת, במקום מנגיעה ּדעּתֹומלשמרן הּסיח אם משמירת אבל ְֲִִִַַָ

נטילה,ידיו, ׁשּצרי עת ּבכל ידיו לּטל לתפילה צרי כגון ְְִִִִֵֶָָָָָָֹ

לאכילה  .או

.ÁÈכורך]לט אֹו[- ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבמׁשקין ׁשּטּבּולֹו משבעה ּדבר באחד שמטבילו מאכל - ְְִִֶַָָ

נטלהמשקים, ׁשּלא ּפי על שמא ידיו,את אף חוששים ואין ִֶַַַָָָֹ

נטלן. שלא בידיו במשקה, שהטבילו במאכל או בפת ֲִַַהּמאכיל ייגע

ידים, נטילת צרי אינֹו אלא לאחרים, נטילה חיוב שאין מפני ְֲִִִִֵֵַַַָָ

שאוכל, זה ׁשאינֹועל ּפי על ואף ידים נטילת צרי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוהאֹוכל,

הּמאכילֹו, הּוא אחר אּלא ּבמאכל ייגע משום נֹוגע שמא גזירה ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָ

ּבמגרפה במאכל. לאֹוכל הּדין נטילת [-כף]והּוא ׁשּצרי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

במאכל ידים, ליגע יבוא .שמא ִַָ

.ËÈ ׁשהּוא ּפי על אף ידיו, נטל ׁשּלא למי להאכיל  ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור

האוכל נֹותן ּפיואת משום לתֹו במאכל, נוגע אינו האוכל והאדם ְִֵ

ידים, נטילת ללא באכילה האוכל את 'לפני שמכשיל איסור על ועובר

מכשול' תתן לא יד)עיוור יט, ּבנטילת .(ויקרא לזלזל ְְְְִִֵַַָואסּור

הרּבה וצּוּוי רבים ידים, וציוויים נטילת - על חכמים צּוּו ְְְֲִִִִִֵַַַַָָ
ּכדי  אּלא מים לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָידים,

ועבור לׁשּתֹות ידים נטילת עבור שמספיק בשיעור מים לו שאין - ְִ

שתיה, עבור רק אלא ּכשתיה, ואחר ּבמקצתן, ידיו ְְְִֵַַָָָָָנֹוטל

מקצתן וׁשֹותה שנשארו אֹוכל, המים את -. ְְִֵֶָָ

.Îידיו את לנּגב אדם האכילה,צרי שלפני הידים נטילת ממי ְִֵֶַָָָָָ
לחם  ּכאֹוכל ידים נּגּוב ּבלא האֹוכל וכל יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹואחר

רטובות,טמא, בידים נגיעתו ידי על הלחם את שממאיס ודבר משום ֵָ

לטומאה. נחשב ּבאחרֹונהמיאוס ידיו הּנֹוטל למים וכל - ְֲֵַַָָָָָ

ידיו מנּגבאחרונים, מבראת ּכ המזון,ואחר משום ברכת ְְְֵֵַַַָָ

לח  שידיו עוד וכל הזוהמה את מעביר הן שהניגוב מהנטילה ות

ידיו. את שינגב עד יברך לא ולכן מזוהמות, לנטילת נקראות ְְִִֵֶַותכף

לברך ידים צריך אחרונים מים נטילת לאחר מיד הּמזֹון,- ּברּכת ְִִַַַָָ

אחר, ּבדבר ּביניהן יפסיק אחר ו ולא מים לׁשּתֹות אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּבאחרֹונה ידיו כןׁשּנֹוטל הּמזֹון.גם ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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יז  להיזהר :הלכה שצריך סק"א) קסד (סי' ברורה במשנה כתב
ידיים  לנטילת הנצרכים הדברים כל בהכשר הנטילה שתהיה
הלכות  לעיל [ראה הדינים פרטי ושאר שלם בכלי כגון לאכילה,
בכל  הקפדה כך כל אין שחרית של ידיים שבנטילת ואף וֿטו],

לאכילה  שהיא מכיון שונה זו נטילה אך אלו, אדם .דברים נוטל
וכו'. שחרית בנטילת ידיו רק שלא ס"א) (שם הרב בשו"ע וכתב

ידיים  נטילת כגון נטילות, בשאר גם אלא תנאי מועיל שחרית
הכסא  מבית כשיוצא או במשקה, שטיבולו דבר ומתנה .לצורך

היום. לכל אפילו עליהן הוא זה שדין הוסיף (שם) ובשו"ע
שלא  נהגו שכיום כתב, (שם) הרב ובשו"ע הדחק. בשעת שלא
אלא  מועיל תנאי שאין אומרים שיש מפני הנטילה, על להתנות
האסור  דבר להאכילו יבואו שמא שחששו [משום הדחק בשעת
בדבריו  וראה גוי]. שהוא שיסברו נטילה, בלא אוכל כשיראוהו
מהי  דינים פרטי סק"ג) ובשעה"צ סק"ב (שם ברורה ובמשנה

הדחק  ואכילה..שעת אכילה לכל ידיו ליטול צריך ואינו
צריך  שאינו [כלומר, מים לו מצויים שאם כתב, (שם) ובשו"ע
אבל  ידיו, וייטול שיחזור טוב (שם)], הרב שו"ע אחריהם. לטרוח

יברך  מהן..לא דעתו הסיח שלא (שם)והוא הרב בשו"ע וכתב
מזו. מעולה שמירה לך אין כפפות], -] ידיים בבתי הניחן שאם

יח  וכו'.:הלכה פת בהן ואוכל במפה ידיו את אדם וכתב לט
מצויים  מים אין אם דווקא הוא זה שדין ס"א), קסג (סי' השו"ע
זמננו  [במידות מיל ולאחריו מילין, מארבעה יותר במרחק לפניו
ובשו"ע  מטר]. 1,152 אומרים ויש מטר, 960 הוא: מיל שיעור
מים  ימצא אם מסופק הוא אם הדין שהוא הוסיף (שם) הרב

זה  באדם .במרחק בין הוא זה שדין (שם) הרב בשו"ע עוד וראה
מיל  ארבעה ללכת שצריך בביתו, שיושב באדם ובין בדרך שהולך

(שם  ברורה במשנה אמנם מים. שימצא יודע בשם אם כתב סק"ג)

מיל  מרחק עד אלא לטרוח מחויב אינו בביתו שהיושב .האחרונים

ידים. נטילת צריך אינו לאחרים (שם המאכיל  הרב בשו"ע

נטילת  עליו גזרו לא בפת, נוגע המאכיל אם שאף הוסיף, ס"ב)

ידיים.

יט  ידיו.:הלכה נטל שלא למי להאכיל במשנה אסור וכתב

אבל  ידיו, נטל שלא ידוע אם שדווקא יא) ס"ק קסג (סי' ברורה

במקום  לעני נתינה לענין בדבריו עוד [וראה להאכיל מותר בספק,

ידיו]. נטל אם ספק שיש

כ  טמא.:הלכה לחם כאוכל ידים ניגוב בלא האוכל וכל
רביעית  ששופך או ידיו, שהמטביל פסק, סי"ג) קנח (סי' ובשו"ע

יד, כל על מים רביעית ששופך או אחת, בבת ידיו שתי על מים

שיש  כתב, סי"ז) (שם הרב ובשו"ע ניגוב. בלא לאכול יכול

ידיו  לנגב צריך אחת בבת מים רביעית בשפיכת שגם אומרים

ידיו. לנגב שלא חכמים הקילו ידיים בטבילת ורק מאיסות, משום

הביא  מו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כדבריהם. להחמיר שיש וכתב

רטובות, בידיים לאכול עליו קצה דעתו אם ידיו, במטביל שאפילו

ניגוב  בלא יאכל ולא מיאוס, משום בו ידיו .יש הנוטל וכל
מברך. כך ואחר מנגב כתב,באחרונה ס"ח) קפא (סי' ובשו"ע

שהם  [משום ניגוב צריכים אינם אחרונים שמים אומרים שיש

משנה  נקיות. הן ניגוב בלא וגם הידיים, את לנקות רק באים

כך  ואחר מנגב הרמב"ם שלדעת והביא יח)], ס"ק (שם ברורה

שינגב  טוב שלכתחילה הביא יט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה מברך.

ס"ז) (שם הרב בשו"ע בזה עוד וראה שניהם. ידי לצאת כדי .ידיו,

וכו'. מים לשתות אפילו אחר בדבר ביניהן יפסיק ובשו"ע ולא



קמג zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּבאּמה תעלה,מּמּנה בתוך השוקת מן זורמים והמים והֹולכין - ְְְִִֶַָָ
השדות, בין הירקֹות,המים שהיא מההּבה אתאֹוּומׁשקין - ְְְִֵַַַָָ

מהם, אתוהּניחשותה ּבּׁשקתהנוטל מהמקום ידיו גדול במרחק ְִִֶַַָָֹ
השוקת, אל המים את אדם שפך על בו וׁשטפּו הּמים ְְְְִַַַָָועברּו

ידיו  על נֹותן ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה לא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹידיו,
מכוח  ולא התעלה, שיפוע מחמת מאליהם זורמים שהמים משום

המים. את בהם שנתן לׁשפיכת האדם קרֹובֹות ידיו היּו ְְְִִִַָָָואם
את הּדלי האדם שפך בו למקום סמוך ידיו את הנוטל הניח אם - ְִַ

השוקת, אל ׁשטפּוהמים הּמים ׁשּנמצאּו מּכח עד ידיו על ְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
האדם מכוח נתינת הנוטל של ידיו על באו שהמים כזה במקום - ְִַָָָ

התעלה, שיפוע מחמת ולא השוקת, אל המים את ששפך האדם

נטילה. לֹו ְְִָָָעלתה

.ÂË מלאכהמים ּבהן נעׂשה אם לֹו את ׁשּנסּתּפק הפוסלת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
נעׂשה,המים לא הסתפקאֹו ּכּׁשעּוראו ּבהן יׁש רביעית אם ֲִִֵֶַַָָֹ

ּבהן, ׁשאין הסתפקאֹו טמאיןאו אֹו טהֹורין הן פסולים אם - ְְִִִֵֵֵֶֶָ
אלו, במים ידיו ונטל לנטילה, כשרים ספק וכן או ידיו נטל ֵֵַָָָָָספק

טהֹור ספקֹו ידיו, נטל צריך לא ואינו מספק, טהורות ידיו - ְֵַָָָָֹ
ידיו, ידיםליטול ׁשּבטהרת ספק טהורות ׁשּכל  ידיו אם ספק כל - ְֳִֵֶֶַַָָָָ

לא, ָטהֹור.או

.ÊËראׁשֹוניםבנטילת פת],מים אכילת שלפני ידים נטילת -] ִִִַ
למעלה ידיו ׁשּיגּביּה הנטילה,צרי יצאּוכדי לאחר ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לּפרק מ שנטל מיםה  הזרוע]חּוץ עם היד כף חיבור מקום -] ִֶֶַַ
הּידים את ויטּמאּו עד ויחזרּו שנטל ראשונים' שה'מים כלומר, - ְְְְִִֶַַַַָ

אל  לצאת עלולים מהידים, טומאה שקיבלו מחמת טמאים והם הפרק

שניים' וה'מים ידים], נטילת מצוות אין [ששם היד לפרק מחוץ

הראשונים  המים את יטהרו לא לפרק, מחוץ ויגיעו מכן לאחר שנוטל

מחוצה  ולא הפרק בתוך אלא מטהרים שאינם [מכיון שם הנמצאים

נטל  שכבר למקום טמאים שהם הראשונים המים בחזרה וירדו לו],

הידים, את המים ויטמאו ירדו שלא כדי ידיו את יגביה ולכן

לידים. טומאה ויגרמו 'מים ואחרֹוניםהראשונים ובנטילת - ְֲִַ
פת, אכילת לאחר למּטהאחרונים' ידיו ׁשּיׁשּפיל לאחר צרי ְְִִֶַַָָָָ

הּמלח לה,הנטי  ּכח ּכל ׁשּיצא במלח]ּכדי שיש ׁשעל [-החריפות ְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ראׁשֹוניםידיו. על ש דינם מים ּבין ּכלי ּגּבי על  ּבין נּטלין ְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּו קרקע, קרקע.ש דינם אחרֹוניםמיםּגּבי ּגּבי על נּטלין אינן ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ

ראׁשֹונים האּורניטלין מים ּבחּמי ידי ּבין על שהוחמו מים -] ְִִִֵֵַַָ
ּבצֹונן,ו אש] ּבומים ּבין נּטלין אין והּוא מים אחרֹונים חּמין, ְְְֲִִִִֵֵֵַַָ

באופן  רק הוא זה ודין חּמים- סֹולדת בשיעור ׁשּיהיּו ׁשהּיד ְִִֶֶֶֶַַָ
מהן,ּבהן נכווית שהיד הּזהמה,- את מעבירין ׁשאין מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ
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יכול  הצינור, אל שהגיעו עד הארץ על טפחים שלשה זרמו

הקרקע, על שהמשיכם שאובים שמים כיון בהם, ידיו לטבול

לבאר  שכתב מה מֿמב) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה כשרים.

לטבילה. כשר הצינור אופנים באילו

טו  וכו'.:הלכה מלאכה בהן נעשה אם לו שנסתפק  מים
מים  לו יש שאם שאומר מי שיש הוסיף סי"א) קס (סי' ובשו"ע

הרב  בשו"ע וכתב הספק. מן לצאת כדי ידיו וייטול יחזור אחרים

שנולד  אלא טהורות שידיו יודע שאם סי"ג) אם (שם ספק בהן

מעמידים  מהן, דעתו הסיח האם שנסתפק וכגון בנטילה, נתחייבו

ספק. ידי לצאת אפילו וליטול לחזור צריך ואינו בחזקתן אותן

טז  מים :הלכה ליטול צריך שאין ס"ד), קפא (סי' השו"ע כתב

שלמעלה  [מפני האצבעות של השני הפרק עד אלא אחרונים

(סק"י)] משנ"ב המאכל. לכלוך מגיע לא זה בשו"ע .ממקום וכתב

כמים  ואינם זו, נטילה של למים שיעור שאין (שם), הרב

כתב  (שם) ברורה ובמשנה רביעית. שיעור בהם שצריך ראשונים

של  השני הפרק עד לפחות אחרונים במים להדיח להקפיד שצריך

למעלה..ידיו  ידיו שיגביה צריך ראשונים (סי'מים ובשו"ע

עם  היד חיבור מקום עד ידיו את נוטל שאם פסק ס"א) קסב

חולקים  שיש כתב והרמ"א ידיו. את להגביה צריך אינו .הזרוע,

הרב  ובשו"ע ס"א) (שם ברמ"א ראה הידיים, הגבהת ובאופן

(סק"ד) ברורה ובמשנה הידים..(ס"ו) את ויטמאו וכתב ויחזרו

כיון  אחת, בפעם רביעית ידיו שתי על שפך שאם (שם), השו"ע

והרמ"א  ידיו. את להגביה צריך אינו כלל, טמאים מים שם שאין

צריך  אינו פעמים ג' ידיו על שופך שאם אומרים שיש הוסיף

להקל. נהגו וכן בזה, להיזהר

וכו'. שיצא כדי למטה ידיו שישפיל צריך ראה ואחרונים

תוך  ידיו לרחוץ אין 'ולכן שהוסיף ס"ה) קפא (סי' הרב בשו"ע

הזוהמא' שתרד כדי עליהם, ישפוך אלא (סי'.הכלי, רבה באליה

קודם  הידיים הגבהת שלאחר השל"ה, בשם כתב ס"א) קסב

ובערוך  ה''. את וברכו קודש ידיכם 'שאו הפסוק את יאמר הברכה

שלא  כדי כן נוהגין אין 'ואנו כך על כתב ס"ז) (שם השולחן

לברכה' נטילה בין גבי .להפסיק על ניטלין אינן ואחרונים
קרקע קרקע. גבי על ייטול שלא פסק, ס"ב) קפא (סי' ובשו"ע

ייטול  כלי, לו אין ואם עליהם, ששורה רעה רוח מפני בכלי, אלא

וקוצים, דקים אבנים [כמו בהן וכיוצא דקים עצים גבי על

ברורה  משנה אחד. במקום מתקבצים ואינם המים בהם שנבלעים

בשו"ע  ראה אבן], [של רצפה גבי על ליטול ולענין סק"ו)]. (שם

(שם) ברורה ובמשנה ס"ב) (שם (שם).הרב הרב בשו"ע וכתב

שם, עוברים אנשים שאין במקום אחרונים מים ליטול שמותר

שלפעמים  פי על ואף השולחן, תחת אפילו ליטול מותר ולכן

בינת  המים יתנגבו מקום מכל השולחן, את מים .יים מסלקים
האור. בחמי בין 'אפילו ראשונים הוסיף ס"ו) קס (סי' ובשו"ע

כז) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב בהם'. סולדת שהיד חמין הן

וכתב  בהם, סולדת שהיד חמים במים ליטול שלא מחמירים שיש

בזה  להחמיר אין אחרים מים לו אין שאם האחרונים, .בשם

סולדת  שהיד חמין שיהיו והוא בחמין ניטלין אין אחרונים
אפילו בהן. אוסרים שיש הביא ס"ג) קפא (סי' הרב ובשו"ע

סופרים. בדברי להקל שיש וכתב בהם, סולדת היד שאין בחמין

מים  רק לו שיש שבאופן כתב, סק"ז) (שם ברורה ובמשנה

להחמיר. אין בוודאי פושרים,

zekxa zekld - dad` xtq - zah c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לפׁשּפׁשכן ׁש יכֹול ידיואינֹו את לשפשף מחמת ולנקותן,ןּבה - ְְֵֵֶֶַָָ

הרב, היּוחומם אם מהן המים אבל נֹוטלין ּפֹוׁשרין, ְְֲִִִֵֶָָ

אחרונים ּבאחרֹונה למים -. ֲַָָ

.ÊÈ ׁשחרית ידיו אדם שחרית,נֹוטל של ידים לנטילת ּומתנה - ְֲִֵֶַַָָָָ

לכתחילה]עליהן [אפילו תנאי ועושה עבור - הנטילה שתועיל ֲֵֶ

לאכילה  ידים לכל נטילת ידיו לּטל צרי ואינֹו הּיֹום, ְְְִִֵַָָָָָֹלכל

והּוא ואכילה, מהן [-ובתנאי]אכילה ּדעּתֹו הּסיח ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

טינופת, במקום מנגיעה ּדעּתֹומלשמרן הּסיח אם משמירת אבל ְֲִִִַַָ

נטילה,ידיו, ׁשּצרי עת ּבכל ידיו לּטל לתפילה צרי כגון ְְִִִִֵֶָָָָָָֹ

לאכילה  .או

.ÁÈכורך]לט אֹו[- ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבמׁשקין ׁשּטּבּולֹו משבעה ּדבר באחד שמטבילו מאכל - ְְִִֶַָָ

נטלהמשקים, ׁשּלא ּפי על שמא ידיו,את אף חוששים ואין ִֶַַַָָָֹ

נטלן. שלא בידיו במשקה, שהטבילו במאכל או בפת ֲִַַהּמאכיל ייגע

ידים, נטילת צרי אינֹו אלא לאחרים, נטילה חיוב שאין מפני ְֲִִִִֵֵַַַָָ

שאוכל, זה ׁשאינֹועל ּפי על ואף ידים נטילת צרי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוהאֹוכל,

הּמאכילֹו, הּוא אחר אּלא ּבמאכל ייגע משום נֹוגע שמא גזירה ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָ

ּבמגרפה במאכל. לאֹוכל הּדין נטילת [-כף]והּוא ׁשּצרי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

במאכל ידים, ליגע יבוא .שמא ִַָ

.ËÈ ׁשהּוא ּפי על אף ידיו, נטל ׁשּלא למי להאכיל  ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור

האוכל נֹותן ּפיואת משום לתֹו במאכל, נוגע אינו האוכל והאדם ְִֵ

ידים, נטילת ללא באכילה האוכל את 'לפני שמכשיל איסור על ועובר

מכשול' תתן לא יד)עיוור יט, ּבנטילת .(ויקרא לזלזל ְְְְִִֵַַָואסּור

הרּבה וצּוּוי רבים ידים, וציוויים נטילת - על חכמים צּוּו ְְְֲִִִִִֵַַַַָָ
ּכדי  אּלא מים לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָידים,

ועבור לׁשּתֹות ידים נטילת עבור שמספיק בשיעור מים לו שאין - ְִ

שתיה, עבור רק אלא ּכשתיה, ואחר ּבמקצתן, ידיו ְְְִֵַַָָָָָנֹוטל

מקצתן וׁשֹותה שנשארו אֹוכל, המים את -. ְְִֵֶָָ

.Îידיו את לנּגב אדם האכילה,צרי שלפני הידים נטילת ממי ְִֵֶַָָָָָ
לחם  ּכאֹוכל ידים נּגּוב ּבלא האֹוכל וכל יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹואחר

רטובות,טמא, בידים נגיעתו ידי על הלחם את שממאיס ודבר משום ֵָ

לטומאה. נחשב ּבאחרֹונהמיאוס ידיו הּנֹוטל למים וכל - ְֲֵַַָָָָָ

ידיו מנּגבאחרונים, מבראת ּכ המזון,ואחר משום ברכת ְְְֵֵַַַָָ

לח  שידיו עוד וכל הזוהמה את מעביר הן שהניגוב מהנטילה ות

ידיו. את שינגב עד יברך לא ולכן מזוהמות, לנטילת נקראות ְְִִֵֶַותכף

לברך ידים צריך אחרונים מים נטילת לאחר מיד הּמזֹון,- ּברּכת ְִִַַַָָ

אחר, ּבדבר ּביניהן יפסיק אחר ו ולא מים לׁשּתֹות אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּבאחרֹונה ידיו כןׁשּנֹוטל הּמזֹון.גם ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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יז  להיזהר :הלכה שצריך סק"א) קסד (סי' ברורה במשנה כתב
ידיים  לנטילת הנצרכים הדברים כל בהכשר הנטילה שתהיה
הלכות  לעיל [ראה הדינים פרטי ושאר שלם בכלי כגון לאכילה,
בכל  הקפדה כך כל אין שחרית של ידיים שבנטילת ואף וֿטו],

לאכילה  שהיא מכיון שונה זו נטילה אך אלו, אדם .דברים נוטל
וכו'. שחרית בנטילת ידיו רק שלא ס"א) (שם הרב בשו"ע וכתב

ידיים  נטילת כגון נטילות, בשאר גם אלא תנאי מועיל שחרית
הכסא  מבית כשיוצא או במשקה, שטיבולו דבר ומתנה .לצורך

היום. לכל אפילו עליהן הוא זה שדין הוסיף (שם) ובשו"ע
שלא  נהגו שכיום כתב, (שם) הרב ובשו"ע הדחק. בשעת שלא
אלא  מועיל תנאי שאין אומרים שיש מפני הנטילה, על להתנות
האסור  דבר להאכילו יבואו שמא שחששו [משום הדחק בשעת
בדבריו  וראה גוי]. שהוא שיסברו נטילה, בלא אוכל כשיראוהו
מהי  דינים פרטי סק"ג) ובשעה"צ סק"ב (שם ברורה ובמשנה

הדחק  ואכילה..שעת אכילה לכל ידיו ליטול צריך ואינו
צריך  שאינו [כלומר, מים לו מצויים שאם כתב, (שם) ובשו"ע
אבל  ידיו, וייטול שיחזור טוב (שם)], הרב שו"ע אחריהם. לטרוח

יברך  מהן..לא דעתו הסיח שלא (שם)והוא הרב בשו"ע וכתב
מזו. מעולה שמירה לך אין כפפות], -] ידיים בבתי הניחן שאם

יח  וכו'.:הלכה פת בהן ואוכל במפה ידיו את אדם וכתב לט
מצויים  מים אין אם דווקא הוא זה שדין ס"א), קסג (סי' השו"ע
זמננו  [במידות מיל ולאחריו מילין, מארבעה יותר במרחק לפניו
ובשו"ע  מטר]. 1,152 אומרים ויש מטר, 960 הוא: מיל שיעור
מים  ימצא אם מסופק הוא אם הדין שהוא הוסיף (שם) הרב

זה  באדם .במרחק בין הוא זה שדין (שם) הרב בשו"ע עוד וראה
מיל  ארבעה ללכת שצריך בביתו, שיושב באדם ובין בדרך שהולך

(שם  ברורה במשנה אמנם מים. שימצא יודע בשם אם כתב סק"ג)

מיל  מרחק עד אלא לטרוח מחויב אינו בביתו שהיושב .האחרונים

ידים. נטילת צריך אינו לאחרים (שם המאכיל  הרב בשו"ע

נטילת  עליו גזרו לא בפת, נוגע המאכיל אם שאף הוסיף, ס"ב)

ידיים.

יט  ידיו.:הלכה נטל שלא למי להאכיל במשנה אסור וכתב

אבל  ידיו, נטל שלא ידוע אם שדווקא יא) ס"ק קסג (סי' ברורה

במקום  לעני נתינה לענין בדבריו עוד [וראה להאכיל מותר בספק,

ידיו]. נטל אם ספק שיש

כ  טמא.:הלכה לחם כאוכל ידים ניגוב בלא האוכל וכל
רביעית  ששופך או ידיו, שהמטביל פסק, סי"ג) קנח (סי' ובשו"ע

יד, כל על מים רביעית ששופך או אחת, בבת ידיו שתי על מים

שיש  כתב, סי"ז) (שם הרב ובשו"ע ניגוב. בלא לאכול יכול

ידיו  לנגב צריך אחת בבת מים רביעית בשפיכת שגם אומרים

ידיו. לנגב שלא חכמים הקילו ידיים בטבילת ורק מאיסות, משום

הביא  מו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כדבריהם. להחמיר שיש וכתב

רטובות, בידיים לאכול עליו קצה דעתו אם ידיו, במטביל שאפילו

ניגוב  בלא יאכל ולא מיאוס, משום בו ידיו .יש הנוטל וכל
מברך. כך ואחר מנגב כתב,באחרונה ס"ח) קפא (סי' ובשו"ע

שהם  [משום ניגוב צריכים אינם אחרונים שמים אומרים שיש

משנה  נקיות. הן ניגוב בלא וגם הידיים, את לנקות רק באים

כך  ואחר מנגב הרמב"ם שלדעת והביא יח)], ס"ק (שם ברורה

שינגב  טוב שלכתחילה הביא יט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה מברך.

ס"ז) (שם הרב בשו"ע בזה עוד וראה שניהם. ידי לצאת כדי .ידיו,

וכו'. מים לשתות אפילו אחר בדבר ביניהן יפסיק ובשו"ע ולא
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ה'תשע"ה  טבת כ"ה שישי יום

שביעי פרק 

רּבים‡. רבים מנהגֹות מנהגים יׂשראל - חכמי נהגּו ְְְֲִִִֵֵַַָָָ
הן ארץ ּדר וכּלן ארץ ּבּסעּודה, דרך מנהגי הם אלו מנהגים - ְְֵֶֶֶֶַָָֻ

לחברו. אדם שבין כבוד הן:ודרך לּסעּודהואּלּו -ּכׁשּנכנסין ְְְְִִֵֵֶַָָ
לסעוד  כדי הסעודה למקום להיכנס עומדים יחדיו אנשים כשכמה

סעודתם, ׁשּבכּלןאת בחכמה -ּגדֹול כולם הגדול נֹוטל שבין ְֵֶָָֻ
שאר ּתחּלה לסעודה ידיו ואחריו כבודו, מפני הראשון] -] ְִָָָ

ידיהם, נוטלים נכנסיןהסועדים ּכ הסעודה ואחר למקום ְְִִַַָָ
מסּבין המיטה ויֹוׁשבין על יושבים כשהם לאכול שנהגו כדרך - ְְְִִֻ

שמאל, לצד ּבראׁשמוטים מסב מסב וגדֹול מביניהם הגדול - ְֵֵָָֹ
מּמּנּוראשון, למּטה לֹו רגלי ׁשני לצד השני מסב ואחריו - ְִִֵֶַָ

שהשני  והיינו שמאל, לצד מוטה כשהוא מיטתו על המסב הראשון

שהראשון  נמצא כך ידי ועל רגליו, אחרי הראשון של מימינו מסב

אם עצמו. את לזקוף מבלי איתו לשוחח מּטֹות יוכל ׁשלֹוׁש ִָָהיּו
מיטות,- שלש על ויושבים יחדיו הסועדים שלושה הם אם כלומר,

ּבראׁש מסב ראשון,ּגדֹול מסב מביניהם הגדול לֹו- וׁשני ְִֵֵֵָָֹ

מּמּנּו הראשון למעלה מן למעלה בחשיבות, השני מסב ואחריו - ְְִֶַָ
משמאלו  דהיינו ראשו מּמּנּולצד למּטה לֹו כך ּוׁשליׁשי ואחר - ְְִִִֶַָ

ונמצא  מימינו, דהיינו רגליו לצד הראשון מן למטה השלישי מסב

הראשון  ירצה אם זה ובאופן לשלישי, השני בין יושב שהראשון

שיושב  השלישי עם ישוחח עצמו את לזקוף מבלי חברו עם לשוחח

.מימינו 

הּבית ·. לחם ברכתמברּבעל הארץ,הּמֹוציא ּומׁשלים מן ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ

הברכה -ּברכה את ּבֹוצערק ו ומסיים ּכ פורס]אחר מן [- ְְֵַַַָָָ

הסועדים. כל בשביל הּמזֹוןהלחם ּברּכת מבר בקול והאֹורח ְְְִֵֵַַַָָָ
המברך  הוא שהאורח והטעם המזון, ברכת חובת ידי כולם את ומוציא

ׁשּיברהוא  הּבית ּכדי המזון לבעל מיוחדת בברכת ברכה ְְְִֵֵֶַַַַָ
חכמים. שתיקנו וכפי הּבית,ו להצלחתו, ּבעלי ּכּלן היּו ּגדֹול אם ֲִִֵַַַָָָֻ

כולם ׁשּבכּלן מבין בחכמה הגדול הלחם ּבֹוצעהוא - בשביל את ְֵֶַָֻ

הסועדים  ּבכן ו כל מבר הּמזֹון.הּוא רּכת ְְְִֵַַָָ

הּבֹוצע‚. הפורס אין לבצע- הלחםרּׁשאי את לפרוס עד - ְִֵֵַַַַַַֹ

ולפּתן מלח הלחם]ׁשּיביאּו עם יחד הנאכל דבר ּכל [- לפני ְְְִִִֵֶֶַָָָ
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רוצה  אחרונים מים שנטל לאחר שאם כתב, ס"ה) קעט (סי' הרב
מכן  לאחר וליטול ולחזור אכילתו], על [ולברך ולשתות לאכול

הראשונים  שהמים מפני רשאי, המזון, לברכת סמוך אחרונים מים

המזון  ברכת להם לסמוך צריך ואינו בעלמא, כמים וכתב .נעשו

יפסיק  שלא לכתחילה להיזהר שיש סק"א), (שם ברורה במשנה

שמטעם  [והוסיף ברכה לנטילה שתיכף משום דיבור במעט אפילו

וכל  הנטילה, לאחר מרובה שהייה לשהות שלא להיזהר יש זה
נחוץ, בדבר להפסיק צריך אם אך עסק]. באיזה לעסוק שלא שכן

לנטילת  תיכף שיהיה כדי שנית, ידיו ייטול הפסיק, אם בדיעבד או

ברכה. אחרונים מים

א  תחילה.:הלכה ידיו נוטל שבכולן סי'גדול (או"ח והשו"ע

שלא  כדי אחרון ידיו ליטול נהג שהרא"ש הביא, ס"ב) קסה

(שם) הלכה ובביאור המוציא. לברכת ידיים נטילת בין להפסיק

אחד  וכל לעצמו מיוחד מלחם אוכל אחד שכל שבאופן כתב,

מנהג  של הטעם שייך לא בזמנינו], הנהוג [כפי לעצמו מברך
תחילה. ידיו נוטל שהגדול המנהג וחזר הרא"ש,

ב  את :הלכה לפרוס להתחיל שיש ס"א), קסז (סי' השו"ע כתב
באופן  לכיכר מחוברת הפרוסה את וישאיר הברכה, לפני הלחם

אלא  מהכיכר תיפרד לא היא הכיכר, כל את ויגביה בה יאחז שאם

הברכה  ואחרי מכך, יותר יחתוך ולא איתה יחד תתרומם הכיכר כל

הוא  זה שדין (שם) הרמ"א והוסיף הכיכר. מן הפרוסה את יפריד

(שם  משנ"ב ביו"ט. הדין [והוא בשבת אבל החול, בימות דווקא

אחרי  רק לחתוך יתחיל אלא הברכה לפני כלל יחתוך לא סק"י)]
שבשבת  שהגם כתב, סק"ה) רעד (סי' ברורה ובמשנה הברכה.

רושם  לעשות נהגו המדקדקין הברכה, לפני כלל יחתוך לא ויו"ט

שם  לחתוך שרוצה במקום הסכין עם קסז .דק (סי' הרב ובשו"ע

שהות  ללא אחד ברגע לשברה שאפשר דקה שעוגה כתב, ס"ג)

הברכה  לפני לחתוך יתחיל לא בוצע..זמן, וכו' הבית וכתב בעל

שהאורח  באופן אפילו הוא זה שדין סי"ד), קסז סי' (או"ח השו"ע
קסז  סי' (או"ח הרב ובשו"ע הבית. מבעל יותר וחשוב גדול הוא
ויכבדו  כבוד לו יחלוק הבית שבעל נהגו זה, שבאופן כתב, סי"ט)
במשנה  אמנם לו. קודם הבית בעל הדין שמעיקר הגם לבצוע,
כתב  אך כך. לנהוג יש האם שהסתפק נראה עד) ס"ק (שם ברורה
שבעל  הראוי מן נפרדת מכיכר לעצמו בוצע אחד שכל שבאופן
שייך  לא זה באופן [שהרי תחילה לבצוע הגדול  את יכבד הבית
שהרי  יפה, בעין לסועדים שיחלק כדי בוצע הבית שבעל הטעם

לעצמו] פורס אחד כל זה וכו'..באופן מברך וכתב האורח
הבית  כשבעל אפילו הוא זה שדין ס"א), רא סי' (או"ח השו"ע
הבית  שבעל שבאופן עוד, והוסיף מהאורח. יותר וחשוב גדול
האורח. את בזה לכבד מחויב ואינו רשאי בעצמו, לזמן רוצה
אפילו  בזה לכבד הבית בעל יכול כן שכמו (שם), הרמ"א והוסיף
בעל  ברכת לברך צריך שאינו מישהו אפילו [דהיינו אחר מישהו
משנ"ב  אכילתו. דמי הבית לבעל משלם שהוא באופן כגון, הבית,

גם .(סק"ז)] האם הסתפק ס"ג) רא סי' (או"ח השולחן בערוך
שהר  בזימון, האורח את לכבד שיש זה דין נוהג בזמננו בזמננו י

נמצא  כן ואם המזון, ברכת בעצמו מברך הסועדים מן אחד כל
מברך  הוא שהרי זו ברכה יאמר הוא יזמן לא האורח אם שאפילו

שאין .בעצמו  באופן שגם סח), ס"ק קסז (סי' ברורה במשנה כתב
בפני  כיכר על מברך אחד כל אלא כולם, בשביל הבוצע אחד
כולם  לפני ראשון לעצמו שיבצע הגדול את להקדים יש .עצמו,

בוצע. שבכולן הוסיף,גדול סי"ט) קסז סי' (או"ח הרב ובשו"ע
כרצונו  לבצוע לאחר רשות ליתן הגדול יכול כן במשנה .שכמו

מברך  אחד שכל בזמננו שגם הוסיף, סק"א) קסז (סי' ברורה
הגדול  את לכבד יש המזמן, בברכת כולם יוצאים ולא לעצמו

ארץ. דרך משום בזימון

ג  וכו'.:הלכה רשאי הבוצע קסז אין סי' (או"ח הרב ובשו"ע
להמתין. יש לעיכוב, תגרום שההמתנה באופן שגם הוסיף, ס"ח)

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ואחד  הסועדים,אחד חרבה מן ּפת לאכל נתּכּונּו ּכן אם אּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מלח  עם הלחם את זו בסעודה לאכול בדעתם שאין מבאופן חוץ -

שהיא. כמו הפת את לאכול אלא ליפתן, ּבֹוצעאו ולא ואינֹו - ְֵֵַ
קטּנה יבצע  ּפרּוסה ׁשמדי,לא עיןהואמּפני ּכצר -נראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

קמצן, ּפרּוסהכאדם מּכּביצהגדולה ולא משיעור יתר יותר - ְְִֵֵַָָָֹ
כביצה, ׁששל לבצע הוא מּפני לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבּתן, נראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּגדֹולה ש ּפרּוסה ובסעודת גדולה - פרוסה לבצוע רשאי הוא בת ְְָָ

כרעבתן. בזה נראה ואינו כביצה משיעור יותר ּבֹוצע אפילו ְֵֵַואינֹו
הלחם  יפה את יפה ׁשּבׁשל מּמקֹום היטב אּלא האפוי בחלק -. ִֶֶֶֶַָָָָָ

הּמבחר „. מן ׁשלמהמצוה מּכּכר שכבר לבצע מלחם ולא ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻ
ׁשםו פרוס. היתה ׂשעֹוריםככראם ׁשל העשויה ׁשלמה - ְְְִִֵֶָָָָ

שם ו משעורים, היתה לחם ּפרּוסהגם חּטיםשל העשוי ׁשל - ְְִִֶָ
משעורים, העשוי לחם על יתירה חשיבותו זה שלחם ִַַמּניח מחיטים,

ּבתֹוה את  השלמהׁשלמה ה ּפרּוסה עם יחד ופורס ּובֹוצע- - ְְְֵֵַַָָ
ׁשּיבצעיחד,מּׁשּתיהם של מ גם ּכדי יותר חּטיםלחם החשוב ְְְִִִִִֵֵֶֶַ

ּוב סעודת ּבׁשלמה.ככר מ גם ו  חּיב סעודת ׁשּבת טֹובים ימים ְְִִִִִֵַַָָָָ
ּכּכרֹות ׁשּתי על ּבידֹו,את נֹוטלש והיינו לחם,לבצע ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

מהם. אחת שתיהן,ּובֹוצע את לפרוס צריך בכך ואינו די אלא ֵֵֶַַַ
בידו  שתיהן את .שיאחז

הסועדים,הּבֹוצע ‰. כל בעבור הפורס ּכל - לפני ּפרּוסה נֹותן ְְִֵֵֵַַָָ
ואחד השולחן,אחד הפרוסה]והאחדעל מקבל ּבידֹו[- נֹוטל ְְְֵֶֶֶָָָָָ

השולחן, מן הפרוסה האֹוכלאת ּביד נֹותן ייתן ואינֹו לא אבל - ְְֵֵֵַָ
המקבל  של ידו לתוך הפרוסה את אבל ,הבוצע היה ּכן אם ִֵֵֶָָָָאּלא

אחד  פטירת על אבלות ימי בתוך היה שהמקבל ממקרה חוץ -

ואֹוכלמקרוביו. ּתחּלה ידֹו ׁשּפֹוׁשט הּוא הבוצע והּבֹוצע - ְְְִֵֵֵֶַַָָ
ידו  את שפושט זה השולחן,הוא מן פרוסתו את ליטול ראשון

הסועדים שאר לפני עד ואוכלה לטעם רּׁשאין הּמסּבין ְְְִִִֵַַַָֹֻואין
המבר הסועדים -ׁשּיטעם לשאר ולטעום רשות ואין להקדים ְְִֵֶַָֹ

הלחם  בברכת מפרוסת כולם את והוציא שבירך שהבוצע לפני

מפרוסתו. יטעום לטעםהמוציא רּׁשאי הּבֹוצע מפרוסת ואין ְְִֵֵַַַַֹ
הּמסּביןהלחם  רב מּפי אמן ׁשּיכלה הסועדים עד שרוב עד - ְְִִִִֵֶֶַַָֹֻ

הלחם. מן יטעם מכן לאחר ורק האמן עניית את רצה יסיימו ְִָָואם
מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו לרּבֹו ּכבֹוד לחלק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּבֹוצע

לֹו קדם ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו לפשוט ּבחכמה, לכבדו וברצונו - ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ
לפניו, ולאכלה לחם פרוסת ליטול ּבידֹוידו לעשות הרׁשּות רשאי - ְְָָ

כולם כן  לפני ראשון לאכול מחויב .ואינו

.Âיחד ׁשנים אחת,האוכלים קערה לזה מתוך זה ממּתינין ְְִִִֶֶַַָ
שהפסיק -ּבּקערה או הסעודה למקום הגיע לא עדיין מהם אחד אם ְַָָ
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(שם  ברורה ובמשנה ס"ח) קסז סי' (או"ח הרב בשו"ע כתבו עוד
ברכת  את שיברך לפני לליפתן או למלח שימתין כה), ס"ק
אם  שבדיעבד (שם), ברורה במשנה והוסיף לאחריה. ולא המוציא
שיאכל  קודם קצת ימתין אז המלח את שהביאו קודם בירך כבר

הלפתן  או המלח את שיביאו ס"ה),.כדי קסז (סי' השו"ע כתב
במלח] או [בתבלין מתובל שהוא לחם או נקי לחם אוכל שאם
סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב ולפתן. למלח להמתין צריך אינו
וליפתן, למלח להמתין רוצה אם אלו, באופנים שגם ס"ח), קסז

לברכה  הנטילה בין הפסק מכך לו שנגרם פי על אף אלא .רשאי,
וכו'. נתכוונו כן שבכל אם הוסיף, ס"ה) קסז סי' (או"ח והרמ"א

הלחם, את שיבצע לפני השולחן על מלח שיהיה מצוה יש אופן
הפורענויות  מן מגן זה קטנה..ודבר פרוסה לא בוצע ואינו

שהיא  פרוסה לפרוס הוא שהמנהג ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב
זית  כחצי של בגודל הפחות מכביצה..לכל יתר פרוסה ולא

סועדים, כמה עבור שבוצע שבאופן ס"א) קסז (סי' הרמ"א וכתב
לכל  לתת שיוכל כדי מכביצה, יותר אפילו גדולה פרוסה יבצע

כזית. בשיעור זו מפרוסה אחד

ד  שלמה.:הלכה מכיכר לבצוע המובחר מן והשו"ע מצוה
אינו  השלם שהלחם באופן שאפילו הוסיף, ס"א) קסח סי' (או"ח
שהוא  נוסף לחם לפניו ויש קטן, גם הוא זאת ומלבד נקי, לחם

וגד  השלם נקי הלחם על יברך שלם, אינו אך יותר במשנה .ול כתב
[שאינה  הלחם פרוסת את נטל כבר שאם סק"א), קסח (סי' ברורה
כיכר  לפניו הביאו שבירך ולפני עליה, לברך כדי בידו שלמה]
השלמה  הכיכר את וייטול מידו הפרוסה את יניח לא שלמה, לחם
לבדה, הפרוסה על בירך כבר ואם יחד. שתיהן על יברך אלא
את  רק יבצע שלמה, לחם כיכר לו הביאו ממנה שבצע ולפני

עליה  שבירך וכו'..הפרוסה שלמה בתוך פרוסה וכתב מניח

כעת  רוצה שהוא באופן זה שכל ס"א), קסח סי' (או"ח הרמ"א

המינים, משני אחד רק לאכול שרוצה באופן אבל משתיהן, לאכול

לאכול  צריך ואינו לאכול כעת רוצה שהוא מין אותו על רק יברך

שלמותו  מחמת או חשיבותו מחמת האחר המין בשו"ע .את כתב

פרוס  ולחם משיפון העשוי שלם לחם לו יש שאם ס"א), (שם הרב

לברך  צריך ואינו מחיטה, העשוי הלחם על יברך מחיטה, העשוי

בין  בתורה בפירוש הוזכר לא ששיפון [כיון יחד שניהם על

ישראל] ארץ בהם שנשתבחה ובוצע .המינים בידו שתיהן נוטל
לאחוז וכו'. צריך שאינו ס"ב), רעד סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב

שתיהן  את שאוחז בכך די אלא שפורס, בשעה הכיכרות שתי את

הברכה. בשעת

ה  האבל :הלכה שבשבת פט), ס"ק קסז (סי' ברורה במשנה כתב

בשבת  אבלות מנהגי לנהוג שאין משום אדם, בני כשאר פורס

המברך.בפרהסיה. שיטעום עד לטעום רשאין המסובין ואין
שכל  באופן דווקא אמור זה שדין סט"ו), (שם השו"ע וכתב

לכל  שיש באופן אבל המברך, שבצע מהכיכר אוכלים הסועדים

מיד  לאכול יכולים מכיכרו, ואוכל עצמו בפני לחם כיכר אחד

יאכל  שהמברך עד להמתין צריכים (שם .ואינם ברורה במשנה

זה  שדין לה), ס"ק (א"א מגדים הפרי בשם הביא עו) ס"ק

המוציא, ברכת בעצמו בירך אחד שכל באופן אפילו הוא

בזמננו] הנהוג [וכפי הבוצע מברכת חובה ידי יצאו .ולא

המסובין. רוב מפי אמן שיכלה עד לטעום רשאי הבוצע ואין
באופן  דווקא אמור זה שדין ס"ג), (שם הרב בשו"ע וכתב

מברכתו, המוציא ברכת חובת ידי יוצאים אמן העונים שהסועדים

להמתין  צריך אינו בברכתו חובה ידי יוצאים שאינם באופן אבל

האמן. עניית את שיסיימו עד מלבצוע



קמה zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ה'תשע"ה  טבת כ"ה שישי יום

שביעי פרק 

רּבים‡. רבים מנהגֹות מנהגים יׂשראל - חכמי נהגּו ְְְֲִִִֵֵַַָָָ
הן ארץ ּדר וכּלן ארץ ּבּסעּודה, דרך מנהגי הם אלו מנהגים - ְְֵֶֶֶֶַָָֻ

לחברו. אדם שבין כבוד הן:ודרך לּסעּודהואּלּו -ּכׁשּנכנסין ְְְְִִֵֵֶַָָ
לסעוד  כדי הסעודה למקום להיכנס עומדים יחדיו אנשים כשכמה

סעודתם, ׁשּבכּלןאת בחכמה -ּגדֹול כולם הגדול נֹוטל שבין ְֵֶָָֻ
שאר ּתחּלה לסעודה ידיו ואחריו כבודו, מפני הראשון] -] ְִָָָ

ידיהם, נוטלים נכנסיןהסועדים ּכ הסעודה ואחר למקום ְְִִַַָָ
מסּבין המיטה ויֹוׁשבין על יושבים כשהם לאכול שנהגו כדרך - ְְְִִֻ

שמאל, לצד ּבראׁשמוטים מסב מסב וגדֹול מביניהם הגדול - ְֵֵָָֹ
מּמּנּוראשון, למּטה לֹו רגלי ׁשני לצד השני מסב ואחריו - ְִִֵֶַָ

שהשני  והיינו שמאל, לצד מוטה כשהוא מיטתו על המסב הראשון

שהראשון  נמצא כך ידי ועל רגליו, אחרי הראשון של מימינו מסב

אם עצמו. את לזקוף מבלי איתו לשוחח מּטֹות יוכל ׁשלֹוׁש ִָָהיּו
מיטות,- שלש על ויושבים יחדיו הסועדים שלושה הם אם כלומר,

ּבראׁש מסב ראשון,ּגדֹול מסב מביניהם הגדול לֹו- וׁשני ְִֵֵֵָָֹ

מּמּנּו הראשון למעלה מן למעלה בחשיבות, השני מסב ואחריו - ְְִֶַָ
משמאלו  דהיינו ראשו מּמּנּולצד למּטה לֹו כך ּוׁשליׁשי ואחר - ְְִִִֶַָ

ונמצא  מימינו, דהיינו רגליו לצד הראשון מן למטה השלישי מסב

הראשון  ירצה אם זה ובאופן לשלישי, השני בין יושב שהראשון

שיושב  השלישי עם ישוחח עצמו את לזקוף מבלי חברו עם לשוחח

.מימינו 

הּבית ·. לחם ברכתמברּבעל הארץ,הּמֹוציא ּומׁשלים מן ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ

הברכה -ּברכה את ּבֹוצערק ו ומסיים ּכ פורס]אחר מן [- ְְֵַַַָָָ

הסועדים. כל בשביל הּמזֹוןהלחם ּברּכת מבר בקול והאֹורח ְְְִֵֵַַַָָָ
המברך  הוא שהאורח והטעם המזון, ברכת חובת ידי כולם את ומוציא

ׁשּיברהוא  הּבית ּכדי המזון לבעל מיוחדת בברכת ברכה ְְְִֵֵֶַַַַָ
חכמים. שתיקנו וכפי הּבית,ו להצלחתו, ּבעלי ּכּלן היּו ּגדֹול אם ֲִִֵַַַָָָֻ

כולם ׁשּבכּלן מבין בחכמה הגדול הלחם ּבֹוצעהוא - בשביל את ְֵֶַָֻ

הסועדים  ּבכן ו כל מבר הּמזֹון.הּוא רּכת ְְְִֵַַָָ

הּבֹוצע‚. הפורס אין לבצע- הלחםרּׁשאי את לפרוס עד - ְִֵֵַַַַַַֹ

ולפּתן מלח הלחם]ׁשּיביאּו עם יחד הנאכל דבר ּכל [- לפני ְְְִִִֵֶֶַָָָ
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רוצה  אחרונים מים שנטל לאחר שאם כתב, ס"ה) קעט (סי' הרב
מכן  לאחר וליטול ולחזור אכילתו], על [ולברך ולשתות לאכול

הראשונים  שהמים מפני רשאי, המזון, לברכת סמוך אחרונים מים

המזון  ברכת להם לסמוך צריך ואינו בעלמא, כמים וכתב .נעשו

יפסיק  שלא לכתחילה להיזהר שיש סק"א), (שם ברורה במשנה

שמטעם  [והוסיף ברכה לנטילה שתיכף משום דיבור במעט אפילו

וכל  הנטילה, לאחר מרובה שהייה לשהות שלא להיזהר יש זה
נחוץ, בדבר להפסיק צריך אם אך עסק]. באיזה לעסוק שלא שכן

לנטילת  תיכף שיהיה כדי שנית, ידיו ייטול הפסיק, אם בדיעבד או

ברכה. אחרונים מים

א  תחילה.:הלכה ידיו נוטל שבכולן סי'גדול (או"ח והשו"ע

שלא  כדי אחרון ידיו ליטול נהג שהרא"ש הביא, ס"ב) קסה

(שם) הלכה ובביאור המוציא. לברכת ידיים נטילת בין להפסיק

אחד  וכל לעצמו מיוחד מלחם אוכל אחד שכל שבאופן כתב,

מנהג  של הטעם שייך לא בזמנינו], הנהוג [כפי לעצמו מברך
תחילה. ידיו נוטל שהגדול המנהג וחזר הרא"ש,

ב  את :הלכה לפרוס להתחיל שיש ס"א), קסז (סי' השו"ע כתב
באופן  לכיכר מחוברת הפרוסה את וישאיר הברכה, לפני הלחם

אלא  מהכיכר תיפרד לא היא הכיכר, כל את ויגביה בה יאחז שאם

הברכה  ואחרי מכך, יותר יחתוך ולא איתה יחד תתרומם הכיכר כל

הוא  זה שדין (שם) הרמ"א והוסיף הכיכר. מן הפרוסה את יפריד

(שם  משנ"ב ביו"ט. הדין [והוא בשבת אבל החול, בימות דווקא

אחרי  רק לחתוך יתחיל אלא הברכה לפני כלל יחתוך לא סק"י)]
שבשבת  שהגם כתב, סק"ה) רעד (סי' ברורה ובמשנה הברכה.

רושם  לעשות נהגו המדקדקין הברכה, לפני כלל יחתוך לא ויו"ט

שם  לחתוך שרוצה במקום הסכין עם קסז .דק (סי' הרב ובשו"ע

שהות  ללא אחד ברגע לשברה שאפשר דקה שעוגה כתב, ס"ג)

הברכה  לפני לחתוך יתחיל לא בוצע..זמן, וכו' הבית וכתב בעל

שהאורח  באופן אפילו הוא זה שדין סי"ד), קסז סי' (או"ח השו"ע
קסז  סי' (או"ח הרב ובשו"ע הבית. מבעל יותר וחשוב גדול הוא
ויכבדו  כבוד לו יחלוק הבית שבעל נהגו זה, שבאופן כתב, סי"ט)
במשנה  אמנם לו. קודם הבית בעל הדין שמעיקר הגם לבצוע,
כתב  אך כך. לנהוג יש האם שהסתפק נראה עד) ס"ק (שם ברורה
שבעל  הראוי מן נפרדת מכיכר לעצמו בוצע אחד שכל שבאופן
שייך  לא זה באופן [שהרי תחילה לבצוע הגדול  את יכבד הבית
שהרי  יפה, בעין לסועדים שיחלק כדי בוצע הבית שבעל הטעם

לעצמו] פורס אחד כל זה וכו'..באופן מברך וכתב האורח
הבית  כשבעל אפילו הוא זה שדין ס"א), רא סי' (או"ח השו"ע
הבית  שבעל שבאופן עוד, והוסיף מהאורח. יותר וחשוב גדול
האורח. את בזה לכבד מחויב ואינו רשאי בעצמו, לזמן רוצה
אפילו  בזה לכבד הבית בעל יכול כן שכמו (שם), הרמ"א והוסיף
בעל  ברכת לברך צריך שאינו מישהו אפילו [דהיינו אחר מישהו
משנ"ב  אכילתו. דמי הבית לבעל משלם שהוא באופן כגון, הבית,

גם .(סק"ז)] האם הסתפק ס"ג) רא סי' (או"ח השולחן בערוך
שהר  בזימון, האורח את לכבד שיש זה דין נוהג בזמננו בזמננו י

נמצא  כן ואם המזון, ברכת בעצמו מברך הסועדים מן אחד כל
מברך  הוא שהרי זו ברכה יאמר הוא יזמן לא האורח אם שאפילו

שאין .בעצמו  באופן שגם סח), ס"ק קסז (סי' ברורה במשנה כתב
בפני  כיכר על מברך אחד כל אלא כולם, בשביל הבוצע אחד
כולם  לפני ראשון לעצמו שיבצע הגדול את להקדים יש .עצמו,

בוצע. שבכולן הוסיף,גדול סי"ט) קסז סי' (או"ח הרב ובשו"ע
כרצונו  לבצוע לאחר רשות ליתן הגדול יכול כן במשנה .שכמו

מברך  אחד שכל בזמננו שגם הוסיף, סק"א) קסז (סי' ברורה
הגדול  את לכבד יש המזמן, בברכת כולם יוצאים ולא לעצמו

ארץ. דרך משום בזימון

ג  וכו'.:הלכה רשאי הבוצע קסז אין סי' (או"ח הרב ובשו"ע
להמתין. יש לעיכוב, תגרום שההמתנה באופן שגם הוסיף, ס"ח)

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ואחד  הסועדים,אחד חרבה מן ּפת לאכל נתּכּונּו ּכן אם אּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מלח  עם הלחם את זו בסעודה לאכול בדעתם שאין מבאופן חוץ -

שהיא. כמו הפת את לאכול אלא ליפתן, ּבֹוצעאו ולא ואינֹו - ְֵֵַ
קטּנה יבצע  ּפרּוסה ׁשמדי,לא עיןהואמּפני ּכצר -נראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

קמצן, ּפרּוסהכאדם מּכּביצהגדולה ולא משיעור יתר יותר - ְְִֵֵַָָָֹ
כביצה, ׁששל לבצע הוא מּפני לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבּתן, נראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּגדֹולה ש ּפרּוסה ובסעודת גדולה - פרוסה לבצוע רשאי הוא בת ְְָָ

כרעבתן. בזה נראה ואינו כביצה משיעור יותר ּבֹוצע אפילו ְֵֵַואינֹו
הלחם  יפה את יפה ׁשּבׁשל מּמקֹום היטב אּלא האפוי בחלק -. ִֶֶֶֶַָָָָָ

הּמבחר „. מן ׁשלמהמצוה מּכּכר שכבר לבצע מלחם ולא ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻ
ׁשםו פרוס. היתה ׂשעֹוריםככראם ׁשל העשויה ׁשלמה - ְְְִִֵֶָָָָ

שם ו משעורים, היתה לחם ּפרּוסהגם חּטיםשל העשוי ׁשל - ְְִִֶָ
משעורים, העשוי לחם על יתירה חשיבותו זה שלחם ִַַמּניח מחיטים,

ּבתֹוה את  השלמהׁשלמה ה ּפרּוסה עם יחד ופורס ּובֹוצע- - ְְְֵֵַַָָ
ׁשּיבצעיחד,מּׁשּתיהם של מ גם ּכדי יותר חּטיםלחם החשוב ְְְִִִִִֵֵֶֶַ

ּוב סעודת ּבׁשלמה.ככר מ גם ו  חּיב סעודת ׁשּבת טֹובים ימים ְְִִִִִֵַַָָָָ
ּכּכרֹות ׁשּתי על ּבידֹו,את נֹוטלש והיינו לחם,לבצע ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

מהם. אחת שתיהן,ּובֹוצע את לפרוס צריך בכך ואינו די אלא ֵֵֶַַַ
בידו  שתיהן את .שיאחז

הסועדים,הּבֹוצע ‰. כל בעבור הפורס ּכל - לפני ּפרּוסה נֹותן ְְִֵֵֵַַָָ
ואחד השולחן,אחד הפרוסה]והאחדעל מקבל ּבידֹו[- נֹוטל ְְְֵֶֶֶָָָָָ

השולחן, מן הפרוסה האֹוכלאת ּביד נֹותן ייתן ואינֹו לא אבל - ְְֵֵֵַָ
המקבל  של ידו לתוך הפרוסה את אבל ,הבוצע היה ּכן אם ִֵֵֶָָָָאּלא

אחד  פטירת על אבלות ימי בתוך היה שהמקבל ממקרה חוץ -

ואֹוכלמקרוביו. ּתחּלה ידֹו ׁשּפֹוׁשט הּוא הבוצע והּבֹוצע - ְְְִֵֵֵֶַַָָ
ידו  את שפושט זה השולחן,הוא מן פרוסתו את ליטול ראשון

הסועדים שאר לפני עד ואוכלה לטעם רּׁשאין הּמסּבין ְְְִִִֵַַַָֹֻואין
המבר הסועדים -ׁשּיטעם לשאר ולטעום רשות ואין להקדים ְְִֵֶַָֹ

הלחם  בברכת מפרוסת כולם את והוציא שבירך שהבוצע לפני

מפרוסתו. יטעום לטעםהמוציא רּׁשאי הּבֹוצע מפרוסת ואין ְְִֵֵַַַַֹ
הּמסּביןהלחם  רב מּפי אמן ׁשּיכלה הסועדים עד שרוב עד - ְְִִִִֵֶֶַַָֹֻ

הלחם. מן יטעם מכן לאחר ורק האמן עניית את רצה יסיימו ְִָָואם
מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו לרּבֹו ּכבֹוד לחלק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּבֹוצע

לֹו קדם ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו לפשוט ּבחכמה, לכבדו וברצונו - ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ
לפניו, ולאכלה לחם פרוסת ליטול ּבידֹוידו לעשות הרׁשּות רשאי - ְְָָ

כולם כן  לפני ראשון לאכול מחויב .ואינו

.Âיחד ׁשנים אחת,האוכלים קערה לזה מתוך זה ממּתינין ְְִִִֶֶַַָ
שהפסיק -ּבּקערה או הסעודה למקום הגיע לא עדיין מהם אחד אם ְַָָ
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(שם  ברורה ובמשנה ס"ח) קסז סי' (או"ח הרב בשו"ע כתבו עוד
ברכת  את שיברך לפני לליפתן או למלח שימתין כה), ס"ק
אם  שבדיעבד (שם), ברורה במשנה והוסיף לאחריה. ולא המוציא
שיאכל  קודם קצת ימתין אז המלח את שהביאו קודם בירך כבר

הלפתן  או המלח את שיביאו ס"ה),.כדי קסז (סי' השו"ע כתב
במלח] או [בתבלין מתובל שהוא לחם או נקי לחם אוכל שאם
סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב ולפתן. למלח להמתין צריך אינו
וליפתן, למלח להמתין רוצה אם אלו, באופנים שגם ס"ח), קסז

לברכה  הנטילה בין הפסק מכך לו שנגרם פי על אף אלא .רשאי,
וכו'. נתכוונו כן שבכל אם הוסיף, ס"ה) קסז סי' (או"ח והרמ"א

הלחם, את שיבצע לפני השולחן על מלח שיהיה מצוה יש אופן
הפורענויות  מן מגן זה קטנה..ודבר פרוסה לא בוצע ואינו

שהיא  פרוסה לפרוס הוא שהמנהג ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב
זית  כחצי של בגודל הפחות מכביצה..לכל יתר פרוסה ולא

סועדים, כמה עבור שבוצע שבאופן ס"א) קסז (סי' הרמ"א וכתב
לכל  לתת שיוכל כדי מכביצה, יותר אפילו גדולה פרוסה יבצע

כזית. בשיעור זו מפרוסה אחד

ד  שלמה.:הלכה מכיכר לבצוע המובחר מן והשו"ע מצוה
אינו  השלם שהלחם באופן שאפילו הוסיף, ס"א) קסח סי' (או"ח
שהוא  נוסף לחם לפניו ויש קטן, גם הוא זאת ומלבד נקי, לחם

וגד  השלם נקי הלחם על יברך שלם, אינו אך יותר במשנה .ול כתב
[שאינה  הלחם פרוסת את נטל כבר שאם סק"א), קסח (סי' ברורה
כיכר  לפניו הביאו שבירך ולפני עליה, לברך כדי בידו שלמה]
השלמה  הכיכר את וייטול מידו הפרוסה את יניח לא שלמה, לחם
לבדה, הפרוסה על בירך כבר ואם יחד. שתיהן על יברך אלא
את  רק יבצע שלמה, לחם כיכר לו הביאו ממנה שבצע ולפני

עליה  שבירך וכו'..הפרוסה שלמה בתוך פרוסה וכתב מניח

כעת  רוצה שהוא באופן זה שכל ס"א), קסח סי' (או"ח הרמ"א

המינים, משני אחד רק לאכול שרוצה באופן אבל משתיהן, לאכול

לאכול  צריך ואינו לאכול כעת רוצה שהוא מין אותו על רק יברך

שלמותו  מחמת או חשיבותו מחמת האחר המין בשו"ע .את כתב

פרוס  ולחם משיפון העשוי שלם לחם לו יש שאם ס"א), (שם הרב

לברך  צריך ואינו מחיטה, העשוי הלחם על יברך מחיטה, העשוי

בין  בתורה בפירוש הוזכר לא ששיפון [כיון יחד שניהם על

ישראל] ארץ בהם שנשתבחה ובוצע .המינים בידו שתיהן נוטל
לאחוז וכו'. צריך שאינו ס"ב), רעד סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב

שתיהן  את שאוחז בכך די אלא שפורס, בשעה הכיכרות שתי את

הברכה. בשעת

ה  האבל :הלכה שבשבת פט), ס"ק קסז (סי' ברורה במשנה כתב

בשבת  אבלות מנהגי לנהוג שאין משום אדם, בני כשאר פורס

המברך.בפרהסיה. שיטעום עד לטעום רשאין המסובין ואין
שכל  באופן דווקא אמור זה שדין סט"ו), (שם השו"ע וכתב

לכל  שיש באופן אבל המברך, שבצע מהכיכר אוכלים הסועדים

מיד  לאכול יכולים מכיכרו, ואוכל עצמו בפני לחם כיכר אחד

יאכל  שהמברך עד להמתין צריכים (שם .ואינם ברורה במשנה

זה  שדין לה), ס"ק (א"א מגדים הפרי בשם הביא עו) ס"ק

המוציא, ברכת בעצמו בירך אחד שכל באופן אפילו הוא

בזמננו] הנהוג [וכפי הבוצע מברכת חובה ידי יצאו .ולא

המסובין. רוב מפי אמן שיכלה עד לטעום רשאי הבוצע ואין
באופן  דווקא אמור זה שדין ס"ג), (שם הרב בשו"ע וכתב

מברכתו, המוציא ברכת חובת ידי יוצאים אמן העונים שהסועדים

להמתין  צריך אינו בברכתו חובה ידי יוצאים שאינם באופן אבל

האמן. עניית את שיסיימו עד מלבצוע
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הקערה, מן מלאכול ולהימנע לכבדו השני על אכילתו, באמצע

שהם באופן אבל אתו, יחד יאכל שחברו עד ְָֹׁשלׁשה ולהמתין
יחד, ממּתיניןהסועדים אכילתו,אין את הפסיק מהם אחד אם - ְִִֵַ

לו. ולהמתין אכילתם את להפסיק מחויבים אינם האחרים השניים

ׁשנים מהן את ּגמרּו סיימו הסועדים שלושת מתוך שניים אם - ְְִֵֶַָ

המזון, ברכת לברך וברצונם עּמהןאכילתם מפסיק -הּׁשליׁשי ְְִִִִֶַַָ
לזימון, איתם יחד לענות כדי אכילתו את להפסיק השלישי הסועד על

אם  אבל באכילתו. להמשיך יכול הוא מכן אחד רק ּגמרולאחר ֶַָָ
לברך,מהן וברצונו אכילתו לֹואת מפסיקין אין -הּׁשנים ְְִִִֵֵֶַַַ

אכילתם  את להפסיק מחויבים אינם האחרים איתו,השניים לזמן כדי

והֹולכין אֹוכלין לאכול אּלא ממשיכים ׁשּגֹומרין - אכילתם.עד  ְְְְִִִֶֶַָ

ּבּסעּודה מׂשיחין הסעודה אין בשעת לדבר אין יבא - ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֶַָָֹֹ
סּכנה בשעת לידי מגרונו שמוציא הקול ידי שעל חניקה, של ִֵַָָ

המאכל  לשם ויכנס הנשימה לאוויר המיועד הקנה ייפתח הדיבור

וייחנק, הּמזֹון חשש ּומּפנישבפיו, ּבתֹו יין להם ּבא אם זה, ְְִִִֵֶֶַַָָָ
הסעודה  באמצע יין לסועדים הגישו אם -מבר ואחד אחד ְְֵֶֶָָָָּכל

הברכה לעצמֹו חובת ידי כולם יצאו ולא הגפן', פרי 'בורא ברכת ְְַ

מפני  הסועדים, מאחד שמיעה ידי אחדעל ּבר אחד ׁשאם אם - ִֵֵֶֶָ
כולם, את ויוציא יברך הּבליעה מהם ּבׁשעת אמן העֹונה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָיענה

לחשוש  יש יבלע - השומעים אחד הברכה, את שיסיים בזמן שמא

בולע כשהוא אמן ויענה מאכל זה ו דבר ידי סּכנה על לידי יבֹוא ְִֵַָָָ
חנק, בעצמו.של מברך אחד כל הסעודה שבאמצע לנהוג יש ולכן

האֹוכל ּבפני מסּתּכלין אכילתו,ואין בשעת אדם בפני ולא - ְְְְְִִִֵֵֵַָֹ
כדי ּבמנתֹו, הוא הדבר לבּיׁשֹו.וטעם ׁשּלא ְְְִֶַָֹ

.Êהּמסּבין לפני העֹומד הסועדים הּׁשּמׁש את שמשרת המשרת - ְְִִֵֵַַַָָֻ
עּמהןבסעודה  אֹוכל לּתן בסעודה,אינֹו היא, רחמנּות ודר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּפיו לאכול לתֹו לו לתת ותבׁשיל - ּתבׁשיל אכילתם,מּכל בשעת ְְְְִִִִַַָ
ּדעּתֹו ליּׁשב אוכלים ּכדי אותם כשיראה צער לו יהיה שלא כדי - ְְְֵֵַַ

אוכל. אינו לֹווהוא נתנּו מברלשתות ואם הגפן'יין, פרי 'בורא ְְְִִֵַָָ
לֹו, ׁשּנֹותנין וכֹוס ּכֹוס ּכל על על שבירך בברכה נפטר ואינו ְְִֶַָ

הראשונה, אּלא הכוס ּברצֹונֹו ּתלּויה ׁשתּיתֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמּפני
אלא ּברצֹונם ברצונו תלויה אינה הנוספת הכוס ששתיית כיון - ְִָ

כוס  כל שאחר נמצא כן ואם נוספת, כוס לו לתת  שירצו ברצונם

לו  שייתנו יודע אינו שהרי עוד מלשתות דעתו מסיח הוא ששותה
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ו  עמהן.:הלכה מפסיק השלישי שניים מהן וכתב גמרו
את  להפסיק מסרב הוא אם שאפילו ס"א), ר סי' (או"ח השו"ע

ו  איתו, מזמנים הם והם אכילתו להם. יענה לא שהוא אפילו
והוסיף  שם. עומד שהוא עוד כל זימון, מצוות בזה מקיימים

זימון, מצוות בזה קיימו הם שאמנם סק"ג) (שם ברורה במשנה
הזימון  לברכת ענה לא שהוא כיון זימון מצוות קיים לא הוא אבל

איתם. האכילה יחד את הפסיק שכשהאחד ס"ב) (שם השו"ע כתב

מיד  באכילה להמשיך רשאי הוא האחרים, השניים עם לזמן כדי
שאכלנו  'ברוך שיאמרו אחרי דהיינו הזימון, את שיגמרו אחרי

את  שיגמרו עד להמתין שעליו אומרים שיש הרמ"א, וכתב וכו''.
את  'הזן שיאמרו אחרי והיינו המזון ברכת של הראשונה הברכה

נוהגים  וכן לו .הכל', מפסיקין אין השנים מהן, אחד גמר
אינם וכו'. השניים אכן שאם ס"א), (שם השו"ע וכתב

עד  להמתין מחויב הוא הרי עימו, לזמן כדי מפסיקים

לברך  רשאי ואינו יחד, ויזמנו סעודתם את יגמרו שהאחרים
במשנה  בזה והוסיף בזימון. מחויב הוא שהרי וללכת, לבדו

מאד  נחוץ לעניין לצאת צריך הוא שאם סק"ה), (שם ברורה
האחרים  שהשניים יותר טוב לכתחילה אבל לבדו, לברך רשאי

לזמן  כדי אכילתם את ויפסיקו הדין משורת לפנים יתנהגו

(שם), השו"ע כתב עוד בזה. מחויבים שאינם פי על אף איתו
והם  עליהם זימן והשלישי האכילה את הפסיקו לא הם שאם

לא  וכאילו משמעות שום זה לזימון אין לזימון, לו ענו לא
כלום  בסעודה..עשה משיחין קע אין סי' (או"ח השו"ע וכתב

לו  אומרים לא הסעודה באמצע שנתעטש מי שאפילו ס"א),
שאין  סק"א), (שם ברורה במשנה והוסיף [לבריאות]. אסותא

תורה  בדברי אפילו שכל .לדבר (שם), ברורה במשנה כתב עוד

לדבר  מותר לתבשיל תבשיל בין אבל ממש, האכילה באמצע .זה
לעצמו. מברך ואחד אחד כל המזון בתוך יין להם בא וכתב אם

חובה  ידי שיוצאים הוא שהמנהג ס"ח), קעד סי' (או"ח הרמ"א

'סברי  ברכתו לפני יאמר שהמברך ובתנאי מהם אחד מברכת

ברורה  משנה לברכתו. לב וייתנו לאכול שיפסיקו [דהיינו, רבותי'

יאכלו  ולא לברכתו, ויכוונו ישמעו והשומעים מה)]. ס"ק (שם

אין  כיום אמנם מברכתו. חובה ידי ויצאו אמן ויענו זמן, באותו

אחד  כל אלא בברכתו כולם את ומוציא מברך שאחד כלל נוהגים

הרב  בשו"ע וכמבואר הסעודה], באמצע רק [ולא לעצמו מברך

יב). ס"ק ריג (סי' ברורה ובמשנה סי"ח) קסז סי' (או"ח

ז  ותבשיל.:הלכה תבשיל מכל לפיו ליתן היא רחמנות ודרך
[וכמו  טוב ריח לו שיש מאכל שכל ס"א), קסט (סי' השו"ע וכתב

וגורם  סק"א)] (שם ברורה משנה חמוץ. טעם לו שיש מאכל כל כן

שהוא  לפני לשמש ממנו לתת צריך לאכילתו, תאב להיות לאדם

לו  שייתן בכך שדי סק"ג), (שם ברורה במשנה וכתב אוכל. עצמו

מכך  יותר לו לתת צריך ואינו המאכל, מן במשנה .מעט כתב

צריך  לא בשולחן איתם יחד אוכל שהשמש שבאופן (שם), ברורה

האכילה  לפני המאכל מן לו ד"ה .לתת (שם הלכה בביאור כתב

אופן  בכל נוהגת היא אלא בשמש דווקא אינה זו שהלכה לשמש),

לאכול  לו לתת שצריך שאוכל, בשעה לידו עומד אחר שאדם

לבית  הנכנס שאדם נוהגים ולכן ריח]. להם [שיש אלו ממאכלים

לאכול  לו קוראים שאוכל בשעה סי'.חברו (או"ח השו"ע כתב

אוכל  והשמש ממאכלם, מעט להשאיר לסועדים שיש ס"ג), קע

אלו  שנותנים .שאריות וכוס כוס כל על מברך יין לו נתנו ואם
שבירך לו. בשעה שאם יב), ס"ק קסט (סי' ברורה במשנה וכתב

היין  כל את לפטור בפירוש דעתו היתה הראשונה הכוס על

האחרות  הכוסות על שוב לברך צריך אינו לו, כתב .שייתנו

כל  על אחרונה ברכה מברך שאינו ס"ג), קסט סי' (או"ח השו"ע

לבסוף. רק יברך אלא וכוס שכשאוכל כוס (שם), השו"ע כתב

לו  הביאו כך ואחר הראשונה הפרוסה על ובירך בסעודה לחם

בטוח  שהשמש חשוב אדם בסעודה שם יש אם נוספת, פרוסה

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שאדם  שבאופן הוא הדין שהרי שוב, לברך עליו כך ומשום עוד,

עליו  עוד לשתות וברצונו התחרט ולבסוף עוד מלשתות דעתו מסיח

שוב  .לברך

.Áהּמסּבין מן אחד כדי יצא הסעודה מים,באמצע להׁשּתין ְְְִִִִֶַַַָָָֻ
ונכנס אחת ידֹו בחזרה -נֹוטל להיכנס הסעודה כשעומד למקום ְְִֵַַָָ

הסעודה. למקום ייכנס כך ואחר הרגליים, במי שנגעה היד את ייטול

והפליג חברֹו עם שעתיים,ּדּבר או כשעה רב זמן בחוץ ושהה - ְְֲִִִִֵֵ
ונכנס כשחוזר ידיו ׁשּתי הסעודה,נֹוטל מסּבין למקום היּו ואם ְְְְְִִִֵֵָָָָֻ
ואין לׁשתּיה האכילה, את סיימו שכבר בזמן יצא שהוא ובאופן - ְִִָ

בשתיה, להמשיך רק בדעתם אלא זו, בסעודה עוד לאכול בדעתם

ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב שאר נכנס לכיוון ולא אחר לכיוון ומסתובב ְְְִִֵָ
ידיוהסועדים, למקום ונֹוטל מחוץ כשהוא ידיו ייטול  ולא שם, ְֵָָ
לאֹורחיםהסעודה, ּפניו מחזיר ּכ שייטול ואחר אחרי ורק - ְְֲִִַַַָָָָ

האורחים. לכיוון פניו את בחזרה יסובב ּבמקֹומֹוידיו נֹוטל ְְִֵָָולּמה
ידיו  את ליטול עליו לשתייה מסובין שהם שבאופן הטעם ומהו -

כש  הוא:דווקא הטעם בחוץ? ולא הסעודה מקום בתוך ֶָׁשּמא הוא
אכילה ׁשם ׁשאין מּפני ידיו נטל ׁשּלא שאם ידּמּו משום - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

נטל  שלא יחשבו שחבריו לחשוש יש שייכנס, לפני בחוץ ידיו ייטול

שהוא  שכיון יחשבו והם ידיו, נוטל אותו ראו לא הם שהרי ידיו את

ידיו, את ליטול הקפיד לא כך משום לאכילה ולא לשתיה רק נכנס

ידיו  ליטול עליו ידיים, נטילת מצוות שביטל אותו יחשדו שלא וכדי

לעיניהם  .בפנים

.Ëחי ּבׂשר מּניחין מבושל אין שאינו בשר להניח אין על - ִִֵַַַָָ
כך,הּפת  ידי על נמאסת שהפת כיון מלא , ּכֹוס מעבירין ואין ְֲִִֵֵַַַָ

מ  הּפתמשקה, ידי על על תימאס והיא הפת על מהכוס יישפך שמא ַַַ
ּבּפתכך, הּקערה את סֹומכין על ואין ולסמוך להשעין אין - ְְְִֵֶַַַָָ

על  יישפכו הם שאם באופן משקה או מאכל בה שיש קערה הפת,

להמאיסה. עלול זה את הפת ולא הּפת את זֹורקין ְְְִֵֶֶַַֹואין
קלּפין,החתיכֹות  להם ׁשאין האכלים את מאכל ולא ולא - ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

קליפה, ללא ּותאנים שהוא וענבים ּתּותים ׁשהן ,ּכגֹון מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
זריקתם,נמאסין ידי ּבצּנֹורֹועל יין להמׁשי ּבבּתי ּומּתר ת ְְְְְִִִִִֵַַָָָֻ
הנהוג חתנים כפי החתונה, בבית צינורות בתוך יין להזרים מותר - ֲִָ

טוב, לסימן והכלה החתן בפני כן לפניהןכן ו לעשות -זֹורקין ְְְִִֵֶ
והכלה  החתן לפני לזרוק קלויים]קליֹותמותר תבואה של [-גרעינים ְָ

מּפני  הּגׁשמים ּבימֹות לא אבל החּמה, ּבימֹות ְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָֹואגֹוזים
מחמת ׁשּנמאסין הקרקע על טיט יש הגשמים שבימות כיון - ְִִֶָ

ידי  על להימאס עלולים והאגוזים והקליות הגשמים, של הרטיבות

חיזריקתם. ּבין ּביין, ידים נֹוטלין לא ואין שעדיין ביין בין - ְְְִִִֵֵַַַָ
מים  בו מזּוגו עירבו מים,ּבין בו עירבו שכבר ביין ובין אין - וכן ְֵֵֵָ

ּובעיטה ּבּזּוי ּדר ּומׁשקין אכלין ׁשאר לאבד -מפסידין אין ְְְְֳִִִִִִֶֶַַָָָ
ומשקאות  מאכלים שאר העולם ביזיון מן כדרך שנראה .באופן

.Èּׁשּלפניהם מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחים מהמאכלים -אסּור ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
לפניהם  שהוגשו המשקה ולּתןוהמשקאות או המאכל ּביד את ְְִֵַ

אֹו הּבית,ביד ּבניו ּבעל ׁשל לחשוש ּבּתֹו שיש ׁשּמא משום ִִֶֶַַַַָָָ
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לברך  צריך אינו צרכו, כל לחם לו שייתנו לכך ידאג ודאי שהוא

אם  אבל הלחם, מאכילת דעתו הסיח לא שהרי 'המוציא', שוב

לו. שנותנים פרוסה כל על שוב לברך עליו חשוב, אדם שם אין

או  בלחם זה שכל יג), ס"ק (שם ברורה במשנה זה על וכתב

להיות  אותם הרואה לאדם הגורמים טוב ריח בעלי מאכלים בשאר

אבל  לעיל], [וכמבואר לשמש מהם לתת שצריך לאכילתם תאב

ולא  חסידות מידת רק היא לשמש מהם שהנתינה המאכלים בשאר

באופן  אפילו לו שנותנים מה כל על שוב לברך עליו גמור, חיוב

החשוב  שהאדם בטוח לא שהרי חשוב, אדם בסעודה שם שיש

חסידות. מידת לנהוג יקפיד

ח  ס"ק:הלכה קסד (סי' ברורה במשנה רק כתב יצא שאם יג),

במי  נגעו כשידיו אפילו הנטילה, על מברך אינו מים להשתין כדי

כדי  שיצא באופן או רב, זמן בחוץ ושהה יצא אם אבל רגליים.

הנטילה  על יברך ממש, מטונף במקום שנגע או צרכיו .לעשות

וכו'. המסובים מן אחד ס"א),יצא קע סי' (או"ח הרמ"א וכתב

אינו  הטינופת במקום נגע לא וכן הרגליים במי כלל נגע לא שאם

כשיצא  דווקא זה שכל הרמ"א, והוסיף כלל. ידיו ליטול צריך

צריך  אופן בכל צרכיו לעשות יצא אם אבל רגליים מי להטיל

ידיו  אחת..ליטול ידו סק"ד),נוטל קע (סי' ברורה במשנה וכתב

ידיו. שתי את ליטול עליו רגליים, במי נגעו ידיו שתי שאם

ידיו. שתי נוטל והפליג חברו עם ברורה דיבר במשנה והביא

עם  שדיבר הזמן כל במשך שאם האחרונים, בשם סק"ט) קע (סי'

שלא  כיון שוב, ידיו ליטול צריך אינו בידו לחם החזיק חברו,

דעתו. הסיח

ט  בפת.:הלכה  הקערה את סומכין (או"ח ואין השו"ע וכתב

שאם  בדבר מלאה שהקערה באופן דווקא זה שכל ס"א), קעא סי'

שתחתית  באופן שכן [וכל הלחם את ימאיס זה הקערה תתהפך

ברורה  משנה הלחם. את להמאיס ועלולה נקיה אינה הקערה

מותר  הלחם את שימאיס חשש שאין באופן אבל כתב .(סק"ו)],

בלחם  להשתמש לאדם שמותר ס"א), קעא סי' (או"ח השו"ע

אבל  זה, שימוש ידי על מאוס יהיה לא שהלחם באופן לצרכיו,

והוסיף  כן. לעשות אין זה, ידי על מאוס יהיה שהלחם באופן

להשתמש  אין מאכלים בשאר שגם סק"ג), (שם ברורה במשנה

סק"ד), (שם ברורה במשנה כתב עוד זה. ידי על שיימאסו באופן

נהיה  שהלחם באופן גם רפואה לצרכי בלחם להשתמש שמותר

בו  לעשות העולם שדרך שימוש כל כן וכמו כך, ידי על מאוס

גורם  זה ששימוש פי על אף מותר האדם, לצורך והוא זה שימוש

הלחם  את נמאסין..להמאיס שהן (שם מפני ברורה ובמשנה

יימאס  שלא באופן אפילו הלחם את לזרוק שאסור כתב, סק"ט)

הלחם  בכבוד זלזול שזה כיון כך, ידי על להמשיך .כלל ומותר
וכו'. בצינורות זאת יין לעשות שמותר ס"ד), (שם השו"ע וכתב

לקרקע, יישפך שלא כדי בכלי היין את מקבל שהוא באופן רק

לאיבוד  הולך אינו היין זה ביין..שבאופן  ידים נוטלין ואין
ייטול  לא משקים בשאר שגם סק"ח), (שם ברורה במשנה והוסיף

מ  בדברי ביזיון  לנהוג שאין משום ס"ק ידיו קס (סי' כתב אך אכל,

משקין. בשאר ליטול מותר הדחק שבשעת סד)

י  וליתן :הלכה שלפניהם ממה כלום ליטול לאורחין אסור
וכו'. אומרים ביד שיש הביא, סק"מ) קע (סי' ברורה ובמשנה
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הקערה, מן מלאכול ולהימנע לכבדו השני על אכילתו, באמצע

שהם באופן אבל אתו, יחד יאכל שחברו עד ְָֹׁשלׁשה ולהמתין
יחד, ממּתיניןהסועדים אכילתו,אין את הפסיק מהם אחד אם - ְִִֵַ

לו. ולהמתין אכילתם את להפסיק מחויבים אינם האחרים השניים

ׁשנים מהן את ּגמרּו סיימו הסועדים שלושת מתוך שניים אם - ְְִֵֶַָ

המזון, ברכת לברך וברצונם עּמהןאכילתם מפסיק -הּׁשליׁשי ְְִִִִֶַַָ
לזימון, איתם יחד לענות כדי אכילתו את להפסיק השלישי הסועד על

אם  אבל באכילתו. להמשיך יכול הוא מכן אחד רק ּגמרולאחר ֶַָָ
לברך,מהן וברצונו אכילתו לֹואת מפסיקין אין -הּׁשנים ְְִִִֵֵֶַַַ

אכילתם  את להפסיק מחויבים אינם האחרים איתו,השניים לזמן כדי

והֹולכין אֹוכלין לאכול אּלא ממשיכים ׁשּגֹומרין - אכילתם.עד  ְְְְִִִֶֶַָ

ּבּסעּודה מׂשיחין הסעודה אין בשעת לדבר אין יבא - ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֶַָָֹֹ
סּכנה בשעת לידי מגרונו שמוציא הקול ידי שעל חניקה, של ִֵַָָ

המאכל  לשם ויכנס הנשימה לאוויר המיועד הקנה ייפתח הדיבור

וייחנק, הּמזֹון חשש ּומּפנישבפיו, ּבתֹו יין להם ּבא אם זה, ְְִִִֵֶֶַַָָָ
הסעודה  באמצע יין לסועדים הגישו אם -מבר ואחד אחד ְְֵֶֶָָָָּכל

הברכה לעצמֹו חובת ידי כולם יצאו ולא הגפן', פרי 'בורא ברכת ְְַ

מפני  הסועדים, מאחד שמיעה ידי אחדעל ּבר אחד ׁשאם אם - ִֵֵֶֶָ
כולם, את ויוציא יברך הּבליעה מהם ּבׁשעת אמן העֹונה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָיענה

לחשוש  יש יבלע - השומעים אחד הברכה, את שיסיים בזמן שמא

בולע כשהוא אמן ויענה מאכל זה ו דבר ידי סּכנה על לידי יבֹוא ְִֵַָָָ
חנק, בעצמו.של מברך אחד כל הסעודה שבאמצע לנהוג יש ולכן

האֹוכל ּבפני מסּתּכלין אכילתו,ואין בשעת אדם בפני ולא - ְְְְְִִִֵֵֵַָֹ
כדי ּבמנתֹו, הוא הדבר לבּיׁשֹו.וטעם ׁשּלא ְְְִֶַָֹ

.Êהּמסּבין לפני העֹומד הסועדים הּׁשּמׁש את שמשרת המשרת - ְְִִֵֵַַַָָֻ
עּמהןבסעודה  אֹוכל לּתן בסעודה,אינֹו היא, רחמנּות ודר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּפיו לאכול לתֹו לו לתת ותבׁשיל - ּתבׁשיל אכילתם,מּכל בשעת ְְְְִִִִַַָ
ּדעּתֹו ליּׁשב אוכלים ּכדי אותם כשיראה צער לו יהיה שלא כדי - ְְְֵֵַַ

אוכל. אינו לֹווהוא נתנּו מברלשתות ואם הגפן'יין, פרי 'בורא ְְְִִֵַָָ
לֹו, ׁשּנֹותנין וכֹוס ּכֹוס ּכל על על שבירך בברכה נפטר ואינו ְְִֶַָ

הראשונה, אּלא הכוס ּברצֹונֹו ּתלּויה ׁשתּיתֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמּפני
אלא ּברצֹונם ברצונו תלויה אינה הנוספת הכוס ששתיית כיון - ְִָ

כוס  כל שאחר נמצא כן ואם נוספת, כוס לו לתת  שירצו ברצונם

לו  שייתנו יודע אינו שהרי עוד מלשתות דעתו מסיח הוא ששותה
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ו  עמהן.:הלכה מפסיק השלישי שניים מהן וכתב גמרו
את  להפסיק מסרב הוא אם שאפילו ס"א), ר סי' (או"ח השו"ע

ו  איתו, מזמנים הם והם אכילתו להם. יענה לא שהוא אפילו
והוסיף  שם. עומד שהוא עוד כל זימון, מצוות בזה מקיימים

זימון, מצוות בזה קיימו הם שאמנם סק"ג) (שם ברורה במשנה
הזימון  לברכת ענה לא שהוא כיון זימון מצוות קיים לא הוא אבל

איתם. האכילה יחד את הפסיק שכשהאחד ס"ב) (שם השו"ע כתב

מיד  באכילה להמשיך רשאי הוא האחרים, השניים עם לזמן כדי
שאכלנו  'ברוך שיאמרו אחרי דהיינו הזימון, את שיגמרו אחרי

את  שיגמרו עד להמתין שעליו אומרים שיש הרמ"א, וכתב וכו''.
את  'הזן שיאמרו אחרי והיינו המזון ברכת של הראשונה הברכה

נוהגים  וכן לו .הכל', מפסיקין אין השנים מהן, אחד גמר
אינם וכו'. השניים אכן שאם ס"א), (שם השו"ע וכתב

עד  להמתין מחויב הוא הרי עימו, לזמן כדי מפסיקים

לברך  רשאי ואינו יחד, ויזמנו סעודתם את יגמרו שהאחרים
במשנה  בזה והוסיף בזימון. מחויב הוא שהרי וללכת, לבדו

מאד  נחוץ לעניין לצאת צריך הוא שאם סק"ה), (שם ברורה
האחרים  שהשניים יותר טוב לכתחילה אבל לבדו, לברך רשאי

לזמן  כדי אכילתם את ויפסיקו הדין משורת לפנים יתנהגו

(שם), השו"ע כתב עוד בזה. מחויבים שאינם פי על אף איתו
והם  עליהם זימן והשלישי האכילה את הפסיקו לא הם שאם

לא  וכאילו משמעות שום זה לזימון אין לזימון, לו ענו לא
כלום  בסעודה..עשה משיחין קע אין סי' (או"ח השו"ע וכתב

לו  אומרים לא הסעודה באמצע שנתעטש מי שאפילו ס"א),
שאין  סק"א), (שם ברורה במשנה והוסיף [לבריאות]. אסותא

תורה  בדברי אפילו שכל .לדבר (שם), ברורה במשנה כתב עוד

לדבר  מותר לתבשיל תבשיל בין אבל ממש, האכילה באמצע .זה
לעצמו. מברך ואחד אחד כל המזון בתוך יין להם בא וכתב אם

חובה  ידי שיוצאים הוא שהמנהג ס"ח), קעד סי' (או"ח הרמ"א

'סברי  ברכתו לפני יאמר שהמברך ובתנאי מהם אחד מברכת

ברורה  משנה לברכתו. לב וייתנו לאכול שיפסיקו [דהיינו, רבותי'

יאכלו  ולא לברכתו, ויכוונו ישמעו והשומעים מה)]. ס"ק (שם

אין  כיום אמנם מברכתו. חובה ידי ויצאו אמן ויענו זמן, באותו

אחד  כל אלא בברכתו כולם את ומוציא מברך שאחד כלל נוהגים

הרב  בשו"ע וכמבואר הסעודה], באמצע רק [ולא לעצמו מברך

יב). ס"ק ריג (סי' ברורה ובמשנה סי"ח) קסז סי' (או"ח

ז  ותבשיל.:הלכה תבשיל מכל לפיו ליתן היא רחמנות ודרך
[וכמו  טוב ריח לו שיש מאכל שכל ס"א), קסט (סי' השו"ע וכתב

וגורם  סק"א)] (שם ברורה משנה חמוץ. טעם לו שיש מאכל כל כן

שהוא  לפני לשמש ממנו לתת צריך לאכילתו, תאב להיות לאדם

לו  שייתן בכך שדי סק"ג), (שם ברורה במשנה וכתב אוכל. עצמו

מכך  יותר לו לתת צריך ואינו המאכל, מן במשנה .מעט כתב

צריך  לא בשולחן איתם יחד אוכל שהשמש שבאופן (שם), ברורה

האכילה  לפני המאכל מן לו ד"ה .לתת (שם הלכה בביאור כתב

אופן  בכל נוהגת היא אלא בשמש דווקא אינה זו שהלכה לשמש),

לאכול  לו לתת שצריך שאוכל, בשעה לידו עומד אחר שאדם

לבית  הנכנס שאדם נוהגים ולכן ריח]. להם [שיש אלו ממאכלים

לאכול  לו קוראים שאוכל בשעה סי'.חברו (או"ח השו"ע כתב

אוכל  והשמש ממאכלם, מעט להשאיר לסועדים שיש ס"ג), קע

אלו  שנותנים .שאריות וכוס כוס כל על מברך יין לו נתנו ואם
שבירך לו. בשעה שאם יב), ס"ק קסט (סי' ברורה במשנה וכתב

היין  כל את לפטור בפירוש דעתו היתה הראשונה הכוס על

האחרות  הכוסות על שוב לברך צריך אינו לו, כתב .שייתנו

כל  על אחרונה ברכה מברך שאינו ס"ג), קסט סי' (או"ח השו"ע

לבסוף. רק יברך אלא וכוס שכשאוכל כוס (שם), השו"ע כתב

לו  הביאו כך ואחר הראשונה הפרוסה על ובירך בסעודה לחם

בטוח  שהשמש חשוב אדם בסעודה שם יש אם נוספת, פרוסה

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שאדם  שבאופן הוא הדין שהרי שוב, לברך עליו כך ומשום עוד,

עליו  עוד לשתות וברצונו התחרט ולבסוף עוד מלשתות דעתו מסיח

שוב  .לברך

.Áהּמסּבין מן אחד כדי יצא הסעודה מים,באמצע להׁשּתין ְְְִִִִֶַַַָָָֻ
ונכנס אחת ידֹו בחזרה -נֹוטל להיכנס הסעודה כשעומד למקום ְְִֵַַָָ

הסעודה. למקום ייכנס כך ואחר הרגליים, במי שנגעה היד את ייטול

והפליג חברֹו עם שעתיים,ּדּבר או כשעה רב זמן בחוץ ושהה - ְְֲִִִִֵֵ
ונכנס כשחוזר ידיו ׁשּתי הסעודה,נֹוטל מסּבין למקום היּו ואם ְְְְְִִִֵֵָָָָֻ
ואין לׁשתּיה האכילה, את סיימו שכבר בזמן יצא שהוא ובאופן - ְִִָ

בשתיה, להמשיך רק בדעתם אלא זו, בסעודה עוד לאכול בדעתם

ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב שאר נכנס לכיוון ולא אחר לכיוון ומסתובב ְְְִִֵָ
ידיוהסועדים, למקום ונֹוטל מחוץ כשהוא ידיו ייטול  ולא שם, ְֵָָ
לאֹורחיםהסעודה, ּפניו מחזיר ּכ שייטול ואחר אחרי ורק - ְְֲִִַַַָָָָ

האורחים. לכיוון פניו את בחזרה יסובב ּבמקֹומֹוידיו נֹוטל ְְִֵָָולּמה
ידיו  את ליטול עליו לשתייה מסובין שהם שבאופן הטעם ומהו -

כש  הוא:דווקא הטעם בחוץ? ולא הסעודה מקום בתוך ֶָׁשּמא הוא
אכילה ׁשם ׁשאין מּפני ידיו נטל ׁשּלא שאם ידּמּו משום - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

נטל  שלא יחשבו שחבריו לחשוש יש שייכנס, לפני בחוץ ידיו ייטול

שהוא  שכיון יחשבו והם ידיו, נוטל אותו ראו לא הם שהרי ידיו את

ידיו, את ליטול הקפיד לא כך משום לאכילה ולא לשתיה רק נכנס

ידיו  ליטול עליו ידיים, נטילת מצוות שביטל אותו יחשדו שלא וכדי

לעיניהם  .בפנים

.Ëחי ּבׂשר מּניחין מבושל אין שאינו בשר להניח אין על - ִִֵַַַָָ
כך,הּפת  ידי על נמאסת שהפת כיון מלא , ּכֹוס מעבירין ואין ְֲִִֵֵַַַָ

מ  הּפתמשקה, ידי על על תימאס והיא הפת על מהכוס יישפך שמא ַַַ
ּבּפתכך, הּקערה את סֹומכין על ואין ולסמוך להשעין אין - ְְְִֵֶַַַָָ

על  יישפכו הם שאם באופן משקה או מאכל בה שיש קערה הפת,

להמאיסה. עלול זה את הפת ולא הּפת את זֹורקין ְְְִֵֶֶַַֹואין
קלּפין,החתיכֹות  להם ׁשאין האכלים את מאכל ולא ולא - ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

קליפה, ללא ּותאנים שהוא וענבים ּתּותים ׁשהן ,ּכגֹון מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
זריקתם,נמאסין ידי ּבצּנֹורֹועל יין להמׁשי ּבבּתי ּומּתר ת ְְְְְִִִִִֵַַָָָֻ
הנהוג חתנים כפי החתונה, בבית צינורות בתוך יין להזרים מותר - ֲִָ

טוב, לסימן והכלה החתן בפני כן לפניהןכן ו לעשות -זֹורקין ְְְִִֵֶ
והכלה  החתן לפני לזרוק קלויים]קליֹותמותר תבואה של [-גרעינים ְָ

מּפני  הּגׁשמים ּבימֹות לא אבל החּמה, ּבימֹות ְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָֹואגֹוזים
מחמת ׁשּנמאסין הקרקע על טיט יש הגשמים שבימות כיון - ְִִֶָ

ידי  על להימאס עלולים והאגוזים והקליות הגשמים, של הרטיבות

חיזריקתם. ּבין ּביין, ידים נֹוטלין לא ואין שעדיין ביין בין - ְְְִִִֵֵַַַָ
מים  בו מזּוגו עירבו מים,ּבין בו עירבו שכבר ביין ובין אין - וכן ְֵֵֵָ

ּובעיטה ּבּזּוי ּדר ּומׁשקין אכלין ׁשאר לאבד -מפסידין אין ְְְְֳִִִִִִֶֶַַָָָ
ומשקאות  מאכלים שאר העולם ביזיון מן כדרך שנראה .באופן

.Èּׁשּלפניהם מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחים מהמאכלים -אסּור ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
לפניהם  שהוגשו המשקה ולּתןוהמשקאות או המאכל ּביד את ְְִֵַ

אֹו הּבית,ביד ּבניו ּבעל ׁשל לחשוש ּבּתֹו שיש ׁשּמא משום ִִֶֶַַַַָָָ
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לברך  צריך אינו צרכו, כל לחם לו שייתנו לכך ידאג ודאי שהוא

אם  אבל הלחם, מאכילת דעתו הסיח לא שהרי 'המוציא', שוב

לו. שנותנים פרוסה כל על שוב לברך עליו חשוב, אדם שם אין

או  בלחם זה שכל יג), ס"ק (שם ברורה במשנה זה על וכתב

להיות  אותם הרואה לאדם הגורמים טוב ריח בעלי מאכלים בשאר

אבל  לעיל], [וכמבואר לשמש מהם לתת שצריך לאכילתם תאב

ולא  חסידות מידת רק היא לשמש מהם שהנתינה המאכלים בשאר

באופן  אפילו לו שנותנים מה כל על שוב לברך עליו גמור, חיוב

החשוב  שהאדם בטוח לא שהרי חשוב, אדם בסעודה שם שיש

חסידות. מידת לנהוג יקפיד

ח  ס"ק:הלכה קסד (סי' ברורה במשנה רק כתב יצא שאם יג),

במי  נגעו כשידיו אפילו הנטילה, על מברך אינו מים להשתין כדי

כדי  שיצא באופן או רב, זמן בחוץ ושהה יצא אם אבל רגליים.

הנטילה  על יברך ממש, מטונף במקום שנגע או צרכיו .לעשות

וכו'. המסובים מן אחד ס"א),יצא קע סי' (או"ח הרמ"א וכתב

אינו  הטינופת במקום נגע לא וכן הרגליים במי כלל נגע לא שאם

כשיצא  דווקא זה שכל הרמ"א, והוסיף כלל. ידיו ליטול צריך

צריך  אופן בכל צרכיו לעשות יצא אם אבל רגליים מי להטיל

ידיו  אחת..ליטול ידו סק"ד),נוטל קע (סי' ברורה במשנה וכתב

ידיו. שתי את ליטול עליו רגליים, במי נגעו ידיו שתי שאם

ידיו. שתי נוטל והפליג חברו עם ברורה דיבר במשנה והביא

עם  שדיבר הזמן כל במשך שאם האחרונים, בשם סק"ט) קע (סי'

שלא  כיון שוב, ידיו ליטול צריך אינו בידו לחם החזיק חברו,

דעתו. הסיח

ט  בפת.:הלכה  הקערה את סומכין (או"ח ואין השו"ע וכתב

שאם  בדבר מלאה שהקערה באופן דווקא זה שכל ס"א), קעא סי'

שתחתית  באופן שכן [וכל הלחם את ימאיס זה הקערה תתהפך

ברורה  משנה הלחם. את להמאיס ועלולה נקיה אינה הקערה

מותר  הלחם את שימאיס חשש שאין באופן אבל כתב .(סק"ו)],

בלחם  להשתמש לאדם שמותר ס"א), קעא סי' (או"ח השו"ע

אבל  זה, שימוש ידי על מאוס יהיה לא שהלחם באופן לצרכיו,

והוסיף  כן. לעשות אין זה, ידי על מאוס יהיה שהלחם באופן

להשתמש  אין מאכלים בשאר שגם סק"ג), (שם ברורה במשנה

סק"ד), (שם ברורה במשנה כתב עוד זה. ידי על שיימאסו באופן

נהיה  שהלחם באופן גם רפואה לצרכי בלחם להשתמש שמותר

בו  לעשות העולם שדרך שימוש כל כן וכמו כך, ידי על מאוס

גורם  זה ששימוש פי על אף מותר האדם, לצורך והוא זה שימוש

הלחם  את נמאסין..להמאיס שהן (שם מפני ברורה ובמשנה

יימאס  שלא באופן אפילו הלחם את לזרוק שאסור כתב, סק"ט)

הלחם  בכבוד זלזול שזה כיון כך, ידי על להמשיך .כלל ומותר
וכו'. בצינורות זאת יין לעשות שמותר ס"ד), (שם השו"ע וכתב

לקרקע, יישפך שלא כדי בכלי היין את מקבל שהוא באופן רק

לאיבוד  הולך אינו היין זה ביין..שבאופן  ידים נוטלין ואין
ייטול  לא משקים בשאר שגם סק"ח), (שם ברורה במשנה והוסיף

מ  בדברי ביזיון  לנהוג שאין משום ס"ק ידיו קס (סי' כתב אך אכל,

משקין. בשאר ליטול מותר הדחק שבשעת סד)

י  וליתן :הלכה שלפניהם ממה כלום ליטול לאורחין אסור
וכו'. אומרים ביד שיש הביא, סק"מ) קע (סי' ברורה ובמשנה
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ׁשהרי הּסעּודה, ּבעל מה ש ייתכן יתּבּיׁש אּלא לֹו אין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
לפניהן הגיש ּׁשהביא שכבר מה מלבד מאכלים עוד לו שאין - ְִִֵֵֶֶ

כןו להם, יעשו אֹותֹואם נֹוטלין הּקטּנים המאכל נמצאּו את - ְְְְְִִִַַ
מאכלים והֹולכין, עוד לו שאין כיון בושה, הבית לבעל יגרם ובכך ְְִ

לאורחים. לתת חביתכדי לחברֹו אדם יׁשלח יין ב מלאה לא ְֲִִִֵַַַָָָֹ
ּפיה על צף לחשוש -וׁשמן שיש משום שמן, צף היין ומעל ְִֶֶַָָ

אדם לֹו יׁשלח ׁשמןאחר ׁשּמא ׁשּכּלּה המלאה חבית חבית - ְִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
יין] [ללא ּבלבד בשמן ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן יין  ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָוידּמה

הקודמת  החבית [כמו ביין מלאה זו חבית שגם ויחשוב יטעה והוא -

שמן  צף למעלה ורק לו] אֹורחיםשנשלחה שהוא ויזּמן מחמת ְִִֵַ
היין  מן להם לתת כשיבוא ולבסוף לפניהם, להגיש יין לו שיש חושב

שמן  רק אלא יין כלל לו שאין יגלה לו ויתּבּיׁשהוא שאין מחמת ְְִֵַ
כדי  שמן, צף היין שמעל יין חבית לשלוח אין כן על להם. להגיש יין

שאי  יידע הוא שמן חבית לו ישלחו ולא שאם שמן, רק אלא יין כאן ן

זו. חבית סמך על אורחים אּלּויזמין ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל -וכן ְְִִֵֵֵַָָ
אלו  לדברים הדומים הדברים לבעל כל ּבּוׁשה לידי ְְִִִֵַַַָהּמביאין

אסּורין .לעשותם הּסעּודה, ְֲִַָ

.‡È מּלאכל ברכת ּגמרּו לברך ועומדים הסעודה את כשסיימו - ְֱִֶָֹ
הּׁשלחןהמזון  את מן מסּלקין ואחד אחד כל לפני העומד הקטן ְְְִֶַַָֻ

ּבֹוהסועדים, ׁשאכלּו הּמקֹום את מקום ּומכּבדין את ומנקים - ְְְִֶֶַַָָ
ידיהן האכילה את נֹוטלין ּכ שיש ואחר והטעם אחרונים. למים ְְְִֵֶֶַַָ

שיש  משום הוא, ידיהם שייטלו לפני האכילה מקום את לנקות

ּפרּוריןלחשוש  ׁשם יּׁשאר לחם ׁשּמא ּבהןשל של ׁשּיׁש שיעור ִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ו ּכּזית  עליהן להּל עליהןכן ׁשאסּור שהם לרחץ משום במים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

שנוטלים  בזמן שם יישארו אלו פירורים ואם כך, ידי על נמאסים

הנטילה. ממי יירטבו שהם חשש יש ׁשאין ידיהם ּפרּורין ֲִֵֵֶָאבל
של ּבהן ּבּידשיעור לאּבדן  מּתר לסלקם ּכּזית, צורך אין .ולכן ְְִֶַַַַָָָָֻ

.·Èלהן לסועדים הביאּו לנטילה- מים מים לנטילת - ְִִִִֵֶַָָ

הוא אחרונים, ידיו ש הסדר נֹוטל הּוא הּמזֹון ּברּכת ׁשּמבר ְְִֵֵֶַַָָָָָּכל
ראשון,ּתחּלה ידיו נוטל הוא המזמן להיות שעומד מי ׁשּלא - ּכדי ְְִֵֶָֹ

אחר ׁשּיּטל עד מזהמֹות וידיו הּגדֹול שהמזמן יׁשב כדי - ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
מלוכלכות  כשידיו לשבת יצטרך לא כולם מבין בחכמה הגדול שהוא

ידיהם, את ייטלו הסועדים ששאר עד הּסֹועדין ולהמתין ְֲִַָּוׁשאר
ּבּסֹוף ידן ידיו -נֹוטלין נטל שהראשון זהלאחר אחר לפי זה - ְִֶֶַַַָָ

בשולחן. ישיבתם מכּבדיןסדר זה ואין את זהזה -ּבדבר ְְְְִֵֶַָָ
אחרונים, מים מפניבנטילת קודם, מכּבדיןליטול השני ׁשאין את ְְִֵֶַ

לפניו  מזהמֹותלהקדימו והיינו ּבידים מלוכלכות כשידיו - ְְִַָָֹ
אחרונים, מים ּבּגׁשרים בנטילת ולא ּבּדרכים אין ולא וכן - ְְְְִִַַָָֹֹ

להקדים  אין וכן לפניו, וילך שיקדימו בדרך בהליכה חברו את לכבד

גשר, על הולכים שהם בשעה חברו השני אּלאאת את לכבד יש ֶָ
כשנכנסים  למזּוזהרק הראּוי בפתחים ּבפתח כשנכנסים ולא ְְִֶַָָָ

ובית  הכסא לבית בכניסה וכגון מזוזה, שם להיות ראוי שלא

אלו, במקומות לכבד כבוד דרך שאין מחמת רק ּוהמרחץ מכבדים

ּכניסה מהמקום ּבׁשעת כשיוצאים .ולא ְְִִַָ
.‚È ידיהןש אחרי לּטל אחרונים ּגמרּו ידיהן את ונּגבּובמים ְְְְְִִֵֵֶֶָֹ

הנטילה  והביאּומן הּמזֹון, ּברּכת הּמגמר לפניהם ּוברכּו את ְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ
מהעשן  הטוב הריח את להריח כדי גחלים גבי על המונחים בשמים -

מהם, הוא העולה הּוא ש הדין הּמזֹון ּברּכת ׁשּבר ְִֵֵֶַַַָָהּגדֹול
הּמגמר על בברכתו מבר כולם את ומוציא הריח, וכּלם ברכת ְְְֵַַָָָֻֻ

הברכה עֹונים  על .אמן ִ

.„Èיין ׁשם היה הכוס,אם על המזון ברכת לברך רוצים והם ִִַָָָ
ּכֹוס רביעיתה מביאין על יתר אֹו רביעית המכיל מחזיק - ְְְֲִִִִִִִֵַַָ

מכך, יותר או רביעית של בשיעור ּבׂשמים כמות מין ְְִִִִָּומביאין
טוב, אתלריח של אֹוחז ּבהכוס הּבׂשמים יד הּיין ואת ימינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָ

הּמזֹון  ּברּכת ּומבר הּיין ,ּבׂשמאלֹו, על מבר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹ
היין, את ושותה הגפן', פרי 'בורא מברברכת ּכ ברכת ואחר ְְֵַַָָ
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להם, יחסר שלא וודאי בשפע מאכלים השולחן על שיש שבאופן

הסעודה  את גמרו שכבר אחרי שכן וכל להם. לתת לאורחים מותר

שיש  והביא שנשאר, ממה להם לתת שמותר המאכלים, מן ונשאר

אופן  בכל ואוסרים בדבר קע .חולקים (סי' הלכה בביאור כתב

נישואין, [ברית, לסעודה המגיעים שאורחים אורחים), ד"ה סי"ט

כיון  הסעודה, סיום לקראת להגיע הראוי מן אין בזה] וכיוצא

לו  וייגרם לפניהם להגיש מה הבית לבעל אין שכבר שייתכן

בושה.

יא  נוהגים :הלכה שלא שכיום ס"ג), קפ סי' (או"ח השו"ע כתב

לנקות  צריך לא לשולחן, מחוץ ידיים ונוטלים השולחן, את לסלק

שהלחם  חשש אין שהרי המזון ברכת לפני האכילה  מקום את

המשנה  וכתב לשולחן. מחוץ ידיו נוטל שהרי הנטילה, ממי יירטב

השולחן  על כלי בתוך ידיים שנוטלים שבאופן (סק"ט), ברורה

הלחם  מפירורי השולחן את לנקות בהם .יש שאין פירורין אבל
וכו'. הפירורים כזית כל שאם סק"ג), (שם תשובה בשערי וכתב

פחות  הוא בעצמו פירור שכל פי על אף כזית, שיעור בהם יש יחד

לאבדם  אסור כזית ביד..משיעור לאבדן (שם מותר השו"ע וכתב

אף  לעניות, לגרום יכול כזית בהם שאין פירורים שאיבוד ס"ד)

(שם  ברורה במשנה וכתב כן. לעשות מותר הדין שמעיקר פי על

אם  אבל גדול, ביזיון שזה עליהם שדורך באופן זה שכל סק"י),

בכך. חשש אין למים זורקם

יב  תחילה.:הלכה ידיו נוטל הוא המזון ברכת שמברך כל
סועדים  חמישה שיש שבאופן פסק, ס"ו) קפא סי' (או"ח ובשו"ע

אם  אבל ראשון, ידיו נוטל שהמברך הוא הדין אז מכך, פחות או

ונוטלים  הקטן מן מתחילים אז סועדים, מחמישה יותר שם יש

לחמישה  שיגיעו עד ישיבתם, סדר לפי השני אחרי אחד

האחרונים  החמישה מבין הראשון המברך ייטול ואז .האחרונים,

בדרכים. ולא וכו' מכבדין רמב שאין סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

[ראה  הגדול את לכבד יש בדרך, יחד ההולכת שחבורה סי"ז),

אלא  יחד הולכים שאינם באופן ורק הכיבוד], אופן (שם) בשו"ע

בדרכים. מכבדים שאין ההלכה נאמרה אז לדרכו, הולך אחד כל

אופן. בכל לכבד צריך אין בכך, סכנה שיש במקום אמנם

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּבׂשםהריח  הטוב על מריחם ומריח הבשמים על היּו.- אם ִֶַַָֹ

ערב ׁשמן ערב -הּבׂשמים ריח ּבֹושמריח דבר -וכּיֹוצא או ְְִֵֵֶֶַַָָ

מכן, לאחר גם ידו על ממשותם נשאר אלו שבדברים לשמן, הדומה

הּׁשּמׁש ּבראׁש ממנו -טחֹו שהריח שנשאר לאחר השמן את מורח ְַַָָֹ

יישאר  שלא כדי בסעודה אותו ששימש המשרת של ראשו על בידו,

ידו, על חכמים הריח ּתלמיד הּׁשּמׁש היה חכם,ואם תלמיד - ְְֲִִִַַַָָָָ

ּבּכתל השמש,טחֹו בראש ולא בקיר השמן את מורח ׁשּלא - ּכדי ְֵֶֶַָֹֹ

לּׁשּוק מבּׂשם כשהוא יצא לשוק לצאת חכם לתלמיד גנאי זה שהרי ְֵֵַָֻ

.מבושם 

.ÂË יין אף טעּונה הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ּפי חיוב על שאין - ְְִִִֵֶַַַַַָָ

יין, כוס על המזון ברכת את הּייןלברך על ּבר הוא אם אם - ִִֵֵַַַ

בכך] חיוב שאין [אפילו יין כוס על המזון ברכת לברך ְִַָּכּמנהג רוצה

אלו:ׁשאמרנּו, הלכות לנהוג ּברכה יש ׁשל הּכֹוס ׁשּידיח צרי ְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

הפנימי מּבפנים בחלקו הכוס את במים לרחוץ צריך כן ּו- כמו ְִִִ

אֹותֹו חיבמים יׁשטף יין וימּלאּנּו לא מּבחּוץ, שעדיין יין - ְְִִִִֶַַַַֹ

ביין, הכוס כל את ימלא לא אך מים, בו ׁשּיּגיע עירבו ְִֵֶַַָוכיון

הארץ השניה -לברּכת הברכה שהיא הארץ' 'ברכת שיתחיל ולפני ְְִֶַָָ

המזון, ברכת ׁששל ּכדי מים מעט לתֹוכֹו ערב הייןנֹותן יהא ְְְְִֵֵֵֵֶַַָ

מדי.לׁשתּיה חזק יהיה ּכֹוס ולא על מׂשיחין ּברּכת ואין ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָ

ברכת הּמזֹון מברך עדיין שהמזמן זמן כל לשוחח לסועדים אין - ַָ

והּיין המזון הּמזֹון ּברּכת ׁשּתכלה עד ׁשֹותקין הּכל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹאּלא

ברכת ויׁשּתּו את יסיים שהמברך אחרי עד לשתוק הסועדים כל על - ְְִ

היין. את וישתו היין על הגפן' פרי 'בורא ברכת ויברך המזון,

שמיני פרק 

האילן‡. ּפרֹות העץ,ּכל על הגדלים עליהן - מברכין ְְֲִִֵֵֶָָָָ

האכילהּבּתחּלה קודם ּובּסֹוף- העץ', ּפרי לאחר 'ּבֹורא - ְְִִֵֵַַָָ

הּמינים האכילה מחמׁשת חּוץ רּבֹות'. נפׁשֹות ְֲִִֵֵֵֶַַָ'ּבֹורא
ּבּתֹורה  ח)[בפסוקהּכתּובין ח, וגפן (דברים ּוׂשערה חּטה 'ארץ ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּודבׁש'], ׁשמן זית ארץ ורּמֹון ּותאנים והן ּותאנה ורּמֹונים ענבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
עליהן מבר ׁשהּוא ּותמרים, אלווזיתים פירות על ּבּסֹוף - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ׁשלׁש מעין אחת אחת ּברכה כל מעין בה שיש אחת [-ברכה ְֵֵַַָָָֹ
המזון]. ברכת של הברכות ּפרֹותמשלושת עלוכל הארץ,הגדלים ְֵֶָָָ

על ו  האדמה'כן ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין הירקֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

רּבֹות'.ּולבּסֹוף  נפׁשֹות מן 'ּבֹורא ּגּדּוליהן ׁשאין ּדברים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הקרקע,הארץ מן גדלים שאינם ודגים - ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון ְְְִִֶָָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא ּודבׁש וחלב ּומים הדברים ּוביצים כל וכן - ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
להם, 'ׁשהדומים מבר בדברו'הּכלּבּתחּלה מברך ּולבּסֹוףנהיה ְְְִֵֶַַַָָֹ

רּבֹות'. נפׁשֹות צמאֹו'ּבֹורא לרּוֹות ׁשּלא מים אלא והּׁשֹותה ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
אחרת, מטרה לפניולצורך לא ּברכה טעּון קודם אינֹו 'שהכל' - ְְֵָָָָָֹ

לאחריוהשתייה השתייה ולא לאחר נפשות' 'בורא -. ְְֲַָֹ

מהן·. והֹוציא ּפרֹות ה הּסֹוחט בהם,מׁשקיןאת הבלועים ְְִִֵֵֵֶַַ
רּבֹות, נפׁשֹות ּבֹורא ּולבּסֹוף ׁשהּכל ּבּתחּלה עליהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמבר

והּזיתים הענבים מן שונה חּוץ מהם היוצאים המשקין שברכת ְֲִִִֵַָָ
שהכל, עליהם שמברכים הפירות שאר של המשקין ֶַׁשעל מברכת

מהענבים]הּיין הנסחט הּגפן [- ּפרי ּבֹורא ּבּתחּלה מברך הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן ועל ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה הנסחט ּולבּסֹוף -] ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּדברים מהזיתים] ּבּמה העץ'. ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה מבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּוא
העץ,אמּורים פרי בורא השמן על ּבגרֹונֹושמברך חֹוׁשׁש ׁשהיה ְֲִִֵֶָָ

גרון  כאב לו שהיה הּׁשמן - מעורב וׁשתה הוא מי כאשר עם ְִֵֶֶַָָ
ירקות],הּׁשלקֹות בהם שנתבשלו מים ּבהן[- אם וכּיֹוצא וכן - ְְֵֶַַָָ

שונים, משקאות עם השמן את ּבׁשתּיתֹושתה נהנה שהשמן ׁשהרי ְֱֲִִֵֶֶָָ
גרונו, את השמן,מרפא שתיית על לברך לו יש ׁשתה ולכן אם ֲִָָָאבל

לבּדֹו אחר,הּׁשמן משקה ּבגרֹונֹוללא חֹוׁשׁש היה ׁשּלא -אֹו ְְִֵֶֶֶַַָָֹ
שלקות, מי עם השמן את ושתה גרון כאב כלל לו היה ְֵָמברשלא
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טו  שמנהג :הלכה ס"א), קפב סי' (או"ח הרב בשו"ע כתב
וברכת  הכוס, על המזון ברכת לברך חיוב שאין הוא, העולם
שיש  באופן רק זה וגם המובחר. מן מצוה רק הוא הכוס על  המזון

על  לברך שלא נהגו ביחיד אבל סועדים. שלושה הפחות לכל שם
כלל  וכו'..הכוס ברכה של הכוס שידיח במשנה צריך וכתב

היטב  במפה לקנחה יכול כן שכמו סק"א), קפג סי' (או"ח ברורה
נקיה  שתהיה עד (סק"א)] הציון שער ומבחוץ. כתב .[מבפנים

צריך  לא לחם, שיורי בו ואין נקי הכוס שאם ס"א), (שם השו"ע
באופן  שגם סק"ג) (שם ברורה במשנה וכתב ולהדיחו. לשוטפו
לא  וצח, נקי לגמרי שהוא באופן ורק ולהדיחו, לשוטפו טוב זה
שע"פ  כתב סק"ד) (שם החיים ובכף ולהדיחו. לשוטפו צריך
אפילו  במים הכוס את ולהדיח לשטוף יש הק', בזוהר המבואר

לגמרי  וצח נקי שהוא וכו'..באופן שיגיע וכיון חי יין וימלאנו
היינות  [וכפי כך כל חזק אינו היין שאם ס"ב) (שם הרמ"א וכתב

מים  בו לערב צריך לא בזמננו] כוס .המצויים על משיחין ואין
וכו'. המזון ברכת את של שמשנתנו ס"ו), (שם השו"ע וכתב

לשוחח  אסור הסועדים ולשאר לשוחח, לו אסור המברך ביד הכוס

כתב, ס"י) (שם הרב ובשו"ע המזון. ברכת המברך משהתחיל

מזמן  כבר ישוחחו לא הסועדים שכל להיזהר נכון שלכתחילה

לברך. התחיל לא שעדיין אפילו המברך, ביד הכוס את שנתנו

א  צמאו.:הלכה לרוות שלא מים המשנה והשותה וכתב

אלא  ממש, לצמאו שותה אינו אם שאף סק"מ), (שם ברורה

כנראה  מהמים נהנה שאם מכיון לברך, יש מהמים נהנה שהחיך

קצת. צמא שהוא

ב  השלקות.:הלכה מי עם השמן ושתה בגרונו חושש שהיה
השלקות  מי כאשר שגם ס"י), רב סי' (או''ח הרב בשו"ע וכתב

רב  (סי' ברורה המשנה וכתב 'העץ'. מברך השמן, על מרובים

במשקה  שם אם אלא השמן על לברך שאין לג), ס"ק שעה"צ

לרפואה  המועיל מברך .כשיעור בגרונו חושש היה שלא או
שהכל. כאשר עליו 'שהכל' לברך שיש (שם) הרב בשו"ע וכתב

ממי  מרובה שהשמן ובאופן מהשמן. מרובים השלקות מי

מברך  שאין הסוברים ויש 'שהכל', שמברך הסוברים יש השלקות,

שכ  מכיון כלום והכריע עליו לשותה. מזיק הוא מרובה שהשמן

כלום. יברך ולא להקל ברכות שספק הרב בשו"ע



קמט zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשהרי הּסעּודה, ּבעל מה ש ייתכן יתּבּיׁש אּלא לֹו אין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
לפניהן הגיש ּׁשהביא שכבר מה מלבד מאכלים עוד לו שאין - ְִִֵֵֶֶ

כןו להם, יעשו אֹותֹואם נֹוטלין הּקטּנים המאכל נמצאּו את - ְְְְְִִִַַ
מאכלים והֹולכין, עוד לו שאין כיון בושה, הבית לבעל יגרם ובכך ְְִ

לאורחים. לתת חביתכדי לחברֹו אדם יׁשלח יין ב מלאה לא ְֲִִִֵַַַָָָֹ
ּפיה על צף לחשוש -וׁשמן שיש משום שמן, צף היין ומעל ְִֶֶַָָ

אדם לֹו יׁשלח ׁשמןאחר ׁשּמא ׁשּכּלּה המלאה חבית חבית - ְִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
יין] [ללא ּבלבד בשמן ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן יין  ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָוידּמה

הקודמת  החבית [כמו ביין מלאה זו חבית שגם ויחשוב יטעה והוא -

שמן  צף למעלה ורק לו] אֹורחיםשנשלחה שהוא ויזּמן מחמת ְִִֵַ
היין  מן להם לתת כשיבוא ולבסוף לפניהם, להגיש יין לו שיש חושב

שמן  רק אלא יין כלל לו שאין יגלה לו ויתּבּיׁשהוא שאין מחמת ְְִֵַ
כדי  שמן, צף היין שמעל יין חבית לשלוח אין כן על להם. להגיש יין

שאי  יידע הוא שמן חבית לו ישלחו ולא שאם שמן, רק אלא יין כאן ן

זו. חבית סמך על אורחים אּלּויזמין ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל -וכן ְְִִֵֵֵַָָ
אלו  לדברים הדומים הדברים לבעל כל ּבּוׁשה לידי ְְִִִֵַַַָהּמביאין

אסּורין .לעשותם הּסעּודה, ְֲִַָ

.‡È מּלאכל ברכת ּגמרּו לברך ועומדים הסעודה את כשסיימו - ְֱִֶָֹ
הּׁשלחןהמזון  את מן מסּלקין ואחד אחד כל לפני העומד הקטן ְְְִֶַַָֻ

ּבֹוהסועדים, ׁשאכלּו הּמקֹום את מקום ּומכּבדין את ומנקים - ְְְִֶֶַַָָ
ידיהן האכילה את נֹוטלין ּכ שיש ואחר והטעם אחרונים. למים ְְְִֵֶֶַַָ

שיש  משום הוא, ידיהם שייטלו לפני האכילה מקום את לנקות

ּפרּוריןלחשוש  ׁשם יּׁשאר לחם ׁשּמא ּבהןשל של ׁשּיׁש שיעור ִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ו ּכּזית  עליהן להּל עליהןכן ׁשאסּור שהם לרחץ משום במים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

שנוטלים  בזמן שם יישארו אלו פירורים ואם כך, ידי על נמאסים

הנטילה. ממי יירטבו שהם חשש יש ׁשאין ידיהם ּפרּורין ֲִֵֵֶָאבל
של ּבהן ּבּידשיעור לאּבדן  מּתר לסלקם ּכּזית, צורך אין .ולכן ְְִֶַַַַָָָָֻ

.·Èלהן לסועדים הביאּו לנטילה- מים מים לנטילת - ְִִִִֵֶַָָ

הוא אחרונים, ידיו ש הסדר נֹוטל הּוא הּמזֹון ּברּכת ׁשּמבר ְְִֵֵֶַַָָָָָּכל
ראשון,ּתחּלה ידיו נוטל הוא המזמן להיות שעומד מי ׁשּלא - ּכדי ְְִֵֶָֹ

אחר ׁשּיּטל עד מזהמֹות וידיו הּגדֹול שהמזמן יׁשב כדי - ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
מלוכלכות  כשידיו לשבת יצטרך לא כולם מבין בחכמה הגדול שהוא

ידיהם, את ייטלו הסועדים ששאר עד הּסֹועדין ולהמתין ְֲִַָּוׁשאר
ּבּסֹוף ידן ידיו -נֹוטלין נטל שהראשון זהלאחר אחר לפי זה - ְִֶֶַַַָָ

בשולחן. ישיבתם מכּבדיןסדר זה ואין את זהזה -ּבדבר ְְְְִֵֶַָָ
אחרונים, מים מפניבנטילת קודם, מכּבדיןליטול השני ׁשאין את ְְִֵֶַ

לפניו  מזהמֹותלהקדימו והיינו ּבידים מלוכלכות כשידיו - ְְִַָָֹ
אחרונים, מים ּבּגׁשרים בנטילת ולא ּבּדרכים אין ולא וכן - ְְְְִִַַָָֹֹ

להקדים  אין וכן לפניו, וילך שיקדימו בדרך בהליכה חברו את לכבד

גשר, על הולכים שהם בשעה חברו השני אּלאאת את לכבד יש ֶָ
כשנכנסים  למזּוזהרק הראּוי בפתחים ּבפתח כשנכנסים ולא ְְִֶַָָָ

ובית  הכסא לבית בכניסה וכגון מזוזה, שם להיות ראוי שלא

אלו, במקומות לכבד כבוד דרך שאין מחמת רק ּוהמרחץ מכבדים

ּכניסה מהמקום ּבׁשעת כשיוצאים .ולא ְְִִַָ
.‚È ידיהןש אחרי לּטל אחרונים ּגמרּו ידיהן את ונּגבּובמים ְְְְְִִֵֵֶֶָֹ

הנטילה  והביאּומן הּמזֹון, ּברּכת הּמגמר לפניהם ּוברכּו את ְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ
מהעשן  הטוב הריח את להריח כדי גחלים גבי על המונחים בשמים -

מהם, הוא העולה הּוא ש הדין הּמזֹון ּברּכת ׁשּבר ְִֵֵֶַַַָָהּגדֹול
הּמגמר על בברכתו מבר כולם את ומוציא הריח, וכּלם ברכת ְְְֵַַָָָֻֻ

הברכה עֹונים  על .אמן ִ

.„Èיין ׁשם היה הכוס,אם על המזון ברכת לברך רוצים והם ִִַָָָ
ּכֹוס רביעיתה מביאין על יתר אֹו רביעית המכיל מחזיק - ְְְֲִִִִִִִֵַַָ

מכך, יותר או רביעית של בשיעור ּבׂשמים כמות מין ְְִִִִָּומביאין
טוב, אתלריח של אֹוחז ּבהכוס הּבׂשמים יד הּיין ואת ימינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָ

הּמזֹון  ּברּכת ּומבר הּיין ,ּבׂשמאלֹו, על מבר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹ
היין, את ושותה הגפן', פרי 'בורא מברברכת ּכ ברכת ואחר ְְֵַַָָ
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להם, יחסר שלא וודאי בשפע מאכלים השולחן על שיש שבאופן

הסעודה  את גמרו שכבר אחרי שכן וכל להם. לתת לאורחים מותר

שיש  והביא שנשאר, ממה להם לתת שמותר המאכלים, מן ונשאר

אופן  בכל ואוסרים בדבר קע .חולקים (סי' הלכה בביאור כתב

נישואין, [ברית, לסעודה המגיעים שאורחים אורחים), ד"ה סי"ט

כיון  הסעודה, סיום לקראת להגיע הראוי מן אין בזה] וכיוצא

לו  וייגרם לפניהם להגיש מה הבית לבעל אין שכבר שייתכן

בושה.

יא  נוהגים :הלכה שלא שכיום ס"ג), קפ סי' (או"ח השו"ע כתב

לנקות  צריך לא לשולחן, מחוץ ידיים ונוטלים השולחן, את לסלק

שהלחם  חשש אין שהרי המזון ברכת לפני האכילה  מקום את

המשנה  וכתב לשולחן. מחוץ ידיו נוטל שהרי הנטילה, ממי יירטב

השולחן  על כלי בתוך ידיים שנוטלים שבאופן (סק"ט), ברורה

הלחם  מפירורי השולחן את לנקות בהם .יש שאין פירורין אבל
וכו'. הפירורים כזית כל שאם סק"ג), (שם תשובה בשערי וכתב

פחות  הוא בעצמו פירור שכל פי על אף כזית, שיעור בהם יש יחד

לאבדם  אסור כזית ביד..משיעור לאבדן (שם מותר השו"ע וכתב

אף  לעניות, לגרום יכול כזית בהם שאין פירורים שאיבוד ס"ד)

(שם  ברורה במשנה וכתב כן. לעשות מותר הדין שמעיקר פי על

אם  אבל גדול, ביזיון שזה עליהם שדורך באופן זה שכל סק"י),

בכך. חשש אין למים זורקם

יב  תחילה.:הלכה ידיו נוטל הוא המזון ברכת שמברך כל
סועדים  חמישה שיש שבאופן פסק, ס"ו) קפא סי' (או"ח ובשו"ע

אם  אבל ראשון, ידיו נוטל שהמברך הוא הדין אז מכך, פחות או

ונוטלים  הקטן מן מתחילים אז סועדים, מחמישה יותר שם יש

לחמישה  שיגיעו עד ישיבתם, סדר לפי השני אחרי אחד

האחרונים  החמישה מבין הראשון המברך ייטול ואז .האחרונים,

בדרכים. ולא וכו' מכבדין רמב שאין סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

[ראה  הגדול את לכבד יש בדרך, יחד ההולכת שחבורה סי"ז),

אלא  יחד הולכים שאינם באופן ורק הכיבוד], אופן (שם) בשו"ע

בדרכים. מכבדים שאין ההלכה נאמרה אז לדרכו, הולך אחד כל

אופן. בכל לכבד צריך אין בכך, סכנה שיש במקום אמנם

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּבׂשםהריח  הטוב על מריחם ומריח הבשמים על היּו.- אם ִֶַַָֹ

ערב ׁשמן ערב -הּבׂשמים ריח ּבֹושמריח דבר -וכּיֹוצא או ְְִֵֵֶֶַַָָ

מכן, לאחר גם ידו על ממשותם נשאר אלו שבדברים לשמן, הדומה

הּׁשּמׁש ּבראׁש ממנו -טחֹו שהריח שנשאר לאחר השמן את מורח ְַַָָֹ

יישאר  שלא כדי בסעודה אותו ששימש המשרת של ראשו על בידו,

ידו, על חכמים הריח ּתלמיד הּׁשּמׁש היה חכם,ואם תלמיד - ְְֲִִִַַַָָָָ

ּבּכתל השמש,טחֹו בראש ולא בקיר השמן את מורח ׁשּלא - ּכדי ְֵֶֶַָֹֹ

לּׁשּוק מבּׂשם כשהוא יצא לשוק לצאת חכם לתלמיד גנאי זה שהרי ְֵֵַָֻ

.מבושם 

.ÂË יין אף טעּונה הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ּפי חיוב על שאין - ְְִִִֵֶַַַַַָָ

יין, כוס על המזון ברכת את הּייןלברך על ּבר הוא אם אם - ִִֵֵַַַ

בכך] חיוב שאין [אפילו יין כוס על המזון ברכת לברך ְִַָּכּמנהג רוצה

אלו:ׁשאמרנּו, הלכות לנהוג ּברכה יש ׁשל הּכֹוס ׁשּידיח צרי ְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

הפנימי מּבפנים בחלקו הכוס את במים לרחוץ צריך כן ּו- כמו ְִִִ

אֹותֹו חיבמים יׁשטף יין וימּלאּנּו לא מּבחּוץ, שעדיין יין - ְְִִִִֶַַַַֹ

ביין, הכוס כל את ימלא לא אך מים, בו ׁשּיּגיע עירבו ְִֵֶַַָוכיון

הארץ השניה -לברּכת הברכה שהיא הארץ' 'ברכת שיתחיל ולפני ְְִֶַָָ

המזון, ברכת ׁששל ּכדי מים מעט לתֹוכֹו ערב הייןנֹותן יהא ְְְְִֵֵֵֵֶַַָ

מדי.לׁשתּיה חזק יהיה ּכֹוס ולא על מׂשיחין ּברּכת ואין ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָ

ברכת הּמזֹון מברך עדיין שהמזמן זמן כל לשוחח לסועדים אין - ַָ

והּיין המזון הּמזֹון ּברּכת ׁשּתכלה עד ׁשֹותקין הּכל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹאּלא

ברכת ויׁשּתּו את יסיים שהמברך אחרי עד לשתוק הסועדים כל על - ְְִ

היין. את וישתו היין על הגפן' פרי 'בורא ברכת ויברך המזון,

שמיני פרק 

האילן‡. ּפרֹות העץ,ּכל על הגדלים עליהן - מברכין ְְֲִִֵֵֶָָָָ

האכילהּבּתחּלה קודם ּובּסֹוף- העץ', ּפרי לאחר 'ּבֹורא - ְְִִֵֵַַָָ

הּמינים האכילה מחמׁשת חּוץ רּבֹות'. נפׁשֹות ְֲִִֵֵֵֶַַָ'ּבֹורא
ּבּתֹורה  ח)[בפסוקהּכתּובין ח, וגפן (דברים ּוׂשערה חּטה 'ארץ ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּודבׁש'], ׁשמן זית ארץ ורּמֹון ּותאנים והן ּותאנה ורּמֹונים ענבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
עליהן מבר ׁשהּוא ּותמרים, אלווזיתים פירות על ּבּסֹוף - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ׁשלׁש מעין אחת אחת ּברכה כל מעין בה שיש אחת [-ברכה ְֵֵַַָָָֹ
המזון]. ברכת של הברכות ּפרֹותמשלושת עלוכל הארץ,הגדלים ְֵֶָָָ

על ו  האדמה'כן ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין הירקֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

רּבֹות'.ּולבּסֹוף  נפׁשֹות מן 'ּבֹורא ּגּדּוליהן ׁשאין ּדברים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הקרקע,הארץ מן גדלים שאינם ודגים - ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון ְְְִִֶָָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא ּודבׁש וחלב ּומים הדברים ּוביצים כל וכן - ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
להם, 'ׁשהדומים מבר בדברו'הּכלּבּתחּלה מברך ּולבּסֹוףנהיה ְְְִֵֶַַַָָֹ

רּבֹות'. נפׁשֹות צמאֹו'ּבֹורא לרּוֹות ׁשּלא מים אלא והּׁשֹותה ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
אחרת, מטרה לפניולצורך לא ּברכה טעּון קודם אינֹו 'שהכל' - ְְֵָָָָָֹ

לאחריוהשתייה השתייה ולא לאחר נפשות' 'בורא -. ְְֲַָֹ

מהן·. והֹוציא ּפרֹות ה הּסֹוחט בהם,מׁשקיןאת הבלועים ְְִִֵֵֵֶַַ
רּבֹות, נפׁשֹות ּבֹורא ּולבּסֹוף ׁשהּכל ּבּתחּלה עליהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמבר

והּזיתים הענבים מן שונה חּוץ מהם היוצאים המשקין שברכת ְֲִִִֵַָָ
שהכל, עליהם שמברכים הפירות שאר של המשקין ֶַׁשעל מברכת

מהענבים]הּיין הנסחט הּגפן [- ּפרי ּבֹורא ּבּתחּלה מברך הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן ועל ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה הנסחט ּולבּסֹוף -] ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּדברים מהזיתים] ּבּמה העץ'. ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה מבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּוא
העץ,אמּורים פרי בורא השמן על ּבגרֹונֹושמברך חֹוׁשׁש ׁשהיה ְֲִִֵֶָָ

גרון  כאב לו שהיה הּׁשמן - מעורב וׁשתה הוא מי כאשר עם ְִֵֶֶַָָ
ירקות],הּׁשלקֹות בהם שנתבשלו מים ּבהן[- אם וכּיֹוצא וכן - ְְֵֶַַָָ

שונים, משקאות עם השמן את ּבׁשתּיתֹושתה נהנה שהשמן ׁשהרי ְֱֲִִֵֶֶָָ
גרונו, את השמן,מרפא שתיית על לברך לו יש ׁשתה ולכן אם ֲִָָָאבל

לבּדֹו אחר,הּׁשמן משקה ּבגרֹונֹוללא חֹוׁשׁש היה ׁשּלא -אֹו ְְִֵֶֶֶַַָָֹ
שלקות, מי עם השמן את ושתה גרון כאב כלל לו היה ְֵָמברשלא
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טו  שמנהג :הלכה ס"א), קפב סי' (או"ח הרב בשו"ע כתב
וברכת  הכוס, על המזון ברכת לברך חיוב שאין הוא, העולם
שיש  באופן רק זה וגם המובחר. מן מצוה רק הוא הכוס על  המזון

על  לברך שלא נהגו ביחיד אבל סועדים. שלושה הפחות לכל שם
כלל  וכו'..הכוס ברכה של הכוס שידיח במשנה צריך וכתב

היטב  במפה לקנחה יכול כן שכמו סק"א), קפג סי' (או"ח ברורה
נקיה  שתהיה עד (סק"א)] הציון שער ומבחוץ. כתב .[מבפנים

צריך  לא לחם, שיורי בו ואין נקי הכוס שאם ס"א), (שם השו"ע
באופן  שגם סק"ג) (שם ברורה במשנה וכתב ולהדיחו. לשוטפו
לא  וצח, נקי לגמרי שהוא באופן ורק ולהדיחו, לשוטפו טוב זה
שע"פ  כתב סק"ד) (שם החיים ובכף ולהדיחו. לשוטפו צריך
אפילו  במים הכוס את ולהדיח לשטוף יש הק', בזוהר המבואר

לגמרי  וצח נקי שהוא וכו'..באופן שיגיע וכיון חי יין וימלאנו
היינות  [וכפי כך כל חזק אינו היין שאם ס"ב) (שם הרמ"א וכתב

מים  בו לערב צריך לא בזמננו] כוס .המצויים על משיחין ואין
וכו'. המזון ברכת את של שמשנתנו ס"ו), (שם השו"ע וכתב

לשוחח  אסור הסועדים ולשאר לשוחח, לו אסור המברך ביד הכוס

כתב, ס"י) (שם הרב ובשו"ע המזון. ברכת המברך משהתחיל

מזמן  כבר ישוחחו לא הסועדים שכל להיזהר נכון שלכתחילה

לברך. התחיל לא שעדיין אפילו המברך, ביד הכוס את שנתנו

א  צמאו.:הלכה לרוות שלא מים המשנה והשותה וכתב

אלא  ממש, לצמאו שותה אינו אם שאף סק"מ), (שם ברורה

כנראה  מהמים נהנה שאם מכיון לברך, יש מהמים נהנה שהחיך

קצת. צמא שהוא

ב  השלקות.:הלכה מי עם השמן ושתה בגרונו חושש שהיה
השלקות  מי כאשר שגם ס"י), רב סי' (או''ח הרב בשו"ע וכתב

רב  (סי' ברורה המשנה וכתב 'העץ'. מברך השמן, על מרובים

במשקה  שם אם אלא השמן על לברך שאין לג), ס"ק שעה"צ

לרפואה  המועיל מברך .כשיעור בגרונו חושש היה שלא או
שהכל. כאשר עליו 'שהכל' לברך שיש (שם) הרב בשו"ע וכתב

ממי  מרובה שהשמן ובאופן מהשמן. מרובים השלקות מי

מברך  שאין הסוברים ויש 'שהכל', שמברך הסוברים יש השלקות,

שכ  מכיון כלום והכריע עליו לשותה. מזיק הוא מרובה שהשמן

כלום. יברך ולא להקל ברכות שספק הרב בשו"ע
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נהנה לא ׁשהרי ׁשהּכל, כךעליו הּׁשמן,כל אין ּבטעם ולכך ְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לו  הראויה ברכתו את עליו לברך .לו

להאכל ‚. ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו האדם חּייםּפרֹות בני שדרך - ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
בישול,לאכלם  פרי ללא 'בורא עליהם מברך כך, אותם אוכל וכאשר

העץ', פרי 'בורא או עליהן האדמה' מבר ׁשלקן אֹו ּבּׁשלן ְְְֲִִֵֵֶָָָָאם
ּולבּסֹוף  'ׁשהּכל', וירקֹות ּבּתחּלה רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשלּוקין  להאכל שלוקים,ׁשּדרּכן כשהם לאכלם האדם בני שדרך - ְְְִֵֵֶַָָ
חּיים אכלן אם ולפת, ּכרּוב בישול]ּכגֹון ללא עליהן [- מבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּודברים ׁשהּכל. פירותּבּתחּלה מיני להאכל- חּיים גםׁשּדרּכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עליהן גם ו  מבר מבּׁשלין ּבין חּיים ּבין אכלן מבּׁשלין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

להן הראּויה ּברכה ּפרֹותוכדלהלן,ּבּתחּלה היּו הגדלים אם ְְְִִֵֶַָָָָָָָ
ה  ּפרֹותעל היּו ואם העץ', ּפרי 'ּבֹורא מבר הגדלים עץ ְְְִִֵֵֵֵֵָָָ

האדמה'.ב  ּפרי 'ּבֹורא מבר ירקֹות אֹו ְְְֲֲִֵֵָָָָָָָאדמה

להּׁשלק„. ׁשּדרּכן לבשלםירקֹות העולם שדרך [-ׁשּׁשלקן- ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אותם], ׁשּלהןשבישל ׁשלק מי על שנתבשלו מבר המים -] ְֵֵֶֶֶֶַָָ

הירקות] ו בהם האדמה', ּפרי זה'ּבֹורא באופן הּואדין רק ְְֲִֵָָָ

מנתׁשּׁשלקן הבישול,מימיהןאתלׁשּתֹותעל מי מפני - והטעם ְְִֵֵֶֶָָ
ׁשלקֹות הםׁשּמימי המבושלים ׁשלקֹותה מו ּכהרי הירקות - ְְְֵֵֶָָ

לׁשּתֹותןבעצמם, ׁשּדרּכן מקום ּבמקֹום אותו אנשי שדרך - ְְְִֶַָָָ
כשלקות. הם השלקות מי אלו במקומות השלקות, מי את לשתות

מה ּדבׁש אבל היוצא ׁשהּכל. ּתחּלה עליו מברכין ּתמרים ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

ׁשּמעכן  שריסקם ּתמרים והֹוציא - ה ּבידֹו ׁשּלהן את ּגרעינין ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָ
התמריםועׂשין את ועשה עּסה- לגמרי,ּכמֹו מרוסקים והתמרים ְֲִַָָָ

אחת  ּברכה ּולבּסֹוף העץ' ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמבר

ׁשלׁש. ֵֵָֹמעין

אֹותן‰. ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים מימיהם,הּקנים את להוציא בכדי ְֲִִִֶַַָָ

ׁשּיקּפה עד מימיהן המים ּומבּׁשלין שייקרשו למלח - וידמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

'סוכר'], כיום הנקרא עליו [והוא ׁשּמברכין אמרּו הּגאֹונים ְְְְִִֶַָָָָָּכל
מהקנים- היוצא הסוכר ּומקצת על האדמה, ּפרי ְְֲִִֵָָָָּבֹורא

עליואמרּומהגאונים אמרּושמברכים וכן העץ, ּפרי ּבֹורא ְְְְִֵֵֵָָָ
קניםהגאונים אֹותן ּפרי מתוקיםׁשהּמֹוצץ 'ּבֹורא מבר ְְִִֵֵֵֶַָָָ

ּפרי זה ׁשאין אֹומר ואני עץ,האדמה'. אלא פרי אינו שהקנה - ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
עליולכן ו  מברכין הקנה אין מציצת על ׁשהּכל.- ועל אּלא ְְְִֵֶֶַָָָָֹ

ש  מפני כדבריהם, ברכתו אין ודאי מהם היוצא יהיה הסוכר ְִֶֹלא
של-ּדבׁש המתוק ׁשּנׁשּתּנה הנוזל הּקנים, האּור אּלּו ידי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

אותו  שסחטו [שלאחר הקודמת מצורתו האש ידי על שנשתנה -

סוכר], הוא ועכשיו כמים נראה היה שבישלוהו קודם ָּגדֹול מהקנים
ּתמרים  נׁשּתּנה מּדבׁש שהוא ׁשּלא תמרים, מדבש יותר חשוב - ְְְִִִֶַַָָֹ

בישול  ידי על נשתנה ׁשהּכללא עליו כן ּומברכין פי על ואף - ְְִֶַָָָֹ

'שהכל' התמרים דבש על הקודמת]מברכים בהלכה שהובא ולא [כפי

העץ  פרי בורא .ברכת

.Âוהּוא ׁשהּואשלראׁשה הּקֹור, לבן,נראההּדקל עץ ּכמֹו ְְֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשהּכל. ּבּתחּלה עליו ְְִֵֶַַָָָָֹמבר

[כדלהלן]קפרס ה'אביונות' את העוטפת הקליפה ה ׁשל- צלף,עץ ְֵֶַָָ
ׁש מּפני האדמה, ּפרי ּבֹורא עליו נחשב אינֹוהקפרסמברכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ה  ׁשללעיקר והאבּיֹונֹות ה ּפרי. עץ על הגדלים הן- עיקר צלף, ְְֲִִֵֶָָָ

הצלף,הּפרי קטּנים,נראיםׁשהןשל ּדּקין ּתמרים ּכצּורת ְְְְִִִִֵֶַַַַָ
העץ'.ו  ּפרי 'ּבֹורא עליהם ְְֲִֵֵֵֵֶָָמבר

.Êרטּובין ׁשהן ּבזמן והּזנּגביל, טריים הּפלּפלין שהם מחמת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַ
אבל האדמה. ּפרי ּבֹורא ּתחּלה עליהן הם מבר יבׁשים,אם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

לפניהם לא ּברכה טעּונין האכילהאינן לפני לאחריהן - ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
האכילה, לאחר ּתבלין- ׁשהן אכילתם מּפני יבשים הם שכאשר - ְְִִֵֵֶַ
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ג  חיין :הלכה אכלן וכו' שלוקין להאכל שדרכן וירקות
שהכל. בתחלה עליהן ברכת מברך (סדר הרב בשו"ע וכתב

גם  לאכילה ראויים הירקות אם גם הדין שכן סי"א), פ"ו הנהנין

שהם  מחמת לבשלם רגילים אדם בני שרוב רק חיים, כשהם

מבושלים  כשהם יותר חיין .טובים להאכל שדרכן ודברים
וכו'. מבושלין בין חיים בין אכלן הרב ומבושלין בשו"ע וכתב

כשהם  טובים שהם דברים על גם נאמרה זו שהלכה סי"ב), (שם

גם  לאכלם אדם בני רוב דרך אם חיים, מכשהם יותר מבושלים

חיים. כשהם

ד  או :הלכה אותם ששרה שפירות ס"י), רב (סי' בשו"ע כתב

אלא  מברך אינו במים, הפרי טעם שנכנס פי על אף במים, בישלם

שדעת והביא במים 'שהכל', הפרי טעם נכנס שאם שאפשר הרא"ש

שמחמת  סי"א), (שם הרב בשו"ע וכתב העץ'. פרי 'בורא מברך

לדברי  חובה ידי יוצא זה שבאופן 'שהכל', יברך לכתחילה הספק

יצא  העץ', פרי 'בורא בירך ואם לשתות .הכל. ששלקן והוא
סי"ד),מימיהן. פ"ז הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע וכתב

עם  יחד הירקות את לאכול בכדי בישל אם רק 'אדמה' שברכתו

בישל  לא אם אך לבדם], המים את ושתה נמלך [ולבסוף המים

הירקות  לצורך רק בישל ואם 'שהכל'. ברכתם כלל, הירקות לצורך

סי"ב) רב סי' (או''ח הרב בשו"ע כתב כלל, המים לצורך ולא

שבאופן  כתב, סק"ח) רה (סי' ברורה והמשנה בספק. נתון שהדבר

'שהכל'. ברכתו מרק זה שעל ס''ב), רה סי' (או''ח השו''ע כתב

אם  האדמה', פרי 'בורא עליו לברך וצריך ירקות בו שבישלו

'שהכל' ברכתו בשר, בו וכו'.התבשל בידו שמעכן תמרים
וכו'. עיסה כמו כד),ועשאן - סכ"ב (שם הרב בשו"ע וכתב

ידי  על [כגון ותוארו צורתו ונשתנה לגמרי הפרי נימוח שאם

העץ'. 'פרי נשארה שברכתו אומרים ויש 'שהכל'. ברכתו בישול],

ויברך  יחזור לא העץ' 'פרי בירך אם אך 'שהכל', יברך ולכתחילה

להקל  ברכות שעל .שספק סכ''ב) (פ''ז הנהנין ברכת בסדר כתב

את  עליהם לברך יש ריסוק, ידי על היא אכילתם שדרך דברים

לגמרי. נימוחו אם גם הראויה, ברכתם

ו  האדמה.:הלכה פרי בורא עליו מברכין צלף של קפרס
תפוז  קליפת על כן שכמו ס"ט), רב סי' (או''ח הרב בשו"ע וכתב

העץ' פרי 'בורא בירך ואם 'אדמה', לברך יש בדבש] [המרוקח

ס"ק  (שם ברורה ובמשנה בברכתו יצא. הספק שמחמת כתב, לט)

יצא. 'אדמה' או 'העץ' בירך אם ובדיעבד 'שהכל', עליו לברך יש

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מאכלים, עימם ומתבלים אותם ששוחקים ידי על רק ְֵָואינן היא

ראּוייןאכל.קרויים ׁשאינן אכלין ּומׁשקין כלל וכן לאכילה ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ראּויין ּברכהכללׁשאינן טעּונין אינן אינו לׁשתּיה, האוכלם - ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָ

בברכה  לאחריהן.מחויב ולא לפניהם ְְְֲִֵֵֶֶַֹֹלא
.Áׁשעּפׁשה קצת,הּפת ׁשהקריסה כן ו ונתקלקלה -יין ְְְִִִִֶֶַַַָ

מעט, צּורתֹושהחמיץ ׁשעברה שנפסדה ותבׁשיל עד שנשתהה - ְְְִֶַָָָ
צורתו, ּפּגיןונשתנתה ׁשהן העץ והּנֹובלֹות מן הנופלים הפירות - ְְִֵֶַַ

שיבשילו, לפני כלומר, פגים, מתמרים והּׁשכרכשהם העשוי ְֵַָ
לגמרי,והחמץושעורים, טהורים],והּגֹובאישנחמץ חגבים -] ְְֶַַַֹ

והּכמהין הארץ,והּמלח, משומן ונבראים הקרקע תחת המצויים - ְְְִֵֶַַַ
רק והּפטרּיֹות יונקות שהן והארץ העצים האבנים על הגדלות - ְְִִַ
ּבדברֹו.מהאוויר, נהיה ׁשהּכל ּתחּלה מבר הּוא ּכּלן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻעל

'ּבֹורא  לאחריו: מברכין ׁשהּכל, לפניו ׁשּמברכין ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכל
אנשים נפׁשֹות של העֹולמים'.][- חי ּׁשּברא מה ּכל על רּבֹות, ְִֵֶַַַָָָָָָ

לאחריו,דברוכל ּברכה לפניו.הּטעּון ּברכה טעּון ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָ

.Ë ענבים ׁשמרים ׁשלׁשה של עליהן והֹוציא מים מידות ׁשּנתן ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
משקה,ארּבעה הּגפן,מידות ּפרי ּבֹורא עליהן והטעם מבר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּואמשקה ׁשהוא, מזּוג יין לייןזה 'הגפן'.ונחשב ואם שברכתו ִֶֶַָ
מארּבעה ּפחֹות פחות הֹוציא והוציא מים מידות שלוש שנתן - ְִֵַָָָ

מידות, עליהן מארבע מבר יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
ׁשהּכל אינו ּתחּלה כי היין כברכת הגפן' פרי 'בורא מברך ואינו ְִֶַָֹ

ליין  .נחשב

.Èהאילן ּפרֹות על העץּבר על הגדלים האדמה - ּפרי ּבֹורא ְֲִִֵֵֵֵַָָָָָ
הארץבדיעבד,יצא ּפרֹות עץ,ועל על גדלים בירך שאינם אם ְֵֶַָָָָ

יצא לא העץ ּפרי האדמה'.ּבֹורא פרי 'בורא ומברך ועל וחוזר ְְִֵֵַָָָֹ

המאכליםהּכל כל יצא - ּבדברֹו' נהיה 'ׁשהּכל ּבר אם ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּייןו בדיעבד, ועל הּפת על יצא אפּלּו שהכל בירך .אם ְֲִִַַַַַַ

.‡Èּבידֹו ׁשכר ׁשל ּכֹוס לשתותו,לקח הּברכה בכדי והתחיל ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
העולם' מלך אלהינו ה' אתה 'ברוך לֹומרואמר מנת בסיום על ְַַָ

' בדברו',ׁשהּכלהברכה ואמרנהיה הברכהוטעה 'ּבֹורא בסיום ְְֵֶַַָָָֹ
אֹותֹוּפרי מחזירין אין זו.הּגפן ', בברכה היּוויצא אם וכן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

הּברכה והתחיל הארץ, ּפרֹות אלהינו לפניו ה' אתה ברוך ואמר ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
העולם לֹומרמלך מנת הברכהעל האדמה,בסיום ּפרי ּבֹורא ְְֲִֵַַָָָָ

ואמר הברכהוטעה מחזירין בסיום אין העץ', ּפרי 'ּבֹורא ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
בברכתו.אֹותֹו ּדגן,ויצא ׁשל ּתבׁשיל לפניו היה אם ְְְִִֵֶַָָָָָָוכן

ּובר העולםּופתח מלך אלהינו ה' אתה לֹומר ברוך מנת על ְֵֵַַַָָ
הברכה  לחם,בסיום הּמֹוציא ואמר וטעה מזֹונֹות, מיני ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבֹורא

הואבברכתו.יצא לכך הּׁשםוהטעם ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה [-מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אלהינו] העולם]והּמלכּותה' מלך לא [- הּברכה, עּקר ׁשהן ְְְִֵֶַַַַָָֹ

הּמין, לאֹותֹו הראּויה לּברכה אּלא התכוון נתּכּון השכר על ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
האדמה' פרי 'בורא לברך התכוון האדמה פירות ועל 'שהכל' לברך

מזונות', מיני 'בורא לברך התכוון הדגן תבשיל ולא ועל ְְִֹוהֹואיל
הּברכה ּבעּקר ומלכותהיה שם כשאמר התכוון טעּות,- אלא ְְִַַָָָָָ

הנכונה, ּבסֹופּהלברכה ׁשּטעה ּפי על שאינה אף ברכה שבירך ְִֶַַָָָ
זה, למין אֹותֹובברכתויצאראויה מחזירין שוב ואין .לברך ְֲִִֵַָָ

.·Èהאּלּו הּברכֹות זה,ּכל בפרק ּבהן שנאמרו לֹו ׁשּנסּתּפק ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ּומבר חֹוזר אינֹו ּבר לא אם ּבר ומברך אם חוזר אינו - ְִִֵֵֵֵֵֵֵָֹ

ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה ראשונה לא ברכה בירך אם כשהסתפק בין - ְְִַַָֹֹ
אחרונה, ברכה בירך אם כשהסתפק ובין ברכה] ללא והטעם [ויאכל

ׁשהןהוא אלומּפני ברכות סֹופרים- עליהן מּדברי נצטווינו ולא ְְְִִִִֵֵֵֶ
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ח  פגין.:הלכה שהן ס"ב)והנובלות רב סי' (או''ח והשו"ע
את  אילנות שהוציאו מאז העץ' פרי 'בורא לברך שיש כתב,
שאינם  עד ביותר חמוצים או מרים יהיו שלא ובלבד פירותיהם,
נשרפו  שהפירות באופן אמנם הדחק. בשעת אפילו לאכילה ראויים
'שהכל'. היא שברכתם ס"א) רד סי' שם (שו"ע כתב ויבשו, מהחום
לנהוג  שיש כתב, ושאר) ד"ה ביה"ל ס''ב רב (סי' ברורה והמשנה
המעשרות' ל'עונת שיגיעו עד 'שהכל' קטנים פירות על לברך
לעונת  מין כל ה''ה)], פ''ב (מעשרות ברמב"ם [המבוארת
אם  בידו למחות אין 'העץ' עליהם לברך והנוהג שלו. המעשרות
רק  לאכילה ראויים אם אמנם הדחק. ידי על שלא לאכילה ראויים
באש. מיתקם או בישלם אם אלא 'העץ' מברך אינו הדחק ידי על

ט  שעל :הלכה ס''ו), פ''ז הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע כתב
אם  אפילו מים, בו שעירב מים] תערובת ללא [שנעשה גמור יין
מזיגה  ידי על לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הרוב, הם המים
מברך  זו, מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו גדולה
במים  שיש כלומר במים, משישה אחד הוא אין אם 'הגפן' עליו

כמותו  חלקים והוציא .שישה שלשה עליהן שנתן שמרים
וכו'. שהיינות ארבעה שבזמננו ס"ה), רד סי' (או''ח השו"ע וכתב

אם  אלא זה, באופן גם 'הגפן' עליו מברך אינו כך, כל חזקים אינם
במקומו. שמוזגים כשיעור מים נתן כן

י  יצא.:הלכה האדמה פרי בורא האילן פירות על וכתב בירך

ונתכוון  האדמה פרי אכל שאם ס"ב), רו סי' (או''ח השו"ע

סק"י) (שם ברורה ובמשנה יצא. העץ, פרי את לפטור בברכתו

אלא  העץ, פרי את מיד לאכול ולא להתחרט טוב שיותר כתב,

עליו. ויברך ולברך, לחזור שצריך באופן זמן לאחר לאוכלו

יא  פרי :הלכה בורא ואמר וכו' בידו שכר של כוס לקח
אותו. מחזירין אין כתב,הגפן סק"א) רט (סי' ברורה והמשנה

בזה  רבינו על חולקים כולם וכמעט הפוסקים שרוב שמכיון

כן  לנהוג יש ולברך, לחזור שיש שכר..וסוברים של כוס
מים  על גם זה דין הביא (שם) בעיקר .השו"ע היה ולא והואיל

טעות. דב הברכה את בתחילה הביא ס"א) (שם רי השו"ע

הברכה, בעיקר טעה שאם אומרים שיש כתב כך ואחר הרמב"ם

בורא  לומר דעת על הברכה והתחיל יין שהוא שכר על שחשב

יצא. 'שהכל' וסיים שיכר שהוא ונזכר הגפן, פרי

יב  היו :הלכה אם ברכה, בלא פיו לתוך אכלין והכניס שכח
בסוף. ומברך בולען קעב משקין (סי' ברורה המשנה וכתב

ומברך  חוזר אינו שבלע לאחר נזכר שאם משקין .סק"ד), היו אם
בסוף. ומברך שאינו בולען כתב, ס"א) קעב סי' (או''ח השו"ע

ברכה  ומברך שחוזר כתב והרמ"א כלל, ראשונה ברכה מברך



קני zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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נהנה לא ׁשהרי ׁשהּכל, כךעליו הּׁשמן,כל אין ּבטעם ולכך ְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לו  הראויה ברכתו את עליו לברך .לו

להאכל ‚. ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו האדם חּייםּפרֹות בני שדרך - ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
בישול,לאכלם  פרי ללא 'בורא עליהם מברך כך, אותם אוכל וכאשר

העץ', פרי 'בורא או עליהן האדמה' מבר ׁשלקן אֹו ּבּׁשלן ְְְֲִִֵֵֶָָָָאם
ּולבּסֹוף  'ׁשהּכל', וירקֹות ּבּתחּלה רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשלּוקין  להאכל שלוקים,ׁשּדרּכן כשהם לאכלם האדם בני שדרך - ְְְִֵֵֶַָָ
חּיים אכלן אם ולפת, ּכרּוב בישול]ּכגֹון ללא עליהן [- מבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּודברים ׁשהּכל. פירותּבּתחּלה מיני להאכל- חּיים גםׁשּדרּכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עליהן גם ו  מבר מבּׁשלין ּבין חּיים ּבין אכלן מבּׁשלין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

להן הראּויה ּברכה ּפרֹותוכדלהלן,ּבּתחּלה היּו הגדלים אם ְְְִִֵֶַָָָָָָָ
ה  ּפרֹותעל היּו ואם העץ', ּפרי 'ּבֹורא מבר הגדלים עץ ְְְִִֵֵֵֵֵָָָ

האדמה'.ב  ּפרי 'ּבֹורא מבר ירקֹות אֹו ְְְֲֲִֵֵָָָָָָָאדמה

להּׁשלק„. ׁשּדרּכן לבשלםירקֹות העולם שדרך [-ׁשּׁשלקן- ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אותם], ׁשּלהןשבישל ׁשלק מי על שנתבשלו מבר המים -] ְֵֵֶֶֶֶַָָ

הירקות] ו בהם האדמה', ּפרי זה'ּבֹורא באופן הּואדין רק ְְֲִֵָָָ

מנתׁשּׁשלקן הבישול,מימיהןאתלׁשּתֹותעל מי מפני - והטעם ְְִֵֵֶֶָָ
ׁשלקֹות הםׁשּמימי המבושלים ׁשלקֹותה מו ּכהרי הירקות - ְְְֵֵֶָָ

לׁשּתֹותןבעצמם, ׁשּדרּכן מקום ּבמקֹום אותו אנשי שדרך - ְְְִֶַָָָ
כשלקות. הם השלקות מי אלו במקומות השלקות, מי את לשתות

מה ּדבׁש אבל היוצא ׁשהּכל. ּתחּלה עליו מברכין ּתמרים ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

ׁשּמעכן  שריסקם ּתמרים והֹוציא - ה ּבידֹו ׁשּלהן את ּגרעינין ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָ
התמריםועׂשין את ועשה עּסה- לגמרי,ּכמֹו מרוסקים והתמרים ְֲִַָָָ

אחת  ּברכה ּולבּסֹוף העץ' ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמבר

ׁשלׁש. ֵֵָֹמעין

אֹותן‰. ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים מימיהם,הּקנים את להוציא בכדי ְֲִִִֶַַָָ

ׁשּיקּפה עד מימיהן המים ּומבּׁשלין שייקרשו למלח - וידמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

'סוכר'], כיום הנקרא עליו [והוא ׁשּמברכין אמרּו הּגאֹונים ְְְְִִֶַָָָָָּכל
מהקנים- היוצא הסוכר ּומקצת על האדמה, ּפרי ְְֲִִֵָָָָּבֹורא

עליואמרּומהגאונים אמרּושמברכים וכן העץ, ּפרי ּבֹורא ְְְְִֵֵֵָָָ
קניםהגאונים אֹותן ּפרי מתוקיםׁשהּמֹוצץ 'ּבֹורא מבר ְְִִֵֵֵֶַָָָ

ּפרי זה ׁשאין אֹומר ואני עץ,האדמה'. אלא פרי אינו שהקנה - ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
עליולכן ו  מברכין הקנה אין מציצת על ׁשהּכל.- ועל אּלא ְְְִֵֶֶַָָָָֹ

ש  מפני כדבריהם, ברכתו אין ודאי מהם היוצא יהיה הסוכר ְִֶֹלא
של-ּדבׁש המתוק ׁשּנׁשּתּנה הנוזל הּקנים, האּור אּלּו ידי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

אותו  שסחטו [שלאחר הקודמת מצורתו האש ידי על שנשתנה -

סוכר], הוא ועכשיו כמים נראה היה שבישלוהו קודם ָּגדֹול מהקנים
ּתמרים  נׁשּתּנה מּדבׁש שהוא ׁשּלא תמרים, מדבש יותר חשוב - ְְְִִִֶַַָָֹ

בישול  ידי על נשתנה ׁשהּכללא עליו כן ּומברכין פי על ואף - ְְִֶַָָָֹ

'שהכל' התמרים דבש על הקודמת]מברכים בהלכה שהובא ולא [כפי

העץ  פרי בורא .ברכת

.Âוהּוא ׁשהּואשלראׁשה הּקֹור, לבן,נראההּדקל עץ ּכמֹו ְְֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשהּכל. ּבּתחּלה עליו ְְִֵֶַַָָָָֹמבר

[כדלהלן]קפרס ה'אביונות' את העוטפת הקליפה ה ׁשל- צלף,עץ ְֵֶַָָ
ׁש מּפני האדמה, ּפרי ּבֹורא עליו נחשב אינֹוהקפרסמברכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ה  ׁשללעיקר והאבּיֹונֹות ה ּפרי. עץ על הגדלים הן- עיקר צלף, ְְֲִִֵֶָָָ

הצלף,הּפרי קטּנים,נראיםׁשהןשל ּדּקין ּתמרים ּכצּורת ְְְְִִִִֵֶַַַַָ
העץ'.ו  ּפרי 'ּבֹורא עליהם ְְֲִֵֵֵֵֶָָמבר

.Êרטּובין ׁשהן ּבזמן והּזנּגביל, טריים הּפלּפלין שהם מחמת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַ
אבל האדמה. ּפרי ּבֹורא ּתחּלה עליהן הם מבר יבׁשים,אם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

לפניהם לא ּברכה טעּונין האכילהאינן לפני לאחריהן - ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
האכילה, לאחר ּתבלין- ׁשהן אכילתם מּפני יבשים הם שכאשר - ְְִִֵֵֶַ
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ג  חיין :הלכה אכלן וכו' שלוקין להאכל שדרכן וירקות
שהכל. בתחלה עליהן ברכת מברך (סדר הרב בשו"ע וכתב

גם  לאכילה ראויים הירקות אם גם הדין שכן סי"א), פ"ו הנהנין

שהם  מחמת לבשלם רגילים אדם בני שרוב רק חיים, כשהם

מבושלים  כשהם יותר חיין .טובים להאכל שדרכן ודברים
וכו'. מבושלין בין חיים בין אכלן הרב ומבושלין בשו"ע וכתב

כשהם  טובים שהם דברים על גם נאמרה זו שהלכה סי"ב), (שם

גם  לאכלם אדם בני רוב דרך אם חיים, מכשהם יותר מבושלים

חיים. כשהם

ד  או :הלכה אותם ששרה שפירות ס"י), רב (סי' בשו"ע כתב

אלא  מברך אינו במים, הפרי טעם שנכנס פי על אף במים, בישלם

שדעת והביא במים 'שהכל', הפרי טעם נכנס שאם שאפשר הרא"ש

שמחמת  סי"א), (שם הרב בשו"ע וכתב העץ'. פרי 'בורא מברך

לדברי  חובה ידי יוצא זה שבאופן 'שהכל', יברך לכתחילה הספק

יצא  העץ', פרי 'בורא בירך ואם לשתות .הכל. ששלקן והוא
סי"ד),מימיהן. פ"ז הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע וכתב

עם  יחד הירקות את לאכול בכדי בישל אם רק 'אדמה' שברכתו

בישל  לא אם אך לבדם], המים את ושתה נמלך [ולבסוף המים

הירקות  לצורך רק בישל ואם 'שהכל'. ברכתם כלל, הירקות לצורך

סי"ב) רב סי' (או''ח הרב בשו"ע כתב כלל, המים לצורך ולא

שבאופן  כתב, סק"ח) רה (סי' ברורה והמשנה בספק. נתון שהדבר

'שהכל'. ברכתו מרק זה שעל ס''ב), רה סי' (או''ח השו''ע כתב

אם  האדמה', פרי 'בורא עליו לברך וצריך ירקות בו שבישלו

'שהכל' ברכתו בשר, בו וכו'.התבשל בידו שמעכן תמרים
וכו'. עיסה כמו כד),ועשאן - סכ"ב (שם הרב בשו"ע וכתב

ידי  על [כגון ותוארו צורתו ונשתנה לגמרי הפרי נימוח שאם

העץ'. 'פרי נשארה שברכתו אומרים ויש 'שהכל'. ברכתו בישול],

ויברך  יחזור לא העץ' 'פרי בירך אם אך 'שהכל', יברך ולכתחילה

להקל  ברכות שעל .שספק סכ''ב) (פ''ז הנהנין ברכת בסדר כתב

את  עליהם לברך יש ריסוק, ידי על היא אכילתם שדרך דברים

לגמרי. נימוחו אם גם הראויה, ברכתם

ו  האדמה.:הלכה פרי בורא עליו מברכין צלף של קפרס
תפוז  קליפת על כן שכמו ס"ט), רב סי' (או''ח הרב בשו"ע וכתב

העץ' פרי 'בורא בירך ואם 'אדמה', לברך יש בדבש] [המרוקח

ס"ק  (שם ברורה ובמשנה בברכתו יצא. הספק שמחמת כתב, לט)

יצא. 'אדמה' או 'העץ' בירך אם ובדיעבד 'שהכל', עליו לברך יש

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מאכלים, עימם ומתבלים אותם ששוחקים ידי על רק ְֵָואינן היא

ראּוייןאכל.קרויים ׁשאינן אכלין ּומׁשקין כלל וכן לאכילה ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ראּויין ּברכהכללׁשאינן טעּונין אינן אינו לׁשתּיה, האוכלם - ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָ

בברכה  לאחריהן.מחויב ולא לפניהם ְְְֲִֵֵֶֶַֹֹלא
.Áׁשעּפׁשה קצת,הּפת ׁשהקריסה כן ו ונתקלקלה -יין ְְְִִִִֶֶַַַָ

מעט, צּורתֹושהחמיץ ׁשעברה שנפסדה ותבׁשיל עד שנשתהה - ְְְִֶַָָָ
צורתו, ּפּגיןונשתנתה ׁשהן העץ והּנֹובלֹות מן הנופלים הפירות - ְְִֵֶַַ

שיבשילו, לפני כלומר, פגים, מתמרים והּׁשכרכשהם העשוי ְֵַָ
לגמרי,והחמץושעורים, טהורים],והּגֹובאישנחמץ חגבים -] ְְֶַַַֹ

והּכמהין הארץ,והּמלח, משומן ונבראים הקרקע תחת המצויים - ְְְִֵֶַַַ
רק והּפטרּיֹות יונקות שהן והארץ העצים האבנים על הגדלות - ְְִִַ
ּבדברֹו.מהאוויר, נהיה ׁשהּכל ּתחּלה מבר הּוא ּכּלן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻעל

'ּבֹורא  לאחריו: מברכין ׁשהּכל, לפניו ׁשּמברכין ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכל
אנשים נפׁשֹות של העֹולמים'.][- חי ּׁשּברא מה ּכל על רּבֹות, ְִֵֶַַַָָָָָָ

לאחריו,דברוכל ּברכה לפניו.הּטעּון ּברכה טעּון ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָ

.Ë ענבים ׁשמרים ׁשלׁשה של עליהן והֹוציא מים מידות ׁשּנתן ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
משקה,ארּבעה הּגפן,מידות ּפרי ּבֹורא עליהן והטעם מבר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּואמשקה ׁשהוא, מזּוג יין לייןזה 'הגפן'.ונחשב ואם שברכתו ִֶֶַָ
מארּבעה ּפחֹות פחות הֹוציא והוציא מים מידות שלוש שנתן - ְִֵַָָָ

מידות, עליהן מארבע מבר יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
ׁשהּכל אינו ּתחּלה כי היין כברכת הגפן' פרי 'בורא מברך ואינו ְִֶַָֹ

ליין  .נחשב

.Èהאילן ּפרֹות על העץּבר על הגדלים האדמה - ּפרי ּבֹורא ְֲִִֵֵֵֵַָָָָָ
הארץבדיעבד,יצא ּפרֹות עץ,ועל על גדלים בירך שאינם אם ְֵֶַָָָָ

יצא לא העץ ּפרי האדמה'.ּבֹורא פרי 'בורא ומברך ועל וחוזר ְְִֵֵַָָָֹ

המאכליםהּכל כל יצא - ּבדברֹו' נהיה 'ׁשהּכל ּבר אם ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּייןו בדיעבד, ועל הּפת על יצא אפּלּו שהכל בירך .אם ְֲִִַַַַַַ

.‡Èּבידֹו ׁשכר ׁשל ּכֹוס לשתותו,לקח הּברכה בכדי והתחיל ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
העולם' מלך אלהינו ה' אתה 'ברוך לֹומרואמר מנת בסיום על ְַַָ

' בדברו',ׁשהּכלהברכה ואמרנהיה הברכהוטעה 'ּבֹורא בסיום ְְֵֶַַָָָֹ
אֹותֹוּפרי מחזירין אין זו.הּגפן ', בברכה היּוויצא אם וכן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

הּברכה והתחיל הארץ, ּפרֹות אלהינו לפניו ה' אתה ברוך ואמר ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
העולם לֹומרמלך מנת הברכהעל האדמה,בסיום ּפרי ּבֹורא ְְֲִֵַַָָָָ

ואמר הברכהוטעה מחזירין בסיום אין העץ', ּפרי 'ּבֹורא ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
בברכתו.אֹותֹו ּדגן,ויצא ׁשל ּתבׁשיל לפניו היה אם ְְְִִֵֶַָָָָָָוכן

ּובר העולםּופתח מלך אלהינו ה' אתה לֹומר ברוך מנת על ְֵֵַַַָָ
הברכה  לחם,בסיום הּמֹוציא ואמר וטעה מזֹונֹות, מיני ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבֹורא

הואבברכתו.יצא לכך הּׁשםוהטעם ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה [-מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אלהינו] העולם]והּמלכּותה' מלך לא [- הּברכה, עּקר ׁשהן ְְְִֵֶַַַַָָֹ

הּמין, לאֹותֹו הראּויה לּברכה אּלא התכוון נתּכּון השכר על ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
האדמה' פרי 'בורא לברך התכוון האדמה פירות ועל 'שהכל' לברך

מזונות', מיני 'בורא לברך התכוון הדגן תבשיל ולא ועל ְְִֹוהֹואיל
הּברכה ּבעּקר ומלכותהיה שם כשאמר התכוון טעּות,- אלא ְְִַַָָָָָ

הנכונה, ּבסֹופּהלברכה ׁשּטעה ּפי על שאינה אף ברכה שבירך ְִֶַַָָָ
זה, למין אֹותֹובברכתויצאראויה מחזירין שוב ואין .לברך ְֲִִֵַָָ

.·Èהאּלּו הּברכֹות זה,ּכל בפרק ּבהן שנאמרו לֹו ׁשּנסּתּפק ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ּומבר חֹוזר אינֹו ּבר לא אם ּבר ומברך אם חוזר אינו - ְִִֵֵֵֵֵֵֵָֹ

ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה ראשונה לא ברכה בירך אם כשהסתפק בין - ְְִַַָֹֹ
אחרונה, ברכה בירך אם כשהסתפק ובין ברכה] ללא והטעם [ויאכל

ׁשהןהוא אלומּפני ברכות סֹופרים- עליהן מּדברי נצטווינו ולא ְְְִִִִֵֵֵֶ
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ח  פגין.:הלכה שהן ס"ב)והנובלות רב סי' (או''ח והשו"ע
את  אילנות שהוציאו מאז העץ' פרי 'בורא לברך שיש כתב,
שאינם  עד ביותר חמוצים או מרים יהיו שלא ובלבד פירותיהם,
נשרפו  שהפירות באופן אמנם הדחק. בשעת אפילו לאכילה ראויים
'שהכל'. היא שברכתם ס"א) רד סי' שם (שו"ע כתב ויבשו, מהחום
לנהוג  שיש כתב, ושאר) ד"ה ביה"ל ס''ב רב (סי' ברורה והמשנה
המעשרות' ל'עונת שיגיעו עד 'שהכל' קטנים פירות על לברך
לעונת  מין כל ה''ה)], פ''ב (מעשרות ברמב"ם [המבוארת
אם  בידו למחות אין 'העץ' עליהם לברך והנוהג שלו. המעשרות
רק  לאכילה ראויים אם אמנם הדחק. ידי על שלא לאכילה ראויים
באש. מיתקם או בישלם אם אלא 'העץ' מברך אינו הדחק ידי על

ט  שעל :הלכה ס''ו), פ''ז הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע כתב
אם  אפילו מים, בו שעירב מים] תערובת ללא [שנעשה גמור יין
מזיגה  ידי על לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הרוב, הם המים
מברך  זו, מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו גדולה
במים  שיש כלומר במים, משישה אחד הוא אין אם 'הגפן' עליו

כמותו  חלקים והוציא .שישה שלשה עליהן שנתן שמרים
וכו'. שהיינות ארבעה שבזמננו ס"ה), רד סי' (או''ח השו"ע וכתב

אם  אלא זה, באופן גם 'הגפן' עליו מברך אינו כך, כל חזקים אינם
במקומו. שמוזגים כשיעור מים נתן כן

י  יצא.:הלכה האדמה פרי בורא האילן פירות על וכתב בירך

ונתכוון  האדמה פרי אכל שאם ס"ב), רו סי' (או''ח השו"ע

סק"י) (שם ברורה ובמשנה יצא. העץ, פרי את לפטור בברכתו

אלא  העץ, פרי את מיד לאכול ולא להתחרט טוב שיותר כתב,

עליו. ויברך ולברך, לחזור שצריך באופן זמן לאחר לאוכלו

יא  פרי :הלכה בורא ואמר וכו' בידו שכר של כוס לקח
אותו. מחזירין אין כתב,הגפן סק"א) רט (סי' ברורה והמשנה

בזה  רבינו על חולקים כולם וכמעט הפוסקים שרוב שמכיון

כן  לנהוג יש ולברך, לחזור שיש שכר..וסוברים של כוס
מים  על גם זה דין הביא (שם) בעיקר .השו"ע היה ולא והואיל

טעות. דב הברכה את בתחילה הביא ס"א) (שם רי השו"ע

הברכה, בעיקר טעה שאם אומרים שיש כתב כך ואחר הרמב"ם

בורא  לומר דעת על הברכה והתחיל יין שהוא שכר על שחשב

יצא. 'שהכל' וסיים שיכר שהוא ונזכר הגפן, פרי

יב  היו :הלכה אם ברכה, בלא פיו לתוך אכלין והכניס שכח
בסוף. ומברך בולען קעב משקין (סי' ברורה המשנה וכתב

ומברך  חוזר אינו שבלע לאחר נזכר שאם משקין .סק"ד), היו אם
בסוף. ומברך שאינו בולען כתב, ס"א) קעב סי' (או''ח השו"ע

ברכה  ומברך שחוזר כתב והרמ"א כלל, ראשונה ברכה מברך



zekxaקנב zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בהן. להקל אפשר מספק ולכן לתֹובתורה, אכלין והכניס ְְְֳִִִַָָׁשכח

ּבֹולען מׁשקין, היּו אם ּברכה, ּבלא ברכהּפיו ּומברללא ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ

אחרונה,ּבּסֹוףעליהן  ברכה השתיה ׁשאם לאחר ּפרֹות היּו ואם ְִִֵֶַָ

מפיויּמאסּומפיוזרקן להוציאם יכול אינו ּתּותים ולכן ּכגֹון ְְֲִִָָָ

אחד לצד מסּלקן פיווענבים, ברכתם ּומברבתוך את עליהם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

נמאסין אינן ואם ּבֹולען, ּכ שאינם ואחר מאכלים שאכל - ְְְְִִִֵַַָָָָ

מפיו יוציאם אם עד נמאסים מּפיו ּפֹולטן ואפּונים, ּפֹולים ְְֲִִִִַַָּכגֹון

ּפנּוי ּופיו וא ממאכלים ׁשּיברּכ שבירךחר לאחר יאכל.- ְְִֵֶַַַָָָֹ

.‚Èלפניו לאכולהיּו הרוצה לפני היו היּו- אם הרּבה, מינים ְְִִִֵַָָָָ

המאכליםּברכֹותיהן פרי ׁשוֹותשל 'בורא היא כולם שברכת כגון ְִֵֶָ

האדמה', פרי 'בורא או את העץ' ּופֹוטר מהן אחד על ְֵֵֵֶֶֶַָָמבר

עצמו.הּׁשאר בפני מאכל כל על יברך ּברכֹותיהן ולא אין ואם ְְְִִֵֵֶַָ

המאכלים הראּויה של ּברכה מהן אחד ּכל על מבר ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשוֹות,

להקּדיםלֹו. ׁשּירצה מין זה עליו,ואי בין מקּדיםולברך ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַ

שוות, אינם שברכותיהם ובין שוות רֹוצה שברכותיהם אינֹו ְִֵֶואם

מ מאכל ּב יתר עכשיו,זה מאכל זה עליו חביבים ששניהם אם - ְִִֵֶֶָ

ּביניהן הּמיניןמאכליׁש מּׁשבעת ארץ אחד בהם שנשתבחה ְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

מברישראל, הּוא ו ּתחּלה ואוכלועליו פירות , שני לו יש אם ְְְִֵָָָָ

המינים  ּבּפסּוקמשבעת הּקֹודם יותר ּכל מוקדם שמוזכר מין כל - ֵַַָָ

בסמוך], [המובא לּברכהבפסוק עליו.קֹודם ולברך להקדימו יש - ְֵַָָ

זהמיניםוהּׁשבעה ּבפסּוק האמּורין ח)הן ח, 'ארץ :(דברים ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

ּודבׁש', ׁשמן זית ארץ ורּמֹון ּותאנה וגפן ּוׂשערה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹחּטה
זה בפסוקּודבׁש קֹודמין המוזכר והּתמרים הּתמרים. הם ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

הענבים,לענבים את ויפטור התמרים על הוא ויברך והטעם ֲִָָ
לארץ ׁשני בפסוק ׁשהּתמרים שהוזכר השני המין הם שהתמרים - ְְִִֵֶֶֶַָ

[השניה], 'ארץ' תיבת לארץלאחר ׁשליׁשי אבל והענבים - ְְְֲִִִֶֶָָ
'ארץ' תיבת לאחר בפסוק שהוזכר השלישי המין הם הענבים

יותר  מאוחר בפסוק מוזכרים שהתמרים פי על אף ולכן [הראשונה],

הקרבה  לפי הוא הקדימה שסדר מכיון להקדימם, יש זאת בכל ִמענבים,

השניה  'ארץ' למילת יותר קרובים והתמרים 'ארץ', .למילת

.„Èׁשלׁש ׁשּמעין אחת [-ברכה ּברכה שלוש מעין ברכת נוסח - ְֵֵֶַַָָָֹ
מהתורה  שהן המזון בברכת שיש ברכות שלוש מעין שהיא ֶׁשל ]אחת

הּפרֹות מיני ארץ חמׁשת בהם שנשתבחה המינים משבעת - ֲִֵֵֵֶַ
הקודמת] בהלכה [המובאים היאישראל יין, מיני כמווׁשל ׁשל ְִִִֵֶֶַ

אֹומר הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הברכה הּדגן, דעל בתחילת ֵֵֶֶַַַַָָָ
חמּדה  ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
ועל  הּגפן ּפרי ועל הּגפן 'על אֹומר הּוא הּיין ועל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַוכּו'',

ּבׁשּתיהן וחֹותם וכּו'', חמּדה ארץ ועל הּׂשדה -ּתנּובת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וביין יׂשראל בפירות ּבארץ היה ואם הּפרֹות'. ועל הארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'על
ּבהן פירותיהחֹותם אכילת על ויׁש- ּפרֹותיה'. ועל הארץ 'על ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

חתימה קדם ׁשלׁש ׁשּמעין ּבּברכה ׁשּמֹוסיף התיבות מי את ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
אּתה', ּומטיב טֹוב אל מכיון'ּכי עיןוטעמו שבמשפט ׁשהּוא - ִִֵֵֵֶַָ

מעין מוזכר רביעיתזה המזון,ּברכה ברכת ׁשאֹומר של מי ויׁש ְְְִִִֵֵֶָָ
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יברך  שלא (סק"ה) ברורה המשנה ופסק שתייתו. לאחר ראשונה

ראשונה. ברכה

יג  להקדים :הלכה שיש ס''אֿב ), ריא סי' (או''ח השו"ע כתב

רוצה  שעכשיו פי על ואף עליו, חביב כלל שבדרך המאכל את

עכשיו]. עליו שחביב המאכל את [ולא השני המין את יותר

ששתי  כתב, סט"ו) פ"י הנהנין ברכת (סדר הרב ובשו"ע

עליו  חביב כלל שבדרך ובין עתה, אותו שרוצה [בין האפשרויות

עדיפות  להן ויש לחביב, נחשבות עתה] אותו רוצה שאינו אף

יא) (ס"ק ברורה ובמשנה אחרים. מינים לפני בברכה להקדימם

שיסמוך  מי על לו יש עכשיו לו שחביב מין על שהמברך .כתב

משבעת  אחד ביניהן יש אם מזה יתר בזה רוצה אינו ואם
תחלה. מברך הוא עליו כתב,המינין ס"א) (שם והשו"ע

על  יברך יותר, עליו שחביב מין יש אם גם שוות, שכשברכותיהם

שאם  רבינו שיטת את גם (ס"ב) שם והביא המינים. משבעת המין

כשאין  ההלכה מה שם [וראה החביב. על יברך חביב אחד מין

שנראה  כתב, יג) ס"ק (שם ברורה והמשנה שוות]. ברכותיהם

הרב  ובשו"ע שהביא. הראשונה כשיטה לעיקר פסק שהשו"ע

לברך  יקדים שירצה שאיזה פסק, ס"ח) פ''י הנהנין ברכת (סדר

יש .עליו  שוות, אינן הברכות שכאשר כתב, ס"א) (שם השו"ע

יקדים  שירצה מהמינים ואיזה הקדימה דיני את שאין אומרים

אם  ולכן הקדימה. כדיני להקדים יש אז שגם אומרים ויש לאכול.

ברכתו  אם ואף להקדימו, יש המינים משבעת הוא מהמינים אחד

ובשו"ע  'העץ'. הוא המינים משבעת שאינו הפרי וברכת 'האדמה'

לא  הוא אם ואף עליו, החביב את להעדיף שיש פסק (שם) הרב

שאיזה  פסק שוות שהברכות האופן שעל [ואע"פ המינים משבעת

יאכל, שירצה איזה מהם באחד חביבות לו אין ואם יאכל]. שירצה

[וכדלהלן] 'העץ' ברכת את להקדים מין .וראוי שאין ובאופן

'האדמה', ברכתו והשני 'העץ' ברכתו אחד ומין המינים, משבעת

שי  מין איזה שיקדים ס''ג) (שם השו"ע אומרים כתב ויש רצה,

שטוב  ס"ז), (שם הרב בשו"ע וכתב העץ. פרי את שיקדים

חיוב  בזה שאין אף העץ פרי את קודמין .להקדים והתמרים
חשיבותו.לענבים. מחמת לפירות קודם שיין (ס"ד) הרמ"א וכתב

ליין. קודמת והיא היין מברכת יותר חשובה 'מזונות' ברכת וכן

יד  הפירות.:הלכה ועל הארץ על בשתיהן והשו"ע וחותם

פרי  ועל הארץ 'על חותמים יין שעל כתב, סי"א) רח סי' (או''ח

נו), (ס"ק ברורה המשנה וכתב הפירות'. ועל הארץ על או הגפן

הגפן' פרי ועל הארץ 'על לחתום בארץ .שהמנהג היה ואם
פירותיה. ועל הארץ על בהן חותם ס"י)ישראל (שם ובשו"ע

יברך  ישראל ארץ מפירות ואוכל לארץ בחוץ נמצא שאם הוסיף

פירותיה' ועל הארץ טו,.'על אות רח (סי' תשובות בפסקי [וראה

על  גם לחתום ישראל בארץ שהמנהג שהביא, (117 הערה ושם

גפנה'] פרי ועל הארץ 'על ישראל, ארץ מענבי שהוא מי .יין, ויש

שלא  שאומר מי ויש וכו' אתה ומטיב טוב אל כי וכו' שמוסיף

מעין  ברכת נוסח את הביא (סק"נ) ברורה ובמשנה וכו'. תיקנו

קודם  לכל' ומטיב טוב ה' אתה 'כי זו תוספת שם וכתב שלש,

וכו''. הארץ על לך 'ונודה

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבלבד הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ּתּקנּו אבל ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
תיקנוה  לא שלוש מעין .בברכת

.ÂËואכל יין ואכלגםׁשתה חמׁשת גםּתמרים ׁשל ּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּדגן  לעילמיני ה"א)האמורים ּב,(פ"ג אחרֹונה ברכה מבר ְֲִִֵֵַַָָָָ

זה,ּככה בנוסח על - העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ֱֵֶֶַַָָָָָָֹ
העץ  ועל הּגפן ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה ועל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמחיה
טֹובה  חמּדה ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
ּברּו וחֹותם וכּו' אבֹותינּו את והנחלּת ׁשרצית ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּורחבה

והּפרֹות'. הּמחיה ועל הארץ על ה' ְְְִֵֶַַַַַָָָָאּתה
.ÊË בברכה כוללים הקודמת בהלכה המובא שבמקרה פי על [אף

מאכלים], מיני כמה מבראחת יין, וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵַַָָָָָָָאבל
עצמֹו ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על יברך ּבּסֹוף הבשר על - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַ

ואינו  הגפן', 'על עצמו בפני יברך היין ועל נפשות', 'בורא עצמו בפני

אחת. בברכה שניהם את לפטור ענביםיכול אֹו ּתאנים שהם אכל ְֲִִֵַָָ
המינים  גם ו משבעת ּבהןאכל וכּיֹוצא ואּגסים פירות ּתּפּוחים - ְְְִִֵֶַַַָָ

המינים, משבעת שאינם מעין העץ אחת ּברכה ּבּסֹוף ְְֵֵֵַַַָָָמבר
הּכל ּכֹוללת והיא משבעת ׁשלׁש, שאינם הפירות את ואף - ְִֶֶַָֹֹ

הוא והטעם הןהמינים, העץ ּפרֹות ׁשּכּלן כאשר מּפני ולכן ְִֵֵֵֵֶָָֻ
נכלל  הפירות' ועל הארץ ו'על העץ' פרי ועל העץ 'על בברכה מזכיר

המינים  משבעת שאינם הפירות גם ּבהן,בברכתו ּכּיֹוצא ּכל -וכן ְֵֵֶַָָ
פירות  עם יחד אוכלם כאשר המינים, משבעת הפירות בשאר הדין וכן

המינים  משבעת שאינם .העץ

תשיעי פרק 

ּב‡. להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ּבאכילת ּכׁשם אֹו שתיית מאכל ְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ּברכה קדם עליו,מׁשקה שמברך קודם לעיל- (פ"א כמבואר ְְֶֶַָָֹ
ּברכה.,ה"ב) קדם טֹוב ּבריח להנֹות לֹו אסּור ְְֵֵֶַָָָָָֹּכ

מברכין לברךוכיצד צריך ברכה ואיזו היה - אם טֹוב? ריח על ְְְִִֵֵַַַָָָ
לֹודבר ׁשּיׁש העץאת זה מין אֹו עץ, שהוא הריח, צמח סוג - ִֵֵֵֵֶֶַָָ

ממש, עץ ואינו עׂשב רך היה ואם ּבׂשמים'. עצי 'ּבֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָמבר
העׂשב מן הקרקע,אֹו בתוך שגדלים העשבים שורשי אפילו - ִֵֶָ

ולא  מעץ לא היה ואם ּבׂשמים'. עּׂשבי 'ּבֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָֹֹמבר
מהאדמה,-מאדמה ולא מהעץ לא עשוי שאינו דבר הוא ּכגֹון אם ְֲֵָָ

החּיה מן ׁשהּוא הצרור הּמֹור מהדם בהודו,- מסוימת חיה של ִֶַַַָ
לאכילה, הראּוי ּפרי היה ואם ּבׂשמים'. מיני 'ּבֹורא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָמבר

ּבּפרֹות', טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר ותּפּוח, אתרֹוג אבל ּכגֹון ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ
זו. ברכה מברך אינו לאכילה, ראוי היה לא הּכלאם אפילו ועל ְַַֹ

יצא,פירות, ּבׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר ברכה אם שהיא כיון ְִִִֵֵַָָָָ
הבשמים  מיני כל של .כוללת

הּמגמר·. על מברכין האש אין על אותם שמניחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
נעים] ריח ּתמרתֹוומעלים ׁשּתעלה עשנו,-עד ויעלה שייתמר עד ְֲִֶֶַַָ

להנאה. האפשר ככל קרוב לברך שצריך עליו כיון מברכין ְְִֵַָָָּכיצד
המוגמר, על זה- היה הבשמים אם מין ריח,- ׁשּנתן הּנׂשרף ְִִֵֶֶַַַָָָָ
מברכין 'בור עץ, היה א עליו ואם ּבׂשמים', הבשמים עצי מין ְְְְֲִִִֵֵָָָָ

מברכיןשנשרף, היה בשמים',עּׂשביבורא 'עליו עׂשב, ואם ְְְְִִִֵֵֶָָָ
הבשמים  ּבּהמין וכּיֹוצא חּיה חיה,מּמין למין הדומה דבר או - ְִִֵַַָָ

האדמה, מין או עץ מין שאינו מיני כלומר, 'ּבֹורא ְִֵֵֵָמבר
ְִָּבׂשמים'.

אפרסמֹון‚. ׁשל ששמו ׁשמן מעץ הנוטף השמן] -] השרף - ְְֲֶֶֶַ
ּבֹוקטף  הטוב,וכּיֹוצא בריחו לו שדומה שמן או עליו - מבר ְְֵֵַָָָ
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טו  המחיה :הלכה ועל הארץ על ה' אתה ברוך וחותם
בחתימה והפירות. להוסיף כתב, סי"ב) רח סי' (או''ח ובשו"ע

לומר  שלא צידד סא) ס"ק (שם ברורה והמשנה הגפן'. פרי 'ועל

הגפן'. פרי 'ועל להוסיף העולם שמנהג וכתב הפירות', 'ועל אלא

טז  שתה :הלכה הוא שאם סי"ג), רח סי' (או''ח השו"ע כתב

וברכה  התפוחים על נפשות' 'בורא לברך צריך תפוחים, ואכל יין

היין. על שלש מעין

א  האחרונים,:הלכה בשם סק"ג) רטז (סי' ברורה במשנה כתב

הפסיד  להריח, שגמר לאחר ונזכר ברכה בלא והריח שכח שאם

צריך .ברכתו  אין שהריח שלאחר ס"א), רטז (סי' בשו"ע כתב

אלא  אחרונה ברכה תיקנו שלא משום והטעם, כלום. לברך

משנה  היא. מועטת שהנאה משום בריח, ולא ושתיה באכילה

סק"ד) (שם היו .ברורה שאם סק"ד), (שם ברורה במשנה כתב

יותר  שהוא המאכל, על תחילה יברך בשמים, וגם מאכל גם לפניו

לגוף  נכנס שהוא כיון וכו'.חשוב לאכילה הראוי פרי היה ואם
בפירות. טוב ריח שנתן זה מברך שדין כתב, ס"ב) (שם ובשו"ע

ולהריח  לאוכלו או בו, להריח מנת על הפרי את נטל אם רק נאמר

על  אף בו, להריח נתכוון ולא לאוכלו מנת על נטלו אם אבל בו,

מברך  אינו טוב, ריח מעלה שהוא (שם .פי ברורה במשנה כתב

להריח  וגם לאכול גם רוצה הוא שאם כתבו פוסקים שכמה סק"י),

מהריח  הנאתו קרובה שיותר הריח, על קודם יברך הפרי, מאותו

אמנם  ריחו. את מריח בידו כשאוחזו שמיד כיון מהאכילה, מאשר

מן  ליהנות יכוון ולא מעט יאכל שקודם כתב, מגדים שהפרי הביא

הריח  ברכת את ויברך להריח יכוון כך אחר ורק כתב .הריח,

ראוי  שאינו שדבר ס"ג), פי"א הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע

שיאכלו  כן מנת על נעשה והוא תערובת, ידי על אלא למאכל

יש  לתבלין, שעומדים וציפורן קינמון כגון בתערובות, אותו

ויש  בפירות', טוב ריח נתן 'אשר עליהם שמברכים אומרים

'בורא  יברך מספק ולפיכך בשמים', מיני 'בורא שמברכים חולקים

המינים. כל את הכוללת ברכה שהיא בשמים' ברורה מיני במשנה

חובה  ידי יוצאים האם האחרונים שנחלקו הביא, יג) ס"ק (שם

לא. או הבשמים על שהכל בברכת

ב  וכתב :הלכה תמרתו. שתעלה עד המוגמר על מברכין אין

שתעלה  קודם בירך אם שבדיעבד מח), ס"ק (שם ברורה במשנה

יצא  בינתיים הפסיק ולא רטז .תמרתו (סי' ברורה במשנה כתב

מנת  על המוגמר את עשה אם אלא מברכים שאין מו), ס"ק

אפילו  רע, ריח לסלק מנת על המוגמר את עשה אם אבל להריח,

עליו  מברכים אין ממנו שצריך .שנהנה סי"ב) (שם השו"ע כתב

ברורה  המשנה וכתב המוגמר. של הריח אליו שיגיע קודם לברך

שמריח. בעת גם לברך יכול שבדיעבד מז), ס"ק (שם



קנג zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בהן. להקל אפשר מספק ולכן לתֹובתורה, אכלין והכניס ְְְֳִִִַָָׁשכח

ּבֹולען מׁשקין, היּו אם ּברכה, ּבלא ברכהּפיו ּומברללא ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ

אחרונה,ּבּסֹוףעליהן  ברכה השתיה ׁשאם לאחר ּפרֹות היּו ואם ְִִֵֶַָ

מפיויּמאסּומפיוזרקן להוציאם יכול אינו ּתּותים ולכן ּכגֹון ְְֲִִָָָ

אחד לצד מסּלקן פיווענבים, ברכתם ּומברבתוך את עליהם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

נמאסין אינן ואם ּבֹולען, ּכ שאינם ואחר מאכלים שאכל - ְְְְִִִֵַַָָָָ

מפיו יוציאם אם עד נמאסים מּפיו ּפֹולטן ואפּונים, ּפֹולים ְְֲִִִִַַָּכגֹון

ּפנּוי ּופיו וא ממאכלים ׁשּיברּכ שבירךחר לאחר יאכל.- ְְִֵֶַַַָָָֹ

.‚Èלפניו לאכולהיּו הרוצה לפני היו היּו- אם הרּבה, מינים ְְִִִֵַָָָָ

המאכליםּברכֹותיהן פרי ׁשוֹותשל 'בורא היא כולם שברכת כגון ְִֵֶָ

האדמה', פרי 'בורא או את העץ' ּופֹוטר מהן אחד על ְֵֵֵֶֶֶַָָמבר

עצמו.הּׁשאר בפני מאכל כל על יברך ּברכֹותיהן ולא אין ואם ְְְִִֵֵֶַָ

המאכלים הראּויה של ּברכה מהן אחד ּכל על מבר ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשוֹות,

להקּדיםלֹו. ׁשּירצה מין זה עליו,ואי בין מקּדיםולברך ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַ

שוות, אינם שברכותיהם ובין שוות רֹוצה שברכותיהם אינֹו ְִֵֶואם

מ מאכל ּב יתר עכשיו,זה מאכל זה עליו חביבים ששניהם אם - ְִִֵֶֶָ

ּביניהן הּמיניןמאכליׁש מּׁשבעת ארץ אחד בהם שנשתבחה ְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

מברישראל, הּוא ו ּתחּלה ואוכלועליו פירות , שני לו יש אם ְְְִֵָָָָ

המינים  ּבּפסּוקמשבעת הּקֹודם יותר ּכל מוקדם שמוזכר מין כל - ֵַַָָ

בסמוך], [המובא לּברכהבפסוק עליו.קֹודם ולברך להקדימו יש - ְֵַָָ

זהמיניםוהּׁשבעה ּבפסּוק האמּורין ח)הן ח, 'ארץ :(דברים ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

ּודבׁש', ׁשמן זית ארץ ורּמֹון ּותאנה וגפן ּוׂשערה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹחּטה
זה בפסוקּודבׁש קֹודמין המוזכר והּתמרים הּתמרים. הם ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

הענבים,לענבים את ויפטור התמרים על הוא ויברך והטעם ֲִָָ
לארץ ׁשני בפסוק ׁשהּתמרים שהוזכר השני המין הם שהתמרים - ְְִִֵֶֶֶַָ

[השניה], 'ארץ' תיבת לארץלאחר ׁשליׁשי אבל והענבים - ְְְֲִִִֶֶָָ
'ארץ' תיבת לאחר בפסוק שהוזכר השלישי המין הם הענבים

יותר  מאוחר בפסוק מוזכרים שהתמרים פי על אף ולכן [הראשונה],

הקרבה  לפי הוא הקדימה שסדר מכיון להקדימם, יש זאת בכל ִמענבים,

השניה  'ארץ' למילת יותר קרובים והתמרים 'ארץ', .למילת

.„Èׁשלׁש ׁשּמעין אחת [-ברכה ּברכה שלוש מעין ברכת נוסח - ְֵֵֶַַָָָֹ
מהתורה  שהן המזון בברכת שיש ברכות שלוש מעין שהיא ֶׁשל ]אחת

הּפרֹות מיני ארץ חמׁשת בהם שנשתבחה המינים משבעת - ֲִֵֵֵֶַ
הקודמת] בהלכה [המובאים היאישראל יין, מיני כמווׁשל ׁשל ְִִִֵֶֶַ

אֹומר הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הברכה הּדגן, דעל בתחילת ֵֵֶֶַַַַָָָ
חמּדה  ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
ועל  הּגפן ּפרי ועל הּגפן 'על אֹומר הּוא הּיין ועל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַוכּו'',

ּבׁשּתיהן וחֹותם וכּו'', חמּדה ארץ ועל הּׂשדה -ּתנּובת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וביין יׂשראל בפירות ּבארץ היה ואם הּפרֹות'. ועל הארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'על
ּבהן פירותיהחֹותם אכילת על ויׁש- ּפרֹותיה'. ועל הארץ 'על ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

חתימה קדם ׁשלׁש ׁשּמעין ּבּברכה ׁשּמֹוסיף התיבות מי את ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
אּתה', ּומטיב טֹוב אל מכיון'ּכי עיןוטעמו שבמשפט ׁשהּוא - ִִֵֵֵֶַָ

מעין מוזכר רביעיתזה המזון,ּברכה ברכת ׁשאֹומר של מי ויׁש ְְְִִִֵֵֶָָ
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יברך  שלא (סק"ה) ברורה המשנה ופסק שתייתו. לאחר ראשונה

ראשונה. ברכה

יג  להקדים :הלכה שיש ס''אֿב ), ריא סי' (או''ח השו"ע כתב

רוצה  שעכשיו פי על ואף עליו, חביב כלל שבדרך המאכל את

עכשיו]. עליו שחביב המאכל את [ולא השני המין את יותר

ששתי  כתב, סט"ו) פ"י הנהנין ברכת (סדר הרב ובשו"ע

עליו  חביב כלל שבדרך ובין עתה, אותו שרוצה [בין האפשרויות

עדיפות  להן ויש לחביב, נחשבות עתה] אותו רוצה שאינו אף

יא) (ס"ק ברורה ובמשנה אחרים. מינים לפני בברכה להקדימם

שיסמוך  מי על לו יש עכשיו לו שחביב מין על שהמברך .כתב

משבעת  אחד ביניהן יש אם מזה יתר בזה רוצה אינו ואם
תחלה. מברך הוא עליו כתב,המינין ס"א) (שם והשו"ע

על  יברך יותר, עליו שחביב מין יש אם גם שוות, שכשברכותיהם

שאם  רבינו שיטת את גם (ס"ב) שם והביא המינים. משבעת המין

כשאין  ההלכה מה שם [וראה החביב. על יברך חביב אחד מין

שנראה  כתב, יג) ס"ק (שם ברורה והמשנה שוות]. ברכותיהם

הרב  ובשו"ע שהביא. הראשונה כשיטה לעיקר פסק שהשו"ע

לברך  יקדים שירצה שאיזה פסק, ס"ח) פ''י הנהנין ברכת (סדר

יש .עליו  שוות, אינן הברכות שכאשר כתב, ס"א) (שם השו"ע

יקדים  שירצה מהמינים ואיזה הקדימה דיני את שאין אומרים

אם  ולכן הקדימה. כדיני להקדים יש אז שגם אומרים ויש לאכול.

ברכתו  אם ואף להקדימו, יש המינים משבעת הוא מהמינים אחד

ובשו"ע  'העץ'. הוא המינים משבעת שאינו הפרי וברכת 'האדמה'

לא  הוא אם ואף עליו, החביב את להעדיף שיש פסק (שם) הרב

שאיזה  פסק שוות שהברכות האופן שעל [ואע"פ המינים משבעת

יאכל, שירצה איזה מהם באחד חביבות לו אין ואם יאכל]. שירצה

[וכדלהלן] 'העץ' ברכת את להקדים מין .וראוי שאין ובאופן

'האדמה', ברכתו והשני 'העץ' ברכתו אחד ומין המינים, משבעת

שי  מין איזה שיקדים ס''ג) (שם השו"ע אומרים כתב ויש רצה,

שטוב  ס"ז), (שם הרב בשו"ע וכתב העץ. פרי את שיקדים

חיוב  בזה שאין אף העץ פרי את קודמין .להקדים והתמרים
חשיבותו.לענבים. מחמת לפירות קודם שיין (ס"ד) הרמ"א וכתב

ליין. קודמת והיא היין מברכת יותר חשובה 'מזונות' ברכת וכן

יד  הפירות.:הלכה ועל הארץ על בשתיהן והשו"ע וחותם

פרי  ועל הארץ 'על חותמים יין שעל כתב, סי"א) רח סי' (או''ח

נו), (ס"ק ברורה המשנה וכתב הפירות'. ועל הארץ על או הגפן

הגפן' פרי ועל הארץ 'על לחתום בארץ .שהמנהג היה ואם
פירותיה. ועל הארץ על בהן חותם ס"י)ישראל (שם ובשו"ע

יברך  ישראל ארץ מפירות ואוכל לארץ בחוץ נמצא שאם הוסיף

פירותיה' ועל הארץ טו,.'על אות רח (סי' תשובות בפסקי [וראה

על  גם לחתום ישראל בארץ שהמנהג שהביא, (117 הערה ושם

גפנה'] פרי ועל הארץ 'על ישראל, ארץ מענבי שהוא מי .יין, ויש

שלא  שאומר מי ויש וכו' אתה ומטיב טוב אל כי וכו' שמוסיף

מעין  ברכת נוסח את הביא (סק"נ) ברורה ובמשנה וכו'. תיקנו

קודם  לכל' ומטיב טוב ה' אתה 'כי זו תוספת שם וכתב שלש,

וכו''. הארץ על לך 'ונודה

zekxa zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבלבד הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ּתּקנּו אבל ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
תיקנוה  לא שלוש מעין .בברכת

.ÂËואכל יין ואכלגםׁשתה חמׁשת גםּתמרים ׁשל ּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּדגן  לעילמיני ה"א)האמורים ּב,(פ"ג אחרֹונה ברכה מבר ְֲִִֵֵַַָָָָ

זה,ּככה בנוסח על - העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ֱֵֶֶַַָָָָָָֹ
העץ  ועל הּגפן ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה ועל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמחיה
טֹובה  חמּדה ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
ּברּו וחֹותם וכּו' אבֹותינּו את והנחלּת ׁשרצית ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּורחבה

והּפרֹות'. הּמחיה ועל הארץ על ה' ְְְִֵֶַַַַַָָָָאּתה
.ÊË בברכה כוללים הקודמת בהלכה המובא שבמקרה פי על [אף

מאכלים], מיני כמה מבראחת יין, וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵַַָָָָָָָאבל
עצמֹו ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על יברך ּבּסֹוף הבשר על - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַ

ואינו  הגפן', 'על עצמו בפני יברך היין ועל נפשות', 'בורא עצמו בפני

אחת. בברכה שניהם את לפטור ענביםיכול אֹו ּתאנים שהם אכל ְֲִִֵַָָ
המינים  גם ו משבעת ּבהןאכל וכּיֹוצא ואּגסים פירות ּתּפּוחים - ְְְִִֵֶַַַָָ

המינים, משבעת שאינם מעין העץ אחת ּברכה ּבּסֹוף ְְֵֵֵַַַָָָמבר
הּכל ּכֹוללת והיא משבעת ׁשלׁש, שאינם הפירות את ואף - ְִֶֶַָֹֹ

הוא והטעם הןהמינים, העץ ּפרֹות ׁשּכּלן כאשר מּפני ולכן ְִֵֵֵֵֶָָֻ
נכלל  הפירות' ועל הארץ ו'על העץ' פרי ועל העץ 'על בברכה מזכיר

המינים  משבעת שאינם הפירות גם ּבהן,בברכתו ּכּיֹוצא ּכל -וכן ְֵֵֶַָָ
פירות  עם יחד אוכלם כאשר המינים, משבעת הפירות בשאר הדין וכן

המינים  משבעת שאינם .העץ

תשיעי פרק 

ּב‡. להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ּבאכילת ּכׁשם אֹו שתיית מאכל ְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ּברכה קדם עליו,מׁשקה שמברך קודם לעיל- (פ"א כמבואר ְְֶֶַָָֹ
ּברכה.,ה"ב) קדם טֹוב ּבריח להנֹות לֹו אסּור ְְֵֵֶַָָָָָֹּכ

מברכין לברךוכיצד צריך ברכה ואיזו היה - אם טֹוב? ריח על ְְְִִֵֵַַַָָָ
לֹודבר ׁשּיׁש העץאת זה מין אֹו עץ, שהוא הריח, צמח סוג - ִֵֵֵֵֶֶַָָ

ממש, עץ ואינו עׂשב רך היה ואם ּבׂשמים'. עצי 'ּבֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָמבר
העׂשב מן הקרקע,אֹו בתוך שגדלים העשבים שורשי אפילו - ִֵֶָ

ולא  מעץ לא היה ואם ּבׂשמים'. עּׂשבי 'ּבֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָֹֹמבר
מהאדמה,-מאדמה ולא מהעץ לא עשוי שאינו דבר הוא ּכגֹון אם ְֲֵָָ

החּיה מן ׁשהּוא הצרור הּמֹור מהדם בהודו,- מסוימת חיה של ִֶַַַָ
לאכילה, הראּוי ּפרי היה ואם ּבׂשמים'. מיני 'ּבֹורא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָמבר

ּבּפרֹות', טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר ותּפּוח, אתרֹוג אבל ּכגֹון ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ
זו. ברכה מברך אינו לאכילה, ראוי היה לא הּכלאם אפילו ועל ְַַֹ

יצא,פירות, ּבׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר ברכה אם שהיא כיון ְִִִֵֵַָָָָ
הבשמים  מיני כל של .כוללת

הּמגמר·. על מברכין האש אין על אותם שמניחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
נעים] ריח ּתמרתֹוומעלים ׁשּתעלה עשנו,-עד ויעלה שייתמר עד ְֲִֶֶַַָ

להנאה. האפשר ככל קרוב לברך שצריך עליו כיון מברכין ְְִֵַָָָּכיצד
המוגמר, על זה- היה הבשמים אם מין ריח,- ׁשּנתן הּנׂשרף ְִִֵֶֶַַַָָָָ
מברכין 'בור עץ, היה א עליו ואם ּבׂשמים', הבשמים עצי מין ְְְְֲִִִֵֵָָָָ

מברכיןשנשרף, היה בשמים',עּׂשביבורא 'עליו עׂשב, ואם ְְְְִִִֵֵֶָָָ
הבשמים  ּבּהמין וכּיֹוצא חּיה חיה,מּמין למין הדומה דבר או - ְִִֵַַָָ

האדמה, מין או עץ מין שאינו מיני כלומר, 'ּבֹורא ְִֵֵֵָמבר
ְִָּבׂשמים'.

אפרסמֹון‚. ׁשל ששמו ׁשמן מעץ הנוטף השמן] -] השרף - ְְֲֶֶֶַ
ּבֹוקטף  הטוב,וכּיֹוצא בריחו לו שדומה שמן או עליו - מבר ְְֵֵַָָָ
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טו  המחיה :הלכה ועל הארץ על ה' אתה ברוך וחותם
בחתימה והפירות. להוסיף כתב, סי"ב) רח סי' (או''ח ובשו"ע

לומר  שלא צידד סא) ס"ק (שם ברורה והמשנה הגפן'. פרי 'ועל

הגפן'. פרי 'ועל להוסיף העולם שמנהג וכתב הפירות', 'ועל אלא

טז  שתה :הלכה הוא שאם סי"ג), רח סי' (או''ח השו"ע כתב

וברכה  התפוחים על נפשות' 'בורא לברך צריך תפוחים, ואכל יין

היין. על שלש מעין

א  האחרונים,:הלכה בשם סק"ג) רטז (סי' ברורה במשנה כתב

הפסיד  להריח, שגמר לאחר ונזכר ברכה בלא והריח שכח שאם

צריך .ברכתו  אין שהריח שלאחר ס"א), רטז (סי' בשו"ע כתב

אלא  אחרונה ברכה תיקנו שלא משום והטעם, כלום. לברך

משנה  היא. מועטת שהנאה משום בריח, ולא ושתיה באכילה

סק"ד) (שם היו .ברורה שאם סק"ד), (שם ברורה במשנה כתב

יותר  שהוא המאכל, על תחילה יברך בשמים, וגם מאכל גם לפניו

לגוף  נכנס שהוא כיון וכו'.חשוב לאכילה הראוי פרי היה ואם
בפירות. טוב ריח שנתן זה מברך שדין כתב, ס"ב) (שם ובשו"ע

ולהריח  לאוכלו או בו, להריח מנת על הפרי את נטל אם רק נאמר

על  אף בו, להריח נתכוון ולא לאוכלו מנת על נטלו אם אבל בו,

מברך  אינו טוב, ריח מעלה שהוא (שם .פי ברורה במשנה כתב

להריח  וגם לאכול גם רוצה הוא שאם כתבו פוסקים שכמה סק"י),

מהריח  הנאתו קרובה שיותר הריח, על קודם יברך הפרי, מאותו

אמנם  ריחו. את מריח בידו כשאוחזו שמיד כיון מהאכילה, מאשר

מן  ליהנות יכוון ולא מעט יאכל שקודם כתב, מגדים שהפרי הביא

הריח  ברכת את ויברך להריח יכוון כך אחר ורק כתב .הריח,

ראוי  שאינו שדבר ס"ג), פי"א הנהנין ברכת (סדר הרב בשו"ע

שיאכלו  כן מנת על נעשה והוא תערובת, ידי על אלא למאכל

יש  לתבלין, שעומדים וציפורן קינמון כגון בתערובות, אותו

ויש  בפירות', טוב ריח נתן 'אשר עליהם שמברכים אומרים

'בורא  יברך מספק ולפיכך בשמים', מיני 'בורא שמברכים חולקים

המינים. כל את הכוללת ברכה שהיא בשמים' ברורה מיני במשנה

חובה  ידי יוצאים האם האחרונים שנחלקו הביא, יג) ס"ק (שם

לא. או הבשמים על שהכל בברכת

ב  וכתב :הלכה תמרתו. שתעלה עד המוגמר על מברכין אין

שתעלה  קודם בירך אם שבדיעבד מח), ס"ק (שם ברורה במשנה

יצא  בינתיים הפסיק ולא רטז .תמרתו (סי' ברורה במשנה כתב

מנת  על המוגמר את עשה אם אלא מברכים שאין מו), ס"ק

אפילו  רע, ריח לסלק מנת על המוגמר את עשה אם אבל להריח,

עליו  מברכים אין ממנו שצריך .שנהנה סי"ב) (שם השו"ע כתב

ברורה  המשנה וכתב המוגמר. של הריח אליו שיגיע קודם לברך

שמריח. בעת גם לברך יכול שבדיעבד מז), ס"ק (שם



zekxaקנד zekld - dad` xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ערב' ׁשמן משאר 'ּבֹורא יותר מעולה ריח בהם ויש הואיל ֵֵֶֶָ
ׁשּכבׁשֹוהבשמים. זית ׁשמן לבדו אבל זית השמן את שכבש - ְֲִֶֶֶַָָ

ׁשּטחנֹו הזית אֹו את שטחן כלומר, נֹודף- ריחֹו ׁשחזר -עד ְֵֵֶֶַַָָ
טוב, ריח להפיץ חזר השמן כן ידי עצי ועל 'ּבֹורא עליו ְֲֵֵֵָָָמבר
ְִָּבׂשמים'.

הּמׁשחה  ׁשמן ּכעין ׁשּבׂשמֹו זמן ׁשמן השמן את שבישל היינו - ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
בשמים, מיני כמה עם ּבׂשמים'רב מיני 'ּבֹורא עליו כיון מבר ְְִִֵֵֵָָָָ

מינים. הרבה עם ׁשמןשנתבשל לפניו שטחנו הביאּו או שכבשו ְִֵֶֶָָ
הּׁשמן, את ּופֹוטר ההדס על מבר אין והדס, ששמן כיון ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָ

עצמו, מצד ריח לו יש ההדס כן שאין מה מעצמו, והטעם ריחו

הוא  השמן את פוטרת ההדס אחת שברכת ׁשּברכה ְְִֵֶַַָָמּפני
והּוא 'בורא לׁשניהן, ּבׂשמים'.ברכת עצי ְְְֲִִֵֵֶָ

ּבׂשם „. לפניו בשמים]היּו מין שברכתו עץממין ׁשהּוא[- ְֵֶֶָָָֹ
בשמים', עצי ׁשהּוא'בורא עשבי עׂשבממין ּובׂשם 'בורא שברכתו ֵֶֶֶֹ

מברבשמים', אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן אחד ּברּכת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאין

לעצמֹו. זה ועל לעצמֹו זה ייןעל לפניו הסעודה הביאּו אחר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
שתי  ה אֹוחזמבושם,וׁשמןה,לצורך ּבאת ו יד יין ה ימינֹו ׁשמן את ְְְְִִֵֶֶֶֶַ

הּיין על ּומבר יותר וׁשֹותהּותחלה ּבׂשמאלֹו, שהיין כיון ְְְִִֵֵַַַָֹ
הנאה, יותר ממנו לו שיש ּומריח חשוב הּׁשמן על ּומבר ְְִֵֵֵֶֶַַַָוחֹוזר

ו  כך ּבֹו, שבידו טחֹואחר השמן את מורח הּׁשּמׁש,- כיון ּבראׁש ְְַַָָֹ
מבושמות, בידיים לשוק יצא לעבירה,שאם ידיו שבישם בו יחשדו

ּתלמיד הּׁשּמׁש היה בראש חכמים,של ואם אותו טח אינו ְְֲִִִַַַָָָָ
אלא  ּבּכתל,השמש, שיצא טחֹו חכם לתלמיד הוא שגנאי כיון ֶַָֹ

לשוק  .מבושם

אם‰. ספק ׁשהּוא העץהואּדבר עצי מן 'בורא וברכתו ִִֵֵֶָָָָ

או האדמההואאםבשמים', בשמים',מן עשבי 'בורא וברכתו ֲִִָָָ
ּבׂשמים מיני ּבֹורא עליו כל מבר של כוללת ברכה שהיא כיון ְְִִֵֵֵָָָָ

הריח. בשמים]ּבׂשםמיני מין הרֹוכל [- כל ׁשערבֹו המוכר [סוחר ְֵֵֶֶָֹ
בשמים] הרּבהמיני כלומר,מּמינין שמעורבת - תרכובת שעשה ְִִִֵַ

עשב, שהם ומבשמים עץ שהם מיני מבשמים 'ּבֹורא עליו ְִֵֵֵָָָמבר
ּבּׂשםה ּבׂשמים'. ׁשל לחנּותֹו בשמים נכנס מוכר ּבּה- ׁשּיׁש ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

הרּבה  בשמים,מינין של רבים סוגים להריח,- מברוהתכוון ְְִִֵֵַָ
אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם יׁשב אם ּבׂשמים'. מיני ְִִִֵֵֵַַָָָָֻ'ּבֹורא

אּלא  הוא אחת.ברכהמבר דעתו ויצאלשם נכנסואם ואין ְְְִֵֶַַַָָָָ
ו  מיד ּופעםשוב נכנסלהיכנס ּפעם ּכל על מבר .שנכנס ויצא, ְְְִֵַַַַַַָָָָ

.Âוחילפי עשבי]הּׁשֹוׁשּנה נרד],הּמים[- שבולת מברכין [- ְְְְִִִֵַַַַָָ
ּבׂשמים עצי ּבֹורא וגבעולים עליהן ענפים מגדלים שהם כיון ְֲֲִֵֵֵֶָ

עץ. כמו ּגּנהגדולים ׁשל השרון,נרּגס חבצלת עליו - מברכים ְִֵֶַָ
ּבׂשמים, עצי מתקיים ּבֹורא הוא אותו שמשקים ידי שעל כיון ְֲִֵֵָ

עץ, כמו לשנה ׂשדה,נרגס ו משנה עליוׁשל עּׂשבי מברכים ּבֹורא ְְִֵֵֶֶָ
הבאה.ּבׂשמים לשנה נשאר ואינו כעשב מתייבש שהוא הּורד כיון ְִֶֶַָ

הּורד הוורדּומי מפרי היוצאים מים נוזל]-והּלבֹונה- [מין קטף ְְֵֶֶַַָ
העץ, משורשי ריח והּמצטּכישיוצא נותן שלו שהשרף עץ מין - ְְִַַַ

ּבהן,טוב, עליהםוכּיֹוצא ּבׂשמים.מברכים עצי ּבֹורא ְְֲִֵֵֵֶַָָ

.Ê ריח הן, ואּלּו עליהן, מברכין אין טֹוב ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
רע, ריח להעביר העׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָטֹוב

זה, ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב אלא וריח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אחרים, לדברים הדינים נעשה פרטי כל הבאה בהלכה שיפורט .כפי

.Áעליהם:ּכיצד מברכים שאין הריחות סוגי הם מה ּבׂשמים - ְִֵַָ
זרה עבֹודה זרה,ׁשל עבודה לפני אותם ששמים ׁשעל - ּובׂשמים ְֲִֶֶַָָָָ
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ג  בורא :הלכה עליו מברך וכו' טחנו או שכבשו זית שמן
בשמים. הדין עצי שהוא כה), ס"ק רטז (סי' ברורה במשנה וכתב

בשמים', עצי 'בורא מברך כך לו שעשו העץ על שגדל פרי כל

מיני  'בורא רק אלא מברך אינו העץ, על גדל שאינו פרי אבל
בורא .בשמים' עליו מברך המשחה שמן כעין שבשמו שמן

בשמים. בשמים מיני בעצי ּבשמו שאם כתב, ס"ו) (שם ִובשו"ע

'בורא  מברך בשמים בעשבי ּבשמו ואם בשמים', עצי 'בורא ִמברך
מיני  'בורא מברך ועשבים עצים עם ּבשמו ואם בשמים', ִעשבי

יש .בשמים' הבשמים, את והוציאו סיננו שאם (שם) השו"ע כתב
כלל, מברך שאינו אומרים ויש ערב', שמן 'בורא שמברך אומרים

כתב  אמנם לספק. להיכנס ולא בו להריח שלא להיזהר ויש
על  להחמיר רוצה שאינו שמי לב), ס"ק (שם ברורה במשנה

בשמים'. מיני 'בורא ולברך להריח לכתחילה יכול עצמו,

ד  עשב.:הלכה שהוא ובושם עץ שהוא בושם לפניו היו
בשמים, סוגי שלשה לפניו היו שאם כתב, ס"י) רטז (סי' ובשו"ע
ומיני  עשב שהוא ובושם עץ שהוא בושם לפניו שהיו דהיינו,

עצמו. בפני אחד כל על יברך בשמים,

לעצמו. זה ועל לעצמו זה על (שם מברך ברורה במשנה וכתב
כך  העשב את פוטרת בשמים עצי ברכת שאין  שכמו לט), ס"ק

העץ  את פוטרת בשמים עשבי ברכת (סדר .אין הרב בשו"ע כתב

בשמים  עצי ברכת להקדים שטוב ס"ז), פי"א הנהנין ברכות
לברכה], מוקדם הוא הדס ביניהם יש [ואם בשמים עשבי לברכת
להקדים  צריך בשמים, מיני בורא שברכתו דבר גם לפניו יש ואם
(סי' ברמ"א עוד וראה בשמים. מיני לבורא בשמים עשבי ברכת
(שם), ברורה המשנה וכתב (סק"מ). ברורה ובמשנה ס"י) רטז

עליו. לברך יקדים יותר, עליו חביב מהם אחד שאם

ה  ויצא :הלכה נכנס ויצא נכנס וכו', בשם של לחנותו הנכנס
ופעם. פעם כל  על הוסיף,מברך ס"א) ריז סי (או"ח והשו"ע

לחזור  בדעתו היה אם אבל לחזור, בדעתו היה לא אם שדווקא
אחת. פעם רק מברך

ו  בשמים.:הלכה עצי בורא וכו' (סדר הוורד הרב בשו"ע וכתב
האילנות  על שגדלים הוורדים על שרק ה"ד), פי"א הנהנין ברכות
בקרקע  שגדלים אלו על אבל בשמים', עצי 'בורא מברכים
רטז  (סי' ברורה ובמשנה בשמים'. עשבי 'בורא עליהם מברכים
יברך  לשנה, משנה מתקיים שאם הגר"א, בשם הביא יז) ס"ק

בשמים'. עצי 'בורא

ח  ערוה.:הלכה שעל ס"ק בשמים ריז (סי' ברורה ובמשנה
באשה  רק ולא בפנויה גם שאסרו מהאחרונים שיש הביא, טז)
שגם  שכתבו ויש שאסור, ודאי נידה ובפנויה עליו, ערוה שהיא

zekxa zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

העריֹות מן עליו,ערוה האסורה אשה על שמונחים בשמים היינו - ְֲִֶָָָ
מקרובותיו, אחת להריח כגון ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָאין

מתיםּבהן. ׁשל של -ּבׂשמים הרע הריח את להעביר שנועדו ְִִֵֶֶָָ
הּכּסאהמת, ּבית ׁשל של ּובׂשמים הרע הריח את שמעבירים - ְִִֵֵֶַָ

הכסא, הּזהמה בית את להעביר העׂשּוי אין מהידיים,וׁשמן ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, רעה אתלהעבירכדי מברכין ולא ריח ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

בהם. להריח ריח מגמרכדי ומעלים האש על שמונחים [בשמים ְָֻ
הּבגדיםנעים] ואת הּכלים את ּבֹו כלים ׁשּמגּמרין ששמים - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

טוב, ריח בהם שייכנס כדי המוגמר מעל מברכין ובגדים ְְִֵָאין
מגמר ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא לפי כדי עליו, אלא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ובבגדים. בכלים הריח הּמגמריןשייכנס ּבבגדים הּמריח -וכן ְְְִִִִֵֵַַַָָֻ
הבשמים  של הריח את מברשקיבלו של אינֹו שהריח ואפילו ְֵֵָ

אותו, שיריחו כדי נעשה ּבׂשםהבגדים עּקר ׁשם ׁשאין -לפי ְִִֵֶֶַָֹ
שם, נמצאים אינם עצמם עּקרשהבשמים ּבלא ריח וכיון אּלא ְִֵֶַָָֹ

עליו, מברכים אין עיקר לו אין אם כך, כל הגוף צורך אינו שריח

שנהנה  פי על .אף

.Ëׁש ּגֹוייםנמצאים ּבׂשמים ׁשל שהגויים ּבמסּבה במקום - ְְִִִִֶֶָָ
לשתות, או לאכול עליהם,יושבים מברכין ׁשּסתם כיוןאין ְְְֲִֵֵֶֶָָ

זרה. לעבֹודה ּגֹויים לּכרמסּבת חּוץ מהּל עיר]היה -] ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
טֹוב ריח גויים והריח ממסיבת מגיע הריח אם מסופק והוא ְִֵֵַַ

לברך, וצריך מיהודים מגיע זה שמא או עליו מברכים ִאם ואין
מברהם העיראנשי רב אינֹו אחרי ּגֹויים, שהולכים כיון ְִִֵֵָָֹ

גויים, ממסיבת הגיע שהריח ונוקטים רבהרוב העיר ואם אנשי ְִֹ

מברהם  ישראלים יׂשראל, שהם הרוב אחרי שהולכים כיון ְְִֵֵָָ

זרה. לעבודה נעשה לא שזה ונוקטים

עליו מברכין ׁשאין ּבריח עליו ׁשּמברכין ריח כגון נתערב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הקודמת] [בהלכה לעיל מהנזכרים הרב.אחד אחר הֹולכין ,ְִַַָֹ

ה'תשע"ה  טבת כ"ו קודש שבת יום

עשירי פרק 

אחרֹות‡. בפרקים ּברכֹות שנתבארו הנהנין ברכות מלבד ְֲֵָ
ברכותּדבריםכן ו הקודמים, שאינם לומר, ּבהן אחרים ׁשאין ְְִֵֶֶָָ
ברכות ּפתיחה [כעין בברוך בהם פותח שאינו והמצוות],- הנהנין ְִָ

חתימה שמונה ולא ברכות [כעין בברוך בהם מסיים שאינו - ְֲִָֹ
חכמים עשרה], אלו ּתּקנּו ודברים והֹודיה ברכות ׁשבח ּדר ְְֲִִֶֶֶַָָָ

הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו התפילה,להּקּב''ה, סוג תחת נכנסות שהן - ְְְְִִַַָָָ

ּכתבנּום תפילה.ׁשּכבר אּלּוהברכות ו בהלכות ּבית הם הּבֹונה : ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ּכלים והּקֹונה ואכילה]חדׁש תשמיש כלי או חדׁשים,[-בגדים ְֲִִֵֶַָָָ

לֹואםּבין ּבהןמירושהיׁש כלים ּכּיֹוצא או בית מכבר לו שיש - ֵֵֵֶַָ
עכשיו, שקנה למה לֹואםּביןו דומים ּברּומירושה,אין ,מבר ְֵֵֵָָ

והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחיינּו העֹולם מל אלהינּו ה' ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
הּזה. ְֶַַַלּזמן

חברֹו·. את הרֹואה יֹוםוכן ׁשלׁשים אותו לאחר ראה שלא ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ
ראהּו ואם ׁשהחיינּו. חברומבר את עׂשר - ׁשנים לאחר ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָ

אותו,חדׁש ראה מלשלא אלהינּו ה' אּתה ּברּו מבר ְֱֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
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אסור  נידה אשתו של שיש .בבשמים יז), ס"ק (שם עוד וכתב
אלא  עליה, אינם כשהבשמים אפילו שאסור שכתבו, מהאחרונים

השולחן  על עליהן .מונחים מברכין אין וכו' מתים של בשמים
להעבי  שנעשו רע .לפי ריח  ס"ב),ר ריז סי' (או"ח השו"ע וכתב

עשויים  שהם המיטה מעל הנמצאים הבשמים על נאמר זה שדין
לפני  ששמים הבשמים על אבל המת, של הסירחון את להעביר
[כדי  החיים בשביל אותם ששמים כיון לברך, צריך המיטה

(סק"ט)] משנ"ב וייהנו. אין .שיריחו וכו' הכסא בית של בשמים
עליהם. מברכים מברכים שאין סק"י), (שם ברורה במשנה וכתב

להריח. ומתכוון הכסא לבית מחוץ הולך אם אפילו עליהם
עליו  מברכין אין הבגדים ואת הכלים את בו שמגמרין מוגמר

מוגמר. של בעצמו להריח נעשה שלא במשנה לפי וכתב
להריח  וגם כליו לגמר מתכוון הוא שאם יד), ס"ק (שם ברורה

לריח. גם עומד שזה כיון עליו, לברך צריך בו,

א  חדשים.:הלכה כלים והקונה חדש בית וכתב הבונה
שהם  אלא חדשים אינם אם שגם ס"ג) רכג סי' (או"ח השו"ע

עליהם  מברך מעולם, שלו אלו היו שלא אצלו, והקונה .חדשים
חשובים,כלים. כלים על אלא לברך שאין ס"ו) (שם השו"ע וכתב

לברך, אין וגרביים חלוק כגון כך, כל חשובים שאינם דברים ועל
עני  הוא אם שגם כתב והרמ"א יברך. בהם ושמח עני הוא ואם

עליהם  יברך לו..לא אין בין בהן כיוצא לו יש והוסיף בין
מברך  וקנה, וחזר אלו דברים כעין קנה אם שגם (שם), .השו"ע

פי  על אף הבגד קניית בשעת לברך שיש ס"ד), (שם השו"ע כתב

הרב  בשו"ע כתב וכדומה, תיקון טעון הבגד אם אך לובשו. שאינו

לובשו  כאשר שיברך ס"ד) פי"ב הנהנין ברכות וכו'.(סדר מברך
וכו'. וקיימנו לובש שהחיינו שכאשר הוסיף, ס"ד) (שם והשו"ע

ברכת  (סדר הרב בשו"ע וכתב ערומים'. 'מלביש יברך  הבגד את

ללבשו  וטוב ומלכות. שם בלא לברך שנכון ס"ו), פי"ב הנהנין

ערומים  מלביש בברכת אותו ולפטור השחר ברכות לפני בבוקר

השחר. שבברכות

ב  שהחיינו.:הלכה מברך וכו' חברו את הרואה וכתב וכן

הרבה  עליו חביב אם רק כן שמברך ס"א), רכה סי' (או"ח השו"ע

בראייתו  וכו'.ושמח מברך וכו' עשר שנים לאחר ראהו ואם
המתים. מברך מחיה אינו שאז סק"ד), (שם ברורה המשנה וכתב

לשנה..שהחיינו  משנה המתחדש פרי הרמ"א הרואה וכתב

ומבאר  מברך. אינו בקרקע השנה כל שעומד ירק שעל ס"ו) (שם

כל  בקרקע גדל אם בין מברך שאינו יח), (ס"ק ברורה המשנה

השנה  כל בקרקע נשמר אם ובין ס"ו).השנה (שם הרמ"א כתב

בשנה  פעמיים המתחדש פרי על שהחיינו לברך בתחלת .שיש 
האכילה ראייתו. בשעת לברך שנהגו ס"ג), (שם השו"ע .וכתב

שהחיינו. וכו' ברוך סק''ט),מברך (שם ברורה המשנה וכתב

שלא  להיזהר ראוי מקום שמכל והוסיף רשות, אלא חובה שאינו

לבטלה.
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ערב' ׁשמן משאר 'ּבֹורא יותר מעולה ריח בהם ויש הואיל ֵֵֶֶָ
ׁשּכבׁשֹוהבשמים. זית ׁשמן לבדו אבל זית השמן את שכבש - ְֲִֶֶֶַָָ

ׁשּטחנֹו הזית אֹו את שטחן כלומר, נֹודף- ריחֹו ׁשחזר -עד ְֵֵֶֶַַָָ
טוב, ריח להפיץ חזר השמן כן ידי עצי ועל 'ּבֹורא עליו ְֲֵֵֵָָָמבר
ְִָּבׂשמים'.

הּמׁשחה  ׁשמן ּכעין ׁשּבׂשמֹו זמן ׁשמן השמן את שבישל היינו - ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
בשמים, מיני כמה עם ּבׂשמים'רב מיני 'ּבֹורא עליו כיון מבר ְְִִֵֵֵָָָָ

מינים. הרבה עם ׁשמןשנתבשל לפניו שטחנו הביאּו או שכבשו ְִֵֶֶָָ
הּׁשמן, את ּופֹוטר ההדס על מבר אין והדס, ששמן כיון ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָ

עצמו, מצד ריח לו יש ההדס כן שאין מה מעצמו, והטעם ריחו

הוא  השמן את פוטרת ההדס אחת שברכת ׁשּברכה ְְִֵֶַַָָמּפני
והּוא 'בורא לׁשניהן, ּבׂשמים'.ברכת עצי ְְְֲִִֵֵֶָ

ּבׂשם „. לפניו בשמים]היּו מין שברכתו עץממין ׁשהּוא[- ְֵֶֶָָָֹ
בשמים', עצי ׁשהּוא'בורא עשבי עׂשבממין ּובׂשם 'בורא שברכתו ֵֶֶֶֹ

מברבשמים', אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן אחד ּברּכת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאין

לעצמֹו. זה ועל לעצמֹו זה ייןעל לפניו הסעודה הביאּו אחר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
שתי  ה אֹוחזמבושם,וׁשמןה,לצורך ּבאת ו יד יין ה ימינֹו ׁשמן את ְְְְִִֵֶֶֶֶַ

הּיין על ּומבר יותר וׁשֹותהּותחלה ּבׂשמאלֹו, שהיין כיון ְְְִִֵֵַַַָֹ
הנאה, יותר ממנו לו שיש ּומריח חשוב הּׁשמן על ּומבר ְְִֵֵֵֶֶַַַָוחֹוזר

ו  כך ּבֹו, שבידו טחֹואחר השמן את מורח הּׁשּמׁש,- כיון ּבראׁש ְְַַָָֹ
מבושמות, בידיים לשוק יצא לעבירה,שאם ידיו שבישם בו יחשדו

ּתלמיד הּׁשּמׁש היה בראש חכמים,של ואם אותו טח אינו ְְֲִִִַַַָָָָ
אלא  ּבּכתל,השמש, שיצא טחֹו חכם לתלמיד הוא שגנאי כיון ֶַָֹ

לשוק  .מבושם

אם‰. ספק ׁשהּוא העץהואּדבר עצי מן 'בורא וברכתו ִִֵֵֶָָָָ

או האדמההואאםבשמים', בשמים',מן עשבי 'בורא וברכתו ֲִִָָָ
ּבׂשמים מיני ּבֹורא עליו כל מבר של כוללת ברכה שהיא כיון ְְִִֵֵֵָָָָ

הריח. בשמים]ּבׂשםמיני מין הרֹוכל [- כל ׁשערבֹו המוכר [סוחר ְֵֵֶֶָֹ
בשמים] הרּבהמיני כלומר,מּמינין שמעורבת - תרכובת שעשה ְִִִֵַ

עשב, שהם ומבשמים עץ שהם מיני מבשמים 'ּבֹורא עליו ְִֵֵֵָָָמבר
ּבּׂשםה ּבׂשמים'. ׁשל לחנּותֹו בשמים נכנס מוכר ּבּה- ׁשּיׁש ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

הרּבה  בשמים,מינין של רבים סוגים להריח,- מברוהתכוון ְְִִֵֵַָ
אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם יׁשב אם ּבׂשמים'. מיני ְִִִֵֵֵַַָָָָֻ'ּבֹורא

אּלא  הוא אחת.ברכהמבר דעתו ויצאלשם נכנסואם ואין ְְְִֵֶַַַָָָָ
ו  מיד ּופעםשוב נכנסלהיכנס ּפעם ּכל על מבר .שנכנס ויצא, ְְְִֵַַַַַַָָָָ

.Âוחילפי עשבי]הּׁשֹוׁשּנה נרד],הּמים[- שבולת מברכין [- ְְְְִִִֵַַַַָָ
ּבׂשמים עצי ּבֹורא וגבעולים עליהן ענפים מגדלים שהם כיון ְֲֲִֵֵֵֶָ

עץ. כמו ּגּנהגדולים ׁשל השרון,נרּגס חבצלת עליו - מברכים ְִֵֶַָ
ּבׂשמים, עצי מתקיים ּבֹורא הוא אותו שמשקים ידי שעל כיון ְֲִֵֵָ

עץ, כמו לשנה ׂשדה,נרגס ו משנה עליוׁשל עּׂשבי מברכים ּבֹורא ְְִֵֵֶֶָ
הבאה.ּבׂשמים לשנה נשאר ואינו כעשב מתייבש שהוא הּורד כיון ְִֶֶַָ

הּורד הוורדּומי מפרי היוצאים מים נוזל]-והּלבֹונה- [מין קטף ְְֵֶֶַַָ
העץ, משורשי ריח והּמצטּכישיוצא נותן שלו שהשרף עץ מין - ְְִַַַ

ּבהן,טוב, עליהםוכּיֹוצא ּבׂשמים.מברכים עצי ּבֹורא ְְֲִֵֵֵֶַָָ

.Ê ריח הן, ואּלּו עליהן, מברכין אין טֹוב ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
רע, ריח להעביר העׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָטֹוב

זה, ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב אלא וריח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אחרים, לדברים הדינים נעשה פרטי כל הבאה בהלכה שיפורט .כפי

.Áעליהם:ּכיצד מברכים שאין הריחות סוגי הם מה ּבׂשמים - ְִֵַָ
זרה עבֹודה זרה,ׁשל עבודה לפני אותם ששמים ׁשעל - ּובׂשמים ְֲִֶֶַָָָָ
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ג  בורא :הלכה עליו מברך וכו' טחנו או שכבשו זית שמן
בשמים. הדין עצי שהוא כה), ס"ק רטז (סי' ברורה במשנה וכתב

בשמים', עצי 'בורא מברך כך לו שעשו העץ על שגדל פרי כל

מיני  'בורא רק אלא מברך אינו העץ, על גדל שאינו פרי אבל
בורא .בשמים' עליו מברך המשחה שמן כעין שבשמו שמן

בשמים. בשמים מיני בעצי ּבשמו שאם כתב, ס"ו) (שם ִובשו"ע

'בורא  מברך בשמים בעשבי ּבשמו ואם בשמים', עצי 'בורא ִמברך
מיני  'בורא מברך ועשבים עצים עם ּבשמו ואם בשמים', ִעשבי

יש .בשמים' הבשמים, את והוציאו סיננו שאם (שם) השו"ע כתב
כלל, מברך שאינו אומרים ויש ערב', שמן 'בורא שמברך אומרים

כתב  אמנם לספק. להיכנס ולא בו להריח שלא להיזהר ויש
על  להחמיר רוצה שאינו שמי לב), ס"ק (שם ברורה במשנה

בשמים'. מיני 'בורא ולברך להריח לכתחילה יכול עצמו,

ד  עשב.:הלכה שהוא ובושם עץ שהוא בושם לפניו היו
בשמים, סוגי שלשה לפניו היו שאם כתב, ס"י) רטז (סי' ובשו"ע
ומיני  עשב שהוא ובושם עץ שהוא בושם לפניו שהיו דהיינו,

עצמו. בפני אחד כל על יברך בשמים,

לעצמו. זה ועל לעצמו זה על (שם מברך ברורה במשנה וכתב
כך  העשב את פוטרת בשמים עצי ברכת שאין  שכמו לט), ס"ק

העץ  את פוטרת בשמים עשבי ברכת (סדר .אין הרב בשו"ע כתב

בשמים  עצי ברכת להקדים שטוב ס"ז), פי"א הנהנין ברכות
לברכה], מוקדם הוא הדס ביניהם יש [ואם בשמים עשבי לברכת
להקדים  צריך בשמים, מיני בורא שברכתו דבר גם לפניו יש ואם
(סי' ברמ"א עוד וראה בשמים. מיני לבורא בשמים עשבי ברכת
(שם), ברורה המשנה וכתב (סק"מ). ברורה ובמשנה ס"י) רטז

עליו. לברך יקדים יותר, עליו חביב מהם אחד שאם

ה  ויצא :הלכה נכנס ויצא נכנס וכו', בשם של לחנותו הנכנס
ופעם. פעם כל  על הוסיף,מברך ס"א) ריז סי (או"ח והשו"ע

לחזור  בדעתו היה אם אבל לחזור, בדעתו היה לא אם שדווקא
אחת. פעם רק מברך

ו  בשמים.:הלכה עצי בורא וכו' (סדר הוורד הרב בשו"ע וכתב
האילנות  על שגדלים הוורדים על שרק ה"ד), פי"א הנהנין ברכות
בקרקע  שגדלים אלו על אבל בשמים', עצי 'בורא מברכים
רטז  (סי' ברורה ובמשנה בשמים'. עשבי 'בורא עליהם מברכים
יברך  לשנה, משנה מתקיים שאם הגר"א, בשם הביא יז) ס"ק

בשמים'. עצי 'בורא

ח  ערוה.:הלכה שעל ס"ק בשמים ריז (סי' ברורה ובמשנה
באשה  רק ולא בפנויה גם שאסרו מהאחרונים שיש הביא, טז)
שגם  שכתבו ויש שאסור, ודאי נידה ובפנויה עליו, ערוה שהיא

zekxa zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

העריֹות מן עליו,ערוה האסורה אשה על שמונחים בשמים היינו - ְֲִֶָָָ
מקרובותיו, אחת להריח כגון ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָאין

מתיםּבהן. ׁשל של -ּבׂשמים הרע הריח את להעביר שנועדו ְִִֵֶֶָָ
הּכּסאהמת, ּבית ׁשל של ּובׂשמים הרע הריח את שמעבירים - ְִִֵֵֶַָ

הכסא, הּזהמה בית את להעביר העׂשּוי אין מהידיים,וׁשמן ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, רעה אתלהעבירכדי מברכין ולא ריח ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

בהם. להריח ריח מגמרכדי ומעלים האש על שמונחים [בשמים ְָֻ
הּבגדיםנעים] ואת הּכלים את ּבֹו כלים ׁשּמגּמרין ששמים - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

טוב, ריח בהם שייכנס כדי המוגמר מעל מברכין ובגדים ְְִֵָאין
מגמר ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא לפי כדי עליו, אלא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ובבגדים. בכלים הריח הּמגמריןשייכנס ּבבגדים הּמריח -וכן ְְְִִִִֵֵַַַָָֻ
הבשמים  של הריח את מברשקיבלו של אינֹו שהריח ואפילו ְֵֵָ

אותו, שיריחו כדי נעשה ּבׂשםהבגדים עּקר ׁשם ׁשאין -לפי ְִִֵֶֶַָֹ
שם, נמצאים אינם עצמם עּקרשהבשמים ּבלא ריח וכיון אּלא ְִֵֶַָָֹ

עליו, מברכים אין עיקר לו אין אם כך, כל הגוף צורך אינו שריח

שנהנה  פי על .אף

.Ëׁש ּגֹוייםנמצאים ּבׂשמים ׁשל שהגויים ּבמסּבה במקום - ְְִִִִֶֶָָ
לשתות, או לאכול עליהם,יושבים מברכין ׁשּסתם כיוןאין ְְְֲִֵֵֶֶָָ

זרה. לעבֹודה ּגֹויים לּכרמסּבת חּוץ מהּל עיר]היה -] ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
טֹוב ריח גויים והריח ממסיבת מגיע הריח אם מסופק והוא ְִֵֵַַ

לברך, וצריך מיהודים מגיע זה שמא או עליו מברכים ִאם ואין
מברהם העיראנשי רב אינֹו אחרי ּגֹויים, שהולכים כיון ְִִֵֵָָֹ

גויים, ממסיבת הגיע שהריח ונוקטים רבהרוב העיר ואם אנשי ְִֹ

מברהם  ישראלים יׂשראל, שהם הרוב אחרי שהולכים כיון ְְִֵֵָָ

זרה. לעבודה נעשה לא שזה ונוקטים

עליו מברכין ׁשאין ּבריח עליו ׁשּמברכין ריח כגון נתערב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הקודמת] [בהלכה לעיל מהנזכרים הרב.אחד אחר הֹולכין ,ְִַַָֹ

ה'תשע"ה  טבת כ"ו קודש שבת יום

עשירי פרק 

אחרֹות‡. בפרקים ּברכֹות שנתבארו הנהנין ברכות מלבד ְֲֵָ
ברכותּדבריםכן ו הקודמים, שאינם לומר, ּבהן אחרים ׁשאין ְְִֵֶֶָָ
ברכות ּפתיחה [כעין בברוך בהם פותח שאינו והמצוות],- הנהנין ְִָ

חתימה שמונה ולא ברכות [כעין בברוך בהם מסיים שאינו - ְֲִָֹ
חכמים עשרה], אלו ּתּקנּו ודברים והֹודיה ברכות ׁשבח ּדר ְְֲִִֶֶֶַָָָ

הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו התפילה,להּקּב''ה, סוג תחת נכנסות שהן - ְְְְִִַַָָָ

ּכתבנּום תפילה.ׁשּכבר אּלּוהברכות ו בהלכות ּבית הם הּבֹונה : ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ּכלים והּקֹונה ואכילה]חדׁש תשמיש כלי או חדׁשים,[-בגדים ְֲִִֵֶַָָָ

לֹואםּבין ּבהןמירושהיׁש כלים ּכּיֹוצא או בית מכבר לו שיש - ֵֵֵֶַָ
עכשיו, שקנה למה לֹואםּביןו דומים ּברּומירושה,אין ,מבר ְֵֵֵָָ

והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחיינּו העֹולם מל אלהינּו ה' ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
הּזה. ְֶַַַלּזמן

חברֹו·. את הרֹואה יֹוםוכן ׁשלׁשים אותו לאחר ראה שלא ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ
ראהּו ואם ׁשהחיינּו. חברומבר את עׂשר - ׁשנים לאחר ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָ

אותו,חדׁש ראה מלשלא אלהינּו ה' אּתה ּברּו מבר ְֱֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
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אסור  נידה אשתו של שיש .בבשמים יז), ס"ק (שם עוד וכתב
אלא  עליה, אינם כשהבשמים אפילו שאסור שכתבו, מהאחרונים

השולחן  על עליהן .מונחים מברכין אין וכו' מתים של בשמים
להעבי  שנעשו רע .לפי ריח  ס"ב),ר ריז סי' (או"ח השו"ע וכתב

עשויים  שהם המיטה מעל הנמצאים הבשמים על נאמר זה שדין
לפני  ששמים הבשמים על אבל המת, של הסירחון את להעביר
[כדי  החיים בשביל אותם ששמים כיון לברך, צריך המיטה

(סק"ט)] משנ"ב וייהנו. אין .שיריחו וכו' הכסא בית של בשמים
עליהם. מברכים מברכים שאין סק"י), (שם ברורה במשנה וכתב

להריח. ומתכוון הכסא לבית מחוץ הולך אם אפילו עליהם
עליו  מברכין אין הבגדים ואת הכלים את בו שמגמרין מוגמר

מוגמר. של בעצמו להריח נעשה שלא במשנה לפי וכתב
להריח  וגם כליו לגמר מתכוון הוא שאם יד), ס"ק (שם ברורה

לריח. גם עומד שזה כיון עליו, לברך צריך בו,

א  חדשים.:הלכה כלים והקונה חדש בית וכתב הבונה
שהם  אלא חדשים אינם אם שגם ס"ג) רכג סי' (או"ח השו"ע

עליהם  מברך מעולם, שלו אלו היו שלא אצלו, והקונה .חדשים
חשובים,כלים. כלים על אלא לברך שאין ס"ו) (שם השו"ע וכתב

לברך, אין וגרביים חלוק כגון כך, כל חשובים שאינם דברים ועל
עני  הוא אם שגם כתב והרמ"א יברך. בהם ושמח עני הוא ואם

עליהם  יברך לו..לא אין בין בהן כיוצא לו יש והוסיף בין
מברך  וקנה, וחזר אלו דברים כעין קנה אם שגם (שם), .השו"ע

פי  על אף הבגד קניית בשעת לברך שיש ס"ד), (שם השו"ע כתב

הרב  בשו"ע כתב וכדומה, תיקון טעון הבגד אם אך לובשו. שאינו

לובשו  כאשר שיברך ס"ד) פי"ב הנהנין ברכות וכו'.(סדר מברך
וכו'. וקיימנו לובש שהחיינו שכאשר הוסיף, ס"ד) (שם והשו"ע

ברכת  (סדר הרב בשו"ע וכתב ערומים'. 'מלביש יברך  הבגד את

ללבשו  וטוב ומלכות. שם בלא לברך שנכון ס"ו), פי"ב הנהנין

ערומים  מלביש בברכת אותו ולפטור השחר ברכות לפני בבוקר

השחר. שבברכות

ב  שהחיינו.:הלכה מברך וכו' חברו את הרואה וכתב וכן

הרבה  עליו חביב אם רק כן שמברך ס"א), רכה סי' (או"ח השו"ע

בראייתו  וכו'.ושמח מברך וכו' עשר שנים לאחר ראהו ואם
המתים. מברך מחיה אינו שאז סק"ד), (שם ברורה המשנה וכתב

לשנה..שהחיינו  משנה המתחדש פרי הרמ"א הרואה וכתב

ומבאר  מברך. אינו בקרקע השנה כל שעומד ירק שעל ס"ו) (שם

כל  בקרקע גדל אם בין מברך שאינו יח), (ס"ק ברורה המשנה

השנה  כל בקרקע נשמר אם ובין ס"ו).השנה (שם הרמ"א כתב

בשנה  פעמיים המתחדש פרי על שהחיינו לברך בתחלת .שיש 
האכילה ראייתו. בשעת לברך שנהגו ס"ג), (שם השו"ע .וכתב

שהחיינו. וכו' ברוך סק''ט),מברך (שם ברורה המשנה וכתב

שלא  להיזהר ראוי מקום שמכל והוסיף רשות, אלא חובה שאינו

לבטלה.



zekxaקנו zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּמתים. מחּיה ּפרי העֹולם לׁשנה הרֹואה מּׁשנה הּמתחּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
בעונה  מתחדש אלא השנה בכל מתקיים שאינו עונתי הוא שהפרי -

ראּיתֹושלו, אותוּבתחּלת שרואה הראשונה בפעם מברך - ְְִִִַָ
ׁשהחיינּו וכו' הזה''ּברּו לזמן והגיענו .וקיימנו ֱֶֶָָ

טֹובה‚. ׁשמּועה המשמחת ׁשמע בשורה לו בישרו -מבר ְְֵַָָָָ
והּמטיב' הּטֹוב העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה הטוב -'ּברּו ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לאחרים  ומיטיב רעה.לו ׁשמּועה בשורה ׁשמע לו בישרו - ְַָָָָ
ּדּין המעציבה העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָֹמבר

הרעה על לבר אדם וחּיב האמתהאמת'. דיין ּבטֹובת ברוך ְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
הנפש נפׁש בשמחת ּבׂשמחה,- הּטֹובה על ׁשּמבר ּכדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

התורהׁשּנאמר מציווי הוא לכך המקור ה)- ו, ואהבּת'(דברים ְְֱֶֶַַָָ
ּובכלל  .'מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלהי ה' ְְְְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹֹאת

ּבּה ׁשּנצטּוינּו היתרה זֹו זה,אהבה ּבעת בפסוק ׁשאפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹו כןׁשּיצר פי על אף הרעה, ויׁשּבחמחמת ּבׂשמחה.לה'יֹודה ְְִִֵֶֶַַַָ

טֹובה „. אליו טובהּגיעה דבר לו קרה ׁשמּועה - ׁשּׁשמע אֹו ְִִֵֶַָָָָָ
מראים  ׁשהּדברים ּפי על אף הדברים טֹובה, שממציאות - ְְִִִֶַַַַָָ

זֹומסתבר עכשיוׁשּטֹובה לו לֹושנעשתה רעה,בעתידּתגרם ְִֶָָָֹ
והּמטיב. הּטֹוב אליו מבר נגעה אם לווכן שקרתה רעה - ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

רעה, ׁשמּועה ׁשמע מראין אֹו ׁשהּדברים ּפי על -אף ְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
מסתבר הדברים זֹושממציאות עכשיוׁשרעה לו ּגֹורמת שנעשתה ֶֶֶָָ

האמת'.טֹובה,בעתידלֹו 'ּדּין מברכין מבר ברכות ׁשאין את ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָ
והמטיב והטוב האמת להיֹות דברעל דיין ממה העתיד בהמשך ְִִֶַָ

עכשיו, אלואּלא שקרה ברכות עּתה,מברכים ׁשארע מה ולכן על ֵֶֶַַַָָָ
מברך  רעה הוא עכשיו ואם והמטיב הטוב מברך טובה היא עכשיו אם

רעה  תהיה והטובה הדברים יתהפכו שבהמשך פי על ואף האמת, דיין

טובה  תהיה .והרעה

ׂשדה‰. לֹו יׁש אם רּבים, ּגׁשמים מתברכת ירדּו שהיא ְְִִִֵֶַָָָ
היתהמהגשמים  ואם 'ׁשהחיינּו', וׁשל השדהמבר ׁשּלֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָ

אחריםאחרים ולאנשים לו משותפת בבעלות 'הּטֹוב - מבר ְֲִֵֵַָ
ה' ל אנחנּו 'מֹודים מבר ׂשדה, לֹו אין ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוהּמטיב'.

ּכל  על מלא אלהינּו פינּו ואּלּו לנּו, ׁשהֹורדּת וטּפה טּפה ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשבח  וׂשפתֹותינּו ּגּליו ּכהמֹון רּנה ּולׁשֹוננּו ּכּים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשירה
וידינּו וכּירח ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו הרקיע ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמרחבי
אנּו אין ּכאּילֹות, קּלֹות ורגלינּו ׁשמים ּכנׁשרי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָפרּוׂשֹות
מלּכנּו ׁשמ את ּולבר אלהינּו ה' ל להֹודֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָֹמסּפיקין
ּפעמים  רבבֹות רבבי ורב אלפים אלפי מאלף אחת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
מּמצרים  מּלפנים אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָהּטֹובֹות
זנּתנּו ּברעב ּפדיתנּו, עבדים מּבית אלהינּו, ה' ְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָֹּגאלּתנּו
מּלטּתנּו ּומּדבר הּצלּתנּו ּומחרב ּכלּכלּתנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובׂשבע

ּדּליתנּו רּבים רעים הרחקתנו],ּומחלאים [כלומר הגבהתנו - ֳִִִִִֵַָָָ
איברים  ּכן על ,חסדי עזבּונּו ולא רחמי עזרּונּו הּנה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹועד

ּבנּו בנו ׁשּפּלגּת חילקת ולׁשֹון - ּבאּפנּו ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אלהינּו, ה' ׁשמ את ויברכּו יֹודּו הן הן ּבפינּו ׂשמּת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר

הּתׁשּבחֹות'. אל ההֹודיֹות רב ה' אּתה ְֵַַַָָָָֹֻּברּו
.Âהּגׁשמים על מברכין בהלכה מאימתי שנתבארו הברכות את ְְְִִֵֵַַַָָָ

הארץהקודמת, על הּמים הגשמיםמּׁשּירּבּו ויעלּומחמת ְְֲִִִֶֶַַַַָָ
הּמים ּפני על הּמטר מן בשלולית אבעּבּועֹות יתקבצו שהמים - ְְֲִִֵַַַַַָָ

אבעבועות, בשלולית ייווצרו מהגשם טיפות עליהם ייפלו וכאשר

זה האבעּבּועֹות זהוילכּו אחת לקראת האבעבועות ויפגשו - ְְְְֲִֵֶֶַַָ
.בחברתה 

.Êלֹו לאדםאמרּו וירׁשּתֹו- אביו קיבלת מת מיתתו ידי ועל - ְְִִֵַָָ
ממנו, אחיםירושה עּמֹו יׁש עמו אם יחד הירושה את היורשים ִִִֵַ

האמת' 'ּדּין ּבּתחּלה אביו,מבר מיתת של הרעה הבשורה על ְְֱִֵֶַַַָָָ
ּכ האמתואחר דיין ברכת לאחר והּמטיב'- 'הּטֹוב על מבר ְְְִֵֵַַַַָָ

מאביו, שקיבל ׁשהחיינּוהירושה מבר אחים עּמֹו אין ְְֱִִִֵֵֶֶַָָואם
הירושה. כללוקצּבֹועל ּדבר- בשורות ׁשל על ברכות של - ְִֶָָ

ולאחריםטובות, לֹו ׁשהיא טֹובה שותפים ׁשּכל לו שהיו - ְֲִִֵֶֶַָָ
לו שקרתה לֹובטובה ׁשהיא וטֹובה והּמטיב, הּטֹוב ְְְִִֵֵֶַַָָמבר

זולבּדֹו לטובה שותפים עמו ׁשהחיינּו.ואין מבר ְְֱֵֶֶַָָ
.Áלהֹודֹות צריכין הודיה:ארּבעה ברכת לברך חֹולה - ְְְִִֶַָָ

שנתרפא ׁשּנתרּפה אסיר]וחבּוׁשממחלתו,- מּבית [- ׁשּיצא ְְִִֵֵֶֶַָָָ
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ג  טובה.:הלכה שמועה ברכות שמע (סדר הרב בשו"ע וכתב
אדם  על היא השמועה כאשר גם כן שמברך ס"ז) פי"ב  הנהנין
החביב  חברו או רבו או אביו [כגון בשמחתו שמח וליבו אחר

כנפשו]. עליו

ה  רבים.:הלכה גשמים כתב ירדו ס''אֿב) רכא (סי' השו"ע
המשנה  וכתב גשמים. עצירת מחמת בצער היו אם רק זו הלכה
הרבה  בהן שיש בארצות גם זו ברכה שמברך (סק"ב), ברורה
ובביה"ל  סק''א (שם עוד וכתב גשמים]. עצירת היתה [אם גשמים
גם  גשמים] מספיק אין כלל [שבדרך ישראל שבארץ אם), ד"ה
הגשם  על לברך שצריך לומר מקום יש גשמים עצירת אין אם
שבארץ  שכיון מיוחדת, גשמים עצירת היתה כשלא גם הראשון
רחמים  צריך ותמיד גשמים הרבה ואין גדול יובש יש ישראל
שמברך  ומסיק בזמנו. הגשם כשבא שמח אחד כל גשמים, שיבואו

ומלכות  שם הטוב .בלא מברך אחרים ושל שלו היתה ואם

וילדים והמטיב. שאשה סק''ד), רכא (סי' ברורה המשנה וכתב

לשותפים. נחשבים

ז  האמת.:הלכה דיין וכו' אביו מת לו הרב אמרו בשו"ע וכתב

יש  אם מישראל אדם כל שעל ס"ח), פי"ב הנהנין ברכות (סדר

מברך  כן גם חשוב אדם על וכן שאוהבו] [וכגון במיתתו צער לו

מנהג  זה בגדר שאינו מישראל אדם כל על אך ומלכות, בשם

ברורה  והמשנה ומלכות. שם בלי האמת' דיין 'ברוך לומר העולם

שמצטער  כשר אדם כל על לברך שצריך כתב, סק''ח) רכג (סי'

נכון. זה ואין ומלכות, שם ללא לברך שנוהגים כתב אך עליו.

חכם  תלמיד ועל עליהם להתאבל שצריך קרוביו על מקום ומכל

ומלכות. בשם הברכה שיאמר ודאי שמת

ח  להודות.:הלכה צריכין ס"ט)ארבעה ריט (סי' ובשו"ע

ויש  לו, שאירעו נסים שאר על גם לברך שיש אומרים שיש הביא,

zekxa zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הסוהר,האסּורים מבית הּים- בים]ויֹורדי בספינה שהפליג מי -] ְְֲִֵַָָ
ליבשה,ּכׁשּיעלּו מהים ּדרכים- ממקום והֹולכי שהלך מי - ְְְְֲִֵֶַָ

ליּׁשּובלמקום יישוב.ּכׁשּיּגיעּו מקום לשאר או לעיר ּוצריכין - ְְְִִִִֶַ
האנשים ארבעת עׂשרהלה'להֹודֹותאלו ּוׁשנים אנשיםּבפני ְְְֲִִֵַָָ

יהיו מהן העשרה מתוך חכמים],חכמים- תלמידי -ׁשּנאמר[- ֱֲִֵֶֶֶַָ
מהפסוק הוא זה, במעמד שיודה לכך לב)והמקור קז, (תהילים

וכיצד ' יהללּוהּו'. זקנים ּובמֹוׁשב עם ּבקהל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָוירֹוממּוהּו
ּביניהן עֹומד האנשיםמֹודה? מנין בין -' אּתה ּומבר ּברּו ְֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּגמלני  טֹובֹות לחּיבין הּגֹומל העֹולם מל אלהינּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה'
יגמל הּוא טֹוב ׁשּגמל' אֹומרים הּׁשֹומעים וכל ְְְְְְְִִִֶַָָָטֹוב',

תמיד סלה' טוב אותך יגמול הוא טוב שגמלך ה' -. ֶָ

.Ëּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ליׂשראלבעברהרֹואה המקום נּסים - ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
הים, בתוך עברו הּירּדןשישראל שישראל ּומעּברֹות המקום את - ְְְֵַַַ

הירדן, את בו העֹולם עברו מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר
וכן הּזה', ּבּמקֹום לאבֹותינּו נּסים זו ׁשעׂשה ברכה לברך יש ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

לרּביםעל נס ּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ישראל.ּכל עם לרוב אבל - ֲֲִֵֶַַָָָָָ
לּיחיד נס ּבֹו ׁשּנעׂשה לרבים,מקֹום הנס היה הּיחיד ולא אֹותֹו ֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבנֹוכן ו  ּובן הנס ּבנֹו לו שאירע מי של נכדו] ּכׁשרֹואה [- מבר ְְְְְֵֶֶֶָ
מקֹום הנסאֹותֹו בו מלשנעשה אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ֱֵֶֶַָָָֹ

נס  לאבי 'ׁשעׂשה אֹו הּזה', ּבּמקֹום נס לי ׁשעׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם
הּזה' הנס.ּבּמקֹום מקום את רואים נכדו או בנו ּגב אם הרֹואה ֶֶַַָָֹ

האריות אריֹות בור את לתוכו- דניאל האׁששהוכנס [-וכבׁשן ְְֲִֵַָָ
חנניה  אליו שנפלו לסיד] אבנים לשרוף אש בה שהוסקה גומא

ועזריה, העֹולם מישאל מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר

הּזה'.| ּבּמקֹום לּצּדיקים נס ׁשעֹובדין ׁשעׂשה מקֹום הרֹואה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר זרה, עבֹודה ְֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבֹו

רצֹונֹו'. לעֹוברי אּפים אר ׁשּנעקרה הרואה ׁשּנתן מקֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זרה  עבֹודה זרהאם,מּמּנּו העבודה ממנו שנעקרה ארץ המקום ֲִִֶֶֶָָָ

העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר הּוא, ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל
ואם מארצנּו', זרה עבֹודה המקוםׁשעקר לארץ אותו חּוצה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ואֹומר  הּזה', הּמקֹום מן זרה עבֹודה 'ׁשעקר מבר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּוא,
לארץ,ּבׁשּתיהן בחוצה וגם ישראל בארץ גם ׁשעקרּתּה- 'ּכׁשם ְְְֲִֵֵֶֶַָ

ה  לב מן ותׁשב הּמקֹומֹות, מּכל ּתעקר ּכ הּזה ּמקֹום ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
.'לעבד ְְְְֵֶָעֹובדיהן

.Èּביּׁשּובן יׂשראל ּבּתי מיושבים הרֹואה ישראל עם כאשר - ְְִִֵֵֶָָָָ
מּציב בארצם, העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר

אלמנה' אלמנה ּגבּול לאומה השייך המקום את [במקומו] מעמיד - ְְַָָ
לעפר. ושחה שנחרבו ּבחרּבנןשחרבה ישראל בתי הרואה -מבר ְְְֵָָָֻ

האמת'.| ה''ּדּין אּתה ּברּו' מבר יׂשראל, קברי הרֹואה ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבּדין, אתכם וזן ּבּדין, אתכם יצר אׁשר העֹולם מל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו
להקים  ועתיד ּבּדין, אתכם והמית ּבּדין, אתכם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוכלּכל
מחּיה  ה' אּתה ּברּו ּבּדין, הּבא העֹולם לחּיי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם

ִֵַהּמתים'.

.‡Èּכאחד אדם ּבני אלף מאֹות ׁשׁש אותם הרֹואה שראה - ְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הםיחדיו, ּגֹויים האנשים,אם אותם הפסוקאֹומר- (ירמיהו את ִִֵֵ
יב) חפרהנ, מאד אּמכם מבושה]'ּבֹוׁשה פניה את החביאה -] ְְְִֶָָָֹ
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לברך  וטוב אלו, מקרים ארבעה על רק אלא לברך שאין הסוברים
הנהנין  ברכות (סדר הרב בשו"ע וכתב ומלכות. שם הזכרת בלא

סכנת  חשש בהם שהיה הנסים כל על לברך שנהגו ס"ז) פי"ג
שנתרפה..נפשות  מברך חולה שהחולה ס"ח), (שם בשו"ע וכתב

צריך  למטה עלה אם גם אלא במחלתו, סכנה היתה לא אם גם

לברך  שאין כתב הרמ"א אך סכנה.לברך. בה שיש מחלה על רק
משלושה  יותר למיטה שעלה שכל ס"ו) (שם הרב השו"ע ופסק

לברך  יש האסורים..ימים מבית שיצא הרב וחבוש בשו"ע וכתב
אם  וגם נפשות, עסקי על חבוש על רק  לברך שאין ס"ב), (שם

מברך  ברזל בכבלי מעונה היה אם ממון עסקי על והולכי .חבוש
ליישוב. כשיגיעו שבאשכנז דרכים ס"ז), (שם השו"ע וכתב

מצויה. שם שהסכנה במדבריות הלכו אם רק לברך נוהגים

סכנה. בחזקת הדרכים שכל הדרכים, כל על לברך נוהגים ובספרד
מקום  הוא כן אם אלא יברך לא מפרסה פחות הלך אם אך

ביותר  בסכנה עשרה..שמוחזק בפני להודות בירך וצריכין ואם

שיצא  האומרים שיש ס"ג) (שם השו"ע כתב עשרה, בפני שלא
בלי  עשרה בפני נוספת פעם שיברך וטוב יצא, שלא הסוברים ויש

ומלכות  חכמים..שם מהן לא ושנים שאם (שם), השו"ע וכתב

בלעדיהם  יברך חכמים שני ס"ד),.מצויים (שם הרב בשו"ע כתב
אם  אך הגומל, ברכת לברך יכול חברו בהצלת בליבו שמח שאם
השלום  מפני לברך רוצה ואם יברך. לא בכך בליבו שמח אינו
שנכון  כתב, יח) (ס"ק ברורה ובמשנה ומלכות. שם ללא יברך

בלבד. ורבו אביו על אלא חברו, הצלת על לברך ולא להיזהר

ט  כמה :הלכה לו שנעשו שמי ס"ה) ריח סי' (או"ח השו"ע כתב
בברכה  יכליל מהנסים אחד לו שנעשה למקום מגיע  כאשר נסים

לו  שאירעו האחרים הנסים את מברך..גם בנו ובן וכתב ובנו
ברכות השו"ע  בסדר וכתב מברכים. ירכו יוצאי שכל ס"ד) (שם

לברך  להם יש הנס קודם נולדו אם שאפילו ס"א) (פי''ג .הנהנין
אלא  לברך שאין אומרים שיש זה, על הביא ס"ט) (שם השו"ע
נס  על גם לברך שיש האומרים ויש הטבע, מן שלמעלה נס על
להינצל  דרך לו הזמין וה' סכנה במקום שהיה הטבע, בדרך שהיה

ומלכות  שם הזכרת בלא לברך וטוב מקום .ממנה, הרואה
וכו'. מברך זרה עבודה בו ס"א)שעובדין רכד (סי' הרמ"א וכתב

(סק"ג) ברורה במשנה וביאר זו. ברכה מברכים אין שבימינו
תמיד. אותם ורואים ביניהם חיים שאנו כיון הוא שטעמו

י  בישובן.:הלכה ישראל בתי (סדר הרואה הרב בשו"ע וכתב
כנסת  בתי על רק זו ברכה לברך שנהגו סי"א) פי"ג הנהנין ברכות
שנהגו  כתב, יד) ס"ק רכד (סי' ברורה והמשנה בהם. שמתפללים
יש  הזה שבזמן עוד, וכתב ובתיקונם. ביופיים הם כאשר רק לברך

ומלכות. שם בלא לברכה

יא  מאו :הלכה שש הם הרואה ישראל ואם וכו' אלף ת
ישראל. רואה ובארץ אם בין חילק לא ס"ה) רכד (סי' ובשו"ע

המקומות  בשאר או ישראל שנתן .בארץ מברך ישראל חכמי
מכבודו  שנתן מברך ישראל מלכי וכו' ליראיו מחכמתו

מברך ליראיו. ישראל חכמי שעל פסק ס"וֿח) (שם ובשו"ע
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הּמתים. מחּיה ּפרי העֹולם לׁשנה הרֹואה מּׁשנה הּמתחּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
בעונה  מתחדש אלא השנה בכל מתקיים שאינו עונתי הוא שהפרי -

ראּיתֹושלו, אותוּבתחּלת שרואה הראשונה בפעם מברך - ְְִִִַָ
ׁשהחיינּו וכו' הזה''ּברּו לזמן והגיענו .וקיימנו ֱֶֶָָ

טֹובה‚. ׁשמּועה המשמחת ׁשמע בשורה לו בישרו -מבר ְְֵַָָָָ
והּמטיב' הּטֹוב העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה הטוב -'ּברּו ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לאחרים  ומיטיב רעה.לו ׁשמּועה בשורה ׁשמע לו בישרו - ְַָָָָ
ּדּין המעציבה העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָֹמבר

הרעה על לבר אדם וחּיב האמתהאמת'. דיין ּבטֹובת ברוך ְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
הנפש נפׁש בשמחת ּבׂשמחה,- הּטֹובה על ׁשּמבר ּכדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

התורהׁשּנאמר מציווי הוא לכך המקור ה)- ו, ואהבּת'(דברים ְְֱֶֶַַָָ
ּובכלל  .'מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלהי ה' ְְְְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹֹאת

ּבּה ׁשּנצטּוינּו היתרה זֹו זה,אהבה ּבעת בפסוק ׁשאפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹו כןׁשּיצר פי על אף הרעה, ויׁשּבחמחמת ּבׂשמחה.לה'יֹודה ְְִִֵֶֶַַַָ

טֹובה „. אליו טובהּגיעה דבר לו קרה ׁשמּועה - ׁשּׁשמע אֹו ְִִֵֶַָָָָָ
מראים  ׁשהּדברים ּפי על אף הדברים טֹובה, שממציאות - ְְִִִֶַַַַָָ

זֹומסתבר עכשיוׁשּטֹובה לו לֹושנעשתה רעה,בעתידּתגרם ְִֶָָָֹ
והּמטיב. הּטֹוב אליו מבר נגעה אם לווכן שקרתה רעה - ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

רעה, ׁשמּועה ׁשמע מראין אֹו ׁשהּדברים ּפי על -אף ְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
מסתבר הדברים זֹושממציאות עכשיוׁשרעה לו ּגֹורמת שנעשתה ֶֶֶָָ

האמת'.טֹובה,בעתידלֹו 'ּדּין מברכין מבר ברכות ׁשאין את ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָ
והמטיב והטוב האמת להיֹות דברעל דיין ממה העתיד בהמשך ְִִֶַָ

עכשיו, אלואּלא שקרה ברכות עּתה,מברכים ׁשארע מה ולכן על ֵֶֶַַַָָָ
מברך  רעה הוא עכשיו ואם והמטיב הטוב מברך טובה היא עכשיו אם

רעה  תהיה והטובה הדברים יתהפכו שבהמשך פי על ואף האמת, דיין

טובה  תהיה .והרעה

ׂשדה‰. לֹו יׁש אם רּבים, ּגׁשמים מתברכת ירדּו שהיא ְְִִִֵֶַָָָ
היתהמהגשמים  ואם 'ׁשהחיינּו', וׁשל השדהמבר ׁשּלֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָ

אחריםאחרים ולאנשים לו משותפת בבעלות 'הּטֹוב - מבר ְֲִֵֵַָ
ה' ל אנחנּו 'מֹודים מבר ׂשדה, לֹו אין ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוהּמטיב'.

ּכל  על מלא אלהינּו פינּו ואּלּו לנּו, ׁשהֹורדּת וטּפה טּפה ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשבח  וׂשפתֹותינּו ּגּליו ּכהמֹון רּנה ּולׁשֹוננּו ּכּים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשירה
וידינּו וכּירח ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו הרקיע ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמרחבי
אנּו אין ּכאּילֹות, קּלֹות ורגלינּו ׁשמים ּכנׁשרי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָפרּוׂשֹות
מלּכנּו ׁשמ את ּולבר אלהינּו ה' ל להֹודֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָֹמסּפיקין
ּפעמים  רבבֹות רבבי ורב אלפים אלפי מאלף אחת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
מּמצרים  מּלפנים אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָהּטֹובֹות
זנּתנּו ּברעב ּפדיתנּו, עבדים מּבית אלהינּו, ה' ְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָֹּגאלּתנּו
מּלטּתנּו ּומּדבר הּצלּתנּו ּומחרב ּכלּכלּתנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובׂשבע

ּדּליתנּו רּבים רעים הרחקתנו],ּומחלאים [כלומר הגבהתנו - ֳִִִִִֵַָָָ
איברים  ּכן על ,חסדי עזבּונּו ולא רחמי עזרּונּו הּנה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹועד

ּבנּו בנו ׁשּפּלגּת חילקת ולׁשֹון - ּבאּפנּו ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אלהינּו, ה' ׁשמ את ויברכּו יֹודּו הן הן ּבפינּו ׂשמּת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר

הּתׁשּבחֹות'. אל ההֹודיֹות רב ה' אּתה ְֵַַַָָָָֹֻּברּו
.Âהּגׁשמים על מברכין בהלכה מאימתי שנתבארו הברכות את ְְְִִֵֵַַַָָָ

הארץהקודמת, על הּמים הגשמיםמּׁשּירּבּו ויעלּומחמת ְְֲִִִֶֶַַַַָָ
הּמים ּפני על הּמטר מן בשלולית אבעּבּועֹות יתקבצו שהמים - ְְֲִִֵַַַַַָָ

אבעבועות, בשלולית ייווצרו מהגשם טיפות עליהם ייפלו וכאשר

זה האבעּבּועֹות זהוילכּו אחת לקראת האבעבועות ויפגשו - ְְְְֲִֵֶֶַַָ
.בחברתה 

.Êלֹו לאדםאמרּו וירׁשּתֹו- אביו קיבלת מת מיתתו ידי ועל - ְְִִֵַָָ
ממנו, אחיםירושה עּמֹו יׁש עמו אם יחד הירושה את היורשים ִִִֵַ

האמת' 'ּדּין ּבּתחּלה אביו,מבר מיתת של הרעה הבשורה על ְְֱִֵֶַַַָָָ
ּכ האמתואחר דיין ברכת לאחר והּמטיב'- 'הּטֹוב על מבר ְְְִֵֵַַַַָָ

מאביו, שקיבל ׁשהחיינּוהירושה מבר אחים עּמֹו אין ְְֱִִִֵֵֶֶַָָואם
הירושה. כללוקצּבֹועל ּדבר- בשורות ׁשל על ברכות של - ְִֶָָ

ולאחריםטובות, לֹו ׁשהיא טֹובה שותפים ׁשּכל לו שהיו - ְֲִִֵֶֶַָָ
לו שקרתה לֹובטובה ׁשהיא וטֹובה והּמטיב, הּטֹוב ְְְִִֵֵֶַַָָמבר

זולבּדֹו לטובה שותפים עמו ׁשהחיינּו.ואין מבר ְְֱֵֶֶַָָ
.Áלהֹודֹות צריכין הודיה:ארּבעה ברכת לברך חֹולה - ְְְִִֶַָָ

שנתרפא ׁשּנתרּפה אסיר]וחבּוׁשממחלתו,- מּבית [- ׁשּיצא ְְִִֵֵֶֶַָָָ
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ג  טובה.:הלכה שמועה ברכות שמע (סדר הרב בשו"ע וכתב
אדם  על היא השמועה כאשר גם כן שמברך ס"ז) פי"ב  הנהנין
החביב  חברו או רבו או אביו [כגון בשמחתו שמח וליבו אחר

כנפשו]. עליו

ה  רבים.:הלכה גשמים כתב ירדו ס''אֿב) רכא (סי' השו"ע
המשנה  וכתב גשמים. עצירת מחמת בצער היו אם רק זו הלכה
הרבה  בהן שיש בארצות גם זו ברכה שמברך (סק"ב), ברורה
ובביה"ל  סק''א (שם עוד וכתב גשמים]. עצירת היתה [אם גשמים
גם  גשמים] מספיק אין כלל [שבדרך ישראל שבארץ אם), ד"ה
הגשם  על לברך שצריך לומר מקום יש גשמים עצירת אין אם
שבארץ  שכיון מיוחדת, גשמים עצירת היתה כשלא גם הראשון
רחמים  צריך ותמיד גשמים הרבה ואין גדול יובש יש ישראל
שמברך  ומסיק בזמנו. הגשם כשבא שמח אחד כל גשמים, שיבואו

ומלכות  שם הטוב .בלא מברך אחרים ושל שלו היתה ואם

וילדים והמטיב. שאשה סק''ד), רכא (סי' ברורה המשנה וכתב

לשותפים. נחשבים

ז  האמת.:הלכה דיין וכו' אביו מת לו הרב אמרו בשו"ע וכתב

יש  אם מישראל אדם כל שעל ס"ח), פי"ב הנהנין ברכות (סדר

מברך  כן גם חשוב אדם על וכן שאוהבו] [וכגון במיתתו צער לו

מנהג  זה בגדר שאינו מישראל אדם כל על אך ומלכות, בשם

ברורה  והמשנה ומלכות. שם בלי האמת' דיין 'ברוך לומר העולם

שמצטער  כשר אדם כל על לברך שצריך כתב, סק''ח) רכג (סי'

נכון. זה ואין ומלכות, שם ללא לברך שנוהגים כתב אך עליו.

חכם  תלמיד ועל עליהם להתאבל שצריך קרוביו על מקום ומכל

ומלכות. בשם הברכה שיאמר ודאי שמת

ח  להודות.:הלכה צריכין ס"ט)ארבעה ריט (סי' ובשו"ע

ויש  לו, שאירעו נסים שאר על גם לברך שיש אומרים שיש הביא,

zekxa zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הסוהר,האסּורים מבית הּים- בים]ויֹורדי בספינה שהפליג מי -] ְְֲִֵַָָ
ליבשה,ּכׁשּיעלּו מהים ּדרכים- ממקום והֹולכי שהלך מי - ְְְְֲִֵֶַָ

ליּׁשּובלמקום יישוב.ּכׁשּיּגיעּו מקום לשאר או לעיר ּוצריכין - ְְְִִִִֶַ
האנשים ארבעת עׂשרהלה'להֹודֹותאלו ּוׁשנים אנשיםּבפני ְְְֲִִֵַָָ

יהיו מהן העשרה מתוך חכמים],חכמים- תלמידי -ׁשּנאמר[- ֱֲִֵֶֶֶַָ
מהפסוק הוא זה, במעמד שיודה לכך לב)והמקור קז, (תהילים

וכיצד ' יהללּוהּו'. זקנים ּובמֹוׁשב עם ּבקהל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָוירֹוממּוהּו
ּביניהן עֹומד האנשיםמֹודה? מנין בין -' אּתה ּומבר ּברּו ְֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּגמלני  טֹובֹות לחּיבין הּגֹומל העֹולם מל אלהינּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה'
יגמל הּוא טֹוב ׁשּגמל' אֹומרים הּׁשֹומעים וכל ְְְְְְְִִִֶַָָָטֹוב',

תמיד סלה' טוב אותך יגמול הוא טוב שגמלך ה' -. ֶָ

.Ëּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ליׂשראלבעברהרֹואה המקום נּסים - ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
הים, בתוך עברו הּירּדןשישראל שישראל ּומעּברֹות המקום את - ְְְֵַַַ

הירדן, את בו העֹולם עברו מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר
וכן הּזה', ּבּמקֹום לאבֹותינּו נּסים זו ׁשעׂשה ברכה לברך יש ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

לרּביםעל נס ּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ישראל.ּכל עם לרוב אבל - ֲֲִֵֶַַָָָָָ
לּיחיד נס ּבֹו ׁשּנעׂשה לרבים,מקֹום הנס היה הּיחיד ולא אֹותֹו ֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבנֹוכן ו  ּובן הנס ּבנֹו לו שאירע מי של נכדו] ּכׁשרֹואה [- מבר ְְְְְֵֶֶֶָ
מקֹום הנסאֹותֹו בו מלשנעשה אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ֱֵֶֶַָָָֹ

נס  לאבי 'ׁשעׂשה אֹו הּזה', ּבּמקֹום נס לי ׁשעׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם
הּזה' הנס.ּבּמקֹום מקום את רואים נכדו או בנו ּגב אם הרֹואה ֶֶַַָָֹ

האריות אריֹות בור את לתוכו- דניאל האׁששהוכנס [-וכבׁשן ְְֲִֵַָָ
חנניה  אליו שנפלו לסיד] אבנים לשרוף אש בה שהוסקה גומא

ועזריה, העֹולם מישאל מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר

הּזה'.| ּבּמקֹום לּצּדיקים נס ׁשעֹובדין ׁשעׂשה מקֹום הרֹואה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר זרה, עבֹודה ְֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבֹו

רצֹונֹו'. לעֹוברי אּפים אר ׁשּנעקרה הרואה ׁשּנתן מקֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זרה  עבֹודה זרהאם,מּמּנּו העבודה ממנו שנעקרה ארץ המקום ֲִִֶֶֶָָָ

העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר הּוא, ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל
ואם מארצנּו', זרה עבֹודה המקוםׁשעקר לארץ אותו חּוצה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ואֹומר  הּזה', הּמקֹום מן זרה עבֹודה 'ׁשעקר מבר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּוא,
לארץ,ּבׁשּתיהן בחוצה וגם ישראל בארץ גם ׁשעקרּתּה- 'ּכׁשם ְְְֲִֵֵֶֶַָ

ה  לב מן ותׁשב הּמקֹומֹות, מּכל ּתעקר ּכ הּזה ּמקֹום ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
.'לעבד ְְְְֵֶָעֹובדיהן

.Èּביּׁשּובן יׂשראל ּבּתי מיושבים הרֹואה ישראל עם כאשר - ְְִִֵֵֶָָָָ
מּציב בארצם, העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר

אלמנה' אלמנה ּגבּול לאומה השייך המקום את [במקומו] מעמיד - ְְַָָ
לעפר. ושחה שנחרבו ּבחרּבנןשחרבה ישראל בתי הרואה -מבר ְְְֵָָָֻ

האמת'.| ה''ּדּין אּתה ּברּו' מבר יׂשראל, קברי הרֹואה ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבּדין, אתכם וזן ּבּדין, אתכם יצר אׁשר העֹולם מל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו
להקים  ועתיד ּבּדין, אתכם והמית ּבּדין, אתכם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוכלּכל
מחּיה  ה' אּתה ּברּו ּבּדין, הּבא העֹולם לחּיי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם

ִֵַהּמתים'.

.‡Èּכאחד אדם ּבני אלף מאֹות ׁשׁש אותם הרֹואה שראה - ְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הםיחדיו, ּגֹויים האנשים,אם אותם הפסוקאֹומר- (ירמיהו את ִִֵֵ
יב) חפרהנ, מאד אּמכם מבושה]'ּבֹוׁשה פניה את החביאה -] ְְְִֶָָָֹ
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לברך  וטוב אלו, מקרים ארבעה על רק אלא לברך שאין הסוברים
הנהנין  ברכות (סדר הרב בשו"ע וכתב ומלכות. שם הזכרת בלא

סכנת  חשש בהם שהיה הנסים כל על לברך שנהגו ס"ז) פי"ג
שנתרפה..נפשות  מברך חולה שהחולה ס"ח), (שם בשו"ע וכתב

צריך  למטה עלה אם גם אלא במחלתו, סכנה היתה לא אם גם

לברך  שאין כתב הרמ"א אך סכנה.לברך. בה שיש מחלה על רק
משלושה  יותר למיטה שעלה שכל ס"ו) (שם הרב השו"ע ופסק

לברך  יש האסורים..ימים מבית שיצא הרב וחבוש בשו"ע וכתב
אם  וגם נפשות, עסקי על חבוש על רק  לברך שאין ס"ב), (שם

מברך  ברזל בכבלי מעונה היה אם ממון עסקי על והולכי .חבוש
ליישוב. כשיגיעו שבאשכנז דרכים ס"ז), (שם השו"ע וכתב

מצויה. שם שהסכנה במדבריות הלכו אם רק לברך נוהגים

סכנה. בחזקת הדרכים שכל הדרכים, כל על לברך נוהגים ובספרד
מקום  הוא כן אם אלא יברך לא מפרסה פחות הלך אם אך

ביותר  בסכנה עשרה..שמוחזק בפני להודות בירך וצריכין ואם

שיצא  האומרים שיש ס"ג) (שם השו"ע כתב עשרה, בפני שלא
בלי  עשרה בפני נוספת פעם שיברך וטוב יצא, שלא הסוברים ויש

ומלכות  חכמים..שם מהן לא ושנים שאם (שם), השו"ע וכתב

בלעדיהם  יברך חכמים שני ס"ד),.מצויים (שם הרב בשו"ע כתב
אם  אך הגומל, ברכת לברך יכול חברו בהצלת בליבו שמח שאם
השלום  מפני לברך רוצה ואם יברך. לא בכך בליבו שמח אינו
שנכון  כתב, יח) (ס"ק ברורה ובמשנה ומלכות. שם ללא יברך

בלבד. ורבו אביו על אלא חברו, הצלת על לברך ולא להיזהר

ט  כמה :הלכה לו שנעשו שמי ס"ה) ריח סי' (או"ח השו"ע כתב
בברכה  יכליל מהנסים אחד לו שנעשה למקום מגיע  כאשר נסים

לו  שאירעו האחרים הנסים את מברך..גם בנו ובן וכתב ובנו
ברכות השו"ע  בסדר וכתב מברכים. ירכו יוצאי שכל ס"ד) (שם

לברך  להם יש הנס קודם נולדו אם שאפילו ס"א) (פי''ג .הנהנין
אלא  לברך שאין אומרים שיש זה, על הביא ס"ט) (שם השו"ע
נס  על גם לברך שיש האומרים ויש הטבע, מן שלמעלה נס על
להינצל  דרך לו הזמין וה' סכנה במקום שהיה הטבע, בדרך שהיה

ומלכות  שם הזכרת בלא לברך וטוב מקום .ממנה, הרואה
וכו'. מברך זרה עבודה בו ס"א)שעובדין רכד (סי' הרמ"א וכתב

(סק"ג) ברורה במשנה וביאר זו. ברכה מברכים אין שבימינו
תמיד. אותם ורואים ביניהם חיים שאנו כיון הוא שטעמו

י  בישובן.:הלכה ישראל בתי (סדר הרואה הרב בשו"ע וכתב
כנסת  בתי על רק זו ברכה לברך שנהגו סי"א) פי"ג הנהנין ברכות
שנהגו  כתב, יד) ס"ק רכד (סי' ברורה והמשנה בהם. שמתפללים
יש  הזה שבזמן עוד, וכתב ובתיקונם. ביופיים הם כאשר רק לברך

ומלכות. שם בלא לברכה

יא  מאו :הלכה שש הם הרואה ישראל ואם וכו' אלף ת
ישראל. רואה ובארץ אם בין חילק לא ס"ה) רכד (סי' ובשו"ע

המקומות  בשאר או ישראל שנתן .בארץ מברך ישראל חכמי
מכבודו  שנתן מברך ישראל מלכי וכו' ליראיו מחכמתו

מברך ליראיו. ישראל חכמי שעל פסק ס"וֿח) (שם ובשו"ע
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ואם  וגֹו', האנשים יֹולדּתכם ו אותם הם אותם יׂשראל ראה ְְְְְְִִֵֵֶַָ

הרזים'. חכם ה' אּתה ּברּו' מבר יׂשראל, הרֹואה ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
העֹולם אּמֹות הגויים,חכמי מאנשי חכמים -ּברּו' מבר ְְֵֵַָָָָֻ

ודם, לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן העֹולם מל אלהינּו ה' ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאּתה
יׂשראל' מישראלחכמי בתורה גדול חכם רואה ואם -מבר ְְְִֵֵֵַָָ

העֹולם אּמֹות מלכי ליראיו'. מחכמתֹו מלך 'ׁשּנתן הרואה - ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
הגויים העֹולם ממלכי מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר

יׂשראל מלכי ודם', לבׂשר מּכבֹודֹו מלך ׁשּנתן רואה ואם - ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ליראיו'.יהודי מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן ְְִִֵֵֶַָָָמבר

.·È ו הּכּוׁשי, את הרואה הרֹואה ּבצּורת כן המׁשּנין את ְְִִֶֶֶַַַָֻ
ּבאיבריהם  אֹו מלּפניהם אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

סּומה ראה הּברּיֹות'. מׁשּנה עיו העֹולם קּטעור][- [-אֹו ְְִִֵֶַַַָָָָָ
רגליו] או ידיו ׁשחיןשנקטעו עור]ּומּכי מחלת [-מי ּובהּקּנין[- ְְִִִֵַֻ

דקות] בנקודות ּבהןשמנומר אנשים וכּיֹוצא שאר הרואה וכן - ְֵֶַָ
מומים, ּדּין בעלי העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָֹמבר

נֹולדּו ואם אנשיםהאמת', -אותם אּמןבמומםּכן -מּמעי ְְְֱִִִֵֵֶָָ
לידתם, הרֹואהמאז וכן הּברּיֹות', מׁשּנה ּברּו' את מבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

הּברּיֹות'. מׁשּנה ּברּו' מבר וקיפֹוף, וקֹוף ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּפיל

.‚Èטֹובֹות ּברּיֹות מאודהרֹואה יפות ּביֹותר - ּומתּקנֹות ְְְִֵֶָָֻ
פניהם, קלסתר זיו ּכןבמראה טֹובֹות אילנות ואילנֹות והרואה - ְִֵָ

כמ  כן גם ביותר,טובות ומתוקנים יפים שהם שהזכרנו, הבריות ו

לֹו ׁשּככה העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּבר ּו' ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמבר
ניסן  ּביֹומי ולּגּנֹות לּׂשדֹות הּיֹוצא אילנֹות ּבעֹולמֹו'. וראה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

פרחים ּפֹורחֹות האילנות שמוציאים הפירות ונּצנים- ניצני - ְְִִָ

העֹולם באילן,עֹולים מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְֱִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּכדי  נאֹות טֹובֹות ּברּיֹות בֹו ּוברא ּכלּום, ּבעֹולמֹו חּסר ְְְְִִֵֶַָָָָֹׁשּלא

אדם'. ּבני ּבהם ְְְִֵֶָָָָלהתנאֹות

.„Èּבזעף ׁשּינׁשבּו הרּוחֹות שאינן על הגדולות הסערות - ְְְִֶַַַָ
הּברקים מצויות, הרעמים,ועל שמיעת לפני רוב פי על הנראים ְְִַַָ

ּבארץ ׁשּתּׁשמע ההברה קֹול ועל הרעמים, קולו ועל שנשמע ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּגדֹולים  רחים אדמה,ּכמֹו רעידת כשיש הנשמע לאיטם, שסובבים ְְִִֵַ
ׁשּבאויר האיד באוויר,ועל העולים האדים [על ׁשּיראּו- בשמים ְֲִֵֵֶֶַָָָ

הנראים חלקיקים האדים] נ ידי ּכֹוכבים הם ורצים ּכאּלּו ֹופלים ְְְִִִִֵָָ
למקֹום  האדיםאֹו,מּמקֹום ידי על ּכֹוכביםייראו ניצוצות ּכמֹו - ְְִִָָָ

כוכבים  כמו בשמים מאּלּוהנראים אחד ּכל על זנב. להם ֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
שראה העֹולם הדברים מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר

אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר רצה ואם עֹולם, מלא ְְֱִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹׁשּכחֹו
ּבראׁשית'. עֹוׂשה העֹולם ְִֵֵֶֶָָמל

.ÂË הּיּמים ועל הּמדּברֹות ועל הּגבעֹות ועל ההרים ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָעל
יֹום ׁשלׁשים אחר מהן אחד ראה אם הּנהרֹות, מראייתם ועל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הקודמת, העֹולם בפעם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר
יֹום  מּׁשלׁשים הּגדֹול, הּים את הרֹואה ּבראׁשית'. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעֹוׂשה

יֹום הקודמת לׁשלׁשים מראייתו יום שלושים לאחר רואהו אם - ְִִֹ
רואה אֹו יותר]יתרואם זה,[- ה'מזמן אּתה ּברּו' מבר ְֵֵַָָָָ

הּגדֹול'. הּים את העֹוׂשה העֹולם מל ֱֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו

.ÊËמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ּבענן, קׁשת ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה
הּברית זֹוכר שיה העֹולם כמו הארץ את ישחית שלא ה' [שכרת ְִֵַָָ

המבול] ּבמאמרֹו.בימי וקּים ּבבריתֹו לבנה נאמן הרֹואה ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָ
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אך  מכבודו. 'שחלק' מברך ישראל מלכי על וכן מחכמתו, 'שחלק'
'שנתן'. מברך העולם אומות וחכמי מלכי על

יב  הבריות.:הלכה משנה וכו' רכה הרואה (סי' השו"ע וכתב
הראשונה, בפעם אותם רואה כאשר אלא לברך שאין ס"ט)
ופסק  יום. לשלושים משלושים כשרואה שמברך כתב והרמ"א

הראשונה  כהשיטה סי"ג) (פי"ג הנהנין ברכות סומה .בסדר ראה
האמת. דיין לברך וכו' שאין אומרים שיש (שם) השו"ע וכתב

הביא, כט) (ס"ק ברורה ובמשנה מומו. על מצטער אם אלא כן
בזה  שגם אומרים שיש האמת' 'דיין ברכת לגבי הפוסקים שנחלקו
שבזה  אומרים ויש הראשונה, בפעם אלא לברך שאין השו"ע דעת
ראה  אם עליו, שמצטער ואוהבו קרובו על אלא לברך שאין כיון
שיש  מודה השו"ע וגם צערו גדל בוודאי כזה במצב אחר קרוב

שוב. לברך

יג  וכו'.:הלכה טובות בריות רכה הרואה (סי' השו"ע וכתב
(ס"ק  ברורה ובמשנה יברך. יפים ובהמה גוי הרואה שגם ס"י)

זו. ברכה לברך נהגו לא שהיום כתב, לב)
ניסן. ביומי ולגנות לשדות רכו היוצא (סי' ברורה המשנה וכתב

בפעם  הלבלוב שרואה כל אחרים בחדשים גם לברך שיש סק"א),
פורחות..הראשונה  אילנות (שם וראה ברורה המשנה וכתב

כתב, עוד סרק. אילני ולא פרי אילני על רק היא שהברכה סק"ב),
עלים  על ולא פרח יוצא כאשר רק (או"ח .שמברך השו"ע כתב

וכתב  ושנה, שנה בכל אחת פעם אלא מברך שאינו ס"א) רכו סי'

וכתב  יברך. לא אחר אילן רואה אם שגם (סק"ג), ברורה המשנה

(סק"ד) ובמשנ"ב יותר. יברך לא הפרי גדל שאם (שם), השו"ע

הפרי  שגדל ובאופן לברך. עדיין יכול כי שאומרים חולקים הביא

ברורה  המשנה כתב שהחיינו, עליו לברך שאפשר צורכו כל

יברך. שלא (סק"ד)

יד  בזעף.:הלכה שינשבו הרוחות ברורה על המשנה וכתב

'עושה  מברך בזעף שאינה גדולה רוח שעל סק"ד), רכז (סי'

מכיון  בראשית', מעשה 'עושה תמיד לברך וטוב בראשית', מעשה

זעף  מהו בקיאים אנו הברק .שאין הרעמים.ועל ועל וכתב ים

על  לברך שנהגו סט"ו), פי"ג הנהנין ברכות (סדר הרב בשו"ע

מלא  וגבורתו 'שכוחו רעמים ועל בראשית' מעשה 'עושה ברקים

נתפזרו .עולם' לא העננים שאם ס"ב) רכז סי' (או"ח השו"ע כתב 

לרעם  רעם בין או לברק ברק בין נתפזרו ואם אחת, בברכה נפטר

שמשמע  סק"ח), (שם ברורה במשנה וכתב ולברך. לחזור צריך

בכל  אחר ביום אבל היום, באותו דווקא הוא זה שדין בירושלמי

לברך. צריך מקרה

טו  הגדול.:הלכה הים את רכח הרואה סי' (או"ח ובשו"ע

שיש  הביא, (סק"ב) ברורה ובמשנה התיכון. ים שהוא כתב ס"א)

אוקיינוס. ים שהוא הסוברים
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ירח] לאחר ּבחּדּוׁשּה[- לעין ונראית מתחדשת היא כאשר - ְִָ

מהעין, והתכסתה מלשנתמעטה אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָֹמבר
ׁשחקים ּברא ּבמאמרֹו אׁשר הרקיעים]העֹולם את ּוברּוח [- ְְְֲֲִֶַַָָָָָָ

את]ּפיו צבאם[ברא המזלות],ּכל וגלגלי ּוזמן [המלאכים חק ְְִַָָָֹ
להם ּתפקידם [הקב"ה]נתן את יׁשּנּו כסדרם ׁשּלא להתנהג -] ְְִֶֶֶַַַָָָֹ

קֹוניהםבהילוכם], רצֹון לעׂשֹות ּוׂשמחים [-עושיהם],ׂשׂשים ְְֲִִֵֵֶַָ
הם] השמים אמת [צבא אמת ּפֹועלי שאינם ׁשּפעּלתן [בכך ְֱֱֲֵֶֶֶָָֻ

סדרם], את אמר משנים חודש]ׁשּתתחּדׁש[הקב"ה]ולּלבנה [בכל ְְְִֵֶַַַָָָ
ּתפארת עטרת טוב],להיֹות סימן ּבטן[- לעם לעמּוסי -] ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַ

בטן'], 'עמוסי הנקראים ללבנה]ׁשהןישראל המונים ישראל שאף -] ֵֶ
ּכמֹותּה להתחּדׁש ּכבֹוד [בגלותם]עתידין על ליֹוצרם ּולפאר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

חדׁשים'. מחּדׁש ה' אּתה ּברּו , ְְֳִֵַַַָָָמלכּותֹו

.ÊÈזֹו ּברכה לבר הלבנהוצרי ברכת בעמידה,מעּמד- - ְְְְִֵָָָָָֻ

ּבזמּנֹומכיון החדׁש על המבר הלבנה ׁשּכל ּכאּלּוברכת ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

אתהקּביל עליוׁשכינה.ה ּפניבברכתו ּבר לא על ואם - ְְְְִִִִֵֵֵָָָֹ

הראׁשֹוןהחודש הלבנה ּבּלילה התחדשות לבר,של לֹו יׁש ְְִֵֵַַָָָ
ּבחדׁש יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד הלבנה,עליו מולד עד מזמן ִֶַַַָָָָָֹ

ּפגמתֹו להיות ׁשּתתמּלא וחוזר הירח פגימת מתמלאת זה ובזמן - ְְִִֵֶַָ
שלם  .בעיגול

.ÁÈהחּמה את שמש]הרֹואה בוּביֹום[- ּתקּופת שמתחילה ְְֶֶַַַָָ
האביב,ניסן תקופת ׁשמֹונה ביום- ׁשל הּמחזֹור ּתחּלת ׁשל ְְֲִִֶֶַַַָָ

שנה,ועׂשרים ושמונה עשרים על המתארך החמה הילוך מחזור - ְְִֶ
שנה  היאהּתקּופהתחילת ׁשבאותה ניסן רביעי,של ליל ּבתחּלת ְְְִִִִֵֶַַָ

אֹותּה השמשּכׁשרֹואה את ּבּבקר- רביעי אותו ּביֹום שלאחר ְְְִִֶֶֶַָֹ

ּבראׁשית.הלילה, עֹוׂשה הּלבנהמבר ּכׁשּתחזר לתחילת וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

תחזור כאשר והוא ּבתחּלת הלבנהמחזורה, טלה מּזל ְְִִִִֶַַַַָלתחּלת

- מזל החדׁש ובתחילת החודש  בתחילת תהיה זריחתה שתחילת ֶַֹ
ּתהיהטלה, לּדרֹוםנֹוטה הלבנה ולא ולא לּצפֹון אלא לא ְְְִֶַַָָָֹֹֹ

כנגדה. מחמׁשת תיראה וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּכׁשּיחזרּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָוכן
הּנׁשארים [החמה הּכֹוכבים מתוכם ששניים הכוכבים משבעת - ְִִִַַָָ

לעיל, ברכתם נתבאר -והלבנה] טלה מּזל שייראו לתחּלת ְִִֶַַַָ
טלה, מזל בתחילת זריחתם נֹוטהבתחילת יהיה אחד ולא ְְִֶֶֹ

מּזל הכוכבים ׁשּיראה עת ּבכל וכן לּדרֹום. ולא לּצפֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלא
מאּלּו אחד ּכל על הּמזרח, מּקצה עֹולה שיראה טלה הדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה ְְִֵֵֵָמבר

.ËÈּבּתי ועשיריהרֹואה -גדולי ּביּׁשּובן העֹולם כאשר אּמֹות ְִֵֶָָָָָֻ
מיושבים, ּבחרּבנןבתיהם ה', יּסח ּגאים ּבית רואה אֹומר ואם - ְְִִֵֵֵַָָֻ

חרבים, בתיהם ראה את וכּו'. נקמֹות אל ה' נקמֹות אל ְְְֵֵֵָָָָאֹומר
וכּו'. מאד אּמכם ּבֹוׁשה אֹומר העֹולם, אּמֹות קברי ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֻאת

.Î ל אלהי ה בית הּנכנס ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר, מרחץ ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לׁשלֹום  ותֹוציאני לׁשלֹום לשלום [-ׁשּתכניסני למרחץ תכניסני ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

לשלום] ממנו מּזהותוציאני המרחץ]ותּצילני מאש ּומּכּיֹוצא [- ְִִִִֵֵֶַַ
אני  'מֹודה אֹומר, הּמרחץ מן ּוכׁשּיצא לבא', לעתיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבֹו

האּור מן  ׁשהּצלּתני אלהי ה' האש]'[-לפני .מן ְְֱִִִֶֶַַָָָֹ
.‡Îּדם להּקיז דם הּנכנס מגופו להוציא אֹומר,לרפואה,- ְְִִֵַַָָ

ּכי  לרפּואה זה עסק ׁשּיהיה אלהי ה' מּלפני רצֹון ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ'יהי
חּיים'. רֹופא ּברּו' אֹומר ּוכׁשּיצא אּתה', חּנם ׁשל ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָרֹופא

.·Îלמד למדודההֹול ּגרנֹו- תבואה],את ערימת אֹומר [- ְֵֵֶַָָֹ
ּברכ  ׁשּתׁשלח אלהי ה' מּלפני רצֹון ידי','יהי ּבמעׂשה ה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

למד גורנוהתחיל את למדוד ּברכה - הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר ְְִִֵֵַַָָָָֹ
הּזה' הזו,ּבּכרי בערימה וברכה שפע לשלוח בידו אשר ברוך - ְִֶַַ

הגורןמדד רחמיםאת ּבּקׁש ּכ בגורן,ואחר ברכה הרי שימצא ְֲֲִִֵֵַַַַָָ
ׁשוא ּתפּלת תועלת.זֹו ללא תפילה הּצֹועקכן ו - ה'ּכל אל ְְְִֵַַָָ
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יז  וכו'.:הלכה הראשון בלילה עליו בירך לא והשו"ע ואם

שבעה  שיעברו עד עליה מברכין שאין כתב ס"ד) תכו סי' (או"ח
שרוב  הביא, (סק"כ) ברורה והמשנה הלבנה. מולד מאז ימים

מהמולד, שלמות יממות שלוש לאחר שזמנו סוברים האחרונים

שבת. למוצאי לחכות נכון השבוע באמצע זה זמן הגיע אם אך

מיד  יברך אלא שבת, למוצאי לחכות שאין הסוברים יש אמנם

על  לו יש בוודאי כן שהנוהג ברורה, המשנה וכתב הזמן. כשהגיע

לסמוך  הזמן,.מי בכלל אינו ט"ז שיום ס"ג), (שם השו"ע וכתב

יום  מכ"ט חצי הוא שהשיעור כתב והרמ"א לברך. אין זה ומיום

חלקים]. לתתר"פ מתחלקת שעה [כל חלקים ותשצ"ג שעות י"ב

בירך  לא אם שבדיעבד ולא), ד"ה (ביה"ל ברורה המשנה וכתב

ט"ו. יום כל לברך שיש אפשר הרמ"א של הזמן ועבר ט"ו יום עד

ומלכות. שם בלא יברך ט"ז ליל הגיע כבר ואם

יח  וכו'.:הלכה ניסן תקופת ביום החמה את וכתב הרואה

המשנה  וכתב בבוקר. לברך שיש ס "ב), רכט סי' (או"ח השו"ע

לברך  אפשר ובדיעבד לכתחילה, רק הוא זה שדין (סק"ח) ברורה,

שבדיעבד  האומרים עוד ויש היום, מתחילת שעות שלוש עד

היום  חצות עד לברך סק"ח),.אפשר (שם ברורה המשנה כתב

של  הברכה סדר את והביא העם. ברוב החמה ברכת לברך שטוב
מן  ה' את 'הללו מזמור אומרים מתחילה הוא, וכך סופר, החתם
מכן  לאחר בראשית', מעשה 'עושה ברכת מברכים השמים',
מזמור  הקודש', 'וחיות עד המעשים' כל על אדון 'אל פיוט אומרים

וקדיש  לשבח' 'עלינו אל', כבוד מספרים עוד .'השמים וראה
ומנהגי  סדר אודות קטז) סי' ח"א (או"ח ומנהג הלכה בשערי

'שהחיינו'. ברכת ואודות החמה, הלבנה ברכת כשתחזור וכן
כן.וכו'. נוהגים אין שהיום סק"ט), (שם ברורה המשנה וכתב

כ  וכו'.:הלכה אומר למרחץ בר הנכנס המשנה (סי'וכתב ורה
זו. ברכה לברך נוהגים לא שבימינו סק"ה), רל

כא  וכו'.:הלכה דם להקיז (סי'הנכנס ברורה המשנה וכתב
זאת  לומר יש רפואות שאר על שגם סק"ו), אומר .רל וכשיצא

חיים'. רופא לומר 'ברוך שיש סק"ז), (שם ברורה המשנה וכתב
כן. נוהגים אין אך ומלכות, בשם

כב  שוא.:הלכה תפלת זו הרי לשעבר הצועק השו"ע וכל וכתב
עובר  על המתפלל [כגון העבר על מתפלל שאם ס"א), רל (סי'
שווא. תפילת זו הרי הוולד], מיצירת יום ארבעים לאחר זכר שיהיה
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ואם  וגֹו', האנשים יֹולדּתכם ו אותם הם אותם יׂשראל ראה ְְְְְְִִֵֵֶַָ

הרזים'. חכם ה' אּתה ּברּו' מבר יׂשראל, הרֹואה ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
העֹולם אּמֹות הגויים,חכמי מאנשי חכמים -ּברּו' מבר ְְֵֵַָָָָֻ

ודם, לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן העֹולם מל אלהינּו ה' ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאּתה
יׂשראל' מישראלחכמי בתורה גדול חכם רואה ואם -מבר ְְְִֵֵֵַָָ

העֹולם אּמֹות מלכי ליראיו'. מחכמתֹו מלך 'ׁשּנתן הרואה - ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
הגויים העֹולם ממלכי מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר

יׂשראל מלכי ודם', לבׂשר מּכבֹודֹו מלך ׁשּנתן רואה ואם - ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ליראיו'.יהודי מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן ְְִִֵֵֶַָָָמבר

.·È ו הּכּוׁשי, את הרואה הרֹואה ּבצּורת כן המׁשּנין את ְְִִֶֶֶַַַָֻ
ּבאיבריהם  אֹו מלּפניהם אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

סּומה ראה הּברּיֹות'. מׁשּנה עיו העֹולם קּטעור][- [-אֹו ְְִִֵֶַַַָָָָָ
רגליו] או ידיו ׁשחיןשנקטעו עור]ּומּכי מחלת [-מי ּובהּקּנין[- ְְִִִֵַֻ

דקות] בנקודות ּבהןשמנומר אנשים וכּיֹוצא שאר הרואה וכן - ְֵֶַָ
מומים, ּדּין בעלי העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָֹמבר

נֹולדּו ואם אנשיםהאמת', -אותם אּמןבמומםּכן -מּמעי ְְְֱִִִֵֵֶָָ
לידתם, הרֹואהמאז וכן הּברּיֹות', מׁשּנה ּברּו' את מבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

הּברּיֹות'. מׁשּנה ּברּו' מבר וקיפֹוף, וקֹוף ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּפיל

.‚Èטֹובֹות ּברּיֹות מאודהרֹואה יפות ּביֹותר - ּומתּקנֹות ְְְִֵֶָָֻ
פניהם, קלסתר זיו ּכןבמראה טֹובֹות אילנות ואילנֹות והרואה - ְִֵָ

כמ  כן גם ביותר,טובות ומתוקנים יפים שהם שהזכרנו, הבריות ו

לֹו ׁשּככה העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּבר ּו' ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמבר
ניסן  ּביֹומי ולּגּנֹות לּׂשדֹות הּיֹוצא אילנֹות ּבעֹולמֹו'. וראה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

פרחים ּפֹורחֹות האילנות שמוציאים הפירות ונּצנים- ניצני - ְְִִָ

העֹולם באילן,עֹולים מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְֱִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּכדי  נאֹות טֹובֹות ּברּיֹות בֹו ּוברא ּכלּום, ּבעֹולמֹו חּסר ְְְְִִֵֶַָָָָֹׁשּלא

אדם'. ּבני ּבהם ְְְִֵֶָָָָלהתנאֹות

.„Èּבזעף ׁשּינׁשבּו הרּוחֹות שאינן על הגדולות הסערות - ְְְִֶַַַָ
הּברקים מצויות, הרעמים,ועל שמיעת לפני רוב פי על הנראים ְְִַַָ

ּבארץ ׁשּתּׁשמע ההברה קֹול ועל הרעמים, קולו ועל שנשמע ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּגדֹולים  רחים אדמה,ּכמֹו רעידת כשיש הנשמע לאיטם, שסובבים ְְִִֵַ
ׁשּבאויר האיד באוויר,ועל העולים האדים [על ׁשּיראּו- בשמים ְֲִֵֵֶֶַָָָ

הנראים חלקיקים האדים] נ ידי ּכֹוכבים הם ורצים ּכאּלּו ֹופלים ְְְִִִִֵָָ
למקֹום  האדיםאֹו,מּמקֹום ידי על ּכֹוכביםייראו ניצוצות ּכמֹו - ְְִִָָָ

כוכבים  כמו בשמים מאּלּוהנראים אחד ּכל על זנב. להם ֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
שראה העֹולם הדברים מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר

אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר רצה ואם עֹולם, מלא ְְֱִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹׁשּכחֹו
ּבראׁשית'. עֹוׂשה העֹולם ְִֵֵֶֶָָמל

.ÂË הּיּמים ועל הּמדּברֹות ועל הּגבעֹות ועל ההרים ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָעל
יֹום ׁשלׁשים אחר מהן אחד ראה אם הּנהרֹות, מראייתם ועל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הקודמת, העֹולם בפעם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָָָֹמבר
יֹום  מּׁשלׁשים הּגדֹול, הּים את הרֹואה ּבראׁשית'. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעֹוׂשה

יֹום הקודמת לׁשלׁשים מראייתו יום שלושים לאחר רואהו אם - ְִִֹ
רואה אֹו יותר]יתרואם זה,[- ה'מזמן אּתה ּברּו' מבר ְֵֵַָָָָ

הּגדֹול'. הּים את העֹוׂשה העֹולם מל ֱֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו

.ÊËמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ּבענן, קׁשת ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה
הּברית זֹוכר שיה העֹולם כמו הארץ את ישחית שלא ה' [שכרת ְִֵַָָ

המבול] ּבמאמרֹו.בימי וקּים ּבבריתֹו לבנה נאמן הרֹואה ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָ
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אך  מכבודו. 'שחלק' מברך ישראל מלכי על וכן מחכמתו, 'שחלק'
'שנתן'. מברך העולם אומות וחכמי מלכי על

יב  הבריות.:הלכה משנה וכו' רכה הרואה (סי' השו"ע וכתב
הראשונה, בפעם אותם רואה כאשר אלא לברך שאין ס"ט)
ופסק  יום. לשלושים משלושים כשרואה שמברך כתב והרמ"א

הראשונה  כהשיטה סי"ג) (פי"ג הנהנין ברכות סומה .בסדר ראה
האמת. דיין לברך וכו' שאין אומרים שיש (שם) השו"ע וכתב

הביא, כט) (ס"ק ברורה ובמשנה מומו. על מצטער אם אלא כן
בזה  שגם אומרים שיש האמת' 'דיין ברכת לגבי הפוסקים שנחלקו
שבזה  אומרים ויש הראשונה, בפעם אלא לברך שאין השו"ע דעת
ראה  אם עליו, שמצטער ואוהבו קרובו על אלא לברך שאין כיון
שיש  מודה השו"ע וגם צערו גדל בוודאי כזה במצב אחר קרוב

שוב. לברך

יג  וכו'.:הלכה טובות בריות רכה הרואה (סי' השו"ע וכתב
(ס"ק  ברורה ובמשנה יברך. יפים ובהמה גוי הרואה שגם ס"י)

זו. ברכה לברך נהגו לא שהיום כתב, לב)
ניסן. ביומי ולגנות לשדות רכו היוצא (סי' ברורה המשנה וכתב

בפעם  הלבלוב שרואה כל אחרים בחדשים גם לברך שיש סק"א),
פורחות..הראשונה  אילנות (שם וראה ברורה המשנה וכתב

כתב, עוד סרק. אילני ולא פרי אילני על רק היא שהברכה סק"ב),
עלים  על ולא פרח יוצא כאשר רק (או"ח .שמברך השו"ע כתב

וכתב  ושנה, שנה בכל אחת פעם אלא מברך שאינו ס"א) רכו סי'

וכתב  יברך. לא אחר אילן רואה אם שגם (סק"ג), ברורה המשנה

(סק"ד) ובמשנ"ב יותר. יברך לא הפרי גדל שאם (שם), השו"ע

הפרי  שגדל ובאופן לברך. עדיין יכול כי שאומרים חולקים הביא

ברורה  המשנה כתב שהחיינו, עליו לברך שאפשר צורכו כל

יברך. שלא (סק"ד)

יד  בזעף.:הלכה שינשבו הרוחות ברורה על המשנה וכתב

'עושה  מברך בזעף שאינה גדולה רוח שעל סק"ד), רכז (סי'

מכיון  בראשית', מעשה 'עושה תמיד לברך וטוב בראשית', מעשה

זעף  מהו בקיאים אנו הברק .שאין הרעמים.ועל ועל וכתב ים

על  לברך שנהגו סט"ו), פי"ג הנהנין ברכות (סדר הרב בשו"ע

מלא  וגבורתו 'שכוחו רעמים ועל בראשית' מעשה 'עושה ברקים

נתפזרו .עולם' לא העננים שאם ס"ב) רכז סי' (או"ח השו"ע כתב 

לרעם  רעם בין או לברק ברק בין נתפזרו ואם אחת, בברכה נפטר

שמשמע  סק"ח), (שם ברורה במשנה וכתב ולברך. לחזור צריך

בכל  אחר ביום אבל היום, באותו דווקא הוא זה שדין בירושלמי

לברך. צריך מקרה

טו  הגדול.:הלכה הים את רכח הרואה סי' (או"ח ובשו"ע

שיש  הביא, (סק"ב) ברורה ובמשנה התיכון. ים שהוא כתב ס"א)

אוקיינוס. ים שהוא הסוברים

zekxa zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ירח] לאחר ּבחּדּוׁשּה[- לעין ונראית מתחדשת היא כאשר - ְִָ

מהעין, והתכסתה מלשנתמעטה אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָֹמבר
ׁשחקים ּברא ּבמאמרֹו אׁשר הרקיעים]העֹולם את ּוברּוח [- ְְְֲֲִֶַַָָָָָָ

את]ּפיו צבאם[ברא המזלות],ּכל וגלגלי ּוזמן [המלאכים חק ְְִַָָָֹ
להם ּתפקידם [הקב"ה]נתן את יׁשּנּו כסדרם ׁשּלא להתנהג -] ְְִֶֶֶַַַָָָֹ

קֹוניהםבהילוכם], רצֹון לעׂשֹות ּוׂשמחים [-עושיהם],ׂשׂשים ְְֲִִֵֵֶַָ
הם] השמים אמת [צבא אמת ּפֹועלי שאינם ׁשּפעּלתן [בכך ְֱֱֲֵֶֶֶָָֻ

סדרם], את אמר משנים חודש]ׁשּתתחּדׁש[הקב"ה]ולּלבנה [בכל ְְְִֵֶַַַָָָ
ּתפארת עטרת טוב],להיֹות סימן ּבטן[- לעם לעמּוסי -] ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַ

בטן'], 'עמוסי הנקראים ללבנה]ׁשהןישראל המונים ישראל שאף -] ֵֶ
ּכמֹותּה להתחּדׁש ּכבֹוד [בגלותם]עתידין על ליֹוצרם ּולפאר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

חדׁשים'. מחּדׁש ה' אּתה ּברּו , ְְֳִֵַַַָָָמלכּותֹו

.ÊÈזֹו ּברכה לבר הלבנהוצרי ברכת בעמידה,מעּמד- - ְְְְִֵָָָָָֻ

ּבזמּנֹומכיון החדׁש על המבר הלבנה ׁשּכל ּכאּלּוברכת ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

אתהקּביל עליוׁשכינה.ה ּפניבברכתו ּבר לא על ואם - ְְְְִִִִֵֵֵָָָֹ

הראׁשֹוןהחודש הלבנה ּבּלילה התחדשות לבר,של לֹו יׁש ְְִֵֵַַָָָ
ּבחדׁש יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד הלבנה,עליו מולד עד מזמן ִֶַַַָָָָָֹ

ּפגמתֹו להיות ׁשּתתמּלא וחוזר הירח פגימת מתמלאת זה ובזמן - ְְִִֵֶַָ
שלם  .בעיגול

.ÁÈהחּמה את שמש]הרֹואה בוּביֹום[- ּתקּופת שמתחילה ְְֶֶַַַָָ
האביב,ניסן תקופת ׁשמֹונה ביום- ׁשל הּמחזֹור ּתחּלת ׁשל ְְֲִִֶֶַַַָָ

שנה,ועׂשרים ושמונה עשרים על המתארך החמה הילוך מחזור - ְְִֶ
שנה  היאהּתקּופהתחילת ׁשבאותה ניסן רביעי,של ליל ּבתחּלת ְְְִִִִֵֶַַָ

אֹותּה השמשּכׁשרֹואה את ּבּבקר- רביעי אותו ּביֹום שלאחר ְְְִִֶֶֶַָֹ

ּבראׁשית.הלילה, עֹוׂשה הּלבנהמבר ּכׁשּתחזר לתחילת וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

תחזור כאשר והוא ּבתחּלת הלבנהמחזורה, טלה מּזל ְְִִִִֶַַַַָלתחּלת

- מזל החדׁש ובתחילת החודש  בתחילת תהיה זריחתה שתחילת ֶַֹ
ּתהיהטלה, לּדרֹוםנֹוטה הלבנה ולא ולא לּצפֹון אלא לא ְְְִֶַַָָָֹֹֹ

כנגדה. מחמׁשת תיראה וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּכׁשּיחזרּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָוכן
הּנׁשארים [החמה הּכֹוכבים מתוכם ששניים הכוכבים משבעת - ְִִִַַָָ

לעיל, ברכתם נתבאר -והלבנה] טלה מּזל שייראו לתחּלת ְִִֶַַַָ
טלה, מזל בתחילת זריחתם נֹוטהבתחילת יהיה אחד ולא ְְִֶֶֹ

מּזל הכוכבים ׁשּיראה עת ּבכל וכן לּדרֹום. ולא לּצפֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלא
מאּלּו אחד ּכל על הּמזרח, מּקצה עֹולה שיראה טלה הדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה ְְִֵֵֵָמבר

.ËÈּבּתי ועשיריהרֹואה -גדולי ּביּׁשּובן העֹולם כאשר אּמֹות ְִֵֶָָָָָֻ
מיושבים, ּבחרּבנןבתיהם ה', יּסח ּגאים ּבית רואה אֹומר ואם - ְְִִֵֵֵַָָֻ

חרבים, בתיהם ראה את וכּו'. נקמֹות אל ה' נקמֹות אל ְְְֵֵֵָָָָאֹומר
וכּו'. מאד אּמכם ּבֹוׁשה אֹומר העֹולם, אּמֹות קברי ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֻאת

.Î ל אלהי ה בית הּנכנס ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר, מרחץ ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לׁשלֹום  ותֹוציאני לׁשלֹום לשלום [-ׁשּתכניסני למרחץ תכניסני ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

לשלום] ממנו מּזהותוציאני המרחץ]ותּצילני מאש ּומּכּיֹוצא [- ְִִִִֵֵֶַַ
אני  'מֹודה אֹומר, הּמרחץ מן ּוכׁשּיצא לבא', לעתיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבֹו

האּור מן  ׁשהּצלּתני אלהי ה' האש]'[-לפני .מן ְְֱִִִֶֶַַָָָֹ
.‡Îּדם להּקיז דם הּנכנס מגופו להוציא אֹומר,לרפואה,- ְְִִֵַַָָ

ּכי  לרפּואה זה עסק ׁשּיהיה אלהי ה' מּלפני רצֹון ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ'יהי
חּיים'. רֹופא ּברּו' אֹומר ּוכׁשּיצא אּתה', חּנם ׁשל ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָרֹופא

.·Îלמד למדודההֹול ּגרנֹו- תבואה],את ערימת אֹומר [- ְֵֵֶַָָֹ
ּברכ  ׁשּתׁשלח אלהי ה' מּלפני רצֹון ידי','יהי ּבמעׂשה ה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

למד גורנוהתחיל את למדוד ּברכה - הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר ְְִִֵֵַַָָָָֹ
הּזה' הזו,ּבּכרי בערימה וברכה שפע לשלוח בידו אשר ברוך - ְִֶַַ

הגורןמדד רחמיםאת ּבּקׁש ּכ בגורן,ואחר ברכה הרי שימצא ְֲֲִִֵֵַַַַָָ
ׁשוא ּתפּלת תועלת.זֹו ללא תפילה הּצֹועקכן ו - ה'ּכל אל ְְְִֵַַָָ
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יז  וכו'.:הלכה הראשון בלילה עליו בירך לא והשו"ע ואם

שבעה  שיעברו עד עליה מברכין שאין כתב ס"ד) תכו סי' (או"ח
שרוב  הביא, (סק"כ) ברורה והמשנה הלבנה. מולד מאז ימים

מהמולד, שלמות יממות שלוש לאחר שזמנו סוברים האחרונים

שבת. למוצאי לחכות נכון השבוע באמצע זה זמן הגיע אם אך

מיד  יברך אלא שבת, למוצאי לחכות שאין הסוברים יש אמנם

על  לו יש בוודאי כן שהנוהג ברורה, המשנה וכתב הזמן. כשהגיע

לסמוך  הזמן,.מי בכלל אינו ט"ז שיום ס"ג), (שם השו"ע וכתב

יום  מכ"ט חצי הוא שהשיעור כתב והרמ"א לברך. אין זה ומיום

חלקים]. לתתר"פ מתחלקת שעה [כל חלקים ותשצ"ג שעות י"ב

בירך  לא אם שבדיעבד ולא), ד"ה (ביה"ל ברורה המשנה וכתב

ט"ו. יום כל לברך שיש אפשר הרמ"א של הזמן ועבר ט"ו יום עד

ומלכות. שם בלא יברך ט"ז ליל הגיע כבר ואם

יח  וכו'.:הלכה ניסן תקופת ביום החמה את וכתב הרואה

המשנה  וכתב בבוקר. לברך שיש ס "ב), רכט סי' (או"ח השו"ע

לברך  אפשר ובדיעבד לכתחילה, רק הוא זה שדין (סק"ח) ברורה,

שבדיעבד  האומרים עוד ויש היום, מתחילת שעות שלוש עד

היום  חצות עד לברך סק"ח),.אפשר (שם ברורה המשנה כתב

של  הברכה סדר את והביא העם. ברוב החמה ברכת לברך שטוב
מן  ה' את 'הללו מזמור אומרים מתחילה הוא, וכך סופר, החתם
מכן  לאחר בראשית', מעשה 'עושה ברכת מברכים השמים',
מזמור  הקודש', 'וחיות עד המעשים' כל על אדון 'אל פיוט אומרים

וקדיש  לשבח' 'עלינו אל', כבוד מספרים עוד .'השמים וראה
ומנהגי  סדר אודות קטז) סי' ח"א (או"ח ומנהג הלכה בשערי

'שהחיינו'. ברכת ואודות החמה, הלבנה ברכת כשתחזור וכן
כן.וכו'. נוהגים אין שהיום סק"ט), (שם ברורה המשנה וכתב

כ  וכו'.:הלכה אומר למרחץ בר הנכנס המשנה (סי'וכתב ורה
זו. ברכה לברך נוהגים לא שבימינו סק"ה), רל

כא  וכו'.:הלכה דם להקיז (סי'הנכנס ברורה המשנה וכתב
זאת  לומר יש רפואות שאר על שגם סק"ו), אומר .רל וכשיצא

חיים'. רופא לומר 'ברוך שיש סק"ז), (שם ברורה המשנה וכתב
כן. נוהגים אין אך ומלכות, בשם

כב  שוא.:הלכה תפלת זו הרי לשעבר הצועק השו"ע וכל וכתב
עובר  על המתפלל [כגון העבר על מתפלל שאם ס"א), רל (סי'
שווא. תפילת זו הרי הוולד], מיצירת יום ארבעים לאחר זכר שיהיה



zekxaקס zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אירעולׁשעבר שכבר דברים על ׁשוא - ּתפּלת זֹו תפילה הרי - ְְְֲִֵֶַַָָ

תועלת  .ללא

.‚Î ל ב הּנכנס מּלפנילמוד רצֹון 'יהי אֹומר הּמדרׁש ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
טמא  על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא אלהי ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹה'
מּתר, אסּור ועל אסּור מּתר ועל טמא, טהֹור ועל ְְְֵַַַָָָָָָָֻֻטהֹור

חברי  ּבי ויׂשמחּו הלכה ּבדבר אּכׁשל על ואל חברי [-וישמחו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבהם'הכשלון], ואׂשמח הלכה ּבדבר חברי יּכׁשלּו [-ואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

בכשלונם] .אשמח

.„Î'ה לפני אני 'מֹודה אֹומר הּמדרׁש מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו
חלקי  ׂשמּת ולא הּמדרׁש ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי

קרנֹות  יושבים מּיֹוׁשבי אלא המדרש לבית נכנסים שאינם אנשים -] ְְִֵָ

שיחה], בדברי ועוסקים העיר מׁשּכיםבקרנות קודם ׁשאני קם -] ְֲִִֶַ
והם היום] ּתֹורה לדברי מׁשּכים אני מׁשּכימין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָוהם

עמל  אני עמלין, והם עמל אני ּבטלים, לדברים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָמׁשּכימין
והם  רץ אני ׂשכר, מקּבלין ואין עמלים והם ׂשכר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּומקּבל

הּבא העֹולם לחּיי רץ אני הבא]רצים בעולם שיהיה לשכר -] ְֲִִֵַַָָָָָ
ׁשחת' לבאר  רצים גיהינום]והם -]. ְְִִֵֵַַָ

.‰Îלּכר שווקים]הּנכנס עם מרכזית עיר רצֹון [- 'יהי אֹומר ְְְִִֵַַַָָ
לׁשלֹום' זה לכר ׁשּתכניסני אלהי ה' נכנס מּלפני ואם . ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשהכנסּתני לכרך אלהי ה' לפני אני 'מֹודה אֹומר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבׁשלֹום,

ּוכׁשּיבּקׁש ירצהּבׁשלֹום'. וכאשר 'יהי מהכרךלצאת- אֹומר ְְְְִֵֵֵֶַָָ
ואם  ּבׁשלֹום'. זה מּכר ׁשּתֹוציאני אלהי ה' מּלפני ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹרצֹון
ׁשהֹוצאתני  אלהי ה' לפני אני 'מֹודה אֹומר ּבׁשלֹום, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיצא
ּתֹוליכני  ּכ ּבׁשלֹום, ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום, זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכר
מּכף  ותּצילני לׁשלֹום ותצעידני לׁשלֹום ותסמכני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָלׁשלֹום

.'ּבּדר ואֹורב ְֵֵֶֶַאֹויב

.ÂÎּדבר ׁשל ה',ּכללֹו אל הבקשות יצעקש בכל יבקש לעֹולם - ְְְִֶַָָָָ
ה מה'אדםה  לבֹואש דבר על העבר],עתיד על על ויבּקׁש[ולא ִִֵַַַָָָָ

הֹודיהמה'.רחמיםכך  לה'ויּתן ויודה ויֹודה מהעל- ׁשעבר, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
ּכחֹולה'ויׁשּבח מסוגל,ּכפי שהוא כפי להֹודֹות - הּמרּבה וכל ְְְְִִֶַַַַָֹ

מׁשּבח. זה הרי ּתמיד, ּולׁשּבחֹו הּׁשם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻאת

עשר פרק  אחד

.‡'ּב'ּברּו ּבהן ּפֹותח ּכּלן הּברכֹות 'ברוך ּכל באמירת אתה - ְְֵֶַַָָָָָֻ
וכו'' קרּית ה' ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ,'ּב'ּברּו ּבהן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוחֹותם

בערבית],ׁשמע  ואמונה' ו'אמת בשחרית, ויציב' 'אמת ברכת כן ו [- ְְַ
לחברּתּהכל הּסמּוכה אחרת ּברכה ברכה לפניה שיש ברכה - ְְְֲֶַַָָָָ

ב'ברוך', בה הּפרֹותשחותמים אכילה]ּוברּכת קודם [הנאמרת ְִֵַַ
לּה הריח,והּדֹומה ברכת הנהנין,כגון ברכות שאר ּברּכת כן ו וכן ְְְִַַָָ

הּמצוֹות מצוה,עׂשּית עשיית לפני שמברכים הברכות כל כן ו - ְְֲִִַַ
ׁשאמרנּו הּברכֹות י)לעילאּלּו והֹודיה (פרק ׁשבח ּדר ׁשהן ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

א  הפירות, ברכת כמו שנהנה, בזמן אותן לברך תיקנו שלא לא [-

ברכות  כמו מברך, נהנה שאינו פי על שאף לה', והודיה שבח כדרך

אלו, ברכות כל של דינן מהן התפילה], ּפֹותח ׁשּיׁש ׁשהּוא ֵֵֵֶֶֶַ
חֹותם ואינֹו 'הנזכרות ךבברו ּב'ּברּו הברכות של רובן [כגון ְְֵֵָ

י)לעיל השחר],(פרק ברכות רוב חֹותם וכן ׁשהּוא מהן ְֵֵֵֶֶויׁש
ּפֹותח ואינֹו 'לו ּב'ּברּו שאין אדם שמברך הברכה [כגון בברוך ְְֵֵַָ

המצוות  עשיית שבברכת זה וכלל גשם], שיורד כשרואה שדה

ב'ברוך', חתימה וגם פתיחה גם בהן אין וההודיה השבח ובברכות

השבח, ברכות ורוב המצוות ברכות רוב לגבי מעט נכון ְֶַָאּלא
הּמצוֹות השבח'מּברּכת ומ'ברכות המצוות' מ'ברכות מכמה חוץ - ְְִִִַַ

ב'ברוך', חתימה וגם פתיחה גם בהן ויש זה, מכלל ְּכגֹון שיצאו
ּתֹורה  ספר ברכת ּברּכת שהיא פי על ואף לתורה, העולה שמברך ְִֵֶַָ

בברוך, ומסיימת פותחת זאת בכל המצוות רֹואה עשיית ְֶּוכגֹון
יׂשראל שהיא קברי פי על אף וכו'', בדין אתכם יצר 'אשר שמברך ְְִִֵֵָ

והֹודיה,הברכותמאּלּו ׁשבח ּדר פותחת ׁשהן היא זאת כל עם ְֵֵֵֶֶֶֶַָָ
בברוך. ּבהן ומסיימת ּפֹותח ּכּלן הּמצוֹות ּברכֹות ׁשאר ְְְֲִִֵֶַַָָָָֻאבל

חֹותם. ואינֹו 'ְְֵֵָּב'ּברּו

ולרּדף·. להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה מצות לבקש יׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
יכולתו  ככל אֹותּהולטרוח ׁשּיעׂשה ּתפּליןעד ּכגֹון חייב , שאדם ְְֲִִֶֶַַָ

יום  כל בלילה וסּכהלהניח כזית בה לאכול מהתורה חיוב שיש ְָֻ
הסוכות,ולּולב הראשון, חג של ראשון ביום ליטול שחייבים ְָ
השנה.וׁשֹופר  בראש לשמוע שאמרנוואּלּושחייבים הן המצוות ְְֵֵָ
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כג  המדרש.:הלכה לבית קי הנכנס (סי' ברורה המשנה כתב
חובה  הן המדרש מבית ויציאה בכניסה שהתפילות לו), .ס"ק

לומר  צריך ביחידות הלומד שאף ס"י), קי (סי' הרב בשו"ע וכתב

שכשלומד  אלא המדרש. מבית בצאתו התפילה את וכן זו, תפילה
חבריו  ישמחו ולא בתקלתם ישמח שלא להתפלל צריך בחבורה

בכניסה .בתקלתו  התפילה של אחר נוסח שהביא בדבריו וראה
לאומרו. שטוב המדרש לבית

כד  המדרש.:הלכה מבית  (סי'וביציאתו הרב בשו"ע וכתב

לימודו. גמר אחר בערב זאת יאמר היום כל לומד שאם ס"י), קי

כה  וכו'.:הלכה לכרך רל הנכנס (סי' ברורה המשנה וכתב
אך  כן, להתפלל צריך מכרך ויציאה כניסה על שרק סק"ב),

כשיוצא  אלא כן להתפלל צריך אינו קטנה מעיר והיוצא הנכנס

של  כעיבורה נחשבות יותר ומעט אמה [שבעים בדרך ומחזיק

משנה  זה. מרחק שעובר עד מתפלל ואין מהעיר, כחלק - עיר

המובאת  הדרך תפילת את רק אומר כט)], ס"ק קי (סי' ברורה

יציאתו  על הודיה ללא ס"דֿז), קי (סי' בשלום .בשו"ע יצא ואם
תוליכני  כך בשלום שהוצאתני וכשם וכו' אני מודה אומר

יציאתו וכו'. עם תיכף שאומרה סק"ג), (שם ברורה המשנה כתב

בדרך  שיחזיק לאחר רק לאומרה לחכות צריך ואינו מהכרך,

[כדלעיל]. מהעיר ויתרחק

בדרך. ואורב וכו' תוליכני כך בשלום שהוצאתני ובשו"ע וכשם

תפילה', שומע 'בא''י בה לחתום שיש פסק ס"א) רל סי' (או"ח

בסימן  שנתבארה הדרך תפילת היא זו תפילה היא שזו והוסיף

חילוקי  את שכתב סק"ג) רל (סי' ברורה במשנה [וראה ק"י

שבזה]. הדינים
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לעׂשֹותן, ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי חֹובה, ואין הּנקראין ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
המצוה. את לקיים חייב שאינו למצב עצמו את יביא שאדם אפשרות

חֹובה ׁשאינן מצוֹות אותן,ויׁש לקיים חייבים אופן בכל שלא - ְְִֵֵֶָָ
לרׁשּות  ּדֹומין להתחייב אּלא האם להחליט אדם של  שבידו כיון ְִִֶָ

לא, או ּומעקה במצוה מזּוזה לאדם ּכגֹון רק ששייכות מצוות שהן ְְֲֶַָ
בית, לו לׁשּכןהרי ׁששיש חּיב אדם לגור]אין החּיב [- ּבבית ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

ימיו  ּכל לׁשּכן רצה אם אּלא מזּוזה, ׁשּיעׂשה ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבמזּוזה
ּבספינה  אֹו לדירת ּבאהל עשויים שאינם כיון ממזוזה שפטורים ְְִִֶָֹ

שם,יׁשב,קבע  לגור רשאי ּכדי - ּבית לבנֹות חּיב אינֹו וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַַָ

מעקה. ּברּולעׂשֹות להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין עׂשה מצות וכל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לחברו,הּוא אדם בין מצוה ואינה ּבין חֹובה ׁשהיא מצוה ְְִִִֵֵֶָָָּבין

חֹובה לעיל,ׁשאינּה שהתבאר לעׂשּיתּהכפי קדם עליה מבר ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
המצוה  את שעושה לפני לברך צריך -.

סֹופרים ‚. מּדברי ׁשהן הּמצֹות ּכל מדרבנן,וכן מצוֹות - ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ
מּדבריהם חֹובה מהם ׁשהן להיפטר אפשרות לאדם שאין ּכגֹון - ְְִִֵֵֶֶָ

מגּלה וביום,מקרא בלילה נר בפורים והדלקת והדלקת ׁשּבת, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
חנּכה, חֹובהו נר ׁשאינן מצֹות חייב ּבין אדם אופן בכל שלא - ְֲִֵֵֵֶָָָֻ

האלו, ערּובבמצוות יש ּכגֹון אם רק ששייך דין שהוא חצרות, ְֵ
שכנים, עוד ידיםבחצרו אינו ּונטילת רוצה אינו שאם לסעודה, ְִִַַָ

סעודה. לאכול הּכלחייב על שהן מבר המצוות סוגי  כל  על - ְֵַַָֹ
סופרים לעׂשּיתן,מדברי הוא קדם הברכה קּדׁשנּוונוסח אׁשר ְֲֲִִֶֶַָָָֹ

לעׂשֹות וצּונּו פלונית.ּבמצֹותיו מצוה לקיים וציוונו והיכן - ְְְְֲִִֵַָָָ
ּבּתֹורה  לומר צּונּו אפשר כיצד מדרבנן אלו שמצוות וכיון - ִַָָ

כיון 'וציוונו'? ּבּהאלא ל[-בתורה]ׁשּכתּוב יאמרּו 'אׁשר ְְֲֶֶָָֹ
יא)ּתעׂשה' יז, חיוב (דברים יש חכמים שתיקנו מצוה כל לכן ֲֶַ

לקיימה. והּסען מהתורה הּדברים ענין הברכה נמצא פירוש - ְְְְִִִֵֶַַָָָ
הּוא,וסדרה וכו'ּכ ה' אתה ּבמצֹותיו 'ברוך קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִֶָָָ

בתורה  הכתובות במצוות אותנו שקידש - ּבהן וציוונו' ִֶֶָָׁשּצּוה
מאּלּו מהחכמים]לׁשמע אֹו[- הּמגּלה את לקראת ׁשּצּוּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

ׁשּמּדברי  הּמצֹות ּכל ׁשאר וכן חנּכה. ׁשל נר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלהדליק
היא סֹופרים  הכונה וציוונו', במצוותיו קידשנו 'אשר עליהן שמברך ְִ

המצווים  דברי לשמוע בהן שציווה אלו במצוות .שקידשנו

נ „. על מברכין אין ּבאחרֹונה ולּמה ידים מים טילת על - ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
מדרבנן? מצוה היא גם והרי חּיבּואלאאחרונים, ׁשּלא ְְִִֵֶֹמּפני

זה אחרונים]ּבדבר במים הּסּכנה[- מּפני שיטבול אּלא מחשש - ְְִֵֶֶַַָָָָָ
את  מעוור זה ומלח בעיניו, ייגע כך ואחר סדומית במלח ידו את

עׂשּיתן,העיניים. על מברכין אין סּכנה מּׁשּום ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּודברים

הרי]הא ּדֹומה[- ּזה אחרונים]למה מים נטילת של ,[התקנה ְֶֶַָ
סּכנת  מּפני ּבּלילה ׁשתה ּכ ואחר הּמים את ׁשּסּנן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלמי

לסנן עלּוקה חכמים ותיקנו לאדם, ומסוכנת במים המצויה [-תולעת ֲָ
ומפני  במים עלוקה שיש מחשש בלילה השתיה לפני המים את

סכנה] לידי ויבוא אותה וישתה אותה יראה לא ֵֶׁשאינֹוהחשיכה
הּמים את לסּנן וצּונּו הסכנה,מבר מפני רק זאת שתיקנו כיון ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל לברך וכן אין סכנה משום שהן המצוות כל - ְֵֵֶַָָ
.עליהן 

.‰ּבר ולא מצוה עשייתה,העֹוׂשה כך,קודם הוא אם דינו ְְִִֵֵֶָָֹ
קּימתהיא  עׂשּיתּה ׁשעדין עשיית מצוה נמשכת שעדיין - ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָ

עׂשּיההמצוה, אחר כיון מבר העשיה, קודם שמברך נחשב ועדיין ְֲִֵַַָָ
הברכה. אחר נמשך המצוה הּואשקיום ׁשעבר ּדבר שכבר ואם - ְִֶַָָָ

המצוה, עשיית מברנגמרה נעשתה,אינֹו כבר שהמצוה כיון ְֵֵָ
לבטלה. ברכה היא שעדיין ּכיצדוברכתו מצוה זו אופן באיזה - ֵַ

קיימת? אֹועשייתה ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצית, ׁשּנתעּטף ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָהרי
ּתחּלה, ּבר ולא ּבסּכה את ׁשּיׁשב לקיים ממשיך הוא ועדיין ְְְִֵֵֶַָָָֹֻ

הוא המצוה, ׁשּנתעּטףהרי אחר ּומבר 'אׁשר בטליתחֹוזר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
אחר  מבר וכן ּבציצית', להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָקּדׁשנּו

'ׁשּלבׁש התפילין להניח את וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשב ואחר מברך ּתפּלין', ּבמצוֹותיו בסוכה קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּסּכה', ליׁשב שאדם וצּונּו מצוה כל - ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָֻ
מברך  הזאת המצוה את לעשות ממשיך הוא ועדיין עליה לברך שכח

עשייתה  שהתחיל .אחר

.Âּברכה ּבלא ׁשחט אם שלא אבל נזכר השחיטה שגמר ואחר ְְֲִַָָָָֹ
קּדׁשנּובירך, 'אׁשר ּומבר ׁשחיטה אחר חֹוזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאינֹו

ּבלא  הּדם ּכּסה אם וכן הּׁשחיטה', על וצּונּו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹּבמצוֹותיו
ּבר,ּברכה  ולא ׁשּטבל, אֹו ּומעׂשרֹות, ּתרּומה הפריׁש אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

המצוה  עשיית עׂשּיה,קודם אחר ּומבר חֹוזר שכל אינֹו כיון ְֲִֵֵֵַַָָ
היא  ברכתו שכן וכיון המצוה, הסתיימה כשעשאן מיד אלו מצוות

לבטלה, ּבאּלּוברכה ּכּיֹוצא ּכל גמר וכן שכבר המצוות כל - ְְֵֵֵַָ
העשיה  אחר מברך אינו העשיה קודם לברך שכח אם .עשייתן,

.Ê,לעֹולם עׂשּיתּה אחר עליה ׁשּמברכין מצוה ל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאין
מלבדאּלא הּגר- כיון טבילת הטבילה, לאחר ׁשאינֹושמברכים ְִֵֵֶֶַַָ

קּדׁשנּו אׁשר לֹומר נתקּדׁשמפני וצּונּו,וכו'יכֹול לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
יהודי, נהיה לא נצטּוה- ציווי ולא עליו ואין התורה, במצוות ְְִַָֹ

'וציוונו' לומר יכול ואינו ׁשּיטּבל,לטבול א עד שטובל ורק חרי ְִֶַֹ
קידשנו  אשר לברך יכול הוא ואז ישראל, דיני כל עליו חלים
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ג  לעשייתן.:הלכה קודם הכל על מברך ידים ונטילת
ברכ  את שמברכים כתב סי"א) קנח (סי' 'על והשו"ע ת

ידיו  אין שמא שחוששים כיון הנטילה אחר ידים' נטילת
וכיון  ניגוב קודם עליהן לברך שיכול הרמ"א והוסיף נקיות.
עובר  כן גם נחשב זה לכן מהמצווה חלק גם הוא שהניגוב

לעשייתן.

ד  ונפש :הלכה גוף (שמירת הרב ובשו"ע המים. את שסינן למי

מים  אפילו בלילה לשתות אסור ואגמים שמנהרות כתב, ס"ד)
סכנה. משום מסוננים

ה  שלבש.:הלכה אחר וכו' שנתעטף אחר ומברך חוזר
לבישת  אחר מברך שאם כתב, ס"ג) ל וסי' ס"י ח (סי' והשו"ע
הרב  ובשו"ע לברך. כך ואחר למשמש צריך התפילין או הציצית
כאילו  הוא הרי שהממשמש כיון הוא שהטעם ביאר, ס"כ) (שם

לברך. יכול ולכן הציצית את מחדש עכשיו לובש
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אירעולׁשעבר שכבר דברים על ׁשוא - ּתפּלת זֹו תפילה הרי - ְְְֲִֵֶַַָָ

תועלת  .ללא

.‚Î ל ב הּנכנס מּלפנילמוד רצֹון 'יהי אֹומר הּמדרׁש ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
טמא  על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא אלהי ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹה'
מּתר, אסּור ועל אסּור מּתר ועל טמא, טהֹור ועל ְְְֵַַַָָָָָָָֻֻטהֹור

חברי  ּבי ויׂשמחּו הלכה ּבדבר אּכׁשל על ואל חברי [-וישמחו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבהם'הכשלון], ואׂשמח הלכה ּבדבר חברי יּכׁשלּו [-ואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

בכשלונם] .אשמח

.„Î'ה לפני אני 'מֹודה אֹומר הּמדרׁש מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו
חלקי  ׂשמּת ולא הּמדרׁש ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי

קרנֹות  יושבים מּיֹוׁשבי אלא המדרש לבית נכנסים שאינם אנשים -] ְְִֵָ

שיחה], בדברי ועוסקים העיר מׁשּכיםבקרנות קודם ׁשאני קם -] ְֲִִֶַ
והם היום] ּתֹורה לדברי מׁשּכים אני מׁשּכימין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָוהם

עמל  אני עמלין, והם עמל אני ּבטלים, לדברים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָמׁשּכימין
והם  רץ אני ׂשכר, מקּבלין ואין עמלים והם ׂשכר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּומקּבל

הּבא העֹולם לחּיי רץ אני הבא]רצים בעולם שיהיה לשכר -] ְֲִִֵַַָָָָָ
ׁשחת' לבאר  רצים גיהינום]והם -]. ְְִִֵֵַַָ

.‰Îלּכר שווקים]הּנכנס עם מרכזית עיר רצֹון [- 'יהי אֹומר ְְְִִֵַַַָָ
לׁשלֹום' זה לכר ׁשּתכניסני אלהי ה' נכנס מּלפני ואם . ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשהכנסּתני לכרך אלהי ה' לפני אני 'מֹודה אֹומר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבׁשלֹום,

ּוכׁשּיבּקׁש ירצהּבׁשלֹום'. וכאשר 'יהי מהכרךלצאת- אֹומר ְְְְִֵֵֵֶַָָ
ואם  ּבׁשלֹום'. זה מּכר ׁשּתֹוציאני אלהי ה' מּלפני ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹרצֹון
ׁשהֹוצאתני  אלהי ה' לפני אני 'מֹודה אֹומר ּבׁשלֹום, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיצא
ּתֹוליכני  ּכ ּבׁשלֹום, ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום, זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכר
מּכף  ותּצילני לׁשלֹום ותצעידני לׁשלֹום ותסמכני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָלׁשלֹום

.'ּבּדר ואֹורב ְֵֵֶֶַאֹויב

.ÂÎּדבר ׁשל ה',ּכללֹו אל הבקשות יצעקש בכל יבקש לעֹולם - ְְְִֶַָָָָ
ה מה'אדםה  לבֹואש דבר על העבר],עתיד על על ויבּקׁש[ולא ִִֵַַַָָָָ

הֹודיהמה'.רחמיםכך  לה'ויּתן ויודה ויֹודה מהעל- ׁשעבר, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
ּכחֹולה'ויׁשּבח מסוגל,ּכפי שהוא כפי להֹודֹות - הּמרּבה וכל ְְְְִִֶַַַַָֹ

מׁשּבח. זה הרי ּתמיד, ּולׁשּבחֹו הּׁשם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻאת

עשר פרק  אחד

.‡'ּב'ּברּו ּבהן ּפֹותח ּכּלן הּברכֹות 'ברוך ּכל באמירת אתה - ְְֵֶַַָָָָָֻ
וכו'' קרּית ה' ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ,'ּב'ּברּו ּבהן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוחֹותם

בערבית],ׁשמע  ואמונה' ו'אמת בשחרית, ויציב' 'אמת ברכת כן ו [- ְְַ
לחברּתּהכל הּסמּוכה אחרת ּברכה ברכה לפניה שיש ברכה - ְְְֲֶַַָָָָ

ב'ברוך', בה הּפרֹותשחותמים אכילה]ּוברּכת קודם [הנאמרת ְִֵַַ
לּה הריח,והּדֹומה ברכת הנהנין,כגון ברכות שאר ּברּכת כן ו וכן ְְְִַַָָ

הּמצוֹות מצוה,עׂשּית עשיית לפני שמברכים הברכות כל כן ו - ְְֲִִַַ
ׁשאמרנּו הּברכֹות י)לעילאּלּו והֹודיה (פרק ׁשבח ּדר ׁשהן ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

א  הפירות, ברכת כמו שנהנה, בזמן אותן לברך תיקנו שלא לא [-

ברכות  כמו מברך, נהנה שאינו פי על שאף לה', והודיה שבח כדרך

אלו, ברכות כל של דינן מהן התפילה], ּפֹותח ׁשּיׁש ׁשהּוא ֵֵֵֶֶֶַ
חֹותם ואינֹו 'הנזכרות ךבברו ּב'ּברּו הברכות של רובן [כגון ְְֵֵָ

י)לעיל השחר],(פרק ברכות רוב חֹותם וכן ׁשהּוא מהן ְֵֵֵֶֶויׁש
ּפֹותח ואינֹו 'לו ּב'ּברּו שאין אדם שמברך הברכה [כגון בברוך ְְֵֵַָ

המצוות  עשיית שבברכת זה וכלל גשם], שיורד כשרואה שדה

ב'ברוך', חתימה וגם פתיחה גם בהן אין וההודיה השבח ובברכות

השבח, ברכות ורוב המצוות ברכות רוב לגבי מעט נכון ְֶַָאּלא
הּמצוֹות השבח'מּברּכת ומ'ברכות המצוות' מ'ברכות מכמה חוץ - ְְִִִַַ

ב'ברוך', חתימה וגם פתיחה גם בהן ויש זה, מכלל ְּכגֹון שיצאו
ּתֹורה  ספר ברכת ּברּכת שהיא פי על ואף לתורה, העולה שמברך ְִֵֶַָ

בברוך, ומסיימת פותחת זאת בכל המצוות רֹואה עשיית ְֶּוכגֹון
יׂשראל שהיא קברי פי על אף וכו'', בדין אתכם יצר 'אשר שמברך ְְִִֵֵָ

והֹודיה,הברכותמאּלּו ׁשבח ּדר פותחת ׁשהן היא זאת כל עם ְֵֵֵֶֶֶֶַָָ
בברוך. ּבהן ומסיימת ּפֹותח ּכּלן הּמצוֹות ּברכֹות ׁשאר ְְְֲִִֵֶַַָָָָֻאבל

חֹותם. ואינֹו 'ְְֵֵָּב'ּברּו

ולרּדף·. להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה מצות לבקש יׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
יכולתו  ככל אֹותּהולטרוח ׁשּיעׂשה ּתפּליןעד ּכגֹון חייב , שאדם ְְֲִִֶֶַַָ

יום  כל בלילה וסּכהלהניח כזית בה לאכול מהתורה חיוב שיש ְָֻ
הסוכות,ולּולב הראשון, חג של ראשון ביום ליטול שחייבים ְָ
השנה.וׁשֹופר  בראש לשמוע שאמרנוואּלּושחייבים הן המצוות ְְֵֵָ
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כג  המדרש.:הלכה לבית קי הנכנס (סי' ברורה המשנה כתב
חובה  הן המדרש מבית ויציאה בכניסה שהתפילות לו), .ס"ק

לומר  צריך ביחידות הלומד שאף ס"י), קי (סי' הרב בשו"ע וכתב

שכשלומד  אלא המדרש. מבית בצאתו התפילה את וכן זו, תפילה
חבריו  ישמחו ולא בתקלתם ישמח שלא להתפלל צריך בחבורה

בכניסה .בתקלתו  התפילה של אחר נוסח שהביא בדבריו וראה
לאומרו. שטוב המדרש לבית

כד  המדרש.:הלכה מבית  (סי'וביציאתו הרב בשו"ע וכתב

לימודו. גמר אחר בערב זאת יאמר היום כל לומד שאם ס"י), קי

כה  וכו'.:הלכה לכרך רל הנכנס (סי' ברורה המשנה וכתב
אך  כן, להתפלל צריך מכרך ויציאה כניסה על שרק סק"ב),

כשיוצא  אלא כן להתפלל צריך אינו קטנה מעיר והיוצא הנכנס

של  כעיבורה נחשבות יותר ומעט אמה [שבעים בדרך ומחזיק

משנה  זה. מרחק שעובר עד מתפלל ואין מהעיר, כחלק - עיר

המובאת  הדרך תפילת את רק אומר כט)], ס"ק קי (סי' ברורה

יציאתו  על הודיה ללא ס"דֿז), קי (סי' בשלום .בשו"ע יצא ואם
תוליכני  כך בשלום שהוצאתני וכשם וכו' אני מודה אומר

יציאתו וכו'. עם תיכף שאומרה סק"ג), (שם ברורה המשנה כתב

בדרך  שיחזיק לאחר רק לאומרה לחכות צריך ואינו מהכרך,

[כדלעיל]. מהעיר ויתרחק

בדרך. ואורב וכו' תוליכני כך בשלום שהוצאתני ובשו"ע וכשם

תפילה', שומע 'בא''י בה לחתום שיש פסק ס"א) רל סי' (או"ח

בסימן  שנתבארה הדרך תפילת היא זו תפילה היא שזו והוסיף

חילוקי  את שכתב סק"ג) רל (סי' ברורה במשנה [וראה ק"י

שבזה]. הדינים

zekxa zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לעׂשֹותן, ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי חֹובה, ואין הּנקראין ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
המצוה. את לקיים חייב שאינו למצב עצמו את יביא שאדם אפשרות

חֹובה ׁשאינן מצוֹות אותן,ויׁש לקיים חייבים אופן בכל שלא - ְְִֵֵֶָָ
לרׁשּות  ּדֹומין להתחייב אּלא האם להחליט אדם של  שבידו כיון ְִִֶָ

לא, או ּומעקה במצוה מזּוזה לאדם ּכגֹון רק ששייכות מצוות שהן ְְֲֶַָ
בית, לו לׁשּכןהרי ׁששיש חּיב אדם לגור]אין החּיב [- ּבבית ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

ימיו  ּכל לׁשּכן רצה אם אּלא מזּוזה, ׁשּיעׂשה ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבמזּוזה
ּבספינה  אֹו לדירת ּבאהל עשויים שאינם כיון ממזוזה שפטורים ְְִִֶָֹ

שם,יׁשב,קבע  לגור רשאי ּכדי - ּבית לבנֹות חּיב אינֹו וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַַָ

מעקה. ּברּולעׂשֹות להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין עׂשה מצות וכל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לחברו,הּוא אדם בין מצוה ואינה ּבין חֹובה ׁשהיא מצוה ְְִִִֵֵֶָָָּבין

חֹובה לעיל,ׁשאינּה שהתבאר לעׂשּיתּהכפי קדם עליה מבר ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
המצוה  את שעושה לפני לברך צריך -.

סֹופרים ‚. מּדברי ׁשהן הּמצֹות ּכל מדרבנן,וכן מצוֹות - ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ
מּדבריהם חֹובה מהם ׁשהן להיפטר אפשרות לאדם שאין ּכגֹון - ְְִִֵֵֶֶָ

מגּלה וביום,מקרא בלילה נר בפורים והדלקת והדלקת ׁשּבת, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
חנּכה, חֹובהו נר ׁשאינן מצֹות חייב ּבין אדם אופן בכל שלא - ְֲִֵֵֵֶָָָֻ

האלו, ערּובבמצוות יש ּכגֹון אם רק ששייך דין שהוא חצרות, ְֵ
שכנים, עוד ידיםבחצרו אינו ּונטילת רוצה אינו שאם לסעודה, ְִִַַָ

סעודה. לאכול הּכלחייב על שהן מבר המצוות סוגי  כל  על - ְֵַַָֹ
סופרים לעׂשּיתן,מדברי הוא קדם הברכה קּדׁשנּוונוסח אׁשר ְֲֲִִֶֶַָָָֹ

לעׂשֹות וצּונּו פלונית.ּבמצֹותיו מצוה לקיים וציוונו והיכן - ְְְְֲִִֵַָָָ
ּבּתֹורה  לומר צּונּו אפשר כיצד מדרבנן אלו שמצוות וכיון - ִַָָ

כיון 'וציוונו'? ּבּהאלא ל[-בתורה]ׁשּכתּוב יאמרּו 'אׁשר ְְֲֶֶָָֹ
יא)ּתעׂשה' יז, חיוב (דברים יש חכמים שתיקנו מצוה כל לכן ֲֶַ

לקיימה. והּסען מהתורה הּדברים ענין הברכה נמצא פירוש - ְְְְִִִֵֶַַָָָ
הּוא,וסדרה וכו'ּכ ה' אתה ּבמצֹותיו 'ברוך קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִֶָָָ

בתורה  הכתובות במצוות אותנו שקידש - ּבהן וציוונו' ִֶֶָָׁשּצּוה
מאּלּו מהחכמים]לׁשמע אֹו[- הּמגּלה את לקראת ׁשּצּוּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

ׁשּמּדברי  הּמצֹות ּכל ׁשאר וכן חנּכה. ׁשל נר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלהדליק
היא סֹופרים  הכונה וציוונו', במצוותיו קידשנו 'אשר עליהן שמברך ְִ

המצווים  דברי לשמוע בהן שציווה אלו במצוות .שקידשנו

נ „. על מברכין אין ּבאחרֹונה ולּמה ידים מים טילת על - ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
מדרבנן? מצוה היא גם והרי חּיבּואלאאחרונים, ׁשּלא ְְִִֵֶֹמּפני

זה אחרונים]ּבדבר במים הּסּכנה[- מּפני שיטבול אּלא מחשש - ְְִֵֶֶַַָָָָָ
את  מעוור זה ומלח בעיניו, ייגע כך ואחר סדומית במלח ידו את

עׂשּיתן,העיניים. על מברכין אין סּכנה מּׁשּום ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּודברים

הרי]הא ּדֹומה[- ּזה אחרונים]למה מים נטילת של ,[התקנה ְֶֶַָ
סּכנת  מּפני ּבּלילה ׁשתה ּכ ואחר הּמים את ׁשּסּנן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלמי

לסנן עלּוקה חכמים ותיקנו לאדם, ומסוכנת במים המצויה [-תולעת ֲָ
ומפני  במים עלוקה שיש מחשש בלילה השתיה לפני המים את

סכנה] לידי ויבוא אותה וישתה אותה יראה לא ֵֶׁשאינֹוהחשיכה
הּמים את לסּנן וצּונּו הסכנה,מבר מפני רק זאת שתיקנו כיון ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל לברך וכן אין סכנה משום שהן המצוות כל - ְֵֵֶַָָ
.עליהן 

.‰ּבר ולא מצוה עשייתה,העֹוׂשה כך,קודם הוא אם דינו ְְִִֵֵֶָָֹ
קּימתהיא  עׂשּיתּה ׁשעדין עשיית מצוה נמשכת שעדיין - ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָ

עׂשּיההמצוה, אחר כיון מבר העשיה, קודם שמברך נחשב ועדיין ְֲִֵַַָָ
הברכה. אחר נמשך המצוה הּואשקיום ׁשעבר ּדבר שכבר ואם - ְִֶַָָָ

המצוה, עשיית מברנגמרה נעשתה,אינֹו כבר שהמצוה כיון ְֵֵָ
לבטלה. ברכה היא שעדיין ּכיצדוברכתו מצוה זו אופן באיזה - ֵַ

קיימת? אֹועשייתה ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצית, ׁשּנתעּטף ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָהרי
ּתחּלה, ּבר ולא ּבסּכה את ׁשּיׁשב לקיים ממשיך הוא ועדיין ְְְִֵֵֶַָָָֹֻ

הוא המצוה, ׁשּנתעּטףהרי אחר ּומבר 'אׁשר בטליתחֹוזר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
אחר  מבר וכן ּבציצית', להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָקּדׁשנּו

'ׁשּלבׁש התפילין להניח את וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשב ואחר מברך ּתפּלין', ּבמצוֹותיו בסוכה קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּסּכה', ליׁשב שאדם וצּונּו מצוה כל - ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָֻ
מברך  הזאת המצוה את לעשות ממשיך הוא ועדיין עליה לברך שכח

עשייתה  שהתחיל .אחר

.Âּברכה ּבלא ׁשחט אם שלא אבל נזכר השחיטה שגמר ואחר ְְֲִַָָָָֹ
קּדׁשנּובירך, 'אׁשר ּומבר ׁשחיטה אחר חֹוזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאינֹו

ּבלא  הּדם ּכּסה אם וכן הּׁשחיטה', על וצּונּו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹּבמצוֹותיו
ּבר,ּברכה  ולא ׁשּטבל, אֹו ּומעׂשרֹות, ּתרּומה הפריׁש אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

המצוה  עשיית עׂשּיה,קודם אחר ּומבר חֹוזר שכל אינֹו כיון ְֲִֵֵֵַַָָ
היא  ברכתו שכן וכיון המצוה, הסתיימה כשעשאן מיד אלו מצוות

לבטלה, ּבאּלּוברכה ּכּיֹוצא ּכל גמר וכן שכבר המצוות כל - ְְֵֵֵַָ
העשיה  אחר מברך אינו העשיה קודם לברך שכח אם .עשייתן,

.Ê,לעֹולם עׂשּיתּה אחר עליה ׁשּמברכין מצוה ל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאין
מלבדאּלא הּגר- כיון טבילת הטבילה, לאחר ׁשאינֹושמברכים ְִֵֵֶֶַַָ

קּדׁשנּו אׁשר לֹומר נתקּדׁשמפני וצּונּו,וכו'יכֹול לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
יהודי, נהיה לא נצטּוה- ציווי ולא עליו ואין התורה, במצוות ְְִַָֹ

'וציוונו' לומר יכול ואינו ׁשּיטּבל,לטבול א עד שטובל ורק חרי ְִֶַֹ
קידשנו  אשר לברך יכול הוא ואז ישראל, דיני כל עליו חלים
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ג  לעשייתן.:הלכה קודם הכל על מברך ידים ונטילת
ברכ  את שמברכים כתב סי"א) קנח (סי' 'על והשו"ע ת

ידיו  אין שמא שחוששים כיון הנטילה אחר ידים' נטילת
וכיון  ניגוב קודם עליהן לברך שיכול הרמ"א והוסיף נקיות.
עובר  כן גם נחשב זה לכן מהמצווה חלק גם הוא שהניגוב

לעשייתן.

ד  ונפש :הלכה גוף (שמירת הרב ובשו"ע המים. את שסינן למי

מים  אפילו בלילה לשתות אסור ואגמים שמנהרות כתב, ס"ד)
סכנה. משום מסוננים

ה  שלבש.:הלכה אחר וכו' שנתעטף אחר ומברך חוזר
לבישת  אחר מברך שאם כתב, ס"ג) ל וסי' ס"י ח (סי' והשו"ע
הרב  ובשו"ע לברך. כך ואחר למשמש צריך התפילין או הציצית
כאילו  הוא הרי שהממשמש כיון הוא שהטעם ביאר, ס"כ) (שם

לברך. יכול ולכן הציצית את מחדש עכשיו לובש



zekxaקסב zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לטבול. מצווה והוא יהודי כבר שהוא כיון וציוונו, ְִָלפיכבמצוותיו
לכך  לברך, יכול אינו עדיין הטבילה שקודם כיון ׁשּיטּבל - ְִֶַַֹאחר

וציוונו מבר קידשנו... הּטבילה','אשר שיכול על לכך והטעם ְְִֵַַָָ
הטבילה, לאחר מעּקרֹולברך ּדחּוי ׁשהיה שבשעה מּפני כיון - ְִִֵֵֶָָָָ

גוי היה עדיין לברכה לברכה,הראויה ראּוי היה לאחר ולא לכן ְְִָָָָָֹ
כל  שאר אבל לברך, יכול הברכה חובת עליו חלה שאז הטבילה

אינו  לכן ונדחה, לברכה ראוי היה המצוה עשיית שלפני כיון המצוות

המצוה  אחרי לברך .יכול

.Áחּיּובּה ּגמר היא ׁשעׂשּיתּה מצוה העשיה ּכל אחר ואין ְְֲִִִִֶַָָָָָ
למצוה, עׂשּיההמשך ּבׁשעת עליה המצוה,מבר עשיית קודם ְְֲִִֵֶַָָָָ

אחר  צּוּוי עׂשּיתּה אחר ׁשּיׁש מצוה למצוה,וכל אינֹוכהמשך ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
העֹוׂשה  ּכיצד, האחרֹון. הּצּוּוי ׁשעֹוׂשה ּבׁשעה אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר

הסוכה,סּכה  את המסכך לּולב - ההדס אֹו עם הלולב את האוגד - ָָֻ
ׁשֹופר והערבה, לתקיעה,אֹו וראוי כשר שיהיה שופר אֹוהמתקן ָ
לבגד,ציצית  הציצית חוטי את הקושר מזּוזה- אֹו ּתפּלין -אֹו ְְִִִִָ

והמזוזה, התפילין פרשיות את עׂשּיה הכותב ּבׁשעת מבר ְְֲִִֵֵַָָאינֹו
אֹוהראשונה  סּכה, לעׂשֹות וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְֲֲִִִֶַָָָָֻאׁשר

אחר, צּוּוי עׂשּיתן אחר ׁשּיׁש מּפני ּתפּלין, כגון לכּתב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
התפילין. והנחת בסוכה מברהישיבה אלו?ואמתי מצוות על ְְֵֵַָָ

ּכׁשּיׁשמע  אֹו הּלּולב, ּכׁשּינענע אֹו ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבׁשעה
לביׁשת  ּובׁשעת ּבציצית, ּכׁשּיתעּטף אֹו הּׁשֹופר, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָקֹול

מזּוזה קביעת ּובׁשעת זו,ּתפּלין, עשיה קודם יברך אלו בכל ְְְְִִִִַַָ
המצוה. עיקר שהיא מעקהכיון ע ׂשה אם לו -אבל שיש אדם ֲֲִֶַָָָ

מעקה, בו לעשות שצריך ּבׁשעתבית המעקה עׂשּיהה מבר של ְְֲִִֵַָָ
מעקה', לעׂשֹות וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו שעשיית 'אׁשר כיון ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָ

המצוה. וגמר עיקר היא ּבזה המעקה ּכּיֹוצא ּכל המצוות וכן כל - ְֵֵֶַָָ
עשיה  בשעת עליהן מברכים זו למצוה .שדומות

.Ë לזמן מּזמן ׁשהיא מצוה רק ּכל הוא אותה לקיים שהחיוב - ְְְִִִִֶַַָָ
בתקופה, ׁשֹופר פעם השנה,ּכגֹון ולּולב בראש בסוכות,וסּכה ְְְָָָֻ

מגּלה  חנּכה בפורים,ּומקרא קנין ,ונר ׁשהיא מצוה ּכל וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ
לו,לֹו הקנוי מסוים חפץ ידי על שמקיים מצוות ציצית - ְִִּכגֹון

ּומזּוזה או ּותפּלין הציצית את לו כשיש רק הוא המצוה שקיום ְְִִָ
המזוזה, או העושה ו התפילין ביתו,מעקה כן מצוה בגג וכן ְְְֲִֵֶַָ

עת  ּבכל מצּויה ואינּה ּתדירה בתקופה,ׁשאינּה פעם רק אלא ְְְְִֵֵֵֶָָָָָ

לזמן, מזמן שהן המצוות בכלל נכללת היא ּדֹומה גם היא ֲִֵֶָׁשהרי
לזמן מּזמן ׁשהיא אלא למצוה תמידיות מצוות אינן ששתיהן כיון ְְְְִִִִֶַַָ

מצויות, שאינן ּבנֹומצוות ּופדיֹון ּבנֹו מילת מצוות ּכגֹון [שהן ְְְְִִַ
אלו  ממצוות מצוה כל על גבוהה], בתדירות להיות יכולות שאינן

עׂשּיה  ּבׁשעת עליה סוכה מבר כגון המצוה, עשיית בשעה -] ְְֲִִֵֶַָָָָ
בנו] ופדיון בנו מילת כגון המצוה, עשיית בתחילת או לולב, או

וקּימנּו' ולּולב,וכו'.'ׁשהחיינּו סּכה על ּבר לא ואם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבהן המצוה,וכּיֹוצא עשיית בשעת עליהן לברך שצריך [ממצוות ְֵֶַָ

המצוה] קיום בשעת עׂשּיה ולא ּבׁשעת בתחילת ׁשהחיינּו - ְֱֲִִֶֶַָָ
המצוה, [הכנת] ׁשּיצא עשיית ּבׁשעה ׁשהחיינּו עליהן ְְֱֲֵֵֶֶֶֶָָָָָָמבר

ּבהן  חֹובתֹו בסוכה ידי כשיושב וכגון המצוה, קיום בשעת - ְֵֶָָ
לולב. ּבזהוכשמנענע ּכּיֹוצא ּכל אחר וכן שיש המצוות כל - ְֵֵֶַָָ

מברך  המצוה, עשיית בתחילת בירך ולא נוספת עשיה עשייתן תחילת

המצוה  קיום .בשעת

.Èלעצמֹו מצוה העֹוׂשה כדי אחד מצוה שעושה באדם בין - ְְְִֶֶַָָָ
חובתו, ידי בה לאחרים ואחד שיצא אֹותּה באדם העֹוׂשה ובין - ְֲִֵֶֶַָָָ

עצמו, בשביל לא אבל חובה ידי אחרים להוציא כדי מצוה שעושה

אלו  אופנים עׂשּיתּהבשני קדם וצּונּומבר קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
הנוסח לעׂשֹות לפי ברכה כל המצוה, עשיית על מברך [כלומר, ֲַ

שהחיינו אבל שלה]. לברך שצריך ׁשהחיינּובמצוות מבר אינֹו ְֱֲֵֵֶֶָָָ
לעצמֹו ׁשעׂשה מצוה על להוציא ,אּלא כדי מצוה כשעושה אך ְְְִֶֶַַָָָָ

שהחיינו. מברך אינו חובתם ידי לפנ אחרים הרּבה היּו מצוֹות ,יו ְְְִֵַָָָ
ולהניח  בציצית ולהתעטף לולב ליטול וצריך לסוכה שנכנס מי כגון

על תפילין, וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר מבר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָאינֹו
עכשיו,הּמצוֹות  לעשות שהולך המצוות כל את מברויכלול אּלא ְְִֵֶַָָ

ואחת אחת ּכל ומצוה על מצוה כל על עצמּה- את ּבפני ְְְִֵַַַַַַָָ
לה. שמיוחדת הברכה

.‡Èעליו חֹובה ׁשהיתה ּבין מצוה, העֹוׂשה מצוה ּכל שהיא - ְְִֵֶֶָָָָָָָָ
אותה, לקיים כדי יכולתו ככל לעשות חייב ׁשאינּהו שאדם ֵֵֶָּבין

המצבים,חֹובה  בכל בה חייב שאינו מצוה שהיא עׂשה - אם ִָָָ
לעצמֹו חובה אֹותּה ידי בה ייצא עצמו שהוא בלשון מברכדי ְְְֵַָָ

ואם'לעׂשֹות' המצוה, לפעולת למ"ד בהקדמת אֹותּה- עׂשה ֲַָָָ
עצמו לאחרים בשביל ולא חובה ידי להוציאם 'על כדי מבר ְֲִֵֵַַָ

מצות'העׂשּיה' 'על בלשון מברך -. ֲִָָ
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ט  שהחיינו.:הלכה עשיה בשעת עליה מברך וכו' ציצית
ציצית  בו שיש בגד קנה שאם כתב ס"א) כב (סי' הרב ובשו"ע

ציצית  בו לעשות שצריך בגד קנה ואם הקניה, בשעת מברך

מברך  ציצית, בו שאין זמן כל מהבגד ליהנות יכול שאינו

הציצית  הטלת על גם הברכה שתעלה כדי העשיה הרמ"א .אחר

יברך  עשייה, בשעת בירך לא שאם הוסיף, ס"א) כב (סי'

הראשונה  בפעם שהחיינו..כשמתעטף וכו' בנו מילת כגון
ה"ג) (פ"ג מילה הלכות להלן למעשה בהלכה לא .ראה ואם

וכו'. ולולב סוכה על פסק בירך ס"א) תרמא (סי' ובשו"ע

ידי  יוצא אלא הסוכה, בניית בשעת שהחיינו מברכים שאין

(סי' לולב אודות פסק וכן קידוש. של שהחיינו בברכת חובתו

ס"ו). תרנא

י  לאחרים.:הלכה אותה העושה רע"ג ואחד (סי' הרב ובשו"ע

כבר  הוא אם בברכה לכתחילה אחרים להוציא שאין כתב, ס"ו)

לברך  יכול לברך יודע אינו השומע אם ורק  המצווה. את קיים

המצווה. את קיים כבר אם ואף בשבילו

יא  המצוות :הלכה שכל ס"ד) תלב (סי' הרב השו"ע כתב

לברך  שצריך מצוות וכן מצוות', 'על ובירך 'לעשות' לברך שצריך

חובתו. ידי יצא 'לעשות' ובירך מצוות' 'על

zekxa zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·È הקודמת ּכיצד בהלכה שנתבארו הברכות חילוקי לבׁש?הם ֵַַָ
יד ּתפּלין מברשל ּבציצית נתעּטף ּתפּלין', 'להניח מבר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָ

ּבּסּכה'בציצית','להתעּטף 'ליׁשב מבר ּבּסּכה וכן יׁשב , ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻֻ
מבר שבתהּוא בערב נר ו כשמדליק ׁשּבת', נר לפני 'להדליק ְְְְִֵֵַַָָ

מברך הלל ההּלל שקורא את מזּוזה ''לגמר קבע אם וכן , ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
ביתו לביתֹו העשיה מברבפתח מזּוזה',קודם אם 'לקּבע וכן ְְְְִֵֵַָָֹ

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לג ּגֹו מעקה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָעׂשה
ּתרּומֹות הפריׁש מעקה', ותרומת לעׂשֹות גדולה תרומה -] ְְֲֲִִֶַַ

עני]ּומעׂשרֹות מעשר] ומעשר שני מעשר ראשון, לעצמֹו[-מעשר ְְְַַַ
שלו, פירות על ּבנֹו- את מל 'להפריׁש', היה מבר הוא אם - ְְְְִֵֶַָָ

בנו  של הּבן',המוהל את 'למּול הואמבר אם לעצמו ׁשחטוכן ְֵֵֶַַָָָ
וחג את  'לׁשחט'.ּפסחֹו מבר יגתֹו ְְְֲִִִֵַָָֹ

.‚Èלאחרים מזּוזה קבע אם אחרים אבל של בבית -מבר ְְֲֲִִֵֵַַָָָָ
מזּוזה', קביעת אם'על מעקהוכן להן מעקה עׂשה עשה - ְְֲִֶֶַַַָָָָ

אחרים  של מעקה',בגג עׂשּית 'על אםמבר להן וכן הפריׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
אחרים ּתרּומה של בפירות תרומה הפרׁשת הפריש 'על מבר ְְְֵַַַָָָ

אם ּתרּומה', וכן וכן הּמילה', 'על מבר חברֹו ּבן את מל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבאּלּו ּכּיֹוצא עליה ּכל מברך אחרים בשביל שעושה מצוה כל - ְֵֵַָ

'על' .בלשון

.„Èּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה בעבורו,עׂשה מצוה עשה אם - ְְְֲִִֵֶַַָָָָ
אחרים, גם מוציא המצוה ׁשאינּהובעשיית מצוה היתה ְְִִֵֶָָָָאם

מחיובה,חֹובה  להיפטר שאפשר מצוה שהיא העׂשּיה'- 'על מבר ְֲִֵַָָָָ
מצות', 'על בלשון -עירוב לפיכ שעשה 'על מי מבר הּוא ְְִֵַָָ

ערּוב' אם.מצות חֹובה אבל מחויב היתה אדם שכל מצוה - ְְִֵַָָָ
המצוהונתּכּוןלעשותה  ו בעשיית חֹובה מידי עצמֹו גם להֹוציא ְְְְְִִִֵֵַַָ

'לעׂשֹות'כדי  מבר אחרים, לפעולת להֹוציא למ"ד בהקדמת - ְְֲֲִִֵֵַָ
לבד  בשבילו המצוה את כשעושה וכמו הּוא,המצוה, לפיכ-] ְִָ

אחרים] עבור וגם עצמו עבור בשופר 'לׁשמע התוקע קֹול מבר ְְִֵַָֹ
חובה ׁשֹופר' ידי האחרים ואת עצמו את להוציא .כדי ָ

.ÂË הּלּולב את בו נטל לצאת כדי הלולב את הגביה -מבר ְֵֶַַָָָ
לּולב' נטילת עושה 'על שאדם מצוה [שעל הלולב' את 'ליטול ולא ְִַַָ

זו] בלשון עליה מברך חֹובתֹולעצמו ידי יצא ׁשהגּביהֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָׁשּכיון
נטילת  חובת ידי יוצא הברכה לפני הלולב את שמגביה שבשעה כיון -

ולא  נטילת' 'על מברך ולכן המצוה, אחרי היא הברכה כן ואם לולב,

ׁשּיּטל 'ליטול'. קדם ּבר אם את אבל עדיין הגביה שלא וכיון ֲִִֵֵֶֶָֹֹ
המצוה, את קיים לא ּכמֹוהלולב הּלּולב' את 'לּטל ְְִֵֶַָָֹמבר

ּבּסּכה' 'על 'ליׁשב ולא בסוכה' 'לישב מברך בסוכה שהיושב כמו ֵֵַָֻ
בלשון  יברך בלולב כך העשיה, קודם שמברך כיון סוכה' ישיבת

למד 'ליטול'. אּתה כך ּומּכאן ואחר הלולב את 'נטל של  מהדין - ִֵַָָָ
נטילת', 'על בלשון שמברך ׁשעׂשה בירך' אחר את ׁשהמבר ְֵֶֶַַַָָָ

מברהמצוה  ּברכה, העׂשּיה'בלשוןּבלא 'לעשות'.'על ולא ְְְֲִֵַָָָָָֹ

ידים נטילת הרׁשּות ּוׁשחיטה לסעודה אבל ּוכדברי הֹואיל ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
וכן הן ידים, בנטילת ולהתחייב לחם לאכול  מחויב אינו אדם שהרי ֵ

בשחיטה, ולהתחייב בשר לאכול מחויב לעצמֹואינו ׁשחט ְְֲִַַָאפּלּו
הּדם'כששוחט מבר ּכּסּוי ו'על הּׁשחיטה', את 'על כשמכסה ְְְִִֵַַַַָָָ

שחיטה, אחר בעפר  ידים'הדם נטילת ידיו ו'על את כשנוטל ְְִִַַַָ

'לעשות']. ולא 'על' היא הברכה [ולשון מברלסעודה הּוא ְְֵֵָוכן
ניסן  י"ד בליל החמץ את ׁשּבדק כשבודק ּבין חמץ', ּבעּור ִֵֵֶַַָָ'על

שלו לעצמֹו הבית לאחרים את ׁשּבדק שליח ּבין שנעשה - ְְֲִֵֵֶַַַָ
לברך  צריך היה לעצמו שכשבודק פי על ואף אחרים, של בית לבדוק

כיון  חמץ', ּב'לבער ׁשּגמר לבּטלׁשּמעת שהולך לּבֹו שמשעה ְְִֵֵֵֶֶַַָ
החמץ  את לבטל שרוצה דעתו את בזה וגילה מצות לבדוק ְֲִֵַַנעׂשית

ׁשּיבּדק  קדם בלב הּבעּור הביטול הוא הביעור שעיקר ּכמֹוכיון ְְִִֶֶַֹֹ
ּבמקֹומֹו ומצהׁשּיתּבאר חמץ ה"ב)בהלכות .(פ"ב ְְִִֵֶָ

.ÊËמנהג ׁשהּוא ּדבר שכך ּכל אלא חכמים, תקנת שאינו - ְִֶָָָָ
לנהוג, העם את הּוא הדריכו נביאים ׁשּמנהג ּפי על -אף ְְִִִִֶַַַ

מהנביאים, הוא המנהג של ּבשמקורו ערבה נטילת יום ּכגֹון ְְֲִַַָָ
חגה  ׁשל ולחבוט ׁשביעי ערבה ליטול נוהגים זה שביום הסוכות ְִִֶַ

ומלאכי, זכריה חגי הנביאים ממנהג והיא הקרקע, על צריבה ְִֵָואין
שהוא לֹומר דבר חכמים,על יותר,מנהג מאוחרות בתקופות שהיו ְֲִִַַָ

ּפסח ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי הּלל קריאת ובחול ּכגֹון - ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָֻ
פסח, של עליו המועד מברכים תקנה.אין ואינו מנהג שהוא כיון ְְִֵָָָ

ּבר  טעּון אם ל ׁשּיסּתּפק ּדבר ּכל לאווכן אֹו שיש כה - ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
עליו, לברך צריך האם ּברכה,ספק ּבלא אֹותֹו כיון עֹוׂשין ְְִָָֹ

אלהיך  ה' שם את תשא 'לא של לאו על עובר לבטלה ברכה שהמברך

ז)לשוא' כ, מחמירים.(שמות דאורייתא ובספק יּזהר , ְִֵָָּולעֹולם
צריכה ׁשאינּה מּברכה תשא',אדם 'לא של הלאו על יעבור שלא ְְִִֵֶָָָָָָ

הּצריכֹות  ּבברכֹות ברכות וירּבה מאה יום בכל שישלים כדי ְְְְִִֶַַָ
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יב  תפילין.:הלכה מנהג להניח הביא ס"ה) כה (סי' והרמ"א

של  תפילין ועל 'להניח' יד של תפילין על שמברכים אשכנז בני

מצוות' 'על לומר .ראש שצריך כתב סט"ו) כה (סי' הרב בשו"ע

בפתח. ולא בקמץ, ָ'להניח'

בציצית. ציצית להתעטף לובש שאם כתב ס"ו) ח (סי' והרמ"א

מצוות' 'על מברך להתעטף .בלי

בסוכה. לישב מברך בסוכה כתב,ישב ס"ח) תרלט (סי' והשו"ע

ישיבה  מספיק ולא בסוכה, אוכל אם רק מברכים לישב שברכת

.בסוכה 

ההלל. את שמברכים לגמור כתב, ס"א) תפח (סי' והרמ"א

ההלל' את וכו'..'לקרוא בנו את ס"ב)מל רסה (סי' והרמ"א

המילה. על מברך הבן אבי שגם סוברים שיש מביא

טו  שיטול.:הלכה שמברך קודם כתב, ס"ה) תרנא (סי' והשו"ע

שייטול  וכתב חובה. ידי שיוצא קודם כשמברך גם לולב' נטילת 'על

הפוך  האתרוג את שייטול או שיברך עד האתרוג ייטול ולא הלולב

העשיה. לפני תהיה שהברכה כדי

טז  שיסתפק.:הלכה דבר כל ס"ד)וכן קפד (סי' השו"ע וכתב

שחיוב  כיון ומברך חוזר המזון, ברכת בירך אם מסופק שאם

התורה. מן הוא המזון ברכת
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לטבול. מצווה והוא יהודי כבר שהוא כיון וציוונו, ְִָלפיכבמצוותיו
לכך  לברך, יכול אינו עדיין הטבילה שקודם כיון ׁשּיטּבל - ְִֶַַֹאחר

וציוונו מבר קידשנו... הּטבילה','אשר שיכול על לכך והטעם ְְִֵַַָָ
הטבילה, לאחר מעּקרֹולברך ּדחּוי ׁשהיה שבשעה מּפני כיון - ְִִֵֵֶָָָָ

גוי היה עדיין לברכה לברכה,הראויה ראּוי היה לאחר ולא לכן ְְִָָָָָֹ
כל  שאר אבל לברך, יכול הברכה חובת עליו חלה שאז הטבילה

אינו  לכן ונדחה, לברכה ראוי היה המצוה עשיית שלפני כיון המצוות

המצוה  אחרי לברך .יכול

.Áחּיּובּה ּגמר היא ׁשעׂשּיתּה מצוה העשיה ּכל אחר ואין ְְֲִִִִֶַָָָָָ
למצוה, עׂשּיההמשך ּבׁשעת עליה המצוה,מבר עשיית קודם ְְֲִִֵֶַָָָָ

אחר  צּוּוי עׂשּיתּה אחר ׁשּיׁש מצוה למצוה,וכל אינֹוכהמשך ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
העֹוׂשה  ּכיצד, האחרֹון. הּצּוּוי ׁשעֹוׂשה ּבׁשעה אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר

הסוכה,סּכה  את המסכך לּולב - ההדס אֹו עם הלולב את האוגד - ָָֻ
ׁשֹופר והערבה, לתקיעה,אֹו וראוי כשר שיהיה שופר אֹוהמתקן ָ
לבגד,ציצית  הציצית חוטי את הקושר מזּוזה- אֹו ּתפּלין -אֹו ְְִִִִָ

והמזוזה, התפילין פרשיות את עׂשּיה הכותב ּבׁשעת מבר ְְֲִִֵֵַָָאינֹו
אֹוהראשונה  סּכה, לעׂשֹות וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְֲֲִִִֶַָָָָֻאׁשר

אחר, צּוּוי עׂשּיתן אחר ׁשּיׁש מּפני ּתפּלין, כגון לכּתב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
התפילין. והנחת בסוכה מברהישיבה אלו?ואמתי מצוות על ְְֵֵַָָ

ּכׁשּיׁשמע  אֹו הּלּולב, ּכׁשּינענע אֹו ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבׁשעה
לביׁשת  ּובׁשעת ּבציצית, ּכׁשּיתעּטף אֹו הּׁשֹופר, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָקֹול

מזּוזה קביעת ּובׁשעת זו,ּתפּלין, עשיה קודם יברך אלו בכל ְְְְִִִִַַָ
המצוה. עיקר שהיא מעקהכיון ע ׂשה אם לו -אבל שיש אדם ֲֲִֶַָָָ

מעקה, בו לעשות שצריך ּבׁשעתבית המעקה עׂשּיהה מבר של ְְֲִִֵַָָ
מעקה', לעׂשֹות וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו שעשיית 'אׁשר כיון ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָ

המצוה. וגמר עיקר היא ּבזה המעקה ּכּיֹוצא ּכל המצוות וכן כל - ְֵֵֶַָָ
עשיה  בשעת עליהן מברכים זו למצוה .שדומות

.Ë לזמן מּזמן ׁשהיא מצוה רק ּכל הוא אותה לקיים שהחיוב - ְְְִִִִֶַַָָ
בתקופה, ׁשֹופר פעם השנה,ּכגֹון ולּולב בראש בסוכות,וסּכה ְְְָָָֻ

מגּלה  חנּכה בפורים,ּומקרא קנין ,ונר ׁשהיא מצוה ּכל וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ
לו,לֹו הקנוי מסוים חפץ ידי על שמקיים מצוות ציצית - ְִִּכגֹון

ּומזּוזה או ּותפּלין הציצית את לו כשיש רק הוא המצוה שקיום ְְִִָ
המזוזה, או העושה ו התפילין ביתו,מעקה כן מצוה בגג וכן ְְְֲִֵֶַָ

עת  ּבכל מצּויה ואינּה ּתדירה בתקופה,ׁשאינּה פעם רק אלא ְְְְִֵֵֵֶָָָָָ

לזמן, מזמן שהן המצוות בכלל נכללת היא ּדֹומה גם היא ֲִֵֶָׁשהרי
לזמן מּזמן ׁשהיא אלא למצוה תמידיות מצוות אינן ששתיהן כיון ְְְְִִִִֶַַָ

מצויות, שאינן ּבנֹומצוות ּופדיֹון ּבנֹו מילת מצוות ּכגֹון [שהן ְְְְִִַ
אלו  ממצוות מצוה כל על גבוהה], בתדירות להיות יכולות שאינן

עׂשּיה  ּבׁשעת עליה סוכה מבר כגון המצוה, עשיית בשעה -] ְְֲִִֵֶַָָָָ
בנו] ופדיון בנו מילת כגון המצוה, עשיית בתחילת או לולב, או

וקּימנּו' ולּולב,וכו'.'ׁשהחיינּו סּכה על ּבר לא ואם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבהן המצוה,וכּיֹוצא עשיית בשעת עליהן לברך שצריך [ממצוות ְֵֶַָ

המצוה] קיום בשעת עׂשּיה ולא ּבׁשעת בתחילת ׁשהחיינּו - ְֱֲִִֶֶַָָ
המצוה, [הכנת] ׁשּיצא עשיית ּבׁשעה ׁשהחיינּו עליהן ְְֱֲֵֵֶֶֶֶָָָָָָמבר

ּבהן  חֹובתֹו בסוכה ידי כשיושב וכגון המצוה, קיום בשעת - ְֵֶָָ
לולב. ּבזהוכשמנענע ּכּיֹוצא ּכל אחר וכן שיש המצוות כל - ְֵֵֶַָָ

מברך  המצוה, עשיית בתחילת בירך ולא נוספת עשיה עשייתן תחילת

המצוה  קיום .בשעת

.Èלעצמֹו מצוה העֹוׂשה כדי אחד מצוה שעושה באדם בין - ְְְִֶֶַָָָ
חובתו, ידי בה לאחרים ואחד שיצא אֹותּה באדם העֹוׂשה ובין - ְֲִֵֶֶַָָָ

עצמו, בשביל לא אבל חובה ידי אחרים להוציא כדי מצוה שעושה

אלו  אופנים עׂשּיתּהבשני קדם וצּונּומבר קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
הנוסח לעׂשֹות לפי ברכה כל המצוה, עשיית על מברך [כלומר, ֲַ

שהחיינו אבל שלה]. לברך שצריך ׁשהחיינּובמצוות מבר אינֹו ְֱֲֵֵֶֶָָָ
לעצמֹו ׁשעׂשה מצוה על להוציא ,אּלא כדי מצוה כשעושה אך ְְְִֶֶַַָָָָ

שהחיינו. מברך אינו חובתם ידי לפנ אחרים הרּבה היּו מצוֹות ,יו ְְְִֵַָָָ
ולהניח  בציצית ולהתעטף לולב ליטול וצריך לסוכה שנכנס מי כגון

על תפילין, וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר מבר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָאינֹו
עכשיו,הּמצוֹות  לעשות שהולך המצוות כל את מברויכלול אּלא ְְִֵֶַָָ

ואחת אחת ּכל ומצוה על מצוה כל על עצמּה- את ּבפני ְְְִֵַַַַַַָָ
לה. שמיוחדת הברכה

.‡Èעליו חֹובה ׁשהיתה ּבין מצוה, העֹוׂשה מצוה ּכל שהיא - ְְִֵֶֶָָָָָָָָ
אותה, לקיים כדי יכולתו ככל לעשות חייב ׁשאינּהו שאדם ֵֵֶָּבין

המצבים,חֹובה  בכל בה חייב שאינו מצוה שהיא עׂשה - אם ִָָָ
לעצמֹו חובה אֹותּה ידי בה ייצא עצמו שהוא בלשון מברכדי ְְְֵַָָ

ואם'לעׂשֹות' המצוה, לפעולת למ"ד בהקדמת אֹותּה- עׂשה ֲַָָָ
עצמו לאחרים בשביל ולא חובה ידי להוציאם 'על כדי מבר ְֲִֵֵַַָ

מצות'העׂשּיה' 'על בלשון מברך -. ֲִָָ
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ט  שהחיינו.:הלכה עשיה בשעת עליה מברך וכו' ציצית
ציצית  בו שיש בגד קנה שאם כתב ס"א) כב (סי' הרב ובשו"ע

ציצית  בו לעשות שצריך בגד קנה ואם הקניה, בשעת מברך

מברך  ציצית, בו שאין זמן כל מהבגד ליהנות יכול שאינו

הציצית  הטלת על גם הברכה שתעלה כדי העשיה הרמ"א .אחר

יברך  עשייה, בשעת בירך לא שאם הוסיף, ס"א) כב (סי'

הראשונה  בפעם שהחיינו..כשמתעטף וכו' בנו מילת כגון
ה"ג) (פ"ג מילה הלכות להלן למעשה בהלכה לא .ראה ואם

וכו'. ולולב סוכה על פסק בירך ס"א) תרמא (סי' ובשו"ע

ידי  יוצא אלא הסוכה, בניית בשעת שהחיינו מברכים שאין

(סי' לולב אודות פסק וכן קידוש. של שהחיינו בברכת חובתו

ס"ו). תרנא

י  לאחרים.:הלכה אותה העושה רע"ג ואחד (סי' הרב ובשו"ע

כבר  הוא אם בברכה לכתחילה אחרים להוציא שאין כתב, ס"ו)

לברך  יכול לברך יודע אינו השומע אם ורק  המצווה. את קיים

המצווה. את קיים כבר אם ואף בשבילו

יא  המצוות :הלכה שכל ס"ד) תלב (סי' הרב השו"ע כתב

לברך  שצריך מצוות וכן מצוות', 'על ובירך 'לעשות' לברך שצריך

חובתו. ידי יצא 'לעשות' ובירך מצוות' 'על

zekxa zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·È הקודמת ּכיצד בהלכה שנתבארו הברכות חילוקי לבׁש?הם ֵַַָ
יד ּתפּלין מברשל ּבציצית נתעּטף ּתפּלין', 'להניח מבר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָ

ּבּסּכה'בציצית','להתעּטף 'ליׁשב מבר ּבּסּכה וכן יׁשב , ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻֻ
מבר שבתהּוא בערב נר ו כשמדליק ׁשּבת', נר לפני 'להדליק ְְְְִֵֵַַָָ

מברך הלל ההּלל שקורא את מזּוזה ''לגמר קבע אם וכן , ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
ביתו לביתֹו העשיה מברבפתח מזּוזה',קודם אם 'לקּבע וכן ְְְְִֵֵַָָֹ

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לג ּגֹו מעקה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָעׂשה
ּתרּומֹות הפריׁש מעקה', ותרומת לעׂשֹות גדולה תרומה -] ְְֲֲִִֶַַ

עני]ּומעׂשרֹות מעשר] ומעשר שני מעשר ראשון, לעצמֹו[-מעשר ְְְַַַ
שלו, פירות על ּבנֹו- את מל 'להפריׁש', היה מבר הוא אם - ְְְְִֵֶַָָ

בנו  של הּבן',המוהל את 'למּול הואמבר אם לעצמו ׁשחטוכן ְֵֵֶַַָָָ
וחג את  'לׁשחט'.ּפסחֹו מבר יגתֹו ְְְֲִִִֵַָָֹ

.‚Èלאחרים מזּוזה קבע אם אחרים אבל של בבית -מבר ְְֲֲִִֵֵַַָָָָ
מזּוזה', קביעת אם'על מעקהוכן להן מעקה עׂשה עשה - ְְֲִֶֶַַַָָָָ

אחרים  של מעקה',בגג עׂשּית 'על אםמבר להן וכן הפריׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
אחרים ּתרּומה של בפירות תרומה הפרׁשת הפריש 'על מבר ְְְֵַַַָָָ

אם ּתרּומה', וכן וכן הּמילה', 'על מבר חברֹו ּבן את מל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבאּלּו ּכּיֹוצא עליה ּכל מברך אחרים בשביל שעושה מצוה כל - ְֵֵַָ

'על' .בלשון

.„Èּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה בעבורו,עׂשה מצוה עשה אם - ְְְֲִִֵֶַַָָָָ
אחרים, גם מוציא המצוה ׁשאינּהובעשיית מצוה היתה ְְִִֵֶָָָָאם

מחיובה,חֹובה  להיפטר שאפשר מצוה שהיא העׂשּיה'- 'על מבר ְֲִֵַָָָָ
מצות', 'על בלשון -עירוב לפיכ שעשה 'על מי מבר הּוא ְְִֵַָָ

ערּוב' אם.מצות חֹובה אבל מחויב היתה אדם שכל מצוה - ְְִֵַָָָ
המצוהונתּכּוןלעשותה  ו בעשיית חֹובה מידי עצמֹו גם להֹוציא ְְְְְִִִֵֵַַָ

'לעׂשֹות'כדי  מבר אחרים, לפעולת להֹוציא למ"ד בהקדמת - ְְֲֲִִֵֵַָ
לבד  בשבילו המצוה את כשעושה וכמו הּוא,המצוה, לפיכ-] ְִָ

אחרים] עבור וגם עצמו עבור בשופר 'לׁשמע התוקע קֹול מבר ְְִֵַָֹ
חובה ׁשֹופר' ידי האחרים ואת עצמו את להוציא .כדי ָ

.ÂË הּלּולב את בו נטל לצאת כדי הלולב את הגביה -מבר ְֵֶַַָָָ
לּולב' נטילת עושה 'על שאדם מצוה [שעל הלולב' את 'ליטול ולא ְִַַָ

זו] בלשון עליה מברך חֹובתֹולעצמו ידי יצא ׁשהגּביהֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָׁשּכיון
נטילת  חובת ידי יוצא הברכה לפני הלולב את שמגביה שבשעה כיון -

ולא  נטילת' 'על מברך ולכן המצוה, אחרי היא הברכה כן ואם לולב,

ׁשּיּטל 'ליטול'. קדם ּבר אם את אבל עדיין הגביה שלא וכיון ֲִִֵֵֶֶָֹֹ
המצוה, את קיים לא ּכמֹוהלולב הּלּולב' את 'לּטל ְְִֵֶַָָֹמבר

ּבּסּכה' 'על 'ליׁשב ולא בסוכה' 'לישב מברך בסוכה שהיושב כמו ֵֵַָֻ
בלשון  יברך בלולב כך העשיה, קודם שמברך כיון סוכה' ישיבת

למד 'ליטול'. אּתה כך ּומּכאן ואחר הלולב את 'נטל של  מהדין - ִֵַָָָ
נטילת', 'על בלשון שמברך ׁשעׂשה בירך' אחר את ׁשהמבר ְֵֶֶַַַָָָ

מברהמצוה  ּברכה, העׂשּיה'בלשוןּבלא 'לעשות'.'על ולא ְְְֲִֵַָָָָָֹ

ידים נטילת הרׁשּות ּוׁשחיטה לסעודה אבל ּוכדברי הֹואיל ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
וכן הן ידים, בנטילת ולהתחייב לחם לאכול  מחויב אינו אדם שהרי ֵ

בשחיטה, ולהתחייב בשר לאכול מחויב לעצמֹואינו ׁשחט ְְֲִַַָאפּלּו
הּדם'כששוחט מבר ּכּסּוי ו'על הּׁשחיטה', את 'על כשמכסה ְְְִִֵַַַַָָָ

שחיטה, אחר בעפר  ידים'הדם נטילת ידיו ו'על את כשנוטל ְְִִַַַָ

'לעשות']. ולא 'על' היא הברכה [ולשון מברלסעודה הּוא ְְֵֵָוכן
ניסן  י"ד בליל החמץ את ׁשּבדק כשבודק ּבין חמץ', ּבעּור ִֵֵֶַַָָ'על

שלו לעצמֹו הבית לאחרים את ׁשּבדק שליח ּבין שנעשה - ְְֲִֵֵֶַַַָ
לברך  צריך היה לעצמו שכשבודק פי על ואף אחרים, של בית לבדוק

כיון  חמץ', ּב'לבער ׁשּגמר לבּטלׁשּמעת שהולך לּבֹו שמשעה ְְִֵֵֵֶֶַַָ
החמץ  את לבטל שרוצה דעתו את בזה וגילה מצות לבדוק ְֲִֵַַנעׂשית

ׁשּיבּדק  קדם בלב הּבעּור הביטול הוא הביעור שעיקר ּכמֹוכיון ְְִִֶֶַֹֹ
ּבמקֹומֹו ומצהׁשּיתּבאר חמץ ה"ב)בהלכות .(פ"ב ְְִִֵֶָ

.ÊËמנהג ׁשהּוא ּדבר שכך ּכל אלא חכמים, תקנת שאינו - ְִֶָָָָ
לנהוג, העם את הּוא הדריכו נביאים ׁשּמנהג ּפי על -אף ְְִִִִֶַַַ

מהנביאים, הוא המנהג של ּבשמקורו ערבה נטילת יום ּכגֹון ְְֲִַַָָ
חגה  ׁשל ולחבוט ׁשביעי ערבה ליטול נוהגים זה שביום הסוכות ְִִֶַ

ומלאכי, זכריה חגי הנביאים ממנהג והיא הקרקע, על צריבה ְִֵָואין
שהוא לֹומר דבר חכמים,על יותר,מנהג מאוחרות בתקופות שהיו ְֲִִַַָ

ּפסח ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי הּלל קריאת ובחול ּכגֹון - ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָֻ
פסח, של עליו המועד מברכים תקנה.אין ואינו מנהג שהוא כיון ְְִֵָָָ

ּבר  טעּון אם ל ׁשּיסּתּפק ּדבר ּכל לאווכן אֹו שיש כה - ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
עליו, לברך צריך האם ּברכה,ספק ּבלא אֹותֹו כיון עֹוׂשין ְְִָָֹ

אלהיך  ה' שם את תשא 'לא של לאו על עובר לבטלה ברכה שהמברך

ז)לשוא' כ, מחמירים.(שמות דאורייתא ובספק יּזהר , ְִֵָָּולעֹולם
צריכה ׁשאינּה מּברכה תשא',אדם 'לא של הלאו על יעבור שלא ְְִִֵֶָָָָָָ

הּצריכֹות  ּבברכֹות ברכות וירּבה מאה יום בכל שישלים כדי ְְְְִִֶַַָ
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יב  תפילין.:הלכה מנהג להניח הביא ס"ה) כה (סי' והרמ"א

של  תפילין ועל 'להניח' יד של תפילין על שמברכים אשכנז בני

מצוות' 'על לומר .ראש שצריך כתב סט"ו) כה (סי' הרב בשו"ע

בפתח. ולא בקמץ, ָ'להניח'

בציצית. ציצית להתעטף לובש שאם כתב ס"ו) ח (סי' והרמ"א

מצוות' 'על מברך להתעטף .בלי

בסוכה. לישב מברך בסוכה כתב,ישב ס"ח) תרלט (סי' והשו"ע

ישיבה  מספיק ולא בסוכה, אוכל אם רק מברכים לישב שברכת

.בסוכה 

ההלל. את שמברכים לגמור כתב, ס"א) תפח (סי' והרמ"א

ההלל' את וכו'..'לקרוא בנו את ס"ב)מל רסה (סי' והרמ"א

המילה. על מברך הבן אבי שגם סוברים שיש מביא

טו  שיטול.:הלכה שמברך קודם כתב, ס"ה) תרנא (סי' והשו"ע

שייטול  וכתב חובה. ידי שיוצא קודם כשמברך גם לולב' נטילת 'על

הפוך  האתרוג את שייטול או שיברך עד האתרוג ייטול ולא הלולב

העשיה. לפני תהיה שהברכה כדי

טז  שיסתפק.:הלכה דבר כל ס"ד)וכן קפד (סי' השו"ע וכתב

שחיוב  כיון ומברך חוזר המזון, ברכת בירך אם מסופק שאם

התורה. מן הוא המזון ברכת



dlinקסד zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

טובים, וימים בשבתות אברכּךובפרט יֹום 'ּבכל אֹומר ּדוד ְְְֲִֵֵֶָָָָוכן
ועד' לעֹולם ׁשמ ב)ואהללה קמה, .(תהילים ְְְֲִֶַַָָָ

ּדסייען  רחמנא ְְְְִַַָָָּברי

-dad̀xtq
dlin zFkld¦§¦¨

הּׁשמיני, ּבּיֹום הּזכרים את למּול והיא אחת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות
אּלּו ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראשון  פרק

היא מילה ‡. מהול להיות האדם על המצוה עׂשה - מצות ְֲִִֵַָ
ּכרת עליה מן ׁשחּיבין נכרתת נפשו ומבטלה, עליה שהעובר - ִֵֶֶַָָָָ

הבא, יד)ׁשּנאמרהעולם יז, יּמֹול (בראשית לא אׁשר זכר 'וערל ְֱֲִֵֶֶֶַָָָֹ

וכּו'' ההיא הּנפׁש ונכרתה ערלתֹו ּבׂשר על .את ּומצוה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ו  ּבנֹו, את למּול מצוה האב הרבכן את [-האדון]על למּול ְְֶֶַַָָָָָ

עבדיו, ּביתבין ּכל לאחר -יליד שנתעברה משפחה לו שנולד ְֲִִַָָָ
לשפחה, אותה ּכסףבין ּושקנה או מקנת מעוברת, שפחה שקנה - ְִֶֶַ

ולד. עם יחד שפחה האבשקנה בנו במזיד עבר את מל אֹוולא ַָָָ
אֹותןשעבר  מל ולא עבדיו,האדֹון את עׂשה,- מצות ּבּטל ְְֲִִֵֵַָָָָֹ

שימולו. עד בעשה האדון או האב עוברים ימיהם חּיב וכל ְֵַָואינֹו
ּתלּוימשום ּכרת, הּכרת שייך]ׁשאין עצמֹו.[- ּבערל אּלא ְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ולא  ּבזמּנֹו, העבד אֹו הּבן אֹותֹו את למּול מצוין ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻּובית
ערל מהול,יּניחּו שאינו אדם ּבעבדיהם.- ולא ּביׂשראל לא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

מֹולין·. מלים]אין מּדעּתֹו[- ׁשּלא אדם ׁשל אביו,ּבנֹו של ְְִִֵֶֶַָָֹ
עבר ּכן אם רוצה ונמנעבכוונה אביו אּלא למּולֹו,ואינו ְְְִִֵֶַַָָ

זה ׁש ּכרחֹובאופן ּבעל אֹותֹו מלין ּדין אביו.ּבית נתעּלם של ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּדין מהול מּבית שאינו ידעו לא דין בית אם מלּולכן ו - לא ְִִֵָֹ

ּכׁשּיגּדיל  עשר,אֹותֹו, שלשה לגיל כשיגיע למּול - חּיב הּוא ְְִֶַַָָ
ימּול  ולא מּׁשּיגּדיל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום וכל עצמֹו. ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹאת
ּכרת  חּיב אינֹו אבל עׂשה, מצות מבּטל הּוא הרי עצמֹו, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאת

חייו] שני שיתקצרו ו [- ׁשּימּות ּבמזיד,עדיין עד ערל הּוא ְִֵֵֶַַָָ
הבא  העולם מן נכרתת נפשו ערל, כשהוא שמת זה אבל ,שבאופן

כרת  חייב אינו מיתתו קודם עצמו מל .אם

בין]אחד‚. יׂשראלכנעני עבד[- ּברׁשּות משפחה ׁשּנֹולד ְְִִֵֶֶֶֶַָָ
שלו, הּנלקחכנענית עבד הנקנה ואחד הּכל - הּגֹויים, מן ְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

הרב האדון חּיב אּלא- ביניהם,למּולן. חילוק ׁשּיליד יש ְְִֶֶַַָָָָ
כנענית הּבית שפחה שקנה דהיינו, בביתו, שנולד העבד - ִַַ

וילדה  האדון] עבד [מביאת בביתו לׁשמֹונהונתעברה ביום נּמֹול - ְִִָ
ללידתו. ּכסףהשמיני של ּומקנת בביתו נולד ולא שנקנה ומי - ְִֶֶַ

ולד,ישראל, עם יחד שפחה שקנה ׁשּנלקח כגון ּבּיֹום .נּמֹול ְִִֶַָ
קנאו לקחֹואם אפּלּוו  ּב- נּמֹול ׁשּנֹולד, ביום יֹומֹוּבּיֹום - ְְֲִִֶַַָ

לידתו.

ּכסף„. מקנת לישראליׁש שנקנה קטן כנעני עבד ׁשּנּמֹול - ְִִֵֶֶֶַ
ללידתו,לׁשמֹונה השמיני ביום היא מילתו שזמן ּבית - יליד ויׁש ְְְִִִֵַָ

ישראל  של בביתו שנולד עבד ּכיצד- ׁשּיּולד. ּבּיֹום מצינו ׁשּנּמֹול ִִֵֵֶֶַַָ
ביום  נימול בית' ו'יליד לשמונה, נימול כסף' ש'מקנת אלו, דינים

קנה לקחלידתו: וילדה מעוברתׁשפחה- עּמּה, עּברּה ולקח ְְְְִִַַָָָָָָָָֻ
שקנאה, ׁשּלקח לאחר ּפי על ואף לׁשמֹונה. נּמֹול זה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָהרי

עצמֹו ּבפני נפרדת העּבר בקניה קנאו אלא אמו, עם יחד קנאו ולא ְְִֵַָָֻ
אמו, ּכסףמקניית מקנת עצמֹו העּבר שהעובר והרי ונמצא - ְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

עצמו  בפני העובר על שילם הוא שהרי שנולד, לאחר רק לו נקנה

כסף. מקנת ונחשב כשייוולד, שלו כןשיהיה פי על וקנה אף ְִָָהֹואיל
ׁשּתלד קדם אמו,אּמֹו של הקניה בשעת אמו במעי נמצא והעובר ִֵֵֶֶֹ

לׁשמֹונה בית נּמֹול יליד .כדין ְִִָ

לעּבריה‰. ׁשפחה לענין -לקח רק כנענית שפחה קנה אם ְְִֶַָָָָֻ
זו  משפחה שנולדים הוולדות שכל כלומר, ממנה, שנולדים הוולדות

לשפחה, קנה לא בעצמה אותה אך שלו, ׁשּלקחיהיו שקנה אֹו - ֶַָ
מנת על בתנאי]ׁשפחה עבדּות [- לׁשם להטּבילּה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
במצוות, ׁשּנֹולדולהתחייב ּפי על צריך ּברׁשּותֹוהעובר אף והיה ְִִֶַַַ

ימים, לשמונה שנימול בית יליד של דין לו ּבּיֹום להיות ִַנּמֹול
הוא ,ׁשּיּולד  הדבר מקנת וטעם הּוא ּכאּלּו הּזה הּנֹולד ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

לבּדֹו אמו,ּכסף בלי לבדו שנקנה כסף' 'מקנת עבד כמו נחשב - ְֶֶַ
קנאֹו הּיֹום נימול ּוכאּלּו ולכן אותו, קנה שנולד זה ביום כאילו - ְְִַָ

כסף', 'מקנת כדין יום מכיון באותו בית ליליד נחשב אינו והוולד

יׂשראל ׁשפחת ּבכלל אּמֹו לו ׁשאין קנוי גופה שאין שמאחר - ְְְִִִִֵֵֶַַָ
ישראל, כשפחת דינה אין טבלה לא שהיא נחשבת או אינה ולכן

האדון בית מאנשי ׁשּיהיהלאחת ּבית ל הּבןנחשב ּכדי .יליד ְְְִִִֵֵֶֶַַ

ׁשּילדה אחר אּמֹו טבלה שלא ואם מנת על שקנאה שאפילו - ְְְִִֶַַָָָָ
טבלה, היא שילדה לאחר אך לׁשמֹונה,להטבילה נּמֹול זה ְֲִִֵֶָהרי

האדון, בדת ומחזיקה אמו וטבלה ישראל של בביתו שנולד שכיון

בית  יליד הוא .הרי

.Âקנה לקח הּגֹוייםכנעני עבד- מן מהול,ּגדֹול ולא ואינו ְִִֶֶַַָָֹ
עּמֹו מגלּגלין למּול, העבד ומנסים רצה אחריו מחזרים - ְְְִִֶֶַָָָָ

שיימול  ּכלשכנעו על יתר חדׁש. עׂשר ׁשנים עברו ּכל ואם - ְֵֵֶַָָָָָֹ
למול, רוצה אינו ועדיין חדשים עשר שנים לקּימֹועליו ְְַָאסּור

ערל מהול,ּכׁשהּוא כשאינו אצלו להשאירו אסור חֹוזר - אּלא ְֵֵֶֶָָ
התנה ואם לּגֹויים. אצל העבד ּומֹוכרֹו והּוא מּתחּלה עליו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
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ג  קנה :הלכה שאחד שבאופן ס"א) רסז סי' (יו"ד הרמ"א כתב

לידתו, ביום נימול הוא הרי העובר את קנה ואחד השפחה את

עמה. וולדה שפחה שלקח באופן שכן וכל

ד  וכו'.:הלכה עמה עוברה ולקח שפחה הש"ך לקח וכתב

אמו  טבלה שלא באופן שגם שמשמע סק"ג) רסז סי' (יו"ד

הרי  ישראל של בביתו שנולד שהיות לשמונה, נימול הוא הרי

בית. ליליד דומה הוא

ו  שאסור :הלכה אלו שבמדינות ס"ד) רסז סי' (יו"ד הרמ"א כתב

למולו, שלא עמו התנה כאילו נחשב זה הרי כוכבים, עובדי לגייר

שירצה  זמן כל לקיימו יכול שאם .והוא ס"ה) (שם השו"ע כתב

dlin zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּגֹוי הגוי,רּבֹו האדון אצל עדיין כשהיה אֹותֹו,- ימּול ׁשּלא ֶַַָֹ
לקּימֹו אצלו]מּתר להשאירו ערל[- מהול.והּוא כשאינו גם - ְְְֵַָָֻ

ובתנאי]ּובלבד עליו[- מצוֹותלקיים ׁשּיקּבל שנצטוו ׁשבע ְְְִִֵֶֶַַַָָ
נח, ּתֹוׁשבדינו יהיהאז ו בני יעבוד ּכגר שלא עליו שקיבל כגוי - ְְְִֵֶָ

ישראל. בארץ להושיבו שמותר נח בני מצוות ושאר זרה עבודה

באופן  ובין חודש, עשר שנים עמו שמגלגל באופן בין נאמר זה ותנאי

עמו. עליושהתנה קּבל לא אם מצוֹותלקיים אבל בני ׁשבע ְֲִִִֵֶַָָָֹ
מּיד נח, וביכולתם יהרג האומות על שולטים שישראל בזמן ִֵֵָָ

ּתֹוׁשבלהורגו. ּגר מקּבלין גר ואין להיות הרוצה שגוי כלומר, - ְְְִֵֵַָ
תושב גר של מסויימים דינים עליו חלים אין ּבזמן תושב, ְִֶַָאּלא

נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

.Êיׂשראל לקהל ׁשּנכנס לקבל ּגר ומוכן להתגייר שבא גוי - ְְְִִִֵֵֶַַָ
מצוות, עול ּתחּלהעליו מילה יהודי,-חּיב שנהיה כמו קודם ְִִַָָָ

מילה. ידי על השכינה כנפי תחת נכנסו ישראל מלשעם כבר ואם ְִָ
להּטיף צרי ּגֹוי, להוציא ּכׁשהיה ּברית- ּדם הדם מּמּנּו -] ְְְִִִִֶֶַַָָָ

מיד  המילה] להתגייר ּכׁשּנתּגּירממקום כשרוצה קטן .- וכן ְְְִֵֵֶַָָ
ּבּיֹום  ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד

אלא ללידתו,הּׁשמיני ערלה לו ויש מהול אינו שבאמת חוששים כי ְִִַ
לבשר. דבוק הערלה של שהעור כלומר, [-מסתתרת], כבושה שהיא

ּו לֹוהּוא,פירושו אנּדרגינס, ׁשּיׁש של הילֹוד זכרּות איבר ְְְְִֵֶַַַֹֹ
ו  של ּכזכר ּכנקבה,אבר הוא נקבּות האם חכמים בו הכריעו ולא ְְְְִֵַָָָ

נקבה, או ּבזכר אֹותֹו למּול  יֹוצא .ללידתו ׁשמיניה יום צרי וכן ְְִִִֵֵַָָ
האם,ּדפן בטן ניתוח ידי על הנולד ערלֹות - ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ְְִֵֵֶֶָֹ

בערלות, המכוסים גידין שני לו שיש ּב- ׁשּתיהן את יום מלין ְִֵֶֶַָ
ְִִׁשמיני.ה 

.Áמֹולין מלים]אין עלֹות [- אחר ּבּיֹום אּלא לעֹולם ְֲִֵֶַַַָָ
החמה,הּׁשמׁש הנץ אחר כלומר, ׁשהּוא - הּׁשמיני ּבּיֹום ּבין ְִִֵֶֶֶַַַ

המילה,זמּנּה מ במילה ּביןו של ׁשהּוא ּבזמּנּה, יום ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמרה  והלאה, ג)ּתׁשיעי יב, הּׁשמיני',(ויקרא ימול ּובּיֹום ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָ

ערלתו', למולו בשר שיש מכך ואם ודורשים ּבּלילה. ולא ְְְִַַַָֹּבּיֹום

הּׁשחרעבדבדי מל עּמּוד קודם מּׁשעלה שעה וחמישית שעה -] ִֶַַַַָָָ

זמניות] בשעות החמה דם ּכׁשר,הנץ ולהטיף לחזור צריך ואינו ֵָ

הברית. עשיית הּיֹוםבמקום ּפי כולו וכל על ואף למילה. ּכׁשר ְְְִִֵַַַָָָ

למילה כן כשר היום שכל ואפילו להקּדים- ולמול מצוה ְְְִִֵַָ

הּיֹום למצוֹות.ש משום ּבתחּלת  מקּדימין זריזין ְְְְְִִִִִִִַַַ

.Ëּבזמּנּה השמיני מילה ביום את- ואת הּׁשּבתאיסור ּדֹוחה ְִִֶַַַָָָָ

השבת  את מחלל שהוא אפילו לעשותה מותר ולכן טוב, יום איסור

דם. מוציא שהוא ּבזמּנּהבכך והלאה וׁשּלא התשיעי ומיום אינּה- ְְִֵֶַָָֹ

טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא שנעשית ּוביןּדֹוחה מילה ְֵֶֶַַָָֹֹ

שנעשית ּביןו ּבזמּנּה ּדמילה ּבזמּנּה, אתׁשּלא האיסור ֹוחה ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

את  ומטמאה הּצרעתנגע לקצוץ בעור שהתפשטה פריחה כלומר, - ַַַָ

האדם. הצרעת:ּכיצדאת את דוחה ּבהרתמילה היתה [-ׁשאם ְִֵֶֶֶַַָָ

צרעת] הערלהנגע המילה,ּבעֹור עור במקום עם יחד חֹותכֹו- ְְְִָָָ

במילה,הערלה שחותכים העור נגע - ׁשּקציצת ּפי על אף ְְִִֶֶַַַַָָָ

ּתעׂשהאיסור ּבאסורה הּצרעת ח)ככתובלא כד, 'השמר (דברים ְֲֶַַַַָֹ

וגו'', הצרעת עׂשהבנגע בהיבֹוא שכתוב מילה ג)של יב, (ויקרא ֲֵָ

ערלתו' בשר ימול השמיני את'וביום ּתעׂשה איסור וידחה לא ְְֲִֶֶֶַֹ

קציצת  הצרעת של .נגע

.È הּבנים ׁשּמילת השמיני ּכׁשם ביום בזמנה את שנעשית ּדֹוחה ְִִֵֶֶַַָָ

העבדים  מילת ּכ לׁשמֹונההּׁשּבת, נּמֹולין אותם ׁשהן - ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ללידתם, השמיני ביום שנימולים הכנעניים את העבדים ֶָּדֹוחה

חל אם ּבׁשּבת,ה היום הּׁשּבת ׁשּלהן מילה ׁשמיני שכל משום ְְִִִֶֶַַַָָָָ

השבת. את דוחה בזמנה ומילה בזמנה, למילה נחשבת השמיני ביום

ׁשּילדה עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית מיליד שפחה חּוץ שקנה - ְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

וטבלה  בביתו], נולד שהוא בית', 'יליד נקרא [ולכן וילדה אצלו ונתעברה

שילדה, לאחר לׁשמֹונה השפחה ׁשּנּמֹול ּפי על מכיון ׁשאף ְִִִֶֶַַָ

הלידה, אחר אמו הּׁשּבת,שטבלה את ּדֹוחה שלפיו אינֹו הכלל כי ֵֶֶַַָ
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כלום, עשה לא עבדות, לשם כורחו בעל והטבילו עבדו את מל

יא) (ס"ק והש"ך מועיל. נחשב ואינו שזה פוסקים שיש הביא

לטבילה.

ז  ממנו :הלכה להטיף צריך מהול כשהוא שנולד קטן וכן
השמיני. ביום ברית שיש דם כתב ס"ד) רסג סי' (יו"ד והשו"ע

לו  וממתינים מהול, כשהוא הנולד את כשמלים מאוד להיזהר

סכנה  לידי יביאוהו שלא השמיני ביום אותו מלים ואין .הרבה

מהול  כשהוא שנולד גר שגם ס"א) רסח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

ברית  דם ממנו להטיף ס"ד).צריך רסג סי' (יו"ד השו"ע כתב

האם  עין במראית יפה יפה לבדקו צריך מהול כשהוא שהנולד

אינו  ובאמת לבשר], דבוק שהעור [כלומר, כבושה, ערלה לו אין

הש"ך  [ע"פ לו יזיק זה שמא ברזל ידי על יבדקו ולא מהול,

(סק"ה)].

ח  כשר.:הלכה השחר עמוד משעלה מל הרמ"א ואם וכתב

ולהטיף  לחזור צריך בלילה, ומל עבר שאם ס"א) רסב סי' (יו"ד

ברית  דם השמיני .ממנו היום קודם מלו שאם (שם) הרמ"א כתב

מילה. חובת ידי יצא ביום, זה היה אם ללידתו,

ט  שנימול :הלכה לאחר שאם ס"א) רסו סי' (יו"ד השו"ע כתב

צריך  ההלכה פי ועל מהול, נראה לא שהוא עד במילתו בשר גדל

הבשר, במקום צרעת] נגע -] בהרת יש אם לחתכו אסור לחתכו,

את  דוחה זה אין ולכך מדרבנן, אלא שוב למולו צריך שאין מכיון

צרעת. קציצת של תעשה' ה'לא

י  שילדה.:הלכה עד אמו טבלה שלא בית מיליד חוץ
טבלה  שלא כסף מקנת שאף הוסיף ס"ב) רסז סי' (יו"ד והשו"ע

את  דוחה אינו לשמונה נימול שהוא פי על אף שילדה, עד אמו

שטבלה  באופן שאפילו אומרים שיש כתב (סק"ו) והש"ך השבת.

לפי  השבת, את דוחה אינו בית] יליד [והיינו שילדה קודם אמו

יהודי. בשביל אלא שבת דוחה אינה שמילה



קסה dlin zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

טובים, וימים בשבתות אברכּךובפרט יֹום 'ּבכל אֹומר ּדוד ְְְֲִֵֵֶָָָָוכן
ועד' לעֹולם ׁשמ ב)ואהללה קמה, .(תהילים ְְְֲִֶַַָָָ

ּדסייען  רחמנא ְְְְִַַָָָּברי

-dad̀xtq
dlin zFkld¦§¦¨

הּׁשמיני, ּבּיֹום הּזכרים את למּול והיא אחת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות
אּלּו ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראשון  פרק

היא מילה ‡. מהול להיות האדם על המצוה עׂשה - מצות ְֲִִֵַָ
ּכרת עליה מן ׁשחּיבין נכרתת נפשו ומבטלה, עליה שהעובר - ִֵֶֶַָָָָ

הבא, יד)ׁשּנאמרהעולם יז, יּמֹול (בראשית לא אׁשר זכר 'וערל ְֱֲִֵֶֶֶַָָָֹ

וכּו'' ההיא הּנפׁש ונכרתה ערלתֹו ּבׂשר על .את ּומצוה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ו  ּבנֹו, את למּול מצוה האב הרבכן את [-האדון]על למּול ְְֶֶַַָָָָָ

עבדיו, ּביתבין ּכל לאחר -יליד שנתעברה משפחה לו שנולד ְֲִִַָָָ
לשפחה, אותה ּכסףבין ּושקנה או מקנת מעוברת, שפחה שקנה - ְִֶֶַ

ולד. עם יחד שפחה האבשקנה בנו במזיד עבר את מל אֹוולא ַָָָ
אֹותןשעבר  מל ולא עבדיו,האדֹון את עׂשה,- מצות ּבּטל ְְֲִִֵֵַָָָָֹ

שימולו. עד בעשה האדון או האב עוברים ימיהם חּיב וכל ְֵַָואינֹו
ּתלּוימשום ּכרת, הּכרת שייך]ׁשאין עצמֹו.[- ּבערל אּלא ְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ולא  ּבזמּנֹו, העבד אֹו הּבן אֹותֹו את למּול מצוין ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻּובית
ערל מהול,יּניחּו שאינו אדם ּבעבדיהם.- ולא ּביׂשראל לא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

מֹולין·. מלים]אין מּדעּתֹו[- ׁשּלא אדם ׁשל אביו,ּבנֹו של ְְִִֵֶֶַָָֹ
עבר ּכן אם רוצה ונמנעבכוונה אביו אּלא למּולֹו,ואינו ְְְִִֵֶַַָָ

זה ׁש ּכרחֹובאופן ּבעל אֹותֹו מלין ּדין אביו.ּבית נתעּלם של ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּדין מהול מּבית שאינו ידעו לא דין בית אם מלּולכן ו - לא ְִִֵָֹ

ּכׁשּיגּדיל  עשר,אֹותֹו, שלשה לגיל כשיגיע למּול - חּיב הּוא ְְִֶַַָָ
ימּול  ולא מּׁשּיגּדיל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום וכל עצמֹו. ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹאת
ּכרת  חּיב אינֹו אבל עׂשה, מצות מבּטל הּוא הרי עצמֹו, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאת

חייו] שני שיתקצרו ו [- ׁשּימּות ּבמזיד,עדיין עד ערל הּוא ְִֵֵֶַַָָ
הבא  העולם מן נכרתת נפשו ערל, כשהוא שמת זה אבל ,שבאופן

כרת  חייב אינו מיתתו קודם עצמו מל .אם

בין]אחד‚. יׂשראלכנעני עבד[- ּברׁשּות משפחה ׁשּנֹולד ְְִִֵֶֶֶֶַָָ
שלו, הּנלקחכנענית עבד הנקנה ואחד הּכל - הּגֹויים, מן ְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

הרב האדון חּיב אּלא- ביניהם,למּולן. חילוק ׁשּיליד יש ְְִֶֶַַָָָָ
כנענית הּבית שפחה שקנה דהיינו, בביתו, שנולד העבד - ִַַ

וילדה  האדון] עבד [מביאת בביתו לׁשמֹונהונתעברה ביום נּמֹול - ְִִָ
ללידתו. ּכסףהשמיני של ּומקנת בביתו נולד ולא שנקנה ומי - ְִֶֶַ

ולד,ישראל, עם יחד שפחה שקנה ׁשּנלקח כגון ּבּיֹום .נּמֹול ְִִֶַָ
קנאו לקחֹואם אפּלּוו  ּב- נּמֹול ׁשּנֹולד, ביום יֹומֹוּבּיֹום - ְְֲִִֶַַָ

לידתו.

ּכסף„. מקנת לישראליׁש שנקנה קטן כנעני עבד ׁשּנּמֹול - ְִִֵֶֶֶַ
ללידתו,לׁשמֹונה השמיני ביום היא מילתו שזמן ּבית - יליד ויׁש ְְְִִִֵַָ

ישראל  של בביתו שנולד עבד ּכיצד- ׁשּיּולד. ּבּיֹום מצינו ׁשּנּמֹול ִִֵֵֶֶַַָ
ביום  נימול בית' ו'יליד לשמונה, נימול כסף' ש'מקנת אלו, דינים

קנה לקחלידתו: וילדה מעוברתׁשפחה- עּמּה, עּברּה ולקח ְְְְִִַַָָָָָָָָֻ
שקנאה, ׁשּלקח לאחר ּפי על ואף לׁשמֹונה. נּמֹול זה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָהרי

עצמֹו ּבפני נפרדת העּבר בקניה קנאו אלא אמו, עם יחד קנאו ולא ְְִֵַָָֻ
אמו, ּכסףמקניית מקנת עצמֹו העּבר שהעובר והרי ונמצא - ְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

עצמו  בפני העובר על שילם הוא שהרי שנולד, לאחר רק לו נקנה

כסף. מקנת ונחשב כשייוולד, שלו כןשיהיה פי על וקנה אף ְִָָהֹואיל
ׁשּתלד קדם אמו,אּמֹו של הקניה בשעת אמו במעי נמצא והעובר ִֵֵֶֶֹ

לׁשמֹונה בית נּמֹול יליד .כדין ְִִָ

לעּבריה‰. ׁשפחה לענין -לקח רק כנענית שפחה קנה אם ְְִֶַָָָָֻ
זו  משפחה שנולדים הוולדות שכל כלומר, ממנה, שנולדים הוולדות

לשפחה, קנה לא בעצמה אותה אך שלו, ׁשּלקחיהיו שקנה אֹו - ֶַָ
מנת על בתנאי]ׁשפחה עבדּות [- לׁשם להטּבילּה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
במצוות, ׁשּנֹולדולהתחייב ּפי על צריך ּברׁשּותֹוהעובר אף והיה ְִִֶַַַ

ימים, לשמונה שנימול בית יליד של דין לו ּבּיֹום להיות ִַנּמֹול
הוא ,ׁשּיּולד  הדבר מקנת וטעם הּוא ּכאּלּו הּזה הּנֹולד ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

לבּדֹו אמו,ּכסף בלי לבדו שנקנה כסף' 'מקנת עבד כמו נחשב - ְֶֶַ
קנאֹו הּיֹום נימול ּוכאּלּו ולכן אותו, קנה שנולד זה ביום כאילו - ְְִַָ

כסף', 'מקנת כדין יום מכיון באותו בית ליליד נחשב אינו והוולד

יׂשראל ׁשפחת ּבכלל אּמֹו לו ׁשאין קנוי גופה שאין שמאחר - ְְְִִִִֵֵֶַַָ
ישראל, כשפחת דינה אין טבלה לא שהיא נחשבת או אינה ולכן

האדון בית מאנשי ׁשּיהיהלאחת ּבית ל הּבןנחשב ּכדי .יליד ְְְִִִֵֵֶֶַַ

ׁשּילדה אחר אּמֹו טבלה שלא ואם מנת על שקנאה שאפילו - ְְְִִֶַַָָָָ
טבלה, היא שילדה לאחר אך לׁשמֹונה,להטבילה נּמֹול זה ְֲִִֵֶָהרי

האדון, בדת ומחזיקה אמו וטבלה ישראל של בביתו שנולד שכיון

בית  יליד הוא .הרי

.Âקנה לקח הּגֹוייםכנעני עבד- מן מהול,ּגדֹול ולא ואינו ְִִֶֶַַָָֹ
עּמֹו מגלּגלין למּול, העבד ומנסים רצה אחריו מחזרים - ְְְִִֶֶַָָָָ

שיימול  ּכלשכנעו על יתר חדׁש. עׂשר ׁשנים עברו ּכל ואם - ְֵֵֶַָָָָָֹ
למול, רוצה אינו ועדיין חדשים עשר שנים לקּימֹועליו ְְַָאסּור

ערל מהול,ּכׁשהּוא כשאינו אצלו להשאירו אסור חֹוזר - אּלא ְֵֵֶֶָָ
התנה ואם לּגֹויים. אצל העבד ּומֹוכרֹו והּוא מּתחּלה עליו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
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ג  קנה :הלכה שאחד שבאופן ס"א) רסז סי' (יו"ד הרמ"א כתב

לידתו, ביום נימול הוא הרי העובר את קנה ואחד השפחה את

עמה. וולדה שפחה שלקח באופן שכן וכל

ד  וכו'.:הלכה עמה עוברה ולקח שפחה הש"ך לקח וכתב

אמו  טבלה שלא באופן שגם שמשמע סק"ג) רסז סי' (יו"ד

הרי  ישראל של בביתו שנולד שהיות לשמונה, נימול הוא הרי

בית. ליליד דומה הוא

ו  שאסור :הלכה אלו שבמדינות ס"ד) רסז סי' (יו"ד הרמ"א כתב

למולו, שלא עמו התנה כאילו נחשב זה הרי כוכבים, עובדי לגייר

שירצה  זמן כל לקיימו יכול שאם .והוא ס"ה) (שם השו"ע כתב

dlin zekld - dad` xtq - zah e"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּגֹוי הגוי,רּבֹו האדון אצל עדיין כשהיה אֹותֹו,- ימּול ׁשּלא ֶַַָֹ
לקּימֹו אצלו]מּתר להשאירו ערל[- מהול.והּוא כשאינו גם - ְְְֵַָָֻ

ובתנאי]ּובלבד עליו[- מצוֹותלקיים ׁשּיקּבל שנצטוו ׁשבע ְְְִִֵֶֶַַַָָ
נח, ּתֹוׁשבדינו יהיהאז ו בני יעבוד ּכגר שלא עליו שקיבל כגוי - ְְְִֵֶָ

ישראל. בארץ להושיבו שמותר נח בני מצוות ושאר זרה עבודה

באופן  ובין חודש, עשר שנים עמו שמגלגל באופן בין נאמר זה ותנאי

עמו. עליושהתנה קּבל לא אם מצוֹותלקיים אבל בני ׁשבע ְֲִִִֵֶַָָָֹ
מּיד נח, וביכולתם יהרג האומות על שולטים שישראל בזמן ִֵֵָָ

ּתֹוׁשבלהורגו. ּגר מקּבלין גר ואין להיות הרוצה שגוי כלומר, - ְְְִֵֵַָ
תושב גר של מסויימים דינים עליו חלים אין ּבזמן תושב, ְִֶַָאּלא

נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

.Êיׂשראל לקהל ׁשּנכנס לקבל ּגר ומוכן להתגייר שבא גוי - ְְְִִִֵֵֶַַָ
מצוות, עול ּתחּלהעליו מילה יהודי,-חּיב שנהיה כמו קודם ְִִַָָָ

מילה. ידי על השכינה כנפי תחת נכנסו ישראל מלשעם כבר ואם ְִָ
להּטיף צרי ּגֹוי, להוציא ּכׁשהיה ּברית- ּדם הדם מּמּנּו -] ְְְִִִִֶֶַַָָָ

מיד  המילה] להתגייר ּכׁשּנתּגּירממקום כשרוצה קטן .- וכן ְְְִֵֵֶַָָ
ּבּיֹום  ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד

אלא ללידתו,הּׁשמיני ערלה לו ויש מהול אינו שבאמת חוששים כי ְִִַ
לבשר. דבוק הערלה של שהעור כלומר, [-מסתתרת], כבושה שהיא

ּו לֹוהּוא,פירושו אנּדרגינס, ׁשּיׁש של הילֹוד זכרּות איבר ְְְְִֵֶַַַֹֹ
ו  של ּכזכר ּכנקבה,אבר הוא נקבּות האם חכמים בו הכריעו ולא ְְְְִֵַָָָ

נקבה, או ּבזכר אֹותֹו למּול  יֹוצא .ללידתו ׁשמיניה יום צרי וכן ְְִִִֵֵַָָ
האם,ּדפן בטן ניתוח ידי על הנולד ערלֹות - ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ְְִֵֵֶֶָֹ

בערלות, המכוסים גידין שני לו שיש ּב- ׁשּתיהן את יום מלין ְִֵֶֶַָ
ְִִׁשמיני.ה 

.Áמֹולין מלים]אין עלֹות [- אחר ּבּיֹום אּלא לעֹולם ְֲִֵֶַַַָָ
החמה,הּׁשמׁש הנץ אחר כלומר, ׁשהּוא - הּׁשמיני ּבּיֹום ּבין ְִִֵֶֶֶַַַ

המילה,זמּנּה מ במילה ּביןו של ׁשהּוא ּבזמּנּה, יום ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמרה  והלאה, ג)ּתׁשיעי יב, הּׁשמיני',(ויקרא ימול ּובּיֹום ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָ

ערלתו', למולו בשר שיש מכך ואם ודורשים ּבּלילה. ולא ְְְִַַַָֹּבּיֹום

הּׁשחרעבדבדי מל עּמּוד קודם מּׁשעלה שעה וחמישית שעה -] ִֶַַַַָָָ

זמניות] בשעות החמה דם ּכׁשר,הנץ ולהטיף לחזור צריך ואינו ֵָ

הברית. עשיית הּיֹוםבמקום ּפי כולו וכל על ואף למילה. ּכׁשר ְְְִִֵַַַָָָ

למילה כן כשר היום שכל ואפילו להקּדים- ולמול מצוה ְְְִִֵַָ

הּיֹום למצוֹות.ש משום ּבתחּלת  מקּדימין זריזין ְְְְְִִִִִִִַַַ

.Ëּבזמּנּה השמיני מילה ביום את- ואת הּׁשּבתאיסור ּדֹוחה ְִִֶַַַָָָָ

השבת  את מחלל שהוא אפילו לעשותה מותר ולכן טוב, יום איסור

דם. מוציא שהוא ּבזמּנּהבכך והלאה וׁשּלא התשיעי ומיום אינּה- ְְִֵֶַָָֹ

טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא שנעשית ּוביןּדֹוחה מילה ְֵֶֶַַָָֹֹ

שנעשית ּביןו ּבזמּנּה ּדמילה ּבזמּנּה, אתׁשּלא האיסור ֹוחה ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

את  ומטמאה הּצרעתנגע לקצוץ בעור שהתפשטה פריחה כלומר, - ַַַָ

האדם. הצרעת:ּכיצדאת את דוחה ּבהרתמילה היתה [-ׁשאם ְִֵֶֶֶַַָָ

צרעת] הערלהנגע המילה,ּבעֹור עור במקום עם יחד חֹותכֹו- ְְְִָָָ

במילה,הערלה שחותכים העור נגע - ׁשּקציצת ּפי על אף ְְִִֶֶַַַַָָָ

ּתעׂשהאיסור ּבאסורה הּצרעת ח)ככתובלא כד, 'השמר (דברים ְֲֶַַַַָֹ

וגו'', הצרעת עׂשהבנגע בהיבֹוא שכתוב מילה ג)של יב, (ויקרא ֲֵָ

ערלתו' בשר ימול השמיני את'וביום ּתעׂשה איסור וידחה לא ְְֲִֶֶֶַֹ

קציצת  הצרעת של .נגע

.È הּבנים ׁשּמילת השמיני ּכׁשם ביום בזמנה את שנעשית ּדֹוחה ְִִֵֶֶַַָָ

העבדים  מילת ּכ לׁשמֹונההּׁשּבת, נּמֹולין אותם ׁשהן - ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ללידתם, השמיני ביום שנימולים הכנעניים את העבדים ֶָּדֹוחה

חל אם ּבׁשּבת,ה היום הּׁשּבת ׁשּלהן מילה ׁשמיני שכל משום ְְִִִֶֶַַַָָָָ

השבת. את דוחה בזמנה ומילה בזמנה, למילה נחשבת השמיני ביום

ׁשּילדה עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית מיליד שפחה חּוץ שקנה - ְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

וטבלה  בביתו], נולד שהוא בית', 'יליד נקרא [ולכן וילדה אצלו ונתעברה

שילדה, לאחר לׁשמֹונה השפחה ׁשּנּמֹול ּפי על מכיון ׁשאף ְִִִֶֶַַָ

הלידה, אחר אמו הּׁשּבת,שטבלה את ּדֹוחה שלפיו אינֹו הכלל כי ֵֶֶַַָ

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

dkld ipipt

כלום, עשה לא עבדות, לשם כורחו בעל והטבילו עבדו את מל

יא) (ס"ק והש"ך מועיל. נחשב ואינו שזה פוסקים שיש הביא

לטבילה.

ז  ממנו :הלכה להטיף צריך מהול כשהוא שנולד קטן וכן
השמיני. ביום ברית שיש דם כתב ס"ד) רסג סי' (יו"ד והשו"ע

לו  וממתינים מהול, כשהוא הנולד את כשמלים מאוד להיזהר

סכנה  לידי יביאוהו שלא השמיני ביום אותו מלים ואין .הרבה

מהול  כשהוא שנולד גר שגם ס"א) רסח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

ברית  דם ממנו להטיף ס"ד).צריך רסג סי' (יו"ד השו"ע כתב

האם  עין במראית יפה יפה לבדקו צריך מהול כשהוא שהנולד

אינו  ובאמת לבשר], דבוק שהעור [כלומר, כבושה, ערלה לו אין

הש"ך  [ע"פ לו יזיק זה שמא ברזל ידי על יבדקו ולא מהול,

(סק"ה)].

ח  כשר.:הלכה השחר עמוד משעלה מל הרמ"א ואם וכתב

ולהטיף  לחזור צריך בלילה, ומל עבר שאם ס"א) רסב סי' (יו"ד

ברית  דם השמיני .ממנו היום קודם מלו שאם (שם) הרמ"א כתב

מילה. חובת ידי יצא ביום, זה היה אם ללידתו,

ט  שנימול :הלכה לאחר שאם ס"א) רסו סי' (יו"ד השו"ע כתב

צריך  ההלכה פי ועל מהול, נראה לא שהוא עד במילתו בשר גדל

הבשר, במקום צרעת] נגע -] בהרת יש אם לחתכו אסור לחתכו,

את  דוחה זה אין ולכך מדרבנן, אלא שוב למולו צריך שאין מכיון

צרעת. קציצת של תעשה' ה'לא

י  שילדה.:הלכה עד אמו טבלה שלא בית מיליד חוץ
טבלה  שלא כסף מקנת שאף הוסיף ס"ב) רסז סי' (יו"ד והשו"ע

את  דוחה אינו לשמונה נימול שהוא פי על אף שילדה, עד אמו

שטבלה  באופן שאפילו אומרים שיש כתב (סק"ו) והש"ך השבת.

לפי  השבת, את דוחה אינו בית] יליד [והיינו שילדה קודם אמו

יהודי. בשביל אלא שבת דוחה אינה שמילה
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לשם  אמו טבלה שקודם בית ליליד רק נדחית שהשבת הוא, תמיד נוהגים

ילדה  כך ואחר .עבדות

.‡Èמהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד ברית קטן דם ממנו להטיף וצריך ְֶֶַָָָ
השמיני, לעּבּורֹוביום הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד לזמן ּומי - ְְִִִִֶֶַַַֹ

אמו, ּברּיתֹושהתעברה ׁשּתּגמר יצירתו קדם שהושלמה לפני - ְִִֵֶֶָָֹ
שלמים, אינם וציפורניו ששערו ׁשאינֹוורואים מּפני ּכנפל ְְִֵֵֵֶֶֶׁשהּוא

לנ חי  דומה רב,- לזמן חיות לו שאין ּדפןפל הנולד ויֹוצא - ְֵֶַֹ
האם, בטן כזכר ואנּדרגינסבניתוח זכרות של איבר לו שיש ילוד - ְְְִַֹֹ

כנקיבה, נקבות של ערלֹותואיבר ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש גידים ּומי שני - ְְִֵֵֶָ
השמיני  ביום נימולים שהם אפילו בערלות, ּדֹוחין המכוסים ִֵָאינן

ּבׁשּבת ּבאחד הן נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, ראשון,את ביום - ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להןה יֹוםה ׁשהּוא ללידתם ּתׁשיעי  -. ְִִֶֶָ

.·Èהּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּנֹולד לצאת מי השקיעה שבין בזמן - ְִֵֶַַָ
שלידתו הכוכבים, ּבּלילהונמצא ספק ּבּיֹום בין ספק כל כמו ְֵֵַַַָָָ

לילה, ספק יום ספק שהוא המילה מֹוניןהשמשות ימי מן את ִִ
ּב ונּמֹול ׁשמינידתו,ללי ּתׁשיעיה יום הּלילה ספק כי ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

לילה. היה כבר נולד כשהוא נֹולדאולי ּבין ב ואם ׁשּבת ערב ְִֵֶֶַַָ
הבאה,הּׁשמׁשֹות  בשבת שהוא בתשיעי למולו ּדֹוחה שיש אינֹו ְֵֶַָ

הּׁשּבת, ּבׁשּבתאת ּבאחד נּמֹול [שהוא אּלא ראשון ביום - ְְִֶֶֶַַַָָָָ
ללידתו], עשירי מּספקמשום יום ׁשּבת ּדֹוחין שהרי ׁשאין ִִֵֵֶַָָ

זוהי  כן ואם השבת, קודם מילתו וזמן ביום נולד שמא חוששים

שבת  דוחה ואינה בזמנה שלא .מילה

.‚Èהּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד אמו,מי שהתעברה היה לזמן אם ְִִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשלם ולד זה הרי ּובצּפרניו, ּבׂשערֹו לחיות,ׁשלם ּובן שראוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

הּוא לעיבורו ׁשבעה השביעי בחודש להיוולד צריך והיה אּלא - ְִֶָָ
אמו,ׁשּנׁשּתהה ּכאבן בבטן ואינֹו ּבׁשּבת לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צורך, בה שאין משום בשבת לטלטלה ומלים]ּומֹוליןשאסור -] ִ
ּבׁשּבת ולד.אֹותֹו כל לקּויכדין ּוׂשערֹו נֹולד אם אינו אבל - ְְֲִַַָָָָ
כתיקונו, ּבברּיתןעשוי ׁשלמין צּפרניו עדיין ואין וציפורניו - ְְְְִִִִֵֵָָָָ

כראוי, גדלו ראּוילא היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה -הרי ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבתׁשעהצריך  אּלא אמו להּולד לעיבור התשיעי בחודש ויצא - ְְְְִִֵֶָָָָָ

ׁשּיּגמר לחיות,קדם ראוי ּכאבןואינו חׁשּוב הּוא שאין ּולפיכ ְְִִֵֶֶֶֶָָָֹ
צורך  לטלטלֹו,בה למולו.ואסּור אסור לטלטלו שאסור ומכיון ְְְְַָ

כן ּפי על וציפורניו,ואף שערותיו נגמרו שלא ואפילו ׁשהה - אם ְִִֵַַָָ
לחיות  נשאר קּימה - ׁשל ולד הּוא הרי יֹום, שראוי ׁשלׁשים - ְֲִֵֶַָָָָֹ

שנשתהה  אלא בשביעי להיוולד צריך שהיה ותולים ולהתקיים, לחיות

אמו, ּדברבבטן לכל הּנֹולדים ּכׁשאר הּוא שאר והרי לענין - ְְֲִִֵַַָָָָָ
משום  לחיות, שראוי באדם אלא נאמרו שלא התורה ֶָׁשּכל דיני

ּבאדם יֹום ׁשלׁשים לחיות ׁשּׁשהה ונשאר האדם] אינֹו[-בוולדות ְִֵֶָָָָָֹ
רגיל נפלל נחשב  אדם הוא הרי אלא לחיות], ראוי שאינו ולד -]. ֵֶ

.„Èלעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד אמו,מי שהתעברה לזמן - ְְִִִִֶֶַַַֹ
ׁשלם  נֹולד קּימהבאיבריו,אם ׁשל ולד זה לחיות הרי שראוי - ֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ומלים]ּומֹוליןולהתקיים, ּבׁשּבת[- בזמנה אֹותֹו מילה כדין ְִַָ

שבת. הוולד ספקשדוחה ׁשבעהאם השביעי ּבן בחודש נולד - ְִֵֶָָ
שבת, דוחה ומילתו ׁשמֹונהלעיבורו ּבן נולד ספק שהוא או - ְֵֶָָ

נגמרו  שלא משום שבת דוחה מילתו ואין לעיבורו, השמיני בחודש

וציפורניו, ּפניםשערותיו מּכל ּבׁשּבת הוא -נּמֹול אופן בכל כי ְִִִַָָָ
שהרי  שבת, איסור על עובר הּוא לא וׁשלם הּוא ׁשבעה ּבן ְְִִֵֶָָאם

ׁשּבתבאיבריו, ׁשּידחה הּוא השבת ּבדין את לדחות הוא צריך - ְְִִֶֶַָ
הדין, נגמרו מעיקר לא אם אף שבת דוחה לשבעה הנולד שתמיד כמו

וציפורניו, הּואשערותיו ׁשמֹונה ּבן [ואין ואם לחיות ראוי ואינו ְְִֶָ
השבת], את עליו הּואמחללים ּבׂשר ּכמחּת ׁשּמל בו זה ואין ְִֵֶֶַָָָ

חבורה, עשיית של דאורייתא ׁשּזהאיסור הוא לפי נפל הוולד ְִֵֶֶֶ
ראו  עשיית שאינו איסור בו שיש קיימא בן וולד אינו [והוא לחיות, י

הּואחבורה], שהוא אם הצד לפי ׁשמֹונה.- ּבן ְִֶָ

.ÂËהעּבר מצחו]ראׁשֹואת הֹוציא רוב אּמֹומ [- למעי חּוץ ְִִִֵָָֹֻ
ב  העולם, לאוויר והציץ ראשו שיצא כלומר, הּׁשמׁשֹות- של ּבין ְֵַָ

כל  כי בלילה, או ביום נולד הוולד האם ספק שיש ונמצא שבת, ערב

לילה, ספק יום ספק הוא השמשות ּכּלֹובין יצא ׁשּלא ּפי על ִֶַַָָֹֻאף
מֹולין אין ׁשּבת, ּבלילי מלים]אּלא ּבׁשּבת[- משעה אֹותֹו כי ְְִֵֵֵֶַַָָָ

שהוציא  שבשעה וייתכן לילוד, נחשב הוא הרי ראשו את שהוציא

בשבת  שמילתו ונמצא שבת, ערב עדיין היה השמשות בבין ראשו
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יא  ס"ו):הלכה שלא סי' (או"ח הרב ערוך בשולחן כתב

בשעה  רק [כלומר, הקישוי בשעת רק מהול נראה הוא אם שאפילו

ס"ק  שלא (סי' ברורה ובמשנה שבת. דוחה אינו מתקשה] שהגיד

שלא  גם מהול כשנראה רק שבת דוחה מילתו שאין כתב טו)

דוחה  מילתו קישוי בשעת רק מהול נראה אם אבל קישוי, בשעת

שבת.

יב  את :הלכה דוחה אינו השמשות בין שבת בערב נולד ואם
'בין השבת. שזמן כתב ס"ה) שלא סי' (או"ח הרב ובשו"ע

בשקיעת  [ולא הכוכבים צאת לפני שעה כרבע מתחיל השמשות'

החמה, שקעה שכבר פי על אף לכן, קודם נולד ואם החמה],

שכמה  הביא יד) ס"ק (שם ברורה במשנה אמנם שישי. ביום נימול

מעינינו  החמה שנתכסה שמזמן וסוברים בזה מחמירים פוסקים

והביא  השמשות, בין בכלל הכל בינוניים כוכבים ג' יציאת עד

ישראל. ארץ ערי בכל המנהג נתפשט שכן יוסף הברכי בשם

יד  בשבת.:הלכה נימול שמונה בן ספק שבעה בן ספק
בן  שבספק פסק ס"ג) שלא סי' או"ח סי"א, רסו סי' (יו"ד ובשו"ע

נגמרו  כן אם אלא בשבת אותו מלים אין שמונה בן ספק שבעה

שלא  באופן שאף כתב שם) (יו"ד והרמ"א וציפורניו. שערותיו

מחללים  שאין אלא בשבת, אותו מלים וציפורניו שערותיו נגמרו

יא) ס"ק שלא (סי' ברורה ובמשנה דברים. בשאר השבת את עליו

רבה  האליה ודעת כשו"ע, לפסוק דעתם והט"ז שהב"ח כתב

מקומו. כמנהג ינהג אחד שכל וסיים ספקות. למול שהמנהג

טו  שני.:הלכה טוב יום את רסו ודוחה סי' (יו"ד השו"ע וכתב

של  שני טוב יום אף דוחה אינו השמשות בין שנולד שמי ס"ח)

גלויות.
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שבת. דוחה ואינה בזמנה שלא מילה ּדֹוחה היא ׁשאינֹו מי ְִֵֶֶָוכל
הּׁשּבת מחמת את השבת את דוחה מילתו שאין מי כל כלומר, - ֶַַָ

טֹובספק, יֹום את ּדֹוחה  טֹוב ה אינֹו יֹום את ודֹוחה ראׁשֹון, ְִֵֶֶֶֶ
גל ׁשני ה ּׁשנהויות.של ראׁש ׁשל טֹובים ימים שהם ּובׁשני ְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ארוך אחד טוב ליום ה נחשבים את לא ּדֹוחה ראׁשֹון ה יום אינֹו ִֵֶֶַֹ
ה  את ּבזמּנּהה יום ולא ׁשּלא מילה וכן לעיל ׁשני. שנתבאר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ט) ש (הלכה היא הכוונה טוב, ויום שבת דוחה ּדֹוחה שאינה ֵָָאינּה
היום  את הּׁשנה ה אף ראׁש ׁשל .ׁשני ִֵֶַָָֹ

.ÊËמֹולין אין מלים]חֹולה, ּומֹונין[- ׁשּיבריא. עד -אֹותֹו ְִִִֵֶֶַַ
ׁשּיחיוסופרים  מעת שיתרפא לֹו חולשת מחליֹו- ממנו ותעבור ְְִֵֵֵֶָ

לעת החולי, מעת ימים [דהיינו,ׁשבעת שלמים, ימים שבעת - ְְִִֵֵֵַָ
הראשון], ביום שהבריא שעה לאותה יגיע הוא השביעי רק ו שביום ְ

אמּורים ּדברים ּבּמה אֹותֹו. מֹולין ּכ אופן אחר באיזה - ְֲִִִֶַַַָָ
לעת. מעת ימים שבעה לו להמתין הדין חּמהאמור -ּבׁשחלצּתֹו ְְֲֶַַָ

חם] שגופו חולי סוג -] הקדחת חולי אחזו זה ,אם ּבחלי ְְִֵֶַֹוכּיֹוצא
גופו. בכל שהוא זה לחולי דומה שהוא אחר  חולי אותו שתקף או -

עיניו לֹו ּכאבּו אם עיניו,אבל שיתרפאו עד ּבעת ו ממתינים ְֲֲִֵֵָָָ
עיניו  מּידׁשּיתּפּתחּו אֹותֹו מֹולין להמתין וירפאּו צריך ואין ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ימים. ּבזהשבעה ּכּיֹוצא ּכל לחולי וכן דומה שהוא חולי כל - ְֵֵֶַָָ
ימים  שבעה להמתין צריך אין אחד, באיבר אלא גופו בכל שאינו הזה

שנתרפא  .לאחר

.ÊÈּב ׁשּנמצא ׁשּלֹוה יום קטן ללידתו]ׁשמיני גופו [- כשצבע ְְִִִֶֶַָָָ

ּביֹותר בריאים,ירק קטנים אצל מהרגיל יותר לו - שאין סימן וזה ְֵָֹ

דם, מֹוליןמספיק מלים]אין ׁשּיּפל[- עד שיתווסף]אֹותֹו, -] ִִֵֶַֹ

הּבריאים הּקטּנים ּכמראה מראיו ויחזרּו ּדם, גופו ּבֹו וצבע - ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

בריאים. ילדים של הגוף כצבע ּביֹותר ייראה אדם היה אם ְְִֵֵָָָֹוכן

נראה מהרגיל  ׁשצבעֹווהוא וזהו ּכמי באדום, אותו שצבעו כאדם - ְְִֶָ

לבשר, העור בין הוא אלא באיברים נבלע לא שדמו מֹולין סימן ִֵאין

ּבֹו ׁשּיּבלע עד באיברים]אֹותֹו, ּכׁשאר [- מראיו ויחזרּו ּדמֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָָ

זהו קטּנים, להמתין שצריך חלי ומה ׁשּזה טבע מּפני זה ואין ְְִִִֵֶֶַֹ

כך. להיראות הזה התינוק של ּבדברים בתולדה להּזהר ְְְִִִִֵָָָוצרי

החולי אּלּו של בחששות ׁשאין - ילד אּלא מֹולין ואין הרּבה, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשם שום]ּבֹו ׁש[- הּכל,הרי חלי, את ּדֹוחה נפׁשֹות סּכנת ְִֵֶֶַַַָָָֹֹ

מכיון ו  להתיר יש זמןש כן לאחר למּול החולי,אפׁשר כשיעבור ְְְְֶַַַָָ

לעֹולם. מּיׂשראל אחד נפׁש להחזיר אפׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואי

.ÁÈׁשּמלה הּמילה,ה ּבנּהאת אּׁשה מחמת ּומת ראׁשֹון ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּכחֹוהמילה ׁשהכׁשילה היה את ולא מת המילה שמחמת כלומר, - ְִִֶֶָֹ

אחר, חולי מלהלו בנה וכן ּומתאת מחמת גם הּׁשני ּכן ְֲִֵֵֵֵֵַַָָ

אחר,הּמילה חולי מחמת נולד ּביןולא השני שהוולד באופן ִֵַָ

זה הראשון מּבעל הוולד ממנו שנולד בעל מאותו באופן ּביןו - ִֵֶַַ

ּבזמּנֹושהוא  הּׁשליׁשי את ּתמּול לא זֹו הרי אחר, -מּבעל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

השמיני, לֹוביום ממּתינין מלמולו אּלא ו - מעט ׁשּיגּדל אז עד ְְְְִִִֶֶַַַַָ

ּכחֹו. ְִֵַֹיתחּזק
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ו ּפרק ¤¤
.‡ּובמעׂשיו ּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו לפיכ,אחר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר אדם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ההֹולכים ּכדי הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ׁשּילמד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּלא ּכדי ,אֹומר:ּבחׁש ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; חכמים, את הֹול"ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּמנהגֹותיה  ּבּמדינה היה אם וכן וגֹו'". האיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"אׁשרי
למקֹום  יל - יׁשרה ּבדר הֹולכים אנׁשיה ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעים,
ּכל  היּו ואם טֹובים. ּבדר ונֹוהגים צּדיקים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָׁשאנׁשיו
לא  ּבדר נֹוהגים ׁשמּועתן וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמדינֹות
למדינה  ליל יכֹול ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָטֹובה,
יׁשב  - החלי מּפני אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמנהגֹותיה
היּו ואם ויּדם". ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבּדֹו
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טז  מיד.:הלכה אותו מלים וכו' עיניו לו כאבו אם אבל
גדול  כאב עיניו לו כאבו שאם כתב ס"ב) רסב סי' (יו"ד והרמ"א

ימים]. ז' [וממתינים הגוף שבכל כחולי הוי

יח  וכו'.:הלכה ראשון בנה שמלה (יו"ד אשה השו"ע והוסיף
בניו  שני את מל אחד איש אם הדין שהוא ס"ב) רסג סי'
בין  השלישי את מל שאינו המילה, מחמת ומתו הראשונים
אחרת. מאשה מהילדים אחד שכל ובין אחת, מאשה ששניהם

באיש  נאמר לא זה שדין וסוברים חולקים שיש הביא והרמ"א
למול  ואין להקל יש נפשות ספק שזה שמכיון וסיים באשה, אלא

בניו  שני שמתו באיש שאם .גם ס"ג) רסג סי' (יו"ד השו"ע כתב
את  מלה אחותה וגם המילה, מחמת ומת בנה את מלה אשה
שיגדלו  עד בנם את למול להם אסור המילה, מחמת ומת בנה

האחיות. שאר של הדין וכן כוחם, ויתחזק
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לשם  אמו טבלה שקודם בית ליליד רק נדחית שהשבת הוא, תמיד נוהגים

ילדה  כך ואחר .עבדות

.‡Èמהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד ברית קטן דם ממנו להטיף וצריך ְֶֶַָָָ
השמיני, לעּבּורֹוביום הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד לזמן ּומי - ְְִִִִֶֶַַַֹ

אמו, ּברּיתֹושהתעברה ׁשּתּגמר יצירתו קדם שהושלמה לפני - ְִִֵֶֶָָֹ
שלמים, אינם וציפורניו ששערו ׁשאינֹוורואים מּפני ּכנפל ְְִֵֵֵֶֶֶׁשהּוא

לנ חי  דומה רב,- לזמן חיות לו שאין ּדפןפל הנולד ויֹוצא - ְֵֶַֹ
האם, בטן כזכר ואנּדרגינסבניתוח זכרות של איבר לו שיש ילוד - ְְְִַֹֹ

כנקיבה, נקבות של ערלֹותואיבר ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש גידים ּומי שני - ְְִֵֵֶָ
השמיני  ביום נימולים שהם אפילו בערלות, ּדֹוחין המכוסים ִֵָאינן

ּבׁשּבת ּבאחד הן נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, ראשון,את ביום - ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להןה יֹוםה ׁשהּוא ללידתם ּתׁשיעי  -. ְִִֶֶָ

.·Èהּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּנֹולד לצאת מי השקיעה שבין בזמן - ְִֵֶַַָ
שלידתו הכוכבים, ּבּלילהונמצא ספק ּבּיֹום בין ספק כל כמו ְֵֵַַַָָָ

לילה, ספק יום ספק שהוא המילה מֹוניןהשמשות ימי מן את ִִ
ּב ונּמֹול ׁשמינידתו,ללי ּתׁשיעיה יום הּלילה ספק כי ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

לילה. היה כבר נולד כשהוא נֹולדאולי ּבין ב ואם ׁשּבת ערב ְִֵֶֶַַָ
הבאה,הּׁשמׁשֹות  בשבת שהוא בתשיעי למולו ּדֹוחה שיש אינֹו ְֵֶַָ

הּׁשּבת, ּבׁשּבתאת ּבאחד נּמֹול [שהוא אּלא ראשון ביום - ְְִֶֶֶַַַָָָָ
ללידתו], עשירי מּספקמשום יום ׁשּבת ּדֹוחין שהרי ׁשאין ִִֵֵֶַָָ

זוהי  כן ואם השבת, קודם מילתו וזמן ביום נולד שמא חוששים

שבת  דוחה ואינה בזמנה שלא .מילה

.‚Èהּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד אמו,מי שהתעברה היה לזמן אם ְִִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשלם ולד זה הרי ּובצּפרניו, ּבׂשערֹו לחיות,ׁשלם ּובן שראוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

הּוא לעיבורו ׁשבעה השביעי בחודש להיוולד צריך והיה אּלא - ְִֶָָ
אמו,ׁשּנׁשּתהה ּכאבן בבטן ואינֹו ּבׁשּבת לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צורך, בה שאין משום בשבת לטלטלה ומלים]ּומֹוליןשאסור -] ִ
ּבׁשּבת ולד.אֹותֹו כל לקּויכדין ּוׂשערֹו נֹולד אם אינו אבל - ְְֲִַַָָָָ
כתיקונו, ּבברּיתןעשוי ׁשלמין צּפרניו עדיין ואין וציפורניו - ְְְְִִִִֵֵָָָָ

כראוי, גדלו ראּוילא היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה -הרי ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבתׁשעהצריך  אּלא אמו להּולד לעיבור התשיעי בחודש ויצא - ְְְְִִֵֶָָָָָ

ׁשּיּגמר לחיות,קדם ראוי ּכאבןואינו חׁשּוב הּוא שאין ּולפיכ ְְִִֵֶֶֶֶָָָֹ
צורך  לטלטלֹו,בה למולו.ואסּור אסור לטלטלו שאסור ומכיון ְְְְַָ

כן ּפי על וציפורניו,ואף שערותיו נגמרו שלא ואפילו ׁשהה - אם ְִִֵַַָָ
לחיות  נשאר קּימה - ׁשל ולד הּוא הרי יֹום, שראוי ׁשלׁשים - ְֲִֵֶַָָָָֹ

שנשתהה  אלא בשביעי להיוולד צריך שהיה ותולים ולהתקיים, לחיות

אמו, ּדברבבטן לכל הּנֹולדים ּכׁשאר הּוא שאר והרי לענין - ְְֲִִֵַַָָָָָ
משום  לחיות, שראוי באדם אלא נאמרו שלא התורה ֶָׁשּכל דיני

ּבאדם יֹום ׁשלׁשים לחיות ׁשּׁשהה ונשאר האדם] אינֹו[-בוולדות ְִֵֶָָָָָֹ
רגיל נפלל נחשב  אדם הוא הרי אלא לחיות], ראוי שאינו ולד -]. ֵֶ

.„Èלעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד אמו,מי שהתעברה לזמן - ְְִִִִֶֶַַַֹ
ׁשלם  נֹולד קּימהבאיבריו,אם ׁשל ולד זה לחיות הרי שראוי - ֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ומלים]ּומֹוליןולהתקיים, ּבׁשּבת[- בזמנה אֹותֹו מילה כדין ְִַָ

שבת. הוולד ספקשדוחה ׁשבעהאם השביעי ּבן בחודש נולד - ְִֵֶָָ
שבת, דוחה ומילתו ׁשמֹונהלעיבורו ּבן נולד ספק שהוא או - ְֵֶָָ

נגמרו  שלא משום שבת דוחה מילתו ואין לעיבורו, השמיני בחודש

וציפורניו, ּפניםשערותיו מּכל ּבׁשּבת הוא -נּמֹול אופן בכל כי ְִִִַָָָ
שהרי  שבת, איסור על עובר הּוא לא וׁשלם הּוא ׁשבעה ּבן ְְִִֵֶָָאם

ׁשּבתבאיבריו, ׁשּידחה הּוא השבת ּבדין את לדחות הוא צריך - ְְִִֶֶַָ
הדין, נגמרו מעיקר לא אם אף שבת דוחה לשבעה הנולד שתמיד כמו

וציפורניו, הּואשערותיו ׁשמֹונה ּבן [ואין ואם לחיות ראוי ואינו ְְִֶָ
השבת], את עליו הּואמחללים ּבׂשר ּכמחּת ׁשּמל בו זה ואין ְִֵֶֶַָָָ

חבורה, עשיית של דאורייתא ׁשּזהאיסור הוא לפי נפל הוולד ְִֵֶֶֶ
ראו  עשיית שאינו איסור בו שיש קיימא בן וולד אינו [והוא לחיות, י

הּואחבורה], שהוא אם הצד לפי ׁשמֹונה.- ּבן ְִֶָ

.ÂËהעּבר מצחו]ראׁשֹואת הֹוציא רוב אּמֹומ [- למעי חּוץ ְִִִֵָָֹֻ
ב  העולם, לאוויר והציץ ראשו שיצא כלומר, הּׁשמׁשֹות- של ּבין ְֵַָ

כל  כי בלילה, או ביום נולד הוולד האם ספק שיש ונמצא שבת, ערב

לילה, ספק יום ספק הוא השמשות ּכּלֹובין יצא ׁשּלא ּפי על ִֶַַָָֹֻאף
מֹולין אין ׁשּבת, ּבלילי מלים]אּלא ּבׁשּבת[- משעה אֹותֹו כי ְְִֵֵֵֶַַָָָ

שהוציא  שבשעה וייתכן לילוד, נחשב הוא הרי ראשו את שהוציא

בשבת  שמילתו ונמצא שבת, ערב עדיין היה השמשות בבין ראשו
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יא  ס"ו):הלכה שלא סי' (או"ח הרב ערוך בשולחן כתב

בשעה  רק [כלומר, הקישוי בשעת רק מהול נראה הוא אם שאפילו

ס"ק  שלא (סי' ברורה ובמשנה שבת. דוחה אינו מתקשה] שהגיד

שלא  גם מהול כשנראה רק שבת דוחה מילתו שאין כתב טו)

דוחה  מילתו קישוי בשעת רק מהול נראה אם אבל קישוי, בשעת

שבת.

יב  את :הלכה דוחה אינו השמשות בין שבת בערב נולד ואם
'בין השבת. שזמן כתב ס"ה) שלא סי' (או"ח הרב ובשו"ע

בשקיעת  [ולא הכוכבים צאת לפני שעה כרבע מתחיל השמשות'

החמה, שקעה שכבר פי על אף לכן, קודם נולד ואם החמה],

שכמה  הביא יד) ס"ק (שם ברורה במשנה אמנם שישי. ביום נימול

מעינינו  החמה שנתכסה שמזמן וסוברים בזה מחמירים פוסקים

והביא  השמשות, בין בכלל הכל בינוניים כוכבים ג' יציאת עד

ישראל. ארץ ערי בכל המנהג נתפשט שכן יוסף הברכי בשם

יד  בשבת.:הלכה נימול שמונה בן ספק שבעה בן ספק
בן  שבספק פסק ס"ג) שלא סי' או"ח סי"א, רסו סי' (יו"ד ובשו"ע

נגמרו  כן אם אלא בשבת אותו מלים אין שמונה בן ספק שבעה

שלא  באופן שאף כתב שם) (יו"ד והרמ"א וציפורניו. שערותיו

מחללים  שאין אלא בשבת, אותו מלים וציפורניו שערותיו נגמרו

יא) ס"ק שלא (סי' ברורה ובמשנה דברים. בשאר השבת את עליו

רבה  האליה ודעת כשו"ע, לפסוק דעתם והט"ז שהב"ח כתב

מקומו. כמנהג ינהג אחד שכל וסיים ספקות. למול שהמנהג

טו  שני.:הלכה טוב יום את רסו ודוחה סי' (יו"ד השו"ע וכתב

של  שני טוב יום אף דוחה אינו השמשות בין שנולד שמי ס"ח)

גלויות.
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שבת. דוחה ואינה בזמנה שלא מילה ּדֹוחה היא ׁשאינֹו מי ְִֵֶֶָוכל
הּׁשּבת מחמת את השבת את דוחה מילתו שאין מי כל כלומר, - ֶַַָ

טֹובספק, יֹום את ּדֹוחה  טֹוב ה אינֹו יֹום את ודֹוחה ראׁשֹון, ְִֵֶֶֶֶ
גל ׁשני ה ּׁשנהויות.של ראׁש ׁשל טֹובים ימים שהם ּובׁשני ְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ארוך אחד טוב ליום ה נחשבים את לא ּדֹוחה ראׁשֹון ה יום אינֹו ִֵֶֶַֹ
ה  את ּבזמּנּהה יום ולא ׁשּלא מילה וכן לעיל ׁשני. שנתבאר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ט) ש (הלכה היא הכוונה טוב, ויום שבת דוחה ּדֹוחה שאינה ֵָָאינּה
היום  את הּׁשנה ה אף ראׁש ׁשל .ׁשני ִֵֶַָָֹ

.ÊËמֹולין אין מלים]חֹולה, ּומֹונין[- ׁשּיבריא. עד -אֹותֹו ְִִִֵֶֶַַ
ׁשּיחיוסופרים  מעת שיתרפא לֹו חולשת מחליֹו- ממנו ותעבור ְְִֵֵֵֶָ

לעת החולי, מעת ימים [דהיינו,ׁשבעת שלמים, ימים שבעת - ְְִִֵֵֵַָ
הראשון], ביום שהבריא שעה לאותה יגיע הוא השביעי רק ו שביום ְ

אמּורים ּדברים ּבּמה אֹותֹו. מֹולין ּכ אופן אחר באיזה - ְֲִִִֶַַַָָ
לעת. מעת ימים שבעה לו להמתין הדין חּמהאמור -ּבׁשחלצּתֹו ְְֲֶַַָ

חם] שגופו חולי סוג -] הקדחת חולי אחזו זה ,אם ּבחלי ְְִֵֶַֹוכּיֹוצא
גופו. בכל שהוא זה לחולי דומה שהוא אחר  חולי אותו שתקף או -

עיניו לֹו ּכאבּו אם עיניו,אבל שיתרפאו עד ּבעת ו ממתינים ְֲֲִֵֵָָָ
עיניו  מּידׁשּיתּפּתחּו אֹותֹו מֹולין להמתין וירפאּו צריך ואין ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ימים. ּבזהשבעה ּכּיֹוצא ּכל לחולי וכן דומה שהוא חולי כל - ְֵֵֶַָָ
ימים  שבעה להמתין צריך אין אחד, באיבר אלא גופו בכל שאינו הזה

שנתרפא  .לאחר

.ÊÈּב ׁשּנמצא ׁשּלֹוה יום קטן ללידתו]ׁשמיני גופו [- כשצבע ְְִִִֶֶַָָָ

ּביֹותר בריאים,ירק קטנים אצל מהרגיל יותר לו - שאין סימן וזה ְֵָֹ

דם, מֹוליןמספיק מלים]אין ׁשּיּפל[- עד שיתווסף]אֹותֹו, -] ִִֵֶַֹ

הּבריאים הּקטּנים ּכמראה מראיו ויחזרּו ּדם, גופו ּבֹו וצבע - ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

בריאים. ילדים של הגוף כצבע ּביֹותר ייראה אדם היה אם ְְִֵֵָָָֹוכן

נראה מהרגיל  ׁשצבעֹווהוא וזהו ּכמי באדום, אותו שצבעו כאדם - ְְִֶָ

לבשר, העור בין הוא אלא באיברים נבלע לא שדמו מֹולין סימן ִֵאין

ּבֹו ׁשּיּבלע עד באיברים]אֹותֹו, ּכׁשאר [- מראיו ויחזרּו ּדמֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָָ

זהו קטּנים, להמתין שצריך חלי ומה ׁשּזה טבע מּפני זה ואין ְְִִִֵֶֶַֹ

כך. להיראות הזה התינוק של ּבדברים בתולדה להּזהר ְְְִִִִֵָָָוצרי

החולי אּלּו של בחששות ׁשאין - ילד אּלא מֹולין ואין הרּבה, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשם שום]ּבֹו ׁש[- הּכל,הרי חלי, את ּדֹוחה נפׁשֹות סּכנת ְִֵֶֶַַַָָָֹֹ

מכיון ו  להתיר יש זמןש כן לאחר למּול החולי,אפׁשר כשיעבור ְְְְֶַַַָָ

לעֹולם. מּיׂשראל אחד נפׁש להחזיר אפׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואי

.ÁÈׁשּמלה הּמילה,ה ּבנּהאת אּׁשה מחמת ּומת ראׁשֹון ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּכחֹוהמילה ׁשהכׁשילה היה את ולא מת המילה שמחמת כלומר, - ְִִֶֶָֹ

אחר, חולי מלהלו בנה וכן ּומתאת מחמת גם הּׁשני ּכן ְֲִֵֵֵֵֵַַָָ

אחר,הּמילה חולי מחמת נולד ּביןולא השני שהוולד באופן ִֵַָ

זה הראשון מּבעל הוולד ממנו שנולד בעל מאותו באופן ּביןו - ִֵֶַַ

ּבזמּנֹושהוא  הּׁשליׁשי את ּתמּול לא זֹו הרי אחר, -מּבעל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

השמיני, לֹוביום ממּתינין מלמולו אּלא ו - מעט ׁשּיגּדל אז עד ְְְְִִִֶֶַַַַָ

ּכחֹו. ְִֵַֹיתחּזק
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ו ּפרק ¤¤
.‡ּובמעׂשיו ּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו לפיכ,אחר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר אדם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ההֹולכים ּכדי הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ׁשּילמד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּלא ּכדי ,אֹומר:ּבחׁש ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; חכמים, את הֹול"ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּמנהגֹותיה  ּבּמדינה היה אם וכן וגֹו'". האיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"אׁשרי
למקֹום  יל - יׁשרה ּבדר הֹולכים אנׁשיה ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעים,
ּכל  היּו ואם טֹובים. ּבדר ונֹוהגים צּדיקים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָׁשאנׁשיו
לא  ּבדר נֹוהגים ׁשמּועתן וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמדינֹות
למדינה  ליל יכֹול ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָטֹובה,
יׁשב  - החלי מּפני אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמנהגֹותיה
היּו ואם ויּדם". ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבּדֹו
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טז  מיד.:הלכה אותו מלים וכו' עיניו לו כאבו אם אבל
גדול  כאב עיניו לו כאבו שאם כתב ס"ב) רסב סי' (יו"ד והרמ"א

ימים]. ז' [וממתינים הגוף שבכל כחולי הוי

יח  וכו'.:הלכה ראשון בנה שמלה (יו"ד אשה השו"ע והוסיף
בניו  שני את מל אחד איש אם הדין שהוא ס"ב) רסג סי'
בין  השלישי את מל שאינו המילה, מחמת ומתו הראשונים
אחרת. מאשה מהילדים אחד שכל ובין אחת, מאשה ששניהם

באיש  נאמר לא זה שדין וסוברים חולקים שיש הביא והרמ"א
למול  ואין להקל יש נפשות ספק שזה שמכיון וסיים באשה, אלא

בניו  שני שמתו באיש שאם .גם ס"ג) רסג סי' (יו"ד השו"ע כתב
את  מלה אחותה וגם המילה, מחמת ומת בנה את מלה אשה
שיגדלו  עד בנם את למול להם אסור המילה, מחמת ומת בנה

האחיות. שאר של הדין וכן כוחם, ויתחזק
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אם  אּלא ּבּמדינה ליׁשב אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעים
לּמערֹות  יצא - הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכן

קוצים]ולחוחים ּבדר[מקום עצמֹו ינהיג ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחים". מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹחּטאים,

מּמעׂשיהם עׂשמצות ·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
להּדּבק  לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
'הּדּבק  זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּׁשכינה?!
ׁשּיּׂשא  להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ותלמידיהם'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחכמים
ולאכל  חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא חכמים, ּתלמיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבת

ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, ּתלמידי עם [עסקים]ולׁשּתֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמים בממונם]לתלמידי מיני [- ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָחּבּור
ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר מתאּבק ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'והוי

אדם מצוה ‚. ּכל מּיׂשראל על ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
"ואהבּת ׁשּנאמר: צריּכגּופֹו, ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ממֹון  על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ּבׁשבחֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסּפר
לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ורֹוצה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמֹו

הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק

ׁשּתי אהבת „. הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
עׂשה  מּפני מצוֹות ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

על  צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: והּתֹורה ּגר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ּכמֹו הּגר ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאהבת
ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"אלהי ה' ֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת

ּגר". ְֵֵֹ"ואהב

תעׂשה ּכל ‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
על  לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
על  אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ׁשּבּלב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׂשנאה
תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

.Â יׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמר איׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:

אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבדבר  לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
תּׂשא  ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּפלֹוני'?
צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם חטא". ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹעליו

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל יהיה ולא "וּיתּפּלל ׁשּימחל, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אל אבימלך]האלהים"אברהם .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Ê לא הרֹואה ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
על טֹובה  חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

את  ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ה ּמֹוכיח ."ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית
לבין  ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ׁשּבינֹו ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
אֹומר  ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת לֹו וידּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו,
קּבל  אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו לטֹובתֹו, אּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ואם מּוטב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנּו,

ע  להֹוכיח, חּיב ּתמיד 'איני ׁשּיּכהּוד וכן לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּוא  ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹומע'!

ּבהם.[נענש]נתּפׂש למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם אּלּו ּבעֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻ
.Á ּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את לֹו[פעם יד ּבר לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ּכ חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשֹות
ּתלמּוד  מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמרּו
לאדם  ׁשאסּור מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלֹומר:
ּפי  על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהכלים
אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמכלים
לעֹולם  חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני 'הּמלּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמים:
יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּבא'.
ׁשהּוא  ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ּברּבים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹחברֹו
ּבּמה  מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבׁש
ּבדברי  אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדברים
ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא אם - ְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשמים
ּומקּללין  ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין חטאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּומפרסמין
הּנביאים  ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ׁשּיחזר עד ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

ְְִֵָליׂשראל.
.Ë לדּבר מי ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשהיתה  אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ּכלּום, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל מׁשּבׁשת, ְְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻּדעּתֹו

חסידּות  מּדת זֹו הרי על - אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא ; ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
בלב]הּמׂשטמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ

.È ׁשּנפׁשן חּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נמּוכה  ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי  ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן  ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם  ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
ּכל  עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְִִִֵַַָָָָָָּבדברים,
ּבהן  רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּמקניטן,

וכל [שיעבד] תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ממֹונן אּבד אֹו ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשאין  ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. אֹו אֹותם, הּמּכה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכן
והרגּתי  אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש ענׁשֹו הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹלֹוקין
העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ּברית ּבחרב". ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאתכם
"ּכי  ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס צֹועקים ׁשהם זמן ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכל
ּדברים  ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ׁשמע אלי, יצעק צעק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאם
אֹותן  עּנה אבל עצמֹו; לצרכי אֹותן ׁשעּנה ּבזמן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמּורים?
יׁשרה  ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, אֹו ּתֹורה ללּמדן ּכדי ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻהרב
ּכל  מנהג ּבהן ינהג לא כן, ּפי על ואף מּתר. זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּוברחמים  ּבנחת וינהלם הפרׁש, להן יעׂשה אּלא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם;
ואחד  מאב, יתֹום אחד ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָּגדֹולים
עד  זה? לענין יתֹומים נקראים אימתי ועד מאם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתֹום

לֹו להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו לגדלם]ׁשּלא לאמנן [- ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
לעצמֹו עצמֹו צרכי ּכל עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולהּטּפל

הּגדֹולים. ּכל ְְִִַָָּכׁשאר
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ה'תשע"ה  טבת כ"א שני יום

ז ּפרק ¤¤
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל ‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו "לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עֹון מּיׂשראל;זה, רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

מה  ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: נסמ ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹלכ
האדֹומי לדֹואג נוב]ארע חרבה .[שבגללו ְֲִֵֵַָ

מּזה איזה ·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
על  ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה

את ּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּפי והּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
האדם אמרּו‚. מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹ

וגּלּוי  זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין הּזה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבעֹולם
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; ּוׁשפיכּות ועֹוד עריֹות, . ְְְְֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכֹופר  ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל חכמים: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבעּקר,
לׁשֹון  'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. אדֹון מי ְְְֲִִִָָָָָָָֹאּתנּו,
עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, - הֹורגת ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהרע

האֹומרֹו'. מן יֹותר ְְְְִֵַַָוהמקּבלֹו,

אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם ּכיצד?[- הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
יאמר 'מי פילל]- עּתה';[מי ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ

ארע  מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ׁשּיאמר: ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
ּבטֹובת  המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא היה'; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּומה
ּגֹורם  ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ּבפני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו
מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ׁשּיסּפרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהן
- לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ּבקֹול ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹרעהּו
הרע  ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא טֹובתֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמּתֹו
ּבׂשנאה  מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות ודר ׂשחֹוק ּדר; ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

"ּכמתלהלּה אֹומר: ׁשּׁשלמה -[משתטה]הּוא זיקים הּירה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
המסּפר  וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ומות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּצים
אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ּדר הרע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבלׁשֹון
אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע לׁשֹון זה ׁשּדבר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיֹודע
הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל מעׂשיו ׁשאּלּו יֹודע ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'איני

ּבפניו אחד ‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים  נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּדבר  סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּבפני

הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה מן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹוהּוא,

.Â ּבׁשכּונתם ּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
ּדין  ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל

ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל
Ê. תעׂשה הּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לא את ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד [מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העֹולם  ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
ּכדאי  ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד עליהם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלנקם

'קרּדּמ למחר [גרזן]'הׁשאילני ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר מּמּנּו, לׁשאל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻצר
- 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ'איני
ולא  ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ּכׁשּיבֹוא אּלא נֹוקם. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּדוד  אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו; ּגמל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיגמל

רע". ׁשֹולמי ּגמלּתי "אם הּטֹובֹות: ְְְִִִֵַַָָָּבדעֹותיו
.Á תעׂשה וכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאמר  ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
'ׂשכר זה',[השכר]לׁשמעֹון: ׁשֹור 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶֶַַֹ

מּמּנּו לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹולא
ואיני  ,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר לׂשּכר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹאֹו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,עֹובר ּכמֹות ּכזה, העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹ
זמן  ׁשּכל יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּב"לא
לפיכ - לנקם יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ולא  מּלּבֹו העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהקּפידה

הּדעה היא וזֹו ׁשּיתקּים [המידה]יזּכרּנּו; ׁשאפׁשר הּנכֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה. עם זה אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה

ּדסּיען  רחמנא ּברי
יום שני ֿ שלישי כ "א ֿ כ "ב טבת 

ְְְֲִַַַָָ

ה'תשע"ה  טבת כ"ב שלישי יום
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ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ויֹודעיה  מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, מצוֹות (ב) ׁשּתי ּובאּור . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטן נׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ

ּתֹורה  ללּמדֹו חּיב את אביו אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבנּהּבניכם, את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". ׁשּכל לדּבר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ללמד ללּמד.החּיב חּיב ְְִֵַַַַָָֹ
ללּמד ּכׁשם .· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא , ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וחכם  חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראל ּבנ ֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד
הּׁשמּועה מּפי - "לבני 'ּבני'[ממרע"ה]"וׁשּננּתם למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
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קסט zerc zekld - rcnd xtq - zah 'k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אם  אּלא ּבּמדינה ליׁשב אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעים
לּמערֹות  יצא - הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכן

קוצים]ולחוחים ּבדר[מקום עצמֹו ינהיג ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחים". מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹחּטאים,

מּמעׂשיהם עׂשמצות ·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
להּדּבק  לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
'הּדּבק  זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּׁשכינה?!
ׁשּיּׂשא  להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ותלמידיהם'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחכמים
ולאכל  חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא חכמים, ּתלמיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבת

ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, ּתלמידי עם [עסקים]ולׁשּתֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמים בממונם]לתלמידי מיני [- ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָחּבּור
ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר מתאּבק ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'והוי

אדם מצוה ‚. ּכל מּיׂשראל על ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
"ואהבּת ׁשּנאמר: צריּכגּופֹו, ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ממֹון  על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ּבׁשבחֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסּפר
לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ורֹוצה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמֹו

הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק

ׁשּתי אהבת „. הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
עׂשה  מּפני מצוֹות ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

על  צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: והּתֹורה ּגר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ּכמֹו הּגר ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאהבת
ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"אלהי ה' ֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת

ּגר". ְֵֵֹ"ואהב

תעׂשה ּכל ‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
על  לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
על  אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ׁשּבּלב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׂשנאה
תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

.Â יׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמר איׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:

אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבדבר  לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
תּׂשא  ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּפלֹוני'?
צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם חטא". ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹעליו

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל יהיה ולא "וּיתּפּלל ׁשּימחל, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אל אבימלך]האלהים"אברהם .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Ê לא הרֹואה ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
על טֹובה  חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

את  ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ה ּמֹוכיח ."ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית
לבין  ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ׁשּבינֹו ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
אֹומר  ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת לֹו וידּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו,
קּבל  אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו לטֹובתֹו, אּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ואם מּוטב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנּו,

ע  להֹוכיח, חּיב ּתמיד 'איני ׁשּיּכהּוד וכן לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּוא  ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹומע'!

ּבהם.[נענש]נתּפׂש למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם אּלּו ּבעֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻ
.Á ּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את לֹו[פעם יד ּבר לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ּכ חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשֹות
ּתלמּוד  מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמרּו
לאדם  ׁשאסּור מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלֹומר:
ּפי  על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהכלים
אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמכלים
לעֹולם  חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני 'הּמלּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמים:
יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּבא'.
ׁשהּוא  ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ּברּבים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹחברֹו
ּבּמה  מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבׁש
ּבדברי  אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדברים
ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא אם - ְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשמים
ּומקּללין  ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין חטאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּומפרסמין
הּנביאים  ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ׁשּיחזר עד ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

ְְִֵָליׂשראל.
.Ë לדּבר מי ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשהיתה  אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ּכלּום, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל מׁשּבׁשת, ְְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻּדעּתֹו

חסידּות  מּדת זֹו הרי על - אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא ; ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
בלב]הּמׂשטמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ

.È ׁשּנפׁשן חּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נמּוכה  ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי  ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן  ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם  ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
ּכל  עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְִִִֵַַָָָָָָּבדברים,
ּבהן  רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּמקניטן,

וכל [שיעבד] תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ממֹונן אּבד אֹו ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשאין  ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. אֹו אֹותם, הּמּכה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכן
והרגּתי  אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש ענׁשֹו הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹלֹוקין
העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ּברית ּבחרב". ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאתכם
"ּכי  ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס צֹועקים ׁשהם זמן ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכל
ּדברים  ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ׁשמע אלי, יצעק צעק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאם
אֹותן  עּנה אבל עצמֹו; לצרכי אֹותן ׁשעּנה ּבזמן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמּורים?
יׁשרה  ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, אֹו ּתֹורה ללּמדן ּכדי ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻהרב
ּכל  מנהג ּבהן ינהג לא כן, ּפי על ואף מּתר. זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּוברחמים  ּבנחת וינהלם הפרׁש, להן יעׂשה אּלא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם;
ואחד  מאב, יתֹום אחד ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָּגדֹולים
עד  זה? לענין יתֹומים נקראים אימתי ועד מאם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתֹום

לֹו להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו לגדלם]ׁשּלא לאמנן [- ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
לעצמֹו עצמֹו צרכי ּכל עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולהּטּפל

הּגדֹולים. ּכל ְְִִַָָּכׁשאר
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ה'תשע"ה  טבת כ"א שני יום

ז ּפרק ¤¤
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל ‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו "לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עֹון מּיׂשראל;זה, רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

מה  ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: נסמ ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹלכ
האדֹומי לדֹואג נוב]ארע חרבה .[שבגללו ְֲִֵֵַָ

מּזה איזה ·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
על  ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה

את ּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּפי והּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
האדם אמרּו‚. מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹ

וגּלּוי  זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין הּזה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבעֹולם
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; ּוׁשפיכּות ועֹוד עריֹות, . ְְְְֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכֹופר  ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל חכמים: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבעּקר,
לׁשֹון  'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. אדֹון מי ְְְֲִִִָָָָָָָֹאּתנּו,
עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, - הֹורגת ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהרע

האֹומרֹו'. מן יֹותר ְְְְִֵַַָוהמקּבלֹו,

אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם ּכיצד?[- הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
יאמר 'מי פילל]- עּתה';[מי ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ

ארע  מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ׁשּיאמר: ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
ּבטֹובת  המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא היה'; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּומה
ּגֹורם  ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ּבפני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו
מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ׁשּיסּפרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהן
- לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ּבקֹול ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹרעהּו
הרע  ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא טֹובתֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמּתֹו
ּבׂשנאה  מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות ודר ׂשחֹוק ּדר; ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

"ּכמתלהלּה אֹומר: ׁשּׁשלמה -[משתטה]הּוא זיקים הּירה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
המסּפר  וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ומות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּצים
אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ּדר הרע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבלׁשֹון
אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע לׁשֹון זה ׁשּדבר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיֹודע
הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל מעׂשיו ׁשאּלּו יֹודע ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'איני

ּבפניו אחד ‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים  נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּדבר  סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּבפני

הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה מן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹוהּוא,

.Â ּבׁשכּונתם ּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
ּדין  ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל

ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל
Ê. תעׂשה הּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לא את ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד [מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העֹולם  ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
ּכדאי  ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד עליהם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלנקם

'קרּדּמ למחר [גרזן]'הׁשאילני ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר מּמּנּו, לׁשאל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻצר
- 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ'איני
ולא  ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ּכׁשּיבֹוא אּלא נֹוקם. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּדוד  אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו; ּגמל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיגמל

רע". ׁשֹולמי ּגמלּתי "אם הּטֹובֹות: ְְְִִִֵַַָָָּבדעֹותיו
.Á תעׂשה וכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאמר  ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
'ׂשכר זה',[השכר]לׁשמעֹון: ׁשֹור 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶֶַַֹ

מּמּנּו לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹולא
ואיני  ,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר לׂשּכר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹאֹו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,עֹובר ּכמֹות ּכזה, העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹ
זמן  ׁשּכל יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּב"לא
לפיכ - לנקם יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ולא  מּלּבֹו העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהקּפידה

הּדעה היא וזֹו ׁשּיתקּים [המידה]יזּכרּנּו; ׁשאפׁשר הּנכֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה. עם זה אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה

ּדסּיען  רחמנא ּברי
יום שני ֿ שלישי כ "א ֿ כ "ב טבת 

ְְְֲִַַַָָ

ה'תשע"ה  טבת כ"ב שלישי יום
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ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ויֹודעיה  מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, מצוֹות (ב) ׁשּתי ּובאּור . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטן נׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ

ּתֹורה  ללּמדֹו חּיב את אביו אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבנּהּבניכם, את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". ׁשּכל לדּבר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ללמד ללּמד.החּיב חּיב ְְִֵַַַַָָֹ
ללּמד ּכׁשם .· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא , ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וחכם  חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראל ּבנ ֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד
הּׁשמּועה מּפי - "לבני 'ּבני'[ממרע"ה]"וׁשּננּתם למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

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



dxezקע cenlz zekld - rcnd xtq - zah b"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי אּלּו -ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב (‚.) לבנֹו מלּמד ּבן לׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

חּיב  - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא את חברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר  הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא אתם,, "ּולמדּתם ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָּוׁשמרּתם
ׁשהּתלמּוד  מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידי ׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמד היה .„ הּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָָֹֹ

יֹותר  ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם לבנֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָקֹודם
הּוא  יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו,
ללּמד  מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ׁשּמצוה ׁשּכׁשם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

עצמֹו. ְֶַאת
ׁשאם לעֹולם ‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה  ילמד ּכ .ואחר ְְִַַַָָ
.Â ּתֹורה מאימתי ללּמדֹו אביו לדּבר מתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשת מלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד  ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Ê נֹותן היה ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׂשכ  ׁשּבכתב רֹולֹו ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ללּמד  מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו מקֹום ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכּלּה.
ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָּבׂשכר.
למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ּבחּנם אּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאף
- ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ׁשּלמדּתם ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבחּנם,
לאחרים  ללּמד יכֹול קנה". "אמת ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָילמד
ׁשאסּור  למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹּבׂשכר?

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על אף ּבׂשכר, ללּמד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלֹו
.Á ּתֹורה ּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּבין איׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבין עׁשיר, ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
על  המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול זקן ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיה
זמן  לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹהּפתחים,
יֹומם  ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹללמד

ְַָָולילה".
.Ë עצים ּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהן חכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

עֹוסקים  היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָׁשֹואבי
הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; ּבּיֹום [מעבירי ּבּתֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ

לדור] מדור רּבנּו.תושבע"פ מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֵֶַ
.È מֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ,אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹ

ׁשּלא  זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו "ּופן ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשֹוכח. הּוא ּבלּמּוד, ְֲִֵַַֹיעסק

.‡È לשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יבין  ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה  מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע  עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
והּמּתר  האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְִִִֵֵַַַַַָָָֻהיא
הּוא  זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ּבהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא

'ּתלמּוד'. ְְִַַָהּנקרא
.·È ׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ּבּתֹורה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהן
קּבלה  ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן - ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובׁשלׁש

ׁשּבעל [נ"ך] ּתֹורה ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ּבכלל ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
'ּפרּדס' הּנקראין והענינֹות ומרכבה]ּפה; בראשית ,[מעשה ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשל  ּתלמּודֹו ּבתחּלת אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתלמּוד. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָּבכלל
ּתֹורה  ללמד צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל אבל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹאדם;
יקרא  - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ולא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבכתב,

הּׁשמּועה ודברי ׁשּבכתב ּתֹורה מזּמנים [משניות ּבעּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻ
ּתֹורה וכיו"ב] מּדברי ּדבר יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ימיו , ּכל ויפנה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּדעּתֹו. ויּׁשּוב לּבֹו רחב לפי ּבלבד, ְְְְְִִִִַַַַַֹלּתלמּוד
.‚È ּכׂשכר אּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

נצטּוית  ׁשּלא מּפני מצּוה האיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעליו,
את  אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ּתֹורה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּתֹו

לדבר  ּתֹורה ּדברי מֹוציאין ּדעּתן.והן ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
ּכאּלּואמרּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל לּמדּהחכמים: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

אבל  ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָּתפלּות'.
אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה

ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה

ה'תשע"ה  טבת כ"ג רביעי יום

ב ּפרק ¤¤
ּובכל מֹוׁשיבין ‡. ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ופל ומחוז]ּפל ׁשל [מחוז ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מלּמדי  ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין - רּבן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
ׁשאין  העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ואם ְְִִִִִִֵֶֶַָֹּתינֹוקֹות;
ּבית  ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל אּלא מתקּים, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹולם

ַָרּבן.
ׁשבע מכניסין ·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות ,את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

מכניסין  אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ּכח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ּומּכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו.
אֹותן  יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, מּכת אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכה

ּבמקלֹות, ולא ויֹוׁשב ּבׁשֹוטים קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לחּנכן  ּכדי - הּלילה מן ּומקצת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻּומלּמדן
חּוץ  ּכלל, הּתינֹוקֹות יּבטלּו ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
ּובימים  הּיֹום, ּבסֹוף טֹובים ימים וערבי ׁשּבתֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכּתחּלה קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל ראשוני]טֹובים; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ

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

dxez cenlz zekld - rcnd xtq - zah c"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לראׁשֹון ׁשֹונין ראשונית]אבל מבּטלין [חזרה ואין . ְְְֲִִִֵַָָ
הּמקּדׁש ּבית לבנין ואפּלּו .הּתינֹוקֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַָ

אֹומלּמד ‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ
מתרּׁשל  ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר  יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
אּמֹותיהן ּומי „. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבניהן; אצל ּבאין ּתינֹוקֹות,ׁשהן ּתל ּמד לא - אּׁשה וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן אבֹותיהן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּתינֹוקֹות,עׂשרים ‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל  למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר  עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם  מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות  מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Â מהיר מֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין [חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה  ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן  אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לּפל  ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהיה

.ּבמהרה  ְִֵָ
.Ê מבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות  ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות

ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ה'תשע"ה  טבת כ"ד חמישי יום

ג ּפרק ¤¤
יׂשראל ּבׁשלׁשה ‡. נכּתרּו ּתֹורה ּכתרים ּכתר וכתר - , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנאמר:ּכהּנה, אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. וכתר ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
מלכּות  ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ּלֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ"והיתה

ׁשּנאמר  ּדוד, ּבֹו זכה ּכּׁשמׁש- וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
- ּתֹורה ּכתר לּכל נגּדי". ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ,הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

"מֹורׁשה  יעקב"ׁשּנאמר: יבֹוא קהּלת ׁשּירצה, מי ּכל - ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ּתאמר, ׁשּמא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹויּטל.
יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי אֹומר: הּוא ְְֲִִִִִֵֵָָָֹֹהרי
מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ׁשּכתר למדּת, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהא

קֹודם אמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב {חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן

ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה
מצוהאין ‚. ּכנגד ל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד
הּתלמ  ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודם ׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה

אפׁשר היה „. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
ואם  ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה

לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ
הּתלמּוד,ּתחּלת ‰. על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

מעׂשיו  ׁשאר על ּכ 'לעֹולם ואחר חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָ
ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם ׁשּלא יעסק ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

לׁשמּה'. ּבא ְְִִָָָלׁשמּה,
.Â ּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתר ׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ

ּתֹורה  ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא - אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
ּכל  עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחּיי
אם  אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהּמלאכה

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, הרּבית ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהרּבית
.Ê עד ּתאמר ׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

- ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ׁשל  לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ּתעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם

לעֹולם  עראי,ּתֹורה ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ּתאמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á לּים ּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ולא
מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: אמרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלפיכ

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמרּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָֹוצּוּו
.Ë לכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

מדרֹון לּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן [שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבלב [שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
רגלי  ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה  מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו  ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.È מלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן את ויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּייו  ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור  לפי הּבא; העֹולם ּבעֹולם מן ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: אמרּו מן הּזה. חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את  'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את  מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; ס ֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡È ידיו מעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכבֹוד  לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֶֶַָָָָּומּדת
ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ׁשּבעֹולם ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוטֹובה
הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב אׁשרי תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם "ל ְֶַָָָָֻ"וטֹוב
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wfg zxecdn jezn

"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי אּלּו -ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב (‚.) לבנֹו מלּמד ּבן לׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

חּיב  - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא את חברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר  הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא אתם,, "ּולמדּתם ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָּוׁשמרּתם
ׁשהּתלמּוד  מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידי ׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמד היה .„ הּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָָֹֹ

יֹותר  ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם לבנֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָקֹודם
הּוא  יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו,
ללּמד  מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ׁשּמצוה ׁשּכׁשם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

עצמֹו. ְֶַאת
ׁשאם לעֹולם ‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה  ילמד ּכ .ואחר ְְִַַַָָ
.Â ּתֹורה מאימתי ללּמדֹו אביו לדּבר מתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשת מלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד  ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Ê נֹותן היה ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׂשכ  ׁשּבכתב רֹולֹו ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ללּמד  מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו מקֹום ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכּלּה.
ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָּבׂשכר.
למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ּבחּנם אּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאף
- ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ׁשּלמדּתם ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבחּנם,
לאחרים  ללּמד יכֹול קנה". "אמת ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָילמד
ׁשאסּור  למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹּבׂשכר?

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על אף ּבׂשכר, ללּמד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלֹו
.Á ּתֹורה ּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּבין איׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבין עׁשיר, ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
על  המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול זקן ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיה
זמן  לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹהּפתחים,
יֹומם  ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹללמד

ְַָָולילה".
.Ë עצים ּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהן חכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

עֹוסקים  היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָׁשֹואבי
הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; ּבּיֹום [מעבירי ּבּתֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ

לדור] מדור רּבנּו.תושבע"פ מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֵֶַ
.È מֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ,אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹ

ׁשּלא  זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו "ּופן ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשֹוכח. הּוא ּבלּמּוד, ְֲִֵַַֹיעסק

.‡È לשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יבין  ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה  מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע  עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
והּמּתר  האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְִִִֵֵַַַַַָָָֻהיא
הּוא  זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ּבהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא

'ּתלמּוד'. ְְִַַָהּנקרא
.·È ׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ּבּתֹורה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהן
קּבלה  ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן - ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובׁשלׁש

ׁשּבעל [נ"ך] ּתֹורה ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ּבכלל ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
'ּפרּדס' הּנקראין והענינֹות ומרכבה]ּפה; בראשית ,[מעשה ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשל  ּתלמּודֹו ּבתחּלת אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתלמּוד. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָּבכלל
ּתֹורה  ללמד צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל אבל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹאדם;
יקרא  - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ולא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבכתב,

הּׁשמּועה ודברי ׁשּבכתב ּתֹורה מזּמנים [משניות ּבעּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻ
ּתֹורה וכיו"ב] מּדברי ּדבר יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ימיו , ּכל ויפנה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּדעּתֹו. ויּׁשּוב לּבֹו רחב לפי ּבלבד, ְְְְְִִִִַַַַַֹלּתלמּוד
.‚È ּכׂשכר אּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

נצטּוית  ׁשּלא מּפני מצּוה האיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעליו,
את  אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ּתֹורה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּתֹו

לדבר  ּתֹורה ּדברי מֹוציאין ּדעּתן.והן ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
ּכאּלּואמרּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל לּמדּהחכמים: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

אבל  ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָּתפלּות'.
אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה

ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה

ה'תשע"ה  טבת כ"ג רביעי יום

ב ּפרק ¤¤
ּובכל מֹוׁשיבין ‡. ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ופל ומחוז]ּפל ׁשל [מחוז ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מלּמדי  ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין - רּבן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
ׁשאין  העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ואם ְְִִִִִִֵֶֶַָֹּתינֹוקֹות;
ּבית  ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל אּלא מתקּים, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹולם

ַָרּבן.
ׁשבע מכניסין ·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות ,את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

מכניסין  אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ּכח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ּומּכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו.
אֹותן  יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, מּכת אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכה

ּבמקלֹות, ולא ויֹוׁשב ּבׁשֹוטים קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לחּנכן  ּכדי - הּלילה מן ּומקצת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻּומלּמדן
חּוץ  ּכלל, הּתינֹוקֹות יּבטלּו ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
ּובימים  הּיֹום, ּבסֹוף טֹובים ימים וערבי ׁשּבתֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכּתחּלה קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל ראשוני]טֹובים; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ
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לראׁשֹון ׁשֹונין ראשונית]אבל מבּטלין [חזרה ואין . ְְְֲִִִֵַָָ
הּמקּדׁש ּבית לבנין ואפּלּו .הּתינֹוקֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַָ

אֹומלּמד ‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ
מתרּׁשל  ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר  יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
אּמֹותיהן ּומי „. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבניהן; אצל ּבאין ּתינֹוקֹות,ׁשהן ּתל ּמד לא - אּׁשה וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן אבֹותיהן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּתינֹוקֹות,עׂשרים ‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל  למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר  עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם  מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות  מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Â מהיר מֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין [חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה  ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן  אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לּפל  ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהיה

.ּבמהרה  ְִֵָ
.Ê מבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות  ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות

ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ה'תשע"ה  טבת כ"ד חמישי יום

ג ּפרק ¤¤
יׂשראל ּבׁשלׁשה ‡. נכּתרּו ּתֹורה ּכתרים ּכתר וכתר - , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנאמר:ּכהּנה, אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. וכתר ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
מלכּות  ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ּלֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ"והיתה

ׁשּנאמר  ּדוד, ּבֹו זכה ּכּׁשמׁש- וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
- ּתֹורה ּכתר לּכל נגּדי". ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ,הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

"מֹורׁשה  יעקב"ׁשּנאמר: יבֹוא קהּלת ׁשּירצה, מי ּכל - ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ּתאמר, ׁשּמא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹויּטל.
יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי אֹומר: הּוא ְְֲִִִִִֵֵָָָֹֹהרי
מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ׁשּכתר למדּת, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהא

קֹודם אמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב {חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן

ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה
מצוהאין ‚. ּכנגד ל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד
הּתלמ  ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודם ׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה

אפׁשר היה „. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
ואם  ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה

לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ
הּתלמּוד,ּתחּלת ‰. על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

מעׂשיו  ׁשאר על ּכ 'לעֹולם ואחר חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָ
ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם ׁשּלא יעסק ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

לׁשמּה'. ּבא ְְִִָָָלׁשמּה,
.Â ּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתר ׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ

ּתֹורה  ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא - אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
ּכל  עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחּיי
אם  אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהּמלאכה

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, הרּבית ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהרּבית
.Ê עד ּתאמר ׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

- ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ׁשל  לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ּתעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם

לעֹולם  עראי,ּתֹורה ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ּתאמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á לּים ּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ולא
מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: אמרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלפיכ

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמרּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָֹוצּוּו
.Ë לכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

מדרֹון לּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן [שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבלב [שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
רגלי  ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה  מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו  ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.È מלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן את ויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּייו  ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור  לפי הּבא; העֹולם ּבעֹולם מן ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: אמרּו מן הּזה. חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את  'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את  מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; ס ֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡È ידיו מעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכבֹוד  לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֶֶַָָָָּומּדת
ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ׁשּבעֹולם ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוטֹובה
הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב אׁשרי תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם "ל ְֶַָָָָֻ"וטֹוב
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.·È עליהן אין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אכילה [מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ

ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּוׁשתּיה
אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹּתמיד,
- ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת רמז: ּדר ְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחכמים
ּבאהלי  עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא מתקּימת, הּתֹורה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין
צרה  ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹהחכמה.
חכמה  - ּלי" עמדה חכמתי "אף אמר: ועֹוד ּכחכה"; צר -ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ
ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. עמדה ּבאף, ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָׁשּלמדּתי
הּוא  ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ּבתלמּודֹו הּיגע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
"ואת  ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ּבתלמּודֹו הּיגע וכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמׁשּכח;
ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע וכל חכמה". ְְְְְְִִִַַַַַָָָצנּועים
הּוא  ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא אבל ּבידֹו; מתקּים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּתלמּודֹו

ֵַׁשֹוכח'.
.‚È למד אף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבכתר רב לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ּבּלילה; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן  אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד  אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל [קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל  בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ּבּתֹורה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹוסק
וכל  עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה "יֹומם ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבית
ּכל  ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ּבזה" ה' ּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ׁשאפׁשר ּכל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּקר.
- ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ּופרׁש וׁשנה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּקרא
המבּטל  'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ּבֹוזה ּבכלל זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
את  המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו מעׁשר, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאת
הּוא  מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה סֹופֹו מעני, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹהּתֹורה
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת אֹומר: הּוא הרי ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתֹורה;
;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹאלהי
"ּבאחרית להיטב - נּסת ּולמען ,עּנת "למען .ואֹומר: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹ

ה'תשע"ה  טבת כ"ה שישי יום

ד ּפרק ¤¤
הגּון אין ‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה ּבמעׂשיו,מלּמדין נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

לתם מהותו]אֹו ידוע לא [שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ
יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורת הגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסיל עבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים  "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי  על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מתלּמדין  אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשחכם
יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּמּנּו,

הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ותֹורה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
ּתֹורה  צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם חכמים: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמרּו

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם מּפיהּו; ְְְְִִִִִַַַָָיבּקׁשּו
והּתלמ מלּמדין ּכיצד ·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו ? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין  הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ּבית  חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים י ֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל נהגּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹׁשני,
היה אם ‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם [מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָעֹומד
ׁשֹואלין  ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל מׁשמיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתרּגם
והמתרּגם  למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל הּוא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתרּגם,
המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ולא לּׁשֹואל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמׁשיב
יֹותר  הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו המתרּגם יגּביּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא  להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי הּתרּגמן אין הרב. ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹֹֻמּקֹול
רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻלׁשּנֹות,
אּבא  לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ' לּתרּגמן: הרב ְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר
ּבׁשם  אֹומרן לעם, הּדברים הּתרּגמן ּכׁשאֹומר - ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרי'
ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכם,
ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹוני', רּבאנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

ּבׁשמֹו. לאביו אֹו לרּבֹו לקרֹות לֹו ְְְְִִִֶַָָׁשאסּור
עליהן הרב „. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

עד וירּגז  ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם  ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד  היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני
מּפעם לא ‰. ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּכּמה  אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, אֹו ְְִִֶַַַַָָָָָֹראׁשֹונה
ויֹוצא  נכנס נמצא - זה מּדבר נתּבּיׁש ׁשאם  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפעמים;

ּכלּום  למד אינֹו והּוא הּמדרׁש, אמרּולבית לפיכ . ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
הּקּפדן  ולא למד, הּביׁשן 'אין הראׁשֹונים: ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹחכמים
הבינּו ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמלּמד'.
ׁשהיא  ּדעּתן מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתלמידים
ּתֹורה  ּבדברי מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָקצרה;
עליהן  לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּומתרּפין

לחּדדן ּכדי ּבדברים, זה [לעוררם]ּולהכלימן ּובענין ; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
מרה 'זרק חכמים: אימה][הט אמרּו לפיכ,ל ּבּתלמידים'. ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹ

ולא  הּתלמידים, ּבפני ראׁש קּלּות לנהג לרב ראּוי  ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹאין
ׁשּתהא  ּכדי - עּמהן ולׁשּתֹות לאכל ולא ּבפניהן, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹלׂשחק

ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו עליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָאימתֹו
.Â הּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עד ׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד  ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את  ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
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ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם  ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזֹוכרין
ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּיׁש

לזרזן. ְְְֵָָּכדי
.Ê מעּמד אין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, כדי ולא לרב, בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
ּבענין שיראוהו] אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ׁשֹואלין . ואין , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הלכֹות. מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאּלא
.Á ׁשּלא ׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה[מטפלים [הלכה ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ
ּומדרׁש,למעשה] הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָוׁשאינֹו

וקל  הּגדה לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָנזקקין
נזקקין  ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹוחמר,
נזקקין  ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלקל
חכמים, ׁשניהן לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלחכם;
ּבׁשּתי  ׁשניהן ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשניהן
- מעׂשים ׁשני ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָהלכֹות,

מעּתה. המתרּגם ּביד ְְְְֵֵַַַַָָהרׁשּות
.Ë הּמדרׁשאין ּבבית ּבבית יׁשנים הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

ׁשלמה  אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית חכמתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹהּמדרׁש,
ּבבית  מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש "ּוקרעים, ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּבחכמתֹו:
אין  ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ּבדברי אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמדרׁש,
ׁשאר  לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית 'רפּואה' לֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָאֹומרים
ּבּתי  מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ּוקדּׁשת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּדברים.

ְִֵּכנסּיֹות.

ה'תשע"ה  טבת כ"ו קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
ּוביראתֹוּכׁשם ‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה הּוא ׁשאדם ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ּבכבֹוד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
העֹולם  לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, העֹולם ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּיי
לׁשל  קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבא.
ואחר  רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את  ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ׁשל את ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכ
ּתלמיד  אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ּכ ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרּבֹו
חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. אביו את ּפֹודה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמים,
ואחר  אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ּכנגד ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ל ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכ
רּב 'מֹורא חכמים: אמרּו הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
רּבֹו על החֹולק 'ּכל חכמים: אמרּו לפיכ ׁשמים'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּכמֹורא
וכל  ה'". על "ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק -ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשה
- רּבֹו על הּמתרעם וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"אׁשר

הּׁשכ  על ּכי ּכמתרעם תלּנתיכם, עלינּו "לא ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר - רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל
ּובמׁשה"'. ּבאלהים העם "וידּבר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

מדרׁשאי ·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשב זה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפי  על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדבר היה ‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב  מּתר - ּבפני הלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר  עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפריׁשֹו,
חּלּול  ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות  וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
העֹולם  ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות  נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו אסּור -ְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּולהֹורֹות  ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא  להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּגיעוכל „. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל ּומֹורה [לא להֹוראה, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ
רּבים  "ּכי נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי -ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
- מֹורה ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָחללים
ועליו  העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָהרי
הּקטּנים  הּתלמידים אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻנאמר:
עּמי  ּבפני להתּגּדל מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
לדּון  ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהארץ
והם  הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּולהֹורֹות
והמחּבלים  ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין
לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם

ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים
ׁשּלא ואסּור ‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

לאחרים  לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹּבפניו.
אביו  ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, ּכׁשם יׁשּנה ׁשּׁשמם אּלא ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם לאחר אפּלּו ,[נדיר]ׁשמן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ידע הּׁשֹומע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּכל
לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ּכדר ׁשלֹום, לֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

ׁשֹוחה וכבֹוד:[מתכופף]אּלא ּביראה לֹו ואֹומר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
'ׁשלֹום  לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן אם רּבי'. ,עלי ֲִִִֶַַַַָָָָָ'ׁשלֹום

ּומרי'. רּבי ,ִִֶַָָעלי
.Â רּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשב לא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ולא  רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא
יׁשב  לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹואחר

ּבפניו ּדבריו יכריע ולא רּבֹו. עליו]ּבמקֹום החולק ,[כדעת ְְְְְִִַַַָָָָֹ
לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ּדבריו. את יסּתר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹולא

מּלפניו  יעמד ולא עד 'ׁשב'; אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
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.·È עליהן אין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אכילה [מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ

ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּוׁשתּיה
אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹּתמיד,
- ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת רמז: ּדר ְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחכמים
ּבאהלי  עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא מתקּימת, הּתֹורה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין
צרה  ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹהחכמה.
חכמה  - ּלי" עמדה חכמתי "אף אמר: ועֹוד ּכחכה"; צר -ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ
ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. עמדה ּבאף, ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָׁשּלמדּתי
הּוא  ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ּבתלמּודֹו הּיגע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
"ואת  ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ּבתלמּודֹו הּיגע וכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמׁשּכח;
ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע וכל חכמה". ְְְְְְִִִַַַַַָָָצנּועים
הּוא  ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא אבל ּבידֹו; מתקּים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּתלמּודֹו

ֵַׁשֹוכח'.
.‚È למד אף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבכתר רב לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ּבּלילה; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן  אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד  אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל [קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל  בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ּבּתֹורה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹוסק
וכל  עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה "יֹומם ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבית
ּכל  ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ּבזה" ה' ּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ׁשאפׁשר ּכל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּקר.
- ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ּופרׁש וׁשנה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּקרא
המבּטל  'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ּבֹוזה ּבכלל זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
את  המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו מעׁשר, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאת
הּוא  מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה סֹופֹו מעני, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹהּתֹורה
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת אֹומר: הּוא הרי ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתֹורה;
;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹאלהי
"ּבאחרית להיטב - נּסת ּולמען ,עּנת "למען .ואֹומר: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹ

ה'תשע"ה  טבת כ"ה שישי יום

ד ּפרק ¤¤
הגּון אין ‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה ּבמעׂשיו,מלּמדין נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

לתם מהותו]אֹו ידוע לא [שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ
יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורת הגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסיל עבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים  "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי  על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מתלּמדין  אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשחכם
יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּמּנּו,

הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ותֹורה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
ּתֹורה  צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם חכמים: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמרּו

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם מּפיהּו; ְְְְִִִִִַַַָָיבּקׁשּו
והּתלמ מלּמדין ּכיצד ·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו ? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין  הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ּבית  חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים י ֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל נהגּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹׁשני,
היה אם ‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם [מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָעֹומד
ׁשֹואלין  ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל מׁשמיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתרּגם
והמתרּגם  למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל הּוא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתרּגם,
המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ולא לּׁשֹואל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמׁשיב
יֹותר  הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו המתרּגם יגּביּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא  להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי הּתרּגמן אין הרב. ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹֹֻמּקֹול
רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻלׁשּנֹות,
אּבא  לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ' לּתרּגמן: הרב ְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר
ּבׁשם  אֹומרן לעם, הּדברים הּתרּגמן ּכׁשאֹומר - ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרי'
ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכם,
ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹוני', רּבאנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

ּבׁשמֹו. לאביו אֹו לרּבֹו לקרֹות לֹו ְְְְִִִֶַָָׁשאסּור
עליהן הרב „. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

עד וירּגז  ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם  ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד  היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני
מּפעם לא ‰. ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּכּמה  אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, אֹו ְְִִֶַַַַָָָָָֹראׁשֹונה
ויֹוצא  נכנס נמצא - זה מּדבר נתּבּיׁש ׁשאם  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפעמים;

ּכלּום  למד אינֹו והּוא הּמדרׁש, אמרּולבית לפיכ . ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
הּקּפדן  ולא למד, הּביׁשן 'אין הראׁשֹונים: ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹחכמים
הבינּו ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמלּמד'.
ׁשהיא  ּדעּתן מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתלמידים
ּתֹורה  ּבדברי מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָקצרה;
עליהן  לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּומתרּפין

לחּדדן ּכדי ּבדברים, זה [לעוררם]ּולהכלימן ּובענין ; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
מרה 'זרק חכמים: אימה][הט אמרּו לפיכ,ל ּבּתלמידים'. ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹ

ולא  הּתלמידים, ּבפני ראׁש קּלּות לנהג לרב ראּוי  ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹאין
ׁשּתהא  ּכדי - עּמהן ולׁשּתֹות לאכל ולא ּבפניהן, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹלׂשחק

ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו עליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָאימתֹו
.Â הּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עד ׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד  ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את  ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
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ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם  ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזֹוכרין
ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּיׁש

לזרזן. ְְְֵָָּכדי
.Ê מעּמד אין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, כדי ולא לרב, בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
ּבענין שיראוהו] אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ׁשֹואלין . ואין , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הלכֹות. מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאּלא
.Á ׁשּלא ׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה[מטפלים [הלכה ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ
ּומדרׁש,למעשה] הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָוׁשאינֹו

וקל  הּגדה לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָנזקקין
נזקקין  ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹוחמר,
נזקקין  ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלקל
חכמים, ׁשניהן לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלחכם;
ּבׁשּתי  ׁשניהן ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשניהן
- מעׂשים ׁשני ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָהלכֹות,

מעּתה. המתרּגם ּביד ְְְְֵֵַַַַָָהרׁשּות
.Ë הּמדרׁשאין ּבבית ּבבית יׁשנים הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

ׁשלמה  אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית חכמתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹהּמדרׁש,
ּבבית  מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש "ּוקרעים, ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּבחכמתֹו:
אין  ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ּבדברי אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמדרׁש,
ׁשאר  לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית 'רפּואה' לֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָאֹומרים
ּבּתי  מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ּוקדּׁשת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּדברים.

ְִֵּכנסּיֹות.

ה'תשע"ה  טבת כ"ו קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
ּוביראתֹוּכׁשם ‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה הּוא ׁשאדם ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ּבכבֹוד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
העֹולם  לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, העֹולם ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּיי
לׁשל  קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבא.
ואחר  רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את  ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ׁשל את ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכ
ּתלמיד  אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ּכ ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרּבֹו
חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. אביו את ּפֹודה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמים,
ואחר  אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ּכנגד ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ל ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכ
רּב 'מֹורא חכמים: אמרּו הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
רּבֹו על החֹולק 'ּכל חכמים: אמרּו לפיכ ׁשמים'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּכמֹורא
וכל  ה'". על "ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק -ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשה
- רּבֹו על הּמתרעם וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"אׁשר

הּׁשכ  על ּכי ּכמתרעם תלּנתיכם, עלינּו "לא ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר - רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל
ּובמׁשה"'. ּבאלהים העם "וידּבר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

מדרׁשאי ·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשב זה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפי  על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדבר היה ‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב  מּתר - ּבפני הלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר  עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפריׁשֹו,
חּלּול  ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות  וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
העֹולם  ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות  נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו אסּור -ְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּולהֹורֹות  ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא  להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּגיעוכל „. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל ּומֹורה [לא להֹוראה, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ
רּבים  "ּכי נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי -ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
- מֹורה ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָחללים
ועליו  העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָהרי
הּקטּנים  הּתלמידים אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻנאמר:
עּמי  ּבפני להתּגּדל מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
לדּון  ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהארץ
והם  הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּולהֹורֹות
והמחּבלים  ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין
לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם

ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים
ׁשּלא ואסּור ‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

לאחרים  לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹּבפניו.
אביו  ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, ּכׁשם יׁשּנה ׁשּׁשמם אּלא ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם לאחר אפּלּו ,[נדיר]ׁשמן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ידע הּׁשֹומע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּכל
לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ּכדר ׁשלֹום, לֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

ׁשֹוחה וכבֹוד:[מתכופף]אּלא ּביראה לֹו ואֹומר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
'ׁשלֹום  לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן אם רּבי'. ,עלי ֲִִִֶַַַַָָָָָ'ׁשלֹום

ּומרי'. רּבי ,ִִֶַָָעלי
.Â רּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשב לא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ולא  רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא
יׁשב  לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹואחר

ּבפניו ּדבריו יכריע ולא רּבֹו. עליו]ּבמקֹום החולק ,[כדעת ְְְְְִִַַַָָָָֹ
לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ּדבריו. את יסּתר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹולא

מּלפניו  יעמד ולא עד 'ׁשב'; אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
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אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ּוכׁשּיּפטר לעמד. רׁשּות ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּיּטל
ּפניו. ּכנגד ּופניו לאחֹוריו, נרּתע ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

.Ê עד וחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
יׁשב  ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו וחּיב ׁשּיתּכּסה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּברגל. רּבֹו ּפני את להקּביל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאדם
.Á היה אין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכבֹוד  לֹו לחלק רּבֹו עֹוׂשה ּדר ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּכירין  ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלרּבֹו,
הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ולא ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹאֹותֹו,
ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו נֹועל אינֹו -ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּלׁשּמׁשֹו
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ׁשּמזלזל ּתלמיד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

מּיׂשראל. ְְִִִֵֵֶַָׁשּתסּתּלק
.Ë לּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
רּבנּו' לּמדּתנּו עד 'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻלעֹולם.

הרי  - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל חכמתֹו. זה רב ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
חבר הּדברים [כמותו]ּתלמיד ּבכל ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

קֹורע  ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, עֹומד אבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאּלּו;
מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ׁשהּוא הּמתים ּכל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וקֹורע  מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ּבין אחד, ּדבר ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָאּלא

ָָעליו.
.È מכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא  ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד

.‡È הּדברים הרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,

ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.·È ּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד  'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד

'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהר ּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚È לּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ  את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו
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ה'תשע"ה  טבת כ' ראשון יום

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני כ 'ֿ כ "א טבת 

― הט"ו והּואהּמצוה מזּוזה, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
"ּובׁשערי ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻאמרֹו

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my)ודיני ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו jli`e)מצוה `l sc). ְְְְֲִִִֶֶָָָָֻ

― הי"ח מּמנּוהּמצוה ֿ זכר לכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מׁשּבח זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻספר

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא l.)מאד zegpn)מעלה "ּכתבֹו, : ְְְְְֲִֶֶַָָָֹ
לֹו אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעליו
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלכתבֹו
ֿ הּׁשירה את לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ֿ הּתֹורה את לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaהּׁשירה ֿ "את ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ֿ הּתֹורה ּכל ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו ֿ ּפי ֿ על אף רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹלאדם

איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו 'ועּתה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
(eixac lr dywd):אּבּיי(jlny dpyna xn`p)לֹו ּכֹותב ֵֵַַ

― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
(y o`kn)אין מל(ok):הּתׁשּובה ּובאה לא?!" הדיֹוט , ְְִֶֶֶַָָָָ

נצרכה לא cnll)"התם weqtd `a `l my)לׁשּתי אּלא ְְְִִֵֶָָָָָ
ׁשּתי ― הּתֹורה' ֿ מׁשנה את לֹו 'וכתב ּכדתניא: ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּתֹורֹות,
ׁשּכלֿ הּוא, להדיֹוט מל ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָּתֹורֹות";
ספרי ׁשני והּמל אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדם
נתּבארּו ּוכבר מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּתֹורֹות,

מּמנחֹות ג' ּבפרק ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת (lּדיני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
(jli`eּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְְְֵַַָָ

ה'תשע"ה  טבת כ"א שני יום

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה מל ֿ ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה ֿ מׁשנה את לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
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ה'תשע"ה  טבת כ"ב שלישי יום

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ד והּואהּמצוה ציצית, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

הּכנף ֿ ציצת על ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרֹו
ּתכלת" gl)ּפתיל ,eh xacna),מצות ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל ֿ ּפי ֿ על gl.)אף zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
א ׁשּכןמעּכבת ֿ הּתכלת", את מעּכב אינֹו והּלבן ֿ הּלבן ת ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּספרי my)אמרּו gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ―ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, .(bl:)חּיבֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו (gl.ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

(jli`e.

ה'תשע"ה  טבת כ"ג רביעי יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי ֿ ה' את i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ה  טבת כ"ד חמישי יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ה  טבת כ"ה שישי יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ה  טבת כ"ו קודש שבת יום

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
טבת  כ"בֿכ"ו קודש שלישיֿשבת יום

.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ
עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש
ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹזֹו,

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר ci)את ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ
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אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ּוכׁשּיּפטר לעמד. רׁשּות ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּיּטל
ּפניו. ּכנגד ּופניו לאחֹוריו, נרּתע ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

.Ê עד וחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
יׁשב  ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו וחּיב ׁשּיתּכּסה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּברגל. רּבֹו ּפני את להקּביל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאדם
.Á היה אין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכבֹוד  לֹו לחלק רּבֹו עֹוׂשה ּדר ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּכירין  ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלרּבֹו,
הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ולא ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹאֹותֹו,
ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו נֹועל אינֹו -ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּלׁשּמׁשֹו
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ׁשּמזלזל ּתלמיד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

מּיׂשראל. ְְִִִֵֵֶַָׁשּתסּתּלק
.Ë לּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
רּבנּו' לּמדּתנּו עד 'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻלעֹולם.

הרי  - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל חכמתֹו. זה רב ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
חבר הּדברים [כמותו]ּתלמיד ּבכל ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

קֹורע  ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, עֹומד אבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאּלּו;
מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ׁשהּוא הּמתים ּכל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וקֹורע  מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ּבין אחד, ּדבר ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָאּלא

ָָעליו.
.È מכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא  ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד

.‡È הּדברים הרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,

ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.·È ּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד  'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד

'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהר ּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚È לּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ  את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd zah e"kÎ'k -

ה'תשע"ה  טבת כ' ראשון יום

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני כ 'ֿ כ "א טבת 

― הט"ו והּואהּמצוה מזּוזה, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
"ּובׁשערי ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻאמרֹו

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my)ודיני ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו jli`e)מצוה `l sc). ְְְְֲִִִֶֶָָָָֻ

― הי"ח מּמנּוהּמצוה ֿ זכר לכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מׁשּבח זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻספר

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא l.)מאד zegpn)מעלה "ּכתבֹו, : ְְְְְֲִֶֶַָָָֹ
לֹו אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעליו
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלכתבֹו
ֿ הּׁשירה את לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ֿ הּתֹורה את לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaהּׁשירה ֿ "את ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ֿ הּתֹורה ּכל ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו ֿ ּפי ֿ על אף רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹלאדם

איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו 'ועּתה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
(eixac lr dywd):אּבּיי(jlny dpyna xn`p)לֹו ּכֹותב ֵֵַַ

― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
(y o`kn)אין מל(ok):הּתׁשּובה ּובאה לא?!" הדיֹוט , ְְִֶֶֶַָָָָ

נצרכה לא cnll)"התם weqtd `a `l my)לׁשּתי אּלא ְְְִִֵֶָָָָָ
ׁשּתי ― הּתֹורה' ֿ מׁשנה את לֹו 'וכתב ּכדתניא: ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּתֹורֹות,
ׁשּכלֿ הּוא, להדיֹוט מל ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָּתֹורֹות";
ספרי ׁשני והּמל אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדם
נתּבארּו ּוכבר מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּתֹורֹות,

מּמנחֹות ג' ּבפרק ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת (lּדיני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
(jli`eּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְְְֵַַָָ

ה'תשע"ה  טבת כ"א שני יום

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה מל ֿ ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה ֿ מׁשנה את לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
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ה'תשע"ה  טבת כ"ב שלישי יום

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ד והּואהּמצוה ציצית, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

הּכנף ֿ ציצת על ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרֹו
ּתכלת" gl)ּפתיל ,eh xacna),מצות ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל ֿ ּפי ֿ על gl.)אף zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
א ׁשּכןמעּכבת ֿ הּתכלת", את מעּכב אינֹו והּלבן ֿ הּלבן ת ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּספרי my)אמרּו gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ―ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, .(bl:)חּיבֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו (gl.ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

(jli`e.

ה'תשע"ה  טבת כ"ג רביעי יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי ֿ ה' את i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ה  טבת כ"ד חמישי יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ה  טבת כ"ה שישי יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ה  טבת כ"ו קודש שבת יום

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
טבת  כ"בֿכ"ו קודש שלישיֿשבת יום

.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ
עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש
ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹזֹו,

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר ci)את ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר מיום ההילולא של רבנו הזקן, בו כותב אודות האשה ובתה והמיול"ח 

שביקרו אצלו ונתעורר ספק בהנוגע לגירות וכו' כן נתקבלה אח"כ הידיעה התלפנית שהודיעוהו שאין 

מעונינים בהענין.

וכיון שכבר נזדמן לענין זה, כדאי עוה"פ לנסות להשפיע עליהם באופן המתאים על ידי הסברה 

דורות,  ודורי  לדורות  הדבר  ונוגע  האמיתי,  הענין  ולא  רעפארם  שזהו  מורה  רעפארם  השם  שעצם 

ואף שגם עתה דעתי שהוא עצמו  ודוקא קודם שתשתדך,  וכו'  יתקנו המעוות  שלכן מוכרח שהפעם 

לא יהי' בהבית דין המגיירים, אבל ישתדל לסדר כל הענינים, זאת אומרת להתדבר עם שלשה רבנים 

המתעסקים בזה כו' וכו' וכשיהי' הכל מן המוכן לקשר הנ"ל עם הרבנים, ואף שידוע היחס לגירות, 

שונה במקרה זה כיון שכנראה כבר נטמעו ומתבוללים בתוך בני ישראל ואין הסביבה יודעת וגם לא 

חושדת שיש כאן דבר בלתי מותר ומתאים.

בברכה.
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i"yx
(‰).'‰ Ï‡ ÁË· ללמוד רב לך לבקש מעותיך ופזר

תשען: אל בינתך ואל ·ÍÈÈÚ.(Ê)ממנו ÌÎÁ È‰˙ Ï‡
מוכיחך: בדברי מואס Í¯˘Ï.(Á)להיות È‰˙ ˙Â‡Ù¯

כמו שרך ו)החכמה, טיבורך:(שיר וזהו ÈÂ˜˘Âשררך
.ÍÈ˙ÂÓˆÚÏ עצמותיו ומוח שנאמר כענין המוח הוא

כא)ישוקה אפי'ÍÂ‰Ó.(Ë):(איוב שחננך מה מכל
מגרונך): אלא מהונך תקרי (אל ערב È˘‡¯ÓÂ˙.מקול

ומעשרות: תרומות ˙Ò‡Ó.(È‡)אלו Ï‡ È· '‰ ¯ÒÂÓ
עליך: חביבין יהיו יסורין עליך יבואו ˙˜ıÂ.אם Ï‡Â

בחיי קצתי כז)מלשון ·Ô(È·):(בראשית ˙‡ ·‡ÎÂ
.‰ˆ¯È שמכהו ש לאחר ויפייסהו לו להטיב בבנו רוצה

המכה: אחר הטובה לך יערב כן ‡˘¯È(È‚)בשבט
.‰Â·˙ ˜ÈÙÈ Ì„‡Â ‰ÓÎÁ ‡ˆÓ Ì„‡ חכמה שלומד

מפיו: להוציא היא ששגורה ÁÒ¯‰(È„)עד ·ÂË ÈÎ
.ÛÒÎ ¯ÁÒÓ זה בסחורה מחליף שאדם חלופין כל

לי  שנה לחבירו האומר אבל זה נוטל וזה זה נוטל
אחד  כל ביד שניהם נמצאו פרקי לך אשנה ואני פרקך

הוא:ıÂ¯Á.ואחד: זהב ÍÈˆÙÁ.(ÂË)מין ÏÎÂ כל
·‰.חמדותיך: ÂÂ˘È ‡Ï ודמיהן בשוויה שוין יהיו לא

בה ·ÈÓÈ‰.(ÊË)בדמיה: ועוסקים בה למיימינים
בה  ולמשמאילים וכבוד עושר וכ''ש ימים אורך לשמה
יש: וכבוד עושר מ''מ לשמה שלא בה שעוסקים

cec zcevn
(„).ÔÁ ‡ˆÓÂ בשכל למשכיל  ידוע ותהיה  חן תמצא  ובזה

וגו': בעיני ˙˘ÔÚ.(‰)טוב Ï‡ אצליח בודאי תחשוב אל 
אדם: בינת ביד  ולא ה' ביד הכל כי  בבינה הדבר  ונעשה הואיל

(Â).ÍÈÎ¯„ ÏÎ·לחשוב דעתך  תן  ר''ל ה' את דע עניניך  בכל
ואז ה' דבר לקיים תועלת בדבר יבוא למען מעשיך  לעשות 

בה: ותצליח  מישור  באורח יוליכך ÌÎÁ(Ê)הוא  È‰˙ Ï‡
.ÍÈÈÚ· בחושבך ושימור  גדר לעשות הנאסר  בדבר להקל 

כל  עם פן ה ' את ירא  אלא גדר צריך  כמותך  חכם שאין
תכשל: Ú¯Ó.חכמתך  ¯ÂÒÂ:גדר ועשה  מאד  הרחק 

(Á).˙Â‡Ù¯רפאות ותהיה יועיל עוד  כי  יזיק  לא הגדר ר''ל
המצות : בקיום אותך  יחזיק ר''ל  צדקה :ÍÂ‰Ó.(Ë)וכו' ממנו  ומעשרות :È˘‡¯ÓÂ˙.להפריש  תרומות  ר ''ל Â‡ÏÓÈÂ.(È)לתת

תוסיף. ועוד בהם  ישולח הברכה כי זה  בעבור כלום  תחסר יתרבו:Â¯È˙Â˘לא  ביקבים  אשר היין .(‡È).¯ÒÂÓ'מה לך בא ואם
מאהבה: קבלם  אלא בהם  תמאס אל  יסורים ˙˜ıÂ.מוסר Ï‡Â: במ ''ש הדבר דרכו:ÁÈÎÂÈ.(È·)כפל  ליישר אזנו  ÎÂ‡·.לגלות

נקם: לנקום  ולא דרכו  להיטיב  בנו את לרצות  בהכאה יכון  אשר האב אםÌ„‡Â.(È‚)וכמו לאדם אשרי לומר  אשרי על  מוסב 
דבר : מתוך דבר  מבין ר''ל  החכמה מן התבונה את  ÂË·.(È„)מוציא ÈÎהכסף מחיר שנוטל  מי כי  הכסף ממסחר החכמה  מסחר

חכמה לימוד במחיר אחת חכמה אחר עם שלומד  מי את כי החכמה  בדבר  כן ולא האחר ביד המחיר  ולא  בידו  הכסף ישאר  לא
ואחד: אחד כל  ביד שניהם א''כ  טובה˙·Â‡˙‰.אחרת הנה  שלמד  החכמה  דבר מתוך מדעתו שהבין  מה ור''ל  החכמה פרי 

מחרוץ : המרגליות :È˜¯‰.(ÂË)היא  הם  מפנינים  היא ÍÈˆÙÁ.חשובה  ÏÎÂשוין יהיו לא בהם ורוצה  חפץ  שאתה הדברים כל 
ÌÈÓÈ.(ÊË)בשוויה: Í¯Â‡ לאורך לו היא  לשמה לעוסק  בה למיימינים  אמרו ורז ''ל  וכבוד, ועושר  ימים אורך  ישיג ידה על  ר''ל 

וכבוד : עושר יהיה  עכ ''ז לשמה  שלא לעוסקים בה למשמאילים אבל  וכבוד עושר וכ ''ש ÌÚÂ.(ÊÈ)ימים  ÈÎ¯„יבוא לא ר''ל 
התורה:בשו דברי קיום בדבר מכשול צד Â‚Â'.ם ÏÎÂ:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(Á).Í¯˘Ïהסהר אגן שררך  כמו  הטבור  ו):הוא  ÈÂ˜˘Â.(ש''ה

העצמות: המשקה המוח אוצרות‡ÍÈÓÒ.(È)ר ''ל  הם 
באסמיך הברכה  את כמו כ''ח):התבואה  הםÍÈ·˜È.(דברים

בו חצב יקב  וגם כמו בהם  יורד  היין אשר ה):הבורות (ישעיה

.Âˆ¯ÙÈלרוב פרצו כמו  ברבוי התחזקות ד):ענין  (דה''א

(‡È).ıÂ˜˙בחיי קצתי כמו  מאוס כז):ענין È¯ˆ‰.(È·)(בראשית
ופיוס: רצוי רצון ÈÙÈ˜.(È‚)מלשון ויפיק  כמו ח):יוציא (לקמן

(„È)ıÂ¯ÁÓÂ. חרוץ בירקרק  כמו  הטוב הזהב  סח):היא (תהלים

(ÂË).ÌÈÈÙÓ:המרגליות הם 

` wxt diryi - mi`iap

äéòùéàbiÎf

æ:íéøæ úëtäîk äîîLe dúà íéìëà íéøæ íëcâðì íëúîãà Là úBôøN íëéøò äîîL íëöøà©§§¤´§¨½̈¨¥¤−§ª´¥®©§©§¤À§¤§§¤Æ¨¦ÆŸ§¦´Ÿ½̈§¨−̈§©§¥©¬¨¦«
ç:äøeöð øéòk äL÷îá äðeìîk íøëá äkñk ïBiö-úá äøúBðåè (ô)eðì øéúBä úBàáö äåäé éìeì §§¨¬©¦−§ª¨´§¨®¤¦§¨¬§¦§−̈§¦¬§¨«¥Æ§¨´§¨½¦¬¨²

:eðéîc äøîòì eðééä íãñk èòîk ãéøNéíò eðéäìà úøBz eðéæàä íãñ éðéö÷ äåäé-øáã eòîL ¨¦−¦§¨®¦§´Ÿ¨¦½©£Ÿ̈−¨¦«¦§¬§©§−̈§¦¥´§®Ÿ©£¦²©¬¡Ÿ¥−©¬
:äøîòàéíéNáëe íéøt íãå íéàéøî áìçå íéìéà úBìò ézòáN äåäé øîàé íëéçáæ-áø él-änì £Ÿ̈«¨¨¦³Ÿ¦§¥¤ÆŸ©´§½̈¨©²§¦Ÿ¬¥¦−§¥´¤§¦¦®§©¸¨¦¯§¨¦²

:ézöôç àì íéãezòåáé:éøöç ñîø íëãiî úàæ Lwá-éî éðt úBàøì eàáú ékâéàéáä eôéñBú àì §©¦−¬Ÿ¨¨«§¦¦´¨½Ÿ¥¨−¨¨®¦¦¥¬²Ÿ¦¤§¤−§¬Ÿ£¥¨«´Ÿ¦À¨¦Æ
:äøöòå ïåà ìëeà-àì àø÷î àø÷ úaLå Lãç éì àéä äáòBz úøè÷ àåL-úçðî¦§©½̈§§¯Ÿ¤¥¨²¦−¦®³Ÿ¤§©¨Æ§´Ÿ¦§½̈Ÿ©¬−̈¤©£¨¨«

i"yx
.‰˙Â‡ ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ¯Ê ÌÎ„‚Ï (Ê) יאכלוה לעיניכם

והיא ÓÓ˘Â‰.אויביכם: לזרים הנהפכת כנחלה מכם
יונתן: תירגם כך מבעליה ·˙שממה ‰¯˙ÂÂ (Á)

.ÔÂÈˆ תותר כאשר מתוכה יגלו כי מיושביה ריקנית
מניח  הכרם יבצר ובעת נוצר שעשאה הכרם סוכת
אותה: שבצרו לאחר דקטפוהי בתר והולך, סוכתו

.‰˘˜Ó· ‰ÂÏÓÎ נוצר שעשה המלונה תעזב כאשר
מניחה  ומשתלקט שלה קישואין לשמור המקשה בראש
יומם  שם גר שהוא לפי סוכה קרויה שבכרם זו והולך,
אבל  הגנבים מן ובלילה העופות מן שומרה ביום ולילה
צריך  ואין העופות מן לירא ואין הם קשין הקישואין
לינת  שהיא על מלונה נקראת לפיכך ביום לשומרה
במקשה, המלונ' כמשכב מבתותא כערסל הלילות
המשנה  לשון שלקטוהו לאחר דאבעיוהי בתר במקשיא

ביום: אבעיות Âˆ¯‰.שלש ¯ÈÚÎ עליה שצרו כעיר
החיילות  שם להסתתר לה סביב סוכות ועושים
ת''י: זה כל והולכין אותם מניחין מעליה וכשמסתלקים

.'Â‚Â ÈÏÂÏ (Ë) ולא וברחמיו מאליו שריד. לנו הותיר
‰ÂÈÈ.בצדקותינו: ÌÂ„ÒÎ ËÚÓÎ:כלים כולנו

.ÌÂ„Ò ÈÈˆ˜ (È) אמרו מכאן כסדום שמעשיהם שרים
לשטן: פיו אדם יפתח ‡ÌÈÏÈ.אל ˙ÂÏÂÚ È˙Ú·˘ (‡È)

וישנאך ישבעך פן יז)כמו כה בהמות ÌÈ‡È¯Ó.:(משלי
פטומות: È˙ˆÙÁ.צאן ‡Ï על עוברים שאתם אחר

תועבה: רשעים זבח ÌÎ„ÈÓתורתי ˙‡Ê ˘˜· ÈÓ (·È)
.È¯ˆÁ ÒÓ¯ שלם לבבכם שאין אחרי חצרי את לרמוס

˘Â‡.(È‚)עמי: ˙ÁÓ ‡È·‰ ÂÙÈÒÂ˙ ‡Ï אני מתרה
עולה  שהעשן שלכם שוא מנחת לי תביאו לא בכם

הרוח: לנחת ולא לי הוא תיעוב של קיטור Á„˘ממנה
.'Â‚Â ÏÎÂ‡ ‡Ï ‡¯˜Ó ‡¯˜ ˙·˘Â חדש מקרא ולקרוא

לא  בהם ואסיפה עצרה לקרא נאספי' שאתם ושבת
והעצרה  לעכו''ם הנוטה שבלבבכם און לסבול אוכל
עצרה  לקרוא יחד ראוין כאלו הדברים שני שאין עמו
אתם  ואין לעכו''ם שבלבבכם והאון לפני ליאסף

לבבכם: מתוך אותו מוציאין

cec zcevn
(Á).‰¯˙ÂÂמה הכרם  סוכת  כמו מיושביה רקנית  תשאר

ריקן סוכתו מניח  כרמו יבצר  בעת  כי  בה יושב  שהשומר
לו : ·Ó˜˘‰.והולך  ‰ÂÏÓÎבשדה העשויה המלונה כמו

קרוי שבכרם (זה  לו והולך  ריקן מניחה  משתלקט כי קשואין
העופות מפני ומשמרה  ביום בה יושב השומר  כי סוכה
העופו' למאכל  הם  קשים  הקשואים  אבל הגנבים מפני  ובלילה
מלונה נקראת ולכן ובלילה הגנבים מפני אלא שומרם ואינו

ללינה): Âˆ¯‰.עשויה ¯ÈÚÎצרים האויבים  אשר  העיר  כמו
וכשמסתלקין בהם  להסתתר  לעצמם הסוכות  העושים עליה

ריקן: הסוכות נשארים ‰'.(Ë)מעליה ÈÏÂÏהיה לא אם 
המעט: כחשבון  שארית בחסדו  לנו משאיר ÌÂ„ÒÎ.המקום 

מה: שארית מבלי ועמורה  כסדום כלים להיות ראוים היינו
(È).ÌÂ„Ò ÈÈˆ˜:סדום לשרי הדומים ÈÏ(È‡)שרים  ‰ÓÏ

.'ÂÎÂ: הזבח לי למה שבים ואינכם  הואיל  ואתם  הבאתו עם להתוודות  בא הזבח  עצם כל  ÂÎÂ'.הלא È˙Ú·˘בהם קץ אני  ר''ל 
ממנו: שבע שהוא בדבר קץ שהוא השבע È˙ˆÙÁ.כאדם  ‡Ï:שבים ואינכם ˙·Â‡Â.(È·)הואיל ÈÎלפני לראות  תבואו כאשר 

בחצרי: ולרמוס  לדרוך מידכם זאת בקש מי לכם אומר אז ˘Â‡.(È‚)ברגל  ˙ÁÓשוא מנחת היא לרצון לי ואיננה הואיל  כי 
לפני: תועבה  היא הקומץ הקטרת  כי תועלת  בה אין Â˘·˙.כי ˘„ÂÁמקרא תקראו אשר  המועד בימי בין בשבת  בין בר''ח בין 

שני אין כי  לפני נעצרים  שאתם העצרה עם  שבלבבכם האון לסבול  אוכל  לא הנה  קרבנות בהבאת  לפני נעצרים ואתם קודש 
להתאחד : ראוים אלו

oeiv zcevn
(Á).ÔÂÈˆ ציון:·˙ מלון:ÂÏÓÎ‰.עיר מל '·Ó˜˘‰.מל '

פרי: שם והוא מצור :Âˆ¯‰.קשואין אםÈÏÂÏ.(Ë)מל ' ל '
ב ):˘¯È„.לא : (איכה  ושריד פליט כמו  מל '„ÂÈÓ.שארית

והשואה: נדדו˜ˆÈÈ.(È)דמיון  קציניך  כל  כמו שררה ענין
כב): ושלםÌÈ‡È¯Ó.(È‡)(לקמן וכן ושמנים פטומים 

ה): (עמוס  העזים :ÌÈ„Â˙ÚÂ.מריאכם  מן  הזכרים  (È·)הם
.ÈÙותחס לפני ד:כמו  '' מ ל ה  ברגל ¯ÒÂÓ.ר  דריכה  ענין

ג): (נחום  בחומר  ורמסי עשן˜ÂË¯˙.(È‚)כמו העלאת  ענין
יט): (בראשית  הכבשן כקיטור  הארץ קטור מל ' ‡ÏÎÂ.והוא

יכולת: און‡ÔÂ.מל' יחבל הנה כמו שקר מחשבת ענינו
ז): בוגדיםÚÂˆ¯‰.(תהלים  עצרת  כמו אנשים קבוצת  ענין

אחד : במקום ועכובים עצורים שהם ע''ש  ט ) (ירמיה
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â éìùîfiÎc

ã:íãàå íéäìà éðéòa áBè-ìëNå ïç-àöîeä:ïòMz-ìà Eúðéa-ìàå Eaì-ìëa äåäé-ìà çèa §¨¥−§¥«¤®§¥¥−¡Ÿ¦´§¨¨«§©´¤§−¨§¨¦¤®§¤¦«¹¨§À©¦¨¥«
åéëøc-ìëaéúçøà øMéé àeäå eäòã E:Eæéðéòa íëç éäz-ìà:òøî øeñå äåäé-úà àøé Eçúeàôø §¨§¨¤¬¨¥®§¹À§©¥¬«Ÿ§Ÿ¤«©§¦´¨¨´§¥¤®§¨¬¤§¹À̈§´¥¨«¦−§

ì éäzéúBîöòì éewLå EøL:EèðBäî äåäé-úà ãak:Eúàeáz-ìk úéLàøîe Eééîñà eàìnéåòáN E §¦´§¨¤®§¹¦À§©§¤«©¥´¤§−¨¥¤®¹¥¥¦À¨§¨¤«§¦¨§´£¨¤´¨¨®
éá÷é LBøéúå:eöøôé Eàé:BzçëBúa õ÷z-ìàå ñàîz-ìà éða äåäé øñeîáéäåäé áäàé øLà úà ék §¹¦À§¨¤¬¦§«Ÿ©´§−¨§¦´©¦§¨®§©¹̈ÀŸ§©§«¦³¤¬£¤´¤¡©´§¨´

:äöøé ïa-úà áàëe çéëBéâé:äðeáz ÷éôé íãàå äîëç àöî íãà éøLàãéóñk-øçqî døçñ áBè ék ¦®©¹§À̈¤¥¬¦§¤«©§¥´¨ −¨¨¨´¨§¨®§¹¨À̈¨¦¬§¨«¦³´© −§¨¦§©¨®¤
:dúàeáz õeøçîeåèéöôç-ìëå íéðéðtî (íééðôî) àéä äø÷é:dá-eåLé àì Eæèdðéîéa íéîé Cøà ¹¥¨À§¨¨«§¨´¨¦ −¦§¦¦®§¨£¹¨¤À´Ÿ¦«§¨«´Ÿ¤−̈¦¦«¦¨®

:ãBáëå øLò dìåàîNaæéáéúð-ìëå íòð-éëøã äéëøc:íBìL äéúB ¦¹§ŸÀ̈´Ÿ¤§¨«§¨¤¬¨©§¥®Ÿ©§«¨§¦−¤´¨¨«

i"yx
(‰).'‰ Ï‡ ÁË· ללמוד רב לך לבקש מעותיך ופזר

תשען: אל בינתך ואל ·ÍÈÈÚ.(Ê)ממנו ÌÎÁ È‰˙ Ï‡
מוכיחך: בדברי מואס Í¯˘Ï.(Á)להיות È‰˙ ˙Â‡Ù¯

כמו שרך ו)החכמה, טיבורך:(שיר וזהו ÈÂ˜˘Âשררך
.ÍÈ˙ÂÓˆÚÏ עצמותיו ומוח שנאמר כענין המוח הוא

כא)ישוקה אפי'ÍÂ‰Ó.(Ë):(איוב שחננך מה מכל
מגרונך): אלא מהונך תקרי (אל ערב È˘‡¯ÓÂ˙.מקול

ומעשרות: תרומות ˙Ò‡Ó.(È‡)אלו Ï‡ È· '‰ ¯ÒÂÓ
עליך: חביבין יהיו יסורין עליך יבואו ˙˜ıÂ.אם Ï‡Â

בחיי קצתי כז)מלשון ·Ô(È·):(בראשית ˙‡ ·‡ÎÂ
.‰ˆ¯È שמכהו ש לאחר ויפייסהו לו להטיב בבנו רוצה

המכה: אחר הטובה לך יערב כן ‡˘¯È(È‚)בשבט
.‰Â·˙ ˜ÈÙÈ Ì„‡Â ‰ÓÎÁ ‡ˆÓ Ì„‡ חכמה שלומד

מפיו: להוציא היא ששגורה ÁÒ¯‰(È„)עד ·ÂË ÈÎ
.ÛÒÎ ¯ÁÒÓ זה בסחורה מחליף שאדם חלופין כל

לי  שנה לחבירו האומר אבל זה נוטל וזה זה נוטל
אחד  כל ביד שניהם נמצאו פרקי לך אשנה ואני פרקך

הוא:ıÂ¯Á.ואחד: זהב ÍÈˆÙÁ.(ÂË)מין ÏÎÂ כל
·‰.חמדותיך: ÂÂ˘È ‡Ï ודמיהן בשוויה שוין יהיו לא

בה ·ÈÓÈ‰.(ÊË)בדמיה: ועוסקים בה למיימינים
בה  ולמשמאילים וכבוד עושר וכ''ש ימים אורך לשמה
יש: וכבוד עושר מ''מ לשמה שלא בה שעוסקים

cec zcevn
(„).ÔÁ ‡ˆÓÂ בשכל למשכיל  ידוע ותהיה  חן תמצא  ובזה

וגו': בעיני ˙˘ÔÚ.(‰)טוב Ï‡ אצליח בודאי תחשוב אל 
אדם: בינת ביד  ולא ה' ביד הכל כי  בבינה הדבר  ונעשה הואיל

(Â).ÍÈÎ¯„ ÏÎ·לחשוב דעתך  תן  ר''ל ה' את דע עניניך  בכל
ואז ה' דבר לקיים תועלת בדבר יבוא למען מעשיך  לעשות 

בה: ותצליח  מישור  באורח יוליכך ÌÎÁ(Ê)הוא  È‰˙ Ï‡
.ÍÈÈÚ· בחושבך ושימור  גדר לעשות הנאסר  בדבר להקל 

כל  עם פן ה ' את ירא  אלא גדר צריך  כמותך  חכם שאין
תכשל: Ú¯Ó.חכמתך  ¯ÂÒÂ:גדר ועשה  מאד  הרחק 

(Á).˙Â‡Ù¯רפאות ותהיה יועיל עוד  כי  יזיק  לא הגדר ר''ל
המצות : בקיום אותך  יחזיק ר''ל  צדקה :ÍÂ‰Ó.(Ë)וכו' ממנו  ומעשרות :È˘‡¯ÓÂ˙.להפריש  תרומות  ר ''ל Â‡ÏÓÈÂ.(È)לתת

תוסיף. ועוד בהם  ישולח הברכה כי זה  בעבור כלום  תחסר יתרבו:Â¯È˙Â˘לא  ביקבים  אשר היין .(‡È).¯ÒÂÓ'מה לך בא ואם
מאהבה: קבלם  אלא בהם  תמאס אל  יסורים ˙˜ıÂ.מוסר Ï‡Â: במ ''ש הדבר דרכו:ÁÈÎÂÈ.(È·)כפל  ליישר אזנו  ÎÂ‡·.לגלות

נקם: לנקום  ולא דרכו  להיטיב  בנו את לרצות  בהכאה יכון  אשר האב אםÌ„‡Â.(È‚)וכמו לאדם אשרי לומר  אשרי על  מוסב 
דבר : מתוך דבר  מבין ר''ל  החכמה מן התבונה את  ÂË·.(È„)מוציא ÈÎהכסף מחיר שנוטל  מי כי  הכסף ממסחר החכמה  מסחר

חכמה לימוד במחיר אחת חכמה אחר עם שלומד  מי את כי החכמה  בדבר  כן ולא האחר ביד המחיר  ולא  בידו  הכסף ישאר  לא
ואחד: אחד כל  ביד שניהם א''כ  טובה˙·Â‡˙‰.אחרת הנה  שלמד  החכמה  דבר מתוך מדעתו שהבין  מה ור''ל  החכמה פרי 

מחרוץ : המרגליות :È˜¯‰.(ÂË)היא  הם  מפנינים  היא ÍÈˆÙÁ.חשובה  ÏÎÂשוין יהיו לא בהם ורוצה  חפץ  שאתה הדברים כל 
ÌÈÓÈ.(ÊË)בשוויה: Í¯Â‡ לאורך לו היא  לשמה לעוסק  בה למיימינים  אמרו ורז ''ל  וכבוד, ועושר  ימים אורך  ישיג ידה על  ר''ל 

וכבוד : עושר יהיה  עכ ''ז לשמה  שלא לעוסקים בה למשמאילים אבל  וכבוד עושר וכ ''ש ÌÚÂ.(ÊÈ)ימים  ÈÎ¯„יבוא לא ר''ל 
התורה:בשו דברי קיום בדבר מכשול צד Â‚Â'.ם ÏÎÂ:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(Á).Í¯˘Ïהסהר אגן שררך  כמו  הטבור  ו):הוא  ÈÂ˜˘Â.(ש''ה

העצמות: המשקה המוח אוצרות‡ÍÈÓÒ.(È)ר ''ל  הם 
באסמיך הברכה  את כמו כ''ח):התבואה  הםÍÈ·˜È.(דברים

בו חצב יקב  וגם כמו בהם  יורד  היין אשר ה):הבורות (ישעיה

.Âˆ¯ÙÈלרוב פרצו כמו  ברבוי התחזקות ד):ענין  (דה''א

(‡È).ıÂ˜˙בחיי קצתי כמו  מאוס כז):ענין È¯ˆ‰.(È·)(בראשית
ופיוס: רצוי רצון ÈÙÈ˜.(È‚)מלשון ויפיק  כמו ח):יוציא (לקמן

(„È)ıÂ¯ÁÓÂ. חרוץ בירקרק  כמו  הטוב הזהב  סח):היא (תהלים

(ÂË).ÌÈÈÙÓ:המרגליות הם 

` wxt diryi - mi`iap

äéòùéàbiÎf

æ:íéøæ úëtäîk äîîLe dúà íéìëà íéøæ íëcâðì íëúîãà Là úBôøN íëéøò äîîL íëöøà©§§¤´§¨½̈¨¥¤−§ª´¥®©§©§¤À§¤§§¤Æ¨¦ÆŸ§¦´Ÿ½̈§¨−̈§©§¥©¬¨¦«
ç:äøeöð øéòk äL÷îá äðeìîk íøëá äkñk ïBiö-úá äøúBðåè (ô)eðì øéúBä úBàáö äåäé éìeì §§¨¬©¦−§ª¨´§¨®¤¦§¨¬§¦§−̈§¦¬§¨«¥Æ§¨´§¨½¦¬¨²

:eðéîc äøîòì eðééä íãñk èòîk ãéøNéíò eðéäìà úøBz eðéæàä íãñ éðéö÷ äåäé-øáã eòîL ¨¦−¦§¨®¦§´Ÿ¨¦½©£Ÿ̈−¨¦«¦§¬§©§−̈§¦¥´§®Ÿ©£¦²©¬¡Ÿ¥−©¬
:äøîòàéíéNáëe íéøt íãå íéàéøî áìçå íéìéà úBìò ézòáN äåäé øîàé íëéçáæ-áø él-änì £Ÿ̈«¨¨¦³Ÿ¦§¥¤ÆŸ©´§½̈¨©²§¦Ÿ¬¥¦−§¥´¤§¦¦®§©¸¨¦¯§¨¦²

:ézöôç àì íéãezòåáé:éøöç ñîø íëãiî úàæ Lwá-éî éðt úBàøì eàáú ékâéàéáä eôéñBú àì §©¦−¬Ÿ¨¨«§¦¦´¨½Ÿ¥¨−¨¨®¦¦¥¬²Ÿ¦¤§¤−§¬Ÿ£¥¨«´Ÿ¦À¨¦Æ
:äøöòå ïåà ìëeà-àì àø÷î àø÷ úaLå Lãç éì àéä äáòBz úøè÷ àåL-úçðî¦§©½̈§§¯Ÿ¤¥¨²¦−¦®³Ÿ¤§©¨Æ§´Ÿ¦§½̈Ÿ©¬−̈¤©£¨¨«

i"yx
.‰˙Â‡ ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ¯Ê ÌÎ„‚Ï (Ê) יאכלוה לעיניכם

והיא ÓÓ˘Â‰.אויביכם: לזרים הנהפכת כנחלה מכם
יונתן: תירגם כך מבעליה ·˙שממה ‰¯˙ÂÂ (Á)

.ÔÂÈˆ תותר כאשר מתוכה יגלו כי מיושביה ריקנית
מניח  הכרם יבצר ובעת נוצר שעשאה הכרם סוכת
אותה: שבצרו לאחר דקטפוהי בתר והולך, סוכתו

.‰˘˜Ó· ‰ÂÏÓÎ נוצר שעשה המלונה תעזב כאשר
מניחה  ומשתלקט שלה קישואין לשמור המקשה בראש
יומם  שם גר שהוא לפי סוכה קרויה שבכרם זו והולך,
אבל  הגנבים מן ובלילה העופות מן שומרה ביום ולילה
צריך  ואין העופות מן לירא ואין הם קשין הקישואין
לינת  שהיא על מלונה נקראת לפיכך ביום לשומרה
במקשה, המלונ' כמשכב מבתותא כערסל הלילות
המשנה  לשון שלקטוהו לאחר דאבעיוהי בתר במקשיא

ביום: אבעיות Âˆ¯‰.שלש ¯ÈÚÎ עליה שצרו כעיר
החיילות  שם להסתתר לה סביב סוכות ועושים
ת''י: זה כל והולכין אותם מניחין מעליה וכשמסתלקים

.'Â‚Â ÈÏÂÏ (Ë) ולא וברחמיו מאליו שריד. לנו הותיר
‰ÂÈÈ.בצדקותינו: ÌÂ„ÒÎ ËÚÓÎ:כלים כולנו

.ÌÂ„Ò ÈÈˆ˜ (È) אמרו מכאן כסדום שמעשיהם שרים
לשטן: פיו אדם יפתח ‡ÌÈÏÈ.אל ˙ÂÏÂÚ È˙Ú·˘ (‡È)

וישנאך ישבעך פן יז)כמו כה בהמות ÌÈ‡È¯Ó.:(משלי
פטומות: È˙ˆÙÁ.צאן ‡Ï על עוברים שאתם אחר

תועבה: רשעים זבח ÌÎ„ÈÓתורתי ˙‡Ê ˘˜· ÈÓ (·È)
.È¯ˆÁ ÒÓ¯ שלם לבבכם שאין אחרי חצרי את לרמוס

˘Â‡.(È‚)עמי: ˙ÁÓ ‡È·‰ ÂÙÈÒÂ˙ ‡Ï אני מתרה
עולה  שהעשן שלכם שוא מנחת לי תביאו לא בכם

הרוח: לנחת ולא לי הוא תיעוב של קיטור Á„˘ממנה
.'Â‚Â ÏÎÂ‡ ‡Ï ‡¯˜Ó ‡¯˜ ˙·˘Â חדש מקרא ולקרוא

לא  בהם ואסיפה עצרה לקרא נאספי' שאתם ושבת
והעצרה  לעכו''ם הנוטה שבלבבכם און לסבול אוכל
עצרה  לקרוא יחד ראוין כאלו הדברים שני שאין עמו
אתם  ואין לעכו''ם שבלבבכם והאון לפני ליאסף

לבבכם: מתוך אותו מוציאין

cec zcevn
(Á).‰¯˙ÂÂמה הכרם  סוכת  כמו מיושביה רקנית  תשאר

ריקן סוכתו מניח  כרמו יבצר  בעת  כי  בה יושב  שהשומר
לו : ·Ó˜˘‰.והולך  ‰ÂÏÓÎבשדה העשויה המלונה כמו

קרוי שבכרם (זה  לו והולך  ריקן מניחה  משתלקט כי קשואין
העופות מפני ומשמרה  ביום בה יושב השומר  כי סוכה
העופו' למאכל  הם  קשים  הקשואים  אבל הגנבים מפני  ובלילה
מלונה נקראת ולכן ובלילה הגנבים מפני אלא שומרם ואינו

ללינה): Âˆ¯‰.עשויה ¯ÈÚÎצרים האויבים  אשר  העיר  כמו
וכשמסתלקין בהם  להסתתר  לעצמם הסוכות  העושים עליה

ריקן: הסוכות נשארים ‰'.(Ë)מעליה ÈÏÂÏהיה לא אם 
המעט: כחשבון  שארית בחסדו  לנו משאיר ÌÂ„ÒÎ.המקום 

מה: שארית מבלי ועמורה  כסדום כלים להיות ראוים היינו
(È).ÌÂ„Ò ÈÈˆ˜:סדום לשרי הדומים ÈÏ(È‡)שרים  ‰ÓÏ

.'ÂÎÂ: הזבח לי למה שבים ואינכם  הואיל  ואתם  הבאתו עם להתוודות  בא הזבח  עצם כל  ÂÎÂ'.הלא È˙Ú·˘בהם קץ אני  ר''ל 
ממנו: שבע שהוא בדבר קץ שהוא השבע È˙ˆÙÁ.כאדם  ‡Ï:שבים ואינכם ˙·Â‡Â.(È·)הואיל ÈÎלפני לראות  תבואו כאשר 

בחצרי: ולרמוס  לדרוך מידכם זאת בקש מי לכם אומר אז ˘Â‡.(È‚)ברגל  ˙ÁÓשוא מנחת היא לרצון לי ואיננה הואיל  כי 
לפני: תועבה  היא הקומץ הקטרת  כי תועלת  בה אין Â˘·˙.כי ˘„ÂÁמקרא תקראו אשר  המועד בימי בין בשבת  בין בר''ח בין 

שני אין כי  לפני נעצרים  שאתם העצרה עם  שבלבבכם האון לסבול  אוכל  לא הנה  קרבנות בהבאת  לפני נעצרים ואתם קודש 
להתאחד : ראוים אלו

oeiv zcevn
(Á).ÔÂÈˆ ציון:·˙ מלון:ÂÏÓÎ‰.עיר מל '·Ó˜˘‰.מל '

פרי: שם והוא מצור :Âˆ¯‰.קשואין אםÈÏÂÏ.(Ë)מל ' ל '
ב ):˘¯È„.לא : (איכה  ושריד פליט כמו  מל '„ÂÈÓ.שארית

והשואה: נדדו˜ˆÈÈ.(È)דמיון  קציניך  כל  כמו שררה ענין
כב): ושלםÌÈ‡È¯Ó.(È‡)(לקמן וכן ושמנים פטומים 

ה): (עמוס  העזים :ÌÈ„Â˙ÚÂ.מריאכם  מן  הזכרים  (È·)הם
.ÈÙותחס לפני ד:כמו  '' מ ל ה  ברגל ¯ÒÂÓ.ר  דריכה  ענין

ג): (נחום  בחומר  ורמסי עשן˜ÂË¯˙.(È‚)כמו העלאת  ענין
יט): (בראשית  הכבשן כקיטור  הארץ קטור מל ' ‡ÏÎÂ.והוא

יכולת: און‡ÔÂ.מל' יחבל הנה כמו שקר מחשבת ענינו
ז): בוגדיםÚÂˆ¯‰.(תהלים  עצרת  כמו אנשים קבוצת  ענין

אחד : במקום ועכובים עצורים שהם ע''ש  ט ) (ירמיה
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
העדות: ארון נעשה כיצד מבארת הגמרא ב: עמוד עב áøדף øîà äáçø øîà̈©©£¨¨©©

ìL ,äãeäéìàìöa äNò úBðBøà L ה הארון זה . בתוך זה והניחם éòöîàלמשכן, §¨¨Ÿ£¨¨§©§¥¤§¨¦
,õò ìLוגבהוäòLz ה מבחוץ. áäæ,טפחים ìL éîéðt שוליו עובי עם וגבהו ¤¥¦§¨§¦¦¤¨¨

äðBîL וה מבחוץ. וגובהו ïBöéçטפחים זהב, eäMîeשל äøNò. §¨¦£¨¨©¤
יהודה: רב דברי על הגמרא החיצוןàéðúäå,מקשה הארון øNòגובה ãçà טפחים §¨©§¨©©¨¨

.eäMîe:הגמרא àäמתרצת ,àéL÷ àìסבורה הברייתא -øîàc ïàîk שLé ©¤Ÿ©§¨¨§©§¨©¥
Béáòaהחיצון הארון  שולי לכסות çôè,של וכדי טפח, העץ ארון שולי שעובי כשם §¨§¤©

ארון  הכפורת].את לעובי טפח [ועוד טפחים עשרה להיות החיצון של גובהו נצרך העץ

סבורàäו  יהודה רב -øîàc ïàîk שBéáòa ïéàהחיצון הארון שולי אלא çôè,של ¨§©§¨©¥§¨§¤©
משהו. רק

הגמרא: eäMîמבררת éàîe צורך לאיזה כלומר הארון, של בגובהו בברייתא ששנינו ©©¤
ל  לה ושימש הכפורת עובי מעל עלה משהו אותו הגמרא: משיבה כתר]øéæנעשה. [כעין ¥

סביב.

המשכן: שבכלי ה'זר' בענין ìLמאמר ,ïðçBé éaø øîàïä íéøéæ äL בכלי שנעשו ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¥¦¥
לישראל, שניתנו הכתרים שלשת את ומסמלים çaæîהמקדש ìL,הקטורתìLå ¤¦§¥©§¤

ïçìL ìLå ,ïBøàçaæî ìL כהונה,. לכתר סימן Bìèðeשהוא ïøäà äëæ ולזרעו לו ¨§¤ª§¨¤¦§¥©¨¨©£Ÿ§¨
ïçìLלעולם. ìL,מלכות לכתר Bìèðeסימן ãåc äëæ.ולזרעו ïBøàלו ìL סימן ¤ª§¨¨¨¨¦§¨¤¨

תורה, àeäלכתר çpeî ïééãòלפיכך ולזרעו, לו להיות לאיש נמסר äöBøäולא ìk £©¦¨¨¨¤
,øîàz ànL .çwéå àáé çwéìתורה àeäכתר úeçt כל שהרי הכתרים, משאר ¦©¨Ÿ§¦©¤¨Ÿ©¨

ליטלו. יכול øîBìאדם ãeîìz(טו ח eëìîé'(משלי íéëìî éa' התורה כביכול - ©§©¦§¨¦¦§Ÿ
שהתורה  וכיון התורה'. במשפט יתנהגו אם היינו המלכים', את ממליכה 'אני מכרזת

ממנה. גדולה שהיא הרי המלכות, את מקיימת

ה'זר': בענין נוסף 'øæ'מאמר áéúk ,éîø ïðçBé éaø מלשון 'זר' שמשמע יו"ד ללא ©¦¨¨¨¥§¦¥ָ

øéæזרות, ïðéø÷åשאם ללמדנו, התורה כוונת אלא כתר. שמשמעו אדם äëæבציר"י ¨¦©¥¨¨
ולקיימה לשמה תורה Bìללמוד úéNòð ל אםøéæהתורה אך äëæוכתר, àì ומתעסק ©£¥¥Ÿ¨¨

נעשית לשמה, שלא epîéäבה äøæ.ומשכחה ¨¨¥¤
המשכן: כלי בפסוקי נוספת áéúkסתירה ,éîø ïðçBé éaø(א י Eì(דברים úéNòå' ©¦¨¨¨¥§¦§¨¦¨§

,'õò ïBøà,הארון את לעשות הוטל רבינו משה שעל י)áéúëeהרי כה 'eNòå(שמות £¥§¦§¨
'íéhL éöò ïBøà עשיית מלאכת אכן ותירץ, לעשותו. הוטל הציבור שעל ומשמע ££¥¦¦

ו  הציבור, על מוטלת שמלאכתו אלא רבינו משה על מוטלת ענין ìלמדנוïàkîהארון ¦¨§
Bzëàìî Bì úBNòì ïéeeöî Bøéò éðaL ,íëç ãéîìú לעסוק פנאי לו שיהא כדי ©§¦¨¨¤§¥¦§¦©£§©§

בתורה.

נאמר הארון על הארון: בענין דרשה יא)עוד כה eptöz',(שמות õeçîe úéaî'¦©¦¦§©¤
,àáø øîà מבפנים מצופה והוא לעיל, שאמרו כפי התורה על רומז שהארון כיון ¨©¨¨

ש  למדנו Bøákומבחוץ, BëBz ïéàL íëç ãéîìz ìk כמנהגו בסתר מנהגו אינו - ¨©§¦¨¨¤¥§¨
בסתר , עבירות עושה אלא חוץ, íëç.נחשבBðéàכלפי ãéîìz:הגמרא מוסיפה ¥©§¦¨¨

àìeò øa äaø àîéúéàå éiaà (øîà)אף כברו תוכו שאין חכם תלמיד àø÷ðאמר, ©©¥§¦¥¨©¨©¨¦§¨
'áòúð',תועבה -øîàpL(טז טו íénë(איוב äúL Léà ,çìàðå áòúð ék óà' ¦§¨¤¤¡©©¦¦§¨§¤¡¨¦Ÿ¤©©¦

'äìåò.ונאלח נתעב הוא הרי עוולה, ועושה כמים תורה ששותה מי - ©§¨

i"yx
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ly jeza ipy adf ly ozpe xfge
adfa dpeilrd ezty dtige ur

:uegne zian dtevn `vnpäòùú.
uegan migth dryz edab
zeny) eznew ivge dn` xn`py
ur `l` el eid `l milbxe (dk

:did lelg'ç áäæ ìù éîéðô.
iaer mr uegan edab migth
irvn` ly urd iley iaere eiley
ly ellg `lnn inipt `vnp gth

:irvn`çåïåöé:adf ly .åäùîå 'é.
edyne irvn`d daeb cbpk dryz
gthe oevig ly adf iley iaer
zxetkd iaer lenl dler ixiyr
zxetkd xeaig dqkne gth `edy

:oex`deåäùîå øùò ãçà àéðúäå.
iaera yi xn`c o`nk `d ipyne
iaera yi xy`k gth adfd iley

:urd ileyïéà øîàã ïàîë àä
çôè åéáåòá`le edyn `l` .

:da ebilti` `kid `prciéàîå
åäùî:`ziixza `ziixaa ipzwc .

øéælr dlrnl scer did dlerd .
oevigd daeba edyn zxetkd iaer
edyne aiaq zxetkl xf zeidl
iley iaera dcedi ax xn`wc
:llk ixii` `l xfae xn`w oevigd

ïéøéæ äùìùycewd ilka eyrp .
lye dpedk xzkl oniq gafn ly
ogley lye dxez xzkl oniq oex`
`ed ogleydy zekln xzkl oniq

:mikln xyerl oniqïðéñøâ éëä
ìù .åìèðå ïøäà äëæ çáæî ìù

åìèðå ãåã äëæ ïçìåùdpedkdy .
xacna) gln zixa oxd`l dpzip
erxfle cecl zeklnd oke (gi

:(gi mildz)åëåìîé íéëìî éá.
dxezde jlnd on jilnnd lecbe

:df `xwn dxn`äëæcenll .
:dniiwle dnyläøæ:epnn zgkzyn .åúëàìî úåùòì ïéååöîdyn lr dk`lnd aezkd lihd dligza oex`dy .

:xn`wc `ed `nlra `zknq` iaizk `xciq i`da e`l i`xwc b''r`e xeaivd lr elihd k''g`eäúåù ùéàdxez .
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

כנוהג בחדשים האחרונים נתקבל מכתב כת"ר עם המוסגר בו היום בקר לפני נסעי על הציון 

הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והזכרתי שם אותו ואת ב"ב שיחיו מתאים לתוכן 

המכתב...

מזלו  שיגבר  יה"ר  ע"ב(  ק"ו  ב"מ  מתוס'  )ולהעיר  הבע"ל  שבט  ה'  הולדתו  מיום  ולהודעתו 

)וידוע הפירוש בתורת הדא"ח, אין - מזל לישראל( ותהי' שנה הבאה שנת הצלחה ובעיקר הענין דמרא 

דאתרא שרושם המרות יהי' ניכר באתרא ע"י החזקת היהדות והפצתה שם בכלל ובהפצת המעינות 

ביחוד כי מצות היום, היום אתינא )סנהדרין צ"ח סוף ע"א( הפצת מעינות הבעש"ט וממלא מקומו, 

וכידוע מאגה"ק אודות עליית הנשמה של הבעש"ט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קפה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
העדות: ארון נעשה כיצד מבארת הגמרא ב: עמוד עב áøדף øîà äáçø øîà̈©©£¨¨©©

ìL ,äãeäéìàìöa äNò úBðBøà L ה הארון זה . בתוך זה והניחם éòöîàלמשכן, §¨¨Ÿ£¨¨§©§¥¤§¨¦
,õò ìLוגבהוäòLz ה מבחוץ. áäæ,טפחים ìL éîéðt שוליו עובי עם וגבהו ¤¥¦§¨§¦¦¤¨¨

äðBîL וה מבחוץ. וגובהו ïBöéçטפחים זהב, eäMîeשל äøNò. §¨¦£¨¨©¤
יהודה: רב דברי על הגמרא החיצוןàéðúäå,מקשה הארון øNòגובה ãçà טפחים §¨©§¨©©¨¨

.eäMîe:הגמרא àäמתרצת ,àéL÷ àìסבורה הברייתא -øîàc ïàîk שLé ©¤Ÿ©§¨¨§©§¨©¥
Béáòaהחיצון הארון  שולי לכסות çôè,של וכדי טפח, העץ ארון שולי שעובי כשם §¨§¤©

ארון  הכפורת].את לעובי טפח [ועוד טפחים עשרה להיות החיצון של גובהו נצרך העץ

סבורàäו  יהודה רב -øîàc ïàîk שBéáòa ïéàהחיצון הארון שולי אלא çôè,של ¨§©§¨©¥§¨§¤©
משהו. רק

הגמרא: eäMîמבררת éàîe צורך לאיזה כלומר הארון, של בגובהו בברייתא ששנינו ©©¤
ל  לה ושימש הכפורת עובי מעל עלה משהו אותו הגמרא: משיבה כתר]øéæנעשה. [כעין ¥

סביב.

המשכן: שבכלי ה'זר' בענין ìLמאמר ,ïðçBé éaø øîàïä íéøéæ äL בכלי שנעשו ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¥¦¥
לישראל, שניתנו הכתרים שלשת את ומסמלים çaæîהמקדש ìL,הקטורתìLå ¤¦§¥©§¤

ïçìL ìLå ,ïBøàçaæî ìL כהונה,. לכתר סימן Bìèðeשהוא ïøäà äëæ ולזרעו לו ¨§¤ª§¨¤¦§¥©¨¨©£Ÿ§¨
ïçìLלעולם. ìL,מלכות לכתר Bìèðeסימן ãåc äëæ.ולזרעו ïBøàלו ìL סימן ¤ª§¨¨¨¨¦§¨¤¨

תורה, àeäלכתר çpeî ïééãòלפיכך ולזרעו, לו להיות לאיש נמסר äöBøäולא ìk £©¦¨¨¨¤
,øîàz ànL .çwéå àáé çwéìתורה àeäכתר úeçt כל שהרי הכתרים, משאר ¦©¨Ÿ§¦©¤¨Ÿ©¨

ליטלו. יכול øîBìאדם ãeîìz(טו ח eëìîé'(משלי íéëìî éa' התורה כביכול - ©§©¦§¨¦¦§Ÿ
שהתורה  וכיון התורה'. במשפט יתנהגו אם היינו המלכים', את ממליכה 'אני מכרזת

ממנה. גדולה שהיא הרי המלכות, את מקיימת

ה'זר': בענין נוסף 'øæ'מאמר áéúk ,éîø ïðçBé éaø מלשון 'זר' שמשמע יו"ד ללא ©¦¨¨¨¥§¦¥ָ

øéæזרות, ïðéø÷åשאם ללמדנו, התורה כוונת אלא כתר. שמשמעו אדם äëæבציר"י ¨¦©¥¨¨
ולקיימה לשמה תורה Bìללמוד úéNòð ל אםøéæהתורה אך äëæוכתר, àì ומתעסק ©£¥¥Ÿ¨¨

נעשית לשמה, שלא epîéäבה äøæ.ומשכחה ¨¨¥¤
המשכן: כלי בפסוקי נוספת áéúkסתירה ,éîø ïðçBé éaø(א י Eì(דברים úéNòå' ©¦¨¨¨¥§¦§¨¦¨§

,'õò ïBøà,הארון את לעשות הוטל רבינו משה שעל י)áéúëeהרי כה 'eNòå(שמות £¥§¦§¨
'íéhL éöò ïBøà עשיית מלאכת אכן ותירץ, לעשותו. הוטל הציבור שעל ומשמע ££¥¦¦

ו  הציבור, על מוטלת שמלאכתו אלא רבינו משה על מוטלת ענין ìלמדנוïàkîהארון ¦¨§
Bzëàìî Bì úBNòì ïéeeöî Bøéò éðaL ,íëç ãéîìú לעסוק פנאי לו שיהא כדי ©§¦¨¨¤§¥¦§¦©£§©§

בתורה.

נאמר הארון על הארון: בענין דרשה יא)עוד כה eptöz',(שמות õeçîe úéaî'¦©¦¦§©¤
,àáø øîà מבפנים מצופה והוא לעיל, שאמרו כפי התורה על רומז שהארון כיון ¨©¨¨

ש  למדנו Bøákומבחוץ, BëBz ïéàL íëç ãéîìz ìk כמנהגו בסתר מנהגו אינו - ¨©§¦¨¨¤¥§¨
בסתר , עבירות עושה אלא חוץ, íëç.נחשבBðéàכלפי ãéîìz:הגמרא מוסיפה ¥©§¦¨¨

àìeò øa äaø àîéúéàå éiaà (øîà)אף כברו תוכו שאין חכם תלמיד àø÷ðאמר, ©©¥§¦¥¨©¨©¨¦§¨
'áòúð',תועבה -øîàpL(טז טו íénë(איוב äúL Léà ,çìàðå áòúð ék óà' ¦§¨¤¤¡©©¦¦§¨§¤¡¨¦Ÿ¤©©¦

'äìåò.ונאלח נתעב הוא הרי עוולה, ועושה כמים תורה ששותה מי - ©§¨

i"yx
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zxetkd iaer lenl dler ixiyr
zxetkd xeaig dqkne gth `edy

:oex`deåäùîå øùò ãçà àéðúäå.
iaera yi xn`c o`nk `d ipyne
iaera yi xy`k gth adfd iley

:urd ileyïéà øîàã ïàîë àä
çôè åéáåòá`le edyn `l` .

:da ebilti` `kid `prciéàîå
åäùî:`ziixza `ziixaa ipzwc .

øéælr dlrnl scer did dlerd .
oevigd daeba edyn zxetkd iaer
edyne aiaq zxetkl xf zeidl
iley iaera dcedi ax xn`wc
:llk ixii` `l xfae xn`w oevigd

ïéøéæ äùìùycewd ilka eyrp .
lye dpedk xzkl oniq gafn ly
ogley lye dxez xzkl oniq oex`
`ed ogleydy zekln xzkl oniq

:mikln xyerl oniqïðéñøâ éëä
ìù .åìèðå ïøäà äëæ çáæî ìù

åìèðå ãåã äëæ ïçìåùdpedkdy .
xacna) gln zixa oxd`l dpzip
erxfle cecl zeklnd oke (gi

:(gi mildz)åëåìîé íéëìî éá.
dxezde jlnd on jilnnd lecbe

:df `xwn dxn`äëæcenll .
:dniiwle dnyläøæ:epnn zgkzyn .åúëàìî úåùòì ïéååöîdyn lr dk`lnd aezkd lihd dligza oex`dy .

:xn`wc `ed `nlra `zknq` iaizk `xciq i`da e`l i`xwc b''r`e xeaivd lr elihd k''g`eäúåù ùéàdxez .
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יבמות. נושאין על האנוסה - פרק אחד עשר דף צט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' ב             

        
           

      
   

          
          

          
           

         
          

         
        

       
           

          
        

       
         

      
            

      
          

         
          

         
           

            
          

          
        

      
 

































































אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בהיותי היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתי את זוגתו 

שתליט"א ככתוב בהפ"נ שלו, ויהי רצון אשר הרופא כל בשר ומפליא לעשות יזכהו ויצליחו לבשר טוב 

בזה וכן בכל עניניו, והרי זהו ערב חדש בו ראש השנה לאילנות אשר האדם עץ השדה ובפרט לדעת 

ב"ש הרי זהו ערב ראש השנה זה וכדבריהם במשנה, ונוסף על הנודע אשר אלו ואלו דא"ח ראה לקו"ת 

במדבר נ"ד ג' אשר לע"ל הלכה דוקא כב"ש.

ובהנוגע לאנ"ש והתמימים ביחוד ה"ז חדש ההילולא של נשיא דורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע העומד ומעורר ר"ר על כל השייכים ומקושרים אליו, וכנודע דבריו אשר רועי 

ישראל לא יפרדו מאת צאן מרעיתם.

בברכה לבשו"ט.
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מכ"ג טבת, בו כותבת על דבר הספיקות שיש אצלה בהנוגע לנכבדות עם 

פב"פ ושלכן ימים אלו קשים לה ביותר לא תחדל דמעה וכו'.

והנה לפלא על שהספיקות פעלו עלי' את הנ"ל והרי תופעה רגילה היא שישנן ספיקות בענינים 

כמו אלו ולא רק רגילה אלא גם מובנת שהרי זהו צעד עיקרי בחיים, וכיון שאין שלימות בבריאה מובן 

שתמיד יש מקום לספיקות, אף שצריכים להתבונן בכל הנ"ל בכל הרצינית הדרושה אין זה צריך לפעול 

את הנ"ל ובפרט שבכדי להחליט כיאות צריך להעשות זה מתוך מנוחת הנפש ולא במצב הפכי מזה...

כן נראה ממכתבה שגם יחסה שלה אינו ברור בהחלטה אצלה, ובמקרים כאלו הדרך הנכונה 

לברר ככל הדרוש הוא להפסוק את הפגישות ואפילו קישור ע"י מכתבים במשך איזה שבועות, והפסק 

זה כמעט תמיד מבהיר את היחס לאחד הקצוות. מובן שמספר השבועות תלוי בתכונת נפש כל אחד 

ואחת ובמדת זריזות להחליט החלטות, ועל דרך הרגיל שלשה ארבעה שבועות מספיקים, ובורא עולם 

ומנהיגו ינחה בדרך הטובה לפני' ולהחלטה טובה בגשמיות וברוחניות, והרי זכות התעסקותה בחינוך 

על טהרת הקדש במוסדו של כ"ק מו"ח אדמו"ר מסייעתה בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

]כ"ט טבת, תשי"ז[

בנועם קבלתי הידיעה אודות התחזקות השיעור הנלמד על ידו ברבים, ואשר הוסיפו בקדש 

ללמוד, נוסף על הלימוד דעד עתה, גם הלכות הצריכות בחיי היום יומי בשו"ע.

את  הזכרתי  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  היום  ובהיותי 

המשתתפים בשיעור וכמובן לומד השיעור בתוכם - להמצטרך להם.

ויהי רצון אשר יוסיפו בלימוד הנ"ל ובאופן מתאים להוראת רבותינו ז"ל גדול תלמוד שמביא 

לידי מעשה, ובודאי אשר נותן התורה והמצוה יוסיף בברכתו להמשתתפים בשיעור האמור בהמצטרך 

להם. ובודאי שישתדלו להגדיל גם מספר המשתתפים בשיעור. והשי"ת יצליחם.



אגרות קודשרטז

 ב"ה,  כ"ב טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון.

זי"ע מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  יזכירוהו  רצון  ובעת 

לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב הן בהנוגע לענינים הכללים והן בהנוגע לעניניו הפרטים.

לכתבו שכאילו צויתי למי שהוא להתעסק בלימוד הקבלה - הנה אף שבתקופתנו זו השכחה 

התורה  פנימיות  לימוד  על  הוא  מצוה  הנני  שכן  וזה  כלל,  זה  בכגון  הורגלתי  לא  בכלל  אבל  מצוי', 

שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות של הבעש"ט )חסידות הכללית( ותורת רבנו הזקן )תורת חסידות 

חב"ד( וכידוע ומפורסם.

לשאלתו אודות קמיעות - הנה לא שמעתי בענינים אלו כלל.

- דיבורים בטלים ומבוטלים בהחלט, ובאים אך ורק  וכו'  כמובן נבהלתי לכתבו ע"ד שנאה 

מהעדר סדר וכו' בכל דרכיו שבמילא מחליש בריאות הגוף, ממעט בטוב לבב והשמחה וכו'. ומוכרח 

אשר סו"ס יסדר עצמו בחיים מסודרים )וידוע עד כמה דרש זה מכאו"א - כ"ק מו"ח אדמו"ר(. וכוונתי 

ואף שקשה לשנות עצמו מן הקצה אל  ועד לסדר בעניני פרנסה.  וכו'  ושינה  - סדר באכו"ש  פשוטה 

ויתחיל תיכף לשפר המצב  )וגם אין מוכרח כ"א( המוכרח הוא שיחליט שזהו מטרתו  הקצה תומ"י 

צעד אחר צעד. ובטוחני שהשי"ת יצליחו בזה. הצעדים בפועל - יתייעץ עם ידידיו באה"ק ת"ו ונאמר 

ותשועה ברוב יועץ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ומתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.

 ב"ה,  כ"ג טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א רב פעלים כו' מו"ה שמואל אבא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מט"ז טבת, בו כותב ר"פ מההתועדות דיום הבהיר יום הגאולה 

שיהי'  רצון  ויהי  החסידות  ולדרכי  החסידות  ללימוד  השנה  ראש  נפשנו  ופדות  גאולתנו  כסלו,  י"ט 

רישומה ניכר בכל ימות השנה ועד למעשה בחיי היום יומים.

לכתבו אודות בי"ס, בו ילמדו לימודי קדש וגם להבדיל לימודי חול.

מסוימים  בתנאים  בזה:  הקצוות  לשני  ועד  והאישים  המקום  בתנאי  תלוי  דא  בכגון  בכלל 

התנגדו רבותנו נשיאינו לזה בכל תוקף, ובתנאים מסוימים אחרים, אף שלא התעסקו ביסוד בי"ס 

אלו אבל מאחורי הפרגוד סייעו בדבר, ומובן שאופן האחרון הי' נדיר ביותר אבל בכ"ז קרה לפעמים. 

ועפי"ז על כת"ר לדון על אתר בהמצב ולהכריע.

ויה"ר מהשי"ת שהבטיח הבא לטהר מסייעין אותו שיחליט לאמיתתו של הענין ולזכות הרבים.

תקותי שמתכוננים ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ויהי רצון שעד אז ואז 

ואחרי יום ההילולא יוסיף כאו"א בהענינים עליהם מסר נפשו בעל ההילולא ובנקודה הפנימית הפצת 

המעינות )ועד שיגיעו גם( חוצה.

בברכה לבשו"ט בעניני הכלל והפרט בפ"ש כל אנ"ש שי'.



ריז  אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תש"כ

ברוקלין.

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה שמואל אבא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' מיום כ"ד טבת, יום ההילולא של רבנו הזקן.

עם ב' הפ"נ שיקראו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שבהמצאנו בערב היום אשר הואיל משה באר את התורה הזאת, ומבאר תיכף, פנו 

וסעו לכם וגו' ורשו את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם וגו' לתת להם וגו' - אשר הקיום במילואו בפועל 

לא נתקיים )עיין סנהדרין צ, ע"ב, לכם לא נאמר אלא לתת להם וכו', וכן הרי הארץ אשר נשבע, היא 

דעשר עממין, וכפרש"י )מספרי( עה"כ ואל כל שכניו(.

והנה הימים האלה )כשהם( נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, וכמו גם אז, אם זכו, הרי הי' הכבוש 

שלם וקיים.

הנה יקוים היעוד בעגלא דידן, וכדרז"ל שם, מכאן לתחיית המתים וכו', והקיצו ורננו שוכני 

עפר, ובעל הציון ובעל ההילולא הבע"ל בראשם.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  ג' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו טבת, בו כותב על מה שאירע לפני כחדש ימים, שריפה ל"ע ול"ע, ובחסדי 

השם יתברך עבר הכל בשלום ואינו יודע מה גרם וכו'.

וזה לשונו במכתבו, "ולא  ולפלא, שהרי במכתבו כתובה גם הסיבה, באיזה שורות לפני זה, 

הנחתי תפילין כבר הרבה שנים בגלל וכו'".

והרי על מצות תפילין אמרו חז"ל, שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, והכוונה בהם, כלשון 

]מרן[ השולחן ערוך, כדי שנזכיר נסים ונפלאות שעשה עמנו וכו', ואשר לו )להשי"ת( הכח והממשלה 

בעליונים ובתחתונים.

זאת אומרת שתפילין מזכירים נס, ומזכירים אשר הקדוש ברוך הוא, המושל גם בעולם זה 

בהנוגע לעניני פרנסה, בריאות וכו' כל אותן הענינים עליהם מבקש ברכה במכתבו האמור.

ולכן תקותי אשר תיכף בקבלת המכתב, יתחיל להניח תפילין בכל יום חול, וכן להתפלל בכל 

לפני  ובימות החול  בביתו,  יתפלל  להתפלל,  לבית הכנסת  ללכת  לו  וביום שאין באפשרית  ויום,  יום 

הנחת התפילין יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להכתוב לעיל 

והאמור במכ' וכן את כל ב"ב שי'

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.
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2

3

4

`zax `zkld
øçà òåáù [åè עם הפרשה שהעביר ארץֿישראל בן -

לחוץֿלארץ  יצא הבאה ובשבת בארץֿישראל, הצבור
שעברה  בשבת בא"י שקראו פרשה קורין ,24ושם

כיון  - הפרשה פעם עוד להעביר צריך דאין מסתבר
הצבור. עם בא"י זו פרשה קרא שכבר

בא"י  לקרוא לו יש גוונא, בכהאי לא"י שבא חו"ל ובן
זו  שבת ושל שעברה שבת של פרשיות ב' .25שמו"ת

äçðîá úáùá [æè במנחה הפרשה שקראו אחר גם -
שלאחריה  השבת של הפרשה להעביר אין שבת ,26של

שדוחים  כך בשבת חולֿהמועד או יוםֿטוב חל אם וכן
קריאת  גם לדחות יש שלאחריו, לשבוע הפרשה קריאת

פרשה  קראו כבר אם אף - שלאחריו לשבוע השמו"ת
שבת  של במנחה .27זו

úéøçù úáùá [æé תפילת קודם להשלימה יותר וטוב -
.28שחרית 

úéøçù úáùá [çé אבל הקבועה, הסעודה קודם היינו -
מותר  ארעי אכילת ולאכול .29לקדש

úéøçù úáùá [èé חצות אחר עד סעודתו יאחר לא -
שמו"ת  מקודם 30משום דבר איזה טועם אם ומ"מ ,

אורחים  לו יש אם וכן מתענה, הוי לא דשוב - רשאי
יעכב  לא לאכול .31שתאבים

zetqede mipeiv
ב'24) יו"ט או בשבת, בחו"ל אחרוןֿשלֿפסח שחל כגון

בשבת. שבועות של
מסתבר 25) זה לענין מ"מ לחו"ל, לחזור שדעתו אע"פ

(קצות  עמהם מתפלל שהוא הציבור עם להשלים לו שיש
ג). ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן

- חו"ל בני מניין עם בארץֿישראל בהיותו מתפלל ואם
חו"ל. בני כמנהג הסדרה יעביר

הפמ"ג 26) הביא ג ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן קצות
ראשון  'מיום בפירוש כתב בשוע"ר אמנם צ"ע, זה שדבר

דיעבד. לענין הבאה הערה וראה ואילך',
הפרשה 27) שקריאת מורה ואילך' 'ראשון הלשון פשטות

החדשה, הפרשה את לקרוא בשביל מספיקה אינה במנחה
לאחר  הבאה פרשה של שמו"ת קרא אם בדיעבד אמנם
- חוה"מ או יו"ט שבת קודם שמו"ת קרא אם וכן מנחה
הפרשה  קוראים בה השבת כשתגיע שוב לקרוא צריך אין
לכתחילה, זאת לעשות שניתן הלשון לפרש אפשר (שהרי
בענין  שאל אשר עח: סי' ח"י הלוי שבט שו"ת וראה
אם  ביניהם חוה"מ שבת שחל שמיני פרשת של שמו"ת
פשוטו  צו, פ' אחרי ראשון מיום שמו"ת כבר לקרא אפשר
הפרשה  בשבת במנחה שקראו דמזמן הטור דברי של
א' מיום להתחיל אפשר א"כ הציבור, עם נקרא העתידה

דשבת). מנחה אחרי מיד ולי"א צו, פ' למחרת שמיני
בתורה  לקרוא הציבור שהתחילו קודם לקרוא הקדים ואם
סי' ובקצוה"ש בדיעבד, אפילו יצא לא - במנחה) (אפילו
בכגון  הוא שספיקו ונראה בזה, הסתפק ג ס"ק בדה"ש עב
הציבור, עם מכן שלאחר בשבוע קרא ולא לקרוא, שהקדים
פרשה  קרא עכ"פ שהרי שמח"ת עד להשלים צריך שאינו

בשבת  שוב לקרוא יש שלכתחילה ספק אין אבל זו, בשנה זו
הציבור. עם הבאה

בנ"י 28) אצל ידוע :27 עמוד תש"ב השיחות ספר
קריאת  שהוא הציבור', עם פרשיותיו אדם ישלים ש'לעולם
הגם  הסדרה'. 'העברת שנקראת תרגום ואחד מקרא שנים
 ֿ מכל - הפרשה השלמת לזמן בנוגע דיעות כמה שישנם
התפלה, קודם בבוקר שבת עד הוא לכך הנכון הזמן מקום
אשר  את הקורא מפי לשמוע צריכים התורה קריאת בשעת

קורא  לתורה הוא העולה שאפילו כדי עד ספרֿהתורה, מתוך
 ֿ הבעל אחר בשקט לומר צריך התורה ברכת את שמברך
משמעות  ולכאורה ע"כ. משתמעי. לא קלא תרי שכן קורא,
התורה, בקריאת הפרשה משלימים שהציבור היא הדברים

שיאכל. עד להמתין ולא שחרית קודם להשלים יש ולכך
ד: אות שמח"ת ליל שיחת ה'תש"ח השיחות בספר ועד"ז
ולומר  הסדרה, את להעביר במקוה, לטבול יש בבוקר בשבת

תהלים...
זמן 29) הגיע שאפי' מתפלה שמו"ת חיוב חמור יהא דלא

ארעי  אכילת לאכול דמותר ערבית או המנחה תפלת
הטעם  מהא"ז שהביא בבה"ל ושו"מ כ"ו, סי' לעיל כמבואר
דחייש  הפרשה שיגמרו עד יאכלו שלא לבניו רבי דצוה
משמע  יגמור, ולא משתמיט שבת סעודות רוב מחמת דלמא
(קצות  מותר סעודה קביעות בלי ארעי דאכילת ג"כ מזה

ו). ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן
ו'30) עד בשבת להתענות דאסור רפ"ח בסי' כמבואר

שם). בקצוה"ש הובא (משנ"ב שעות
ו.31) ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן קצות
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`zax `zkld
úàæ ìù [ë ושמע בציבור מנחה כבר התפלל אם -

- מנחה התפללו כבר שהציבור או קריאתֿהתורה,
מכלֿמקום  - עמהם התפלל לא שהוא אףֿעלֿפי

הציבור  עם פרשיותיו משלים הוי לא דתו .32מסתבר

úàæ ìù [àë,המנחה עד השלים שלא דמי נראה -
אחר  עצמו השבת ביום להשלים לו יש עלֿכלֿפנים

שבת  אחר מהשלמה עדיף דזה .33מנחה,

zetqede mipeiv
התפללו 32) וכבר א' ביהכ"נ רק בעיר שאין כגון והיינו

אע"פ  - מנחה התפללו כבר שבעיר בהכ"נ שבכל או מנחה,
בביהכ"נ  אם להסתפק שיש אלא עמהם, התפלל לא שהוא
התפלל  לא והוא מנחה התפללו כבר שמה קבוע שהוא
נגרר  הוא אם עדיין, התפללו שלא ביתֿכנסת עוד ויש עמהם
לזרוזי  זה מכל ונ"מ לא, או שלו הקבוע ביהכ"נ אחר בזה
מנחה  הציבור שיתפללו קודם השמו"ת בקריאת נפשי'

ז). ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן (קצות
הוא 33) ג', יום סוף עד להשלים שיכול הי"א טעם דהא

וראייתם  שעבר, לשבת עדיין שייכים ימים שג' לפי
במנחה  קראו שהצבור דמה ס"ל ולא רצ"ט, בסי' מהבדלה
י"א  אית המחבר בשו"ע רצ"ט בסי' ושם מעכב, חדשה פ'
אינו  ודאי ולדידהו שבת, אחר ימים ג' להבדיל יכול שאינו

יום  אבל השבת, שאחר ימים בג' שמו"ת להשלים יכול
יכול  לדידהו אפילו היום עבר שלא זמן כל עצמו השבת
במנחה  האחרת פ' קריאת דאין נאמר רק אם - להשלים
דאחר  רפ"ה סי' בד"מ המובא הכלבו לדעת ובפרט מעכבת,
הבאה  הפרשה של שמו"ת עדיין להתחיל רשאי אינו מנחה
מסתבר  שפיר העברה, הפרשה יום באותו שקראו מאחר
להשלים  ויכול העברה לפרשה שייכות זה ליום יש דעדיין
ערבית  התפלל לא הוא אם במו"ש ואפילו מנחה, אחר אפי'

א  שבת שעדיין כיון להשלים יכול לי"א עדיין ואפילו צלו,
ביום  השלמה דעדיף מסתבר ג' יום סוף עד להשלים דיכול
לשבת  שייכות רק להם שיש בימים מהשלמה עצמו, השבת

ז). ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן (קצות

•
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„ לא ובמילה חובל משום מהמכה דם בפיו למצוץ אסור
שבין  דם למצוץ אסור ולכן הסכנה מפני אלא התירו
אסור  מקום מכל יד כלאחר מפרק שהוא (ואע"פ השנים
דם  המושך דבר המכה על להניח ואסור סופרים) מדברי
מקום  מכל מעצמו שמושך פי על ואף מפרק משום וליחה
ומפרק  כחובל זה הרי למשוך כדי שם מניחו שהוא כיון

בידיו:

‰ לעשות שנוהגים כדרך הטבעת בפי פתילה לשום אסור
בשינוי  אותה ישים כן אם אלא עצור שהוא למי
נימין  השרת משום בנחת ויניחנה אצבעותיו בשתי שיאחזנה
אפילו  קריסטי"ר לעשות אסור אבל שי"ב בסי' שנתבאר כמו
שחיקת  גזרת (משום מאתמול הכינה אפילו שינוי ע"י
יבא  שלא ליזהר צריך בחולה וגם בחולה לא אם סמנים)
ע"י  לעשות אפשר אם (וכן) תורה של גמורה מלאכה לידי

נכרי: ע"י יעשה נכרי

נדֿנה  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק

משובח ‡ ה"ז והזריז השבת את דוחה נפש פיקוח כל
תעבור  שמא וירא אחרת בחצר דליקה נפלה אפילו
ואין  קטנים או חולה בה שיש כגון סכנה לידי ויבא זו לחצר
שלא  כדי מכבין הדליקה לה שתגיע טרם להבריחם שהות
גמורה  הרבים רשות דרך להבריחם אפשר ואפילו תעבור
לגופה  צריכה שאינה מלאכה שהכיבוי מפני לכבות מוטב

שאינם  קטנים או חולה והוצאת רע"ח בסי' כמ"ש הוא
ש"ח: בסי' כמ"ש גמורה מלאכה היא לילך יכולים

אם · לומר צריך אין הרוב אחר נפש בפיקוח הולכין אין
מפולת  ונפלה בחצר עומדים אחד וישראל נכרים ט' היו
אם  הוא ישראל אם ידוע ואין חצר באותה מהם אחד על
היו  והנכרי הישראל שהרי הגל את עליו שמפקחין נכרי
מחצה  על כמחצה הוא הקבוע וכל חצר באותה קבועים
לחצר  מהם אחד פירש אפילו אלא להקל נפשות וספק
הרוב  אחר לילך ראוי שהיה מפולת עליו נפלה ושם אחרת
הראשון  קביעות שנשאר שכיון עליו מפקחין אעפ"כ
אותו  חושבין אנו הרי מהקביעות) פרישתו (בשעת במקומו

נפשות. בספק להקל עמהם כקבוע

פירש  עקירתם ובשעת זה אחר בזה כולם נעקרו אם אבל
עליו  מפקחין אין מפולת עליו ונפלה אחרת לחצר מהם אחד
פרישתו  (בשעת ממקומו הראשון קביעות כבר שניער שכיון
אחר  בו והולכין קבוע משום בו להקל אפשר אי זה) של

נכרים. שהם הרוב

וכשפירש  ביחד קבועים הם עדיין הרי כולם נעקרו אם אבל
תינוק  וכן עליו ומפקחין מהקבוע פירש הרי מהם אחד
עליו  מחללין שאין אומרים יש נכרים שרובה בעיר שנמצא
ממקום  כולם פורשים ויום יום שבכל כיון השבת את
שיש  ע"ש ד' סי' באה"ע (כמ"ש הרוב אחר הולכין קביעותם
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øçà òåáù [åè עם הפרשה שהעביר ארץֿישראל בן -

לחוץֿלארץ  יצא הבאה ובשבת בארץֿישראל, הצבור
שעברה  בשבת בא"י שקראו פרשה קורין ,24ושם

כיון  - הפרשה פעם עוד להעביר צריך דאין מסתבר
הצבור. עם בא"י זו פרשה קרא שכבר

בא"י  לקרוא לו יש גוונא, בכהאי לא"י שבא חו"ל ובן
זו  שבת ושל שעברה שבת של פרשיות ב' .25שמו"ת

äçðîá úáùá [æè במנחה הפרשה שקראו אחר גם -
שלאחריה  השבת של הפרשה להעביר אין שבת ,26של

שדוחים  כך בשבת חולֿהמועד או יוםֿטוב חל אם וכן
קריאת  גם לדחות יש שלאחריו, לשבוע הפרשה קריאת

פרשה  קראו כבר אם אף - שלאחריו לשבוע השמו"ת
שבת  של במנחה .27זו

úéøçù úáùá [æé תפילת קודם להשלימה יותר וטוב -
.28שחרית 

úéøçù úáùá [çé אבל הקבועה, הסעודה קודם היינו -
מותר  ארעי אכילת ולאכול .29לקדש

úéøçù úáùá [èé חצות אחר עד סעודתו יאחר לא -
שמו"ת  מקודם 30משום דבר איזה טועם אם ומ"מ ,

אורחים  לו יש אם וכן מתענה, הוי לא דשוב - רשאי
יעכב  לא לאכול .31שתאבים

zetqede mipeiv
ב'24) יו"ט או בשבת, בחו"ל אחרוןֿשלֿפסח שחל כגון

בשבת. שבועות של
מסתבר 25) זה לענין מ"מ לחו"ל, לחזור שדעתו אע"פ

(קצות  עמהם מתפלל שהוא הציבור עם להשלים לו שיש
ג). ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן

- חו"ל בני מניין עם בארץֿישראל בהיותו מתפלל ואם
חו"ל. בני כמנהג הסדרה יעביר

הפמ"ג 26) הביא ג ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן קצות
ראשון  'מיום בפירוש כתב בשוע"ר אמנם צ"ע, זה שדבר

דיעבד. לענין הבאה הערה וראה ואילך',
הפרשה 27) שקריאת מורה ואילך' 'ראשון הלשון פשטות

החדשה, הפרשה את לקרוא בשביל מספיקה אינה במנחה
לאחר  הבאה פרשה של שמו"ת קרא אם בדיעבד אמנם
- חוה"מ או יו"ט שבת קודם שמו"ת קרא אם וכן מנחה
הפרשה  קוראים בה השבת כשתגיע שוב לקרוא צריך אין
לכתחילה, זאת לעשות שניתן הלשון לפרש אפשר (שהרי
בענין  שאל אשר עח: סי' ח"י הלוי שבט שו"ת וראה
אם  ביניהם חוה"מ שבת שחל שמיני פרשת של שמו"ת
פשוטו  צו, פ' אחרי ראשון מיום שמו"ת כבר לקרא אפשר
הפרשה  בשבת במנחה שקראו דמזמן הטור דברי של
א' מיום להתחיל אפשר א"כ הציבור, עם נקרא העתידה

דשבת). מנחה אחרי מיד ולי"א צו, פ' למחרת שמיני
בתורה  לקרוא הציבור שהתחילו קודם לקרוא הקדים ואם
סי' ובקצוה"ש בדיעבד, אפילו יצא לא - במנחה) (אפילו
בכגון  הוא שספיקו ונראה בזה, הסתפק ג ס"ק בדה"ש עב
הציבור, עם מכן שלאחר בשבוע קרא ולא לקרוא, שהקדים
פרשה  קרא עכ"פ שהרי שמח"ת עד להשלים צריך שאינו

בשבת  שוב לקרוא יש שלכתחילה ספק אין אבל זו, בשנה זו
הציבור. עם הבאה

בנ"י 28) אצל ידוע :27 עמוד תש"ב השיחות ספר
קריאת  שהוא הציבור', עם פרשיותיו אדם ישלים ש'לעולם
הגם  הסדרה'. 'העברת שנקראת תרגום ואחד מקרא שנים
 ֿ מכל - הפרשה השלמת לזמן בנוגע דיעות כמה שישנם
התפלה, קודם בבוקר שבת עד הוא לכך הנכון הזמן מקום
אשר  את הקורא מפי לשמוע צריכים התורה קריאת בשעת

קורא  לתורה הוא העולה שאפילו כדי עד ספרֿהתורה, מתוך
 ֿ הבעל אחר בשקט לומר צריך התורה ברכת את שמברך
משמעות  ולכאורה ע"כ. משתמעי. לא קלא תרי שכן קורא,
התורה, בקריאת הפרשה משלימים שהציבור היא הדברים

שיאכל. עד להמתין ולא שחרית קודם להשלים יש ולכך
ד: אות שמח"ת ליל שיחת ה'תש"ח השיחות בספר ועד"ז
ולומר  הסדרה, את להעביר במקוה, לטבול יש בבוקר בשבת

תהלים...
זמן 29) הגיע שאפי' מתפלה שמו"ת חיוב חמור יהא דלא

ארעי  אכילת לאכול דמותר ערבית או המנחה תפלת
הטעם  מהא"ז שהביא בבה"ל ושו"מ כ"ו, סי' לעיל כמבואר
דחייש  הפרשה שיגמרו עד יאכלו שלא לבניו רבי דצוה
משמע  יגמור, ולא משתמיט שבת סעודות רוב מחמת דלמא
(קצות  מותר סעודה קביעות בלי ארעי דאכילת ג"כ מזה

ו). ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן
ו'30) עד בשבת להתענות דאסור רפ"ח בסי' כמבואר

שם). בקצוה"ש הובא (משנ"ב שעות
ו.31) ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן קצות

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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ה  סעיף תחילת תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

1

2

`zax `zkld
úàæ ìù [ë ושמע בציבור מנחה כבר התפלל אם -

- מנחה התפללו כבר שהציבור או קריאתֿהתורה,
מכלֿמקום  - עמהם התפלל לא שהוא אףֿעלֿפי

הציבור  עם פרשיותיו משלים הוי לא דתו .32מסתבר

úàæ ìù [àë,המנחה עד השלים שלא דמי נראה -
אחר  עצמו השבת ביום להשלים לו יש עלֿכלֿפנים

שבת  אחר מהשלמה עדיף דזה .33מנחה,

zetqede mipeiv
התפללו 32) וכבר א' ביהכ"נ רק בעיר שאין כגון והיינו

אע"פ  - מנחה התפללו כבר שבעיר בהכ"נ שבכל או מנחה,
בביהכ"נ  אם להסתפק שיש אלא עמהם, התפלל לא שהוא
התפלל  לא והוא מנחה התפללו כבר שמה קבוע שהוא
נגרר  הוא אם עדיין, התפללו שלא ביתֿכנסת עוד ויש עמהם
לזרוזי  זה מכל ונ"מ לא, או שלו הקבוע ביהכ"נ אחר בזה
מנחה  הציבור שיתפללו קודם השמו"ת בקריאת נפשי'

ז). ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן (קצות
הוא 33) ג', יום סוף עד להשלים שיכול הי"א טעם דהא

וראייתם  שעבר, לשבת עדיין שייכים ימים שג' לפי
במנחה  קראו שהצבור דמה ס"ל ולא רצ"ט, בסי' מהבדלה
י"א  אית המחבר בשו"ע רצ"ט בסי' ושם מעכב, חדשה פ'
אינו  ודאי ולדידהו שבת, אחר ימים ג' להבדיל יכול שאינו

יום  אבל השבת, שאחר ימים בג' שמו"ת להשלים יכול
יכול  לדידהו אפילו היום עבר שלא זמן כל עצמו השבת
במנחה  האחרת פ' קריאת דאין נאמר רק אם - להשלים
דאחר  רפ"ה סי' בד"מ המובא הכלבו לדעת ובפרט מעכבת,
הבאה  הפרשה של שמו"ת עדיין להתחיל רשאי אינו מנחה
מסתבר  שפיר העברה, הפרשה יום באותו שקראו מאחר
להשלים  ויכול העברה לפרשה שייכות זה ליום יש דעדיין
ערבית  התפלל לא הוא אם במו"ש ואפילו מנחה, אחר אפי'

א  שבת שעדיין כיון להשלים יכול לי"א עדיין ואפילו צלו,
ביום  השלמה דעדיף מסתבר ג' יום סוף עד להשלים דיכול
לשבת  שייכות רק להם שיש בימים מהשלמה עצמו, השבת

ז). ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן (קצות

•
zay zekld - jexr ogley

„ לא ובמילה חובל משום מהמכה דם בפיו למצוץ אסור
שבין  דם למצוץ אסור ולכן הסכנה מפני אלא התירו
אסור  מקום מכל יד כלאחר מפרק שהוא (ואע"פ השנים
דם  המושך דבר המכה על להניח ואסור סופרים) מדברי
מקום  מכל מעצמו שמושך פי על ואף מפרק משום וליחה
ומפרק  כחובל זה הרי למשוך כדי שם מניחו שהוא כיון

בידיו:

‰ לעשות שנוהגים כדרך הטבעת בפי פתילה לשום אסור
בשינוי  אותה ישים כן אם אלא עצור שהוא למי
נימין  השרת משום בנחת ויניחנה אצבעותיו בשתי שיאחזנה
אפילו  קריסטי"ר לעשות אסור אבל שי"ב בסי' שנתבאר כמו
שחיקת  גזרת (משום מאתמול הכינה אפילו שינוי ע"י
יבא  שלא ליזהר צריך בחולה וגם בחולה לא אם סמנים)
ע"י  לעשות אפשר אם (וכן) תורה של גמורה מלאכה לידי

נכרי: ע"י יעשה נכרי

נדֿנה  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק

משובח ‡ ה"ז והזריז השבת את דוחה נפש פיקוח כל
תעבור  שמא וירא אחרת בחצר דליקה נפלה אפילו
ואין  קטנים או חולה בה שיש כגון סכנה לידי ויבא זו לחצר
שלא  כדי מכבין הדליקה לה שתגיע טרם להבריחם שהות
גמורה  הרבים רשות דרך להבריחם אפשר ואפילו תעבור
לגופה  צריכה שאינה מלאכה שהכיבוי מפני לכבות מוטב

שאינם  קטנים או חולה והוצאת רע"ח בסי' כמ"ש הוא
ש"ח: בסי' כמ"ש גמורה מלאכה היא לילך יכולים

אם · לומר צריך אין הרוב אחר נפש בפיקוח הולכין אין
מפולת  ונפלה בחצר עומדים אחד וישראל נכרים ט' היו
אם  הוא ישראל אם ידוע ואין חצר באותה מהם אחד על
היו  והנכרי הישראל שהרי הגל את עליו שמפקחין נכרי
מחצה  על כמחצה הוא הקבוע וכל חצר באותה קבועים
לחצר  מהם אחד פירש אפילו אלא להקל נפשות וספק
הרוב  אחר לילך ראוי שהיה מפולת עליו נפלה ושם אחרת
הראשון  קביעות שנשאר שכיון עליו מפקחין אעפ"כ
אותו  חושבין אנו הרי מהקביעות) פרישתו (בשעת במקומו

נפשות. בספק להקל עמהם כקבוע

פירש  עקירתם ובשעת זה אחר בזה כולם נעקרו אם אבל
עליו  מפקחין אין מפולת עליו ונפלה אחרת לחצר מהם אחד
פרישתו  (בשעת ממקומו הראשון קביעות כבר שניער שכיון
אחר  בו והולכין קבוע משום בו להקל אפשר אי זה) של

נכרים. שהם הרוב

וכשפירש  ביחד קבועים הם עדיין הרי כולם נעקרו אם אבל
תינוק  וכן עליו ומפקחין מהקבוע פירש הרי מהם אחד
עליו  מחללין שאין אומרים יש נכרים שרובה בעיר שנמצא
ממקום  כולם פורשים ויום יום שבכל כיון השבת את
שיש  ע"ש ד' סי' באה"ע (כמ"ש הרוב אחר הולכין קביעותם

חולקין):
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ספק ‚ מת כבר ספק חי עודנו ספק מפולת עליו שנפלה מי
שם  שהוא לומר תמצי אם אפילו שם אינו ספק שם הוא
כמה  בו שיש אע"פ עליו מפקחין נכרי ספק ישראל ספק
בשום  לבא יוכל שלא בהם וחי תורה אמרה שהרי ספיקות

ש  ע"י ישראל מיתת לידי המצות.ענין מירת

שעה  לפי אלא לחיות יכול שאינו מרוצץ מצאוהו ואפילו
מפקחים  חיות בו יש אם חוטמו עד ובודקים מפקחים
בחוטמו  הרגישו לא ואם שעה חיי בשביל אותו ומוציאים
בראשו  שפגעו בין מרוצץ אינו אפילו מת כבר ודאי אז חיות
בלבו  חיות שאין וראו תחלה ברגליו שפגעו ובין תחלה

בחוטם  הוא חיות היכר עיקר כי חוטמו עד בודקין אעפ"כ
באפיו: חיים רוח נשמת אשר כל שנאמר

אלא „ התחתונים מתו כבר יאמר לא מתים עליונים מצא
עליונים  ומצאו היה מעשה חיים הם שמא עליהם מפקח

חיים: ותחתונים מתים

ונפלה ‰ להרגו ומותר דם לו שאין בענין במחתרת הבא
מצווין  אין (שהרי עליו מפקחין אין שם מפולת עליו

להחיותו):

אֿה  סעיפים שבת מחללין מי על שכט סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שמך"תוכןתוכןתוכןתוכן ישתבח קדושים "בורא פירוש

הקב"ה  של שמו גדר וביאור

" של (ענינו בארוכה שביאר האדם)שם [לאחרי "

" רק בעלמא שהוא עפ הארה לבאר ימשיך - גדר "" ז

"שם "ה  אמרו שעליו למעלה, שמך " שאינו "ישתבח ,

" הקב הארה אלא של ית'."" ועצמותו מהותו ולא ה

שממשיך:] וזהו

äåäîå äéçî 'úé àåäù äî äìòîì ïáåé êëå
úðéçáá ÷ø àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
àì "úåîöò"ä éë ,ùîî åúåîöòá àìå ,åîù

.ìåáñì íéìåëé åéä
אינה  הנשמה ידי על הגוף שחיות כשם

"הארת"עצם בהתלבשות רק אלא בגוף הנשמה
של  ענינו (וזהו להחיותו בגוף מתלבשת הנשמה
האלקי  האור למעלה, כך באורך), כנ"ל "שם",
מאתו  הארה אלא אינו העולמות את ומחי' הבורא
למעלה  היא הקב"ה של ומהותו עצמותו כי יתברך,
להם  (שא"א ונבראים בעולמות התלבשות מגדר
ונמצא  יתברך), עצמותו גילוי ולסבול להכיל

מבחינת רק היא העולמות .שמו שחיות

,åãáì åîù áâùð éë áéúë åîù úðéçáá íâå
ììë äéçîå äååäî øãâá åðéà ë"â åîùù åðééäã
äøéúé äâìôä ìò äøåî áâùðå ,åãáì àåä àìà

.'åë íéìöàðä úåîìåòî äáøä âìôåî àåäù
שמו  הנקראת זו "הארה" שגם אלא עוד, ולא
ואינה  מהנבראים, לגמרי ומובדלת למעלה היא
גופא  (שזה אותם ומחי'" "מהווה להיות בגדר

"כי  נאמר זה ועל לנבראים). ויחס שייכות על מורה
יתברך שמו נשגב "שמו" בחינת שאפילו לבדו",

לגמרי  מרוממת היא כי לעצמה, ומובדלת נשגבה
הפלאה  על המורה "נשגב", (בבחינת העולמות מן
בגדר  אינה ובמילא יתירה), בהפלגה והבדלה
עליונים  לעולמות לא ואף לנבראים, מקור להיות

"נאצלים". הנקראים ביותר

êùîðù ,ùåøéô , íéîùå õøà ìò åãåä éë ÷ø
.'åë íéîùå õøà úåéçì åîùî åéæå ãåä

("כי  הכתוב בהמשך הפנימי הפירוש וזהו
ד"הודו" ושמים", ארץ על הודו לבדו) שמו נשגב

על אלא) בעצמו, הקב"ה על (לא דרק שמו קאי ,
ושמים, ארץ על מתפשט "שמו" של וזיוו "הודו"

ולהחיותם. להוותם

קדושים  "בורא בפירוש שנתבאר מה וגם
הנשמות  של וההשגה שההילול שמך", ישתבח
הכוונה  אין - "שמך" בבחינת הם ("קדושים")
"שמו". של וזיו להארה רק אלא עצמו, ית' בשמו

àåä "êîù" úðéçá íâù ,'åë ùåã÷ êîùå åäæå
.ìãáåîå ùåã÷

åîë ,ïéîìò ìë àìîî úðéçáá êùîðù äîå
äøàäã äøàä ÷ø åäæ ,óåâä úà àìîî äîùðäù

.'åë
בתוך  המתפשטת האלקית שהחיות נמצא,
מעצמותו  דהארה" "הארה רק היא להחיותו העולם
רק  (שהוא ית' "שמו" בחינת אפילו שהרי ית',
מגדר  למעלה הוא ית') מעצמותו חיצונית "הארה"
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של  והארה "הוד" ורק לנבראים, מקור להיות
בארץ, מתפשט "שמו") (שנק' זו חיצונית הארה

העולם. את המחי' האלקית החיות היא והיא

העולם  את "מלא" שהקב"ה רז"ל שאמרו ומה
את והשוו אלקית מילוי להחיותו, בחיות העולם

ממלאה הגוף למילוי הנפש "מה הנשמה, בחיות
כוונתם  - העולם" את ממלא הקב"ה כך הגוף את
בהארה  העולם את ומחי' "ממלא" שהקב"ה
בשם  זו בחינה נקראת הזהר ובלשון זו. דהארה

עלמין". כל "ממלא

,õøàá úåîù íù øùà 'ä úåìòôî åæç åëì åäæå
.úåîù àìà úåîù éø÷ú ìà ì"æø åøîàå©¥

ל' הוא זה שבכתוב ב"שמות" הפשוט הפירוש
העמים), בארצות שממה יעשה (שהקב"ה שממה
פתוחה) (שי"ן שמות תקרי "אל דרשו רז"ל אך
וידוע  שם. מלשון - צרוי') (שי"ן שמות" אלא
שמזה  קיימות, הקריאות שתי תקרי" "אל שבלימוד
הפירושים  שני בין ושייכות קשר שיש מובן,

שם. ולשון שממה לשון - ב"שמות"

של  "שמו" בגדר לעיל שנתבאר מה וע"פ
כדלהלן: הקשר, יובן הקב"ה

úîçî åðééäå ,'úé åì úåîù äîë ùé äðä éë
øåàä ïéáäìå ìåáñì åìëé àì úåîìåòäù
÷ø ,ä"á ìåãâä åîùî èùôúîå êùîðä úåéçäå

.úåâøãî éðéî äîë úåòöîà é"ò
"אל  במאמר הפנימי הפירוש שלפי ובהקדם,
שמותיו  על קאי "שמות" שמות", אלא שמות תקרי

.הקב"ה של

ל' - "שמות" ובחז"ל) (בקרא מדייק זה ועל
א) ית': באורו כלליות דרגות שתי יש כי רבים,
נק' (שלכן הארה רק שהוא דאע"פ הגדול", "שמו
- ית' כעצמותו - הוא גם מקום מכל "שם"),
ומרומם  מובדל היינו קדוש"), ("שמך "קדוש"
"שמות" ב) לבדו"). שמו ("נשגב העולמות מגדר
המתפשטת  דהארה" ה"הארה על דקאי רבים, ל'
ל' "שמות" נקרא ולכן להחיותם, העולמות בתוך

מד  ריבוי שיש היות שבכל רבים, זוג, בחיות ריגות
מדריגת  ערך לפי האור מתצמצם ועולם עולם

ההוא. העולם

מהותו  א) מדריגות: שלש שיש [ונמצא
"שמו  ב) ובעצמו. בכבודו הקב"ה של ועצמותו
גם  מקום מכל הארה, רק שהוא דאע"פ הגדול",
ג) העולמות. מגדר ומרומם מובדל "קדוש", הוא
משמו  "הארות" ריבוי שהם רבים, לשון - "שמות"
שונות, במדרגות דהארה") "הארה (בחינת הגדול
העולמות  כל בתוך ומתפשטות הנמשכות

ולהחיותם]. לקיימם והברואים

åðîî äèîìù úà äéçîä äåáâä äâøãî ìëå
.íù úðéçáá ÷ø àåä

רק  לא הוא רבים ל' ב"שמות" הכוונה עומק
"הארות" הם האלקית בחיות המדריגות ריבוי שכל
לגבי  הארה היא מדריגה שכל אלא הגדול", מ"שמו

ממנה. שלמעלה המדריגה

"המשכה" שבכל כלל, לעיל הובא דהנה
מן  וחיצוניות "הארה" רק לתחתון, מעליון
"שם". בחינת והיא המקבל, אל נמשכת המשפיע
"שם") (בחינת חיצונית הארה דרק בעניננו, וכך
מתפשטת  יותר, גבוה עולם המחי' האלקי מהאור

ולהחיותו. לקיימו כדי ממנו הנמוך לעולם

שיש  המורה רבים, ל' "שמות" דפירוש ונמצא,
[היינו, הקב"ה של ב"שמות" מדריגות מיני ריבוי
הגדול"], מ"שמו המתפשטות עליונות ב"הארות"
ו"שם" הארה בגדר רק היא מדריגה שכל - הוא

יותר. עליונה מדריגה לגבי

íééåðéù äîë ùé ïëìå ,êøáúé åðîî íìåëå
.úåîìåòá

כל  נוצרו הללו, ה"שמות" בחינות מכל
ערך  דכפי ונבראים, בעולמות השונות המדריגות
כלומר, הנבראים, מעלת היא כך ההארה צמצום
אינם  בנבראים) המדריגות חילוקי (היינו השינויים
האלקי  האור מצד אלא עצמם העולמות מצד

בהם. המתלבש

ñôàëå úåéîöòä ãâðë íåìë åðéà íùä äðäå
.'åë áùçð

באריכות. לעיל כמבואר

äàéìôä àéä ,'éåä úåìòôî åæç åëì åäæå
ìë äåäîä ä"á óåñ ïéà àåäù ,äìåãâä

.åøåáãá ùéì ïéàî ãéîú úåîìåòä
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ספק ‚ מת כבר ספק חי עודנו ספק מפולת עליו שנפלה מי
שם  שהוא לומר תמצי אם אפילו שם אינו ספק שם הוא
כמה  בו שיש אע"פ עליו מפקחין נכרי ספק ישראל ספק
בשום  לבא יוכל שלא בהם וחי תורה אמרה שהרי ספיקות

ש  ע"י ישראל מיתת לידי המצות.ענין מירת

שעה  לפי אלא לחיות יכול שאינו מרוצץ מצאוהו ואפילו
מפקחים  חיות בו יש אם חוטמו עד ובודקים מפקחים
בחוטמו  הרגישו לא ואם שעה חיי בשביל אותו ומוציאים
בראשו  שפגעו בין מרוצץ אינו אפילו מת כבר ודאי אז חיות
בלבו  חיות שאין וראו תחלה ברגליו שפגעו ובין תחלה

בחוטם  הוא חיות היכר עיקר כי חוטמו עד בודקין אעפ"כ
באפיו: חיים רוח נשמת אשר כל שנאמר

אלא „ התחתונים מתו כבר יאמר לא מתים עליונים מצא
עליונים  ומצאו היה מעשה חיים הם שמא עליהם מפקח

חיים: ותחתונים מתים

ונפלה ‰ להרגו ומותר דם לו שאין בענין במחתרת הבא
מצווין  אין (שהרי עליו מפקחין אין שם מפולת עליו

להחיותו):

אֿה  סעיפים שבת מחללין מי על שכט סימן ב חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שמך"תוכןתוכןתוכןתוכן ישתבח קדושים "בורא פירוש

הקב"ה  של שמו גדר וביאור

" של (ענינו בארוכה שביאר האדם)שם [לאחרי "

" רק בעלמא שהוא עפ הארה לבאר ימשיך - גדר "" ז

"שם "ה  אמרו שעליו למעלה, שמך " שאינו "ישתבח ,

" הקב הארה אלא של ית'."" ועצמותו מהותו ולא ה

שממשיך:] וזהו

äåäîå äéçî 'úé àåäù äî äìòîì ïáåé êëå
úðéçáá ÷ø àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
àì "úåîöò"ä éë ,ùîî åúåîöòá àìå ,åîù

.ìåáñì íéìåëé åéä
אינה  הנשמה ידי על הגוף שחיות כשם

"הארת"עצם בהתלבשות רק אלא בגוף הנשמה
של  ענינו (וזהו להחיותו בגוף מתלבשת הנשמה
האלקי  האור למעלה, כך באורך), כנ"ל "שם",
מאתו  הארה אלא אינו העולמות את ומחי' הבורא
למעלה  היא הקב"ה של ומהותו עצמותו כי יתברך,
להם  (שא"א ונבראים בעולמות התלבשות מגדר
ונמצא  יתברך), עצמותו גילוי ולסבול להכיל

מבחינת רק היא העולמות .שמו שחיות

,åãáì åîù áâùð éë áéúë åîù úðéçáá íâå
ììë äéçîå äååäî øãâá åðéà ë"â åîùù åðééäã
äøéúé äâìôä ìò äøåî áâùðå ,åãáì àåä àìà

.'åë íéìöàðä úåîìåòî äáøä âìôåî àåäù
שמו  הנקראת זו "הארה" שגם אלא עוד, ולא
ואינה  מהנבראים, לגמרי ומובדלת למעלה היא
גופא  (שזה אותם ומחי'" "מהווה להיות בגדר

"כי  נאמר זה ועל לנבראים). ויחס שייכות על מורה
יתברך שמו נשגב "שמו" בחינת שאפילו לבדו",

לגמרי  מרוממת היא כי לעצמה, ומובדלת נשגבה
הפלאה  על המורה "נשגב", (בבחינת העולמות מן
בגדר  אינה ובמילא יתירה), בהפלגה והבדלה
עליונים  לעולמות לא ואף לנבראים, מקור להיות

"נאצלים". הנקראים ביותר

êùîðù ,ùåøéô , íéîùå õøà ìò åãåä éë ÷ø
.'åë íéîùå õøà úåéçì åîùî åéæå ãåä

("כי  הכתוב בהמשך הפנימי הפירוש וזהו
ד"הודו" ושמים", ארץ על הודו לבדו) שמו נשגב

על אלא) בעצמו, הקב"ה על (לא דרק שמו קאי ,
ושמים, ארץ על מתפשט "שמו" של וזיוו "הודו"

ולהחיותם. להוותם

קדושים  "בורא בפירוש שנתבאר מה וגם
הנשמות  של וההשגה שההילול שמך", ישתבח
הכוונה  אין - "שמך" בבחינת הם ("קדושים")
"שמו". של וזיו להארה רק אלא עצמו, ית' בשמו

àåä "êîù" úðéçá íâù ,'åë ùåã÷ êîùå åäæå
.ìãáåîå ùåã÷

åîë ,ïéîìò ìë àìîî úðéçáá êùîðù äîå
äøàäã äøàä ÷ø åäæ ,óåâä úà àìîî äîùðäù

.'åë
בתוך  המתפשטת האלקית שהחיות נמצא,
מעצמותו  דהארה" "הארה רק היא להחיותו העולם
רק  (שהוא ית' "שמו" בחינת אפילו שהרי ית',
מגדר  למעלה הוא ית') מעצמותו חיצונית "הארה"
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של  והארה "הוד" ורק לנבראים, מקור להיות
בארץ, מתפשט "שמו") (שנק' זו חיצונית הארה

העולם. את המחי' האלקית החיות היא והיא

העולם  את "מלא" שהקב"ה רז"ל שאמרו ומה
את והשוו אלקית מילוי להחיותו, בחיות העולם

ממלאה הגוף למילוי הנפש "מה הנשמה, בחיות
כוונתם  - העולם" את ממלא הקב"ה כך הגוף את
בהארה  העולם את ומחי' "ממלא" שהקב"ה
בשם  זו בחינה נקראת הזהר ובלשון זו. דהארה

עלמין". כל "ממלא

,õøàá úåîù íù øùà 'ä úåìòôî åæç åëì åäæå
.úåîù àìà úåîù éø÷ú ìà ì"æø åøîàå©¥

ל' הוא זה שבכתוב ב"שמות" הפשוט הפירוש
העמים), בארצות שממה יעשה (שהקב"ה שממה
פתוחה) (שי"ן שמות תקרי "אל דרשו רז"ל אך
וידוע  שם. מלשון - צרוי') (שי"ן שמות" אלא
שמזה  קיימות, הקריאות שתי תקרי" "אל שבלימוד
הפירושים  שני בין ושייכות קשר שיש מובן,

שם. ולשון שממה לשון - ב"שמות"

של  "שמו" בגדר לעיל שנתבאר מה וע"פ
כדלהלן: הקשר, יובן הקב"ה

úîçî åðééäå ,'úé åì úåîù äîë ùé äðä éë
øåàä ïéáäìå ìåáñì åìëé àì úåîìåòäù
÷ø ,ä"á ìåãâä åîùî èùôúîå êùîðä úåéçäå

.úåâøãî éðéî äîë úåòöîà é"ò
"אל  במאמר הפנימי הפירוש שלפי ובהקדם,
שמותיו  על קאי "שמות" שמות", אלא שמות תקרי

.הקב"ה של

ל' - "שמות" ובחז"ל) (בקרא מדייק זה ועל
א) ית': באורו כלליות דרגות שתי יש כי רבים,
נק' (שלכן הארה רק שהוא דאע"פ הגדול", "שמו
- ית' כעצמותו - הוא גם מקום מכל "שם"),
ומרומם  מובדל היינו קדוש"), ("שמך "קדוש"
"שמות" ב) לבדו"). שמו ("נשגב העולמות מגדר
המתפשטת  דהארה" ה"הארה על דקאי רבים, ל'
ל' "שמות" נקרא ולכן להחיותם, העולמות בתוך

מד  ריבוי שיש היות שבכל רבים, זוג, בחיות ריגות
מדריגת  ערך לפי האור מתצמצם ועולם עולם

ההוא. העולם

מהותו  א) מדריגות: שלש שיש [ונמצא
"שמו  ב) ובעצמו. בכבודו הקב"ה של ועצמותו
גם  מקום מכל הארה, רק שהוא דאע"פ הגדול",
ג) העולמות. מגדר ומרומם מובדל "קדוש", הוא
משמו  "הארות" ריבוי שהם רבים, לשון - "שמות"
שונות, במדרגות דהארה") "הארה (בחינת הגדול
העולמות  כל בתוך ומתפשטות הנמשכות

ולהחיותם]. לקיימם והברואים

åðîî äèîìù úà äéçîä äåáâä äâøãî ìëå
.íù úðéçáá ÷ø àåä

רק  לא הוא רבים ל' ב"שמות" הכוונה עומק
"הארות" הם האלקית בחיות המדריגות ריבוי שכל
לגבי  הארה היא מדריגה שכל אלא הגדול", מ"שמו

ממנה. שלמעלה המדריגה

"המשכה" שבכל כלל, לעיל הובא דהנה
מן  וחיצוניות "הארה" רק לתחתון, מעליון
"שם". בחינת והיא המקבל, אל נמשכת המשפיע
"שם") (בחינת חיצונית הארה דרק בעניננו, וכך
מתפשטת  יותר, גבוה עולם המחי' האלקי מהאור

ולהחיותו. לקיימו כדי ממנו הנמוך לעולם

שיש  המורה רבים, ל' "שמות" דפירוש ונמצא,
[היינו, הקב"ה של ב"שמות" מדריגות מיני ריבוי
הגדול"], מ"שמו המתפשטות עליונות ב"הארות"
ו"שם" הארה בגדר רק היא מדריגה שכל - הוא

יותר. עליונה מדריגה לגבי

íééåðéù äîë ùé ïëìå ,êøáúé åðîî íìåëå
.úåîìåòá

כל  נוצרו הללו, ה"שמות" בחינות מכל
ערך  דכפי ונבראים, בעולמות השונות המדריגות
כלומר, הנבראים, מעלת היא כך ההארה צמצום
אינם  בנבראים) המדריגות חילוקי (היינו השינויים
האלקי  האור מצד אלא עצמם העולמות מצד

בהם. המתלבש

ñôàëå úåéîöòä ãâðë íåìë åðéà íùä äðäå
.'åë áùçð

באריכות. לעיל כמבואר

äàéìôä àéä ,'éåä úåìòôî åæç åëì åäæå
ìë äåäîä ä"á óåñ ïéà àåäù ,äìåãâä

.åøåáãá ùéì ïéàî ãéîú úåîìåòä
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וארץ, שמים מעשה הוא - ה'" "פעולות
הקב"ה  כי תמידי, ענין והוא ליש, מאין שנבראו
בכל  כולם העולמות כל את דיבורו) (ע"י מהווה

ליש. מאין תמיד יום

מפעלות  חזו "לכו המלך דוד אמר זה ועל
הפ  את ראו לכו - שבמפעלות הוי'" הגדולה ליאה

ה'.

הפליאה? ומהי

úîàáù ,äîîù ïåùì ,õøàá úåîù íù øùà
÷ø àåä 'åë ïéâøã ìë ùéøî úåîìåòä ìë åìéôà

.'úé åúåîöò ãâð äîîù
העולמות  כל את מהווה יתברך שהוא אע"פ
כל  כי יתברך, בו שינוי שום פועל זה אין תמיד,
- ביותר העליונים העולמות גם - כולם העולמות
בבחינת  והם לגבי', חשיבות שום להם אין

ה'.שממה " נגד "

כיצד? הא

éë ,úåîù úðéçáî ÷ø àåä íúåéçù éôì åðééäå

.'åë á"äåòä àøáð ã"åéá ,íéîìåò øåö 'éåä äéá
מבחינת  אלא אינם וחיותם קיומם שכל כיון
כלום  אינו השם והרי בעלמא, והארה שם "שמות",
כן  על (כנ"ל), נחשב וכאפס ה"עצמות" כנגד
תקרי  "אל רז"ל שדרשו וזהו כשממה. כולם נחשבו
הם  העולמות שכל דזה שמות", אלא שמות
שקיומם  לפי הוא ית', נגדו "שממה" בבחינת
וכמו  כאמור. "שמות", מבחינת הוא וחיותם
יו"ד  מאות רק נברא עוה"ב שאפילו רז"ל שאמרו

בעלמא. נקודה היא דיו"ד הוי', שם של

שמות  ב"שם הפירושים שני בין הקשר וזהו
"שם". ולשון שממה לשון בארץ",

עולה:] זה כל [ולפי

úåéìòä ìëù ,êîù çáúùé íéùåã÷ àøåá åäæå
"äìñ êåììäé íåé ìëá íéùåã÷å" úåðéçá ìù

åë'[הנשמות] êîù úðéçáá àìà åðéà שהיא]
בלבד] .הארה
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אך ÈÂ˘(ב) דוקא רו"ש בבחי' זו עבודה למה להבין
כ"ע  סובב בחי' מדרגות ב' שיש ידוע הנה
ועל  ואלקים דהוי"ה שמות ב' והן כ"ע ממלא ובחי'
ושם  כ"ע סובב בחי' על רק הוי"ה שם נזכר לא הרוב
שם  בבחי' הוא כ"ע סובב וגם כ"ע ממלא בבחי' אלקים
שם  שהוא אלא שם נק' הוא שגם הוי"ה שם היינו
ומ"ש  כידוע הפעולה שם הוא אלקים ושם העצם
שרשם  מצד זהו במלאכים דקאי כו' ושוב רצוא והחיות
וכל  בנפעל הפועל שכח אותם שמחי' חיים אלקי' בשם
בשם  רו"ש בחי' יש וכמ"כ כו' לפועל בדומה פעולה
בו  שנא' דאברהם עבודה היה וזה כו' דסובב הוי"ה
בבחי' שהן התו"מ ענין הוא ועכשיו כו' ונסוע הלוך
דמלאכים  ושוב רצוא משא"כ דוקא הוי"ה לשם או"כ
ההפרש  ביאור בהקד' זה ויובן לבד אלקים בשם הוא
את  יהללו במ"ש הידוע ע"פ והוא כו' וממלא סובב בין
ממילא  ונבראו לשון ונבראו צוה הוא כי הוי"ה שם
בענין  יתכן ואיך נבראו ומאליהם שממילא ומאליהם
כח  שום בלי מאליו שנתהוה מאין יש הבריאה התהוות

ומי  כו' צוה למי צוה הוא כי ומהו כו' אותו המהווה
שם  והוא לי' אדסמיך קאי זה הוא אך כו' שצוה הוא
הוא  והענין כו' ממילא ונבראו צוה שהוא דוקא הוי"ה

ס  בבחי' לכל כידוע כללי מקיף בחי' שהוא אע"פ כ"ע
מבחי' למעלה והוא דאבי"ע ההשתלשלות
בלבד  שם בבחינת הוא גם נק' מ"מ ההשתלשלות
ממש  ית' ועצמותו מהותו לגבי הוי"ה שם את כמ"ש
על  הוראה אלא שאינו האדם כשם רק כלל ערך לו ואין
לענין  שייך סובב בחי' שגם מפני והיינו כו' העצם
כי  וז"ש עכ"פ וסובב מקיף שנק' מאחר ההשתלשלות
מעלתו  יתרון בזה אך במ"א כמ"ש כו' חיים מקור עמך
המקיף  כעיגול ומקיף סובב שנקרא במה ממלא בחי' על
האור  שאין היינו כלל ומטה מעלה בו שאין צד מכל
כלל  ועלול עילה השתלשלות בבחי' בא ממנו והשפע
כידוע  כא' לסוף מראש הכל לכללות אחת בהשוואה רק
בלשון  הבריאה ענין בו נזכר שלא הטעם עצמו וזהו
כמ"ש  ומאליו ממילא בלשון אלא בפועל מאתו התהוות
הנה  כי כו' בפועל וברא אמר ולא ונבראו צוה הוא כי

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אלקים  ברא בראשית כמו ברא אמר אלקים בשם דוקא
משם  דוקא הוא מאמרות העשרה וכל כו' אלקים ויברא
בפ"מ  אלקי השפע כח בבחי' בא להיותו כידוע אלקים
ואור  כח בבחי' באים עצמן הן הדבור שאותיות דהיינו
כח  ונקרא ליש מאין הבריאה ולהוות להחיות וחיות
ענין  עיקר שזהו ממש. בנפעל בנפעל. הפועל
דיהי  הללו אותיות אור יהי מאמר וכמו ההשתלשלות
הארץ  תדשא רקיע יהי וכן האור את המהווי' הן אור
שנבראו  אותיות לצרף בצלאל הי' יודע בענין וכידוע
ברא  לשון לומר שייך בזה ע"כ כו' וארץ שמים בהן
ומהווה  שבורא דהיינו הכל יוצר או הכל בורא ונקרא
כח  עד"מ כמו כו' ממש האלקי מכחו בפועל הכל את
פעולה  שיתהווה שא"א אע"פ בפעולתו שנמשך האדם
ממש  אדם כח כמו זה ואין גבול בעל מבלתי מגבלת
וזיו  אור בבחי' בא הוא אלקים שם שגם במ"א כמ"ש
בחי' והן בפועל שפע בשם ג"כ בא הוא אבל לבד
במאמרות  שגם (ואע"פ כנ"ל האלקיים אותיות המשכת
וכן  אור יהי אלקים ויאמר כמו ציווי ענין נא' דמע"ב
ויהי  אמר הוא כי וכמ"ש כו' הארץ תדשא אלקים ויאמר
הרי  בדבור אמר דכאשר היא המשכה זו אמירה הרי
ברוך  אומרים שאנו וכמו הבריאה נעשה זה בדבור

כו' ומקיים גוזר ועושה אומר ברוך העולם והיה שאמר
עצמה  זו שבאמיר' הכוונה כו' ויהי אמר הוא כי וכן
בשם  ונבראו צוה הוא כי משא"כ כנ"ל נעשה שאמר
מאחר  כ"ע סובב בחי' אבל כמשי"ת) ממילא הוא הוי"ה
המשכת  בבחי' לא גם השפעה מבחי' בערך שנבדל

או  שנק' איך אותיות כנ"ל הכל וסובב מקיף רק וזיו ר
מאחר  ליש מאין בפועל ומהווה שבורא בו לומר שייך
כי  בו נאמר ע"כ כו' הפועל כח מבחי' למעלה שהוא
רק  נמצאו ממילא פי' ומאליהם ממילא ונבראו צוה הוא
ההתהוות  כל מקור שהוא סובב בחי' כי לבד ציווי ע"י
כמו  כו' הפועל כח בדרך שם באה אינה הברואים של
כמ"ש  וממילא מאליהם רק הנ"ל דממלא אלקים בשם
(ואין  וד"ל ומאליהם ממילא ונבראו לבד צוה הוא כי
התהוות  ענין כלל שייך לא אם דממ"נ לכאורה מובן זה
אלקים  בשם כח בבחי' בא אינו כי סובב בבחי' הבריאה
ואם  כו' שם שייך לא ממילא גם ונבראו אמר למה כלל
ומאליו  ממילא בא שהוא רק הבריאה ענין שם שייך
שכבר  מאחר לממלא סובב בין הפרש יש במה א"כ
דבחי' הוי"ה בשם ממילא מאין יש בריאת כל נברא
הפועל  כח בבחי' הבריא' להתהוות הוצרך ולמה סובב

כו': ממילא ונבראו צוה שכבר אחר
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â השבת ליום שיר מזמור ג"כ אומרים בשבת
ע"ד  הוא להודות טוב  ופי' להוי', להודות טוב
מוחין  מאיר בשבת כי כו', צפנת אשר טובך רב מה
אצילות  ובחי' דאבי"ע בחי' ד' ג"כ בזה ויש דאבא
בחי' סדכ"ס התענוגים מקור בחי' גנוז בזה שבאצי'
בבית  לי יש טובה מתנה אמרז"ל ולכן ממש, עתיקא
בכתבי  וז"ש הגנוז, אור ג"כ וזהו שמה ושבת גנזי
כי  והוא חדשות, נשמות לידת שבשבת האריז"ל

מוחין  נמשך שבאצי' חכמה בחי' דווקא ממוחין
חדש  כל אין כי סוכ"ע, מבחי' ממש חדשים  ואורות
בז"א  שמאיר הוי' שמש בחי' היינו השמש תחת
בזה  שבאצי' חו"ב היינו או"א מיחוד אבל דאצי',
ב"ה  א"ס אור מבחי' ממש חדשים מוחין נמשך
מוחין  מצות [ע"י] יום בכל נמשך ובחול הסוכ"ע,
הם  המצות שרש כי סוכ"ע מבחי' חדשים ואורות

וכנ"ל. מחכמה שלמעלה ב"ה רצה"ע

e"hxz zereay axr
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a"lxz - l`eny zxez

¯Â‡È·Â ולא אני ז"ל שאמרו ענין בהקדם יובן הענין
יפלא  דלכאו' אחר, ולא אני ה' אני כו' מלאך

יעלה  דהאיך אחר, ולא אני שאמר מה הדרש סיום על
שכלו  מוח על ולעלות ולהרהר לחשוב איש לב על

1

2

3

4
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וארץ, שמים מעשה הוא - ה'" "פעולות
הקב"ה  כי תמידי, ענין והוא ליש, מאין שנבראו
בכל  כולם העולמות כל את דיבורו) (ע"י מהווה

ליש. מאין תמיד יום

מפעלות  חזו "לכו המלך דוד אמר זה ועל
הפ  את ראו לכו - שבמפעלות הוי'" הגדולה ליאה

ה'.

הפליאה? ומהי

úîàáù ,äîîù ïåùì ,õøàá úåîù íù øùà
÷ø àåä 'åë ïéâøã ìë ùéøî úåîìåòä ìë åìéôà

.'úé åúåîöò ãâð äîîù
העולמות  כל את מהווה יתברך שהוא אע"פ
כל  כי יתברך, בו שינוי שום פועל זה אין תמיד,
- ביותר העליונים העולמות גם - כולם העולמות
בבחינת  והם לגבי', חשיבות שום להם אין

ה'.שממה " נגד "

כיצד? הא

éë ,úåîù úðéçáî ÷ø àåä íúåéçù éôì åðééäå

.'åë á"äåòä àøáð ã"åéá ,íéîìåò øåö 'éåä äéá
מבחינת  אלא אינם וחיותם קיומם שכל כיון
כלום  אינו השם והרי בעלמא, והארה שם "שמות",
כן  על (כנ"ל), נחשב וכאפס ה"עצמות" כנגד
תקרי  "אל רז"ל שדרשו וזהו כשממה. כולם נחשבו
הם  העולמות שכל דזה שמות", אלא שמות
שקיומם  לפי הוא ית', נגדו "שממה" בבחינת
וכמו  כאמור. "שמות", מבחינת הוא וחיותם
יו"ד  מאות רק נברא עוה"ב שאפילו רז"ל שאמרו

בעלמא. נקודה היא דיו"ד הוי', שם של

שמות  ב"שם הפירושים שני בין הקשר וזהו
"שם". ולשון שממה לשון בארץ",

עולה:] זה כל [ולפי

úåéìòä ìëù ,êîù çáúùé íéùåã÷ àøåá åäæå
"äìñ êåììäé íåé ìëá íéùåã÷å" úåðéçá ìù

åë'[הנשמות] êîù úðéçáá àìà åðéà שהיא]
בלבד] .הארה

e wxt exnyz izezay z` d"c

•

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

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אך ÈÂ˘(ב) דוקא רו"ש בבחי' זו עבודה למה להבין
כ"ע  סובב בחי' מדרגות ב' שיש ידוע הנה
ועל  ואלקים דהוי"ה שמות ב' והן כ"ע ממלא ובחי'
ושם  כ"ע סובב בחי' על רק הוי"ה שם נזכר לא הרוב
שם  בבחי' הוא כ"ע סובב וגם כ"ע ממלא בבחי' אלקים
שם  שהוא אלא שם נק' הוא שגם הוי"ה שם היינו
ומ"ש  כידוע הפעולה שם הוא אלקים ושם העצם
שרשם  מצד זהו במלאכים דקאי כו' ושוב רצוא והחיות
וכל  בנפעל הפועל שכח אותם שמחי' חיים אלקי' בשם
בשם  רו"ש בחי' יש וכמ"כ כו' לפועל בדומה פעולה
בו  שנא' דאברהם עבודה היה וזה כו' דסובב הוי"ה
בבחי' שהן התו"מ ענין הוא ועכשיו כו' ונסוע הלוך
דמלאכים  ושוב רצוא משא"כ דוקא הוי"ה לשם או"כ
ההפרש  ביאור בהקד' זה ויובן לבד אלקים בשם הוא
את  יהללו במ"ש הידוע ע"פ והוא כו' וממלא סובב בין
ממילא  ונבראו לשון ונבראו צוה הוא כי הוי"ה שם
בענין  יתכן ואיך נבראו ומאליהם שממילא ומאליהם
כח  שום בלי מאליו שנתהוה מאין יש הבריאה התהוות

ומי  כו' צוה למי צוה הוא כי ומהו כו' אותו המהווה
שם  והוא לי' אדסמיך קאי זה הוא אך כו' שצוה הוא
הוא  והענין כו' ממילא ונבראו צוה שהוא דוקא הוי"ה

ס  בבחי' לכל כידוע כללי מקיף בחי' שהוא אע"פ כ"ע
מבחי' למעלה והוא דאבי"ע ההשתלשלות
בלבד  שם בבחינת הוא גם נק' מ"מ ההשתלשלות
ממש  ית' ועצמותו מהותו לגבי הוי"ה שם את כמ"ש
על  הוראה אלא שאינו האדם כשם רק כלל ערך לו ואין
לענין  שייך סובב בחי' שגם מפני והיינו כו' העצם
כי  וז"ש עכ"פ וסובב מקיף שנק' מאחר ההשתלשלות
מעלתו  יתרון בזה אך במ"א כמ"ש כו' חיים מקור עמך
המקיף  כעיגול ומקיף סובב שנקרא במה ממלא בחי' על
האור  שאין היינו כלל ומטה מעלה בו שאין צד מכל
כלל  ועלול עילה השתלשלות בבחי' בא ממנו והשפע
כידוע  כא' לסוף מראש הכל לכללות אחת בהשוואה רק
בלשון  הבריאה ענין בו נזכר שלא הטעם עצמו וזהו
כמ"ש  ומאליו ממילא בלשון אלא בפועל מאתו התהוות
הנה  כי כו' בפועל וברא אמר ולא ונבראו צוה הוא כי
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אלקים  ברא בראשית כמו ברא אמר אלקים בשם דוקא
משם  דוקא הוא מאמרות העשרה וכל כו' אלקים ויברא
בפ"מ  אלקי השפע כח בבחי' בא להיותו כידוע אלקים
ואור  כח בבחי' באים עצמן הן הדבור שאותיות דהיינו
כח  ונקרא ליש מאין הבריאה ולהוות להחיות וחיות
ענין  עיקר שזהו ממש. בנפעל בנפעל. הפועל
דיהי  הללו אותיות אור יהי מאמר וכמו ההשתלשלות
הארץ  תדשא רקיע יהי וכן האור את המהווי' הן אור
שנבראו  אותיות לצרף בצלאל הי' יודע בענין וכידוע
ברא  לשון לומר שייך בזה ע"כ כו' וארץ שמים בהן
ומהווה  שבורא דהיינו הכל יוצר או הכל בורא ונקרא
כח  עד"מ כמו כו' ממש האלקי מכחו בפועל הכל את
פעולה  שיתהווה שא"א אע"פ בפעולתו שנמשך האדם
ממש  אדם כח כמו זה ואין גבול בעל מבלתי מגבלת
וזיו  אור בבחי' בא הוא אלקים שם שגם במ"א כמ"ש
בחי' והן בפועל שפע בשם ג"כ בא הוא אבל לבד
במאמרות  שגם (ואע"פ כנ"ל האלקיים אותיות המשכת
וכן  אור יהי אלקים ויאמר כמו ציווי ענין נא' דמע"ב
ויהי  אמר הוא כי וכמ"ש כו' הארץ תדשא אלקים ויאמר
הרי  בדבור אמר דכאשר היא המשכה זו אמירה הרי
ברוך  אומרים שאנו וכמו הבריאה נעשה זה בדבור

כו' ומקיים גוזר ועושה אומר ברוך העולם והיה שאמר
עצמה  זו שבאמיר' הכוונה כו' ויהי אמר הוא כי וכן
בשם  ונבראו צוה הוא כי משא"כ כנ"ל נעשה שאמר
מאחר  כ"ע סובב בחי' אבל כמשי"ת) ממילא הוא הוי"ה
המשכת  בבחי' לא גם השפעה מבחי' בערך שנבדל

או  שנק' איך אותיות כנ"ל הכל וסובב מקיף רק וזיו ר
מאחר  ליש מאין בפועל ומהווה שבורא בו לומר שייך
כי  בו נאמר ע"כ כו' הפועל כח מבחי' למעלה שהוא
רק  נמצאו ממילא פי' ומאליהם ממילא ונבראו צוה הוא
ההתהוות  כל מקור שהוא סובב בחי' כי לבד ציווי ע"י
כמו  כו' הפועל כח בדרך שם באה אינה הברואים של
כמ"ש  וממילא מאליהם רק הנ"ל דממלא אלקים בשם
(ואין  וד"ל ומאליהם ממילא ונבראו לבד צוה הוא כי
התהוות  ענין כלל שייך לא אם דממ"נ לכאורה מובן זה
אלקים  בשם כח בבחי' בא אינו כי סובב בבחי' הבריאה
ואם  כו' שם שייך לא ממילא גם ונבראו אמר למה כלל
ומאליו  ממילא בא שהוא רק הבריאה ענין שם שייך
שכבר  מאחר לממלא סובב בין הפרש יש במה א"כ
דבחי' הוי"ה בשם ממילא מאין יש בריאת כל נברא
הפועל  כח בבחי' הבריא' להתהוות הוצרך ולמה סובב

כו': ממילא ונבראו צוה שכבר אחר
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â השבת ליום שיר מזמור ג"כ אומרים בשבת
ע"ד  הוא להודות טוב  ופי' להוי', להודות טוב
מוחין  מאיר בשבת כי כו', צפנת אשר טובך רב מה
אצילות  ובחי' דאבי"ע בחי' ד' ג"כ בזה ויש דאבא
בחי' סדכ"ס התענוגים מקור בחי' גנוז בזה שבאצי'
בבית  לי יש טובה מתנה אמרז"ל ולכן ממש, עתיקא
בכתבי  וז"ש הגנוז, אור ג"כ וזהו שמה ושבת גנזי
כי  והוא חדשות, נשמות לידת שבשבת האריז"ל

מוחין  נמשך שבאצי' חכמה בחי' דווקא ממוחין
חדש  כל אין כי סוכ"ע, מבחי' ממש חדשים  ואורות
בז"א  שמאיר הוי' שמש בחי' היינו השמש תחת
בזה  שבאצי' חו"ב היינו או"א מיחוד אבל דאצי',
ב"ה  א"ס אור מבחי' ממש חדשים מוחין נמשך
מוחין  מצות [ע"י] יום בכל נמשך ובחול הסוכ"ע,
הם  המצות שרש כי סוכ"ע מבחי' חדשים ואורות

וכנ"ל. מחכמה שלמעלה ב"ה רצה"ע
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¯Â‡È·Â ולא אני ז"ל שאמרו ענין בהקדם יובן הענין
יפלא  דלכאו' אחר, ולא אני ה' אני כו' מלאך

יעלה  דהאיך אחר, ולא אני שאמר מה הדרש סיום על
שכלו  מוח על ולעלות ולהרהר לחשוב איש לב על

1

2

3

4



c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

בכורות  ומכת מצרי' גאולת שח"ו ודעתו בינתו ורוח
וגם אחר, ע"י בסוף הי' הנא' אני שמתיבת מאחר צ"ל

שליח  ולא שרף ולא מלאך ולא אני דרשו ועברתי פסוק
שפי' מה וגם אחר, ולא עוד ומהו בי"ע, בחי' ג' שהם
הוא, בחי'] [שהוא אני, תיבת אחר הנאמר הוי' ש' על

אחר. ולא הוא אני ה' אני אמרו שהרי
Í‡'ה ויקרא כמו הוי' שמות ב' יש דהנה הוא הענין

ה' וכמ"ש השתלשלות דסדר הוי' ש' הוא הא' ה',
השתלשלות  סדר נק' ואילך שמחכ' כו' יסד בחכמה
שע"ז  השתלשלות מסדר שלמעלה הוי' ש' ויש האצי',
עד  פי' בלבד, ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד אמרו
אצי' נאצל שלא עד גם אומרו כוונת נברה "ע שלא
כלול  שהוא שמו שמו בחי' היינו ושמו הוא הי' העליון
ועש"ז  נסתר, בל' הנעלם דבר הוא הוא, בחי' בעצמו,
שנסתר  דאתכסיא עלמא בחי' ע"ש הוא נק' הבינה
מאיר  בזהר עתיקא שהוא הוא בחי' ויש ונעלם,
חו"ג, יש השתלשלות בסדר והנה בבינה. ומתגלה
החסד  לבחי' המנגד מדה"ד יש החסד שנגד והיינו
זו  מדה ע"פ אשר דוקא, והמשפט הדין ע"פ ושיומשך
על  וכמארז"ל ממצרי' ליגאל ישראל יכולי' היו לא
כו' עובדי הללו ואמרו המקטרגי' שקטרגו הים יורדי
מבחי' נמשך מצרי' גאולת ששורש אלא כו', והללו
שאמר  וזהו עתיקא. בהאי שמאלא לית שם אשר א"ס

ממצרי' שהעלי' עלה, גם אעלך ואנכי ליעקב הקב"ה
אבותינו  של בצקת הספיק לא ולכן אנכי, בחי' ע"י יהי'
שעה  לפי שהי' והנורא העצום גילוי ע"י להחמיץ
שכינה  גילוי זה גדול ובמורא שאמרו שזהו אנכי מבחי'
ש' שורש וזהו במ"א, כמ"ש המלכים מלכי מלך בחי'
כלול  שהוא כמו הגדול שמו בחי' שהוא הא' הוי'
בכלל  חושב אתה שאם אנכי בש' ג"כ שנק' בעצמותו
בחי' דא"ס מל' הגדול שמו מבחי' מאיר בכתר  הרי
עדיין  כי הגם הגאולה, שורש נמשך ומשם כו', מלכותך
עד  כו' מושקעי' והיו עליונה במעלה ישראל היו לא
שבבחי' מחמת מ"מ כנ"ל, לאמר המקטרג יכול שהי'
התחתוני' מעשה כלל מקום תופס אינו הגדול שמו
פשעיך  ורבו בו תפעול מה חטאת אם שעז"נ וצדקתם
יקח  מידך מה או לו תתן מה צדקת אם לו, תעשה מה
שגם  כפי"ן בשני כאורה וכחשכה ו"ז), ל"ה (באיוב
מצרי' גאולת נמשך משם לכן לחשך, שוה האורה
טענת  לפי כדאי אינם כי הגם ממצרי', ישראל שיגאלו
כו', והללו הללו הי' טענתם דקדוק אך המקטרג,
זה  מטעם הרי חטאו אלו שגם מאחר לקטרג דקדקו
דכחשיכה  אוא"ס מצד כ"א הגאולה, נמשך להיות א"א
זה  כי והגם ג"כ, המצרי' את יציל לא ומדוע כאורה
זה, שייך בכורות מכות על גם מ"מ קרי"ס בעת הי'

אחר. ולא הוא אני אמרו ולזה
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úðéçáá åðééäã ìåìòå äìéò úðéçáá äàáù äøàä ìáà
êøòערך ביניהם שיש  ועלול, עילה  של ההגדרה שזה –

הנה úàוקירבה, àéöîäì äìéòä úåùáìúä éãé ìòå Y
.('åë ãáì äøàä ïë íâ àéä äìéòäù çøëäá ìåìòä

äâùä úö÷ ùéù éãé ìò àåä ìåìòä úååäúäã åäæå
,ìåìòäá äìéòäîשל הגומלין  ביחסי כלל עוד יש -

כי עילתו, את קצת  להכיר צריך שהעלול ועלול, עילה
קירבה. ביניהם יש לעיל כנזכר

לעיל שראינו הדוגמאות בב' נ"ע  הרבי  זאת ומבאר
ועלול: ïéçåîåבעילה úåãîá åîëåועלול עילה  שהם

øîàîëå áìá ïéçåîä úøàä êùîðù éãé ìò àåä18äðéá
ïéáî áìä äáå àáéìוהמידות בלב , היא  שהבינה כלומר

הבינה, מכח  åë',מגיעות úåãîä úåøøåòúä äæî úåéäì
וזוהי המוחין את קצת להרגיש צריכות המידות כלומר

בלב, הבינה ìåìòäáהארת äìéòä úåùáìúä ïéðò àåäå
ä úðéçáá àá ïéçåîä øåàù åðééäåâùåî úåéäì úåùáìú

êøòá àåä ìåìòä úååäúä äæ éãé ìòå ,'åë áìá ùâøåîå
ïëå .'åë äìéòä- נוספת בדוגמא –éøä ìá÷îå òéôùîá

ìëù êøòë äùòðå òéôùîä ìëù úà âéùî ìá÷îä ìëù
,'åë òéôùîä

הפוכה: תנועה  גם יש  בעלול, העילה להשפעת ונוסף
úà øúåé âéùîù äî àåä äìéòä ìà ìåìòä áåøé÷å

åîëå ,äìéòäהתלמידìëùäá åîöò úà òâééîå ïééòîùë
òôùðäהרב åäæùשל øúåé åúåéîéðôå å÷îåò ìà àáå
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

àöåé àåä äæ éãé ìòù úåéäì ,ìåìòä ìù äéìòäå áåøé÷ä
úåéðçåøäå úå÷ãä ìà àáå ïéðòäá åúâùä úåéøîåçî

.('åë äæá åìëù êëãæî ììë êøãáå) 'åë øúåéבעילה –
יותר  הוא  ובעלול יותר, וברוחניות  יותר בדקות  האור
שהעלול זיכוך של בעבודה  צורך יש ולכן וגס, מגושם
של והרוחניות  הדקות אל להתקרב עושה (התלמיד)
הוא מעילתו, רחוק כשהעלול שגם אלא , (הרב). העילה
יותר, מתקרב שהוא וכל אותה, ומשיג  מכיר זאת בכל
עליה שאפשרית והסיבה לעילה. דומה יותר נהיה הוא
הרי קירבה, של באופן היא ההשפעה מלכתחילה  כי  זו ,

והתקרבות. עליה  של יכולת ביניהם יש
íéùòðù øúåé ïéçåîä øåà íäá øéàîù úåãîá ïëå

úåãîä המוחין ìëבערך íéùâøåî éúìá úå÷ã úðéçáá
,'åë êëידי על הנה עצמו, הרגש  הוא שמהותם למרות

להעילה, העלול קירבת כלומר למוחין , המידות עליית 
את מרגישים ופחות  למוחין, דומים נעשים הם  הרי 

עצמם.
àåä íöòä éøäã ãáì äøàä úðéçáá êééù äæ ìëå

.'åë äâùäî äìòîìעילה של הגומלין יחסי כל –
ששניהם בגלל רק זה קירבה, ביניהם שיש ועלול,
יכול לא האור הרי ועצם, אור ביחסי  זאת לעומת הארה .

סופי . אין איכותי ריחוק ביניהם יש כי  לעצם, להתקרב
ìåìòå äìéò úåìùìúùäã äìòîì ïáåé äæî àîâåãäå

óåñ ïéà øåàá ÷ø êééùבבחינהàìå åúåàéöî òãåðù
àåä êåøá óåñ ïéà øåàã úåàéöîä úðéçááã ,åúåäî שזו

האור  של החיצונית ïéðòהבחינה êééù íùå äâùä êééù
êøòá àöîðå äìéòä úà âéùî ìåìòäù úåìùìúùää

,'åë äìéòäהארה שהם דברים שני  שבין שהתבאר כפי 
ועלול, עילה  úåîöòáשייך ìáàסוף אין  åðéàùהאור

.'åë ìåìòå äìéò ïéðò êééù åðéà âùåîלעיל כנזכר כי 
הוא הרי ממנו שנמשך ומה בהבדלה, הוא העצם 
רק שייך השתלשלות המושג  כל ולכן  באיןֿערוך.

ומהות. עצם של מבחינה ולא הארה, של מבחינה
àáàã ïéçåîã åäæåהחכמה בחינת  äìòîìכלומר

,úåìùìúùäîלעיל שהתבאר מה יובן הנ "ל כל לפי  -
בדרגת ורק לבינה, החכמה בין מהותי  הבדל שיש  -
כיון  החכמה, בבחינת לא אך ועלול, עילה שייך הבינה
ולכן  שלו. ובקצוות הדבר, בהארת רק תופסת שבינה
חכמה אך לדרגה, מדרגה השתלשלות שייך בזה
כפי החכמה, תכונת שזוהי  הדבר, במהות התופסת
היא הרי שלפניו, ובפרקים הקודם בפרק  שהתבאר

ההשתלשלות. לסדר מעבר להחשב יכולה
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בביטול, הם כי בגילוי, בספירות מאירה החיות בקדושה ספירות. עשר יש בלעו"ז גם
היפך  וזהו הטוב, את בולע והרע בתוכם נבלע החיות – ביטול בהם שאין בסט"א אבל

הקדושה 

‰p‰Â עׂשר ׁשּיׁש ּכמֹו אלקים", עׂשה זה לעּמת זה "את ¿ƒ≈ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ
להבּדיל  יׁש כן ּכמֹו הּנה ּבקדּׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֵַָֻספירֹות
חסד  ּדנגד והינּו ספירֹות, עׂשר ּכן ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻּבלעּמתֿזה
וחסד  חּטאת", לאּמים "וחסד ּבלעּמתֿזה יׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻֻּדקדּׁשה
ידי  על הּוא חסד ּדכל ּדקדּׁשה, אהבה ּבחינת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻהּוא
ּדמּדתֹו הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ולכן ּדוקא, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָָהאהבה
להבּדיל  וכן החסד, למּדת מרּכבה היה האהבה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּדת
אחרי  תתּורּו "ולא זרה אהבה ּבחינת הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻּבלעּמתֿזה
ּדיראה  זה לעּמת וכן כּו', זנים" אּתם אׁשר כּו' ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻלבבכם
כּו', הּדמים ּורתיחּות ּורציחה וכעס זרה יראה ענין ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָהּוא
יׁש ּדקדּׁשה ּתענּוג נגד וגם להרע, חכמים יׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכן
ענין  והּוא הּזה, ּדעֹולם ּגׁשמּיים ּתענּוגים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֻּבלעּמתֿזה

ּתֹורה, ׁשאסרה הּתענּוג החלב ידי על ּבא הּוא ּדחלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּדבברּכת  וזהּו האסּורים, מּדברים ּתענּוגים על ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּומֹורה
ּבא  מ"ם ּדה[אֹות] הארץ", "ּומׁשמּני נאמר ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹיעקב
עׂשו  ּדבברּכת ׁשמּני, ּכל ולא מׁשמּני הענין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹלהקטין
יעקב  ּבברּכת אבל סתם, הארץ" מׁשמּני "הּנה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנאמר
ּגם  ּבא ׁשהּוא ׁשּמן ּדיׁש ׁשמּני, ּכל ולא "ּומׁשמּני" ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻנאמר
ּכל  ולא וזהּו הּמּתרים, מּדברים זהּו אבל מהּתענּוג, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכן
עלּיה  לֹו ׁשאין האסּורים מּדברים הּוא ּדחלב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשמּני,
ׁשהּוא  הּמּתרים ּדדברים ּתענּוג הּוא ׁשּמן אבל ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻֻּכלל,
מצוה  ּדׁשּבת ׁשּבת, אכילת ּוכמֹו ּבקדּׁשה, ונתעּלה ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֻנכלל
ּתתעּנג  "אז ּוכתיב נקּיה, ּוכסּות ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָלעּנגֹו
ׁשּיׁש ּדכמֹו ונמצא כּו', ענג" לּׁשּבת "וקראת ה'", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
ּבלעּמתֿזה  להבּדיל יׁש כן ּכמֹו ּבקדּׁשה, ספירֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻֻעׂשר
הם  ּדבקדּׁשה הּוא ׁשההפרׁש אּלא ספירֹות, עׂשר ּכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּגם
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בכורות  ומכת מצרי' גאולת שח"ו ודעתו בינתו ורוח
וגם אחר, ע"י בסוף הי' הנא' אני שמתיבת מאחר צ"ל

שליח  ולא שרף ולא מלאך ולא אני דרשו ועברתי פסוק
שפי' מה וגם אחר, ולא עוד ומהו בי"ע, בחי' ג' שהם
הוא, בחי'] [שהוא אני, תיבת אחר הנאמר הוי' ש' על

אחר. ולא הוא אני ה' אני אמרו שהרי
Í‡'ה ויקרא כמו הוי' שמות ב' יש דהנה הוא הענין

ה' וכמ"ש השתלשלות דסדר הוי' ש' הוא הא' ה',
השתלשלות  סדר נק' ואילך שמחכ' כו' יסד בחכמה
שע"ז  השתלשלות מסדר שלמעלה הוי' ש' ויש האצי',
עד  פי' בלבד, ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד אמרו
אצי' נאצל שלא עד גם אומרו כוונת נברה "ע שלא
כלול  שהוא שמו שמו בחי' היינו ושמו הוא הי' העליון
ועש"ז  נסתר, בל' הנעלם דבר הוא הוא, בחי' בעצמו,
שנסתר  דאתכסיא עלמא בחי' ע"ש הוא נק' הבינה
מאיר  בזהר עתיקא שהוא הוא בחי' ויש ונעלם,
חו"ג, יש השתלשלות בסדר והנה בבינה. ומתגלה
החסד  לבחי' המנגד מדה"ד יש החסד שנגד והיינו
זו  מדה ע"פ אשר דוקא, והמשפט הדין ע"פ ושיומשך
על  וכמארז"ל ממצרי' ליגאל ישראל יכולי' היו לא
כו' עובדי הללו ואמרו המקטרגי' שקטרגו הים יורדי
מבחי' נמשך מצרי' גאולת ששורש אלא כו', והללו
שאמר  וזהו עתיקא. בהאי שמאלא לית שם אשר א"ס

ממצרי' שהעלי' עלה, גם אעלך ואנכי ליעקב הקב"ה
אבותינו  של בצקת הספיק לא ולכן אנכי, בחי' ע"י יהי'
שעה  לפי שהי' והנורא העצום גילוי ע"י להחמיץ
שכינה  גילוי זה גדול ובמורא שאמרו שזהו אנכי מבחי'
ש' שורש וזהו במ"א, כמ"ש המלכים מלכי מלך בחי'
כלול  שהוא כמו הגדול שמו בחי' שהוא הא' הוי'
בכלל  חושב אתה שאם אנכי בש' ג"כ שנק' בעצמותו
בחי' דא"ס מל' הגדול שמו מבחי' מאיר בכתר  הרי
עדיין  כי הגם הגאולה, שורש נמשך ומשם כו', מלכותך
עד  כו' מושקעי' והיו עליונה במעלה ישראל היו לא
שבבחי' מחמת מ"מ כנ"ל, לאמר המקטרג יכול שהי'
התחתוני' מעשה כלל מקום תופס אינו הגדול שמו
פשעיך  ורבו בו תפעול מה חטאת אם שעז"נ וצדקתם
יקח  מידך מה או לו תתן מה צדקת אם לו, תעשה מה
שגם  כפי"ן בשני כאורה וכחשכה ו"ז), ל"ה (באיוב
מצרי' גאולת נמשך משם לכן לחשך, שוה האורה
טענת  לפי כדאי אינם כי הגם ממצרי', ישראל שיגאלו
כו', והללו הללו הי' טענתם דקדוק אך המקטרג,
זה  מטעם הרי חטאו אלו שגם מאחר לקטרג דקדקו
דכחשיכה  אוא"ס מצד כ"א הגאולה, נמשך להיות א"א
זה  כי והגם ג"כ, המצרי' את יציל לא ומדוע כאורה
זה, שייך בכורות מכות על גם מ"מ קרי"ס בעת הי'

אחר. ולא הוא אני אמרו ולזה
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úðéçáá åðééäã ìåìòå äìéò úðéçáá äàáù äøàä ìáà
êøòערך ביניהם שיש  ועלול, עילה  של ההגדרה שזה –

הנה úàוקירבה, àéöîäì äìéòä úåùáìúä éãé ìòå Y
.('åë ãáì äøàä ïë íâ àéä äìéòäù çøëäá ìåìòä

äâùä úö÷ ùéù éãé ìò àåä ìåìòä úååäúäã åäæå
,ìåìòäá äìéòäîשל הגומלין  ביחסי כלל עוד יש -

כי עילתו, את קצת  להכיר צריך שהעלול ועלול, עילה
קירבה. ביניהם יש לעיל כנזכר

לעיל שראינו הדוגמאות בב' נ"ע  הרבי  זאת ומבאר
ועלול: ïéçåîåבעילה úåãîá åîëåועלול עילה  שהם

øîàîëå áìá ïéçåîä úøàä êùîðù éãé ìò àåä18äðéá
ïéáî áìä äáå àáéìוהמידות בלב , היא  שהבינה כלומר

הבינה, מכח  åë',מגיעות úåãîä úåøøåòúä äæî úåéäì
וזוהי המוחין את קצת להרגיש צריכות המידות כלומר

בלב, הבינה ìåìòäáהארת äìéòä úåùáìúä ïéðò àåäå
ä úðéçáá àá ïéçåîä øåàù åðééäåâùåî úåéäì úåùáìú

êøòá àåä ìåìòä úååäúä äæ éãé ìòå ,'åë áìá ùâøåîå
ïëå .'åë äìéòä- נוספת בדוגמא –éøä ìá÷îå òéôùîá

ìëù êøòë äùòðå òéôùîä ìëù úà âéùî ìá÷îä ìëù
,'åë òéôùîä

הפוכה: תנועה  גם יש  בעלול, העילה להשפעת ונוסף
úà øúåé âéùîù äî àåä äìéòä ìà ìåìòä áåøé÷å

åîëå ,äìéòäהתלמידìëùäá åîöò úà òâééîå ïééòîùë
òôùðäהרב åäæùשל øúåé åúåéîéðôå å÷îåò ìà àáå
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àöåé àåä äæ éãé ìòù úåéäì ,ìåìòä ìù äéìòäå áåøé÷ä
úåéðçåøäå úå÷ãä ìà àáå ïéðòäá åúâùä úåéøîåçî

.('åë äæá åìëù êëãæî ììë êøãáå) 'åë øúåéבעילה –
יותר  הוא  ובעלול יותר, וברוחניות  יותר בדקות  האור
שהעלול זיכוך של בעבודה  צורך יש ולכן וגס, מגושם
של והרוחניות  הדקות אל להתקרב עושה (התלמיד)
הוא מעילתו, רחוק כשהעלול שגם אלא , (הרב). העילה
יותר, מתקרב שהוא וכל אותה, ומשיג  מכיר זאת בכל
עליה שאפשרית והסיבה לעילה. דומה יותר נהיה הוא
הרי קירבה, של באופן היא ההשפעה מלכתחילה  כי  זו ,

והתקרבות. עליה  של יכולת ביניהם יש
íéùòðù øúåé ïéçåîä øåà íäá øéàîù úåãîá ïëå

úåãîä המוחין ìëבערך íéùâøåî éúìá úå÷ã úðéçáá
,'åë êëידי על הנה עצמו, הרגש  הוא שמהותם למרות

להעילה, העלול קירבת כלומר למוחין , המידות עליית 
את מרגישים ופחות  למוחין, דומים נעשים הם  הרי 

עצמם.
àåä íöòä éøäã ãáì äøàä úðéçáá êééù äæ ìëå

.'åë äâùäî äìòîìעילה של הגומלין יחסי כל –
ששניהם בגלל רק זה קירבה, ביניהם שיש ועלול,
יכול לא האור הרי ועצם, אור ביחסי  זאת לעומת הארה .

סופי . אין איכותי ריחוק ביניהם יש כי  לעצם, להתקרב
ìåìòå äìéò úåìùìúùäã äìòîì ïáåé äæî àîâåãäå

óåñ ïéà øåàá ÷ø êééùבבחינהàìå åúåàéöî òãåðù
àåä êåøá óåñ ïéà øåàã úåàéöîä úðéçááã ,åúåäî שזו

האור  של החיצונית ïéðòהבחינה êééù íùå äâùä êééù
êøòá àöîðå äìéòä úà âéùî ìåìòäù úåìùìúùää

,'åë äìéòäהארה שהם דברים שני  שבין שהתבאר כפי 
ועלול, עילה  úåîöòáשייך ìáàסוף אין  åðéàùהאור

.'åë ìåìòå äìéò ïéðò êééù åðéà âùåîלעיל כנזכר כי 
הוא הרי ממנו שנמשך ומה בהבדלה, הוא העצם 
רק שייך השתלשלות המושג  כל ולכן  באיןֿערוך.

ומהות. עצם של מבחינה ולא הארה, של מבחינה
àáàã ïéçåîã åäæåהחכמה בחינת  äìòîìכלומר

,úåìùìúùäîלעיל שהתבאר מה יובן הנ "ל כל לפי  -
בדרגת ורק לבינה, החכמה בין מהותי  הבדל שיש  -
כיון  החכמה, בבחינת לא אך ועלול, עילה שייך הבינה
ולכן  שלו. ובקצוות הדבר, בהארת רק תופסת שבינה
חכמה אך לדרגה, מדרגה השתלשלות שייך בזה
כפי החכמה, תכונת שזוהי  הדבר, במהות התופסת
היא הרי שלפניו, ובפרקים הקודם בפרק  שהתבאר

ההשתלשלות. לסדר מעבר להחשב יכולה
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בביטול, הם כי בגילוי, בספירות מאירה החיות בקדושה ספירות. עשר יש בלעו"ז גם
היפך  וזהו הטוב, את בולע והרע בתוכם נבלע החיות – ביטול בהם שאין בסט"א אבל

הקדושה 

‰p‰Â עׂשר ׁשּיׁש ּכמֹו אלקים", עׂשה זה לעּמת זה "את ¿ƒ≈ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ
להבּדיל  יׁש כן ּכמֹו הּנה ּבקדּׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֵַָֻספירֹות
חסד  ּדנגד והינּו ספירֹות, עׂשר ּכן ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻּבלעּמתֿזה
וחסד  חּטאת", לאּמים "וחסד ּבלעּמתֿזה יׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻֻּדקדּׁשה
ידי  על הּוא חסד ּדכל ּדקדּׁשה, אהבה ּבחינת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻהּוא
ּדמּדתֹו הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ולכן ּדוקא, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָָהאהבה
להבּדיל  וכן החסד, למּדת מרּכבה היה האהבה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּדת
אחרי  תתּורּו "ולא זרה אהבה ּבחינת הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻּבלעּמתֿזה
ּדיראה  זה לעּמת וכן כּו', זנים" אּתם אׁשר כּו' ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻלבבכם
כּו', הּדמים ּורתיחּות ּורציחה וכעס זרה יראה ענין ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָהּוא
יׁש ּדקדּׁשה ּתענּוג נגד וגם להרע, חכמים יׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכן
ענין  והּוא הּזה, ּדעֹולם ּגׁשמּיים ּתענּוגים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֻּבלעּמתֿזה

ּתֹורה, ׁשאסרה הּתענּוג החלב ידי על ּבא הּוא ּדחלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּדבברּכת  וזהּו האסּורים, מּדברים ּתענּוגים על ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּומֹורה
ּבא  מ"ם ּדה[אֹות] הארץ", "ּומׁשמּני נאמר ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹיעקב
עׂשו  ּדבברּכת ׁשמּני, ּכל ולא מׁשמּני הענין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹלהקטין
יעקב  ּבברּכת אבל סתם, הארץ" מׁשמּני "הּנה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנאמר
ּגם  ּבא ׁשהּוא ׁשּמן ּדיׁש ׁשמּני, ּכל ולא "ּומׁשמּני" ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻנאמר
ּכל  ולא וזהּו הּמּתרים, מּדברים זהּו אבל מהּתענּוג, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכן
עלּיה  לֹו ׁשאין האסּורים מּדברים הּוא ּדחלב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשמּני,
ׁשהּוא  הּמּתרים ּדדברים ּתענּוג הּוא ׁשּמן אבל ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻֻּכלל,
מצוה  ּדׁשּבת ׁשּבת, אכילת ּוכמֹו ּבקדּׁשה, ונתעּלה ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֻנכלל
ּתתעּנג  "אז ּוכתיב נקּיה, ּוכסּות ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָלעּנגֹו
ׁשּיׁש ּדכמֹו ונמצא כּו', ענג" לּׁשּבת "וקראת ה'", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
ּבלעּמתֿזה  להבּדיל יׁש כן ּכמֹו ּבקדּׁשה, ספירֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻֻעׂשר
הם  ּדבקדּׁשה הּוא ׁשההפרׁש אּלא ספירֹות, עׂשר ּכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּגם
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עׂשר, אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר ספירֹות, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹעׂשר
ועֹוד  עׂשר, אחד מסּפר הם ּבלעּמתֿזה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּולהבּדיל

ּכתרין  הם ּבלעּמתֿזה ּולהבּדיל ספירֹות הם ,יב ּדבקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻֻ
מאיר  החּיּות ּדבקדּׁשה הּוא ּומתלּבׁשיג והּטעם ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֻ

ׁשּבתֹוכם, והאֹור החּיּות את ׁשּמרּגיׁשים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבפנימּיּותם,
מרּגיׁש ׁשהּגּוף ּבּגּוף, ׁשּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות אֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַּוכמֹו
הּנפׁש, אל ּבטל והּוא מּמּנּו חי ׁשהּוא הּנפׁש אֹור ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאת
האֹור  ׁשּמרּגיׁשים ּדקדּׁשה וגּופים ּבכלים הּוא כן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֻּוכמֹו
הם  והרי יתּבר קדּׁשתֹו מּבחינת ׁשּבתֹוכם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאיןֿסֹוף
 ֿ מהּֿׁשאין כּו', אֹותם ּומחּיה המהּוה החּיּות אל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבטלים
ּבתֹוכם  נבלע הּוא ּבהם הּנמׁש החּיּות ּבלעּמתֿזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכן
אין  ולכן האלקי, והאֹור החּיּות את מרּגיׁשים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינם
הּסטראֿאחרא, ענין ּדזהּו ּכלל, הּבּטּול ּבחינת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבהם

הּקדּׁשה, ענין הפ ּכלל, ּבּטּול ׁשּום להם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאין
וׁשפלּות,ּדבק  הכנעה ּבּטּול הּוא העּקר הרי דּׁשה ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻ

ּכלל, ּבּטּול ּבהם ׁשאין מּזה להפ הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובּסטראֿאחרא
ּכמֹו והתנּׂשאּות ּבחצּפה עצמם את מגּביהים ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻואּדרּבה
מן  ׁשּיֹונקים והגם כּו'. ּכּנׁשר" ּתגּביּה "אם ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָׁשּכתּוב
האֹור  אבל ּדוקא, הּקדּׁשה מּצד הּוא חּיּות ּדכל ְְְְֲִַַַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה,
ּפרֹות  ּבׁשבע ּוכמֹו לטֹובה, ּדבר ּבהם מֹוסיף אינֹו ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹהאלקי
הרי  ּדהּטֹוב הּטֹובֹות, ּפרֹות ׁשבע ׁשּבלעּו ְְֲֵֶֶַַַָָָָהרעֹות
אכלּו ּדכׁשהּפרֹות ּכן ואם טֹוב, הּוא מקֹום ּבכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה
עלּֿכלּֿפנים, הּטֹוב נׁשאר להיֹות צרי היה הּטֹובֹות ְְִִִִֶַַַָָָָָָאת
זאת  ּדלבד קרּבנה", אל באּו ּכי נֹודע "לא הּנה זה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובכל
עֹוד  אּלא ּכלל, טֹוב ׁשּום ּבהם הֹוסיפּו לא ְִֶֶֶַָָָֹׁשהּטֹובֹות

ּבּתחּלה, ּכאׁשר רע מראיהן ּכי ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹזאת
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לתאו, חזר הרבי, של הראשונה חקירתו גמר עם
לו: אמר היהודי לולאוו שהצ'קיסט מה אחד, דבר בידעו

!dixia znez zery rax`e mixyr jeza
הוא  אך הרבי. על מזעזע רושם עשה הדין פסק

ואמר: עידוד שאב התחזק,
.xefri z"iyd

הרבי  קיבל השעות, וארבע עשרים סיום ולפני
להתפלל. ועמד שלו התפילין את

המות  דין פסק את לבצע היה יכול לא לולאוו
הרבי. על שהוציא

המרכזיים  השלטונות לכך. מדי קצרות היו ידיו
בלבד  זו ולא החמור. דינו פסק את לבצע לו הרשו לא
ניתנו  זאת עוד אלא הרבי, את המית לא שלולאוו

כלאו. בחיי מסויימות והנחות הקלות לרבי
בבית  הרבי של שבתו ימי שכל היא, העובדה
אליו  התיחסו פחד, הטיל בלבד ששמו זה, איום סוהר

הרגיל. מגדר יוצא ביחס
קיבל  לא החיצוני, מהעולם מנותק היה הוא ברם,
הצלתו. למען הנעשה על דבר ידע ולא ידיעות שום
נודע  וזה נאסר. הפרטי מזכירו שגם לו נודע מאידך,

המשניות. ספר באמצעות לו
דומה  משניות ספר היה ליברמן הרב  למזכירו
אחדים  שבועות הרבי. של המשניות לספר בדיוק

משניות  בספר לעיין הרבי היה זקוק מאסרו לפני
הרב  לו נתן ידו. תחת רגע באותו נמצא לא ושלו
ועשה  בו, עיין הרבי שלו. המשניות ספר את ליברמן
להרב  החזירו מכן ולאחר מסויים בדף קמט

ליברמן.
ספר  את אתו לקח למאסר הרבי כשנלקח
ממנו  לקחו לכלא היכנסו לפני אולם שלו. המשניות

שלו. התפילין עם ספריו את
התפילין  לו הוחזרו אחדים ימים כעבור
את  לפניו וראה הספרים את בדק הרבי והספרים.

שבועות. כמה לפני בו שעשה הקמט עם המשניות
לכאן?! מגיע הוא ואיך ליברמן, של זה הרי

מזכירו  שגם הידיעה את לו הביא זה משניות ספר
נאסר. הפרטי

ספר  אתו לקח הוא גם נאסר, ליברמן הרב  גם
אנשי  וכשבאו בכלא, הספר נלקח ממנו וגם משניות
ספרו  בטעות החליפו ספריו את לרבי להחזיר הג.פ.א.

ליברמן. של בספרו הרבי של

***

האסירים  בפני תורה אומר הרבי היה יום כל
בדילי  על כך אחר ורושמה מאסרו, שבתא היהודיים

הסיגריות.
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שעבר  מה כל גם תורתו על נוסף אז רשם הוא
מילדותו. זכרונות וכן עליו

ההנחות  אחת היתה המאסר, בתא לכתוב הרשות
לרבי. שניתנו הגדולות

יום  כל בתא. הכתיבה את אוסר הסוהר בית חוק
אל  בקשותיו לכתוב ועפרון נייר דף אסיר כל מקבל
הנייר  את מיד להחזיר ועליהם הסוהר, בית מנהל

והעפרון.
והוא  עפרון מאסרו ימי משך בכל היה הרבי בידי

תמיד. כתב
לאחרי  ער להיות אסיר על אוסר הסוהר בית חוק
מאוחר  לילה כל ישב הרבי ואילו בשינה. הכרזת שעת

כתב. או בספר עיין והוא ישנו האסירים כל מאד.
הדלת  ששומר במינה מיוחדת הנחה היתה זו וגם
– הסוהר בית הנהלת הוראת ולפי בהסכמת כמובן –

לרבי. נתן
תא  ריצפת את ולשפשף לרחוץ אסיר כל על
תור  מסודר אסירים, כמה יושבים בו ובתא הכלא,
על  משגיח והשומר אחר, אסיר זאת עושה יום וכל

מכך. פטור היה הרבי כך.
החמים  המים את לשתות רצה לא וכשהרבי
בטוח  היה שלא מתוך האסירים לכל הניתנים
האפשרות  לו ניתנה – מיוחד בדוד אותם שמרתיחים

כשרות. של חשש כל בלי חמים מים לקבל
ויתר  – האסירים לכל הניתנות ההנחות אחת על

היום־יומי. הטיול והיא: הרבי,
רבע  למשך לטיול האסירים מוציאים יום כל
ה"שפאלרקי"! הסוהר בית בחצר טייל לא מי שעה.
סוחרים  דין, עורכי מפורסמים, רופאים מדע, אנשי
קבוע  זמן אין וצעירים. זקנים פועלים, גדולים,
בלבבות  האסירים יושבים יום כל אלה, לטיולים
לטיול, לצאת יקראו בו רגע לאותו ומחכים דופקים

חדשות. פנים ולראות צחה רוח קצת לשאוף
אלא  הטיול, בשעת לרגע  אף להתעכב אסור
עם  לשוחח גם ואסור שטח, אותו על ולצעוד לצעוד

אחד. אף
ונוקטים  תקיפים שעה באותה והשומרים
על  השערה כחוט אף מישהו עובר חריפים, בצעדים
במתנת  השומר ידי על הוא מתכבד הסוהר, בית חוקי

בעינים. חושך לו שנעשה ראויה יד
הללו. מהטיולים לאסירים אין רב  נחת

היום  בטיולים ומלהשתתף מלצאת ויתר והרבי
יומיים.

להליכתו  פרט – במאסר שבתו ימי משך כל
מתאו. הרבי יצא לא – לחקירות

את  יום כל רושם הרבי היה שלו תהלים ספר על

לחודש... השבוע... פרשת יום... היהודי: התאריך
זמן, פרקי מקבלים הג.פ.או. של הכלא במשטר
להם  שמייחסים מזו אחרת משמעות ושבוע יום

נורמלי. במצב הנמצאים אנשים
מלהשביע  רחוק היה הרבי של בריאותו מצב
בקשותיו  אחרי – אותו שביקר הרופא אולם רצון.
רצונו  למרות אולי קבע, – הרבי של והפצרותיו
להמשיך  מרשה מצבו כי לחץ, תחת אלא הפרטי

בכלא. להחזיקו
בפעם  לו הורשה מאסר, ימי תשעת אחרי

למשפחתו. אחדות מלים לכתוב הראשונה,
שה  כתב לו הרבי לשלוח וביקש טוב, מרגיש וא

שלו. השבת בגדי את
שלו  השבת בגדי את הרבי קיבל ששי וביום

ואבנטו.
השבת. בגדי את הרבי לבש שבת, לקראת בערב ,
בית  כותלי ונגוזו נעלמו כלאו, בית על מצבו, על שכח
בביתו, נמצא כאילו עצמו את הרגיש הרבי הסוהר,

חב"די. ובניגון ובקול בחגיגיות השבת את וקיבל
הצ'קיסטי  הסוהר בית ב"שפלרקה" אסיר לו יושב
אבנט, ענוד שלו, השבתיים המשי בגדי לבוש האיום,

דודי". "לכה ומזמר
המנעולים  הסוהר, בית כותלי ונגוזו נעלמו

והבריחים...
דודי  "לכה חסידית ונגינה אבנט, משי, של קפוטה

כלה". לקראת

***

לחקירתו  הרבי נקרא סיון, לחודש ואחד בעשרים
השניה.

חבל  ולקחו נכחו הרוסיים החוקרים על נוסף
ולולאוו. נחמנסון גם בחקירה ראשי

מכולם, יותר התנהגותו בגסות הצטיין לולאוו
היהודי. נחמנסון על גם ועלה

בור  היה לא גם השכלה, בעל היה נחמנסון
כצ'קיסט  תפקידו על שוכח וכשהיה היהדות, מידיעת

ועדינה. אנושית בצורה מתייחס היה
תרבות, ומכל מדעת נבער לולאוו היה לעומתו
והיא  לצ'יקה הצטרף נער עודנו ורתחן, כעסן

ובנערות. בגסות התנהג אופיו, את שעיצבה
כלל  ובדרך החוקר־השופט היה הרי הוא ברם,

החקירה. את – לולאוו – הוא ניהל
שאל  הרבי, נגד הטענות כל את מחדש גולל הוא
וחזר  והאשים החסידות, של מהותה אודות שוב

בקונטר־ריבולוציה. הרבי את והאשים
החוזרת  האשמה במיוחד לרבי. כאבו הדברים
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עׂשר, אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר ספירֹות, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹעׂשר
ועֹוד  עׂשר, אחד מסּפר הם ּבלעּמתֿזה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּולהבּדיל

ּכתרין  הם ּבלעּמתֿזה ּולהבּדיל ספירֹות הם ,יב ּדבקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻֻ
מאיר  החּיּות ּדבקדּׁשה הּוא ּומתלּבׁשיג והּטעם ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֻ

ׁשּבתֹוכם, והאֹור החּיּות את ׁשּמרּגיׁשים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבפנימּיּותם,
מרּגיׁש ׁשהּגּוף ּבּגּוף, ׁשּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות אֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַּוכמֹו
הּנפׁש, אל ּבטל והּוא מּמּנּו חי ׁשהּוא הּנפׁש אֹור ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאת
האֹור  ׁשּמרּגיׁשים ּדקדּׁשה וגּופים ּבכלים הּוא כן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֻּוכמֹו
הם  והרי יתּבר קדּׁשתֹו מּבחינת ׁשּבתֹוכם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאיןֿסֹוף
 ֿ מהּֿׁשאין כּו', אֹותם ּומחּיה המהּוה החּיּות אל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבטלים
ּבתֹוכם  נבלע הּוא ּבהם הּנמׁש החּיּות ּבלעּמתֿזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכן
אין  ולכן האלקי, והאֹור החּיּות את מרּגיׁשים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינם
הּסטראֿאחרא, ענין ּדזהּו ּכלל, הּבּטּול ּבחינת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבהם

הּקדּׁשה, ענין הפ ּכלל, ּבּטּול ׁשּום להם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאין
וׁשפלּות,ּדבק  הכנעה ּבּטּול הּוא העּקר הרי דּׁשה ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻ

ּכלל, ּבּטּול ּבהם ׁשאין מּזה להפ הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובּסטראֿאחרא
ּכמֹו והתנּׂשאּות ּבחצּפה עצמם את מגּביהים ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻואּדרּבה
מן  ׁשּיֹונקים והגם כּו'. ּכּנׁשר" ּתגּביּה "אם ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָׁשּכתּוב
האֹור  אבל ּדוקא, הּקדּׁשה מּצד הּוא חּיּות ּדכל ְְְְֲִַַַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה,
ּפרֹות  ּבׁשבע ּוכמֹו לטֹובה, ּדבר ּבהם מֹוסיף אינֹו ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹהאלקי
הרי  ּדהּטֹוב הּטֹובֹות, ּפרֹות ׁשבע ׁשּבלעּו ְְֲֵֶֶַַַָָָָהרעֹות
אכלּו ּדכׁשהּפרֹות ּכן ואם טֹוב, הּוא מקֹום ּבכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה
עלּֿכלּֿפנים, הּטֹוב נׁשאר להיֹות צרי היה הּטֹובֹות ְְִִִִֶַַַָָָָָָאת
זאת  ּדלבד קרּבנה", אל באּו ּכי נֹודע "לא הּנה זה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובכל
עֹוד  אּלא ּכלל, טֹוב ׁשּום ּבהם הֹוסיפּו לא ְִֶֶֶַָָָֹׁשהּטֹובֹות

ּבּתחּלה, ּכאׁשר רע מראיהן ּכי ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹזאת
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לתאו, חזר הרבי, של הראשונה חקירתו גמר עם
לו: אמר היהודי לולאוו שהצ'קיסט מה אחד, דבר בידעו

!dixia znez zery rax`e mixyr jeza
הוא  אך הרבי. על מזעזע רושם עשה הדין פסק

ואמר: עידוד שאב התחזק,
.xefri z"iyd

הרבי  קיבל השעות, וארבע עשרים סיום ולפני
להתפלל. ועמד שלו התפילין את

המות  דין פסק את לבצע היה יכול לא לולאוו
הרבי. על שהוציא

המרכזיים  השלטונות לכך. מדי קצרות היו ידיו
בלבד  זו ולא החמור. דינו פסק את לבצע לו הרשו לא
ניתנו  זאת עוד אלא הרבי, את המית לא שלולאוו

כלאו. בחיי מסויימות והנחות הקלות לרבי
בבית  הרבי של שבתו ימי שכל היא, העובדה
אליו  התיחסו פחד, הטיל בלבד ששמו זה, איום סוהר

הרגיל. מגדר יוצא ביחס
קיבל  לא החיצוני, מהעולם מנותק היה הוא ברם,
הצלתו. למען הנעשה על דבר ידע ולא ידיעות שום
נודע  וזה נאסר. הפרטי מזכירו שגם לו נודע מאידך,

המשניות. ספר באמצעות לו
דומה  משניות ספר היה ליברמן הרב  למזכירו
אחדים  שבועות הרבי. של המשניות לספר בדיוק

משניות  בספר לעיין הרבי היה זקוק מאסרו לפני
הרב  לו נתן ידו. תחת רגע באותו נמצא לא ושלו
ועשה  בו, עיין הרבי שלו. המשניות ספר את ליברמן
להרב  החזירו מכן ולאחר מסויים בדף קמט

ליברמן.
ספר  את אתו לקח למאסר הרבי כשנלקח
ממנו  לקחו לכלא היכנסו לפני אולם שלו. המשניות

שלו. התפילין עם ספריו את
התפילין  לו הוחזרו אחדים ימים כעבור
את  לפניו וראה הספרים את בדק הרבי והספרים.

שבועות. כמה לפני בו שעשה הקמט עם המשניות
לכאן?! מגיע הוא ואיך ליברמן, של זה הרי

מזכירו  שגם הידיעה את לו הביא זה משניות ספר
נאסר. הפרטי

ספר  אתו לקח הוא גם נאסר, ליברמן הרב  גם
אנשי  וכשבאו בכלא, הספר נלקח ממנו וגם משניות
ספרו  בטעות החליפו ספריו את לרבי להחזיר הג.פ.א.

ליברמן. של בספרו הרבי של

***

האסירים  בפני תורה אומר הרבי היה יום כל
בדילי  על כך אחר ורושמה מאסרו, שבתא היהודיים

הסיגריות.
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שעבר  מה כל גם תורתו על נוסף אז רשם הוא
מילדותו. זכרונות וכן עליו

ההנחות  אחת היתה המאסר, בתא לכתוב הרשות
לרבי. שניתנו הגדולות

יום  כל בתא. הכתיבה את אוסר הסוהר בית חוק
אל  בקשותיו לכתוב ועפרון נייר דף אסיר כל מקבל
הנייר  את מיד להחזיר ועליהם הסוהר, בית מנהל

והעפרון.
והוא  עפרון מאסרו ימי משך בכל היה הרבי בידי

תמיד. כתב
לאחרי  ער להיות אסיר על אוסר הסוהר בית חוק
מאוחר  לילה כל ישב הרבי ואילו בשינה. הכרזת שעת

כתב. או בספר עיין והוא ישנו האסירים כל מאד.
הדלת  ששומר במינה מיוחדת הנחה היתה זו וגם
– הסוהר בית הנהלת הוראת ולפי בהסכמת כמובן –

לרבי. נתן
תא  ריצפת את ולשפשף לרחוץ אסיר כל על
תור  מסודר אסירים, כמה יושבים בו ובתא הכלא,
על  משגיח והשומר אחר, אסיר זאת עושה יום וכל

מכך. פטור היה הרבי כך.
החמים  המים את לשתות רצה לא וכשהרבי
בטוח  היה שלא מתוך האסירים לכל הניתנים
האפשרות  לו ניתנה – מיוחד בדוד אותם שמרתיחים

כשרות. של חשש כל בלי חמים מים לקבל
ויתר  – האסירים לכל הניתנות ההנחות אחת על

היום־יומי. הטיול והיא: הרבי,
רבע  למשך לטיול האסירים מוציאים יום כל
ה"שפאלרקי"! הסוהר בית בחצר טייל לא מי שעה.
סוחרים  דין, עורכי מפורסמים, רופאים מדע, אנשי
קבוע  זמן אין וצעירים. זקנים פועלים, גדולים,
בלבבות  האסירים יושבים יום כל אלה, לטיולים
לטיול, לצאת יקראו בו רגע לאותו ומחכים דופקים

חדשות. פנים ולראות צחה רוח קצת לשאוף
אלא  הטיול, בשעת לרגע  אף להתעכב אסור
עם  לשוחח גם ואסור שטח, אותו על ולצעוד לצעוד

אחד. אף
ונוקטים  תקיפים שעה באותה והשומרים
על  השערה כחוט אף מישהו עובר חריפים, בצעדים
במתנת  השומר ידי על הוא מתכבד הסוהר, בית חוקי

בעינים. חושך לו שנעשה ראויה יד
הללו. מהטיולים לאסירים אין רב  נחת

היום  בטיולים ומלהשתתף מלצאת ויתר והרבי
יומיים.

להליכתו  פרט – במאסר שבתו ימי משך כל
מתאו. הרבי יצא לא – לחקירות

את  יום כל רושם הרבי היה שלו תהלים ספר על

לחודש... השבוע... פרשת יום... היהודי: התאריך
זמן, פרקי מקבלים הג.פ.או. של הכלא במשטר
להם  שמייחסים מזו אחרת משמעות ושבוע יום

נורמלי. במצב הנמצאים אנשים
מלהשביע  רחוק היה הרבי של בריאותו מצב
בקשותיו  אחרי – אותו שביקר הרופא אולם רצון.
רצונו  למרות אולי קבע, – הרבי של והפצרותיו
להמשיך  מרשה מצבו כי לחץ, תחת אלא הפרטי

בכלא. להחזיקו
בפעם  לו הורשה מאסר, ימי תשעת אחרי

למשפחתו. אחדות מלים לכתוב הראשונה,
שה  כתב לו הרבי לשלוח וביקש טוב, מרגיש וא

שלו. השבת בגדי את
שלו  השבת בגדי את הרבי קיבל ששי וביום

ואבנטו.
השבת. בגדי את הרבי לבש שבת, לקראת בערב ,
בית  כותלי ונגוזו נעלמו כלאו, בית על מצבו, על שכח
בביתו, נמצא כאילו עצמו את הרגיש הרבי הסוהר,

חב"די. ובניגון ובקול בחגיגיות השבת את וקיבל
הצ'קיסטי  הסוהר בית ב"שפלרקה" אסיר לו יושב
אבנט, ענוד שלו, השבתיים המשי בגדי לבוש האיום,

דודי". "לכה ומזמר
המנעולים  הסוהר, בית כותלי ונגוזו נעלמו

והבריחים...
דודי  "לכה חסידית ונגינה אבנט, משי, של קפוטה

כלה". לקראת

***

לחקירתו  הרבי נקרא סיון, לחודש ואחד בעשרים
השניה.

חבל  ולקחו נכחו הרוסיים החוקרים על נוסף
ולולאוו. נחמנסון גם בחקירה ראשי

מכולם, יותר התנהגותו בגסות הצטיין לולאוו
היהודי. נחמנסון על גם ועלה

בור  היה לא גם השכלה, בעל היה נחמנסון
כצ'קיסט  תפקידו על שוכח וכשהיה היהדות, מידיעת

ועדינה. אנושית בצורה מתייחס היה
תרבות, ומכל מדעת נבער לולאוו היה לעומתו
והיא  לצ'יקה הצטרף נער עודנו ורתחן, כעסן

ובנערות. בגסות התנהג אופיו, את שעיצבה
כלל  ובדרך החוקר־השופט היה הרי הוא ברם,

החקירה. את – לולאוו – הוא ניהל
שאל  הרבי, נגד הטענות כל את מחדש גולל הוא
וחזר  והאשים החסידות, של מהותה אודות שוב

בקונטר־ריבולוציה. הרבי את והאשים
החוזרת  האשמה במיוחד לרבי. כאבו הדברים
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c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

והוא  הרבי את הדהימה כקונטר־ריבולוציונר ונשנית
תוכחה: בדברי רותח לב  מתוך לולאוו אל פנה

ידי  על לאנטישמיות מביא אתה זכור! לולאוו 
נגדי  יוצא אתה עלי. טופל שאתה ההאשמות
את  להוריד ברצוני שכאילו מזויפת בהאשמה
עלול  שזה כאלה ברגעים וזאת הסובייטית, הממשלה

על  שנאה רק מביא אתה בך! חזור בלב . שנאה לעורר
האנטישמיות. בהפצת עוזר אתה יהודים,

גסה  צחוק כשבת האזין ולולאוו שתק נחמנסון
פניו. על נסוכה

קלטו  סיגריות בדילי ומספר לתאו, הוחזר הרבי
חקירה. מאותה הקשים רישומיו את

zihiiaeqd diqexa yhiee`aeiln iaxd ly eixeqi

•
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11

12

ycew zexb`

פ"ג  אלול י"ד א' ב"ה

דאן  ראסטוב

מוה"ר  אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' שלמה

וברכה. שלום

בברכת  לברכו הנני לח"ז, מד' מכתבו על במענה

יקבל  כי לבבו יחזק השי"ת שי', בנו חתונת בעד מז"ט,

ומצות  התורה בקיום שלמה, שמים מלכות עול עליו

יבנה  אשר בעזרו יהיו אבות זכות לתורה. עתים ולקבוע

בדור  מאושרים ויהיו והמצוה, הדת יסודי על בישראל בית

נחת  רוב זרעו ובכל בהם לראות ויזכה יבורך, ישרים

בגו"ר.

בכוח"ט. ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•
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3

4
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10

11

12

13

ipy ,oey`x - e - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àøàå úùøô
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´
íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 860 'nr b jxk zegiyÎihewl)

('zexywzd'

˙B·‡‰ Ï‡ :‡¯‡Â(רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י מֹוסיף ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב יצחק ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אבֹות הּיּו ׁשהם מּׁשּום ּכיֿאם מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו האבֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´
:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

æèúä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçéúä÷ éðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´§½̈
ìL úä÷ éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîrL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯

ìLe:äðL úàîe íéLèééLeîe éìçî éøøî éðáe §¦²§©−¨¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®
à:íúãìúì éålä úçtLî älë-úà íøîr çwiå ¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤

-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤
ìLe òáL íøîr éiç éðLe äLî:äðL úàîe íéL ¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìûéfr éðáe §¥−¦§®̈¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®
:éøúñå ïôöìàå ìàLéîâë-úà ïøäà çwiå ¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤

äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr-úa òáLéìà¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®
-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨−̈§¤

:øîúéàãëóñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe ¦«¨¨«§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®
:éçøwä úçtLî älàäë-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå ¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©

ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì̧¦§³«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®
:íúçtLîì íiåìä úBáà éLàø älàåëàeä ¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬

-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤
:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éðaæëíä §¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À

-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éðaçëéäéå §¥«¦§¨¥−¦¦§®̈¦¬¤−§©«£«Ÿ©§¦À

:íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéañ §¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה  מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

על  מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

הּנקראים  ּומלכּות, אנּפין זעיר (ּכיחּוד ּביֹותר נעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָיחּודים

ּבעֹולם  אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי נאסרּו, ולכן ואחֹות), ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאח

(והאּסּור  מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ּוכדגמת נזק, לגרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻעלּול

מּתן  לפני א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, לכּלם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּוא

ׁשּמסּגל  למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, יחּודים ׁשּנאסרּו לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻּתֹורה,

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ואדרּבה, אּלּו; נעלים אֹורֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָלקּבל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב טבת יום השלישי שהוכפל בו כי טוב, בבשורה הטובה...

בזה  מוסיף  בודאי  ואשר  המעינות  הפצת  ובעיקר  והפצתה  היהדות  בהחזקת  פעולתו  וזכות 

מזמן לזמן, מתאים לנתינת כח בזה מציווי תורתנו תורת חיים, דמעלין בקדש, תעמוד לו ולכאו"א 

מב"ב שי' להוספה בברכת השי"ת בגו"ר.

וכהתחלת פרשת שבוע זה, בפרוש ושמי ה', מדת אמיתית שלי שענין הוי' ואמת להבריח מן 

הקצה אל הקצה ובלי שינוים מקצה העליון )תכלית הרוחניות( ועד לקצה התחתון )תכלית הגשמיות(.

בטח יצוין בק"ק דכת"ר יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל באופן המתאים,

השינוי  על  העיר  שלא  ולפלא  א(.  )יט,  ברכות  הגליון  על  הנדפס  ראה   - מתחטא  בלי  לכתבו 

במס' תענית עצמה - בין פרש"י שבמשנה לזה שבגמרא! וראה שה"ג לחיד"א מע' רש"י א( די"א דהפי' 

לתענית אינו מרש"י. ב( דכמה מהדורות היו בפרש"י.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.



רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

והוא  הרבי את הדהימה כקונטר־ריבולוציונר ונשנית
תוכחה: בדברי רותח לב  מתוך לולאוו אל פנה

ידי  על לאנטישמיות מביא אתה זכור! לולאוו 
נגדי  יוצא אתה עלי. טופל שאתה ההאשמות
את  להוריד ברצוני שכאילו מזויפת בהאשמה
עלול  שזה כאלה ברגעים וזאת הסובייטית, הממשלה

על  שנאה רק מביא אתה בך! חזור בלב . שנאה לעורר
האנטישמיות. בהפצת עוזר אתה יהודים,

גסה  צחוק כשבת האזין ולולאוו שתק נחמנסון
פניו. על נסוכה

קלטו  סיגריות בדילי ומספר לתאו, הוחזר הרבי
חקירה. מאותה הקשים רישומיו את
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ycew zexb`

פ"ג  אלול י"ד א' ב"ה

דאן  ראסטוב

מוה"ר  אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' שלמה

וברכה. שלום

בברכת  לברכו הנני לח"ז, מד' מכתבו על במענה

יקבל  כי לבבו יחזק השי"ת שי', בנו חתונת בעד מז"ט,

ומצות  התורה בקיום שלמה, שמים מלכות עול עליו

יבנה  אשר בעזרו יהיו אבות זכות לתורה. עתים ולקבוע

בדור  מאושרים ויהיו והמצוה, הדת יסודי על בישראל בית

נחת  רוב זרעו ובכל בהם לראות ויזכה יבורך, ישרים

בגו"ר.

בכוח"ט. ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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àøàå úùøô
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´
íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 860 'nr b jxk zegiyÎihewl)

('zexywzd'

˙B·‡‰ Ï‡ :‡¯‡Â(רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י מֹוסיף ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב יצחק ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אבֹות הּיּו ׁשהם מּׁשּום ּכיֿאם מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו האבֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´
:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

æèúä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçéúä÷ éðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´§½̈
ìL úä÷ éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîrL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯

ìLe:äðL úàîe íéLèééLeîe éìçî éøøî éðáe §¦²§©−¨¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®
à:íúãìúì éålä úçtLî älë-úà íøîr çwiå ¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤

-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤
ìLe òáL íøîr éiç éðLe äLî:äðL úàîe íéL ¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìûéfr éðáe §¥−¦§®̈¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®
:éøúñå ïôöìàå ìàLéîâë-úà ïøäà çwiå ¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤

äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr-úa òáLéìà¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®
-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨−̈§¤

:øîúéàãëóñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe ¦«¨¨«§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®
:éçøwä úçtLî älàäë-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå ¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©

ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì̧¦§³«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®
:íúçtLîì íiåìä úBáà éLàø älàåëàeä ¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬

-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤
:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éðaæëíä §¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À

-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éðaçëéäéå §¥«¦§¨¥−¦¦§®̈¦¬¤−§©«£«Ÿ©§¦À

:íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéañ §¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה  מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

על  מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

הּנקראים  ּומלכּות, אנּפין זעיר (ּכיחּוד ּביֹותר נעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָיחּודים

ּבעֹולם  אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי נאסרּו, ולכן ואחֹות), ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאח

(והאּסּור  מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ּוכדגמת נזק, לגרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻעלּול

מּתן  לפני א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, לכּלם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּוא

ׁשּמסּגל  למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, יחּודים ׁשּנאסרּו לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻּתֹורה,

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ואדרּבה, אּלּו; נעלים אֹורֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָלקּבל
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éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®
éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−

éìà øác:Eìéðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ
éàå íéúôN ìør:ärøt éìà òîLé Cô £©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

æàézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéýìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé Eáøaãú äzà §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½

éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà-ìà øaãé E ¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤
:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlLå äòøtâéðàå ©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬

-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBîãäòøt íëìà òîLé-àìå «§©−§¤¬¤¦§¨«¦§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ

éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà ézúðå§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énr-úà¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

:íéìãbäéúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬
ìûøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−

:íëBzîåýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk íúàæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe Ÿ−̈¥¬¨«¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ

ìL-ïa:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLe Lô ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr el zegiy ihewl)

‰L˜‡ È‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆
È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹיׁש

ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומּדּוע לֹומר,Ï‡¯NÈאלקים; ויׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומּובן  יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא העֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות הּוא ּומארע מארע ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף

לבני  ּביחס נֹוספת מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָיׂשראל.

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékúôBî íëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®

-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«
:ïépúì éäé äòøôéäòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ

-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«

àéeNriå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸

:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâáéeëéìLiå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ
ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ

:íúhî-úàâéíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:ýåýé øac øLàkñãéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ì ïàî äòøt áì ãák:írä çlLåè-ìà Cì ¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«¥´¤
Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéaæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå §¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLéðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦

:äk-ãr zrîL-àì äpäå øaãnaæéøîà äk ©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

íãì:çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå §¨«§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðå:øàéä-ïî íéî úBzLñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
| íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

:íéðáàáe íéöráeëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦
ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöîáëíäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéâëBaì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå §Ÿ̈«©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−
:úàæì-íbãëøàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ©¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ

ì íéîì eìëé àì ék úBzL:øàéä éîénî úzL ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ
äë-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤

:øàéäôåëäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå ©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ
åéìà zøîàåénr-úà çlL ýåýé øîà äk §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−

:éðãáréåæëì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLó §©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²

iyy ,iying - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íércøôöa Eìeáb-ìk-úàçëøàéä õøLå ¤¨§«§−©«§©§§¦«§¨©´©§Ÿ»
EákLî øãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬¦§¨«§−

éãár úéááe Eúhî-ìråéøepúáe Enráe EE §©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½§©¤−
éúBøàLîáe:Eèëéãár-ìëáe Enráe äëáeE §¦§£¤«§¨¬§©§−§¨£¨¤®

:íércøôöä eìréçàäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£−©«§©§§¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼
úøäpä-ìr Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ
íércøôöä-úà ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−

:íéøöî õøà-ìráéîéî ìr Bãé-úà ïøäà èiå ©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´
:íéøöî õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî¦§®̈¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

â-úà eìriå íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìr íércøôöäãäòøô àø÷iå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¦§¸̈©§¹Ÿ

øñéå ýåýé-ìà eøézrä øîàiå ïøäàìe äLîì§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ
írä-úà äçlLàå énrîe épnî íércøôöä©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈

:ýåýéì eçaæéåäøàtúä äòøôì äLî øîàiå §¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´
éãárìå Eì øézrà | éúîì éìrEnrìe E ¨©¼§¨©´©§¦´§À§©«£¨¤¸Æ§©§½

ézaîe Enî íércøôöä úéøëäìøàéa ÷ø E §©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ
:äðøàMzåïrîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©

:eðéýìû ýåýék ïéà-ék òãz¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…
‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּצב

ׁשני  ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰¯Ôּתנאים. ‰hÓ להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב. הּכהן. ּכאהרן יׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁL¯חדּור ¯Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו זאת לעׂשֹות יׁש ¿«¬∆«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ְְְְִִַַַֹולא

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî øáãk¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéíøîç íúà eøaöiå ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´

:õøàä Làázå íøîçàéäúéä ék äòøt àøiå ¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ

øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−
:ýåýé øacñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¤¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ

õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨®̈¤
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåâéèiå ïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á

iå eähîá Bãé-úà ïøäàéäzå õøàä øôr-úà C ©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´¨½̈¤©§¦Æ
íépë äéä õøàä øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−

:íéøöî õøà-ìëaãéíénèøçä ïë-eNriå §¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥̧©«©§ª¦¯
éäzå eìëé àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ

:äîäaáe íãàa ípkäåè-ìà ínèøçä eøîàiå ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤
äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ

òîL-àìå:ýåýé øac øLàk íäìàñæèøîàiå §Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©
éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²

ézááe-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤
:äéìr íä-øLà äîãàä íâå áøräçééúéìôäå ¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á

äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨
ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL-úBéä ézìáì§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימּיּות ואף ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו ¯‡i‰אצלֹו הּתֹורה עניני את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמּמׁש.

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàäëãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéaíéøöî ¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦
:áørä éðtî õøàä úçMzàëäòøô àø÷iå ¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ

íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−
:õøàaáëék ïk úBNrì ïBëð àì äLî øîàiå ¨¨«¤©´Ÿ¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ



רלי iriax ,iyily - f - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®
éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−

éìà øác:Eìéðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ
éàå íéúôN ìør:ärøt éìà òîLé Cô £©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

æàézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéýìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé Eáøaãú äzà §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½

éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà-ìà øaãé E ¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤
:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlLå äòøtâéðàå ©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬

-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBîãäòøt íëìà òîLé-àìå «§©−§¤¬¤¦§¨«¦§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ

éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà ézúðå§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énr-úà¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

:íéìãbäéúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬
ìûøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−

:íëBzîåýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk íúàæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe Ÿ−̈¥¬¨«¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ

ìL-ïa:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLe Lô ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr el zegiy ihewl)

‰L˜‡ È‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆
È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹיׁש

ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומּדּוע לֹומר,Ï‡¯NÈאלקים; ויׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומּובן  יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא העֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות הּוא ּומארע מארע ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף

לבני  ּביחס נֹוספת מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָיׂשראל.

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékúôBî íëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®

-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«
:ïépúì éäé äòøôéäòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ

-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«

àéeNriå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸

:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâáéeëéìLiå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ
ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ

:íúhî-úàâéíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:ýåýé øac øLàkñãéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ì ïàî äòøt áì ãák:írä çlLåè-ìà Cì ¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«¥´¤
Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéaæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå §¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLéðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦

:äk-ãr zrîL-àì äpäå øaãnaæéøîà äk ©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

íãì:çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå §¨«§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðå:øàéä-ïî íéî úBzLñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
| íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

:íéðáàáe íéöráeëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦
ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöîáëíäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéâëBaì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå §Ÿ̈«©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−
:úàæì-íbãëøàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ©¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ

ì íéîì eìëé àì ék úBzL:øàéä éîénî úzL ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ
äë-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤

:øàéäôåëäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå ©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ
åéìà zøîàåénr-úà çlL ýåýé øîà äk §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−

:éðãáréåæëì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLó §©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²

iyy ,iying - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íércøôöa Eìeáb-ìk-úàçëøàéä õøLå ¤¨§«§−©«§©§§¦«§¨©´©§Ÿ»
EákLî øãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬¦§¨«§−

éãár úéááe Eúhî-ìråéøepúáe Enráe EE §©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½§©¤−
éúBøàLîáe:Eèëéãár-ìëáe Enráe äëáeE §¦§£¤«§¨¬§©§−§¨£¨¤®

:íércøôöä eìréçàäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£−©«§©§§¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼
úøäpä-ìr Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ
íércøôöä-úà ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−

:íéøöî õøà-ìráéîéî ìr Bãé-úà ïøäà èiå ©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´
:íéøöî õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî¦§®̈¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

â-úà eìriå íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìr íércøôöäãäòøô àø÷iå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¦§¸̈©§¹Ÿ

øñéå ýåýé-ìà eøézrä øîàiå ïøäàìe äLîì§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ
írä-úà äçlLàå énrîe épnî íércøôöä©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈

:ýåýéì eçaæéåäøàtúä äòøôì äLî øîàiå §¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´
éãárìå Eì øézrà | éúîì éìrEnrìe E ¨©¼§¨©´©§¦´§À§©«£¨¤¸Æ§©§½

ézaîe Enî íércøôöä úéøëäìøàéa ÷ø E §©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ
:äðøàMzåïrîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©

:eðéýìû ýåýék ïéà-ék òãz¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…
‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּצב

ׁשני  ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰¯Ôּתנאים. ‰hÓ להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב. הּכהן. ּכאהרן יׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁL¯חדּור ¯Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו זאת לעׂשֹות יׁש ¿«¬∆«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ְְְְִִַַַֹולא

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî øáãk¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéíøîç íúà eøaöiå ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´

:õøàä Làázå íøîçàéäúéä ék äòøt àøiå ¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ

øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−
:ýåýé øacñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¤¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ

õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨®̈¤
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåâéèiå ïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á

iå eähîá Bãé-úà ïøäàéäzå õøàä øôr-úà C ©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´¨½̈¤©§¦Æ
íépë äéä õøàä øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−

:íéøöî õøà-ìëaãéíénèøçä ïë-eNriå §¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥̧©«©§ª¦¯
éäzå eìëé àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ

:äîäaáe íãàa ípkäåè-ìà ínèøçä eøîàiå ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤
äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ

òîL-àìå:ýåýé øac øLàk íäìàñæèøîàiå §Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©
éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²

ézááe-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤
:äéìr íä-øLà äîãàä íâå áøräçééúéìôäå ¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á

äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨
ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL-úBéä ézìáì§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימּיּות ואף ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו ¯‡i‰אצלֹו הּתֹורה עניני את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמּמׁש.

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàäëãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéaíéøöî ¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦
:áørä éðtî õøàä úçMzàëäòøô àø÷iå ¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ

íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−
:õøàaáëék ïk úBNrì ïBëð àì äLî øîàiå ¨¨«¤©´Ÿ¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ



iriayרלב - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaæð ïä eðéýìû ýåýéì çaæð íéøöî úárBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º
:eðì÷ñé àìå íäéðérì íéøöî úárBz-úà¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

âëìL CøcúLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìûãëäòøt øîàiå ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ

íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà̈«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãraäëCnrî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ
åéãárî äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬
ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe¥«©−¨®̈©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ

:ýåýéì çaæì írä-úà çlLåëírî äLî àöiå ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´
:ýåýé-ìà øzriå äòøtæëøáãk ýåýé Nriå ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ
:ãçà øàLðçëírta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¦§©−¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©

:írä-úà çlL àìå úàfäôèàýåýé øîàiå ©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáréå énr-úà çlL íéøárä éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

áì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBrå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
âð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpääãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½

øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça íéñeqa©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤
:ãàî ãákãïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå ¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−

øác ìûøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î: ¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«
äýåýé äNré øçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²

:õøàa äfä øácäåäfä øácä-úà ýåýé Nriå ©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî-éðá ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«

:ãçà úî-àì ìûøNéæäpäå äòøt çìLiå ¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À
áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´

:írä-úà çlL àìå äòøtôçýåýé øîàiå ©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½
:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ

èäéäå íéøöî õøà-ìk ìr ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧
ì äîäaä-ìrå íãàä-ìrúòaráà çøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëaéïLákä çét-úà eç÷iå §¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º¤¦´©©¦§À̈
äîéîMä äLî Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−©¨®̈§¨

:äîäaáe íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈©§¥¨«
àééðtî äLî éðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´

:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦
áéíäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®

:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñâéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ
íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½

çlL:éðãáréå énr-úàãéúàfä írta | ék ©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©©ÀŸ
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðàE £¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åè-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤

:õøàä-ïî ãçkzå øáca Enræèøeára íìeàå ©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬
ézãîrä úàæïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©

:õøàä-ìëa éîL øtñ©¥¬§¦−§¨¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, «ƒ¿«≈«¿…
ּׁשהּיצר  מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. מּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ׁשטּות עֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'

ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ּבכ חפץ אינֹו עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצד

מּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממּלא והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון רצֹון, ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBr«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧

-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©
:äzrèéð÷î-úà ærä çìL äzrå-ìk úàå E ¨«¨§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨

-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì øLà£¤¬§−©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤
íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá àöné¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²

:eúîå ãøaäëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ©¨−̈¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

:íézaäàëýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®
:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriåô ©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©

xihtn - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
õøàa äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤

:íéøöîâëíéîMä-ìr eähî-úà äLî èiå ¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼
äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨

:íéøöî õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiåãëãøá éäéå ©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤¦§¨«¦©§¦´¨½̈
øLà ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â
äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬

:éBâìäëiåúà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C §«©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ
-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa øLà-ìk̈£¤´©¨¤½¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨
äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkä äãOä áNr¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−

:øaLåëìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø ¦¥«©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®
:ãøa äéä àìæëäLîì àø÷iå äòøt çìLiå ¬Ÿ¨−̈¨¨«©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´

ýåýé írtä éúàèç íäìà øîàiå ïøäàìe§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ
:íérLøä énrå éðàå ÷écväçë-ìà eøézrä ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤

äçlLàå ãøáe íéýìû úì÷ úéäî áøå ýåýé§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´
:ãîrì ïeôñú àìå íëúàèëäLî åéìà øîàiå ¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½

ýåýé-ìà étk-úà Nøôà øérä-úà éúàök§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®
ïrîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©

:õøàä ýåýéì ék òãzìéãárå äzàåézrãé E ¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤§©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦
:íéýìû ýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

àìáéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìráb äzLtäåáìekð àì úîqkäå ähçäå §©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®
äpä úìéôà ék:âìäòøt írî äLî àöiå ¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ

úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäåãìäòøt àøiå §©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ

àèçì óñiå úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ
:åéãárå àeä Baì ãaëiåäìäòøt áì ÷æçiå ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ

ýåýé øac øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:äLî-ãéattt §©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»
„¯a ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע ‰a¯„הּׁשני CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות סּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

ׁשל  האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ּופנימּיּותּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

מקֹום  לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם עצמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָאהבת

ַַלּזּולת.

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéåéøa.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîâìNøôiå øérä-úà äòøt írî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ
øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈

:äöøà Czð-àìãìøènä ìãç-ék äòøt àøiå «Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯
àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬

:åéãáråäìéða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå ©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk ìûøNéttt ¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥



רלג iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaæð ïä eðéýìû ýåýéì çaæð íéøöî úárBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º
:eðì÷ñé àìå íäéðérì íéøöî úárBz-úà¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

âëìL CøcúLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìûãëäòøt øîàiå ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ

íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà̈«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãraäëCnrî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ
åéãárî äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬
ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe¥«©−¨®̈©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ

:ýåýéì çaæì írä-úà çlLåëírî äLî àöiå ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´
:ýåýé-ìà øzriå äòøtæëøáãk ýåýé Nriå ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ
:ãçà øàLðçëírta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¦§©−¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©

:írä-úà çlL àìå úàfäôèàýåýé øîàiå ©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáréå énr-úà çlL íéøárä éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

áì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBrå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
âð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpääãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½

øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça íéñeqa©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤
:ãàî ãákãïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå ¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−

øác ìûøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î: ¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«
äýåýé äNré øçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²

:õøàa äfä øácäåäfä øácä-úà ýåýé Nriå ©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî-éðá ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«
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ּׁשהּיצר  מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. מּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ׁשטּות עֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'

ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ּבכ חפץ אינֹו עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצד

מּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממּלא והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון רצֹון, ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBr«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧

-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©
:äzrèéð÷î-úà ærä çìL äzrå-ìk úàå E ¨«¨§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨

-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì øLà£¤¬§−©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤
íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá àöné¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²

:eúîå ãøaäëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ©¨−̈¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

:íézaäàëýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®
:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriåô ©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©

xihtn - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
õøàa äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤

:íéøöîâëíéîMä-ìr eähî-úà äLî èiå ¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼
äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨

:íéøöî õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiåãëãøá éäéå ©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤¦§¨«¦©§¦´¨½̈
øLà ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â
äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬

:éBâìäëiåúà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C §«©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ
-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa øLà-ìk̈£¤´©¨¤½¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨
äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkä äãOä áNr¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−

:øaLåëìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø ¦¥«©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®
:ãøa äéä àìæëäLîì àø÷iå äòøt çìLiå ¬Ÿ¨−̈¨¨«©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´

ýåýé írtä éúàèç íäìà øîàiå ïøäàìe§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ
:íérLøä énrå éðàå ÷écväçë-ìà eøézrä ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤

äçlLàå ãøáe íéýìû úì÷ úéäî áøå ýåýé§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´
:ãîrì ïeôñú àìå íëúàèëäLî åéìà øîàiå ¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½

ýåýé-ìà étk-úà Nøôà øérä-úà éúàök§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®
ïrîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©

:õøàä ýåýéì ék òãzìéãárå äzàåézrãé E ¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤§©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦
:íéýìû ýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

àìáéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìráb äzLtäåáìekð àì úîqkäå ähçäå §©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®
äpä úìéôà ék:âìäòøt írî äLî àöiå ¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ

úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäåãìäòøt àøiå §©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ

àèçì óñiå úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ
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„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»
„¯a ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע ‰a¯„הּׁשני CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות סּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

ׁשל  האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ּופנימּיּותּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

מקֹום  לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם עצמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָאהבת

ַַלּזּולת.
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:ýåýé éðãà éðà ék eòãéåæéïBLàøa äðL òáLå íéøNra éäéå §¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ¨½̈¨«¦−
:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàaçéïaíãà- §¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈

øö-ìà äìBãb äãár Bìéç-úà ãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧¤¥¹£Ÿ̈³§¨Æ¤½Ÿ
Bìéçìe Bì äéä-àì øëNå äèeøî óúk-ìëå çø÷î Làø-ìk̈´Ÿª§½̈§¨¨¥−§¨®§Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ

:äéìr ãár-øLà äãárä-ìr øvîèééðãà øîà äk ïëì ¦½Ÿ©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´
íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé¡Ÿ¦½¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦
:Bìéçì øëN äúéäå dfa ææáe dììL ììLå dðîä àNðå§¨¨̧£Ÿ¹̈§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈§¨«§¨¬¨−̈§¥«

ëeNr øLà íéøöî õøà-úà Bì ézúð da ãár-øLà Búlrt§ª¨Æ£¤¨´©½̈¨©¬¦−¤¤´¤¦§¨®¦£¤Æ¨´
é éðãà íàð éìýåý:àëìàøNé úéáì ïø÷ çéîöà àeää íBia ¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©´©À©§¦³©¤̧¤Æ§¥´¦§¨¥½

`xenl iy
,áLú.úáMéî äéäz àìå(ãé,ñBøút õøààeä ïàëå ,íéøöîa íB÷î íL ¥¥§Ÿ¦§¤§ª¤¤¤¤©§¥¨§¦§©¦§¨

.íéøöîì éepk,íúøeëî.ízãìBî(æè,ïåò øékæî çèáîìøékænä ïBçháì ¦§¦§©¦§¨¨©§¨§¦§¨©§¦¨Ÿ§¦¨©©§¦

.'äa eçèa àìå íäéøçà íéðBt eéäL äna ìàøNé ïåò(æéòáLå íéøNòa £Ÿ¦§¨¥©¤¤¨¦©£¥¤§Ÿ¨§©§¤§¦¨¤©
,äðLøvðãëeáð úeëìîì.("mlFr xcq"A aEzM KM),Lãçì ãçàa ïBLàøa ¨¨§©§§©§¤©¨¨§¥¤¨¨¦§¤¨©Ÿ¤

.ïñéða ãçàa(çéäìBãâ äãBáò §¤¨§¦¨£¨§¨
,øö ìà.øö úà ùaëé àeäL éúéevL ¤Ÿ¤¦¦¦¤¦§Ÿ¤Ÿ

óúk ìëå çø÷î Làø ìk̈Ÿª§¨§¨¨¥
,äèeøîíéðáàä àOî çøhî §¨¦Ÿ©©¨¨£¨¦

ìòå íäéLàø ìò eàNpL ,úBøBwäå§©¤¨§©¨¥¤§©

.íäéôúkãáò øLà äãBáòä ìò ¦§¥¤©¨£¨£¤¨©
,äéìòììL íL eàöî àì ,øîBìk ¨¤¨§©Ÿ¨§¨¨¨

ìL äãBáòä éåL Cøòì òébä BéåML¤¨§¦¦©§¥¤Ÿ¦¨£¨¤

LákLk ék .øéòä ìò eøvL Bìéç¥¤¨©¨¦¦§¤¨©

øéòä ìò íiä àa øö úà øvðãëeáð§©§¤©¤Ÿ¨©¨©¨¦

äéìò øæâð ék ,ììMä ìk úà óèLå§¨©¤¨©¨¨¦¦§©¨¤¨

.dLeëø úàå äéLðà úà íiä óèLiL¤¦§Ÿ©¨¤£¨¤¨§¤§¨

(ë,éì eNò øLàíéiøöî eNòL £¤¨¦¤¨¦§¦¦

íúøæò úà eçéèáäL ízðòLîa äòø̈¨§¦§©§¨¤¦§¦¤¤§¨¨

.ìàøNéì(àë,àeää íBia,Bîk §¦§¨¥©©§

.àeää ïîfaúéáì ïø÷ çéîöà ©§©©©§¦©¤¤§¥
,ìàøNéúéáì äìLîî ïø÷ çéîöà ¦§¨¥©§¦©¤¤¤§¨¨§¥

Cìî LøBk ïBçöð éãé ìò àa äæå ,ìàøNé¦§¨¥§¤¨©§¥¦§¤¤¤

mixn zxhr
ék íéBbä ïéa eöeôé ÷ø úøçà äðéãîa ãçà íB÷îa eáMéúé àì íMîíéúéøæå ¦¨Ÿ¦§©§§¨¤¨¦§¦¨©¤¤©¨¥©¦¦§¥«¦¦−

:úBöøàaâéõwî ýåýé éðãà øîà äk ékóBqîäðL íéraøààìå ¨«£¨«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦¥º¦©§¨¦³¨¨Æ§Ÿ

ïîfä CBúa:änL eöôð-øLà íénrä-ïî íéøöî-úà õa÷àíéøöî §©§©£©¥´¤¦§©½¦¦¨«©¦−£¤¨¬Ÿ¨«¨¦§©¦

ç"é eøàLð ,äðL íéòaøàå Lîç Cìî àeäå øvðãëeáðì æ"ë úðLa äáøçð¤§§¨¦§©¦§©§¤©§¨©¨¥§©§¨¦¨¨¦§£

á"ë CãBøî ìéåà Cìî åéøçàå ,Búeëìîì§©§§©£¨¨©¡¦§©

'à úðLa ék ,äðL íéòaøà íä ,äðL̈¨¥©§¨¦¨¨¦¦§©

ìáì,ìàiðãì ñøt úàeáð äøîàð øvL §¥§©©¤¤§¨§©¨©§¨¦¥

ì íéìBbä eìéçúä æàîeCìî éîéa áeL ¥¨¦§¦©¦¨¦¥¤¤

.õa÷úäì eìéçúäå ,ñøtãéézáLå ¨©§¦§¦§¦§©¥§©§¦Æ
úeáL-úàìL éáMä éðaíéøöî ¤§´§¥©§¦¤¦§©½¦

ñøt Cìî ïBéLøaíúà éúáLäå §¦§¤¤¨©©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ
ñBøút õøàíéøöî õøàî àeä ¤´¤©§½¥¤¤¦§©¦

íúøeëî õøà-ìríúøeâîeéäå ©¤−¤§«¨®̈§¨¨§¨¬
:äìôL äëìîî íLåèïî −̈©§¨¨¬§¨¨«¦

øàMîäìôL äéäz úBëìînä- ¦§¨©©§¨Æ¦«§¤´§¨½̈
-ìr ãBò àOðúú-àìåíéBbä §«Ÿ¦§©¥¬−©©¦®

íézèrîäåäéLðà èéòîàézìáì §¦̧§©§¦½©§¦£¨¤¨§¦§¦−
úBãøìBLîì:íéBbaæèäzòî §¬¦§©¦«¥©¨

ìûøNé úéáì ãBò-äéäé àìå§´Ÿ¦«§¤Á§¥̧¦§¨¥³
íéøöîçèáîìøLà ïBçháìøékæî ¦§©¦§¦§¨Æ§¦¨£¤©§¦´

ïBrìàøNéíúBðôaíéðBt íäM äîa ¨½¦§¨¥¦§−̈§©¤¥¦

íäéøçàéãé ìò ,'äa íéçèBa íðéàå ©«£¥¤®§¥¨§¦©©§¥

Ckeòãéåìkäýåýé éðãà éðà ék ¨§¨´§½©Ÿ¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«
éãéa ìkäå:æéòáLå íéøNra éäéå §©Ÿ§¨¦©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ

äðLøvðãëeáð úeëìîìïBLàøa ¨½̈§©§§©§¤©¨«¦−
ïBLàøä Lãçaäéä Lãçì ãçàa ©Ÿ¤¨¦§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬

:øîàì éìà ýåýé-øáãúðLaL §©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¦§©

õøà úà Lák øvðãëeáð úeëìîì æ"ë§©§§©§¤©¨©¤¤¤

úeëìîì òáLå íéøNòa Leøéôe ,íéøöî¦§©¦¥§¤§¦¨¤©§©§

,äðL íéòaøà íúBà eìéçúä øvðãëeáð§©§¤©¦§¦¨©§¨¦¨¨

úeëìîì æ"ëaL áeúkä òéãBä ïëì̈¥¦©©¨¤§§©§

àöé íMîe ,íéøöî áøç äéä øvðãëeáð§©§¤©¨¨¨¥¦§©¦¦¨¨¨

ïBaLçä íìLð CãBøî ìéåà úBîaL eðì̈¤§¡¦§©¦§©©¤§

:ìéòì økæpkçéïaíãà- ©¦§¨§¥¤¨À̈
ãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧

çéøëäBìéç-úàãBáòìäãár ¦§¦©¤¥¹©££Ÿ̈³
øö-ìà äìBãbíéaø íéîé äéìò øeöì §¨Æ¤½Ÿ¨¨¤¨¨¦©¦

åLàø-ìkåéúBìéç éLðàçø÷î §¨´Ÿ©§¥¥¨ª§½̈
Làøä ìò eàNpL íéðáàä àOî çøhî çø÷ äNòðóúk-ìëåóúkä ìòL øBòäåäèeøîlç äéäðúBàOnä úàéNð áBøî ÷ãå LBìéçìe Bì äéä-àì øëNå ©£¨¥¥©¦Ÿ©©¨¨£¨¦¤¨§©¨Ÿ§¨¨¥−§¨¤©©¨¥§®̈¦§¨©¨§©¥§¦©©©¨§Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ

øvîäfaäå ììMäîäéìr ãár-øLà äãárä-ìräãBáòä éåL Cøòa da eàöî àì ék:èéøvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé éðãà øîà äk ïëì ¦½Ÿ¥©¨¨§©¦¨©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¦Ÿ¨§¨§¤¤§¦¨£¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬
dðîä àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìîìå íéãáòìúBçôLìLådfa ææáe dììL ììéçì äðzî ïzé Leëøä ìkBìéçì øëN äúéäåøBö úãBáò ìò: ¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧£Ÿ¹̈©£¨¦§¦§¨§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈¨¨§¦¥©¨¨©©¦§¨«§¨¬¨−̈§¥«©£©

ëøeáòada ãár-øLà BúlrtøBöaíéøöî õøà-úà Bì ézúðòøä éðtî ,øëNì íéøöî õøà Bì ïzà àìå åézçz äëìîî øàMz ÷ø dáéøçé àlL eðéä ©£§ª¨Æ£¤¨´©½̈§¨©¬¦−¤¤´¤¦§¨®¦©§¤Ÿ©£¦¨©¦¨¥©§¨¨©§¨§Ÿ¤¥¤¤¦§©¦§¨¨¦§¥¨©

éì eNr øLàìàøNé úéáì äð÷ úðòLî äéä øLàå éøBàé éì øîà øLà äìòîì øîàpL Bîk 'äa ãønLé éðãà íàðýåý:àëàeää íBiaäî ìò áñeî £¤Æ¨´¦½¤¨©©§¤¤¡©§©§¨£¤¨©¦§¦©£¤¨¨¦§¤¤¨¤§¥¦§¨¥§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©´©À¨©©

äðL íéòaøà õwî äìòîì øîàMEìe ìàøNé úéáì ïø÷ çéîöàìà÷æçéíëBúa ät-ïBçút ïzàúîi÷úî Eúàeáð eàøiLkeòãéåæàýåýé éðà-ék ¤¨©§©§¨¦¥©§¨¦¨¨©§¦³©¤̧¤Æ§¥´¦§¨¥½§²§¤§¥¤¥¬¦§«¤−§¨®§¤¦§§¨§¦§©¤¤§¨«§−¨¦£¦¬§Ÿ̈«
Bøîàîa ïîàð:(àë)¯ àeää íBiaék ,ìàøNé úéáì äìLîî ïø÷ çéîöà àeää íBia øîàå íéøöî úà õa÷à äðL íéòaøà õwî äìòîì øîàM äî ìò áñeî ¤¡¨§©£¨©©¨©©¤¨©§©§¨¦¥©§¨¦¨¨£©¥¤¦§©¦§¨©©©©§¦©¤¤¤§¨¨§¥¦§¨¥¦

`xenl iy
úà úBðáì ìéçúäìe Lãwä õøàì øæçì ìàøNéì ïúð àeäå ,ìáa úeëìî ìò ñøẗ©©©§¨¤§¨©§¦§¨¥©£Ÿ§¤¤©Ÿ¤§©§¦¦§¤

.Lc÷nä úéa,ät ïBçút ïzà Eìe,íçéëBäì ät ïBçút àäé ìà÷æçé Eì ¥©¦§¨§¤¥¦§¤§§¤§¥§¥¦§¤§¦¨

.úîi÷úî EúàeápL íúBàøa ,Eì eòîMé ílk ék,'ä éðà ék.éøîàîa ïîàð ¦ª¨¦¨§§¦§¨¤§¨§¦§©¤¤¦£¦¤¡¨§©£¨¦

mixn zxhr
ìa CBìî úðLa eîìLð äðL íéòaøàæ"ðáe ,äðL ä"î Cìî øvðãëeáð ék ,øvL ©§¨¦¨¨¦§§¦§©§¥§©©¦§©§¤©¨©¨¨§

Cìî Bða CãBøî ìéåà íéðL é"ç åéúBðMî eøàLð ïk íà ,íéøöî úà Lák Bëìîì§¨§¨©¤¦§©¦¦¥¦§£¦§¨¨¦¡¦§©§¨©

äæì äúìò äðBLàøä äðMä ék åéáà úeëìîa úçà äðL äòìáðL àlà íéðL â"ë¨¦¤¨¤¦§§¨¨¨©©§©§¨¦¦©¨¨¨¦¨¨§¨§¤

ìa Cìîe CãBøî ìéåà únL íBéa äðL íéòaøà eîìLð éøä äæìeäøîàð æàå øvàL §¤£¥¦§§©§¨¦¨¨§¤¥¡¦§©¨©¥§©©§¨¤¤§¨

ìáì äãç úðLa :øîàpL Bîk ñøt ïBçöð úàeáð ìàiðãìïø÷ úçéîö äúéä ìáa ìò ñøt úàéa úàeáðe ,øîàé ñøt ìòå (æ ìàéðã) áãì äéîc 'åëå eøàå 'åëå øvàL §¨¦¥§©¦§¨©§¤¤¡©¦§©£¨§¥§©©©£¨§¨§Ÿ§©¨©¥¨¥§©¦©¨©©¨¤¨§¨§¦©¤¤

ét çBzôì ìëez æà :øîBì äöBø ¯ ïzà Eìe .ìáa ãé úçzî éLôç eàöé ñøt ïBçöð éãé ìò ék ìàøNé úéáìEúàeápL íúBàøa Eì eòîLé æà ék Ealî íb íçéëBäì E §¥¦§¨¥¦©§¥¦§¨©¨§¨§¦¦©©©¨¤§¤¥¤©¨©¦§©¦§¦¨©¦¦§¦¨¦§§§¦§¨¤§¨§

:Bøîàîa ïîàð 'ä éðàL eòãé æàå ¯ eòãéå .úîi÷úî¦§©¤¤§¨§§¨¥§¤£¦¤¡¨§©£¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.1 wlge zFwc 15 xwFAA 11 drW iWilW mFi :clFnd©¨§¦¦¨¨©¤©§¥¤
.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiA ,haW Wcg W`xŸŸ¤§¨©¨§¦¦©¨¨¥§¨



רלז

íéúéøæå íéBba íéøöî-úà éúöôäå©«£¦Ÿ¦³¤¦§©¸¦Æ©¦½§¥«¦¦−
:úBöøàaâéýåýé éðãà øîà äk ék ¨«£¨«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®

íéøöî-úà õa÷à äðL íéraøà õwî¦¥º©§¨¦³¨¨Æ£©¥´¤¦§©½¦
:änL eöôð-øLà íénrä-ïîãéézáLå ¦¨«©¦−£¤¨¬Ÿ¨«¨§©§¦Æ

õøà íúà éúáLäå íéøöî úeáL-úà¤§´¦§©½¦©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤
íL eéäå íúøeëî õøà-ìr ñBøút©§½©¤−¤§«¨¨®§¨¬−̈

:äìôL äëìîîåèúBëìînä-ïî ©§¨¨¬§¨¨«¦©©§¨Æ
-ìr ãBò àOðúú-àìå äìôL äéäz¦«§¤´§¨½̈§«Ÿ¦§©¥¬−©
úBãø ézìáì íézèrîäå íéBbä©¦®§¦̧§©§¦½§¦§¦−§¬

:íéBbaæèìûøNé úéáì ãBò-äéäé àìå ©¦«§´Ÿ¦«§¤Á§¥̧¦§¨¥³
íäéøçà íúBðôa ïBr øékæî çèáîì§¦§¨Æ©§¦´¨½¦§−̈©«£¥¤®

:ýåýé éðãà éðà ék eòãéåæéïBLàøa äðL òáLå íéøNra éäéå §¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ¨½̈¨«¦−
:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàaçéïaíãà- §¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈

øö-ìà äìBãb äãár Bìéç-úà ãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧¤¥¹£Ÿ̈³§¨Æ¤½Ÿ
Bìéçìe Bì äéä-àì øëNå äèeøî óúk-ìëå çø÷î Làø-ìk̈´Ÿª§½̈§¨¨¥−§¨®§Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ

:äéìr ãár-øLà äãárä-ìr øvîèééðãà øîà äk ïëì ¦½Ÿ©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´
íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé¡Ÿ¦½¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦
:Bìéçì øëN äúéäå dfa ææáe dììL ììLå dðîä àNðå§¨¨̧£Ÿ¹̈§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈§¨«§¨¬¨−̈§¥«

ëeNr øLà íéøöî õøà-úà Bì ézúð da ãár-øLà Búlrt§ª¨Æ£¤¨´©½̈¨©¬¦−¤¤´¤¦§¨®¦£¤Æ¨´
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.ïñéða ãçàa(çéäìBãâ äãBáò §¤¨§¦¨£¨§¨
,øö ìà.øö úà ùaëé àeäL éúéevL ¤Ÿ¤¦¦¦¤¦§Ÿ¤Ÿ

óúk ìëå çø÷î Làø ìk̈Ÿª§¨§¨¨¥
,äèeøîíéðáàä àOî çøhî §¨¦Ÿ©©¨¨£¨¦

ìòå íäéLàø ìò eàNpL ,úBøBwäå§©¤¨§©¨¥¤§©

.íäéôúkãáò øLà äãBáòä ìò ¦§¥¤©¨£¨£¤¨©
,äéìòììL íL eàöî àì ,øîBìk ¨¤¨§©Ÿ¨§¨¨¨

ìL äãBáòä éåL Cøòì òébä BéåML¤¨§¦¦©§¥¤Ÿ¦¨£¨¤

LákLk ék .øéòä ìò eøvL Bìéç¥¤¨©¨¦¦§¤¨©

øéòä ìò íiä àa øö úà øvðãëeáð§©§¤©¤Ÿ¨©¨©¨¦

äéìò øæâð ék ,ììMä ìk úà óèLå§¨©¤¨©¨¨¦¦§©¨¤¨

.dLeëø úàå äéLðà úà íiä óèLiL¤¦§Ÿ©¨¤£¨¤¨§¤§¨

(ë,éì eNò øLàíéiøöî eNòL £¤¨¦¤¨¦§¦¦

íúøæò úà eçéèáäL ízðòLîa äòø̈¨§¦§©§¨¤¦§¦¤¤§¨¨

.ìàøNéì(àë,àeää íBia,Bîk §¦§¨¥©©§

.àeää ïîfaúéáì ïø÷ çéîöà ©§©©©§¦©¤¤§¥
,ìàøNéúéáì äìLîî ïø÷ çéîöà ¦§¨¥©§¦©¤¤¤§¨¨§¥
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mixn zxhr
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:úBöøàaâéõwî ýåýé éðãà øîà äk ékóBqîäðL íéraøààìå ¨«£¨«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦¥º¦©§¨¦³¨¨Æ§Ÿ

ïîfä CBúa:änL eöôð-øLà íénrä-ïî íéøöî-úà õa÷àíéøöî §©§©£©¥´¤¦§©½¦¦¨«©¦−£¤¨¬Ÿ¨«¨¦§©¦
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,äðL íéòaøà íúBà eìéçúä øvðãëeáð§©§¤©¦§¦¨©§¨¦¨¨
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çéøëäBìéç-úàãBáòìäãár ¦§¦©¤¥¹©££Ÿ̈³
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`xenl iy
úà úBðáì ìéçúäìe Lãwä õøàì øæçì ìàøNéì ïúð àeäå ,ìáa úeëìî ìò ñøẗ©©©§¨¤§¨©§¦§¨¥©£Ÿ§¤¤©Ÿ¤§©§¦¦§¤
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לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:416:408:378:389:139:1310:0610:0716:5717:0217:2517:3016:4117:41באר שבע )ח(

6:436:428:378:389:149:1410:0610:0816:5617:0117:2117:2616:3017:37חיפה )ח(

6:406:398:358:369:129:1210:0510:0616:5917:0417:2217:2716:2317:38ירושלים )ח(

6:426:428:378:389:149:1410:0710:0816:5617:0117:2417:2916:4017:39תל אביב )ח(

7:437:399:039:029:519:5010:3610:3616:2216:3017:0017:0816:1117:22אוסטריה, וינה )ח(

6:106:169:019:069:479:5111:0211:0520:4620:4521:1821:1520:2721:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:397:369:049:049:509:5010:3610:3716:3116:3917:0717:1516:1917:28אוקראינה, אודסה )ח(

7:167:138:378:379:259:2410:1010:1015:5716:0516:3516:4215:4616:56אוקראינה, דונייצק )ח(

7:297:258:488:489:369:3610:2210:2216:0616:1516:4516:5215:5517:06אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:027:589:159:1510:0610:0510:5010:5016:2516:3317:0517:1316:1417:27אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:557:519:089:079:599:5810:4210:4216:1616:2516:5717:0516:0617:19אוקראינה, קייב )ח(

8:027:589:299:2910:1410:1411:0111:0217:0317:1117:3617:4316:5217:57איטליה, מילאנו )ח(

6:186:208:478:509:189:2010:2110:2318:2618:2818:5018:5218:1019:01אקוואדור, קיטו )ח(

5:535:598:428:479:259:2910:3910:4220:1120:1020:4120:3919:5220:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:266:339:179:2310:0710:1211:2411:2821:2021:1721:5521:5221:0022:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:249:089:089:489:4810:3810:3917:0317:0917:3517:4116:5017:53ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:178:588:599:399:3910:2910:3016:4916:5517:2117:2716:3617:39ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:178:598:599:409:4010:2910:3016:4916:5617:2117:2816:3617:40ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:007:589:369:3610:1810:1811:0711:0817:2017:2717:5318:0017:0818:12ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:179:169:179:529:5210:4610:4717:4217:4718:0818:1317:2818:24ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:568:508:509:279:2710:1910:2017:0217:0817:3117:3716:4917:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:139:149:479:4810:4210:4417:4917:5318:1518:1917:3518:29ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:148:558:559:369:3610:2510:2616:4316:4917:1517:2216:3017:34ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:177:158:548:549:369:3610:2510:2516:4016:4717:1317:1916:2817:32ארה״ב, שיקגו )ח(

6:096:138:508:539:239:2610:3010:3319:1119:1219:3719:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:438:399:539:5210:4510:4411:2811:2816:5717:0617:3917:4716:4718:02בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:428:379:539:5210:4410:4311:2811:2816:5917:0817:4017:4816:4918:03בלגיה, בריסל )ח(

5:305:348:158:188:508:5410:0010:0319:0319:0319:2519:2518:4519:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:205:248:048:078:398:429:489:5118:4518:4519:1219:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:037:589:119:1110:0310:0210:4610:4616:1616:2516:5617:0416:0917:19בריטניה, לונדון )ח(

8:218:159:219:2110:1710:1510:5810:5816:1316:2316:5717:0616:0617:22בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:138:089:189:1810:1210:1110:5410:5416:1716:2716:5817:0716:0717:23גרמניה, ברלין )ח(

8:218:179:359:3510:2510:2411:0911:0916:4516:5417:2517:3316:3417:48גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:255:308:118:158:488:519:5810:0119:1219:1119:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:159:269:289:5810:0010:5610:5718:1818:2218:4318:4718:0418:57הודו, מומבאי )ח(

7:097:109:229:239:549:5510:5110:5318:1518:1918:4018:4418:0118:54הודו, פונה )ח(

7:297:268:518:519:389:3810:2410:2416:1416:2216:5116:5916:0317:13הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:229:039:039:449:4410:3410:3416:5216:5917:2417:3116:3917:43טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:399:269:2610:0510:0510:5610:5717:2517:3117:5618:0217:1218:13יוון, אתונה )ח(

7:497:459:129:129:599:5810:4510:4516:3716:4517:1317:2116:2517:35מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:139:249:259:569:5710:5310:5518:1518:1918:4018:4418:0118:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:545:027:447:518:448:4810:0310:0720:1920:1620:5820:5419:5921:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:568:578:589:329:3310:2610:2817:2717:3217:5417:5917:1318:09נפאל, קטמנדו )ח(

7:117:139:399:4110:0910:1211:1211:1419:1419:1619:3819:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

7:427:378:478:479:419:3910:2310:2315:4615:5616:2916:3715:3616:53פולין, ורשא )ח(

5:535:568:308:339:029:0510:0810:1118:3918:4019:0419:0518:2219:14פרו, לימה )ח(

8:208:179:479:4710:3210:3211:1911:2017:1717:2517:5318:0017:0618:14צרפת, ליאון )ח(

8:428:389:599:5910:4810:4711:3311:3317:1817:2617:5418:0217:0618:16צרפת, פריז )ח(

6:086:108:348:369:049:0610:0610:0818:0018:0318:2418:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:507:479:229:2210:0610:0510:5410:5417:0417:1117:3617:4216:5217:55קנדה, טורונטו )ח(

7:337:299:009:009:459:4510:3210:3316:3316:4117:0817:1516:2117:28קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:528:448:459:229:2210:1310:1516:5316:5917:2317:2816:4017:39קפריסין, לרנקה )ח(

9:159:0910:1010:0911:0811:0611:4811:4716:5317:0317:3917:4916:4418:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:548:489:449:4310:4410:4211:2311:2216:2516:3617:0917:1916:1617:36רוסיה, מוסקבה )ח(

8:068:029:289:2810:1510:1511:0111:0216:5217:0017:2917:3716:4117:51רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:118:079:339:3310:2010:2011:0611:0617:0217:0917:3417:4116:5017:55שוויץ, ציריך )ח(

6:456:469:029:049:339:3510:3210:3418:0718:1118:3218:3517:5218:44תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רלט לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:416:408:378:389:139:1310:0610:0716:5717:0217:2517:3016:4117:41באר שבע )ח(

6:436:428:378:389:149:1410:0610:0816:5617:0117:2117:2616:3017:37חיפה )ח(

6:406:398:358:369:129:1210:0510:0616:5917:0417:2217:2716:2317:38ירושלים )ח(

6:426:428:378:389:149:1410:0710:0816:5617:0117:2417:2916:4017:39תל אביב )ח(

7:437:399:039:029:519:5010:3610:3616:2216:3017:0017:0816:1117:22אוסטריה, וינה )ח(

6:106:169:019:069:479:5111:0211:0520:4620:4521:1821:1520:2721:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:397:369:049:049:509:5010:3610:3716:3116:3917:0717:1516:1917:28אוקראינה, אודסה )ח(

7:167:138:378:379:259:2410:1010:1015:5716:0516:3516:4215:4616:56אוקראינה, דונייצק )ח(

7:297:258:488:489:369:3610:2210:2216:0616:1516:4516:5215:5517:06אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:027:589:159:1510:0610:0510:5010:5016:2516:3317:0517:1316:1417:27אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:557:519:089:079:599:5810:4210:4216:1616:2516:5717:0516:0617:19אוקראינה, קייב )ח(

8:027:589:299:2910:1410:1411:0111:0217:0317:1117:3617:4316:5217:57איטליה, מילאנו )ח(

6:186:208:478:509:189:2010:2110:2318:2618:2818:5018:5218:1019:01אקוואדור, קיטו )ח(

5:535:598:428:479:259:2910:3910:4220:1120:1020:4120:3919:5220:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:266:339:179:2310:0710:1211:2411:2821:2021:1721:5521:5221:0022:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:249:089:089:489:4810:3810:3917:0317:0917:3517:4116:5017:53ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:178:588:599:399:3910:2910:3016:4916:5517:2117:2716:3617:39ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:178:598:599:409:4010:2910:3016:4916:5617:2117:2816:3617:40ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:007:589:369:3610:1810:1811:0711:0817:2017:2717:5318:0017:0818:12ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:179:169:179:529:5210:4610:4717:4217:4718:0818:1317:2818:24ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:568:508:509:279:2710:1910:2017:0217:0817:3117:3716:4917:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:139:149:479:4810:4210:4417:4917:5318:1518:1917:3518:29ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:148:558:559:369:3610:2510:2616:4316:4917:1517:2216:3017:34ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:177:158:548:549:369:3610:2510:2516:4016:4717:1317:1916:2817:32ארה״ב, שיקגו )ח(

6:096:138:508:539:239:2610:3010:3319:1119:1219:3719:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:438:399:539:5210:4510:4411:2811:2816:5717:0617:3917:4716:4718:02בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:428:379:539:5210:4410:4311:2811:2816:5917:0817:4017:4816:4918:03בלגיה, בריסל )ח(

5:305:348:158:188:508:5410:0010:0319:0319:0319:2519:2518:4519:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:205:248:048:078:398:429:489:5118:4518:4519:1219:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:037:589:119:1110:0310:0210:4610:4616:1616:2516:5617:0416:0917:19בריטניה, לונדון )ח(

8:218:159:219:2110:1710:1510:5810:5816:1316:2316:5717:0616:0617:22בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:138:089:189:1810:1210:1110:5410:5416:1716:2716:5817:0716:0717:23גרמניה, ברלין )ח(

8:218:179:359:3510:2510:2411:0911:0916:4516:5417:2517:3316:3417:48גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:255:308:118:158:488:519:5810:0119:1219:1119:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:159:269:289:5810:0010:5610:5718:1818:2218:4318:4718:0418:57הודו, מומבאי )ח(

7:097:109:229:239:549:5510:5110:5318:1518:1918:4018:4418:0118:54הודו, פונה )ח(

7:297:268:518:519:389:3810:2410:2416:1416:2216:5116:5916:0317:13הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:229:039:039:449:4410:3410:3416:5216:5917:2417:3116:3917:43טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:399:269:2610:0510:0510:5610:5717:2517:3117:5618:0217:1218:13יוון, אתונה )ח(

7:497:459:129:129:599:5810:4510:4516:3716:4517:1317:2116:2517:35מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:139:249:259:569:5710:5310:5518:1518:1918:4018:4418:0118:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:545:027:447:518:448:4810:0310:0720:1920:1620:5820:5419:5921:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:568:578:589:329:3310:2610:2817:2717:3217:5417:5917:1318:09נפאל, קטמנדו )ח(

7:117:139:399:4110:0910:1211:1211:1419:1419:1619:3819:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

7:427:378:478:479:419:3910:2310:2315:4615:5616:2916:3715:3616:53פולין, ורשא )ח(

5:535:568:308:339:029:0510:0810:1118:3918:4019:0419:0518:2219:14פרו, לימה )ח(

8:208:179:479:4710:3210:3211:1911:2017:1717:2517:5318:0017:0618:14צרפת, ליאון )ח(

8:428:389:599:5910:4810:4711:3311:3317:1817:2617:5418:0217:0618:16צרפת, פריז )ח(

6:086:108:348:369:049:0610:0610:0818:0018:0318:2418:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:507:479:229:2210:0610:0510:5410:5417:0417:1117:3617:4216:5217:55קנדה, טורונטו )ח(

7:337:299:009:009:459:4510:3210:3316:3316:4117:0817:1516:2117:28קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:528:448:459:229:2210:1310:1516:5316:5917:2317:2816:4017:39קפריסין, לרנקה )ח(

9:159:0910:1010:0911:0811:0611:4811:4716:5317:0317:3917:4916:4418:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:548:489:449:4310:4410:4211:2311:2216:2516:3617:0917:1916:1617:36רוסיה, מוסקבה )ח(

8:068:029:289:2810:1510:1511:0111:0216:5217:0017:2917:3716:4117:51רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:118:079:339:3310:2010:2011:0611:0617:0217:0917:3417:4116:5017:55שוויץ, ציריך )ח(

6:456:469:029:049:339:3510:3210:3418:0718:1118:3218:3517:5218:44תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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