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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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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 ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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.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
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המשך תהלים בעמוד טס

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
נד – זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי

אמיתית ענין ה"זמירות" רק ב"חוקיך"
א. פירוש הפסוק “זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי" הוא שבזמן שדוד המלך הי' נע 
ונד מטולטל בגירות )“מגורי" מלשון גירות1(, ומלא פחדים )“מגורי" מלשון מגור ופחד2( 
משונאיו ומרודפיו, הי' מתענג ושמח )“זמירות היו לי"( בדברי תורה )“חוקיך"(, שהיו ערבים 

ומתוקים לו כמו זמירות וניגונים.

שיש  לתענוג  תורה  בדברי  שלו  התענוג  את  המלך  דוד  מדמה  למה  א(  להבין:  וצריך 
ב"זמירות" דוקא, הרי ישנם ריבוי מיני תענוגים?

ב( למה אומר דוד המלך שה"זמירות", התענוג שלו, בעסק התורה הי' בענין “חוקיך" 
דוקא, מצוות שהם בבחי' חוק שהשכל אינו יכול להבין אותם3, “חוקה חוקקתי גזירה גזרתי"4, 
הרי פשוט שהתענוג והשמחה שלו הי' בכל דיני התורה, גם במצוות שהם בבחי' משפטים, 
שהשכל מחייב אותם )כמו גזל, גניבה, אונאה, כיבוד אב ואם(. וגם במצוות שהם בבחי' עדות 
שהשכל אינו מחייבם אך מסכים להם )כמו שבת, פסח, סוכה, תפילין(, ומהו אומרו “זמירות 

היו לי חוקיך" דוקא?

1( מצו"ד כאן.
2( ראה פרש"י ד"ה זמירות – סוטה לה, א. מצו"צ עה"פ שם, יט.

3( ראה רמב"ן עה"פ ואתחנן ו, כ. וראה בארוכה ד"ה ויקם עדות ה'ש"ת פ"א-ב. ד"ה אם בחוקותי ה'ש"ת פ"ד )סה"מ ה'ש"ת ע' 51 
ואילך. שם ס"ע 90 ואילך(. ד"ה רבי אומר ה'תש"ב פ"ב )סה"מ ה'תש"ב ע' 115 ואילך(. סה"מ אידיש ס"ע 45 ואילך. ובכ"מ. 

4( תנחומא חוקת ג. שם ח. במדב"ר ר"פ חוקת. ועוד.

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

 

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

   ובחודש השביעי באחד לחודשה "מאמר ד  ) ג

 ה   ...............................   ל"ה'תש , יום ב' דראש השנה 

 כו  ........................  תיש"א ג' סליחות ה' כללי מכתב   )ד

 זכ  ......  ר"ד בעת הסעודות דראש השנה, ה'תש"ל   )ה

 טכ  .............  יום ב' דראש השנה, ה'תש"ל שיחת   )ו

 ג ל  ...............  דיך כר האזינופרשת שיחות -לקוטי  )ז

  רה"ח ה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התולוי יצח ילקוט  )ח

 ח ל  ..................  "ל הן זצאורסאשני  צחקי ילו ר' ובלהמק

 טל  ...........  האזינופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

 מ  .............לשבוע ראש השנה יומי חומש  ישיעור  )י

 בע  .................  לשבוע ראש השנהשיעורי תהלים   )יא

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )יב

 ג ע  .......................................לשבוע ראש השנה  

 פו   ................  לשבוע ראש השנה ם יום" "היו לוח   ) יג

 פט  ........................  מב"ם ית לעיון בריומ הלכה  )יד

 ם רמב" ירו עיש

 בצ  ..............  לשבוע ראש השנה ם ליום ג' פרקי –  )טו

 נוק   ...............  לשבוע ראש השנהליום  'פרק א –  )טז

 פאק  .............  לשבוע ראש השנהות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   ) יח

 קפד ....................................  ז פרק  דניאל , דמפרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יט

 קפו  .................................................  ביאור קהתי 

 קצד  ....................................... ילה מגמסכת  עקביעין   )כ

  עם ביאורים יןעירובמסכת   )כא

 קצח  ............................................  מא עד דף  לה  ףמד

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 לר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  ) כג

  לר  ................................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

    שחל להיות בשבת אש השנה יו"ט של ר התורלקוטי   )כד

 לג ר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   חייםתורת   )כה

 רמג  ..............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"מאמרי   )כו

 מדר  .......................................  ר ה"צמח צדק"אדמו"

   רת שמואל תרל"בתו  )כז

 מהר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כח

 מור  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  םקונטרסי –ם מאמריספר ה  )כט

 מחר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  ) ל

 נבר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 רנד  ...........................................  בלפרק  כרונותספר הז  )לא

  ות קודש  אגר  )לב

 נזר  .......................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 

 סר  ..................  קודש-שבתת התורה למנחקריאה   ) לג

 סא ר  .......................  לשבוע ראש השנה לוח זמנים   )לד

 סגר  .............  נה ראש השלהדלקת נרות סדר מצות   ) לה
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
L„Á·eקדׁש מקרא לחדׁש, ּבאחד הּׁשביעי «…∆ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹ

לא  עבֹודה מלאכת ּכל לכם, ְְֲִֶֶֶֶָָָֹיהיה

לכם  יהיה ּתרּועה יֹום ּבּמדרׁש1תעׂשּו, ואיתא ,2 ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּנאמר  אברהם, זה - (לחדׁש) אחד 3"ּבאחד" ְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  יעקב, זה - קדׁש" "מקרא אברהם. 4היה ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

- ּתרּועה" "יֹום מקראי. ויׂשראל יעקב אלי ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹׁשמע

ׁשּנאמר  יצחק, להבין,5זה וצרי איל. והּנה וּירא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ויעקב, יצחק אברהם הּוא האבֹות סדר ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹהרי

("זה  קדׁש" "מקרא מקּדים זה ּבכתּוב ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹולּמה

יצחק"). ("זה ּתרּועה" "זכרֹון לפני ְְְְֲִִִֵֶַָָֹיעקב"),

אמר  ּבפרׁשת ׁשהרי יקׁשה, (ׁשעליו 6ּוביֹותר ְְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

"ּבחדׁש ּכתיב כּו') אברהם זה - "ּבאחד" ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹּדרׁשּו

מקרא  ּתרּועה זכרֹון ּגֹו' לחדׁש ּבאחד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּׁשביעי

את  הּכתּוב רמז ּגּופא זה ׁשּבענין  והינּו, ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹקדׁש",

נאמר  ּפנחס ּבפרׁשת ולּמה ּכסדרן, ְְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָהאבֹות

"זכרֹון  לפני יעקב, על ׁשרֹומז קדׁש" ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ"מקרא

ּכפי  הּוא, הענין א יצחק. על ׁשרֹומז ְְְְִִִֵֶַַָָָָּתרּועה"

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח ׁשּכיון 7ׁשּמבאר , ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לענין  ּבנֹוגע  הּוא ּפנחס ׁשּבפרׁשת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּפסּוק

וגֹו' עֹולה" ("ועׂשיתם אּלּו8הּמּוספין ּופסּוקים , ְְֲִִִֵֶַַָָ

וקֹורין  ראׁשֿהּׁשנה, ׁשל מּוסף ּבתפּלת ְְְִִִִֶַַָָָֹאֹומרים

ּו ראׁשֿהּׁשנה), ׁשל ּבאים ּבּמפטיר מּוספין ְִִִֶַַַָָָָֹ

יֹוסף  ליצחק,9מּבחינת יעקב הּכתּוב הקּדים לכן , ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

"אּלה  יֹוסף".10ּכי יעקב, ּתֹולדֹות ְֲִֵֵֶַֹ

לּפסּוק p‰Â‰ב) האבֹות ׁשל הּׁשּיכּות ּבענין ¿ƒ≈ְְִֶַַַַָָָָ

ּבּמדרׁש איתא הּׁשביעי", ְְִִִִֶַַַָָֹ"ּבחדׁש
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א.1) כט, ס"ע 2)פינחס תרכ"ט המאמרים (ספר תר"ל השביעי ובחודש ברד"ה גם וכ"ה הסדר. (בשינוי ז פכ"ט, ויק"ר

ואילך)). כד.3)שנ לג, יב.4)יחזקאל מח, יג.5)ישעי' כב, כד.6)וירא א'רפח.7)כג, ע' לר"ה ב 8)דרושים שם, פינחס

שם).9)ואילך. (אוה"ת מוסף" ערך הכינויים] ערכי [שער בפרדס ב.10)"כמ"ש לז, וישב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר השנה, ראש יום אודות

ÈÚÈ·M‰ L„Á·e עליו ניסן, מחודש השביעי החודש תשרי, חודש הוא «…∆«¿ƒƒ
הראשון החודש שהוא בתורה L„ÁÏ,נאמר „Á‡a,לחודש הראשון ביום ¿∆»«…∆

בתשרי, ˜„Lא' ‡¯˜Óחג יום קדוש, ÌÎÏיום ‰È‰È,ישראל Ïkבני ƒ¿»…∆ƒ¿∆»∆»
eNÚ˙ ‡Ï ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ יום ¿∆∆¬»…«¬

במלאכה, האסור Úe¯z‰חג ÌBÈ¿»
בשופר תקיעה ÌÎÏיום ‰È‰È1, עד ƒ¿∆»∆

הכתוב  לשון מובא È‡Â˙‡כאן ¿ƒ»
L¯„na2 של דרשה רבה' 'מדרש «ƒ¿»

(ודברי  זה פסוק על ז"ל חכמינו

חסידות) במאמרי הובאו המדרש

‰Ê - (L„ÁÏ) "„Á‡a"¿∆»«…∆∆
,Ì‰¯·‡ אבינו לאברהם רמז «¿»»
¯Ó‡pL3 יחזקאל ‡Á„בנבואת ∆∆¡«∆»

Ì‰¯·‡ ‰È‰ שמצינו וכיוון »»«¿»»
הרי  'אחד', הביטוי את באברהם

לאברהם. רומז כאן האמור 'באחד'

,·˜ÚÈ ‰Ê - "L„˜ ‡¯˜Ó"ƒ¿»…∆∆«¬…
¯Ó‡pL4ֿשהקדוש ישעיה בנבואת ∆∆¡«

ישראל  לבני אומר »¿ÚÓLברוךֿהוא
·˜ÚÈ ÈÏ‡ תחילה נקראת שבו השם ≈««¬…

¯˜Ó Ï‡¯NÈÂÈ‡ אני שבו השם ¿ƒ¿»≈¿…»ƒ
את  בו שמצינו וכיוון לך. קראתי

'מקרא' הביטוי הרי 'מקראי', הביטוי

אבינו. ליעקב רומז זה בכתוב האמור

,˜ÁˆÈ ‰Ê - "‰Úe¯z ÌBÈ"¿»∆ƒ¿»
¯Ó‡pL5 העוסקת בפרשה בתורה ∆∆¡«

יצחק  ‡ÏÈבעקידת ‰p‰Â ‡¯iÂ««¿¿ƒ≈«ƒ
בראש  תוקעים שבו שהשופר וכיוון
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רמז  – קודש' ו'מקרא ליצחק רמז –
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˜ÁˆÈ ÏÚ ÊÓB¯L "‰Úe¯z ולא ¿»∆≈«ƒ¿»

ליעקב? קודם שיצחק האבות סדר לפי

¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
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בראש  בשבת, המקדש בבית שמקריבים
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בראש  מביאים מוסף קרבנות אלו

B‚Â'השנה  "‰ÏBÚ Ì˙ÈNÚÂ"8, «¬ƒ∆»¿
˙lÙ˙a ÌÈ¯ÓB‡ el‡ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ«
,‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÛÒeÓ»∆…«»»
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ליצחק. קודם והוא יעקב על הדגשה יש

ÏL ˙eÎiM‰ ÔÈÚa ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿ƒ¿«««»∆
L„Áa" ˜eÒtÏ ˙B·‡‰»»«»«…∆

"ÈÚÈ·M‰ במדרש מדובר שבה «¿ƒƒ
ÌL:מובא ‡È˙‡הנזכר, L¯„na ƒ»«ƒ¿»»
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l"yz'dו ,dpydÎy`xc 'a mei

ּבפני  ּדין לֹו ׁשהיה לבןֿמלכים "מׁשל ְְְִִִֵֶֶָָָָָָׁשם:

לזּכֹות  מבּקׁש אּתה אם אביו: לֹו אמר ְְִִִִֵַַַָָָָאביו,

עצמֹו ׁשהאב (הינּו כּו' הּזה ּבּיֹום ּבּדין ְְְִֶֶַַַַַַָָָלפני

אמר  ּכ ּבּדין), ׁשּיזּכה אי ּבנֹו את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמלּמד

לזּכֹות  מבּקׁשים אּתם אם ּבני, ליׂשראל: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה

אבֹות, זכּות מזּכירין ּתהיּו הּזה, ּבּיֹום ּבּדין ְְְְִִִִֶַַַַַָָלפני

אברהם  זה - "ּבאחד" ּבּדין". לפני זֹוכין ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָואּתם

ואּתם  אבֹות זכּות מזּכירין ּתהיּו ואימתי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָוכּו',

וצרי הּׁשביעי". "ּבחדׁש ּבּדין, לפני ְְְִִִִִֶַַַַָָֹזֹוכין

אבֹות  זכּות ׁשּמזּכירין ּבמה החּדּוׁש מהּו ְְְְִִִִֶַַַַָָלהבין,

הּמדרׁש, (ּכלׁשֹון ּדוקא הּׁשביעי" ְְְְִִִִֶַַַַָָֹ"ּבחדׁש

ּבחדׁש כּו' אבֹות זכּות מזּכירין ּתהיּו ְְְְִִִֵֶַַַָָֹואימתי

הּׁשנה  ימי ׁשּבכל ּבּתפּלֹות ּגם הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשביעי),

ארּבע  ּגם ולפעמים יֹום, ּבכל ּפעמים ְְְְְִִִַַַָָָָֹ(ׁשלׁש

ּבתחּלת  אבֹות זכּות מזּכירים ּפעמים) ְְְְְִִִִִֵַַָָָוחמׁש

ואםּֿכן  ׁשּבּתפּלה, לּבּקׁשֹות ּבהקּדמה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה,

ּבראׁשֿהּׁשנה  אבֹות זכּות ׁשּבהזּכרת החּדּוׁש ְְְְִֶַַַַַָָָָֹמהּו

יֹום  ׁשּבכל ׁשּבּתפּלה יקׁשה, ּוביֹותר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻּדוקא.

אבֹותינּו, "אלקי ּבפרּוׁש, אבֹות זכּות ְְְֱֲִִֵֵֵַָֹמזּכירין

מהֿ יעקב", ואלקי יצחק אלקי אברהם ְְֱֱֲִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹאלקי

היא  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה אבֹות זכּות הזּכרת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאיןּֿכן

מּפסּוקים  ראיה להביא ׁשּצרי ועד ּברמז, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָרק

קדׁש" "מקרא אברהם, זה - ׁש"ּבאחד" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים,

ואםּֿכן  יצחק, זה - ּתרּועה" ו"זכרֹון יעקב, זה -ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּבראׁשֿ אבֹות זכּות ּבהזּכרת החּדּוׁש ְְְְִֶַַַַָָֹמהּו

אבֹות  זכּות הזּכרת על ּברמז, רק ׁשהיא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה,

יֹום. ׁשּבכל ּבּתפּלֹות ְְְִֵֶַָּבפרּוׁש

C‡ אבֹות זכּות הזּכרת ׁשּמעלת הּוא, הענין «ְְְֲִֶַַַַָָָָ

עצמֹו ראׁשֿהּׁשנה ׁשּיֹום היא, ְְִֶַַַָָָָֹֹּבראׁשֿהּׁשנה

ויעקב,הּוא  יצחק אברהם האבֹות, ׁשל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹהּמציאּות

ּבּתפּלֹות  אבֹות זכּות הזּכרת ּכמֹו זה ׁשאין ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָוהינּו,

אּלא  ּבעלמא, זּכרֹון ׁשל ענין ׁשהּוא יֹום ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּבכל

הּמציאּות  הּוא עצמֹו ראׁשֿהּׁשנה ׁשּיֹום ְְְִֶֶַַַָָֹֹּבאפן

וכלׁשֹון  ויצחק, יעקב אברהם האבֹות ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹׁשל

ׁש"אחד  והינּו, אברהם, זה - "ּבאחד" ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָהּמדרׁש

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
:ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡ ,ÂÈ·‡ ÈÙa ÔÈc BÏ ‰È‰L ÌÈÎÏÓŒÔ·Ï ÏLÓ"»»¿∆¿»ƒ∆»»ƒƒ¿≈»ƒ»«»ƒ
eÈ‰) 'eÎ ‰f‰ ÌBia ÔÈca ÈÙÏ ˙BkÊÏ Lw·Ó ‰z‡ Ì‡ƒ«»¿«≈ƒ¿¿»««ƒ««∆«¿

·‡‰Lהוא לדין, לעמוד צריך הבן שלפניו Baמי ˙‡ „nÏÓ BÓˆÚ ∆»»«¿¿«≈∆¿
‰"aw‰ ¯Ó‡ Ck ,(ÔÈca ‰kÊiL CÈ‡Ì‡ ,Èa :Ï‡¯NÈÏ ≈∆ƒ¿∆«ƒ»»««»»¿ƒ¿»≈»«ƒ

ÈÙÏ ˙BkÊÏ ÌÈLw·Ó Ìz‡«∆¿«¿ƒƒ¿¿»«
ÔÈ¯ÈkÊÓ eÈ‰z ,‰f‰ ÌBia ÔÈca«ƒ««∆ƒ¿«¿ƒƒ

השופט הוא שאני ‡·B˙לפני ˙eÎÊ¿»
ויעקב, יצחק ÔÈÎBÊאברהם Ìz‡Â¿«∆ƒ
."ÔÈca ÈÙÏ בכך הרמז וזה ¿»««ƒ

יש  השנה ראש על המדבר שבפסוק

האבות לשלושת -רמזים "„Á‡a"¿∆»
È˙ÓÈ‡Â ,'eÎÂ Ì‰¯·‡ ‰Ê באיזה ∆«¿»»¿¿≈»«

‡·B˙זמן ˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ eÈ‰zƒ¿«¿ƒƒ¿»
,ÔÈca ÈÙÏ ÔÈÎBÊ Ìz‡Â¿«∆ƒ¿»««ƒ

"ÈÚÈ·M‰ L„Áa",כאמור שהוא, «…∆«¿ƒƒ
חל  שלו הראשון שביום תשרי חודש

הדין. יום השנה, ראש

LecÁ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ
הכלל מן והיוצא »¿Óa‰המיוחד

L„Áa" ˙B·‡ ˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊnL∆«¿ƒƒ¿»«…∆
ÔBLÏk) ‡˜Âc "ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ«¿»ƒ¿
eÈ‰z È˙ÓÈ‡Â ,L¯„n‰«ƒ¿»¿≈»«ƒ¿
'eÎ ˙B·‡ ˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»

,(ÈÚÈ·M‰ L„Áa לדין ובשייכות «…∆«¿ƒƒ
השנה, ראש של Ìbומשפט È¯‰¬≈«

‰M‰ ÈÓÈ ÏÎaL ˙BlÙza«¿ƒ∆¿»¿≈«»»
רגילים חול בימי …«(LÏLאפילו

ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt בתפילות חול, ¿»ƒ¿»
וערבית  מנחה ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒשחרית,

Úa¯‡ Ìb מתפללים שבהם בימים ««¿«
'מוסף' תפילת ÌÈÓÚtגם LÓÁÂ¿»≈¿»ƒ

שחרית  תפילות שמלבד הכיפורים ביום

גם  בו יש מוסף, ותפילת ערבית מנחה

נעילה) eÎÊ˙תפילת ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿
,‰lÙz‰ ˙lÁ˙a ˙B·‡ תפילת »ƒ¿ƒ««¿ƒ»

BLwaÏ˙שמונהֿעשרה ‰Óc˜‰a««¿»»««»
‰lÙzaLֿשמונה תפילת ובתחילת ∆«¿ƒ»

הוא  ברוך 'שהקדוש אומרים עשרה

יצחק  אלוקי אברהם, 'אלוקי הוא

זכות  מזכירים ובכך יעקב' ואלוקי

‰LecÁאבות, e‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈««ƒ
‡·B˙המיוחד ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰aL∆¿«¿»«¿»

‡˜Âc ‰M‰ŒL‡¯a זה ידי שעל ¿…«»»«¿»
זוכים  הדין?דווקא ביום בדין

˜È ¯˙BÈ·e,‰L מיוחד מה השאלה ¿≈À¿∆
השנה  בראש אבות זכות בהזכרת

כיוון  יותר ‡·B˙מתחזקת ˙eÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÌBÈ ÏÎaL ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆¿»«¿ƒƒ¿»
È˜Ï‡Â ˜ÁˆÈ È˜Ï‡ Ì‰¯·‡ È˜Ï‡ ,eÈ˙B·‡ È˜Ï‡" ,Le¯Ùa¿≈¡…≈¬≈¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈
‰M‰ŒL‡¯aL ˙B·‡ ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,"·˜ÚÈ«¬…«∆≈≈«¿»«¿»∆¿…«»»

ÊÓ¯a ˜¯ ‡È‰,'השביעי 'ובחודש הנזכר קיים ÚÂ„בפסוק העניין כך כדי ƒ«¿∆∆¿«
בפירוש ולא ברמז CÈ¯vL∆»ƒרק

ÌÈ˜eÒtÓ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
‰Ê - "„Á‡a"L ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆¿∆»∆
‰Ê - "L„˜ ‡¯˜Ó" ,Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»…∆∆
‰Ê - "‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ"Â ,·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿¿»∆

ÔkŒÌ‡Â ,˜ÁˆÈ יום שבכל מאחר ƒ¿»¿ƒ≈
והחידוש  בפירוש אבות זכות מזכירים

אבות  זכות הזכרת הוא השנה ראש של

ברמז  ‰LecÁרק e‰Ó המיוחד ««ƒ
‡·B˙והיתרון ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰a¿«¿»«¿»

˜¯ ‡È‰L ,‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»∆ƒ«
˙B·‡ ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰ ÏÚ ,ÊÓ¯a¿∆∆««¿»«¿»
ÌBÈ ÏÎaL ˙BlÙza Le¯Ùa¿≈«¿ƒ∆¿»
בפירוש  הזכות בהזכרת לכאורה והרי

הזכות  להזכרת מאשר חשיבות יותר יש

ברמז?

˙ÏÚnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ היתרון «»ƒ¿»∆«¬«
של  המיוחד והחידוש המיוחד

ŒL‡¯a ˙B·‡ ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰«¿»«¿»¿…
‰M‰ אבות זכות הזכרת לעומת «»»

יום ¯‡ŒLבכל ÌBiL ,‡È‰ƒ∆…
˙e‡Èˆn‰ ‡e‰ BÓˆÚ ‰M‰«»»«¿«¿ƒ
˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ,˙B·‡‰ ÏL∆»»«¿»»ƒ¿»

,·˜ÚÈÂ בראש האבות זכות והזכרת ¿«¬…
שהיה  דבר שמזכירים כפי איננה השנה

הוא  הוא האבות שעניין אלא בעבר

ולא  השנה ראש של והמציאות העניין

אחר, BÓkדבר ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿
˙BlÙza ˙B·‡ ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰«¿»«¿»«¿ƒ
ÏL ÔÈÚ ‡e‰L ÌBÈ ÏÎaL∆¿»∆ƒ¿»∆

‡ÓÏÚa ÔB¯kÊ האבות עניין אבל ƒ»¿«¿»
אלא  היום של והמהות המציאות איננו

ומעוררים  מהעבר עניין שמזכירים

האבות ‡l‡אותו, זכות הזכרת ∆»
היא השנה ÌBiLבראש ÔÙ‡a¿…∆∆

BÓˆÚ ‰M‰ŒL‡¯ מהותו עניינו, …«»»«¿
ÏLותוכנו  ˙e‡Èˆn‰ ‡e‰«¿ƒ∆

,˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ Ì‰¯·‡ ˙B·‡‰»»«¿»»«¬…¿ƒ¿»
L¯„n‰ ÔBLÏÎÂ לעיל המצוטט ¿ƒ¿«ƒ¿»

,Ì‰¯·‡ ‰Ê - "„Á‡a"¿∆»∆«¿»»
ÌBÈ ,"L„ÁÏ „Á‡"L ,eÈ‰Â¿«¿∆∆»«…∆
‰Ê ÌBÈ ‰p‰ ,‰M‰ŒL‡…̄«»»ƒ≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



ז ycegl cg`a iriayd ycegae

- עצמֹו זה יֹום הּנה ראׁשֿהּׁשנה, יֹום ְִֵֶֶַַַָָֹֹלחדׁש",

יעקב, זה - קדׁש" "מקרא וכן אברהם, ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹהּוא

יצחק. זה - ּתרּועה" ְְְְִִֶָָו"זכרֹון

ÌÓ‡ ׁשל הּׁשּיכּות מהי ּבאּור, צרי ּגּופא הא »¿»ִִֵֶַַַָָָָ

ראׁשֿ ׁשּיֹום עד לאבֹות, ֶַַָָָָֹֹראׁשֿהּׁשנה

הּׁשּיכּות  ּדהּנה, וכּו'. אברהם" "זה עצמֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשנה

ואחד  אחד ּכל לתפּלת אבֹות הזּכרת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׁשל

ואחד  אחד ׁשּכל לפי היא יֹום, ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָמּיׂשראל

יצחק  אברהם אבֹותיו ּבדרכי הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָמּיׂשראל

וכּידּוע  לּׁשבטים,11ויעקב. האבֹות ׁשּבין ההפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לׁשלׁשה" אּלא אבֹות קֹורין ּבענין 12ׁש"אין ּכי , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבמסּלתֹו ׁשבט וכל חּלּוקים, יׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָָהּׁשבטים

עבֹודתם 13יעלה  ראּובן, מּׁשבט ׁשהם ׁשאּלּו , ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשמעֹון, לׁשבט ּבנֹוגע וכן ראּובן, ׁשל ּבקו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַהיא

לאבֹות, ּבנֹוגע מהֿׁשאיןּֿכן וכּו', ויהּודה ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָלוי

להיֹות  צרי מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהּנה

ׁשּכתב  מה הּידּוע ועלּֿפי האבֹות. ּכל ׁשל ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָענינם

הּזקן  אדמֹו"ר נאמרּו14כ"ק ׁשּבּתֹורה ׁשהּצּוּויים ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

והינּו הבטחה, ּבלׁשֹון ּגם ׁשּמתּפרׁש ּכזה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבלׁשֹון

ּגם  הּוא ּכן הרי הבטחה, הּוא עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַָָׁשהּצּוּוי

להיֹות  צרי מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּבהאמּור,

הבטחה  הּוא עצמֹו ׁשּזה האבֹות, ּכל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָמענינם

האבֹות, ּכל ׁשל ענינם מּיׂשראל אחד ּבכל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּיׁש

ּבּתניא וכּמב  יׁש15אר מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לֹו הּבאֹות וענפיהן, ויראה אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבהעלם

ּבהעלם, רק לא הּוא זה וענין מהאבֹות, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבירּוׁשה

ּכל  הּנה ׁשּלכן ּבגּלּוי, ּגם ּבא ׁשּזה ּבאפן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

(ניט  יכֹול ואינֹו רֹוצה אינֹו מּיׂשראל ואחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
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ועוד.11) .97 ע' ח"י שיחות לקוטי .304 ע' שם .39 הערה 11 ע' ח"ו שיחות לקוטי גם וראה וארא. ר"פ ברכות 12)תו"א

ב. בהקדמתו.13)טז, הכולל שער (בהגהה). פי"א הבריאה עולם שער המלך עמק א. לשער בהקדמה חיים עץ פרי ראה

ועוד.14)וש"נ. ג. פו, תשא תו"א יח.15)ראה פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,·˜ÚÈ ‰Ê - "L„˜ ‡¯˜Ó" ÔÎÂ ,Ì‰¯·‡ ‡e‰ - BÓˆÚ«¿«¿»»¿≈ƒ¿»…∆∆«¬…

˜ÁˆÈ ‰Ê - "‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ"Â האמורים שהדברים המדרש ומלשון ¿ƒ¿¿»∆ƒ¿»
המציאות  הם שהאבות מובן האבות, כנגד מכוונים השנה ראש על בתורה

עצמו. היום של והעניין

‡Ùeb ‡‰ ÌÓ‡עצמו ˆ¯CÈזה »¿»»»»ƒ
˙eÎiM‰ È‰Ó ,¯e‡a המיוחדת ≈«ƒ««»

,˙B·‡Ï ‰M‰ŒL‡¯ ÏL לפי ∆…«»»»»
הדברים, ¯‡ŒLפנימיות ÌBiL „Ú«∆…

"Ì‰¯·‡ ‰Ê" BÓˆÚ ‰M‰«»»«¿∆«¿»»
'eÎÂ?ויעקב יצחק וכן ¿

השאלה: את יותר ומפרט וממשיך

˙eÎiM‰ ,‰p‰c המיוחד והקשר ¿ƒ≈««»
Ïk ˙lÙ˙Ï ˙B·‡ ˙¯kÊ‰ ÏL∆«¿»«»ƒ¿ƒ«»
ÏÎa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿»

,ÌBÈ להתפלא מקום יש שלכאורה אף

ואחד  אחד לכל שייך האבות עניין איך

מצבו  יהיה אשר יהיה מישראל,

‡Á„הרוחני, ÏkL ÈÙÏ ‡È‰ƒ¿ƒ∆»∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â,שיהיה מי יהיה ¿∆»ƒƒ¿»≈

Ì‰¯·‡ ÂÈ˙B·‡ ÈÎ¯„a CÏB‰≈¿«¿≈¬»«¿»»
Úe„iÎÂ .·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ11 בתורת ƒ¿»¿«¬…¿«»«

ÔÈaLההבדל ‰‰L¯Ùהחסידות  «∆¿≈∆≈
˙B·‡‰ ויעקב יצחק אברהם »»

,ÌÈË·MÏ,יעקב של בניו עשר שנים «¿»ƒ
וכו' שמעון כל ראובן של שהצאצאים

שבט אחד  מיוחד, שבט הם מהם

וכו', שמעון שבט ≈∆ÔÈ‡"Lראובן,
‡l‡ ˙B·‡ ÔÈ¯B˜ƒ»∆»

"‰LÏLÏ12, הם ישראל שבני ואף ƒ¿…»
ויצחק  אברהם רק השבטים, צאצאי

כלל  כל של 'אבות' נקראים ויעקב

LÈישראל, ÌÈË·M‰ ÔÈÚa Èkƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈
ÌÈ˜elÁ,'ה עבודת בדרכי והבדלים ƒƒ

‰ÏÚÈ B˙lÒÓa Ë·L ÏÎÂ13, ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¬∆
ה', בעבודת לו המיוחד מסלול לו ויש

וכמבואר  השבטים, משאר שונה

וחסידות Ì‰Lבקבלה el‡L∆≈∆≈
Ì˙„B·Ú ,Ô·e‡¯ Ë·MÓƒ≈∆¿≈¬»»

ה' בעבודת שלהם È‰ƒ‡ה'מסילה'
Ô·e‡¯ ÏL Â˜a ראייה מתוך ה' עבודת על המורה ראייה, מלשון ««∆¿≈

ÔBÚÓLבאלוקות, Ë·LÏ Ú‚Ba ÔÎÂ,השמיעה e‰ÈÂ„‰עניין ÈÂÏ ¿≈¿≈«¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰p‰ ,˙B·‡Ï Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,'eÎÂ¿«∆≈≈¿≈«»»ƒ≈¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ השבטים כל ‰‡·B˙מבני Ïk ÏL ÌÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿»»∆»»»
של  ה' בעבודת והדרכים המידות את שלו ה' בעבודת לכלול צריך יהודי וכל

האבות. שלושת כל

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ·˙kL ‰Ó Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ14ÌÈÈeev‰L ¿«ƒ«»««∆»««¿«»≈∆«ƒƒ
‰Êk ÔBLÏa e¯Ó‡ ‰¯BzaL∆«»∆∆¿¿»»∆

L¯t˙nL והוראה ציווי בלשון גם ∆ƒ¿»≈
eÈ‰Â ,‰ÁË·‰ ÔBLÏa Ìb«ƒ¿«¿»»¿«¿
,‰ÁË·‰ ‡e‰ BÓˆÚ Èeev‰L∆«ƒ«¿«¿»»
נאמר  ה' אהבת על הציווי ולמשל

אלוקיך', ה' את 'ואהבת בלשון

ציווי  לשון גם היא הדברים ומשמעות

לשון  וגם ה' את לאהוב שצריך ופקודה

יהודי  לכל מבטיחה שהתורה הבטחה

ה' את ויאהב כך לידי Ôkשיבוא È¯‰¬≈≈
„Á‡ ÏÎaL ,¯eÓ‡‰a Ìb ‡e‰«¿»»∆¿»∆»
ÌÈÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»ƒƒ¿≈ƒ¿»»
Ú ‰fL ,˙B·‡‰ Ïk ÏLBÓˆ ∆»»»∆∆«¿

להיות צריך שכך ‰e‡הציווי
„Á‡ ÏÎa LiL ‰ÁË·‰«¿»»∆≈¿»∆»
Ïk ÏL ÌÈÚ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»»∆»

,˙B·‡‰'ה בעבודת ישלב יהודי וכל »»
של  ה' בעבודת ודרכם עניינם את שלו

האבות שלושת «…¿»¿nÎÂ·‡¯כל
‡Èza15„Á‡ ÏÎaL ««¿»∆¿»∆»

ÌÏÚ‰a LÈ Ï‡¯NiÓ הוא אם גם ƒƒ¿»≈≈¿∆¿≈
בגלוי  בכך חש ולא לכך מודע לא

‰‡¯ÈÂ ה'‡‰·‰ ויראת ה' אהבת «¬»¿ƒ¿»
Ô‰ÈÙÚÂ המידות שאר את וגם ¿«¿≈∆

'ענפים' שהן ה' עבודת של והרגשות

(שהן  והיראה האהבה של והסתעפות

העיקריות), BÏהמידות ˙B‡a‰«»
˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èa יצחק אברהם ƒ»≈»»

ואחד  אחד בכל וקיימות ויעקב,

כך  על ויתייגע שישתדל מבלי מישראל

מבני  היותו מעצם מטבעו, אלא

Ê‰האבות, ÔÈÚÂ האהבה של ¿ƒ¿«∆
יהודי  בכל שקיימת המוסתרת והיראה

היא  שבתחילה מהאבות בירושה

גלוי  ברגש באה ולא ונעלמת מוסתרת

שממשיך, כפי מתגלית, היא דבר של בסופו ÌÏÚ‰a,וניכר, ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿∆¿≈
Èel‚a Ìb ‡a ‰fL ÔÙ‡a ‡l‡ וברגש הגלוייה בתודעה וניכר ונרגש ∆»¿…∆∆∆»«¿ƒ

יהודי, כל של Ï‡¯NiÓ,הלב „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰p‰ ÔÎlL אם גם ∆»≈ƒ≈»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
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l"yz'dח ,dpydÎy`xc 'a mei

חסֿ נפרד להיֹות קען) ער ניט אּון וויל ְְִִִִֶֶֶַָער

מאלקּות  מּיׂשראל 16וׁשלֹום אחד ׁשּבכל וכיון . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

אחד  ּכל עבּור מזּכירים לכן האבֹות, מענין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׁשנֹו

ׁשּי זה וענין האבֹות. זכּות את מּיׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָואחד

מּיׂשראל  אחד ׁשּכל ּדכיון לראׁשֿהּׁשנה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּגם

לכן  ויעקב, יצחק אברהם אבֹותיו ּבדרכי ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹהֹול

ׁשּנמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד לכל זכּותם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמֹועיל

הּפתּוחה  הּמלאה מּידֹו מפלג, ּברּבּוי טּוב רב ְְְְִִֵַַָָָָֹֻלֹו

והרחבה  טֹובה 17הּקדֹוׁשה וחתימה ּוכתיבה , ְְְְֲִִַַָָָָָָָ

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ּומתּוקה, טֹובה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָלׁשנה

הּמיחדת  הּׁשּיכּות מהי להבין צרי עדין ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאבל

ראׁשֿהּׁשנה  ׁשּיֹום לאבֹות, ראׁשֿהּׁשנה ֶֶַַָָָָָָֹֹׁשל

זה  - "ּבאחד" האבֹות, ׁשל הּמציאּות הּוא ְְְִֶֶֶַַָָָעצמֹו

וכּו'. ְְַָָאברהם

"אחד 18ּבזה ÔÈÚ‰Âג) הּכתּוב ּפרּוׁש ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְִֵֵֶֶַָָָ

ּפעל  ׁשאברהם הּוא אברהם" ְְֶַַַָָָָָָָהיה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבעֹולם, הוי' אחדּות וּיקרא 19ענין ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

אּלא  וּיקרא "אלּֿתקרי עֹולם, א-ל הוי' ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשם

העֹולם 20וּיקריא" ּבכל הֹודיע ׁשאברהם הינּו, , ְְְְִִֶַַַַַָָָָָ

העֹולם, אֿל (לא עֹולם" "אֿל הּוא ֵֵֶַָָָָָֹׁשהּקּב"ה

הּוא  עצמֹו ׁשהעֹולם עֹולם"), "אֿל ְֵֶֶַָָָָאּלא

ׁשּנאמר:21אלקּות  אברהם, זה - "ּבאחד וזהּו . ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַָָָֹ

א  ׁשל ענינֹו ּכי  אברהם", היה ברהם אחד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבראׁשֿ נתחּדׁש ּבעֹולם, הוי' אחדּות ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹלהמׁשי

וכּידּוע  לחדׁש", "ּבאחד ׁשּבראׁש22ֿהּׁשנה, ְְְֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הראׁשֹון  אדם ּברא (יֹום (אדם 23הּׁשנה אמר ( ְִַַָָָָָָָָֹ

ּגֹו' לבׁש ּגאּות מל הוי' ּׁשהֹודיע 24הראׁשֹון) , ֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ואמר  ,"מל "הוי' אׁשר ּכּלּה הּבריאה ְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָֻּבכל
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סיון).16) כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' תמוז). כה יום" ב"היום (הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. .(117 ע' .115 ע' ה'שי"ת המאמרים (ספר פ"גֿד ה'שי"ת לגני באתי המזון.17)ד"ה דברכת שלישית ברכה ע"פ

ואילך.18) תתנ ע' שופטים אוה"ת גם וראה שנו. ע' תר"ל השביעי ובחודש ד"ה ראה – לקמן לג.19)בהבא כא, וירא

ואילך.20) סע"א י, ועוד.21)סוטה פקל"ג. ח"א תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת פי"א.22)ראה פדר"א ראה

ב). (צ, תנ"ו תקו"ז אמור. ס"פ ח"ג ב. רכא, ח"א נצבים 23)זהר לקו"ת וראה שם. מהרש"א חדא"ג א. טז, לר"ה ר"ן ראה

ועוד. ג. א.24)מז, צג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ירוד, רוחני במצב שנמצא כמי נראה  הוא BÈ‡Âלכאורה ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆¿≈

) ÏBÎÈבאידיש הזקן אדמו"ר שאמר הלשון ËÈוכפי Ôe‡ ÏÈÂÂ ¯Ú ËÈ »ƒ∆ƒƒ
˙e˜Ï‡Ó ÌBÏLÂŒÒÁ „¯Ù ˙BÈ‰Ï (ÔÚ˜ ¯Ú16 ניסיון בעת ולכן ∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»≈¡…

במצוות  נזהר לא כלל שבדרך יהודי גם בה', לאמונה בניגוד שהוא דבר על

נפשו  את מוסר שבקלים', 'קל ומכונה

זה  עניין מתגלה אז כי השם, קידוש על

חס  להיפרד, יכול לא יהודי שכל

מאלוקות. ושלום,

ÂÏ‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL ÔÂÈÎ¿≈»∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
,˙B·‡‰ ÔÈÚÓ BLÈ שלושת כל ∆¿≈ƒ¿«»»

לעיל, כמבואר ≈«ÔÎÏהאבות,
„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯e·Ú ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¬»∆»¿∆»
.˙B·‡‰ ˙eÎÊ ˙‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆¿»»
ŒL‡¯Ï Ìb CiL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«»«¿…
„Á‡ ÏkL ÔÂÈÎc ,‰M‰«»»¿≈»∆»∆»
ÂÈ˙B·‡ ÈÎ¯„a CÏB‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈¿«¿≈¬»
ÔÎÏ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…»≈

Ì˙eÎÊ ÏÈÚBÓהאבות ÏÎÏשל ƒ¿»¿»
CLÓpL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ¿»

Èea¯a ·eË ·¯ BÏבשפע,‚ÏÙÓ …¿ƒÀ¿»
‰Áe˙t‰ ‰‡Ïn‰ B„iÓƒ»«¿≈»«¿»

‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰17 של «¿»¿»¿»»
«È˙Îe¿ƒ·‰הקדושֿברוךֿהוא,

‰·BË ‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»¿»»»
‰‡¯p‰ ·BËa ,‰˜e˙Óe¿»¿«ƒ¿∆

‰Ï‚p‰Â טוב רק ולא גלוי טוב ¿«ƒ¿∆
ונסתר. שנעלם

È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ
ŒL‡¯ ÏL ˙„ÁÈn‰ ˙eÎiM‰««»«¿À∆∆∆…
ŒL‡¯ ÌBiL ,˙B·‡Ï ‰M‰«»»»»∆…
˙e‡Èˆn‰ ‡e‰ BÓˆÚ ‰M‰«»»«¿«¿ƒ
‰Ê - "„Á‡a" ,˙B·‡‰ ÏL∆»»¿∆»∆

?'eÎÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿
‰Êa ÔÈÚ‰Â התוכן ,18‚) ביאור ¿»ƒ¿»»∆

לראש  האבות שייכות של הפנימי

‰e˙k·השנה, Le¯t ,‰p‰c¿ƒ≈≈«»
"Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡" לפי ∆»»»«¿»»

הדברים של הפנימית ‰e‡המשמעות

ÏÚt Ì‰¯·‡L וגילה ולימד ÌÏBÚa,השפיע 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡ ÔÈÚ ∆«¿»»»«ƒ¿««¿¬»»»»
·e˙kL BÓÎe19 אברהם על ‡-Ïבתורה 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ¿∆»«ƒ¿»»¿≈¬»»≈

,ÌÏBÚבגמרא ז"ל חכמינו את "‡È¯˜zŒÏופירשו ולפרש לקרוא אין »«ƒ¿≈
לעצמו iÂ˜¯‡הכתוב ה' בשם קרא אבינו שאברהם ‡l‡היינו «ƒ¿»∆»

"‡È¯˜iÂ20,לאחרים,eÈ‰ ««¿ƒ«¿
ÚÈ„B‰ Ì‰¯·‡L ופרסם ולימד ∆«¿»»ƒ«

‡e‰ ‰"aw‰L ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»∆«»»
ÏŒ‡ ‡Ï) "ÌÏBÚ ÏŒ‡"≈»…≈

ÌÏBÚ‰ קיימת כי הוא שמשמעותו »»
שהקדושֿ אלא עולם של מציאות

של  והאדון האלוקים הוא ברוךֿהוא

ÌÏBÚ"העולם, ÏŒ‡" ‡l‡∆»≈»
היא  BÓˆÚוהמשמעות ÌÏBÚ‰L ,(∆»»«¿
˙e˜Ï‡ ‡e‰21 ומציאות ישות ולא ¡…

מאלוקות. ונפרדת נבדלת עצמה, בפני

e‰ÊÂ המדרש הפירוש בדברי הפנימי ¿∆
'ובחודש  הפסוק על לעיל האמורים

לחודש' באחד -השביעי „Á‡a"¿∆»
„Á‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰¯·‡ ‰Ê∆«¿»»∆∆¡«∆»
ÏL BÈÚ Èk ,"Ì‰¯·‡ ‰È‰»»«¿»»ƒƒ¿»∆

CÈLÓ‰Ï Ì‰¯·‡ ולפרסם ולגלות «¿»»¿«¿ƒ
,ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡ זה ודבר «¿¬»»»»

,‰M‰ŒL‡¯a LcÁ˙ƒ¿«≈¿…«»»
,"L„ÁÏ „Á‡a" הראשון ביום ¿∆»«…∆

תשרי, חודש השביעי, החודש של

Úe„iÎÂ22 ז"ל חכמינו בדברי ¿«»«
הסוד ««»…¿∆M‰ŒL‡¯aL‰ובתורת

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡¯a ÌBÈ)23 ¿…»»»ƒ
בראשית  למעשה השישי ביום )שנברא

(ÔBL‡¯‰ Ì„‡) ¯Ó‡ כלשון »«»»»ƒ
בתהילים  e‡b˙הכתוב CÏÓ 'ÈÂ‰¬»»»»≈
'Bb L·Ï24, המליך הראשון ואדם »≈

על  העולם על הקדושֿברוךֿהוא את

ופירסם ÚÈ„B‰Mידי  ÏÎaוגילה ∆ƒ«¿»
dlk ‰‡È¯a‰ הדבר שתודעת עד «¿ƒ»À»

הנבראים בכל "‰ÈÂ'חדרה ¯L‡¬∆¬»»
,"CÏÓ הודיע הראשון שאדם ולאחר »»

הוא  בעולם, ה' מלכות על ופרסם
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ט ycegl cg`a iriayd ycegae

הוי' לפני נברכה ונכרעה, נׁשּתחוה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹ"ּבאּו

ׁשנה 25עֹוׂשנּו" ׁשּבכל ּבראׁשֿהּׁשנה הּוא וכן . ְְְֵֵֶַָָָָָֹ

הוי' אחדּות ענין נמׁש זה ׁשּביֹום ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָוׁשנה,

ָָּבעֹולם.

e‰ÊÂ יעקב זה - קדׁש" "מקרא ׁשּבכל 26ּגם , ¿∆ְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ

יעקב. ּבחינת ענין נמׁש ְְְֲִִִַַַַָָָֹֹראׁשֿהּׁשנה

'יּבקע' אֹותּיֹות יעקב איתא 27ּדהּנה, ׁשּלכן , ְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

אֹור"28ּבּזהר  ּכּׁשחר יּבקע "אז אמר .29ׁשיעקב ֲִֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

ּב'ּסּדּור' האמצעי אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּוכפי

הּסּכֹות  חג את 30ּבּדרּוׁשי ּבֹוקע ׁשהּקו מה ׁשּזהּו , ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻ

מּצד  היא הּצמצּום ׁשּבקיעת וכיון ְְְְִִִִִֵֶַַַַָהּצמצּום.

ּבזה  יׁש לכן מהּצמצ ּום, ׁשּלמעלה האֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת

האֹור  ּכי אברהם, ּדבחינת האֹור על ּגם ְְֲִִִַַַַַָָָָָמעלה

ׁשל  ּבאפן ׁשהיה אף אברהם, עלֿידי ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנמׁש

חדר  לא זה אֹור מּכלֿמקֹום כּו', ְִִֶַַַָָָֹ"וּיקריא"

אּון  ּדּורכּגענּומען ניט האט אֹור (ּדער ְְִֶֶֶָָָּבעֹולם

מהֿ ּבפנימּיּות, וועלט) די ּדּורכּגעדרּונּגען ְְְְְְִִִִִֶֶֶַניט

ּבעֹולם  האֹור נמׁש יעקב עלֿידי ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשאיןּֿכן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּפנימּיּות, אמת 31ּבבחינת ּתּתן ְְְֱִִִִִֵֶֶַָ

והאֹור  לאמּתֹו, אמת ּבחינת הּוא ׁשּיעקב ְְְֱֲֲֲִִֶֶַַַַָֹֹליעקב,

ׁש"ּתּתן  ואף קּיּום. ּבבחינת הּוא עלֿידֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּנמׁש

"חסד  ּבחינת אחרי ּדוקא ּבא ליעקב" ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹאמת

על  ּביעקב מעלה יׁש מּכלֿמקֹום ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹלאברהם",

הּוא  יעקב ׁשּדוקא לאברהם", "חסד ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹּבחינת

האֹור  נמׁש עלֿידֹו ׁשּדוקא ּכיון "אמת", ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָּבחינת
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ו.25) צה, ואילך.26)שם א'רפז ס"ע לר"ה דרושים אוה"ת הארת 27)ראה (שער לב שער פ"י. הכללים שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. פ"א. א.28)המוחין) קד, ח.29)ח"ג נח, ואילך.30)ישעי' סע"ד ס"ו.31)רנז, אגה"ק תניא וראה כ. ז, מיכה

ועוד. סע"ג. פג, מטות לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÙÏלנבראיםÓ‡Â¯הוסיף ‰Î¯· ,‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL e‡a" ¿»«…ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»ƒ¿≈

"eNBÚ 'ÈÂ‰25,לפניו ונשתחווה הקדושֿברוךֿהוא אל נתבטל כלומר, ¬»»≈
המלך. כלפי לנהוג שראוי שאדם ÔÎÂכפי העולם בריאת בעת שהיה כפי ¿≈

כך בעולם, ה' אחדות ואת ה' מלכות את גילה ŒL‡¯aהראשון ‡e‰¿…
,‰LÂ ‰L ÏÎaL ‰M‰«»»∆¿»»»¿»»

‰Ê ÌBÈaL'ה מלכות מתחדשת שבו ∆¿∆
ÔÈÚומתגלהCLÓבעולם ƒ¿»ƒ¿«

ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡ כל וביטול «¿¬»»»»
אל  העם כביטול לאלוקות הנבראים

המלך.

‰Ê - "L„˜ ‡¯˜Ó" Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»…∆∆
·˜ÚÈ26, לעיל למבואר בדומה «¬…

המדרש  בדברי הפנימי שהפירוש

"ובחודש  בפסוק (האמור ש"באחד"

אברהם, זה לחודש") באחד השביעי

הוא  אברהם של עניינו בכך קשור

הפירוש  גם כך השנה, ראש של התוכן

המדרש  דברי המשך של הפנימי

בהמשך  (האמור קודש" ש"מקרא

שעניינו  בכך קשור יעקב, זה זה) פסוק

השנה, ראש של עניינו הוא יעקב של

¯‡M‰ŒL‰כיוון ÏÎaL מידי ∆¿»…«»»
בשנה, למטה CLÓשנה מלמעלה ƒ¿»

בעולם ÚÈ˜·ומתגלה ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¬…
ומבאר. שממשיך כפי

,‰p‰c המילה זהות ÚÈ˜·אותיות ¿ƒ≈«¬…
,Ú˜aÈ'27'המילה‡Bi˙B˙עם ƒƒ»«

‡˙È‡ ÔÎlL מובא¯‰fa28 ∆»≈ƒ»«…«
¯Ó‡ ·˜ÚÈL הכתוב לשון את ∆«¬…»«

ÁMk¯בישעיהו  Ú˜aÈ Ê‡"»ƒ»««««
"E¯B‡29˜"Î ¯‡·nL ÈÙÎe . ∆¿ƒ∆¿»≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡,דובער הרבי «¿»∆¿»ƒ
חב"ד  אדמו"ר בשושלת השני

'¯ecq'a שנדפסו חסידות מאמרי «ƒ
חיים'] אלוקים [דברי דא"ח עם ב'סדור

ÈLe¯caמאמרי˙Bkq‰ ‚Á30˙‡ Ú˜Ba Âw‰L ‰Ó e‰fL , ƒ¿≈««À∆∆«∆««≈«∆
.ÌeˆÓv‰ היה מוגבלים עולמות של הבריאה לפני הסוד, בתורת כמבואר «ƒ¿

מקום  נתינת הייתה ולא המציאות כל את ממלא האיןֿסוף האלוקי האור

וסילק  צמצם הקדושֿברוךֿהוא הבריאה ולצורך עולמות. לברוא ואפשרות

ומצומצם  דק אור האיר הצמצום ואחרי האיןֿסוף אור את כביכול, הצידה,

לברוא  כדי לצמצום מבעד וחדר הצמצום את שבקע ה'קו' אור המכונה

את  בוקע הקו שאור זו לבקיעה רומז כשחר' יבקע 'אז והכתוב עולמות.

‰ÌeˆÓvהצמצום  ˙ÚÈ˜aL ÔÂÈÎÂ ההעלם על התגברות הוא שתוכנה ¿≈»∆¿ƒ««ƒ¿
הצמצום ידי על שנוצר ÏÚÓlL‰וההסתר ¯B‡‰ ˙ÈÁa „vÓ ‡È‰ƒƒ«¿ƒ«»∆¿«¿»

ÌeˆÓv‰Ó,הסתר מהווה אינו הצמצום Êa‰שלגביו LÈ ÔÎÏ זה באור ≈«ƒ¿»≈≈»∆
יעקב, של עניינו כאמור, ‰‡B¯אפילו ÌbויתרוןÏÚÓ‰שהוא, ÏÚ «¬»««»

‡·¯‰Ìהאלוקי ˙ÈÁ·c האור ƒ¿ƒ««¿»»
אבינו, אברהם בעולם מגלה Èkƒשאותו

LÓp‰ ¯B‡‰È„ÈŒÏÚ C »«ƒ¿»«¿≈
ÏL ÔÙ‡a ‰È‰L Û‡ ,Ì‰¯·‡«¿»»«∆»»¿…∆∆

,'eÎ "‡È¯˜iÂ" לעיל וכמבואר ««¿ƒ
ופרסום  בגילוי עסק אבינו שאברהם

בעולם  ‡B¯אלוקות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»
‰Êאברהם ידי על Á„¯שנמשך ‡Ï ∆…»«

ËÈ Ë‡‰ ¯B‡ ¯Úc) ÌÏBÚa»»∆»ƒ
ËÈ Ôe‡ ÔÚÓeÚbÎ¯ec¿¿∆∆ƒ
ËÏÚÂÂ È„ ÔÚbe¯„ÚbÎ¯ec¿¿∆¿¿∆ƒ∆¿
חדר  ולא העולם את 'תפס' לא האור

העולם  eiÓÈÙa˙בתוך האיר ) אלא ƒ¿ƒƒ
'מקיף' ובדרך כללי באופן בו

È„ÈŒÏÚמלמעלה, ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«¿≈
¯B‡‰ CLÓ ·˜ÚÈ האלוקי «¬…ƒ¿«»

ÌÏBÚa המציאות בתוך הזה, »»
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a בתוך וחודר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

שינוי  בה ומחולל הגשמית המציאות

אותה, e˙kL·ומאיר BÓÎe31 ¿∆»
מיכה  ‡Ó˙בנבואת Ôzz"ƒ≈¡∆
,"·˜ÚÈÏ של הפנימית והמשמעות ¿«¬…
היא  ÈÁa˙הכתוב ‡e‰ ·˜ÚiL∆«¬…¿ƒ«

,BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ועניין האמת תכלית ¡∆«¬ƒ
נצחי  הוא לאמיתו אמת «¿B‡‰Â¯שהוא

B„ÈŒÏÚ CLÓpL יעקב ידי על ∆ƒ¿»«»
האמת  מידת היא ‰e‡שמידתו

Ìei˜ ˙ÈÁ·a יתקיים שדבר וכדי ƒ¿ƒ«ƒ
לחדור  צריך הוא ברֿחלוף, יהיה ולא

ולפנימיות. לעומק

"·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz"L Û‡Â¿«∆ƒ≈¡∆¿«¬…
,"Ì‰¯·‡Ï „ÒÁ" ˙ÈÁa È¯Á‡ ‡˜Âc ‡a קודם אברהם שהרי »«¿»«¬≈¿ƒ«∆∆¿«¿»»

אחר  ורק אברהם של מידתו שהיא החסד מידת ופועלת באה ותחילה ליעקב

של  שמידתו הוכחה זו אין יעקב, של מידתו האמת, מידת ופועלת באה כך

קודם, שאברהם למרות כי יעקב, של ממידתו יותר נעלית «ŒÏkÓƒאברהם
‰ÏÚÓ LÈ ÌB˜Óמיוחד "ÒÁ„ויתרון ˙ÈÁa ÏÚ ·˜ÚÈa »≈«¬»¿«¬…«¿ƒ«∆∆

˜ÚÈ ‡˜ÂcL ,"Ì‰¯·‡Ï,"˙Ó‡" ˙ÈÁa ‡e‰ שדווקא · המידה ¿«¿»»∆«¿»«¬…¿ƒ«¡∆
קיום לה ויש הנצחיות בעניין קשורה B„ÈŒÏÚהיא ‡˜ÂcL ÔÂÈk ידי על ≈»∆«¿»«»
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l"yz'dי ,dpydÎy`xc 'a mei

הּוא  מקֹום ׁשּבכל ּובאפן ּומקֹום, מקֹום ְְְֶֶָָָָָֹּבכל

וכּידּוע  "אמת", ּבחינת ענין ׁשּזהּו 32ּבׁשוה, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּקצה  מן הּמבריח הּתיכֹון "ּבריח הּוא ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשּיעקב

הּקצה" מּבחינת 33אל נמׁש ׁשּיעקב לפי והינּו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבאֹור  וכיון ּכּנ"ל, מהּצמצּום ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹור

אֹור  המׁשכת לכן ההתחּלקּות, ענין ׁשּי לא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹזה

- קדׁש "מקרא וזהּו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל הּוא ְְְְִֶֶֶֶָָָָֹזה

זמינין  ּפרּוׁש: קדׁש" "מקרא ּכי יעקב", ְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹזה

ּבגרמיּה"34מקדׁש מּלה ּד"קדׁש ׁשהּוא 34, והינּו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּלמעלה  האֹור והּוא 'יֹומין', מּבחינת ְְְְְִִִֶַַָָָֻמבּדל

ׁשּקֹורא  הּוא יעקב ׁשל וענינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹמהּצמצּום,

הּׁשּיכּות  וזֹוהי זה. אֹור מּבחינת ּגם ְְְִִִִֶַַַַַָּוממׁשי

נמׁש ראׁשֿהּׁשנה ּבכל ּכי  ליעקב, ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹּדראׁשֿהּׁשנה

ידּוע  ׁשהרי זה, אֹור ראׁש35ֿמּבחינת ׁשּבכל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

מּובן  ואםּֿכן לקדמּותם, הּדברים חֹוזרים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָהּׁשנה

הׁשרׁש מּבחינת היא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשההמׁשכה

ּב'אּגרת  הּמבאר עלּֿפי ּובפרט כּו'. ְְְִִִִֶֶַַָָָֹהראׁשֹון

חדׁש36הּקדׁש' אֹור נמׁש ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבכל ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

עֹולם  מימי עדין מאיר היה ׁשּלא יֹותר ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעליֹון

הּזה  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה מּובן [ּומּזה ּכזה עליֹון ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹור

ּבית  ּבזמן ּגם היה ׁשּלא יֹותר עליֹון אֹור ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹנמׁש

ּבאׁשלמּותא" סיהרא ּד"קימא ּובּזמן ].37ראׁשֹון, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָ

ׁשּכ יעקב", זה - קדׁש "מקרא ראׁשֿוזהּו ל ְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹ

המׁשכה  קדׁש", "מקרא ּבחינת הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָֹהּׁשנה

ענינֹו ׁשּזהּו ּבגרמיּה", מּלה - "קדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹמּבחינת

יעקב. ֲֶַֹׁשל

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

ואילך.32) סע"א יג, שה"ש לקו"ת ב. קעה, ב. נא, זח"ב לג.33)ראה לו, ויקהל כח. כו, תרומה א.34)ע"פ צד, ח"ג זהר

ואילך. א ריז, דא"ח עם בסידור ובכ"מ.35)נתבאר במקומו. האריז"ל סידור ר"ה. שער הכוונות ושער חיים עץ פרי ראה

ובכ"מ. ב. נא, נצבים יד.36)לקו"ת כו.37)סימן פט"ו, שמו"ר וראה א. פה, ח"ב ב. רכה, א. קנ, ח"א זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבינו  ‰‡B¯יעקב CLÓ האלוקיÌB˜Óe ÌB˜Ó ÏÎa במקום בין ƒ¿»»¿»»»

נחות, במקום ובין רוחנית מבחינה ‰e‡נעלה ÌB˜Ó ÏÎaL ÔÙ‡·e¿…∆∆¿»»
ומתגלה  ומאיר מידה,ÂLa‰נמשך ÔÈÚבאותה e‰fL את המאפיין ¿»∆∆∆ƒ¿«
"˙Ó‡" ˙ÈÁa,בשווה מקום בכל ומאירה פועלת Úe„iÎÂ32שהיא ¿ƒ«¡∆¿«»«

וחסידות ‰e‡בקבלה ·˜ÚiL∆«¬…
ÔÓ ÁÈ¯·n‰ ÔBÎÈz‰ ÁÈ¯a"¿ƒ««ƒ««¿ƒ«ƒ

"‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰33, ובעוד «»∆∆«»∆
במקום  רק נמצאים אחרים שבריחים

'הבריח  הרי להם, המיוחד מסויים,

ובכל  מקום בכל וחודר מגיע התיכון'

וכך  הקצה', אל הקצה 'מן הדרגות,

ידי  על בעולם הנמשך האלוקי האור

ובכל  מקום בכל מאיר אבינו יעקב

בשווה, ÈÙÏהדרגות eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
·˜ÚiLעצמו˙ÈÁaÓ CLÓ ∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈«ƒ¿
,Ï"pk בו שאין האיןֿסוף האור ««

ו'מטה' 'מעלה' של לדרגות חלוקה

ÔÈÚ CiL ‡Ï ‰Ê ¯B‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿∆…«»ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ ÔÎÏ ,˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿»≈«¿»«
‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ¯B‡∆¿»»¿»∆
דרגה  ובכל מקום בכל מאיר והוא

מידה. באותה

‰Ê - L„˜ ‡¯˜Ó" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»…∆∆
"L„˜ ‡¯˜Ó" Èk ,"·˜ÚÈ«¬…ƒƒ¿»…∆

L„˜Ó ÔÈÈÓÊ :Le¯t34 נים זמ ≈¿ƒƒƒ…∆
lÓ‰מקודש, L„˜"c¿…∆ƒ»

"dÈÓ¯‚a34, עצמה בפני מילה ¿«¿≈
אחרת), למילה שנסמכת מילה (ולא

היינו  התואר, שם הוא "קדוש" כלומר,

הוא  "קודש" ואילו קדוש, שהוא דבר

ולכן  עצמה, הקדושה העצם, שם

נעלית  דרגה על מורה "קודש" התואר

עצמה  הקדושה באלוקות, ¿»¿eÈ‰Âיותר
‡e‰L שהוא בכך מיוחד זה זמן ∆

קודש' ומרומם Ïc·Ó'מקרא ונעלה À¿»
,'ÔÈÓBÈ' ˙ÈÁaÓ,החול ימות הרגילים, הזמנים נעלית e‰Â‡הם דרגה ƒ¿ƒ«ƒ¿

קודש' 'מקרא הנקראת והבליֿגבול‰‡B¯זו האיןֿסוף ÏÚÓlL‰האלוקי »∆¿«¿»
ÌeˆÓv‰Ó,מסתיר ולא מעלים לא הצמצום ÚÈ˜·ולגביו ÏL BÈÚÂ ≈«ƒ¿¿ƒ¿»∆«¬…

יעקב' זה – קודש 'מקרא המדרש אומר BwL¯‡שעליו ‡e‰ מעורר היינו ∆≈
בעולם CÈLÓÓeומגלה  Ê‰,אלוקות ¯B‡ ˙ÈÁaÓ Ìb שלמעלה אור «¿ƒ«ƒ¿ƒ«∆

הצמצום. דרך שעובר מהאור רק ולא מהצמצום,

,·˜ÚÈÏ ‰M‰ŒL‡¯c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ,העניינים פנימיות Èkלפי ¿ƒ««»¿…«»»¿«¬…ƒ
‰M‰ŒL‡¯ ÏÎaבשנה שנה בעולמות CLÓמידי אלוקות גילוי ¿»…«»»ƒ¿»

¯B‡ ˙ÈÁaÓ נעלהÚe„È È¯‰L ,‰Ê35וחסידות ÏÎaLבקבלה ƒ¿ƒ«∆∆¬≈»«∆¿»
,Ì˙eÓ„˜Ï ÌÈ¯·c‰ ÌÈ¯ÊBÁ ‰M‰ŒL‡¯ האור ומאיר וחוזר …«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»

בתחילתה, בבריאה שהאיר האלוקי

בראשית ימי Ô·eÓבששת ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»
‰M‰ŒL‡¯aL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆¿…«»»
ÔBL‡¯‰ L¯L‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ««…∆»ƒ

'eÎ הרצון העולמות, בריאת של

את  לברוא והקדום הראשוני האלוקי

(ורק  עצמו באיןֿסוף שהוא העולם,

צמצום  ישנו הבריאה תהליך בהמשך

ונבראים  עולמות לברוא כדי והעלם

ÈtŒÏÚמוגבלים). Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·n‰36 «¿…»¿ƒ∆∆«…∆

התניא ¯‡ŒLשבספר ÏÎaL∆¿»…
‰M‰ושנה שנה CLÓבכל «»»ƒ¿»

למטה  מלמעלה L„Áומתגלה ¯B‡»»
¯È‡Ó ‰È‰ ‡lL ¯˙BÈ ÔBÈÏÚ∆¿≈∆…»»≈ƒ

ÌÏBÚ ÈÓÈÓ ÔÈ„Ú אחת באף ¬«ƒƒ≈»
הקודמות Êk‰מהשנים ÔBÈÏÚ ¯B‡∆¿»∆

בראש  שההמשכה בוודאי כן ואם

שלפני  האיןֿסוף מהאור היא השנה

ŒL‡¯aLהצמצום Ô·eÓ ‰fÓe]ƒ∆»∆¿…
‰f‰ ‰M‰,המאמר נאמר שבו «»»«∆

תש"ל, שנת של השנה «¿CLÓƒראש
ÔBÈÏÚ ¯B‡נעלה¯˙BÈ השנים מכל ∆¿≈
אור ‰È‰שעברו, ‡lLכמוהוÌb ∆…»»«

ÔÓf·eאפילו ,ÔBL‡¯ ˙Èa ÔÓÊaƒ¿««ƒƒ«¿«
‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜"c¿«¿»ƒ¬»

"‡˙eÓÏL‡a37 עומד הירח כאשר ¿«¿≈»
החודש, באמצע (היינו במילואו

לתקופת  הכוונה בזוהר וכמבואר

ישראל  בעם הייתה שאז המלך, שלמה

מיוחדת]. "Ó˜¯‡שלימות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
ÏkL ,"·˜ÚÈ ‰Ê - L„…̃∆∆«¬…∆»

,"L„˜ ‡¯˜Ó" ˙ÈÁa ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯ בכל השנה בראש כי …«»»¿ƒ«ƒ¿»…∆
'קריאה', יש שעברו ‰ÎLÓ‰שנה השנים מכל יותר ונעלית חדשה «¿»»

,"dÈÓ¯‚a ‰lÓ - L„˜" ˙ÈÁaÓ,עצמה האלוקית e‰fLהקדושה ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿«¿≈∆∆
·˜ÚÈ ÏL BÈÚ.לעיל כמבואר הצמצום, שלפני באור הקשור ƒ¿»∆«¬…

"˜ÁˆÈ ‰Ê - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" Ìb e‰ÊÂ לעיל למבואר והמשך בדומה ¿∆«ƒ¿¿»∆ƒ¿»
ושל  אברהם של הקשר אודות השביעי' 'ובחודש הכתוב על המדרש שדברי
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יי l"yz'd ,dpydÎy`xc 'a mei

הּוא  מקֹום ׁשּבכל ּובאפן ּומקֹום, מקֹום ְְְֶֶָָָָָֹּבכל

וכּידּוע  "אמת", ּבחינת ענין ׁשּזהּו 32ּבׁשוה, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּקצה  מן הּמבריח הּתיכֹון "ּבריח הּוא ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשּיעקב

הּקצה" מּבחינת 33אל נמׁש ׁשּיעקב לפי והינּו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבאֹור  וכיון ּכּנ"ל, מהּצמצּום ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹור

אֹור  המׁשכת לכן ההתחּלקּות, ענין ׁשּי לא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹזה

- קדׁש "מקרא וזהּו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל הּוא ְְְְִֶֶֶֶָָָָֹזה

זמינין  ּפרּוׁש: קדׁש" "מקרא ּכי יעקב", ְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹזה

ּבגרמיּה"34מקדׁש מּלה ּד"קדׁש ׁשהּוא 34, והינּו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּלמעלה  האֹור והּוא 'יֹומין', מּבחינת ְְְְְִִִֶַַָָָֻמבּדל

ׁשּקֹורא  הּוא יעקב ׁשל וענינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹמהּצמצּום,

הּׁשּיכּות  וזֹוהי זה. אֹור מּבחינת ּגם ְְְִִִִֶַַַַַָּוממׁשי

נמׁש ראׁשֿהּׁשנה ּבכל ּכי  ליעקב, ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹּדראׁשֿהּׁשנה

ידּוע  ׁשהרי זה, אֹור ראׁש35ֿמּבחינת ׁשּבכל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

מּובן  ואםּֿכן לקדמּותם, הּדברים חֹוזרים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָהּׁשנה

הׁשרׁש מּבחינת היא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשההמׁשכה

ּב'אּגרת  הּמבאר עלּֿפי ּובפרט כּו'. ְְְִִִִֶֶַַָָָֹהראׁשֹון

חדׁש36הּקדׁש' אֹור נמׁש ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבכל ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

עֹולם  מימי עדין מאיר היה ׁשּלא יֹותר ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעליֹון

הּזה  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה מּובן [ּומּזה ּכזה עליֹון ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹור

ּבית  ּבזמן ּגם היה ׁשּלא יֹותר עליֹון אֹור ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹנמׁש

ּבאׁשלמּותא" סיהרא ּד"קימא ּובּזמן ].37ראׁשֹון, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָ

ׁשּכ יעקב", זה - קדׁש "מקרא ראׁשֿוזהּו ל ְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹ

המׁשכה  קדׁש", "מקרא ּבחינת הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָֹהּׁשנה

ענינֹו ׁשּזהּו ּבגרמיּה", מּלה - "קדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹמּבחינת

יעקב. ֲֶַֹׁשל
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ואילך.32) סע"א יג, שה"ש לקו"ת ב. קעה, ב. נא, זח"ב לג.33)ראה לו, ויקהל כח. כו, תרומה א.34)ע"פ צד, ח"ג זהר

ואילך. א ריז, דא"ח עם בסידור ובכ"מ.35)נתבאר במקומו. האריז"ל סידור ר"ה. שער הכוונות ושער חיים עץ פרי ראה

ובכ"מ. ב. נא, נצבים יד.36)לקו"ת כו.37)סימן פט"ו, שמו"ר וראה א. פה, ח"ב ב. רכה, א. קנ, ח"א זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבינו  ‰‡B¯יעקב CLÓ האלוקיÌB˜Óe ÌB˜Ó ÏÎa במקום בין ƒ¿»»¿»»»

נחות, במקום ובין רוחנית מבחינה ‰e‡נעלה ÌB˜Ó ÏÎaL ÔÙ‡·e¿…∆∆¿»»
ומתגלה  ומאיר מידה,ÂLa‰נמשך ÔÈÚבאותה e‰fL את המאפיין ¿»∆∆∆ƒ¿«
"˙Ó‡" ˙ÈÁa,בשווה מקום בכל ומאירה פועלת Úe„iÎÂ32שהיא ¿ƒ«¡∆¿«»«

וחסידות ‰e‡בקבלה ·˜ÚiL∆«¬…
ÔÓ ÁÈ¯·n‰ ÔBÎÈz‰ ÁÈ¯a"¿ƒ««ƒ««¿ƒ«ƒ

"‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰33, ובעוד «»∆∆«»∆
במקום  רק נמצאים אחרים שבריחים

'הבריח  הרי להם, המיוחד מסויים,

ובכל  מקום בכל וחודר מגיע התיכון'

וכך  הקצה', אל הקצה 'מן הדרגות,

ידי  על בעולם הנמשך האלוקי האור

ובכל  מקום בכל מאיר אבינו יעקב

בשווה, ÈÙÏהדרגות eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
·˜ÚiLעצמו˙ÈÁaÓ CLÓ ∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈«ƒ¿
,Ï"pk בו שאין האיןֿסוף האור ««

ו'מטה' 'מעלה' של לדרגות חלוקה

ÔÈÚ CiL ‡Ï ‰Ê ¯B‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿∆…«»ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ ÔÎÏ ,˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿»≈«¿»«
‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ¯B‡∆¿»»¿»∆
דרגה  ובכל מקום בכל מאיר והוא

מידה. באותה

‰Ê - L„˜ ‡¯˜Ó" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»…∆∆
"L„˜ ‡¯˜Ó" Èk ,"·˜ÚÈ«¬…ƒƒ¿»…∆

L„˜Ó ÔÈÈÓÊ :Le¯t34 נים זמ ≈¿ƒƒƒ…∆
lÓ‰מקודש, L„˜"c¿…∆ƒ»

"dÈÓ¯‚a34, עצמה בפני מילה ¿«¿≈
אחרת), למילה שנסמכת מילה (ולא

היינו  התואר, שם הוא "קדוש" כלומר,

הוא  "קודש" ואילו קדוש, שהוא דבר

ולכן  עצמה, הקדושה העצם, שם

נעלית  דרגה על מורה "קודש" התואר

עצמה  הקדושה באלוקות, ¿»¿eÈ‰Âיותר
‡e‰L שהוא בכך מיוחד זה זמן ∆

קודש' ומרומם Ïc·Ó'מקרא ונעלה À¿»
,'ÔÈÓBÈ' ˙ÈÁaÓ,החול ימות הרגילים, הזמנים נעלית e‰Â‡הם דרגה ƒ¿ƒ«ƒ¿

קודש' 'מקרא הנקראת והבליֿגבול‰‡B¯זו האיןֿסוף ÏÚÓlL‰האלוקי »∆¿«¿»
ÌeˆÓv‰Ó,מסתיר ולא מעלים לא הצמצום ÚÈ˜·ולגביו ÏL BÈÚÂ ≈«ƒ¿¿ƒ¿»∆«¬…

יעקב' זה – קודש 'מקרא המדרש אומר BwL¯‡שעליו ‡e‰ מעורר היינו ∆≈
בעולם CÈLÓÓeומגלה  Ê‰,אלוקות ¯B‡ ˙ÈÁaÓ Ìb שלמעלה אור «¿ƒ«ƒ¿ƒ«∆

הצמצום. דרך שעובר מהאור רק ולא מהצמצום,

,·˜ÚÈÏ ‰M‰ŒL‡¯c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ,העניינים פנימיות Èkלפי ¿ƒ««»¿…«»»¿«¬…ƒ
‰M‰ŒL‡¯ ÏÎaבשנה שנה בעולמות CLÓמידי אלוקות גילוי ¿»…«»»ƒ¿»

¯B‡ ˙ÈÁaÓ נעלהÚe„È È¯‰L ,‰Ê35וחסידות ÏÎaLבקבלה ƒ¿ƒ«∆∆¬≈»«∆¿»
,Ì˙eÓ„˜Ï ÌÈ¯·c‰ ÌÈ¯ÊBÁ ‰M‰ŒL‡¯ האור ומאיר וחוזר …«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»

בתחילתה, בבריאה שהאיר האלוקי

בראשית ימי Ô·eÓבששת ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»
‰M‰ŒL‡¯aL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆¿…«»»
ÔBL‡¯‰ L¯L‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ««…∆»ƒ

'eÎ הרצון העולמות, בריאת של

את  לברוא והקדום הראשוני האלוקי

(ורק  עצמו באיןֿסוף שהוא העולם,

צמצום  ישנו הבריאה תהליך בהמשך

ונבראים  עולמות לברוא כדי והעלם

ÈtŒÏÚמוגבלים). Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·n‰36 «¿…»¿ƒ∆∆«…∆

התניא ¯‡ŒLשבספר ÏÎaL∆¿»…
‰M‰ושנה שנה CLÓבכל «»»ƒ¿»

למטה  מלמעלה L„Áומתגלה ¯B‡»»
¯È‡Ó ‰È‰ ‡lL ¯˙BÈ ÔBÈÏÚ∆¿≈∆…»»≈ƒ

ÌÏBÚ ÈÓÈÓ ÔÈ„Ú אחת באף ¬«ƒƒ≈»
הקודמות Êk‰מהשנים ÔBÈÏÚ ¯B‡∆¿»∆

בראש  שההמשכה בוודאי כן ואם

שלפני  האיןֿסוף מהאור היא השנה

ŒL‡¯aLהצמצום Ô·eÓ ‰fÓe]ƒ∆»∆¿…
‰f‰ ‰M‰,המאמר נאמר שבו «»»«∆

תש"ל, שנת של השנה «¿CLÓƒראש
ÔBÈÏÚ ¯B‡נעלה¯˙BÈ השנים מכל ∆¿≈
אור ‰È‰שעברו, ‡lLכמוהוÌb ∆…»»«

ÔÓf·eאפילו ,ÔBL‡¯ ˙Èa ÔÓÊaƒ¿««ƒƒ«¿«
‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜"c¿«¿»ƒ¬»

"‡˙eÓÏL‡a37 עומד הירח כאשר ¿«¿≈»
החודש, באמצע (היינו במילואו

לתקופת  הכוונה בזוהר וכמבואר

ישראל  בעם הייתה שאז המלך, שלמה

מיוחדת]. "Ó˜¯‡שלימות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
ÏkL ,"·˜ÚÈ ‰Ê - L„…̃∆∆«¬…∆»

,"L„˜ ‡¯˜Ó" ˙ÈÁa ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯ בכל השנה בראש כי …«»»¿ƒ«ƒ¿»…∆
'קריאה', יש שעברו ‰ÎLÓ‰שנה השנים מכל יותר ונעלית חדשה «¿»»

,"dÈÓ¯‚a ‰lÓ - L„˜" ˙ÈÁaÓ,עצמה האלוקית e‰fLהקדושה ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿«¿≈∆∆
·˜ÚÈ ÏL BÈÚ.לעיל כמבואר הצמצום, שלפני באור הקשור ƒ¿»∆«¬…

"˜ÁˆÈ ‰Ê - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" Ìb e‰ÊÂ לעיל למבואר והמשך בדומה ¿∆«ƒ¿¿»∆ƒ¿»
ושל  אברהם של הקשר אודות השביעי' 'ובחודש הכתוב על המדרש שדברי
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ycegl cg`a iriayd ycegae

e‰ÊÂ ּובהקּדים יצחק". זה - ּתרּועה "זכרֹון ּגם ¿∆ְְְְְִִִֶַַָָ

ּבּירּוׁשלמי  ׁשּכתּוב אחד 38מה ּכתּוב ְְִֶֶַַַָָָ

"ּתרּועה"6אֹומר  (ולא ּתרּועה" זכרֹון "ׁשּבתֹון ְְְְִֵַָָָֹ

אֹומר  אחד וכתּוב יהיה 1מּמׁש), ּתרּועה "יֹום ְְְִֵֶֶַָָָָ

להיֹות  ׁשחל ּביֹוםֿטֹוב ּכאן קׁשיא, לא ְְְִֶֶַַָָָֹלכם".

אמנם, ּבחל. להיֹות ׁשחל ּביֹוםֿטֹוב  ּכאן ְְְְְִֶַַָָָָֹּבׁשּבת,

ּבּבבלי  הּמבאר ּתֹוקעין 39לפי ׁשאין ׁשּמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

רק  הּוא ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְִֶַַַָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ּבראׁשֿ ּגם ּתֹוקעין מּדאֹוריתא אבל ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹמּדרּבנן,

"זכרֹון  ׁשּכתּוב מה יקׁשה ּבׁשּבת, ׁשחל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשנה

צדק' ה'צמח ּומבאר ׁשהּתקיעה 40ּתרּועה". , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכי  ּתרּועה", "זכרֹון רק היא ּבׁשּבת ְְְְִִִִֶַַָָׁשּתֹוקעים

ׁשאז  ּובׁשּבת הּדין, מּדת על מֹורה ְְִִֶַַַַָָָָ"ּתרּועה"

ּב"ּכגונא" ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּדינין ּכל ),41מתּבּטלים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּתרּועה". "זכרֹון ּבחינת רק היא הּתקיעה ְְְְֲִִִִַַַַָָאזי

ּכי  יצחק", זה - ּתרּועה "זכרֹון ענין ּגם ְְְְְִִִִֶֶַַָָוזהּו

לי  עׂשה "צחֹוק עלֿׁשם הּוא יצחק ׁשם ְְְִִִֵֵַַָָָקריאת

המׁשכת 42אלקים" ּומּצד הּתענּוג, ענין ׁשהּוא , ְְֱֲִִִֶַַַַַַָֹ

וכאׁשר  הּגבּורֹות. המּתקת נעׂשית ְְְֲֲֲֵֶַַַַַַַָהּתענּוג

יֹותר  טֹובֹות הן אזי ּבחסדים, נמּתקֹות ְְֲֲִִֵֵַַַָָהּגבּורֹות

ּדּבּורֿ ּב'סּדּור' ּכּמבאר עצמם, ְְֲִִִֵַַַַָָָֹמהחסדים

ּכּונת  עלּֿפי ׁשֹופר  ּתקיעת ענין "להבין ְְְְִִִִִַַַַַַַָָָהּמתחיל

ז"ל" ׁשההׁשּפעה 43הּבעלֿׁשםֿטֹוב לפי , ְְִֵֶַַַַַָָ

היא  ּדוקא הּגבּורֹות ּתגּברת ׁשּמּבחינת ׁשל ּבאפן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשּכתּוב  מה לפי ּובפרט ּבׂשין,44כּו'. "יׂשחק" ְְְְִִִִֶַָָָ

לעתידֿלבא  על מֹורה ׂשחֹוק 45ׁשּזה "יּמלא אז , ְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּגדֹולה 46ּפינּו" ּבתגּברת ההׁשּפעה ּתהיה ׁשאז , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ
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ה"א.38) פ"ד ב.39)ר"ה כט, א'שה.40)ר"ה ס"ע לר"ה דרושים ב.41)אוה"ת קלה, ו.42)זח"ב כא, א 43)וירא רמז,

ט.44)ואילך. קה, ד.45)תהלים כח, דא"ח עם סידור א.46)ראה לא, ברכות וראה ב. קכו, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  ומהותו לעניינו ושייכותם ועניינם למהותם בהתאם השנה, לראש יעקב

זה  בכתוב הנרמז יצחק לגבי המדרש דברי את גם לבאר יש השנה, ראש

והתרועה  איל' והנה 'וירא נאמר יצחק בעקידת (כי תרועה' 'זכרון במילים

איל). של בשופר היא השנה בראש

·e˙kL ‰Ó ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ«∆»
ÈÓÏLe¯ia38 בתלמוד בגמרא «¿«¿ƒ

בשופר  התקיעה מצוות אודות ירושלמי

השנה ‡Á„בראש ·e˙k בתורה »∆»
השנה ראש אודות ÓB‡6¯המדבר ≈

הוא זה ÔB¯ÎÊשיום ÔB˙aL"«»ƒ¿
) "‰Úe¯zבלבד ÏÂ‡'זכרון' ¿»¿…

„Á‡ ·e˙ÎÂ ,(LnÓ "‰Úe¯z"¿»«»¿»∆»
בשופר  התקיעה על שמדבר אחר פסוק

השנה  "ÓB‡1ÌBÈ¯בראש ≈
"ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z'תרועה' ¿»ƒ¿∆»∆

על  עונה סתירה. זו הרי ולכאורה ממש

הירושלמי  ˜ÈL‡,כך ‡Ï זו אין …«¿»
כי  וסתירה שבו בכתוב Ô‡kקושיא «

שאין  היינו תרועה', 'זכרון נאמר

מדובר  בפועל, ¿BËŒÌBÈa·תוקעים
השנה ראש BÈ‰Ï˙של ÏÁL∆»ƒ¿

˙aLa,בשופר תוקעים אין שאז ¿«»
Ô‡k יום' נאמר שבו בפסוק ואילו «

מדובר ÏÁLתרועה' ·BËŒÌBÈa¿∆»
ÏÁa ˙BÈ‰Ï תוקעים כן שאז ƒ¿¿…

‰n·‡¯בשופר. ÈÙÏ ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ«¿…»
ÈÏ·aa39 בבלי בתלמוד בגמרא ««¿ƒ

ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡L ‰nL∆«∆≈¿ƒ¿…
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰«»»∆»ƒ¿¿«»

,Ôa¯cÓ ˜¯ ‡e‰ שגזרו גזירה «ƒ¿«»»
בתקיעת  בקי שאינו מי (שמא חכמים

לתקוע  ללמוד כדי חכם אצל ילך שופר

האסור  באופן השופר את ויטלטל

È¯B‡cÓ˙‡בשבת) Ï·‡ מן ¬»ƒ¿«¿»
הדין, מעיקר Ìbהתורה, ÔÈÚ˜Bz¿ƒ«

,˙aLa ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆»¿«»
זה  e˙kL·ולפי ‰Ó ‰L˜ÈÀ¿∆«∆»

"‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" תוקעים התורה מן בשבת, חל השנה כשראש גם והרי ƒ¿¿»
תרועה'. 'זכרון נאמר אםֿכן ולמה בשופר,

¯‡·Óe אדמו"ר'˜„ˆ ÁÓˆ'‰40 בשושלת השלישי מענדל, מנחם (רבי ¿»≈«∆«∆∆
חב"ד), aLa˙אדמו"רי ÌÈÚ˜BzL ‰ÚÈ˜z‰L שבו הכתוב מדבר בה ∆«¿ƒ»∆¿ƒ¿«»

תרועה' 'זכרון Úe¯z‰"נאמר ÔB¯ÎÊ" ˜¯ ‡È‰ לא ממש, תרועה ולא ƒ«ƒ¿¿»

אלא בשבת שחל השנה בראש קיימת לא שופר תקיעת שמצוות Èkƒמפני
,ÔÈc‰ ˙cÓ ÏÚ ‰¯BÓ "‰Úe¯z",שם צדק' ה'צמח בדברי כמבואר ¿»»«ƒ««ƒ

יצחק", בחינת והוא בתרועה אלוקים עלה שכתוב Ê‡L"כמו ˙aL·e¿«»∆»
"‡Â‚k"a ·e˙kL BÓk) ÔÈÈc‰ Ïk ÌÈÏha˙Ó41 מהזוהר קטע ƒ¿«¿ƒ»«ƒƒ¿∆»«¿«¿»

שבת), בליל לומר »¬‡ÈÊשנהוג
˙ÈÁa ˜¯ ‡È‰ ‰ÚÈ˜z‰«¿ƒ»ƒ«¿ƒ«

"‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" כי 'תרועה' ולא ƒ¿¿»
'דינים'. בשבת אין

e‰ÊÂ ההבדל) השנה בראש זה עניין ¿∆
בחול  חל השנה כשראש 'תרועה' בין

חל  השנה כשראש תרועה' ו'זכרון

'דינים') כשאין ÔÈÚבשבת, Ìb«ƒ¿«
,"˜ÁˆÈ ‰Ê - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ"ƒ¿¿»∆ƒ¿»
‡e‰ ˜ÁˆÈ ÌL ˙‡È¯˜ Èkƒ¿ƒ«≈ƒ¿»
ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ" ÌLŒÏÚ«≈¿»»ƒ

Ï‡"ÌÈ˜42‡e‰L ÔÈÚהצחוק, ¡…ƒ∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ „vÓe ,‚eÚz‰ וגילוי ««¬ƒ««¿»«

˙˜zÓ‰ ˙ÈNÚ ‚eÚz‰««¬«¬≈«¿»«
˙B¯e·b‰ שורש שהם 'גבורות' וגם «¿

'דינים  מהם להיות עלול ואף הדינים

גלוי. לטוב והופכים 'נמתקים' קשים',

˙B¯e·b‰ ¯L‡ÎÂ הן עצמן שמצד ¿«¬∆«¿
החסד, ÌÈ„ÒÁa,היפך ˙B˜zÓƒ¿»«¬»ƒ
Ô‰ ÈÊ‡עצמן B·BË˙הגבורות ¬«≈
¯˙BÈ שפע יותר באמצעותן ונמשך ≈
ÌÓˆÚ,וברכה ÌÈ„ÒÁ‰Ó≈«¬»ƒ«¿»

'¯ecÒ'a ¯‡·nkבמאמרŒ¯eac «¿…»«ƒƒ
ÏÈÁ˙n‰ במילים "ÔÈ·‰Ïהפותח ««¿ƒ¿»ƒ

ÈtŒÏÚ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»«ƒ
"Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙ek43, «»««««≈

˙ÈÁanL ‰ÚtL‰‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««¿»»∆ƒ¿ƒ«
ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‡˜Âc ˙B¯e·b‰«¿«¿»ƒ¿…∆∆

'eÎ ˙¯a‚z יותר עוד מוגבר, בשפע ƒ¿…∆
כלל  בדרך כי החסד, שמצד מההשפעה

ההשפעה  ומניעת מחסד היא ההשפעה

הגבורות  כאשר אבל מגבורה, היא

היא  ההשפעה אזי 'נמתקות'

ובתגבורת. בתוספת היא מהגבורות שההשפעה אלא בלבד זו ולא מהגבורות,

Ë¯Ù·e יותר עוד מודגש הגבורות ומיתוק ותענוג לשחוק יצחק של הקשר ƒ¿»
·e˙kL ‰Ó ÈÙÏ44בתהילים‰fL ,ÔÈNa "˜ÁNÈ"'בש 'שחוק' ¿ƒ«∆»ƒ¿»¿ƒ∆∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÏÚ ‰¯BÓ45,נאמר שעליהם המשיח ÏnÈ‡ימות Ê‡" ∆«∆»ƒ»…»ƒ»≈
"eÈt ˜BÁN46Ê‡L לבוא, ‰‰tLלעתיד ‰È‰z‰Ú מלמעלה ¿ƒ∆»ƒ¿∆««¿»»
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l"yz'dיב ,dpydÎy`xc 'a mei

ׁשּמּבחינת 45יֹותר  ההׁשּפעה עכׁשו ּגם א . ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

עצּומה, ּבתגּברת היא יצחק) (ּבחינת ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹהּגבּורֹות

ּכתיב  יצחק ּבברּכת ּדוקא "ויּתןֿל47ׁשּלכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

הארץ, ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל (ּדוקא) ְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהאלקים

"מּטל  הּברכה על הן ּדקאי ותירֹוׁש", ּדגן ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹורב

והן  ּבגׁשמּיּות, ּכפׁשּוטם הארץ" ּומׁשמּני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשמים

רּבֹותינּו ּכמאמר הענינים, ּברּוחנּיּות ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכפי

הארץ 48ז"ל  ּומׁשמּני מקרא, זה - הּׁשמים ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"מּטל

וזֹוהי  וכּו'. ּתלמּוד" זה - ּדגן ורב מׁשנה, זה -ְְְְְִִֶֶַָָָֹ

לגּבי  ּגם יצחק" זה - ּתרּועה ׁשּב"זכרֹון ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּמעלה

קדׁש "מקרא לגּבי וגם אברהם", זה - ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּבאחד

עלֿידי  היא ההׁשּפעה עּקר ּכי יעקב", זה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ׁשל  ּבאפן ההׁשּפעה ּבאה ּדוקא ׁשעלֿידֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיצחק,

ּכּנ"ל. כּו', ְִֶַַֹּתגּברת

e‰ÊÂ,אבֹות זכּות מזּכירין ּתהיּו "ואימתי ¿∆ְְְְִִִֵַַָָ

נעלה  ענין ׁשּזהּו ּדוקא, הּׁשביעי" ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבחדׁש

ימי  ׁשּבכל ׁשּבּתפּלֹות אבֹות זכּות מהזּכרת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָיֹותר

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  אבֹות זכּות הזּכרת ּכי ְְְִֶַַַַָָָָָָֹהּׁשנה,

הּוא  ׁשראׁשֿהּׁשנה אּלא ּבעלמא, זּכרֹון רק ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינּה

ויעקב, יצחק אברהם האבֹות ׁשל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹהּמציאּות

ּבּזהר  סטרא,49וכדאיתא מהאי אחיד ׁש"אברהם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּגם  וזהּו ּבאמצע". ויצחק סטרא, מהאי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹויעקב

הּתקיעֹות  ׁשּׁשּתי ּדתקיעהּֿתרּועהּֿתקיעה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּסדר

והּתרּועה  ויעקב, אברהם ּבחינת הן ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָֹהּפׁשּוטֹות

יצחק  ּבחינת היא .50ׁשּבאמצע ְְְִִִֶֶַַָָ

ּומבאר ‡Cד) ידּוע ׁשהרי להבין, צרי עדין «ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ

מקֹומֹות  ּבבחינת 51ּבכּמה הם ׁשהאבֹות ְְְִִֵֶַַָָָ

הן  הן ׁש"האבֹות וזהּו האצילּות, ְֲִֵֵֶֶָָָָעֹולם

לבחינה 52הּמרּכבה" מרּכבה ׁשהם הינּו , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
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כח.47) כז, ג.48)תולדות פס"ו, רע"א.49)ב"ר ק, א'שו.50)ח"ג ע' לר"ה דרושים א.51)אוה"ת כד, ויצא תו"א ראה

ובכ"מ. ב. יז, צו ו.52)לקו"ת פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈ ‰ÏB„b ˙¯a‚˙a45.הגלות בזמן עכשיו, שהיא Ìbמכפי C‡ ¿ƒ¿…∆¿»≈««

מכלֿמקום ÂLÎÚאפילו לבוא, לעתיד שיהיה ה'שחוק' גילוי אין כשעדיין «¿»
,(˜ÁˆÈ ˙ÈÁa) ˙B¯e·b‰ ˙ÈÁanL ‰ÚtL‰‰ גילוי יש כאשר ««¿»»∆ƒ¿ƒ««¿¿ƒ«ƒ¿»

נמתקות, והגבורות התענוג עניין ÔÎlLשל ,‰ÓeˆÚ ˙¯a‚˙a ‡È‰ƒ¿ƒ¿…∆¬»∆»≈
˜ÁˆÈ ˙k¯·a ‡˜Âc ליעקב «¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

·È˙k47ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ" ¿ƒ¿ƒ∆¿»¡…ƒ
אלוקים ( שם כאן השם Âc˜‡ונזכר «¿»

הגבורה  מידת ‰ÌÈÓMשל ÏhÓ (ƒ««»«ƒ
Ô‚c ·¯Â ,ı¯‡‰ ÈpÓLÓeƒ¿«≈»»∆¿…»»

È‡˜c ,"LB¯È˙Â אלוקים שם ¿ƒ¿»≈
מכוון יצחק, בברכת כאן ≈‰Ôהנזכר

‰Î¯a‰ ÏÚ שפע "ÏhÓלקבל ««¿»»ƒ«
"ı¯‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«≈»»∆
ÈÙk Ô‰Â ,˙eiÓL‚a ÌËeLÙkƒ¿»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

Ì‰L ומהארץ מהשמים ההשפעות ∆≈
¯Ó‡Ók ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯48במדרשÏhÓ" «≈ƒ«
ÈpÓLÓe ,‡¯˜Ó ‰Ê - ÌÈÓM‰«»«ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«≈
- Ô‚c ·¯Â ,‰LÓ ‰Ê - ı¯‡‰»»∆∆ƒ¿»¿…»»

'eÎÂ "„eÓÏz ‰Ê,ההשפעות וכל ∆«¿¿
משם  באות ברוחניות, והן בגשמיות הן

וכאמור  הגבורות, עניין אלוקים,

מגבורות  היא ההשפעה שכאשר

עצומה. בתגבורת היא ממותקות

‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ המיוחדת ¿ƒ««¬»
‰Ê - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ"aL∆¿ƒ¿¿»∆
‰Ê - „Á‡a" Èa‚Ï Ìb "˜ÁˆÈƒ¿»«¿«≈¿∆»∆
‡¯˜Ó" Èa‚Ï Ì‚Â ,"Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿«≈ƒ¿»
¯wÚ Èk ,"·˜ÚÈ ‰Ê - L„…̃∆∆«¬…ƒƒ«

ÚtL‰‰‰ עצומה ‰È‡בתגבורת ««¿»»ƒ
B„ÈŒÏÚL ,˜ÁˆÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»∆«»
ÔÙ‡a ‰ÚtL‰‰ ‰‡a ‡˜Âc«¿»»»««¿»»¿…∆
.Ï"pk ,'eÎ ˙¯a‚z ÏL∆ƒ¿…∆««

ÔÈ¯ÈkÊÓ eÈ‰z È˙ÓÈ‡Â" e‰ÊÂ¿∆¿≈»«ƒ¿«¿ƒƒ
"ÈÚÈ·M‰ L„Áa ,˙B·‡ ˙eÎÊ¿»«…∆«¿ƒƒ

,‡˜Âc במה השאלה נשאלה ולעיל «¿»
בראש  אבות זכות הזכרת מיוחדת

בכל השנה  אבות זכות הזכרת לגבי

הוא וההסבר זכות e‰fLיום, זכרון ∆∆
השנה בראש ÏÚ‰אבות ÔÈÚƒ¿»«¬»

Èk ,‰M‰ ÈÓÈ ÏÎaL ˙BlÙzaL ˙B·‡ ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰Ó ¯˙BÈ≈≈«¿»«¿»∆«¿ƒ∆¿»¿≈«»»ƒ
,‡ÓÏÚa ÔB¯kÊ ˜¯ dÈ‡ ‰M‰ŒL‡¯aL ˙B·‡ ˙eÎÊ ˙¯kÊ‰«¿»«¿»∆¿…«»»≈»«ƒ»¿«¿»

בעבר שהיה דבר של ‰e‡Èˆn˙זיכרון ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯L ‡l‡∆»∆…«»»«¿ƒ
והמהות העניין הוא הזה ÚÈÂ˜·,והיום ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ˙B·‡‰ ÏL∆»»«¿»»ƒ¿»¿«¬…

‡˙È‡„ÎÂ כמובא¯‰fa49 ועולה הבוקע השופר קול של הפעולה אודות ¿ƒ¿ƒ»«…«
רחמים  ËÒ¯‡,ומעורר È‡‰Ó „ÈÁ‡ Ì‰¯·‡"L מצד אוחז אברהם ∆«¿»»»ƒ≈«ƒ¿»

ËÒ¯‡זה  È‡‰Ó ·˜ÚÈÂ ויעקב ¿«¬…≈«ƒ¿»
זה, מצד ÚˆÓ‡a".אוחז ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»»∆¿«

לראשו  מגיע הקול בזוהר, וכמבואר

את  ורואה מתעורר ויעקב יעקב, של

האחר  מהצד עצמו מתקין אברהם

וזה  זה מצד זה ביצחק, אוחזים ושניהם

זה, Ìbמצד e‰ÊÂ של הפנימי הטעם ¿∆«
¯„q‰ שופר בתקיעת הקולות של «≈∆

,‰ÚÈ˜z ‰Úe¯z ‰ÚÈ˜˙cƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»
˙BËeLt‰ ˙BÚÈ˜z‰ ÈzML∆¿≈«¿ƒ«¿

Ô‰כנגד,·˜ÚÈÂ Ì‰¯·‡ ˙ÈÁa ≈¿ƒ««¿»»¿«¬…
ÚˆÓ‡aL ‰Úe¯z‰Â שהיא ¿«¿»∆»∆¿«

רבים  קצרים לקולות המחולקת תקיעה

˜ÁˆÈ ˙ÈÁa ‡È‰50. ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ„Ú C‡ הקשר „) שהעניין למרות «¬«ƒ

לראש  ויצחק ויעקב אברהם האבות של

זכות  זכרון של המיוחד והעניין השנה

מכל  לעיל, נתבאר כבר זה ביום אבות

עדיין  ÔÈ·‰Ïמקום CÈ¯ˆ,זה בעניין »ƒ¿»ƒ
‰nÎa ¯‡·Óe Úe„È È¯‰L∆¬≈»«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó51 החסידות בתורת ¿
ÌÏBÚ ˙ÈÁ·a Ì‰ ˙B·‡‰L∆»»≈ƒ¿ƒ«»

,˙eÏÈˆ‡‰ של הרוחנית הדרגה »¬ƒ
האצילות, עולם בחינת היא האבות

ביותר  והנעלה הראשון העולם

הכלליים  הרוחניים העולמות מארבעת

שהוא  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

הוא  לאלוקות הביטול שבו עולם

בחסידות  וכמובא ביותר, נעלה באופן

ממש, אלוקות הוא האצילות שעולם

ומציאות  ליישות מקום נתינת כל ללא

מאלוקות, נפרדים נבראים ∆¿e‰ÊÂשל
ז"ל  חכמינו דברי של הפנימי התוכן

‰Ôבמדרש  Ô‰ ˙B·‡‰"L∆»»≈≈
"‰·k¯n‰52Ì‰L eÈ‰ , «∆¿»»«¿∆≈
‰·k¯Ó לאלוקות בטלים כלומר, ∆¿»»

למרכבה  שאין אותה ומנהיג הרוכב כלפי המרכבה ביטול כמו מוחלט בביטול

האצילות  מדריגת כאמור היא שדרגתם האבות של והביטול משלה, רצון כל

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



יג ycegl cg`a iriayd ycegae

עצמם  האבֹות אבל האצילּות, מעֹולם ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָׁשּלמעלה

ׁשאחרּֿכ (ּובפרט האצילּות עֹולם ּבבחינת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהם

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה), ּבעֹולמֹות ּגם ְְְְְֲִִִִַָָָָנמׁשכּו

לעיל  הּמבאר עם זה ענין יתאים אי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹולכאֹורה,

היה  אחד  ׁשּנאמר: אברהם, זה - "ּבאחד ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבענין

ּבחינת  הּוא אברהם ׁשל ׁשענינֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָאברהם",

האצילּות, מעֹולם ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָהאחדּות,

עׂשר  התחּלקּות יׁש האצילּות ׁשּבעֹולם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּדכיון

אחדֿ ולא עׂשר ּתׁשע, ולא "עׂשר ְְְִֵֶֶֶֶַַַֹֹספירֹות,

ׁשעֹולם 53עׂשר" ואף האחדּות. ענין זה אין הרי , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

האחדּות  עֹולם הּוא וחּיֹוהי 54האצילּות ּד"איהּו , ְְְֲִִִַַָָָ

חד" וגרמֹוהי איהּו ידּוע 55חד, הרי ׁשּיׁש56, ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

להּיחּוד  ׁשּב"חּיֹוהי" הּיחּוד ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַהפרׁש

ּגּופא, "חד" ּבענין ׁשּגם והינּו ְְְְְְִִֶֶַַַַַָׁשּב"גרמֹוהי",

אין  ואםּֿכן ל"גרמֹוהי", "חּיֹוהי" ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַמחּלקים

ּבענין  להבין צרי וכן האחדּות. ענין אמּתית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָזה

ׁשהּוא  לעיל ׁשּנתּבאר יעקב", זה - קֹודׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"מקרא

האֹור  מּבחינת ההמׁשכה עלֿידי הּבקיעה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָענין

למעלה  הּוא זה ענין והרי מהּצמצּום, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

מדרגת  ׁשּזֹוהי האצילּות, עֹולם מּבחינת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמעלה

- ּתרּועה "זכרֹון ּבענין להבין צרי וכן ְְְְְְִִִִֵַָָָָָהאבֹות.

ענין  ׁשהּוא לעיל ׁשּנתּבאר יצחק", המּתקת זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעלה  הּוא זה ענין ׁשּגם ּבחסדים, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָהּגבּורֹות

ּבעֹולם  ׁשהרי האצילּות, עֹולם מּבחינת ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָמעלה

ּגבּורה  חסד קּוין: ׁשלׁשה יׁשנם ְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹהאצילּות

הרי  ואםּֿכן ּבפניֿעצמֹו, הּוא קו וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּתפארת,
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מ"ד.53) פ"א יצירה ובכ"מ.54)ספר פ"ב. ח"א הקודש עבודת ס"כ.55)ראה אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה ראה 56)תקו"ז

ואילך. קכז ע' תרצ"ב ואילך. רכו ע' תרנ"ג ואילך. שמו ע' ח"ב תרל"ג המאמרים ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באלוקותÈÁ·Ï‰הוא ‡·Ïנעלית ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈»»¬ƒ¬»

ÌÓˆÚ ˙B·‡‰ שלהם ‰‡ˆeÏÈ˙הדרגה ÌÏBÚ ˙ÈÁ·a Ì‰ »»«¿»≈ƒ¿ƒ«»»¬ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb eÎLÓ CkŒ¯Á‡L Ë¯Ù·e)ƒ¿»∆««»ƒ¿¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ גם נמשכים ולכן מאצילות, למעלה אינם עצמם שהם מורה  שזה ¬ƒ»
מאצילות), נשאלת B‡ÎÏÂ¯‰למטה ¿ƒ¿»

Ê‰השאלה, ÔÈÚ ÌÈ‡˙È CÈ‡≈«¿ƒƒ¿»∆
(אך  באצילות היא האבות שמדריגת

מהאצילות  למעלה ‰n·‡¯)לא ÌÚƒ«¿…»
‰Ê - „Á‡a" ÔÈÚa ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿«¿∆»∆
‰È‰ „Á‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰¯·‡«¿»»∆∆¡«∆»»»
Ì‰¯·‡ ÏL BÈÚL ,"Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»∆«¿»»

,˙e„Á‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰'ה אחדות ¿ƒ«»«¿
ביותר  נעלית בצורה לאלוקות וביטול

e‰fL זו בדרגה ה' ÔÈÚאחדות ∆∆ƒ¿»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¬ƒ
LÈ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»»¬ƒ≈

˙e˜lÁ˙‰ באופן האלוקי האור של ƒ¿«¿
B¯ÈÙÒ˙,של  ¯NÚ נאמר כך שעל ∆∆¿ƒ

יצירה' ÚLz,ב'ספר ‡ÏÂ ¯NÚ"∆∆¿…≈«
"¯NÚŒ„Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ53, ∆∆¿…««»»

במספר  באות שהספירות והעובדה

ו'ציור' הגבלה על מורה דווקא עשר

ולא  כך מוגדרת, בצורה הספירות של

ÔÈÚאחרת, ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆ƒ¿«
˙e„Á‡‰ אין שאז המוחלטת בצורה »«¿

והגבלות. גדרים בעלת מציאות שום

‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL Û‡Â¿«∆»»¬ƒ
הסוד, בתורת «ÌÏBÚכמבואר

˙e„Á‡‰54, הספירות הארת ואופן »«¿
לאלוקות, ביטול מתוך הוא באצילות

הספירות  זה בעניין הזוהר וכלשון

Á„,דאצילות  È‰BiÁÂ e‰È‡"c¿ƒ¿«ƒ«
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡55, ומוסבר ƒ¿«¿ƒ«

בעולם  כי היא שהכוונה בחסידות

הם  הספירות של האורות הן האצילות

מציאות  ולא עצמו, האלוקות עם אחד

עם  אחד הם מאירים האורות ובאמצעותם שדרכם הכלים והן לעצמם,

אחדות  באצילות גם לכאורה כן ואם לעצמם, מציאות ולא עצמו, האלוקות

שלמעלה  המדריגות של המיוחד היתרון ומה ביותר, נעלית בדרגה היא ה'

מכלֿמקום  Úe„Èמאצילות, È¯‰56 החסידות ÔÈaבתורת L¯Ù‰ LiL ¬≈»«∆≈∆¿≈≈
,"È‰BÓ¯‚"aL „eÁi‰Ï "È‰BiÁ"aL „eÁi‰ בעולם אמנם כלומר, «ƒ∆¿«ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒ

האלקות  עם 'חד' שהם באופן לאלקות בטלים הכלים, 'גרמוהי', גם האצילות

של  לביטול הכלים, 'גרמוהי', של הביטול בין הבדל יש עדיין אבל עצמו,

עמוק  ויותר נעלה יותר הוא האורות של הביטול ואופן האורות, 'חיוהי',

הכלים, של הביטול Ùeb‡מאופן "„Á" ÔÈÚa ÌbL eÈ‰Â,עצמו ¿«¿∆«¿ƒ¿««»
"È‰BÓ¯‚"Ï "È‰BiÁ" ÔÈa ÌÈ˜lÁÓ וגרמוהי וחיוהי 'איהו נאמר ולא ¿«¿ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ

שני  בין הבדל שיש ומכאן חד', וגרמוהי איהו חד, וחיוהי 'איהו אלא חד'

וההתאחדות  הביטול וכאמור הדברים,

מהביטול  נעלים 'חיוהי' של

'גרמוהי', של ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒוההתאחדות
‰Ê ÔÈ‡ וההתאחדות הביטול ≈∆

האצילות, בעולם ÈzÓ‡¬ƒƒ˙שקיימים
˙e„Á‡‰ ÔÈÚ האחדות ועניין ƒ¿«»«¿

נעלה  יותר הוא מאצילות שלמעלה

במקומה  השאלה ולכן אמיתי, ויותר

האחדות  עניין של המעלה מה עומדת,

האצילות, מדריגת האבות, במדריגת

היא  האחדות מאצילות שלמעלה בעוד

נעלית? יותר

ÔÎÂ הקודמת לשאלה בדומה ¿≈
שאברהם  המדרש לדברי המתייחסת

'אחד', בחינת ÔÈ·‰Ïהוא CÈ¯ˆ גם »ƒ¿»ƒ
ÔÈÚaהמדרש דברי "Ó˜¯‡המשך ¿ƒ¿«ƒ¿»

¯‡a˙pL ,"·˜ÚÈ ‰Ê - L„B˜∆∆«¬…∆ƒ¿»≈
‰ÚÈ˜a‰ ÔÈÚ ‡e‰L ÏÈÚÏ¿≈∆ƒ¿««¿ƒ»

האלוקי  האור של ≈¿»È„ÈŒÏÚוההארה
‰ÎLÓ‰‰והגילוי˙ÈÁaÓ ««¿»»ƒ¿ƒ«

,ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈«ƒ¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»∆¿«¿»

‰ÏÚÓבהרבה ÈÁaÓ˙נעלה «¿»ƒ¿ƒ«
È‰BfL ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ∆ƒ

˙B·‡‰ ˙‚¯„Ó עולם שהרי «¿≈«»»
מארבעת  אחד כבר הוא האצילות

גדר  עם ספירות עשר בו ויש העולמות

השתלשלות' מ'סדר חלק והוא ו'ציור'

נעלה  מהצמצום שלמעלה האור ואילו

זה. מכל

ÔÎÂ לגבי האמורות לשאלות בדומה  ¿≈
יעקב  ומדריגת אברהם CÈ¯»̂ƒמדריגת

ÔÈ·‰Ïהמדרש דברי בהמשך Ê‰גם - ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" ÔÈÚa ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆
˙B¯e·b‰ ˙˜zÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ,"˜ÁˆÈƒ¿»∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿««¿»««¿

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,ÌÈ„ÒÁa יותר הרבה נעלה «¬»ƒ∆«ƒ¿»∆¿«¿»«¿»
ÌLÈ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa È¯‰L ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»¬ƒ∆¬≈¿»»¬ƒ∆¿»

העליונות  ˜ÔÈeבמידות ‰LÏL:נפרדים„ÒÁ הימין קו e·b¯‰קו ¿…»«ƒ∆∆¿»
האמצעי,Ùz‡¯˙השמאל  ÔkŒÌ‡Âקו ,BÓˆÚŒÈÙa ‡e‰ Â˜ ÏÎÂ ƒ¿∆∆¿»«ƒ¿≈«¿¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ המידות של החלוקה את שמבטל בחסדים הגבורות המתקת עניין ¬≈∆
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l"yz'dיד ,dpydÎy`xc 'a mei

ׁשּידּוע  ואף האבֹות. מּמדרגת למעלה ּבענין 57זה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

אבֹותיכם" יׁשבּו הּנהר האבֹות 58"ּבעבר ׁשּׁשרׁש , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

רק  זה הרי האצילּות, מעֹולם למעלה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָהּוא

ּבעֹולם  הּוא עצמם האבֹות ענין אבל ְְְְְֲִַַָָָָָָָּבׁשרׁשם,

ֲִָהאצילּות.

הּׁשביעי"Ô·eÈÂה) "ּבחדׁש ּבענין הּידּוע עלּֿפי ¿»ְְְִִִִֶַַַַַַָֹ

ּבדֹורֹו נׂשיא ּכל עלֿידי ׁשּנתּבאר ְְְְִִִֵֵֶַָָָ[ּכפי

ּבאֹותּיֹות  מּיׂשראל) ואחד אחד לכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּבנֹוגע

'ּבינה',59ׁשּלֹו ּבחינת הּוא ׁש"ּׁשביעי" ּדאף ,[ ְְְִִִִֶֶַַָ

ועד  ריׁשין', ה'ׁשלׁשה ּכל ּבזה יׁש ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹמּכלֿמקֹום

היא  'עּתיק ' התּגּלּות (ּכי 'עּתיק' ְְִִִִִִִַַַַלבחינת

כּו'.60ּב'ּבינה' עּתיק' 'ּפנימּיּות ּבחינת וגם ,( ְְְְִִִִִַַַָ

הּדברים  ּכל חֹוזרים ׁשּבראׁשֿהּׁשנה לפי ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹוהינּו

מּבחינת  ההמׁשכה להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָלקדמּותן,

ׁשההמׁשכה  וכּידּוע כּו'. הראׁשֹון ְְִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשרׁש

מּמׁש. יתּבר מעצמּותֹו היא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה

ׁשּכתּוב  מה את 61וזהּו נחלתנּו, את לנּו "יבחר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחירת  ענין ׁשּזהּו סלה", אהב אׁשר יעקב ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּגאֹון

היא 62העצמּות  הּבחירה ענין ׁשאמּתית ּכּידּוע , ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

יתּבר ּבעצמּותֹו אֹור,63רק ּבחינת ּכל ּכי , ְְְְִִִֵַַַָָ

אמּתית  ּבֹו ׁשּי לא צּיּור, איזה ּבגדר ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹלהיֹותֹו

הּבחירה. ְְִִַַָענין

LÈÂ מה עלּֿפי לאבֹות, זֹו ּבחינה ּׁשּיכּות לבאר ¿≈ְְִִֵַַַָָָָָ

א  ּבדּבּורֿהּמתחיל ׁשּכתב מהר"ׁש דמֹו"ר ְְְֲִִֶַַַַַַָ

תר"ל  ּבׁשנת הּׁשביעי" לפני 64"ּבחדׁש (ׁשּנאמר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
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א.57) כה, וישלח תו"א כד.58)ראה ב, א'פט.59)יהושע ע' ח"ב תער"ב המשך .7 שבהערה א.60)אוה"ת קעח, זח"ג

ובכ"מ. ב. יא, לך ה.61)תו"א מז, 35).62)תהלים ע' תש"ג המאמרים (ספר סי"ד תש"ג לנו יבחר ד"ה ד"ה 63)ראה

ובכ"מ. .5 ע' חי"א .1341 ע' שם .1309 ע' ח"ד שיחות לקוטי שם. לנו, ואילך).64)יבחר שנ (ס"ע בתחילתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הללו, הקווין ‰‡·B˙לשלושת ˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ באצילות שהיא ¿«¿»ƒ«¿≈«»»

התפארת, בקו ויעקב הגבורה בקו יצחק החסד, בקו אברהם מחולקים, ובקווין

Úe„iL Û‡Â57 החסידות של ÔÈÚaבתורת הפנימית המשמעות ביאור ¿«∆»«¿ƒ¿«
יהושע בספר ‡·ÌÎÈ˙B"הכתוב e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa"58L¯ML , ¿≈∆«»»»¿¬≈∆∆…∆

ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙B·‡‰»»¿«¿»≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ פלא אין כן ואם »¬ƒ

לדרגות  האבות את שמקשרים

שורשם, זהו שהרי מאצילות שלמעלה

מיישב  זה אין דבר של לאמיתו אבל

כי השאלה Ê‰את È¯‰ השייכות ¬≈∆
מאצילות  ÌL¯La,ללמעלה ˜«̄¿»¿»

ÔÈÚ Ï·‡‡e‰ ÌÓˆÚ ˙B·‡‰ ¬»ƒ¿«»»«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa והשאלות ¿»»¬ƒ

עומדות. במקומן האמורות

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ בתורת ‰) ¿»«ƒ«»«
"L„Áaהחסידות  ÔÈÚa¿ƒ¿««…∆

ŒÏÚ ¯‡a˙pL ÈÙk] "ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡ÈN Ïk È„È,נשיאינו מרבותינו ¿≈»»ƒ

מהם אחד כל חב"ד, ¿B¯B„aאדמו"רי
אמורים( ÏÎÏודבריהם Ú‚Ba¿≈«¿»

(Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
˙Bi˙B‡aבמיליםBlL59Û‡c ,[ »ƒ∆¿«

˙ÈÁa ‡e‰ "ÈÚÈ·M"L∆¿ƒƒ¿ƒ«
,'‰Èa' משלושת אחד חלק שהיא ƒ»

ודעת, בינה חכמה, המוחין: חלקי

‰Êa LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ בבחינת ƒ»»≈»∆
¯ÔÈLÈ',הבינה ‰LÏL'‰ Ïk כל »«¿…»≈ƒ

שבראש  המוחין מרכיבי »¿ÚÂ„שלושת
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁ·Ï אלא בלבד זו ולא ƒ¿ƒ««ƒ

בחינה  גם יש הבינה שבבחינת

'עתיק  בחינת הספירות, מכל שלמעלה

'כתר  בחינת של הפנימיות שהיא יומין'

מהספירות שלמעלה כדברי (Èkעליון' ƒ
‰È‡הזוהר  '˜ÈzÚ' ˙elb˙‰ƒ¿««ƒƒ

'‰Èa'a60 פי על יובן והדבר ¿ƒ»
של  ומדרגתו ענינו כי האדם, של הנפש לכוחות באלקות הבחינות של הקבלה

את  מבין הוא כאשר דוקא שכל מדבר מתענג והאדם תענוג, הוא 'עתיק'

בשבילו. עונג זה אין בעניין, והשגה הבנה לו שאין זמן וכל השכלי, העניין

שהתגלות  נמצא הדבר, על מתענג הוא 'בינה' בחינת הבנה, לכלל כשבא ואילו

והשגה  הבנה ב'בינה', הוא העונג, Ì‚Â'עתיק, 'eiÓÈt˙אפילו) ˙ÈÁa ¿«¿ƒ«¿ƒƒ
'eÎ '˜ÈzÚ.בבינה נמצאת היא גם «ƒ

שהיא  מה כל (על הבינה בחינת של והמשכה הארה יש מה מפני הדבר, וטעם

השביעי': 'בחדש השנה, בראש עתיק') ו'פנימיות 'עתיק' בחינת כולל מכילה,

È¯·c‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ ‰M‰ŒL‡¯aL ÈÙÏ eÈ‰Â,Ô˙eÓ„˜Ï Ì כי ¿«¿¿ƒ∆¿…«»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿»
בעולמות  האלוקי הרצון של והתעלמות הסתלקות יש החולפת השנה סיום עם

בתחילת  שהיה כמו מחדש, מתעורר הכול כך ואחר מסתלקת הנבראים וחיות

השנה ÔÎÏÂהבריאה, שבראש מאחר ¿»≈
מתחדש BÈ‰Ï˙הכול ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

ושנה  שנה בכל השנה בראש

˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰L¯M‰ ««¿»»ƒ¿ƒ««…∆
eÎ'והמקור ÔBL‡¯‰ כל של »ƒ

וחסידות Úe„iÎÂהבריאה. בקבלה ¿«»«
‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור של ∆««¿»»
השנה ««»…¿∆M‰ŒL‡¯aL‰בראש

C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ עצמיות ƒ≈«¿ƒ¿»≈
האלוקות דרגה LnÓומהות רק ולא «»

מהעצמות. האור בהארת אחרת או כזו

·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ61 בתהלים ¿∆«∆»
בשופר  התקיעה לפני שאומרים (בפרק

השנה) הקדושֿברוךֿ"Á·È¯בראש ƒ¿«
ישראלeÏהוא e˙ÏÁ,בני ˙‡ »∆«¬»≈

·‰‡ ¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡∆¿«¬…¬∆»≈
,"‰ÏÒֿהקדושֿברוך בחירת היינו ∆»

ישראל, בבני ÔÈÚהוא e‰fL∆∆ƒ¿«
˙eÓˆÚ‰ ˙¯ÈÁa62, של הבחירה ¿ƒ«»«¿

להיות  ישראל בבני האלוקות עצמיות

ונחלתו  ÈzÓ‡L˙עמו Úe„ik«»«∆¬ƒƒ
‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ בחירה היינו ƒ¿««¿ƒ»

ורק  אך שהיא לחלוטין חופשית

שום  בגלל ולא הבוחר של מרצונו

צדדית B˙eÓˆÚaסיבה ˜¯ ‡È‰ƒ«¿«¿
C¯a˙È63, יכול לא דבר ששום ƒ¿»≈

כפי  לבחור לו ולגרום עליו להשפיע

‡B¯שבוחר  ˙ÈÁa Ïk Èk שאינו ƒ»¿ƒ«
הארה  רק אלא ממש האלוקות עצמיות

‡ÊÈ‰מהעצמות, ¯„‚a B˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆≈∆
,¯eiˆ מכל לחלוטין מופשט ואינו ƒ

והגדרה, ‰ÈÁa¯‰'ציור' ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ Ba CiL ‡Ï מצד ובבחירה …«»¬ƒƒƒ¿««¿ƒ»
כאלה  וטעמים סיבות יש אלא לגמרי חופשית בחירה זו שאין יתכן האור

מצד  היא ישראל בבני הקדושֿברוךֿהוא בחירת אבל לבחירה, ואחרים

העצמות.

·˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ ,˙B·‡Ï BÊ ‰ÈÁa ˙eÎiM ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«»¿ƒ»»»«ƒ«∆»«
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡(חב"ד אדמו"רי בשושלת הרביעי שמואל, (רבי «¿«¬«
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a במילים הפותח ‰ÈÚÈ·M"במאמר L„Áa" ¿ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒ
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טו ycegl cg`a iriayd ycegae

הּׁשני  הּפרּוׁש את מביא ׁשּתחּלה ׁשנה), ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמאה

"ירחא 65ׁשּבּמדרׁש הּוא הּׁשביעי" ׁש"ּבחדׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּוכמֹו לאבֹותינּו, הּקּב"ה נׁשּבע ׁשּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּדׁשבּועתא"

ּבי 66ׁשּכתּוב  קדם, מימי לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הוי' נאּום את 67נׁשּבעּתי מביא ואחרּֿכ . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

זה  - לחדׁש "ּבאחד ּבּמדרׁש, הראׁשֹון ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּפרּוׁש

הּׁשּיכּות  ּבבאּור לֹומר ויׁש (ּכּנ"ל). וכּו' ְְְְֵֵַַַַַַָָָאברהם"

האבֹות  ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה הּפרּוׁשים, ׁשני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבין

ההמׁשכה  אּלא האצילּות, עֹולם ּבחינת רק ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאינּה

הּנהר  "ּבעבר ּבחינת האבֹות, מּׁשרׁש ּגם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהיא

"אׁשר  ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו אבֹותיכם", ְֲֲֵֶֶֶֶֶַָָיׁשבּו

"ימי  מּבחינת קדם", מימי לאבֹותינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָנׁשּבעּת

וגם  עֹולם", "ימֹות מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָקדם"

אחד  לכל האבֹות עלֿידי נמׁש זֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָמּבחינה

לבחינת  ּגם ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש מּיׂשראל, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואחד

האצילּות. מעֹולם ׁשּלמעלה האבֹות, ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹׁשרׁש

ּכתיב ÔÈÚ‰Âו) יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּדהּנה 68הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵָ

ּבכּמה  ּומבאר עדי". ְְֵֶַַַָָֹ"אּתם

הּנסּתר 69מקֹומֹות  ּדבר על הּוא העדּות ׁשענין ְְְִִֵֶַַַָָָָ

לּכל  הּידּוע ּדבר על ׁשהרי הּכל, מעיני ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹונעלם

ּדעבידא  מּלתא על ואפילּו עדּות, צרי ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאין

עדּות  הּתֹורה הצריכה לא ענין 70לאגלּויי, אּלא , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הּמאמר  (ּבלׁשֹון הּוא ּדבר 71העדּות לגּלֹות ( ְְֲִֵַַַָָָָ

ׁשהּמצֹות  וזהּו לּכל. נגלה ׁשאינֹו ונעלם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻהּמכּסה

'עדּות' ּבׁשם ׁשּכתּוב 72נקראֹות ּכמֹו ,73ּבדר" ְְְְִֵֵֶֶֶָָ

ּבחינֹות  על מֹורֹות הּמצֹות ּכי ׂשׂשּתי", ְְְְִִִִֵֶַַָעדֹותי

ועלֿידי  ונעלמֹות, מכּסֹות ׁשהן מאד ְְְְְְְֵֵֶֶֶַָֹֻעליֹונֹות

ּכמֹו הּגּלּוי, אל מההעלם נמׁשכֹות הן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמצֹות

וזהּו והּנעלם. הּמכּסה הּדבר את ׁשּמגּלים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעדים

ּבדּיּוק  מכּונֹות להיֹות צריכֹות ׁשהּמצֹות ְְְְְִִִִֶַַָֻמה
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ט.65) פכ"ט, כ.66)ויק"ר ז, טז.67)מיכה כב, א.68)וירא פו, זח"ג וראה יב. שם, י. מג, ד,69)ישעי' פקודי לקו"ת

ובכ"מ. ואילך. וש"נ.70)סע"א ב. כב, ר"ה שנג).71)ראה (ע' הנ"ל השביעי ובחודש תקס"ז 72)ד"ה אדה"ז מאמרי ראה

ואילך. תתמז ע' שופטים אוה"ת ואילך. עט יד.73)ע' קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"¯˙ ˙La64,‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL) לפני שנה מאה כלומר, ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»

תש"ל  בשנת הרבי ידי על זה מאמר È·Ó‡אמירת ‰lÁzL אדמו"ר ), ∆¿ƒ»≈ƒ
במאמרו  L¯„naLמהר"ש ÈM‰ Le¯t‰ ˙‡65L„Áa"L ∆«≈«≈ƒ∆«ƒ¿»∆«…∆

"‡˙Úe·Lc ‡Á¯È" ‡e‰ "ÈÚÈ·M‰החודש השבועה, BaLחודש «¿ƒƒ«¿»ƒ¿»»∆
,eÈ˙B·‡Ï ‰"aw‰ ÚaLƒ¿««»»«¬≈

·e˙kL BÓÎe66 מיכה בנבואת ¿∆»
eÈ˙B·‡Ï zÚaL ¯L‡"¬∆ƒ¿«¿»«¬≈

,"Ì„˜ ÈÓÈÓ בתורה שכתוב וכמו ƒ≈∆∆
העקידה  ÈzÚaLבפרשת Èa"ƒƒ¿«¿ƒ
"'ÈÂ‰ Ìe‡67, שני לפנינו הרי ¿¬»»

אל  הקדושֿברוךֿהוא לנבואת מקורות

È·Ó‡האבות. CkŒ¯Á‡Â אדמו"ר ¿««»≈ƒ
‰¯‡ÔBLמהר"ש  Le¯t‰ ˙‡∆«≈»ƒ

‰Ê - L„ÁÏ „Á‡a" ,L¯„na«ƒ¿»¿∆»«…∆∆
Ï"pk) 'eÎÂ "Ì‰¯·‡ הוא «¿»»¿««

לעיל  ונתבאר שהובא הפירוש

).באריכות 
ÔÈa ˙eÎiM‰ ¯e‡·a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈««»≈

,ÌÈLe¯t‰ ÈL הראשון הפירוש ¿≈«≈ƒ
שבועה, לשון הוא שה'שביעי'

לאבות, רומז שהפסוק השני והפירוש

הוא  הפירושים שני בין והקשר

‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור וגילוי ∆««¿»»
‰‡·B˙בעולם  È„ÈŒÏÚL שזהו ∆«¿≈»»

במדרש  הראשון הפירוש «≈‡dÈתוכן
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁa ˜«̄¿ƒ«»»¬ƒ

עצמם  האבות של הדרגה «∆‡l‡שהוא 
L¯MÓ Ìb ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ«ƒ…∆
¯‰p‰ ¯·Úa" ˙ÈÁa ,˙B·‡‰»»¿ƒ«¿≈∆«»»

,"ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ בחינה שהיא »¿¬≈∆
תוכן  וזהו האצילות, מעולם שלמעלה

במדרש הראשון Ó‰הפירוש e‰fL∆∆«
zÚaL ¯L‡" ·e˙kL∆»¬∆ƒ¿«¿»

,"Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B·‡Ï ויש «¬≈ƒ≈∆∆
היא  שהכוונה "ÈÓÈלדייק ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈

˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL "Ì„∆̃∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
,"ÌÏBÚ ˙BÓÈ" ההמשכה כלומר, ¿»

השייך  אלוקי אור של רק איננה

באצילות) המאיר (האור לעולמות

מבחינת  גם אלא עולם' 'ימות ונקרא

מהעולמות  שלמעלה האלוקי האור

לעולם, מ'קדם' היינו קדם' 'ימי הנקרא מאצילות) שלמעלה »¿Ì‚Â(האור

‰ÈÁaÓנעליתBÊמהעולמות ÏÎÏשלמעלה ˙B·‡‰ È„ÈŒÏÚ CLÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿≈»»¿»
BÏ LiL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ מעמדו מהו הבדל מבלי יהודי, לכל ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆≈

הרוחני ÏÚÓlL‰ומצבו ,˙B·‡‰ L¯L ˙ÈÁ·Ï Ìb ˙eÎiL«»«ƒ¿ƒ«…∆»»∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ידי שעל שההמשכה זה בעניין עוד ומבאר וממשיך ≈»»¬ƒ

מישראל. ואחד אחד לכל באה האבות

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa68 ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ

שהקדושֿברוךֿהוא  ישעיה בנבואת

ישראל בני על È„Ú".אומר Ìz‡"«∆≈«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Óe69 ¿…»¿«»¿

החסידות  ‰e„Ú˙בתורת ÔÈÚL∆ƒ¿«»≈
ÌÏÚÂ ¯zÒp‰ ¯·c ÏÚ ‡e‰«»»«ƒ¿»¿∆¿»

Ïk‰ ÈÈÚÓ,לעדים רק וידוע ≈≈≈«…
Úe„i‰ ¯·c ÏÚ È¯‰L ומפורסם ∆¬≈«»»«»«

eÏÈÙ‡Â ,˙e„Ú CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÏkÏ«…≈»ƒ≈«¬ƒ
,ÈÈeÏ‚‡Ï ‡„È·Úc ‡˙lÓ ÏÚ«ƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿≈
פי  על אף להתגלות, שעתיד דבר

גלוי, אינו עתה ‰ˆ¯ÎÈ‰שלעת ‡Ï…ƒ¿ƒ»
˙e„Ú ‰¯Bz‰70ÔÈÚ ‡l‡ , «»≈∆»ƒ¿«

ÔBLÏa) ‡e‰ ˙e„Ú‰»≈ƒ¿
¯Ó‡n‰71 אדמו"ר של הנזכר, ««¬»

Bl‚Ï˙מהר"ש  c·¯ולהודיע) ¿«»»
‰Ï‚ BÈ‡L ÌÏÚÂ ‰qÎn‰«¿À∆¿∆¿»∆≈ƒ¿∆

ÏkÏ.אותו יודעים העדים ורק «…
e‰ÊÂ דבר פרסום היא שעדות זה דבר ¿∆

לכך  הפנימי הטעם הוא נסתר,

ÌLa ˙B‡¯˜ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿»¿≈
'˙e„Ú'72·e˙kL BÓk ,73 ≈¿∆»
EÈ˙B„Úבתהילים C¯„a"¿∆∆≈¿∆
"ÈzNN השמחה על מדבר והכתוב »¿ƒ

המצוות, ‰Bˆn˙בעשיית Èkƒ«ƒ¿
˙BBÈÏÚ ˙BÈÁa ÏÚ ˙B¯BÓ«¿ƒ∆¿

Ô‰L „‡Ó עצמן BqÎÓ˙מצד ¿…∆≈¿À
,˙BÓÏÚÂ שמצד באלוקות דרגות ¿∆¿»

גילוי  לידי מלבוא למעלה הן עצמן

Ô‰ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚÂ נעלות דרגות ¿«¿≈«ƒ¿≈
‡Ïאלו ÌÏÚ‰‰Ó ˙BÎLÓƒ¿»≈«∆¿≈∆

ÌÈl‚nL ÌÈ„Ú‰ BÓk ,Èelb‰«ƒ¿»≈ƒ∆¿«ƒ
ÌÏÚp‰Â ‰qÎn‰ ¯·c‰ ˙‡∆«»»«¿À∆¿«∆¿»

לכל. אותו Ó‰הטעם e‰ÊÂומודיעים ¿∆«
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿¿ƒƒ¿
Ô‰ÈÏÚ ˙B„ÈÚnL ‰ÏÚÓlL ˙BÈÁaÏ ˜ei„a ˙BeÎÓ¿À»¿ƒ«¿ƒ∆¿«¿»∆¿ƒ¬≈∆
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l"yz'dטז ,dpydÎy`xc 'a mei

ּוממׁשיכֹות  עליהן ׁשּמעידֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָלּבחינֹות

להיֹות  צריכה העדים ׁשהעּדאת ּכׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן,

להיֹות  ׁשּצריכה הּפרטים, ּבכל ּבדּיּוק ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֻמכּונת

ּדבר" חצי ולא ציצית,74"ּדבר, מצות ּוכמֹו , ְְְֲִִִִַָָָָֹ

חּוטין  ּוׁשנים] [=ׁשלׁשים ל"ב ּבּה להיֹות ְְְִִִִִֶַָָֹׁשּצרי

'ל"ב  ּבחינת ּוממׁשיכה מעידה ׁשהיא לפי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָּדוקא,

חכמה' ׁשּצריכֹות 75נתיבֹות ּתפּלין, מצות וכן , ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ

מעידה  ׁשהיא לפי ּפרׁשּיֹות, ארּבע ּבּה ְְְְִִִִִֶַַָָָָלהיֹות

ׁשּלמעלה  מֹוחין' 'ארּבעה ּבחינת 76ּוממׁשיכה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

העדּות  ּבענין ּגם הּוא וכן ּבּמאמר). ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹ(ּכּמבאר

נמׁשכים  ׁשעלֿידם עדי", "אּתם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדיׂשראל,

מכּסֹות  ׁשהן מאד עליֹונֹות ּבחינֹות ְְְְְִִִֵֶֶַֹֻּומתּגּלים

"צּיֹון  ּבדּבּורֿהּמתחיל וכּמבאר ְְְְְְִִִֶַַַָָֹונעלמֹות.

ּתּפדה" ׁשּכתּוב 77ּבמׁשּפט מה ׁשּזהּו ׁשּׁשם 78, ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשׁשניםֿ ליׂשראל, עדּות יּֿה ׁשבטי ׁשבטים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָעלּו

ּדזעירֿ אלכסֹון ּגבּולי 'י"ב הם הׁשבטים ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָעׂשר

ּתּתאה' 'מרּכבּתא (ּבחינת ׁשּזהּו79אנּפין' ,( ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

ׁשבטים" ׁש"עלּו ּכמֹו אמנם הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָּבחינת

הרצֹון  ּבבחינת  נׁשמתם ּומקֹור ׁשרׁש ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹּבבחינת

ּבבחינת  הם הרי מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּפׁשּוט

כּו'."ע  דּות" ֵ
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ב.74) ע, וש"נ.75)ב"ק יג. ע' תרצ"א המאמרים ספר ב. מז, שלח לקו"ת לח. טו, שלח בחיי א. שא, (תוספות) זח"ג ראה

ובכ"מ.76)ובכ"מ. ואילך. ג ו, דא"ח עם סידור א. רסב, ואילך).77)זח"ג קלז ע' תרע"ו המאמרים (ספר תרע"ו דשנת

ואילך). רמו ע' תשי"ט יד. ע' תשי"ז המאמרים (ספר תשי"ט מסעי אלה ד"ה תשי"ז. לבנו וטהר ד"ה גם תהלים 78)וראה

ד. 79.51)קכב, שבהערה תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ô˙B‡ ˙BÎÈLÓÓe עניין דווקא גילוי לידי ומביאה ממשיכה מצווה כל כי «¿ƒ»

בפרט, זו למצווה ששייך באלוקות ‰ÌÈ„Úמסויים ˙‡cÚ‰L ÌLk¿≈∆«¿»«»≈ƒ
,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ˜ei„a ˙eÎÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ מעידים כשהעדים ¿ƒ»ƒ¿¿À∆∆¿ƒ¿»«¿»ƒ

כאשר  מתקבלת ועדות בתכלית מדוייקים להיות צריכים דבריהם הדין בבית

ההלכה  כמו מדוייקים כללים לפי היא

עדים  שניים פי 'על מכתוב שלמדים

דבר' העדות ÎÈ¯vL‰יקום ∆¿ƒ»
ÈˆÁ ‡ÏÂ ,¯·c" ˙BÈ‰Ïƒ¿»»¿…¬ƒ

"¯·c74, וכשם ושלם, ברור דבר »»
ומכוונת  מדוייקת להיות צריכה שעדות

מצווה  שכל המצוות לגבי גם כך

האלוקי  האור לעניין בדיוק מכוונת

ידה  על נמשך להיות ¿BÓÎeשצריך
CÈ¯vLלמשל ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒƒ∆»ƒ

ÌÈLÏL=] ·"Ï da ˙BÈ‰Ïƒ¿»¿…ƒ
,‡˜Âc ÔÈËeÁ [ÌÈLe שמונה ¿«ƒƒ«¿»

לא  הכנפות, מארבע אחד בכל חוטים

יותר, ולא È‰L‡פחות ÈÙÏ מצוות ¿ƒ∆ƒ
ועדות ÈÚÓ„‰ציצית סימן היא ¿ƒ»

‰ÎÈLÓÓe של אלוקי אור גילוי «¿ƒ»
˙B·È˙ ·"Ï' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ

'‰ÓÎÁ75, הסוד בתורת כמבואר »¿»
[=דרכים] נתיבות ל"ב שישנם

האלוקית  (ההשגה החכמה במדרגת

לעולמות, השייכת ביותר הגבוהה

שונים  אופנים היינו הספירות), ראשית

שלה, והארה נביעה ÂˆÓ˙של ÔÎÂ¿≈ƒ¿«
da ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯vL ,ÔÈlÙz¿ƒƒ∆¿ƒƒ¿»

BiL¯t˙,דווקא Úa¯‡ פחות לא «¿«»»ƒ
אם  והיה ישראל, (שמע יותר ולא

יביאך) כי והיה בכור כל לי קדש È‰L‡שמוע, ÈÙÏ תפילין מצוות ¿ƒ∆ƒ
‰„ÈÚÓ ועדות סימן שלÎÈLÓÓe‰היא אלוקי אור ÈÁa˙גילוי ¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ«

‰ÏÚÓlL 'ÔÈÁBÓ ‰Úa¯‡'76 ודעת בינה חכמה, שהם באלוקות «¿»»ƒ∆¿«¿»
ולגבורה  לחסד הנחלקות למידות מקור היא הדעת כי לשניים, הנחלקת

ÔÎÂ .(¯Ó‡na ¯‡·nk) אלוקות מגלות 'עדות' שהן שהמצוות כשם «¿…»««¬»¿≈
כך È„Ú",בעולם, Ìz‡" ,Ï‡¯NÈc ˙e„Ú‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿»≈«∆≈«
Ì„ÈŒÏÚLישראל בני ידי ÌÈlb˙Óeעל ÌÈÎLÓ למטה מלמעלה ∆«»»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ

Ô‰L „‡Ó ˙BBÈÏÚ ˙BÈÁaהן מעלתן שמצד BqÎÓ˙בחינות ¿ƒ∆¿¿…∆≈¿À
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯‡·nÎÂ .˙BÓÏÚÂ בפסוק הפותח במאמר ¿∆¿»¿«¿…»¿ƒ««¿ƒ

tz„‰"בישעיהו ËtLÓa ÔBiˆ"77 שלום (רבי הרש"ב לאדמו"ר ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆

חב"ד), אדמו"רי בשושלת החמישי הם e‰fLדובער, ישראל שבני זה עניין ∆∆
של הפנימי הביאור הוא בעולם אלוקות המגלים e˙kL·'עדים' ‰Ó78 «∆»

Ï‡¯NÈÏ",בתהלים ˙e„Ú dŒÈ ÈË·L ÌÈË·L eÏÚ ÌML"∆»»¿»ƒƒ¿≈»≈¿ƒ¿»≈
Œ¯ÈÚÊc ÔBÒÎÏ‡ ÈÏe·b ·"È' Ì‰ ÌÈË·L‰ ¯NÚŒÌÈLL∆¿≈»»«¿»ƒ≈¿≈¬«¿ƒ¿≈

'ÔÈt‡ העולמות של המציאות «¿ƒ
גבולי  מי"ב מורכבת והנבראים

המוגדרת  המציאות כלומר, אלכסון".

מורכבת  ומוגבל מסויים ומקום בשטח

מעלה  והקצוות, הכיוונים מששת

מקומות  ומספר הרוחות; וארבע ומטה

– הזוויות – ה"קצוות"המפגש שבין

ובפני  עשר, שנים הוא מיות השונות

שמצד  העליונות המדות שש הם הענין

הן  ביניהן וההתחברות ההתכללות

בחינות  משתיםֿעשרה כלולות

'‰‡zz ‡z·k¯Ó' ˙ÈÁa)79, ¿ƒ«∆¿«¿»«»»
ב'תורה  כמבואר התחתונה, מרכבה

בחינת  [של זה גילוי "להיות אור',

בבריאהֿ ונשתלשל נמשך הדעת]

נפשות  מושרשות ששם יצירהֿעשיה

בחינת  עלֿידי הוא ישראל כלל

לשון  הוא שבט כי השבטים ומדרגת

לשון  וגם דשביט כוכבא כמו המשכה

שהם  הגדול האילן מן וענף שבט

דאתגליא  לעלמא מרכבה בבחינת

הם  בקר י"ב על עומד (הים) בבחינת

חיות  ארבע כנגד שבטים י"ב בחי'

כלול  אחד וכל כו' אדם פני  המרכבה

נמשך  ומשם י"ב הרי אבות מג'

אלוקותו  גילוי והמשכת השפעת

ישראל"), של הנפשות בכלל ‰eÏLÏzL˙יתברך ˙ÈÁa e‰fL האור ∆∆¿ƒ«ƒ¿«¿¿
ונמשכת  משתלשלת דרגה שכל באופן ובא הצמצום לאחר שהוא כפי האלוקי

בזו, זו קשורות הדרגות וכל שמעליה eÏÚ"Lמזו BÓk ÌÓ‡»¿»¿∆»
"ÌÈË·Lיותר גדולה במעלה הם שהשבטים L¯Lכפי ˙ÈÁ·a ¿»ƒƒ¿ƒ«…∆

Ì˙ÓL ¯B˜ÓeשהיאÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·aהאלוקיËeLt‰ מוגדר הלא ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»«»
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL,השכל מהגבלות שלמעלה עלֿשכלי רצון ∆¿«¿»ƒ««»««

Ì‰ È¯‰,ישראל בני כללות היינו eÎ'השבטים, "˙e„Ú" ˙ÈÁ·a ¬≈≈ƒ¿ƒ«≈
ואודות  האבות אודות לעיל כמבואר בעולם, אלוקות מגלים ישראל בני ולכן

המצוות.

ישראל: שבבני ה'עדות' עניין את ביאור, בתוספת עוד, ומבאר וממשיך
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יז ycegl cg`a iriayd ycegae

ÔÈÚ‰Â ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ׁשלׁשה 80ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶַָָָֹ

ואּמֹו, ואביו הּקּב"ה ּבאדם, יׁש ְְִִִֵַָָָָָָָֻׁשּתפין

כּו', אֹודם מזרעת אּמֹו כּו', הּלבן מזריע ְְִִִֶֶַַַַַַָֹאביו

וידּוע  כּו', ּונׁשמה רּוח ּבֹו נֹותן 81והּקּב"ה ְְְֵַַַָָָָָ

עצמּה, ּבּנׁשמה ּגם יׁשנם אּלּו ענינים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשלׁשה

ואם', 'אב מּבחינת ׁשּבאֹות  ּבּנׁשמה ּבחינֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

זה  ׁשעל מהּקּב"ה, ׁשּבאֹות ּבּנׁשמה ּבחינֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויׁש

ׁשּכתּוב 82נאמר  [ּכמֹו חּיים" נׁשמת ּבאּפיו "וּיּפח ְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָ

וכן  ּבראׁשֿהּׁשנה, הראׁשֹון אדם לבריאת ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבנֹוגע

ּכמֹו מּיׂשראל, ואחת אחד ּכל ּבנׁשמת ּגם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּוא

ּבּתניא  הּזקן רּבנּו הּׁשנית 83ׁשּכתב ׁש"ּנפׁש ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(ּומביא  מּמׁש" מּמעל אלֹוקה חלק היא ְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָּביׂשראל

נׁשמת  ּבאּפיו "וּיּפח ׁשּכתּוב ּכמֹו לזה) ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָראיה

נפח" מּתֹוכיּה ּדנפח ּו"מאן .84חּיים"], ְִִֵַַַַָָ

ּבחינת  הּוא "יׂשראל" הּנה יֹותר, ְְְִִִִִֵֵֵַָָּובפרטּיּות

הּמסּפר  ׁשלמּות [ולכן מּדֹות ׁשׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָזעירֿאנּפין,

רּבֹוא  ׁשּׁשים הּוא מה 85ּד"יׂשראל" ּגם (וזהּו ְְְִִִִֵֶַַָ

רּבֹוא  ׁשּׁשים "יׁש ראׁשי ּֿתבֹות ְִִִִֵֵֵֵֶָָׁש"יׂשראל"

לּתֹורה" ּדזעירֿאנּפין 86אֹותּיֹות הּמּדֹות ׁשׁש ּכי ,( ְְִִִִִֵֵַַַָ

ּפעמים], חמׁש מעׂשר, ועׂשר מעׂשר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָּכלּולֹות

ּובינה', 'חכמה מהּמֹוחין היא הּמּדֹות לידת ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי

(ּבינה, ו'אם' לבן) (חכמה, 'אב' ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשּנקראים

ּבּנׁשמה, ׁשּיׁשנֹו ואם' ה'אב חלק וזהּו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאֹודם).

ּׁשהּקּב"ה  מה א נפׁשֿרּוחֿנׁשמה. ּבחינת ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא
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א.80) לא, ואילך.81)נדה סע"א תתתסא, ח"ז חנוכה אוה"ת ב. פט, לשמע"צ דרושים לקו"ת ז.82)ראה ב, בראשית

וש"נ.84)רפ"ב.83) קלא. ע' ח"כ אג"ק ראה הזוהר. בשם שם תקס"ו 85)תניא אדה"ז מאמרי ב). (מח, פל"ז תניא ראה 

ואילך. שיב ע' תרע"ח רסה. ע' תרמ"ד המאמרים ספר ואילך. כט ס"ע במדבר אוה"ת ואילך. צה ע' תק"ע ואילך. קצ ס"ע

וש"נ.86) רטז. ע' תרח"ץ המאמרים ספר ב. טז, במדבר ד. מג, ב. מא, בהר לקו"ת קפו. אופן עמוקות מגלה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â80בגמרא‰LÏL ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈¿…»

,Ì„‡a LÈ ÔÈÙzL השלושה כל של פעולתם ידי על היא הוולד ויצירת À»ƒ≈»»»
‡Bnשהם  ,'eÎ Ô·l‰ ÚÈ¯ÊÓ ÂÈ·‡ ,Bn‡Â ÂÈ·‡Â ‰"aw‰«»»¿»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ««…∆ƒ

,'eÎ ‰ÓLe Áe¯ Ba Ô˙B ‰"aw‰Â ,'eÎ Ì„B‡ ˙Ú¯ÊÓ«¿««∆¿«»»≈«¿»»
Úe„ÈÂ81 החסידות בתורת ¿»«

el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏML שהם ∆¿…»ƒ¿»ƒ≈
ו'אם' 'אב' ובחינות הקדושֿברוךֿהוא

dÓˆÚ ‰ÓLpa Ìb ÌLÈ∆¿»««¿»»«¿»
והתהוותה, יצירתה ≈∆LiLובאופן

˙B‡aL ‰ÓLpa ˙BÈÁa¿ƒ«¿»»∆»
ומתהוות מעניינים ÈÁaÓ˙ונוצרות ƒ¿ƒ«

הנקראים באלוקות «'‡·ודרגות
‰ÓLpa ˙BÈÁa LÈÂ ,'Ì‡Â»≈¿≈¿ƒ«¿»»
‰Ê ÏÚL ,‰"aw‰Ó ˙B‡aL על ∆»≈«»»∆«∆

מהקדושֿברוךֿהוא  הבאות הבחינות

¯Ó‡82 האדם יצירת אודות בתורה ∆¡«
ÁtiÂהקדושֿברוךֿהואÂÈt‡a של «ƒ«¿«»
[BÓkהאדם  ÌÈiÁ ˙ÓLƒ¿««ƒ¿

Ì„‡ ˙‡È¯·Ï Ú‚Ba ·e˙kL∆»¿≈«ƒ¿ƒ«»»
ÔBL‡¯‰שהייתה‰M‰ŒL‡¯a »ƒ¿…«»»

העולם, לבריאת השישי ביום הראשון,

„Á‡ Ïk ˙ÓLa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«»∆»
,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â האלוקית הנשמה ¿««ƒƒ¿»≈

יהודי  בכל נותן שהקדושֿברוךֿהוא

Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL BÓk¿∆»««≈«»≈
‡Èza83˙ÈM‰ LÙp"L ««¿»∆∆∆«≈ƒ

Ï‡¯NÈa הנפש לאחר לאדם הבאה ¿ƒ¿»≈
ה'קליפה', מצד נפש שהיא הבהמית

אלוקית ‰È‡להבדיל, ÏÁ˜נשמה ƒ≈∆
‡È·Óe) "LnÓ ÏÚnÓ ‰˜BÏ‡¡«ƒ«««»≈ƒ

בתניא  הזקן ÊÏ‰)רבנו ‰È‡¿̄»»»∆
זה, "ÁtiÂמפסוק ·e˙kL BÓk¿∆»«ƒ«

,["ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a ומוסיף ¿«»ƒ¿««ƒ
כדברי  שזהו בתניא הזקן אדמו"ר

ÁÙ"הזוהר  dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Ó"e84 נתינת על ואומר מדייק הכתוב «¿»«ƒ≈»«
האדם  ופנימיות מתוכיות באה אויר והוצאת ניפוח כי 'ויפח' באדם הנשמה

למעלה, גם וכך חיצוני, הבל רק מוציא שהמדבר מדיבור בשונה הנופח,

ופנימיות  מתוכיות היא הנשמה כי 'ויפח', נקראת באדם הנשמה נתינת כביכול,

BÈ˙¯,האלוקות, ˙eiË¯Ù·e בנשמה עניינים איזה יותר בפרטיות לבאר ƒ¿»ƒ≈
'אביו' מבחינות נמשכים עניינים ואלו בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא נמשכים

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ,ו'אמו', ˙ÈÁa ‡e‰ "Ï‡¯NÈ" ‰p‰,קטנות פנים ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿≈«¿ƒ
הוא  במידות המאיר האור (כי הסוד בתורת העליונות המידות נקראות שכך

במוחין) המאיר לאור ביחס ומועט BcÓ˙קטן LL,המידות של ומספרם ≈ƒ
חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד  שש הוא ישראל, בחינת ≈«¿[ÔÎÏÂשהם

"Ï‡¯NÈ"c ¯tÒn‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈
‡Ba¯ ÌÈML ‡e‰85 ישראל בני ƒƒƒ

מאות  שש ריבוא, לשישים נחלקים

נשמות, Ó‰אלף Ìb e‰ÊÂ)¿∆««
LÈ" ˙B·zŒÈL‡¯ "Ï‡¯NÈ"L∆ƒ¿»≈»≈≈≈
˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈMLƒƒƒƒ

"‰¯BzÏ86 את יותר שמדגיש דבר «»
למספר  ישראל נשמות של השייכות

Œ¯ÈÚÊcזה  ˙Bcn‰ LL Èk ,(ƒ≈«ƒƒ¿≈
˙BÏeÏk ÔÈt‡ מהן אחת כל «¿ƒ¿

,¯NÚÓ מכילה מידה שכל כיוון ≈∆∆
ובמידת  הספירות עשר כל את בתוכה

בינה  שבחסד, חכמה יש למשל החסד

הלאה וכן NÚÓ¯,שבחסד ¯NÚÂ¿∆∆≈∆∆
,ÌÈÓÚt LÓÁ כפול 10 כלומר, »≈¿»ƒ

אלף, מאות שש יוצא פעמים חמש שש

שישים  שישים, יוצא שש כפול עשר כי

מאות  שש מאות, שש – עשר כפול

ששת  אלפים, ששת – עשר כפול

אלף, ששים – עשר כפול אלפים

שש – עשר כפול אלף מאות וששים

הסיבה  ועל רבוא. שישים אלף,

מוסבר  דוקא פעמים חמש שמכפילים

המגדילים  חסדים ה' שיש משום שזהו

המידות  ז"א , ÈÏ„˙את È¯‰Â ,[«¬≈≈«
˙Bcn‰,ישראל בני של עניינם שזהו «ƒ

'ÓÎÁ‰כאמור, ÔÈÁBn‰Ó ‡È‰ƒ≈«ƒ»¿»
,'‰È·e הנפש בכוחות שרואים כפי ƒ»

ומידות  למוחין המקבילים האדם, של

מעוררת  במוחין שהתבוננות העליונים,

המידות  רגש Ì‡'Â'המוחיןÌÈ‡¯˜pLאת (Ô·Ï ,‰ÓÎÁ) '·‡' ∆ƒ¿»ƒ»»¿»…∆»≈
e‰ÊÂ .(Ì„B‡ ,‰Èa) שבנשמה העליונים, המוחין ובינה, החכמה עניין ƒ»∆¿∆

ŒÁe¯ŒLÙ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,‰ÓLpa BLiL 'Ì‡Â ·‡'‰ ˜ÏÁ≈∆»»»≈∆∆¿«¿»»¿¿ƒ«∆∆«
‰ÓLֿנפשֿרוחֿנשמה ובחינות דרגות חמש שהן שמות חמש יש לנשמה ¿»»

והמידות  המוחין הן נפשֿרוחֿנשמה שבחינות בחסידות ומבואר חיהֿיחידה.

העניינים  ואילו ו'אם', ל'אב' שייכות אלו ובחינות מהמוחין, ש'נולדות'
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l"yz'dיח ,dpydÎy`xc 'a mei

'חּיהֿיחידה', ּבחינת זה הרי נׁשמה, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָנֹותן

להּקּב"ה  ׁשּמתיחסת 'יחידה', הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָוהעּקר

קׁשּורה  'יחידה' ּכי נׁשמה), ּבֹו נֹותן ְְְִִֵַָָָָָָ(הּקּב"ה

מ'ּיחיד' המסירּותֿנפׁש87ּומקּבלת ּכח ּבא ּומּזה . ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשענין  מּיׂשראל, ואחת אחד ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁשנֹו

והינּו מּטעםֿודעת, למעלה הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָהמסירּותֿנפ ׁש

מּבחינת  למעלה ׁשהּוא מהּקּב"ה ׁשּנמׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלפי

"עדּות  נאמר זה ועל ואם'). ('אב ּובינה' ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָ'חכמה

ּדבר  לגּלֹות הּוא העדּות ׁשענין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָליׂשראל",

ּבחינת  ׁשּמּצד המסירּותֿנפׁש ּכח ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנעלם,

למעלה  ׁשהּוא מהּקּב"ה  (ׁשּבאה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָה'יחידה'

אחד  ּבכל ּבגּלּוי ׁשּיׁשנֹו ּובינה') 'חכמה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָמּבחינת

ועׂשרתֿ ּבראׁשֿהּׁשנה ּובפרט מּיׂשראל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואחת

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר על 88ימיּֿתׁשּובה, ְְְֲֵֵַַַַָ

ּבהיֹותֹו89הּפסּוק  קראּוהּו ּבהּמצאֹו, הוי' ּדרׁשּו ְְְְְֲִִִַָָָָָ

עׂשרה  אּלּו אימת, ויחיד ּביחיד. "הא ְְֲִִֵֵַָָָָָָקרֹוב,

ׁשּבימים  הּכּפּורים, ליֹום ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹימים

ה'יחידה' ּבחינת מתּגּלה ׁשּמקּבלת 90אּלּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבֹורא' 'נּצֹוץ וזהּו87מּבחינת 'יחיד'. ּבחינת , ְְְִִִִִֵֶַַָ

אל  הּמא ֹור "קר ּוב הּוא ְֵֶֶַַָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה

אחד 91הּנּצֹוץ" ׁשּבכל "נּצֹוץ" ׁשּכל והינּו, , ְְְִִֶֶֶַַָָָ

ּבזמן  הּנה ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָואחת

מּמׁש, עצמּותֹו ׁשהּוא "הּמאֹור" ְֶַַַַָָָָֹראׁשֿהּׁשנה,

ּבהּמצאֹו", הוי' "ּדרׁשּו וזהּו אליו. ּב"קרּוב" ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָהּוא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

וש"נ.87) .56 ע' תרצ"ו המאמרים ספר ואילך. קסט ע' לאזניא אתהלך אדה"ז מאמרי א. כה, ראה פ' לקו"ת ר"ה 88)ראה

סע"א. קה, שם ב. מט, יבמות א. ו.89)יח, נה, כו'90)ישעי' (להרה"ח אריאל חנה ספר סע"ד. מג, תבוא לקו"ת ראה

אדה"ז. בשם – ב) (מד, האזינו פ' מהאמיל) קונטרס 91)רי"א א. צא, ואילך. ד כד, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך ראה ָ

וש"נ. ב. ע' תרח"ץ .158 ע' תרצ"ז לז. ע' תרפ"ט המאמרים ספר ספ"ה. העבודה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שממשיך, כפי חיהֿיחידה, בחינות הם הנשמה, לעצם עד מהשכל, שלמעלה

Œ‰iÁ' ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ,‰ÓL Ba Ô˙B ‰"aw‰M ‰Ó C‡««∆«»»≈¿»»¬≈∆¿ƒ««»
,'‰„ÈÁÈ,כאמור והמידות, השכל של מהכוחות שלמעלה הנשמה ענייני ¿ƒ»
¯wÚ‰Â מהקדושֿברוךֿהוא לנשמה שבא 'ÈÁÈ„‰',מה ‡e‰ הבחינה ¿»ƒ»¿ƒ»

בנשמה  פנימית והכי נעלית הכי

) ‰"aw‰Ï ˙ÒÁÈ˙nL וזו ∆ƒ¿«∆∆¿«»»
הגמרא  דברי של הפנימית המשמעות

Èk ,(‰ÓL Ba Ô˙B ‰"aw‰«»»≈¿»»ƒ
''‰„ÈÁÈ הנשמה ˜eL¯‰עצמיות ¿ƒ»¿»

'„ÈÁi'Ó ˙Ïa˜Óe87 עצמיות ¿«∆∆ƒ»ƒ
מהקשר fÓe‰האלוקות. ƒ∆

עם  שבנפש היחידה של וההתייחסות

בעצמו, וקיים a‡הקדושֿברוךֿהוא »
יהודי  כל ‰LÙŒ˙e¯ÈÒÓאצל Ák…««¿ƒ∆∆

על  ויתור כדי עד הנפש, את למסור

וקיום  בה' האמונה למען החיים,

כוח שהוא והמצוות, ¿∆∆BLiLהתורה
,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈
הרוחני  ומצב המעמד מהו הבדל ללא

שלה או ‰Œ˙e¯ÈÒÓשלו ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ
ŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ LÙ∆∆¿«¿»ƒ««

˙Ú„Â פי על כי עלֿשכלית, הנהגה »««
ולא  להיכנע ונימוקים מקום יש ההיגיון

נפש  ומסירות כך על הנפש את למסור

האדם  ורצון לטבע מנוגד דבר היא

מכך  ונובע שלו המציאות גדרי מצד

מהשכל, שלמעלה כוח בנשמה שיש

CLÓpL ÈÙÏ eÈ‰Â זה כוח ¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰"aw‰Ó≈«»»∆¿«¿»
·‡') '‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»

('Ì‡Â.והשכל המוחין עניין שהם »≈
‰Ê ÏÚÂ הקיים נפש המסירות כוח ¿«∆

ישראל "e„Ú˙בבני ¯Ó‡∆¡«≈
˙e„Ú‰ ÔÈÚL ,"Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«»≈

,ÌÏÚp‰ ¯·c ˙Bl‚Ï ‡e‰,לעיל ‰Œ˙e¯ÈÒÓכמבואר Ák e‰fL ¿«»»«∆¿»∆∆…««¿ƒ
'‰„ÈÁÈ'‰ ˙ÈÁa „vnL LÙשבנשמה‰"aw‰Ó ‰‡aL) ∆∆∆ƒ«¿ƒ««¿ƒ»∆»»≈«»»

È·e‰'בעצמו ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L'אב' הנקראות ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»
לעיל  כמבואר BLiLו'אם' זה ) Á‡Â˙כוח „Á‡ ÏÎa Èel‚a ∆∆¿¿ƒ¿»∆»¿««
Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NiÓבמיוחד מתגלה נפש המסירות M‰ŒL‡¯a‰וכוח ƒƒ¿»≈ƒ¿»¿…«»»

,‰·eLzŒÈÓÈŒ˙¯NÚÂ שאר מכל יותר נעלה וזמן מיוחדת רצון עת שהם «¬∆∆¿≈¿»
השנה  Ï"Êימות eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe88בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ89 בנבואת ¿«¬««≈««»

"‰‡ישעיה  ,"·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ ,B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯c"ƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»ƒ¿»»
‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ el‡ ,˙ÓÈ‡ „ÈÁÈÂ .„ÈÁÈa¿»ƒ¿»ƒ≈«≈¬»»»ƒ∆≈…«»»

,"ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ. . ציבור של דין לגזר "מנין הגמרא: לשון (וזה ¿«ƒƒ
[לשון  אליו' קראנו בכל אלוהינו כה' 'מי שנאמר מתקרע, נחתם שאפילו

אלוקים  לו אשר גדול גוי 'מי  הפסוק:

אשר  בכל תמיד (שיענהו אליו קרובים

אלוקינו  כה' עזרא) אבן – ממנו יבקש

והרי  =] והכתיב אליו'], קראנו בכל

(משמע  בהימצאו' ה' 'דרשו כתוב]

לא  רש"י), – עת בכל מצוי  שאינו

אין  =] בציבור" הא ביחיד הא קשיא

יחיד  בתפילת מדובר כאן קושיא, זו

וכאן  תמיד) נענית בקשתו (שאין

(שבקשתם  ציבור בתפילת מדובר

ימי  עשרת של והיתרון תמיד) נענית

היחיד  תפילת שבהם הוא תשובה

הציבור) תפילת כמו נחשבת

el‡ ÌÈÓÈaL ימי עשרת של ∆¿»ƒ≈
אל  קרוב 'יחיד' יהודי גם תשובה

אלו  בימים כי הקדושֿברוךֿהוא

'‰„ÈÁÈ'‰ ˙ÈÁa ‰lb˙Ó90 ƒ¿«»¿ƒ««¿ƒ»
ואחת  אחד כל של בנשמה שקיימת

ה'יחידה'Ïa˜nL˙מישראל, ∆¿«∆∆
'‡¯Ba ıBv' ˙ÈÁaÓ87, ƒ¿ƒ«ƒ≈

'„ÈÁÈ' ˙ÈÁa שנמצאת באלוקות ¿ƒ«»ƒ
נשמה. כל של ב'יחידה'

‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯aL e‰ÊÂ¿∆∆¿…«»»
"ıBvp‰ Ï‡ ¯B‡n‰ ·e¯˜"91, ≈«»∆«ƒ

היא  נשמה שכל בחסידות שמוסבר כפי

הנקרא  מהקדושֿברוךֿהוא 'ניצוץ'

מקור  יתברך שהוא שם על 'מאור'

ממנו, הארה הוא והכל האור ושורש

לברוא  ונמשך בא האלוקי האור וכאשר

יוצא  הניצוץ ונבראים, עולמות

ממש' ממעל אלוקה 'חלק שהיא הנשמה לגבי גם וכך ממנו, ומתרחק מהמאור

תשובה  ימי ובעשרת בורא') 'ניצוץ בה שיש (אלא נברא היא הנשמה גם אבל

הניצוץ, אל הקדושֿברוךֿהוא, 'המאור', של קירוב יש מיוחדים רצון ימי שהם

שממשיך, וכפי היהודית, "ıBv"הנשמה ÏkL ,eÈ‰Â הנשמה של ¿«¿∆»ƒ
‰p‰האלוקית ,‰È‰iL ÈÓ ‰È‰È ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿∆ƒ≈

B˙eÓˆÚ ‡e‰L "¯B‡n‰" ,‰M‰ŒL‡¯ ÔÓÊaֿהקדושֿברוך של ƒ¿«…«»»«»∆«¿
‰ÈÂ'הוא eL¯c" e‰ÊÂ .ÂÈÏ‡ "·e¯˜"a ‡e‰ ,LnÓ«»¿≈≈»¿∆ƒ¿¬»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



יט ycegl cg`a iriayd ycegae

ׁשּלמעלה  ענין ּגעפינט) (ער מֹוצא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָהינּו,

'יחידה' ּבחינת ׁשּזהּו עצמּה, הּנׁשמה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּבחינת

כּו'. ְִָו'יחיד'

"ּבחדׁשCÈLÓÓeז) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמר «¿ƒְֲִִֶַַַַַָֹ

הּנ"ל  ּבפרּוׁש92הּׁשביעי" ְְִִֵַַַ

י 93הּכתּוב  עדים ׁשנים ּפי ׁש"ּדבר"על ּדבר, ק ּום ְִִִֵֶַַַָָָָָָ

מלכּות  ּבחינת הוי'94הּוא ּבדבר ׁשּכתּוב ּוכמֹו , ְְְְֲִִֶַַַָָָ

נעׂשּו ׁשלטֹון 95ׁשמים מל ּדבר [ּולהעיר,96, ְְְֲִִִֶֶַַַָָ

ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב מה יּובן "ּבחדׁש97ׁשּבזה ְִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הדאֿהּואּֿדכתיב  לחדׁש, ּבאחד 98הּׁשביעי ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

אינֹו ּדלכאֹורה ּבּׁשמים", נּצב ּדבר הוי' ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָלעֹולם

נּצב  ּדבר הוי' ּד"לעֹולם הּׁשּיכּות מהי ְְְְֲִִַַַָָָָָָָמּובן,

א לחדׁש". ּבאחד הּׁשביעי ל"ּבחדׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּׁשמים"

ּבחינת  המׁשכת הּוא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה הּוא, ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהענין

נעׂשּו", ׁשמים הוי' "ּבדבר ענין ׁשּזהּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָהּמלכּות,

הדאֿהּואֿ לחדׁש, ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹוזהּו

ּכי  ּבּׁשמים", נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְְֲִִִִִַָָָָָָָּדכתיב

את  לחּדׁש הוי', ּדבר ּבחינת נמׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ּכל  על "לעֹולם ", ורגע, רגע ּבכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָהּבריאה

ּדבר" יקּום עדים ׁשנים "עלּֿפי ּופרּוׁש ְִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשנה],

"ּדבר  ("ּדבר", הּמלכּות ּבחינת ׁשּקּיּום ְְְִִֶַַַַָָהּוא,

חסד  הּמּדֹות  ׁשּתי  "עלּֿפי" הּוא ְֱִִֵֵֶֶַַֹאלקינּו")

ׁשהנהגת  למּטה רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָּוגבּורה,

ּוכמֹו אּלּו, מּדֹות ׁשּתי עלּֿפי היא ְְְִִִֵֵַַָהּמלּוכה

ּוכתיב 99ׁשּכתּוב  ּכּסא, ּבחסד מל100והּוכן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָ

לענין  היא ּבזה והּכּונה ארץ, יעמיד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּבמׁשּפט

רחמי" איהּו ּבסֹוף 101"מׁשּפט (ּכּמבאר ְְְֲִִֵַַָָֹ

ּגם 102הּמאמר  יֹותר נעלית המׁשכה ׁשּזֹוהי ,( ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

אין  החסד ּבמּדת ּכי החסדים, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָמּבחינת

ּבחינת  מהֿׁשאיןּֿכן מנּגד, ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּלכּתחּלה

"זכרֹון  ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו לחסדים. הּגבּורֹות את ּגם ׁשּמהּפכת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָרחמים
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שנא.92) טו.93)ע' יט, ביאוה"ז 94)שופטים – וכו' הוספות ועם ואילך. ד קכא, שופטים האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

ואילך. תתרכט ע' ח"ב ו.95)להצ"צ לג, ד.96)תהלים ח, רפכ"ט.97)קהלת פט.98)ויק"ר קיט, טז,99)תהלים ישעי'

ד.100)ה. כט, ב)101)משלי (יז, בהקדמה תקו"ז שנז.102).ראה ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L ,eÈ‰ ,"B‡ˆn‰aהקדושֿברוךֿהוא‡ˆBÓביהודי¯Ú) ¿ƒ»¿«¿∆≈∆

ËÈÙÚb מוצא dÓˆÚ,הוא ‰ÓLp‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ( ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ««¿»»«¿»
'eÎ '„ÈÁÈ'Â '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa e‰fL.אותו ומגלה אליו ומתקרב ∆∆¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ

CÈLÓÓe (Êמהר"ש "L„Áaאדמו"ר ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡na «¿ƒ««¬»ƒ««¿ƒ«…∆
Ï"p‰ "ÈÚÈ·M‰92 כהמשך «¿ƒƒ««

בני  של ה'עדות' אודות לעיל לאמור

‰e˙k·ישראל Le¯Ùa93 בתורה ¿≈«»
העדות  עניין ÌÈLאודות Èt ÏÚ"«ƒ¿«ƒ

"¯·c"L ,"¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú≈ƒ»»»∆»»
‡e‰ הסוד פי »ÈÁa¿ƒ˙על

˙eÎÏÓ94 של ועניינה שתוכנה «¿
הדיבור, עניין הוא המלכות ספירת

·e˙kL BÓÎeבתהלים¯·„a" ¿∆»ƒ¿«
"eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰95,ֿהקדוש ¬»»»«ƒ«¬

כל  ואת השמים, את עשה ברוךֿהוא

וההתהוות  הדיבור, באמצעות הבריאה,

שהיא  המלכות ספירת ידי על היא

(המוחין  הספירות אור את מורידה

העליונים) האלוקיים והמידות

כתוב  וכן תחתונים, בקהלת לעולמות

ÔBËÏL CÏÓ ¯·c"96,כלומר ¿«∆∆ƒ¿
זה  וגם הדיבור, באמצעות שולט המלך

המלכות  ספירת של לקשר רמז

למעלה  הדיבור לענין העליונה

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊaL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆»∆»«
L¯„na ·e˙kL97L„Áa" ∆»«ƒ¿»«…∆

,"L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿∆»«…∆
·È˙ÎcŒ‡e‰Œ‡„‰98 שכתוב זהו ¬»ƒ¿ƒ

·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ"¿»¬»»¿»¿ƒ»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,"ÌÈÓMa«»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÏBÚÏ"c ˙eÎiM‰ È‰Ó ,Ô·eÓ»«ƒ««»¿¿»
"ÌÈÓMa ·v E¯·c 'ÈÂ‰¬»»¿»¿ƒ»«»»ƒ
„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa"Ï¿«…∆«¿ƒƒ¿∆»

"L„ÁÏ פסוקים שני של עניינם ומה «…∆
לזה? זה אלו

ŒL‡¯aL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿…
‰M‰ושנה שנה  ‰e‡בכל «»»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«««¿
לבריאה, חיות ÔÈÚלהביא e‰fL∆∆ƒ¿«

"eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a"ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
ועושה  הבורא המלכות, מידת ה', דבר

מחדש, הבריאה "L„Áaאת e‰ÊÂ¿∆«…∆

E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ·È˙ÎcŒ‡e‰Œ‡„‰ ,L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿∆»«…∆¬»ƒ¿ƒ¿»¬»»¿»¿
,"ÌÈÓMa ·vהוא הפסוקים שני בין והשייכות הקשר Èkוביאור ƒ»«»»ƒƒ

CLÓ ‰M‰ŒL‡¯a לעולם ובא ‰ÈÂ',מלמעלה ¯·c ˙ÈÁa ¿…«»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¬»»
המלכות, ספירת העליון, ‰È¯a‡‰הדיבור ˙‡ LcÁÏ שובÚ‚¯ ÏÎa ¿«≈∆«¿ƒ»¿»∆«

Ïk ÏÚ ,"ÌÏBÚÏ" ,Ú‚¯Â¿∆«¿»«»
ÌÈL ÈtŒÏÚ" Le¯Ùe ,[‰M‰«»»≈«ƒ¿«ƒ

,‡e‰ "¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú לפי ≈ƒ»»»
המלכות, ספירת על שמדובר האמור

ÌeiwLשל והחוזק ÈÁa˙והתוקף ∆ƒ¿ƒ«
¯·c" ,"¯·c") ˙eÎÏn‰««¿»»¿«
ÈzL "ÈtŒÏÚ" ‡e‰ ("eÈ˜Ï‡¡…≈«ƒ¿≈
BÓk ,‰¯e·‚e „ÒÁ ˙Bcn‰«ƒ∆∆¿»¿

‰hÓÏ ÌÈ‡B¯ e‡L הזה בעולם ∆»ƒ¿«»
‰ÎeÏn‰ ˙‚‰‰L שבה הדרך ∆«¿»««¿»

המדינה את מנהיג ŒÏÚהמלך ‡È‰ƒ«
el‡ ˙BcÓ ÈzL Èt ולפעמים ƒ¿≈ƒ≈

הוא  ולפעמים חסד כלפי נוטה המלך

לגבורה, e˙kL·נוטה BÓÎe99 ¿∆»
ישעיה  ÒÁa„בנבואת ÔÎe‰Â"¿«¿∆∆

,"‡qk מבוסס המלכות שכיסא היינו ƒ≈
בחסד ההנהגה במשלי È˙Îe100·על ¿ƒ

,"ı¯‡ „ÈÓÚÈ ËtLÓa CÏÓ"∆∆¿ƒ¿»«¬ƒ»∆
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰Â של למשפט לא ¿««»»»∆ƒ

אלא  וגבורות האמור ÔÈÚÏדין ¿ƒ¿«
אליהו') (ב'פתח «¿ËtLÓ"ƒבזוהר

"ÈÓÁ¯ e‰È‡101 הוא משפט ƒ«¬≈
ÛBÒaרחמים  ¯‡·nk)«¿…»¿

¯Ó‡n‰102È‰BfL מידת ), ««¬»∆ƒ
למעלה  ÈÏÚ˙הרחמים ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬≈
Ìb ¯˙BÈאפילו˙ÈÁaÓ ≈«ƒ¿ƒ«

„ÒÁ‰ ˙cÓa Èk ,ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒƒ¿ƒ««∆∆
„bÓ ˙ÈÁa ‰lÁzÎlÓ ÔÈ‡ כי ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«¿«≈

למי  גם להשפיע יש החסד מידת מצד

לא  שמלכתחילה כיוון ראוי, שאינו

שבו, טוב הלא את »Œ‰Óרואים
ÌÈÓÁ¯ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈¿ƒ««¬ƒ
˙B¯e·b‰ ˙‡ Ìb ˙Ît‰nL∆¿«∆∆«∆«¿

ÌÈ„ÒÁÏ וטוב יותר גדול חידוש וזה «¬»ƒ
החסד. מידת מאשר יותר ¿BÓÎeנעלה

ÔB¯ÎÊ" ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«ƒ¿
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l"yz'dכ ,dpydÎy`xc 'a mei

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  ׁשהּגבּורֹות יצחק", זה - ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹּתרּועה

ׁשנים  "עלּֿפי וזהּו ממּתקֹות. ּגבּורֹות ענין ְְְְְִִִֵֶַַַָֻהם

ּבראׁשֿ הּמלכּות' ׁש'ּבנין ּדבר", יקּום ְְְִִֵֶַַַָָָֹעדים

ּכפי  ּוגבּורה חסד הּמּדֹות ׁשּתי עלּֿפי הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּׁשנה

ּגם  וזֹוהי הרחמים. מּדת עלֿידי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנמּתקת

לענין  ּדבר" יקּום עדים ׁשנים ּד"עלּֿפי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָהּׁשּיכּות

- קדׁש "מקרא אברהם"; זה - ּבחדׁש ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ּבאחד

ּכי  יצחק"; זה - ּתרּועה "זכרֹון יעקב"; ְְְֲִִִֶֶַָָֹזה

קּוין  ׁשלׁשה עלֿידי היא ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹההמׁשכה

ׁש"אברהם  ג) (סעיף (וכּנ"ל האבֹות ׁשלׁשת ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשל

ויצחק  סטרא, מהאי ויעקב סטרא, מהאי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹאחיד

"ימי  ּבבחינת ּבׁשרׁשם ׁשהם ּכפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבאמצע"),

סעיף  (כנ"ל האצילּות מעֹולם ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָקדם"

ואחד  אחד ּבכל ּומתּגּלה נמׁש זה וענין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָה),

כּו'. העדּות ענין אצלֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָמּיׂשראל,

ּבעמק LÈÂח) העדּות לענין ּבנֹוגע להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

הּנ"ל  ּבּמאמר הּמבאר עלּֿפי 103יֹותר, ְֲִֵַַַַַַָָֹ

הּדעת  ענין עם קׁשּור העדּות 'ּדעת'104ׁשענין ּכי , ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ

'עדת' 'ּדעת 105אֹותּיֹות רק לא ּגּופא, ּובזה , ִֵֶַַַָָֹֻ

עליֹון' 'ּדעת ּגם אּלא ׁשּמביא 106ּתחּתֹון', ּכפי ,107 ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

"ּכי 108הּפסּוק  ראׁשֿהּׁשנה) ּבהפטרת (ׁשאֹומרים ְְְִִֶַַַַָָָָֹ

- "ּדעֹות עלילֹות"), נתּכנּו (ולֹו הוי' ּדעֹות ְְְֲֲִִֵֵֵָָאֿל

עליֹון'109ּתרין" 'ּדעת "ּדעֹות", ׁשּתי ׁשּיׁש , ְְְֵֵֵֵֶֶַַ

ּובענין  ההתּבֹוננּות, ּבענין ׁשּזהּו ּתחּתֹון', ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַו'דעת

ו'יחּודא  עּלאה' 'יחּודא ענין הּוא ְְֲִִִִַָָָָָָהעבֹודה

ּובהקּדים  מבאר 110ּתּתאה'. הּמקֹומֹות ׁשּברב , ְְְְְִֶַַַָָָֹֹ

אלקים  וׁשם הוי' ּבׁשם הן אּלּו 'ּדעֹות' ,111ׁשּׁשּתי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶָָֹ

עליֹון', 'ּדעת ּבחינת הּוא הוי' ׁשּׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָוהינּו,
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קהלת  א. ערה, לזח"ג רמ"ז עדות. ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס בתחילתו. סט תיקון תקו"ז (אד"ז). א רצא,

ב. ד, פקודי לקו"ת דעות. ערך שם.106)יעקב להצ"צ ביאוה"ז שנא.107)ראה ס"ע ג.108)שם ב, ראה 109)שמואלֿא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ ‰M‰ŒL‡¯aL ˙B¯e·b‰L ,"˜ÁˆÈ ‰Ê - ‰Úe¯z לא ¿»∆ƒ¿»∆«¿∆¿…«»»≈

אלא דינים של B˜zÓÓ˙גבורות ˙B¯e·b ÔÈÚ,רבה השפעה יש שמצידם ƒ¿«¿¿À»
הה  מאשר יותר החסד.אפילו שממידת ÌÈLשפעה ÈtŒÏÚ" e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«ƒ

'˙eÎÏn‰ ÔÈa'L ,"¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú וההשפעה ההארה חזרת ≈ƒ»»»∆ƒ¿«««¿
המלכות  ספירת ידי על לעולמות

‰M‰ŒL‡¯a השנה שבסיום אחרי ¿…«»»
והסתלקות  התעלמות הייתה החולפת

וההשפעה  בעולמות הרצון של

הזו  ההתחדשות ידי ועל בעולמות,

מחדש 'נבנית' ÈtŒÏÚהמלכות ‡e‰«ƒ
˙Bcn‰ ÈzL מידת היא אחת מידה ¿≈«ƒ

Â „ÒÁ היא השנייה ‚·e¯‰המידה ∆∆¿¿»
˙cÓ È„ÈŒÏÚ ˙˜zÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆«¿≈ƒ«

ÌÈÓÁ¯‰ הופכת הגבורה שגם כך »«¬ƒ
וההארה  והשפעה, הארה של למקור

שתי  על מיוסדת מהמלכות וההמשכה

אלו. מידות

ÈtŒÏÚ"c ˙eÎiM‰ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«««»¿«ƒ
"¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL¿«ƒ≈ƒ»»»
עניינם  לגבי מתפרש לעיל שכמבואר

'עדים' בתור ישראל בני »¿ÔÈÚÏ¿ƒשל
שהובאו  זה פסוק על המדרש דברי

לעיל -ונתבארו L„Áa „Á‡a"¿∆»«…∆
- L„˜ ‡¯˜Ó" ;"Ì‰¯·‡ ‰Ê∆«¿»»ƒ¿»…∆
- ‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ" ;"·˜ÚÈ ‰Ê∆«¬…ƒ¿¿»
‰ÎLÓ‰‰ Èk ;"˜ÁˆÈ ‰Ê של ∆ƒ¿»ƒ««¿»»

לעולמות  חיות המביא האלוקי האור

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«¿≈
˙LÏL ÏL ÔÈe˜ ‰LÏL¿…»«ƒ∆¿…∆

˙B·‡‰ את 'תופסים' שכביכול »»
כיוונים משלושה »»¿(Ï"pÎÂההשפעה

„ÈÁ‡ Ì‰¯·‡"L (‚ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆«¿»»»ƒ
È‡‰Ó ·˜ÚÈÂ ,‡¯ËÒ È‡‰Ó≈«ƒ¿»¿«¬…≈«
,("ÚˆÓ‡a ˜ÁˆÈÂ ,‡¯ËÒƒ¿»¿ƒ¿»»∆¿«

Ì‰L ÈÙkהאבותÌL¯La ¿ƒ∆≈¿»¿»
"Ì„˜ ÈÓÈ" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈∆∆
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¬ƒ

,(‰ ÛÈÚÒ Ï"Î) האור והוא ¿ƒ
מהצמצום שלמעלה האיןֿסוף ÏÎaהאלוקי ‰lb˙Óe CLÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿«∆¿»

'eÎ ˙e„Ú‰ ÔÈÚ BÏˆ‡ LiL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ אחד וכל ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆≈∆¿ƒ¿«»≈
באריכות. לעיל כמבואר בעולם, אלוקות ומגלה ממשיך מישראל

˙e„Ú‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á ומגלים 'מעידים' ישראל שבני ¿≈¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»≈
בעולם  ‰Ï"pאלוקות ¯Ó‡na ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ,¯˙BÈ ˜ÓÚa103 ¿…∆≈«ƒ«¿…»««¬»««

מהר"ש  אדמו"ר ‰Úc˙של ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ˙e„Ú‰ ÔÈÚL104Èk , ∆ƒ¿«»≈»ƒƒ¿««««ƒ
המילה ‡Bi˙B˙היא'Úc˙'המילה לאותיות Ú'105‰Ê·e„˙'זהות , ««ƒ≈À»∆

הדעת  ¯˜עצמו,Ùeb‡בעניין ‡Ï »…«
,'ÔBzÁz ˙Úc' שהדברים כפי «««¿

הנבראים, בעיני למטה, ונתפסים נראים

אין' ולמעלה יש ש'למטה התפיסה

‡l‡ ישראל שבבני העדות עניין ∆»
ÔBÈÏÚ'לענייןÌbקשור  ˙Úc'106, «««∆¿

ו'נתפסים' נראים שהדברים כפי

התפיסה  האלוקות, מצד למעלה,

אין', ולמטה יש ÈÙk¿ƒש'למעלה
‡È·nL107 בהקשר הנזכר במאמר ∆≈ƒ

תחתון' 'דעת של עליון'זה ו'דעת

˜eÒt‰108 שמואל בספר «»
ŒL‡¯ ˙¯ËÙ‰a ÌÈ¯ÓB‡L)∆¿ƒ¿«¿»«…
'ÈÂ‰ ˙BÚc ÏŒ‡ Èk" (‰M‰«»»ƒ≈≈¬»»
˙BÚc" ,"(˙BÏÈÏÚ ek˙ BÏÂ)¿ƒ¿¿¬ƒ≈

"ÔÈ¯z ÈzLשתיים,,109- LiL ¿≈∆≈¿≈
˙Ú„'Â 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ,"˙BÚc"≈««∆¿¿««
ÔÈÚa e‰fL ,'ÔBzÁz«¿∆∆¿ƒ¿«

˙eBa˙‰‰ בענייני מתבונן שהאדם «ƒ¿¿
הדעות  שתי את בה שיש אלוקות

ה' שאחדות כפי הללו, והמדרגות

הנבראים,והביטול מצד הם לאלוקות

מצד  הם שהדברים וכפי תחתון, דעת

עליון, דעת »¿ÔÈÚ·e¿ƒהאלוקות,
‰„B·Ú‰ באות אלו דעות ששתי כפי »¬»

ה' בעבודת ביטוי ÔÈÚלידי ‡e‰ƒ¿«
'‰‡lÚ ‡„eÁÈ' עליונה דרגה ƒ»ƒ»»

העולמות  שבה ה' באחדות בהכרה

בביטול  לאלוקות בטלים והנבראים

zz‡‰'מוחלט ‡„eÁÈ'Â דרגה ¿ƒ»«»»
שבה  ה' באחדות בהכרה תחתונה

בטלים  אינם והנבראים העולמות

שממשיך  וכפי נעלית, מידה באותה

ומבאר.

ÌÈc˜‰·e110˙BÓB˜n‰ ·¯aL החסידות , ÈzMLבתורת ¯‡·Ó ¿«¿ƒ∆¿…«¿¿…»∆¿≈
el‡ '˙BÚc''תחתון ו'דעת עליון' ÌLÂ'דעת 'ÈÂ‰ ÌLa Ô‰ ≈≈≈¿≈¬»»¿≈

ÌÈ˜Ï‡111'ÈÂ‰ ÌML ,eÈ‰Â והגילוי,, האור עניין הוי', שם מצד ¡…ƒ¿«¿∆≈¬»»
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כי ycegl cg`a iriayd ycegae

הּוא  אלקים וׁשם  אין", ּולמּטה יׁש ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹׁש"ּלמעלה

אין" ּולמעלה יׁש ׁש"ּלמּטה ּתחּתֹון', ְְְְִֵֶַַַַַַָָ'ּדעת

אֿל  "ּכי ּכאן ׁשּכתּוב מּמה א מּׂשג). ִִֵֵֶֶַַָָָֻ(ׁשאינֹו

'ּדעת  (ּגם ה"ּדעֹות " ׁשּׁשּתי מׁשמע, הוי'", ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָּדעֹות

הוי'. ּבׁשם הן ְְֲֵֵַָָּתחּתֹון')

LÈÂ ׁש"ּלמעלה עליֹון', 'ּדעת ענין ּתחּלה לבאר ¿≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכלא  קּמיּה ּד"כּלא אין", ּולמּטה ְְְִֵֵַַַָָֹֻיׁש

ׁשּיֹותר 112חׁשיב" מה ּכל הרי ּדלכאֹורה, , ְְֲֲִִֵֵֶַָָ

"ּכלא" הּוא העצמ ּות) אל  י ֹותר (ּבקרּוב ְְְֵֵֵֶַַָֹ"קּמיּה"

הּקדׁש' ּב'אּגרת הּזקן רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו 113יֹותר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּביאתֹו (אחר "קטנּתי" ְְִִִִַַַַָָֹּדּבּורֿהּמתחיל

הּוא  יֹותר, "קּמיּה" ׁשהּוא ׁשּכל ְְִֵֵֶֶֶֶַָמּפטרּבּורג ),

ׁשהּוא  מה  ׁשּכל ונמצא, ואפס . ואין "ּכלא" ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיֹותר

מה  וכל יֹותר, 'אין' ּבחינת הּוא יֹותר, ְְְְִִֵֵַַַַָָלמעלה

ואםּֿכן, יֹותר. 'יׁש' ּבחינת הּוא יֹותר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָּׁשּלמּטה

יׁש ׁש"ּלמעלה עליֹון' 'ּדעת ּבענין הּפרּוׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָמהּו

אין". ְִַַָּולמּטה

‰p‰Â לֹומר יׁש ּפׁשּוט, ההפרׁש110עלּֿפי ׁשּזהּו ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶֶַַַָ

ה'ּכלים'. לבחינת ה'אֹורֹות' ּבחינת ְְִִִִֵֵַַַָּבין

הּידּוע  ׁשּלפעמים 114ועלּֿדר הּמסּפר, ּבענין ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

וכל  ּדוקא, למעלה הּוא הּמּועט ׁשהּמסּפר ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹמבאר

ולפעמים  הּמסּפר. מתרּבה - למּטה ׁשּיֹורד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמה

למעלה  הּוא הּמרּבה ׁשהּמסּפר ,להפ ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמבאר

הּמסּפר. מתמעט - למּטה ׁשּיֹורד מה וכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדוקא,

ּבּזה  הּפסּוק ּכּמבאר על ׂשרה,115ר חּיי וּיהיּו ְְִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁש"ּׁשבע" ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמאה

ּבחינת  הּוא ו"עׂשרים" זעירֿאנּפין, ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶַַַהּוא

'ּכתר' ּבחינת הּוא ּו"מאה" ּובינה', ְְִִֵֶֶַָָָָ'חכמה

ּכפי  ה'ּכתר' ּבחינת הּוא "מאה" ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ[והינּו,

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

ואילך. ע'תתקעב ח"ב נ"ך אוה"ת א. כד, ראה ב.112)פ' יא, זח"א לב. ד, דניאל ב.113)ע"פ ביאוה"ז 114)סימן ראה

פפ"ו. פל"ד. ח"א תער"ב המשך ד. קכו, שרה חיי תו"ח ואילך. ג קלא, האמצעי שרה.115)לאדמו"ר חיי ר"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe LÈ ‰ÏÚÓl"L ,'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«««∆¿∆¿«¿»≈¿«»«ƒ
מוחלטת. אמיתית, מציאות היא העליונה, המציאות האלוקית, שהמציאות

'אין' היא התחתונה, המציאות הגשמית, המציאות ‡ÌÈ˜Ï,ואילו ÌLÂ¿≈¡…ƒ
וההעלם, הצמצום LÈעניין ‰hÓl"L ,'ÔBzÁz ˙Úc' ‡e‰«««¿∆¿«»≈
"ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe שהמציאות ¿«¿»«ƒ

היא  התחתונה, המציאות הגשמית,

ואילו  ומוחשית. ברורה מציאות

המציאות  האלוקית, המציאות

'אין', היא ≈∆(BÈ‡Lהעליונה,
.(‚OÓ,נתפסת בלתי ‡Cמציאות À»«

ÏŒ‡ Èk" Ô‡k ·e˙kL ‰nÓƒ«∆»»ƒ≈
ÈzML ,ÚÓLÓ ,"'ÈÂ‰ ˙BÚc≈¬»»«¿«∆¿≈
('ÔBzÁz ˙Úc' Ìb) "˙BÚc"‰«≈««««¿

'ÈÂ‰ ÌLa Ô‰ וכפי ,עצמו ≈¿≈¬»»
להלן. שיתבאר

˙Úc' ÔÈÚ ‰lÁz ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈¿ƒ»ƒ¿«««
,'ÔBÈÏÚהתפיסהLÈ ‰ÏÚÓl"L ∆¿∆¿«¿»≈

dÈn˜ ‡lÎ"c ,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe¿«»«ƒ¿À»«≈
"·ÈLÁ ‡Ïk112 לפני לפניו, הכול ¿…¬ƒ

כאילו  כֿלא, נחשב הקדושֿברוךֿהוא,

כלל, מציאות ‰¯Èאיננו ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈
,"dÈn˜" ¯˙BiL ‰Ó Ïk יותר »«∆≈«≈

‡Ïלפניו ¯˙BÈ ·e¯˜a)¿≈≈∆
˙eÓˆÚ‰ האלוקות ‰e‡של ( »«¿

,¯˙BÈ "‡Ïk",יותר BÓÎeבטל ¿…≈¿
˙¯b‡'a Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL∆»««≈«»≈¿ƒ∆∆

'L„w‰113התניא Œ¯eacשבספר «…∆ƒ
ÏÈÁ˙n‰ במילה הפותח ««¿ƒ

) "ÈzË˜" הזקן שאדמו"ר איגרת »…¿ƒ
ea¯ËtÓ¯‚כתב B˙‡Èa ¯Á‡ עם ««ƒ»ƒ∆∆¿¿

כסלו  בי"ט מהמאסר, שחרורו

"˜dÈn"תקנ"ט  ‡e‰L ÏkL ,(∆»∆«≈
,¯˙BÈ אל יותר וקרוב יותר נעלה ≈

"Ïk‡"האלוקות ¯˙BÈ ‡e‰≈¿…
,ÒÙ‡Â ÔÈ‡Â,ישות תחושת כל ללא ¿«ƒ»∆∆

לאלוקות. בטל יותר הוא «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,כי
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰Ó ÏkL∆»«∆¿«¿»≈

לאלוקות קרוב ויותר נעלה ‰e‡יותר
¯˙BÈ 'ÔÈ‡' ˙ÈÁa,'יש' ופחות ¿ƒ««ƒ≈

,¯˙BÈ ‰hÓlM ‰Ó ÏÎÂ יותר ¿»«∆¿«»≈
מאלוקות, רחוק ויותר BÈ˙¯נחות 'LÈ' ˙ÈÁa ‡e‰ בטל ופחות ¿ƒ«≈≈

ÔBÈÏÚ'לאלוקות. ˙Úc' ÔÈÚa Le¯t‰ e‰Ó ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈««≈¿ƒ¿«««∆¿
,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe LÈ ‰ÏÚÓl"L לאלוקות יותר שקרוב מאחר והרי ∆¿«¿»≈¿«»«ƒ

יותר  שלמעלה מה עליון' 'דעת שלפי להיות צריך היה יותר, עמוק הביטול

יש'? 'למעלה עליון דעת שלפי הדברים פשר ומה 'יש' ופחות 'אין' יותר יהיה

¯ÓBÏ LÈ ,ËeLt ÈtŒÏÚ ‰p‰Â110˙ÈÁa ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰fL ¿ƒ≈«ƒ»≈«∆∆«∆¿≈≈¿ƒ«
,'ÌÈÏk'‰ ˙ÈÁ·Ï '˙B¯B‡'‰ על ונמשך מאיר האלוקי האור כלומר, »ƒ¿ƒ««≈ƒ

בלי  הם עצמם (שמצד שהאורות ידי

ב'כלים' מתלבשים סוף) ואין גבול

וזה  האורות, את ומגדירים שמגבילים

דווקא  מדוע האמורה, לשאלה הביאור

היא  התפיסה עליון' 'דעת מצד

מצד  היא זו תפיסה כי יש', ש'למעלה

'למעלה  הכלים, מצד ואילו האורות.

להלן. שיבואר כפי אין',

Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ114 בתורת ¿«∆∆«»«
‰tÒn¯,החסידות ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»

¯tÒn‰L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿…»∆«ƒ¿»
ËÚen‰יותר ÏÚÓÏ‰הקטן ‡e‰ «»¿«¿»
‡˜Âc,עליונות Ó‰בדרגות ÏÎÂ «¿»¿»«
„¯BiLהאור‰hÓÏ לדרגות ∆≈¿«»

- יותר ‰tÒn¯.נמוכות ‰a¯˙Óƒ¿«∆«ƒ¿»
,CÙ‰Ï ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿…»¿≈∆
‡e‰ ‰a¯n‰ ¯tÒn‰L∆«ƒ¿»«¿À∆

,‡˜Âc ‰ÏÚÓÏ בדרגות ודווקא ¿«¿»«¿»
גבוה  מספר יש Ó‰גבוהות ÏÎÂ¿»«

„¯BiL האור‰hÓÏ לדרגות ∆≈¿«»
- יותר ‰tÒn¯נמוכות ËÚÓ˙Óƒ¿«≈«ƒ¿»

קטנים. מספרים יש נמוכות ובדרגות

שבדרגות  השני, לאופן דוגמא ומביא

גבוהות  ובדרגות נמוך המספר הנמוכות

גבוה ÏÚהמספר ¯‰fa ¯‡·nk«¿…»«…««
˜eÒt‰115,‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ" «»«ƒ¿«≈»»

‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó≈»»»¿∆¿ƒ»»
‡e‰ "Ú·M"L ,"ÌÈL Ú·LÂ¿∆«»ƒ∆∆«

,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
לעיל) כנזכר זעירות', 'פנים (הנקראות

חסדֿגבורהֿתפארתֿ שבע, שמספרן

ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒ"נצחֿהודֿיסודֿמלכות,
,'‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿»ƒ»
עשר  מכל כלולה מהן אחת שכל כפי

המוחין, הספירות, ובסדר הספירות,

נעלית  יותר דרגה הן ובינה, חכמה

מס  לזה ובהתאם ממספר מהמידות, גבוה יותר מספר הוא (עשרים) בפסוק פרן

(שבע), בפסוקÓ"e‡‰"המידות גבוה הכי 'k˙¯'המספר ˙ÈÁa ‡e‰ ≈»¿ƒ«∆∆
מהמוחין  גם שלמעלה עליון' ‰e‡'כתר "‰‡Ó" ¯tÒnL ,eÈ‰Â]¿«¿∆ƒ¿»≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



l"yz'dכב ,dpydÎy`xc 'a mei

היא  עצמּה ה'ּכתר ' ּבחינת ּכי ּב'ּבינה', ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנמׁשכת

הּוא  הּכתר' ׁשּב'פנימּיּות וכּידּוע 'אלף', ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָמסּפר

מסּפר  הּוא הּכתר ' ּוב'חיצֹונּיּות 'רבבה', ְְְְִִִִֶֶַָָָָמסּפר

נמׁשכת  ה'ּכתר' ּבחינת ּכאׁשר א ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ'אלף',

מּבחינת  עׂשירי חלק רק נמׁש אזי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָּב'ּבינה',

ּבמסּפר  הּוא ואז ּבמקֹומֹו, ׁשּנמצא ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָה'ּכתר'

עׂשירי  חלק הּוא ּובינה' 'חכמה ּובחינת ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ"מאה".

ׁשּלכן  ּב'ּבינה'), ׁשּנמׁש (ּכפי ה'ּכתר' ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּבחינת

("עׂשרים  'עׂשירּיֹות' ּבמסּפר הם ּובינה' ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ'חכמה

זעירֿאנּפין  לבחינת ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשנה"),

ּבמסּפר  ׁשהיא ּובינה', 'חכמה ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלגּבי

ׁשּזהּו ּבזה, ּומבאר ׁשנים")]. ("ׁשבע ְְִִֶֶֶֶַָָָֹ'יחידֹות'

ה'ּכלים', לבחינת ה'אֹורֹות' ּבחינת ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָההפרׁש

יֹותר, למעלה ׁשהם מה ּכל ה'אֹורֹות', ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבבחינת

ּכל  ה'ּכלים', ּובבחינת יֹותר. ּברּבּוי למעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהם

ּוכמֹו יֹותר, ּברּבּוי הם יֹותר, למּטה ׁשהם ְְְִֵֵֵֵֶַַָמה

האצילּות  ּובעֹולם אחד, 'ּכלי' רק יׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֻׁשּב'עקּדים'

הענינים  ׁשּׁשני ונמצא כּו'. 'ּכלים' עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש

ּברּבּוי  הּוא ׁשּלמעלה מבאר (ׁשּלפעמים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּנ"ל

יֹותר) ּברּבּוי הּוא ׁשּלמּטה מבאר ולפעמים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹיֹותר,

ּבהא  'הא ואדרּבה, לזה, זה סֹותרים ְְְְִֵֶֶַַָָָָָאינם

למעּוט  סּבה הּוא ה'אֹור ֹות' ׁשרּבּוי  ּכּידּוע ְְִִִֶַַַָָָָּתליא',

למעּוט  סּבה הּוא ה'ּכלים' ורּבּוי ְְִִִִִֵֵַַָה'ּכלים',

'אין  ּבענין ּגם לֹומר יׁש ּוכמֹוֿכן ְְְִִֵֵַַַַָה'אֹורֹות'.

יׁש", ּולמּטה אין ׁש"ּלמעלה ׁשּמבאר ׁשּמה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹויׁש',

ׁש"ּלמעלה  ׁשּמבאר ּומה ה'ּכלים', ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּוא

ה'אֹורֹות'. ּבבחינת הּוא אין", ּולמּטה ְְִִִֵַַַָָיׁש

ÌÓ‡ עלּֿפיֿזה ׁשהרי מסּפיק, אינֹו זה ּבאּור »¿»ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

חׁשיב" ּכלא קּמיּה "ּכּלא ׁשענין ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻנמצא

ה  הרי ּובאמת ה'ּכלים', ּבבחינת רק ּבּטּול הּוא ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַ

ואדרּבה, ּב'אֹורֹות', ּגם הּוא חׁשיב" ְְְְֲִַַַָָֹּד"ּכלא

ּב'ּכלים', מאׁשר יֹותר עֹוד זה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶַָּב'אֹורֹות'
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'‰Èa'a ˙ÎLÓpL ÈÙk '¯˙k'‰ ˙ÈÁa לעיל והוסבר שהובא וכפי ¿ƒ««∆∆¿ƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»

בבינה', עתיק 'התגלות dÓˆÚלעניין '¯˙k'‰ ˙ÈÁa Èk היא שכאמור ƒ¿ƒ««∆∆«¿»
ובינה, מחכמה גם הספירות, מכל Úe„iÎÂלמעלה ,'ÛÏ‡' ¯tÒÓ ‡È‰ƒƒ¿»∆∆¿«»«

הסוד '¯··‰',בתורת ¯tÒÓ ‡e‰ '¯˙k‰ ˙eiÓÈÙ'aL∆ƒ¿ƒƒ«∆∆ƒ¿»¿»»
‡e‰ '¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ'·e¿ƒƒ«∆∆
¯L‡k C‡ ,'ÛÏ‡' ¯tÒÓƒ¿»∆∆««¬∆
˙ÎLÓ '¯˙k'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆ƒ¿∆∆
˜ÏÁ ˜¯ CLÓ ÈÊ‡ ,'‰Èa'a¿ƒ»¬«ƒ¿»«≈∆
BÓk '¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ È¯ÈNÚ¬ƒƒƒ¿ƒ««∆∆¿
‡e‰ Ê‡Â ,BÓB˜Óa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿¿»

"‰‡Ó" ¯tÒÓa.מאלף עשירית ¿ƒ¿»≈»
‡e‰ '‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁ·e¿ƒ«»¿»ƒ»
'¯˙k'‰ ˙ÈÁaÓ È¯ÈNÚ ˜ÏÁ≈∆¬ƒƒƒ¿ƒ««∆∆
,('‰Èa'a CLÓpL ÈÙk)¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»
Ì‰ '‰È·e ‰ÓÎÁ' ÔÎlL∆»≈»¿»ƒ»≈

'˙Bi¯ÈNÚ' ¯tÒÓa החכמה שהרי ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ממאה  עשירית שהוא עשר במספר היא

הבינה גם הם(וכך ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒוביחד
("‰L יותר מספרים הם ועשרות »»

ממאות, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰קטנים
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
,'‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa Èa‚Ï¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ»
יותר  דרגה היא המידות שדרגת מאחר

במספרים  היא המוחין, מדרגת נמוכה

נמוכים  tÒÓa¯יותר ‡È‰L∆ƒ¿ƒ¿«
("ÌÈL Ú·L") '˙B„ÈÁÈ'¿ƒ∆«»ƒ
קטנים  יותר מספרים הם ו'יחידות'

מעשרות].

יש  המספרים בעניין שגם ונמצא

'למעלה  בעניין כמו לכאורה, סתירה,

ריבוי  שלפעמים אין' ו'למעלה יש'

גבוהה  דרגה על מורה המספר

מורה  המספר מיעוט דווקא ולפעמים

גבוהה. דרגה על

L¯Ù‰‰ e‰fL ,‰Êa ¯‡·Óe¿…»»∆∆∆«∆¿≈
˙ÈÁ·Ï '˙B¯B‡'‰ ˙ÈÁa ÔÈa≈¿ƒ«»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·aL ,'ÌÈÏk'‰«≈ƒ∆ƒ¿ƒ«

,'˙B¯B‡'‰ עניין האורות, מצד »
והגילוי  Ì‰Lהאור ‰Ó Ïk»«∆≈

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ הם שהאורות ככל ¿«¿»≈
יותר, גבוהה ÏÚÓÏ‰בדרגה Ì‰≈¿«¿»

¯˙BÈ Èea¯a האמורה בדוגמא וכמו ¿ƒ≈
שנים' ושבע שנה ועשרים שנה מ'מאה

ביותר. הגבוה במספר הוא ביותר הנעלה ה'כתר' »ÈÁ··eƒ¿ƒ˙שאור
,'ÌÈÏk'‰,האור של ההגבלה BÈ˙¯,עניין ‰hÓÏ Ì‰L ‰Ó Ïk ככל «≈ƒ»«∆≈¿«»≈

יותר, נמוכות בדרגות BÈ˙¯שמדובר Èea¯a Ì‰ נמוכות יותר בדרגות כי ≈¿ƒ≈
המגבילים, כלים יותר ÌÈc˜Ú'aL'יש BÓÎe הספירות כל בו נעלה עולם ¿∆¿¬Àƒ

חלוקה  כדי עד מוגדרת לא שעדיין אחת מציאות וכולן יחד וקשורות 'עקודות'

זה ובעולם שונים ‡Á„לכלים 'ÈÏk' ˜¯ LÈ,הספירות עשר לכל ≈«¿ƒ∆»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ·e ניכרת ביניהן והחלוקה מוגדרות יותר הספירות שבו ¿»»¬ƒ

'eÎ 'ÌÈÏk' ‰¯NÚ LÈ נמוכה בדרגה שמדובר ככל הכלים, מצד ולכן ≈¬»»≈ƒ
גבוה  והוא עולה הכלים מספר יותר,

יותר.

Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ ÈML ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿≈»ƒ¿»ƒ««
‰ÏÚÓlL ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙlL)∆ƒ¿»ƒ¿…»∆¿«¿»
יותר  עליונות בדרגות שמדובר ככל

¯˙BÈ Èea¯a ‡e‰ מתבטא והדבר ¿ƒ≈
יותר, גבוהים ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒבמספרים

¯‡·Óלהיפך‡e‰ ‰hÓlL ¿…»∆¿«»
‰Ê ÌÈ¯˙BÒ ÌÈ‡ (¯˙BÈ Èea¯a¿ƒ≈≈»¿ƒ∆
‡‰a ‡‰' ,‰a¯„‡Â ,‰ÊÏ»∆¿«¿«»»¿»

,'‡ÈÏz זו לא כלומר תלוי, בזה זה «¿»
הם  אלו אלא סתירה כאן שאין בלבד

עניין, אותו של צדדים »«»Úe„ikשני
‰aÒ ‡e‰ '˙B¯B‡'‰ Èea¯L∆ƒ»ƒ»

Ïk'‰ ËeÚÓÏ,'ÌÈ כשהאורות ¿ƒ«≈ƒ
יש  גדולה, ובהתגלות בריבוי מאירים

הכלים מצד הגבלה Èea¯Â¿ƒפחות
'ÌÈÏk'‰ כלים יותר יש כאשר «≈ƒ
ËeÚÓÏשמגבילים ‰aÒ ‡e‰ƒ»¿ƒ
'˙B¯B‡'‰ במידת והפחתה וצמצום »

הגילוי.

ÔÈÚa Ìb ¯ÓBÏ LÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈««¿ƒ¿«
¯‡·nL ‰nL ,'LÈÂ ÔÈ‡'«ƒ¿≈∆«∆¿…»
,"LÈ ‰hÓÏe ÔÈ‡ ‰ÏÚÓl"L∆¿«¿»«ƒ¿«»≈

,'ÌÈÏk'‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ מצד כי ƒ¿ƒ««≈ƒ
העניינים  דווקא הכלים של ההגבלה

שהדרגות  וככל 'יש' הם התחתונים

מושג, בלתי 'אין' הם יותר, גבוהות

LÈ ‰ÏÚÓl"L ¯‡·nL ‰Óe«∆¿…»∆¿«¿»≈
˙ÈÁ·a ‡e‰ ,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe¿«»«ƒƒ¿ƒ«

,'˙B¯B‡'‰,והגילוי האור מצד כי »
יותר  יש יותר נעלות שהדרגות ככל הרי

יש'. 'למעלה ולכן גילוי ויותר אור

,˜ÈtÒÓ BÈ‡ ‰Ê ¯e‡a ÌÓ‡»¿»≈∆≈«¿ƒ
ÔÈÚL ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚ È¯‰L∆¬≈«ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿«
"·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡lk"À»«≈¿…¬ƒ
המדרגות  וכל המציאות כל של הביטול

האלוקות  עצמיות ¯˜לגבי ‡e‰«
'ÌÈÏk'‰ ˙ÈÁ·a הכלים מצד ורק ƒ¿ƒ««≈ƒ

אין', כי Ó‡·e˙'למעלה הכלים, מצד רק הוא שהביטול נכון זה ‰¯Èאין ∆¡∆¬≈
"·ÈLÁ ‡Ïk"c Ïeha‰,אינו כאילו 'כלוא', הוא שהמתבטל כך כדי עד «ƒ¿¿…¬ƒ

'˙B¯B‡'a ,‰a¯„‡Â ,'˙B¯B‡'a Ìb ‡e‰ גילוי יותר יש שבהם «»¿«¿«»»
Ê‰אלוקות È¯‰'חשיב 'כלוא של ÌÈÏk'a'הביטול ¯L‡Ó ¯˙BÈ „BÚ ¬≈∆≈≈¬∆«≈ƒ
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כג ycegl cg`a iriayd ycegae

ה'אֹורֹות' ׁשּבבחינת לֹומר אפׁשר אי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָואםּֿכן

[ּולהעיר  כּו'. יׁש" היא 116"למעלה זֹו ׁשּקּוׁשיא ְְְְִִֵֶַָָָ

מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה הּמסּפר, לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּגם

למעלה  ׁשהם ּככל ׁשה'אֹורֹות' לֹומר אפׁשר ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָאי

הּמסּפר  רּבּוי ענין הרי יֹותר, מרּבה ּבמסּפר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻהם

ׁשהּוא  מה ׁשּכל וכיון התחּלקּות, ּבחינת ְְְְִִֵֶֶַַַָָהּוא

ּככל  הרי "ּכלא", יֹותר הּוא יֹותר, ְְֲֵֵֵֵַָֹ"קּמיּה"

להיֹות  צריכים הם יֹותר, למעלה הם ְְְְִִִֵֵֵֶַָָׁשה'אֹורֹות'

יֹותר]. ְִֵּבמעּוט

C‡ אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין «ְְְְִִֵֶַָָָ

ראׁשֿ ּבמאמר נׁשמתֹוֿעדן ְְְֲִֵֶַַַָָֹ(מהֹורׁש"ּב)

תר"פ  ּבׁשנת נׂשיאּות 110הּׁשנה התחלת (ׁשנת ְְְְִִַַַַַָָָ

ׁשנה), חמּׁשים לפני אדמֹו"ר, מו"ח ְְֲִִִֵַָָכ"ק

מדרגֹות, ׁשּתי יׁשנן עצמֹו ה'אֹור' ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבבחינת

את  'ׁשלהאיר והאֹור עצמּותֹו', 'ׁשלגּלֹות ְְְְִֶֶֶַַָָָהאֹור

ׁש"ּלמעלה  מבאר ׁשּלפעמים מה וזהּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהעֹולמֹות'.

[וכן  יׁש" ּולמּטה אין ּבחינת ׁשּלמּטה 116הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ׁש"ּלמעלה  מבאר ולפעמים הּמרּבה], מסּפר ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻהּוא

[וכן  הּמרּבה]116יׁש מסּפר הּוא ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשענינֹו ה'אֹור' ׁשּבבחינת והינּו, אין", ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּולמּטה

למּטה  ׁשהּוא מה ּכל הּנה העֹולמֹות, את ְְִִֵֶֶַַָָָָָלהאיר

'יׁש' ּבבחינת הּוא ּבעֹולמֹות, יֹותר ׁשּנמׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָָיֹותר,

האֹור  ּבבחינת אבל יֹותר), (ּוברּבּוי ְְֲִִִֵֵַָָיֹותר

למעלה  ׁשהּוא מה ּכל הּנה עצמּותֹו', ְְְְִֵֶֶַַַַָָ'ׁשלגּלֹות

יֹותר), (ּוברּבּוי יֹותר 'יׁש' ּבבחינת הּוא ְְִִִֵֵֵֵַיֹותר

ּגּלּוי  ּכי העצמּות, מּבחינת יֹותר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָוהינּו,

את  יתּבר ּבעצמּותֹו לֹומר ׁשּׁשּי (ּכפי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהעצמּות

אל  "ּכי וזהּו יֹותר. למעלה הּוא הּגּלּוי) ְְְְִִִֵֵֶַַַָענין

ּבחינת  ׁשהּוא עצמֹו, הוי' ׁשּבּׁשם הוי'", ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָּדעֹות

י  ּתחּתֹון',ה'אֹור', 'ּדעת הּדעֹות, ׁשּתי ׁשנן ְְְֵֵֶַַַַָָ

ה'אֹור  ּבבחינת הּוא יׁש", ּולמּטה אין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁש"ּלמעלה

עליֹון', ו'דעת העֹולמֹות'. את ְְְִֶֶֶַַָָָׁשלהאיר

ה'אֹור  ּבבחינת הּוא אין", ּולמּטה יׁש ְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁש"ּלמעלה
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(המו"ל).116) החזרה בשעת היטב זכרו לא זה ענין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נרגשת, פחות והאלוקות וצמצום העלם יש ‡LÙ¯שבהם CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿»

'eÎ "LÈ ‰ÏÚÓÏ" '˙B¯B‡'‰ ˙ÈÁ·aL ¯ÓBÏ מצד אדרבה, והרי «∆ƒ¿ƒ«»¿«¿»≈
התפיסה  מודגשת?האורות, יותר עוד להיות צריכה אין', ש'למעלה

¯ÈÚ‰Ïe]116BÊ ‡ÈLewL לומר אפשר איך והכלים, האורות אודות ¿»ƒ∆¿»
הכלים  מצד הוא אין' 'למעלה שעניין

הדבר  האורות מצד אדרבה והרי בלבד,

מודגש, Ú‚Baיותר Ìb ‡È‰ƒ«¿≈«
ÔÈÚÏ אודות לעיל המבואר ¿ƒ¿«

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,¯tÒn‰«ƒ¿»¿ƒ¿»≈
¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈∆¿»«
Ì‰L ÏÎk '˙B¯B‡'‰L∆»¿»∆≈
‰a¯Ó ¯tÒÓa Ì‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿À∆

,¯˙BÈ כמבואר גילוי, יותר בהם יש כי ≈
‰tÒn¯לעיל, Èea¯ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ליותר ¿ƒ«ƒ¿«¿
e‰L‡פרטים, ‰Ó ÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«∆

,¯˙BÈ "dÈn˜" יותר קרוב «≈≈
יותר  ונעלה BÈ˙¯לאלוקות ‡e‰≈

"‡Ïk",בטל ÏÎkיותר È¯‰ ¿…¬≈¿»
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ '˙B¯B‡'‰L∆»≈¿«¿»≈

עצמה, לאלוקות קרובים ≈‰Ìויותר
¯˙BÈ ËeÚÓa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ, ¿ƒƒƒ¿¿ƒ≈

פחות  על המורה יותר, קטן במספר

התחלקות].

ש'למעלה  הביאור כי שהוסבר ולאחר

בדרגות  במספר המיעוט (וכן מאין'

אינו  הכלים, מצד הוא נמוכות) יותר

כך: על הביאור בא מספיק,

¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"Î«¿¿»«
ŒL‡¯ ¯Ó‡Óa Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿«¬«…

Ù"¯˙ ˙La ‰M‰110˙L) «»»ƒ¿«¿«
Á"ÂÓ ˜"Î ˙e‡ÈN ˙ÏÁ˙‰«¿»«¿ƒ

,¯"BÓ„‡ אדמו"ר הסתלקות עם «¿
שנה אותה ניסן בב' ≈¿ÈÙÏƒמהורש"ב

,‰L ÌÈMÓÁ,תש"ל השנה מראש ¬ƒƒ»»
הרבי  ידי על זה מאמר אמירת ),יום
ÔLÈ BÓˆÚ '¯B‡'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»«¿∆¿»

,˙B‚¯„Ó ÈzL לכך בהתאם ¿≈«¿≈
יש  האלוקי האור והתפשטות שלגילוי

כוונות, 'Bl‚ÏL˙שתי ¯B‡‰»∆¿«
'B˙eÓˆÚ לתת כדי שמתגלה האור «¿

האלוקות, לעצמות וביטוי גילוי

˙‡ ¯È‡‰ÏL' ¯B‡‰Â¿»∆¿»ƒ∆

'˙BÓÏBÚ‰ והנבראים העולמות את ולהחיות להאיר כדי שמתגלה האור »»
הסתירה, מיושבת זה ולפי הראשון. מהעניין נעלה פחות ועניין אור והוא

יש', 'למעלה בעניין Ó·‡¯לכאורה, ÌÈÓÚÙlL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿»ƒ¿…»
ÔÈ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰ÏÚÓl"L גילוי LÈפחות ‰hÓÏe גילוי "יותר ∆¿«¿»¿ƒ««ƒ¿«»≈

ÔÎÂ]116‰hÓlL היותר בדרגות ¿≈∆¿«»
‰a¯n‰],נמוכות  ¯tÒÓ ‡e‰ƒ¿»«¿À∆

‰ÏÚÓl"L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿…»∆¿«¿»
LÈ גילוי יותר יש למעלה ודווקא ≈

ריבוי ÔÎÂ]116‰ÏÚÓlLויותר ¿≈∆¿«¿»
העליונות  tÒÓ¯בדרגות ‡e‰ƒ¿»

,eÈ‰Â ,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe [‰a¯n‰«¿À∆¿«»«ƒ¿«¿
BÈÚL '¯B‡'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï הדרגה ¿»ƒ∆»»
באור  יותר, הנמוכה ≈p‰ƒ‰השנייה,

,¯˙BÈ ‰hÓÏ ‡e‰L ‰Ó Ïk»«∆¿«»≈
‡e‰ ,˙BÓÏBÚa ¯˙BÈ CLÓpL∆ƒ¿»≈»»
Èea¯·e) ¯˙BÈ 'LÈ' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈≈¿ƒ

(¯˙BÈ,'יש 'למטה זה עניין ומצד ≈
˙Bl‚ÏL' ¯B‡‰ ˙ÈÁ·a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ«»∆¿«

,'B˙eÓˆÚ דרגה יותר,שהוא נעלית «¿
‰p‰ דווקא Ó‰אדרבה, Ïk ƒ≈»«

‡e‰ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈
Èea¯·e) ¯˙BÈ 'LÈ' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈≈¿ƒ
¯˙BÈ Ba LiL ,eÈ‰Â ,(¯˙BÈ≈¿«¿∆≈≈

Èkגילוי ,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«¿ƒ
ÈÙk) ˙eÓˆÚ‰ Èelb כמה עד ƒ»«¿¿ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ¯ÓBÏ CiML∆«»«¿«¿ƒ¿»≈
Èelb‰ ÔÈÚ שביסודו ‡˙ למרות ∆ƒ¿««ƒ

מתגלה  אינו 'עצם' עניין ‰e‡של (
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ,העליונות בדרגות ¿«¿»≈

ולכן  התחתונות, בדרגות מאשר יותר

גילוי  שעניינו זה, נעלה אור מצד

'למעלה  יש'.העצמות,

לעיל: האמור את ומסכם ומוסיף

,"'ÈÂ‰ ˙BÚc Ï‡ Èk" e‰ÊÂ¿∆ƒ≈≈¬»»
‡e‰L ,BÓˆÚ 'ÈÂ‰ ÌMaL∆¿≈¬»»«¿∆
ÈzL ÔLÈ ,'¯B‡'‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆¿»¿≈
,'ÔBzÁz ˙Úc' ,˙BÚc‰«≈«««¿
,"LÈ ‰hÓÏe ÔÈ‡ ‰ÏÚÓl"L∆¿«¿»«ƒ¿«»≈
¯È‡‰ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«»∆¿»ƒ

'˙BÓÏBÚ‰ יותר ‡˙ יש למטה כי ∆»»
יותר. ובריבוי »»¿Ú„'Â˙המשכה

LÈ ‰ÏÚÓl"L ,'ÔBÈÏÚ∆¿∆¿«¿»≈
˙ÈÁ·a ‡e‰ ,"ÔÈ‡ ‰hÓÏe¿«»«ƒƒ¿ƒ«
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l"yz'dכד ,dpydÎy`xc 'a mei

ּגם  יׁשנם אּלּו, ענינים ּוׁשני עצמּותֹו'. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשלגּלֹות

ׁשהעבֹודה  חּייו, ּפרטי ּבכל האדם ְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו ענין 117לעׂשֹות הּוא , ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ּד"ּדע  והעבֹודה העֹולמֹות', את ׁשלהאיר ְְְֲִֶֶַָָָָָָה'אֹור

"אבי אלקי ׁשלגּלֹות 118את ה'אֹור ענין הּוא ְְֱִִֵֶֶַַָָֹ

ְַעצמּותֹו'.

מקרא e‰ÊÂט) לחדׁש, ּבאחד הּׁשביעי "ּובחדׁש ¿∆ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

לכם", יהיה ּתרּועה יֹום ּגֹו' ְְִֶֶֶָָֹקדׁש

"ּבאחד  ּדׁשבּועתא", ּבירחא - הּׁשביעי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ"ּבחדׁש

יעקב", זה - קדׁש "מקרא אברהם", זה - ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלחדׁש

ּבראׁשֿהּׁשנה  ּכי יצחק", זה - ּתרּועה ְְְִִֶַָָָָֹ"יֹום

זכּות  זכרֹון מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָנמׁש

ׁשהם  ּכמֹו רק ולא ויצחק, יעקב אברהם ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹאבֹות,

"ירחא  ענין ּגם אּלא האצילּות, ְְְֲִִֶַַַָָָָּבעֹולם

לאבֹותינּו נׁשּבעּת "אׁשר ּבחינת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּדׁשבּועתא",

ואחת  אחד לכל נמׁש ועלֿידיֿזה קדם". ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמימי

טֹובה  לׁשנה טֹובה וחתימה ּכתיבה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָמּיׂשראל,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב 119ּומתּקה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֻ

ּדיקא  לנּו" "הּטֹוב תפּתח, לנּו הּטֹוב 120ואֹוצר, ְְְְִַַַַָָָָ

הרּוחנּיים, ּבענינים והן הּגׁשמּיים ּבענינים ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָהן

הן  הּוא ּבראׁשֿהּׁשנה והּמׁשּפט ׁשהּדין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹוכּידּוע

ּגׁשמּיים  ענינים על 121על (ּומּכלֿׁשּכן) והן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

רּוחנּיים  ׁשּכתּוב 122ענינים ּוכמֹו חק 123, ּכי ְְִִִִִֶָָָֹ

חק  "ּכי יעקב, לאלקי מׁשּפט הּוא, ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹֹֹליׂשראל

ּו"מׁשּפט  הּגׁשמּיים, הענינים על קאי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָליׂשראל"

ה  על קאי יעקב" אחד לאלקי לכל נמׁש ּובראׁשֿהּׁשנה הרּוחנּיים, ענינים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבענינים  והן הּגׁשמּיים ּבענינים הן טֹובה, וחתימה ּכתיבה מּיׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואחת

"עֹולם" מּבחינת ׁשּלמעלה קדם" "ימי מּבחינת היא זֹו והמׁשכה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרּוחנּיים,

ׁשּזהּו זֹו, המׁשכה ּפֹועלים ׁשהם עצמם, יׂשראל עלֿידי נתחּדׁש זה וענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכּנ"ל.
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ובכ"מ.117) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ט.118)ראה כח, הימיםֿא דברי

והושע"ר.119) נעילה תפילת בסוף פתח" שמים "שערי 120.40)פיוט ע' תרצ"ו כא. ע' תרפ"ז המאמרים ספר ראה

ב.121) נט, לר"ה דרושים בלקו"ת הובא הרמב"ן. בשם סק"א פ"ג תשובה הל' מיימוניות הגהות לקו"ת 122)ראה ראה

.29 ע' שלום תורת השיחות ספר לא. ע' תרפ"ט המאמרים ספר א. נו, סע"ד 123)שם נה, שם לקו"ת וראה ה. פא, תהלים

ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰.מהעצמות התגלות יותר יש למעלה כי »∆¿««¿

,ÂÈiÁ ÈË¯t ÏÎa Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb ÌLÈ ,el‡ ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿»««¬«»»»¿»¿»≈«»
‰„B·Ú‰L בהרחבה ונתבארו שהובאו המדרש כדברי ה', את עובד שהאדם ∆»¬»

ÌÈBzÁ˙aבחסידות, ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ117, את לעשות «¬ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
הנחות  העולם הגשמי, הזה העולם

לגילוי  ראוי למקום ביותר, והתחתון

השכינה, והשראת ÔÈÚאלוקות ‡e‰ƒ¿«
˙‡ ¯È‡‰ÏL ¯B‡'‰»∆¿»ƒ∆

,'˙BÓÏBÚ‰ אלוקי אור להביא »»
את B·Ú‰Â„‰לעולם  עובד שהאדם ¿»¬»

באופן ‡È˜Ïה' ˙‡ Úc"c¿«∆¡…≈
"EÈ·‡118, ב'דברי הכתוב כלשון »ƒ

אלוקות  לדעת האדם עבודת הימים',

באלוקות, ÔÈÚולהתבונן ‡e‰ƒ¿«
.'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰»∆¿««¿
ÈÚÈ·M‰ L„Á·e" e‰ÊÂ (Ë¿∆«…∆«¿ƒƒ
L„˜ ‡¯˜Ó ,L„ÁÏ „Á‡a¿∆»«…∆ƒ¿»…∆
,"ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ 'Bb¿»ƒ¿∆»∆
מלמד  זה שפסוק העניינים שני עם

באריכות, לעיל ונתבארו שהובאו

‡Á¯Èa - ÈÚÈ·M‰ L„Áa"«…∆«¿ƒƒ¿«¿»
- L„ÁÏ „Á‡a" ,"‡˙Úe·Lcƒ¿»»¿∆»«…∆
- L„˜ ‡¯˜Ó" ,"Ì‰¯·‡ ‰Ê∆«¿»»ƒ¿»…∆
‰Ê - ‰Úe¯z ÌBÈ" ,"·˜ÚÈ ‰Ê∆«¬…¿»∆
‰M‰ŒL‡¯a Èk ,"˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿…«»»
˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CLÓƒ¿»¿»∆»¿««
,˙B·‡ ˙eÎÊ ÔB¯ÎÊ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿¿»
˜¯ ‡ÏÂ ,˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ Ì‰¯·‡«¿»»«¬…¿ƒ¿»¿…«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa Ì‰L BÓk¿∆≈¿»»¬ƒ
בו  שיש עולם הוא מעלתו כל שעם

'ימות ספירות בחינת והוא מוגדרות

שהאבות ‡l‡עולם', ההמשכה ∆»
השנה  בראש ישראל בני לכל ממשיכים

"Á¯È‡היא  ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿»
¯L‡" ˙ÈÁa ,"‡˙Úe·Lcƒ¿»»¿ƒ«¬∆
"Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B·‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬≈ƒ≈∆∆
מאצילות, למעלה היינו קדם', ו'ימי

היא  האבות מדריגת אמנם וכאמור,

הוא  האבות שורש אבל באצילות,

מאצילות. למעלה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהאבות ידי שעל השנה ראש של והגילוי CLÓההמשכה ¿«¿≈∆ƒ¿»
‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»»¿»»

,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa ‰w˙Óe ‰·BË בגלוי שרואים טוב היינו »¿À»¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
טוב  e˙kL·שהוא BÓÎe119תשרי חודש של התפילות E¯ˆB‡Âבנוסח ¿∆»¿»¿

·Bh‰" ,ÁzÙ˙ eÏ ·Bh‰«»ƒ¿««
‡˜Èc "eÏ120, לפסק ומדייקים »«¿»

- 'ואוצרך' שייקרא כך המשפט את

המושגים  לפי טוב שהוא לנו', 'הטוב

הוא  והטוב 'תפתח', שלנו והתחושות

Ô‰Â ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa Ô‰≈»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿≈
Úe„iÎÂ ,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«»«
ŒL‡¯a ËtLn‰Â ÔÈc‰L∆«ƒ¿«ƒ¿»¿…

‡e‰ ‰M‰התחומים שני ‰Ôעל «»»≈
ÌÈiÓLb ÌÈÈÚ ÏÚ121Ô‰Â «ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈

ÌÈÈÚ ÏÚ (ÔkLŒÏkÓe)ƒ»∆≈«ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe¯122·e˙kL BÓÎe ,123 »ƒƒ¿∆»

‰e‡,בתהלים Ï‡¯NÈÏ ˜Á Èkƒ…¿ƒ¿»≈
˜Á Èk" ,·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓƒ¿»≈…≈«¬…ƒ…

È‡˜ "Ï‡¯NÈÏמכווןÏÚ ¿ƒ¿»≈»≈«
ËtLÓ"e ,ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒƒ¿»

È‡˜ "·˜ÚÈ È˜Ï‡ÏמכווןÏÚ ≈…≈«¬…»≈«
ŒL‡¯·e ,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿…
˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CLÓ ‰M‰«»»ƒ¿»¿»∆»¿««
‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa Ô‰ ,‰·BË»≈»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa Ô‰Â¿≈»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ
˙ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒƒ¿ƒ«

"Ì„˜ ÈÓÈ" האלוקי האור ¿≈∆∆
האצילות  מעולם שלמעלה

"ÌÏBÚ" ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»
האצילות  עולם »»Ï"pk.היינו
LcÁ˙ ‰Ê ÔÈÚÂ בראש שוב ¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈

בשנה  שנה מידי ≈¿»È„ÈŒÏÚהשנה
ÌÈÏÚBt Ì‰L ,ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»∆≈¬ƒ
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כה ycegl cg`a iriayd ycegae

עצמם  ׁשּיׂשראל לכם", "יהיה ׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמה

מהּצמצּום, ׁשּלמעלה האֹור המׁשכת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּפֹועלים

הּנראה  ּבטֹוב למּטה, ּגם נמׁש זה ׁשאֹור ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּובאפן

הּפרטים, ּבכל ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָוהּנגלה,

הּיעּוד  לקּיּום ׁשּזה 124ועד ּפינּו, ׂשחֹוק יּמלא אז ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּיהיה
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ב.124) קכו, תהלים

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL ‰Ó e‰fL ,BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»∆∆«∆»
השביעי' 'ובחודש הכתוב בסיום

Ï‡¯NiL ,"ÌÎÏ ‰È‰È"ƒ¿∆»∆∆ƒ¿»≈
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ÌÈÏÚBt ÌÓˆÚ«¿»¬ƒ«¿»«»

,ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlL וההמשכה ∆¿«¿»≈«ƒ¿
היא  Ê‰והגילוי ¯B‡L ÔÙ‡·e¿…∆∆∆

·BËa ,‰hÓÏ Ìb CLÓƒ¿»«¿«»¿

˙eiÓL‚a ,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ
,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ,˙eiÁe¯·e¿»ƒ¿»«¿»ƒ

„eÚi‰ Ìei˜Ï „ÚÂ124 האמור ¿«¿ƒ«ƒ
המשיח ימות על ÏnÈ‡בתהלים Ê‡»ƒ»≈

,eÈt ˜BÁN,אבינו ביצחק הקשור ¿ƒ
לעיל, È·a‡˙כמבואר ‰È‰i ‰fL∆∆ƒ¿∆¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc oiaexir(ipy meil)

dìok m`e ,dxedhd xkkd `id efi` rcei epi` ixd df wtqa j` - ¨
wtq mb ixdy dlke`l lki `le ezcerq okid rci `l `ed lreta
eaexir oi`y dcen iqei iax s` dfa `nye ,dlik`a xeq` d`neh

.aexir
:`xnbd zhyetdéì øîà,`ped axøéàî éaøì ïéa éñBé éaøì ïéa ¨©¥¥§©¦¥¥§©¦¥¦

ïðéòaaexird didiy jixv -äéeàøä äãeòñdlke`l,íBé ãBòaî §¦¨§¨¨§¨¦§
àkéìåepi` ixdy mei ceran dcerql ie`x aexird oi` o`ke - §¥¨

iaxl oiae xi`n iaxl oia jkitle ,dxedhd xkkd `id efi` rcei
myn zkll lekie eziaa ezziaye ,llk aexird dpw `l iqei

.gex lkl dn` miitl`
zepzydl cizr epicy xkka axir m` oicd dn zxxan `xnbd

:zayd zqipkadépéî àòa[epnn l`y-],ïîçð áøî àáøxne`d §¨¦¥¨¨¥©©§¨
,zay axra zg` xkk lrìBç íBiä Bæ økkzxzene `id oileg - ¦¨©

,dlik`aøçîìe`dze dyicwn ipixd zaya,Lã÷`vnpe §¨¨Ÿ¤
,zayd zqipkn dlik`a xkkd xq`zyøîàåeigelyléì eáøéò §¨©¥§¦

,eäî ,äæawtq `ed zeynyd oiay oeik m`ddlil wtq mei ¨¤©
eaexir oi`e ,ycwdd lg xak aexird ziipw iptl `ny yeygp

.jkl yeygl oi` e` ,ycwda oiaxrn oi` ixdy aexirdéì øîà̈©¥
,ongp ax.áeøéò Báeøéò.xacd mrh x`azi oldle ¥¥

`dzy zay axra xkk lr xne`d :ongp ax z` `ax l`y cer
øçîìe ,Lã÷ íBiäzxenz ycwdd cin dctiz `id zayd zqipka ©Ÿ¤§¨¨

`dze iziaa il yiy zernøîàå ,ìBçeigelyla éì eáøéòxkik §¨©¥§¦§
,eäî ,äæ`ed zeynyd oia zligzay cvd itk lwdl yi m`d ¤©

drwte zernd lr xkkd dllgzd xaky `vnpe ,dlil i`ce
.`l e` ,eaexir el dpwe dlik`l `id die`x ok m`e ,dzyecwøîà̈©

déì,ongp ax.áeøéò Báeøéò ïéà ¥¥¥¥
wtq mei wtq `ed zeynyd oiay xg`n :ongp ax lr dywn `ax

,dlilàðL éàî'ycew xgnle leg meid' xn` oia weligd dn - ©§¨

xkkdy iptl aexird dpwy xne`e wtqd zngn lwin dz`y
xingn dz`y 'leg xgnle ycew meid' xn` oial ,ycwd dzyrp
.aexir eaexir oi`e xkkd zyecw drwt `l oiicry xne`e wtqn

déì øîà,zegica jxca `axl ongp axàøBk déìò ìeëéz éëì ¨©¥§¦¥£¥¨
àçìîcz` jl xne` ixkya il edpzze gln ly xek cecnzyk - §¦§¨

wtq mei wtq `ed zeynyd oiay ,enrh x`iae .weligd mrh
xne`yk ok lre ,dlilàúçð àì à÷éôqî ,'Lã÷ øçîìe ìBç íBiä'©§¨¨Ÿ¤¦§¥¨Ÿ¨£¨

äMeã÷ déìdidiy cr xkikd lr ycwdd oiicr lg `l wtqn - ¥§¨
mcewd eavna x`ypy ewifgdl yi wtqd onfay oeik ,dlil i`ce

xne`yk la` .aexir eaexir jkitle ,oileg didyLã÷ íBiä'©Ÿ¤
dépéî déúMeã÷ déì àò÷t àì à÷éôqî ,'ìBç øçîìeoi` wtqn - §¨¨¦§¥¨Ÿ¨§¨¥§¨¥¦¥

ewifgdl yiy oeik ,zay i`ce didiy cr xkkdn zrwet dyecwd
oiaa ixdy aexir epi` ok lre ,ycwd didy mcewd eavna

.dlik`l ie`x did `l zeynyd
:aexird lg zeynyd oiaa izni` dpc `xnbdíúä ïðzmei leaha §©¨¨

(c"n c"t),ïéâì[ck-]íBé ìeáè,ynyd eilr aixrd `l oiicry ¨¦§
úéáçä ïî eäàlnLony e` oiiøNòî ìLoiicr eidy oey`x,ìáè ¤¦§¨¦¤¨¦¤©£¥¤¤

,xyrn znexz mdn dyxted `ly epiidcúîeøz äæ éøä øîàå§¨©£¥¤§©
CLçzLëì øNòîoiid lr xyrn znexz oiblay oiid `di - ©£¥¦§¤¤§©

,dnexza zrbl ie`x didie ilkd xdhie jygzy xg`l ,ziagay
ïéîéi÷ åéøácdnexz `ide ,xyrn znexz df ixd dkiygyne §¨¨©¨¦

:dpynd dtiqen .dxedhíàåe ,zay axra xacd didøîà §¦¨©
eigelyla éì eáøéòoiblay oiiíeìk øîà àì ,äæ,aexir df oi`e ¥§¦§¤Ÿ¨©§

axrl ie`x epi`e lah oiid did oiicr zeynyd oia ribdyky oeik
.ea

:`xnbd zwiicn,àáø øîà,aexir epi`y oeikúøîBà úàæonfay ¨©¨¨Ÿ¤¤
íBiä óBñzeynyd oia ly oey`xd rbxd epiidc ,zay axr ly ©

,áeøéò äðB÷¤¥
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שני עמ' א



אגרות קודשכו

 ב"ה,  ג' דסליחות, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

 אל בני ובנות ישראל, די בכל אתר ואתר, 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באחרית השנה, כאשר אנחנו מתכוננים לראשית שנה, הבאה עלינו ועל כל בני ובנות ישראל 

לטובה ולברכה,

לימים  ופעולותיו  פנים, מהנהגותיו  כל  על  כללית  לעצמו תכנית,  ואחת מעריך  כל אחד  הנה 

יבואו, בקבלה טובה והחלטה לעלות מעלה מעלה.

שנת ה'תשי"ב הממשמשת ובאה היא שנת השמיטה, שנה אשר "שנת שבתון יהי' לארץ שבת 

להוי' )לשם הוי'(.. והיתה שבת הארץ לכם לאכלה.. ולבהמתך וגו'".

אין מקרא יוצא מידי פשוטו.

אבל נוסף על זה, הנה רמז גדול רמזה תורתנו הקדושה, ותכנית מפורטה לשנה הבע"ל הכינה 

לנו:

שבת שבתון יהי' לארץ - שביתה מכל ארציות וחומריות אשר בחיינו היום-יומיים ובפעולותינו.

שבת להוי', לשם הוי' - ולא לשם דעות כוזבות והשקפות זרות, מטעות ומדיחות את האיש 

הישראלי מדרכו המקוריית והעצמיית, היא דרך הוי', אשר עלי' מסר נפשו אבינו הראשון - אברהם, 

והוא ציווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך זו, וכן עשו, ובדרך זו חי עמינו עם ישראל זה יותר 

משלשת אלפי שנה.

והיתה שבת הארץ לכם לאכלה.. ולבהמתך - שביתת החומריות והשגת הרוחניות אין תכליתן 

רק בעת התפלה ולמוד התורה, ואחר זה, הנה יאמר בלבבו: בעסקי, באכילתי וכיו"ב הנה ככל הגויים 

בית ישראל,

- לא זוהי דרכנו.

אחד בארץ, אחדות ושלמות מוכרחה להיות בחיינו,  גוי  אחת לעם ישראל,  אחד ותורה  א-ל 

חיים אחידיים, מיוסדים וחדורים רעיון אחד, והוא: ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד.

שבת הארץ שבת להוי' מוכרחת להיות בכל ענינינו, גם לאכלה גם לבהמתך.

אך ורק באופן חיים כאלה הי' קיומנו עד עתה, ועל ידי החלטה להביא הנהגה זו בפועל בחיים 

היום-יומיים גם להבא, נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה.

המברך ומתברך בכתיבה וחתימה טובה,

מנחם מענדל בן חנה

שניאורסאהן



כז

.l"yz'd ,dpyd y`xc zecerqd zra c"x .c"qa
מוגה  בלתי פרטית רשימה

dpyd y`xc '` mei
באכילת  והמתין רימונים, לשולחן להביא שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה התפוח, אכילת קודם א', [בליל

מהרימון  גם אכל התפוח אכילת ולאחרי הרימונים, שהובאו עד ].1התפוח

בכל ‡. כמו (דלא מדאורייתא ב' ויום מדרבנן יהי' א' שיום להיות יכול שבר"ה החידוש אודות דובר
סת"ר  אדה"ז בשו"ע בארוכה כמבואר מדרבנן), לעולם הוא ב' שיום בהתוועדות 2הימיםֿטובים (כמוזכר

נצביםֿוילך  של 3דש"פ היו"ט עיקר המנחה, אחר עדים באו "אם הראי', ע"פ מקדשין היו שכאשר ,(
הכיפורים  ליום "למנות מתחילין והיו כו'", סופרים מדברי אלא אינו ראשון ויום למחר, הוא תורה
מונין  ו"הכל החשבון, ע"פ היא החדשים שקביעת בימינו, שייך אינו זה שכל – המחרת" מיום ולסוכות

ולסוכות". הכיפורים ליום ר"ה של ראשון מיום

חסידות  בדרושי המבואר גם כו'.4ונזכר מדרבנן גליות של שני יו"ט מעלת כללות אודות

בשבת ·. שחל ר"ה של ביו"ט גם בשופר תקעו הרי"ף של שבב"ד – חידוש דבר מצינו לר"ה 5בנוגע

זה  על הי' ולא הרי "ף), של מקומו  בחו"ל, לא ובודאי במדינה, לא אבל במקדש רק תוקעים היו (שבו
שחל  בר"ה גם תוקעין שבו הגדול, ב"ד כמו כולם אצל נחשב הי' הרי"ף של שביתֿדינו כיון ערעור,

בשבת.

בלקו"ת  הזקן רבינו שמבאר מה בשבת 6וע"פ שחל בר"ה בשופר תוקעים שאין (הפנימי) שהטעם
לומר  צריך השבת, יום של ענינו מצד מעצמם נמשכים דתק"ש שההמשכות לפי בב"ד 7הוא תק"ש שע"י ,

היו  שבו במקדש, כמו עצמו, השבת ענין מצד נמשכת שאינה יותר עליונה דרגא נמשכה הרי"ף של
בשבת. גם תוקעין

דאשתקד ‚. ר"ה אודות שיספר מריגא, שעלה מאה"ק האורחים מא' ביקש שליט"א אדמו"ר כ"ק
מה  כי, ניסים, דוקא לאו שליט"א: אדמו"ר כ"ק לו אמר לספר, מה לחשוב התחיל וכשהאורח בריגא,

"נס"... בגדר הוא שם שהי'

שיספר  – שליט"א אדמו"ר כ"ק לו אמר שמח"ת, אודות גם לספר ורצה מה, דבר שסיפר [לאחרי
בשמח"ת  ].8זאת

העבודה  מעלת בגודל שליט"א אדמו"ר כ"ק סיים בריגא, מסויימים ענינים אודות אותו ששאל לאחרי
אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם בהזכירו כו', הגלות מארז"ל 9בזמן חישב 10בפירוש שהקב"ה כו' המקום "ברוך

ואעפ"כ  הגלות, בזמן בנ"י בעבודת למעלה שיש והנח"ר התענוג גודל מצד שזהו לעשות", הקץ את
"כימי  שתהי' אחרון, מהגלות לגאולה בנוגע ועד"ז מצרים. מגלות בנ"י את והוציא הקץ", את "חישב

מצרים" מארץ .11צאתך

***
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אדמו"ר 1) כ"ק אכל שממנו מרימון ליטול רצה המסובים א'
שלם. מרימון ליטול מוטב לו: ואמר שליט"א,

ס"דֿה.2)
(3.(339 ס"ע חנ"ז התוועדויות – מנחם (תורת ס"ה
ואילך.4) ב צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
לרמב"ם 5) משנה מגיד רפ"ד. ר"ה – ועוד וריטב"א ר"ן ראה

ח"נ  התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ה"ט. פ"ב שופר הל'
וש"נ. .299 ס"ע

ואילך.6) א נו, ר"ה דרושי
(7.341 ע' ח"ד תשמ"ט התוועדויות גם ראה
(8– מנחם (תורת הסעודה בעת שמח"ת ליל ר"ד ראה

בסופה). בהערה 134 ע' חנ"ח התוועדויות
(9.151 ע' תש"ח רנט. ע' תרצ"ט סה"מ

הגש"פ.10) נוסח
טו.11) ז, מיכה



l"yz'dכח ,dpyd y`xc zecerqd zra c"x

dpyd y`xc 'a lil
אחרונה  ברכה ברך ואח"כ תאנים, ב ' שליט"א אדמו"ר כ"ק אכל – חדש ].12[לפרי

ביום  אם כי בשבת, שחל דר"ה א' ביום ל"תשליך" הולכים שאין המנהג טעם מהו שאל המסובים א'
וכיו"ב. הסידור לטלטל יבואו שמא החשש מצד זה אם – ב'

טלטל  לא נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק וסיפר, כו', לטלטל שלא ביו"ט גם מקפידים שיש והזכיר
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר ביו"ט. מטפחת שטלטל לבחור העיר ופעם לתשליך, הסידור בעצמו

מו"ח  כ"ק – בחול. שחל בר"ה הסידור בטלטול חשש שום אין בודאי בחול, שחל לר"ה בנוגע
על  העיר ולא סידורים, שמטלטלים וראה לתשליך, הלך שהקהל בעת הגזוזטרא על עומד הי' אדמו"ר

מאומה. זה

היו  אלא בעצמו, מטלטל הי' לא שבכלל כיון ראי', להביא אין – בעצמו אדנ"ע כ"ק ומהנהגת
שהותרה  ד"מתוך הענין ישנו שהרי הדין, מעיקר זה אין – הנ"ל להבחור שהעיר ומה אותו. משמשים

ובודאי 13כו'" כלל), לצורך שלא זה הי' (אא"כ כו' הבריות כבוד משום בה שיש למטפחת בנוגע ובפרט ,
בדברים  גם להחמיר שמשתדלים לר"ה, בנוגע [ובפרט יתירה וחומרא הידור של ענין רק זה הי'

כו'. הידורים לעניני ששייך נעלית במדריגה הי' הנ"ל שהבחור וכנראה המותרים],

ישראל  ומנהג לתשליך, הולכים שאין הוא בימינו המנהג לפועל הנה – בשבת שחל לר"ה ובנוגע
הוא  הדבר 14תורה וטעם המקור מהו לעיין יש  עדיין אבל ,15:

בדו  לומר יש – חסידות ע"פ הענינים לפנימיות הדינא בנוגע המתקת שענינה תשליך שאמירת חק
דר"ה  א' שביום כו'16קשיא הדינים ענין אין שבשבת כיון בשבת, שחל לר"ה שייכת אינה ,17.

שלא  דר"ה, א' ביום דתשליך המנהג אודות – בסידור והן בשו"ע הן – הזקן רבינו מדברי אבל,
לתשליך  לילך יש בשבת ר"ה כשחל שגם משמע, בשבת, שחל לר"ה בחול שחל ר"ה בין חילוק הזכיר

דר"ה. א' ביום

בסידור  בפירוש הזקן רבינו כותב ביו"ט, הס"ת הוצאת בשעת מדות י"ג לאמירת שבנוגע שמצינו וכפי
כשחל  דוקא שזהו כתב לא דר"ה א' ביום לתשליך שבנוגע וכיון בחול", (יו"ט) "כשחל דוקא שזהו

בשבת. ר"ה כשחל גם שזהו משמע, בחול,

שראיתי  (כפי הקהל כל עבור הסידור לטלטל לתינוק ליתן עצה יש – כו' הסידור לטלטול ובנוגע
יבואו  שמא בשבת שחל בר"ה תשליך לערוך שלא לגזירה מקום אין אופן, ובכל ביקטרינוסלב). שנהגו

האחרונים  בדברי איתא שהרי הסידור, כו'.18לטלטל חדשות גזירות לגזור שאין

מבלי  כללי, המכתב תוכן לחזור כנסיות לבתי ההליכה אודות להכריז כאן בביהכנ"ס שנהגו וכפי
חדשות  גזירות גוזרים שאין כיון – כו' לטלטל יבואו שמא .19לחשוש

בזה  הספרדים מנהג אודות לו ידוע אם המסובים לא' שאל שליט"א אדמו"ר ].20[כ"ק
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ע'12) תש"ח (סה"ש תש"ח דר"ה ב' ליל סעודת גם ראה
וש"נ. .(159

וש"נ.13) רסתקי"ח. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
הובא 14) – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

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

ועוד.
ואילך 15) ס"ז תשרי וא"ו שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 38 ס"ע (לקמן

ר"ה 16) סוף תס"ו) (זולצבך, קטן" טוב "שם ספר ראה
ב"תשליך".

סו"ס 17) אדה"ז שו"ע גם וראה ע"ב. ריש קלה, זח"ב ראה
קפ.

(ע'18) בסופו גזרה ערך ה) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. תקמ).

שלא 19) כדי זאת שמזכיר הוסיף, שליט"א אדמו"ר כ"ק
כו'. בטענות הגבאי אל יבואו

וש"נ.20) ואילך. סקל"א סתקפ"ג או"ח החיים כף ראה
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לפועל  נוגעת אינה הנ"ל השקו"ט כל – אופן לתשליך 21ובכל הולכים שאין הוא בפועל שהמנהג כיון ,
בשבת. שחל דר"ה א' ביום

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – ר"ה מלבד לתשליך נוספים זמנים יש אם לשאלה במענה

ובי"ג  ר"ה במוצאי גם לתשליך הלך תר"ץ) (בשנת בארה"ב שבביקורו לי סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק
.22מדות 

•
.l"yz'd ,dpyd y`xc 'a mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ואח"כ  שיחיו. המסובים בין לחלק משקה נתן אח"כ לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק
תאמצנו". "היום הפיוט על והניגון מלכנו", "אבינו הניגון לנגן צוה

וגו'.‡. השביעי בחודש ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

אדמו"ר ·. מו"ח מכ"ק הידוע הפתגם אודות כמ"פ בו,1דובר עומדים (שעדיין ר"ה של לזמן בנוגע
השנה  כל על שנוגע כללי  זמן שזהו כיון כדבעי, לנצלו יתירה בזהירות צורך שיש המזון), ברכת לפני

כולה.

" בשם נקרא (שלכן שבאדם הראש בדוגמת הוא שר"ה – בזה השנה)y`xוהענין תחלת ולא ,2השנה",
בנוגע  יתירה בזהירות צורך יש האדם שבגוף כשם ולכן, הגוף, בכל אח"כ שיומשך מה כל כלול שבו

הגוף  כל לגבי בכמות קטן הוא שהראש אע"פ כי, הגוף, לשאר בנוגע מאשר יותר ענין 3לראש הוא הרי ,
הנה  הגוף, לכל נוגעת הראש בהנהגת אחת נקודה שאפילו כך, הגוף, בכל אח"כ נמשך שממנו כללי
צורך  שיש ההוראה באה זה ועל כולה, השנה לכל נוגע בו ההנהגה שאופן לר"ה, בנוגע גם הוא עד"ז

ר"ה  של הזמן לניצול בנוגע יתירה .4בזהירות

תורה ‚. באור המגיד הרב של בפתגם מתבוננים כאשר ביותר מודגש זה הפסוק 5וענין "עשה 6על
לתהלים  הצ"צ ברשימות שנתבאר (כפי וגו'" חצוצרות שתי תער"ב 7לך בהמשך ובארוכה ,8,(

בי'– דכתיב לר"ה, גם שייך זה כמ"ש 9והרי ה'", המלך לפני הריעו שופר וקול "בחצוצרות
.10הרמב"ם  חצוצרות ושתי אחד בשופר השנה בראש תוקעין היו "במקדש בחצוצרות : שנאמר משום .

ה'" המלך לפני הריעו שופר –*וקול

בענין)* רס"ג שמביא הוא – הרמב"ם שמביא דתק"ש והפסוק הכללי הא' במכתב ).11(המוזכר
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בשמו 21) יאמרו שלא והדגיש חזר שליט"א אדמו"ר כ"ק
בשבת. שחל דר"ה א' ביום לתשליך לילך שצריך

היו 22) רשימת – מנחם תורת וש"נ.ראה קסה. ע' מן
וש"נ.1) .184 ע' ח"ו התוועדויות – מנחם תורת ראה
ובכ"מ.2) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
וש"נ.3) .167 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(4– מנחם (תורת ס"ב תשכ"ה דר"ה ב' יום שיחת גם ראה

.(14 ע' חמ"א התוועדויות

סקל"ד.5) בהעלותך
ב.6) יו"ד, בהעלותך
ואילך.7) שנז ס"ע אור יהל
ואילך.8) פשפ"ד ח"ב
א.9) כז, ר"ה וראה ו. צח, תהלים

ה"ב.10) פ"א שופר הל'
וש"נ.11) ריז). ע' חכ"ו (אג"ק תשכ"ט הסליחות דימי
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צורות" חצאי "שתי הם לבדו *ש"חצוצרות" הקב"ה וגם צורה, חצי רק הם לבדם שבנ"י והיינו, ,
השלם. דבר נעשה אזי ביחד כשמצטרפים ודוקא כביכול, צורה, חצי רק הוא

בגמרא  איתא דתורה: בנגלה המבואר עם גם .12ומתאים הקב"ה השנה "אמר בראש לפני אמרו .
כשחסר  דוקא שייך הבקשה שענין וכיון וכו'". עליכם שתמליכוני כדי מלכיות ושופרות, זכרונות מלכיות
רצונו  ממלאים בנ"י שכאשר מובן, הרי החסרון), מילוי על הבקשה שהיא התפלה ענין (וכמו דברֿמה
– השלם דבר נעשה אזי הקב"ה, עם בנ"י מתחברים שבזה עליכם", "שתמליכוני הקב"ה של ובקשתו

בר"ה. שנפעל מה שזהו

למעלה, פועל למטה שנעשה מה שכל מובן, הרי צורות", חצאי ד"שתי בענין מתבוננים כאשר ובכן:
ר"ה, של בחשיבות יותר ניתוסף ועפ"ז השני. בחצי' גם פועל הצורה של האחד בחצי שנעשה מה כל כי

למעלה. גם אלא) למטה, רק (לא נוגע שהדבר כיון – הזמן בניצול יתירה זהירות דרושה שלכן

תש"ל:„. דשנת לר"ה בנוגע – ענין ועוד

כאילו  ליד, שבא ענין הי' כאן אבל, וגימטריאות, רמזים לחפש נהוג לא כלל שבדרך – ובהקדמה
הדעת. בהיסח

התקיעות, בכוונת האריז"ל בסידור איתא ובכן:

זה  סידור מרשקוב. להר"ש – האריז"ל סידור התקיעות בעת אוחז הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק [ולהעיר,
הי' ומסתמא הצ"צ, אצל –הי' בגלוי שראו מה אבל בשנה, פעמים כמה בו לומד אדמו"ר מו"ח כ"ק

סידור  גם לפניו פתוח הי' סידור, או מחזור בידו שהי' לכך שנוסף והיינו, התקיעות, בעת אוחזו שהי'
התקיעות] בכוונת ,13האריז"ל

בגימטריא – הכולל עם שט"ן) (קר"ע תקיעות לפני שאומרים הפסוקים של הידוע וכפי l"yzשהר"ת ,
ל"קר"ע  ששייך הגבורה, ענין – אלקים דשם [המילוי מם יוד הי למד אלף גי' ש"הוא שם שמבאר

תש"ל". הרי תל, גי' גבורות] ה' [כנגד אלקים וה"פ ש', גי' שט"ן"],

הכולל:‰. עם שהוא דתש"ל הגימטריא לחשבון בנוגע להוסיף ויש

אירגאס  יוסף ר' של הידועה בהתשובה אמונים 14מבואר שומר – בקבלה ספרים וחיבר מקובל, (שהי'
בנגלה  גם שו"ת שכתב לכך נוסף פתחים, לגימטריא15ומבוא בנוגע (llekd mr,('וכו כוללים שני (או

שהחשבון – בגלל היא הכולל את להוסיף שצריכים לכך הסיבה שהרי והיפוכו, דבר זה הרי דלכאורה
שני  (או הכולל עם הוא החשבון שלפעמים הטעם מהו וגם: "גימטריא"? זו אין וא"כ, מתאים, אינו

הכולל? ללא ולפעמים –כוללים),

את  גם מוסיפים אזי מתאים, אינו שהחשבון דכיון כו', הדוחק מצד שזהו הטועים כדעת זה שאין
את  מחשבים לא ואז הפרטיים, הענינים מצד רק היא השייכות לפעמים מכוון; הוא הכל אלא הכולל,
לחשב  צריכים ואז הכלל, מצד גם אלא הפרטיים, הענינים מצד רק לא היא השייכות ולפעמים הכולל,

בגימטריא  חסר ובמילא כו', הענין את לפעול אפשר אי זאת ולולי הכולל, .16את

"ופי')* זה על וכותב כו', בחצוצרות תוקעין היו שבמקדש הא מובא ס"ו) תלו (ע ' ר"ה דרושי שבאוה"ת ואף
בר"ה  נעשה צורות דחצי שהענין כיון מ"מ, – כאן" שייך אין והענין צורות, חצי לשון הוא דחצוצרות נ"ע הה"מ

דר"ה דבהענין כוונתו עכצ"ל (ד דכאן (כדלהלן), שייך בזה.כו"כ אינו ועוי"ל בר"ה). ענינים
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וש"נ.12) סע"א. טז, ר"ה
(13.283 ע' חל"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
כֿכא.14) אות א' ויכוח אמונים שומר

יוסף.15) דברי שו"ת
(16.192 ע' חמ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם וש"נ.ראה
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לעניננו: ובנוגע

הענינים  כל להיות שצריכים מהאריז"ל ציווי שיש נמצא, הכולל, עם היא דתש"ל שהגימטריא כיון
הבקשות  כל למילוי בנוגע – כולנה על העולה והאור הכלל, מצד גם אלא הפרטים, מצד רק לא

בנ"י. שמבקשים

תש"ד  שנת של בשיחות הוא 17וכמסופר הדין אמר: אדמו"ר, מו"ח לכ"ק ה"פדיונות" נתנו שכאשר ,
מוטעה  הי' הב"ד אם אפילו – וזאת מטה, של ב"ד של לפסק להסכים צריך מעלה של ועאכו"כ 18שב"ד ,

כשר. באופן כשפוסקים

בב"ד  גם כן נפעל ובמילא ב"ד, של פס"ד זה הרי מישראל, עשיריות כמה חתמו ה"פדיון" שעל וכיון
שאין  וכאמור, הפדיון, את שכתבו אלו של הכוונה היתה זו שהרי – למטה נמשך ואח"כ מעלה, של
לפועל), בנוגע נפק"מ אין אבל חילוק, יש דיוק: (וליתר מוטעה באופן או אמיתי באופן זה אם חילוק

כו'. טוב באופן כשהי' ועאכו"כ

בכבודך" כולו העולם על "מלוך בנ"י בקשת לקיום בנוגע – לראש נאמרת 19ולכל זו שבקשה ובפרט ,
הזקן  רבינו (כדברי בעולם" וס"ס ספק שום "בלי שהוא ענין שזהו מוכח שמזה ומלכות, בשם בברכה

לנו").20באגה"ת  "סלח לבקשת בנוגע

כפשוטו, למטה בעולם ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה גם ותומשך

רצון  "יהי ואומרים בדבש, מתוק תפוח שאוכלים – בפועל מעשה עם זאת שמקשרים לאחרי ובפרט
ולא . הברכה, לאחרי מיד היא רצון" ה"יהי שאמירת ובאופן ומתוקה", טובה שנה עלינו שתחדש .

בזה  (כההוראה התפוח בטעימת אפילו שבברכה 21מפסיקים ומלכות" שה"שם כדי לזה, ההסברות שא' ,(
טובה  שנה נותן שהקב"ה בעולם" וס"ס ספק שום "בלי הדבר שברור כך, רצון", ה"יהי על גם יחול

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו למטה שנמשכת כפי וברוחניות, בגשמיות ועד 22ומתוקה ,
די" ד"בלי .23לאופן

די"]. בלי עד ברכה לכם "והריקותי הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Â"תצאו בשמחה "כי בהניגון הי' השנה שסיום לכך "ובשלום 24בהתאם הוא לזה ההמשך הנה –
בשמחה.25תובלון" החדשה לשנה נכנסים שגם כך, שמחה, עם גם קשור שלום והרי ,

הענין  יקויים אצלם שגם יה"ר הנה תצאו", בשמחה ד"כי לענין זקוקים שעדיין אלו שישנם כיון אך
וידידיהם. רעיהם וקרוביהם אחיהם עם בשמחה שיצאו כפשוטו, תצאו" בשמחה ד"כי

משם, לצאת צריכים שעדיין אלו עבור "לחיים" יאמרו – משם יצאו שכבר אלו כאן שנמצאים וכיון
משם, ליציאה ההתחלה את שעשו אלו ובתור ושלוחיהם, באיֿכחם בתור

ובזקניהם" בנעריהם גו' ובבנותיהם "בבניהם משם, כולם יצאו ממש תשאר 26ובקרוב ש"לא ועד ,
אתם"27פרסה" וזהבם ו"כספם ,28,
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(17.2 ע' תש"ד סה"ש
א.18) כה, ר"ה ראה
כו'").19) מלוך כו' "אלקינו (ברכת דר"ה העמידה תפלת
פי"א.20)
קמ 21) ע' ח"ג אג"ק וראה דר"ה. א תשרי, א יום" "היום

רי. ע' ואילך.
דברהמ"ז.22) הג' ברכה נוסח

יו"ד.23) ג, מלאכי
בסופה 24) תשכ"ט דסליחות ג' אלול, כ"ו ג' יום שיחת ראה

.(368 ס"ע חנ"ז התוועדויות – מנחם (תורת
יב.25) נה, ישעי'
ט.26) יו"ד, בא ע"פ
כו.27) שם,
ט.28) ס, ישעי'



l"yz'dלב ,dpyd y`xc 'a mei zgiy

ה'" "צבאות שהם עליהם לומר בקרוב 29ויוכלו צדקנו, משיח פני לקבל בנ"י כל עם יחד שהולכים ,
ממש.

***

.Êאודותיו שמדברים כללי ענין עוד ירושלים"יש תשב ד"פרזות הענין – בביאת 30כמ"פ שיקויים ,
בכל  שתתפשט ישראל ארץ ועתידה ישראל, ארץ בכל שתתפשט ירושלים עתידה שאז צדקנו, משיח

.31הארצות 

יהי' ובימינו שבימיו באופן דידן, ובעגלא טפחים, מעשרה למטה וברחמים, בחסד זה שיהי' ויה"ר
וירושלים. ציון שיושע תחזינה ועינינו הזה, הדבר

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Á הבעש"ט פתגם ועיף 32ידוע צי' בארץ בשרי לך כמה נפשי לך "צמאה המלך: דוד לתפלת בנוגע
חזיתיך" בקודש כן מים "33בלי –i`eld הרגש אצלו יהי' "בקודש" בהיותו שגם היינו, חזיתיך", בקודש

וכבודך" עוזך "לראות מים".33הגעגועים בלי ועיף צי' "בארץ בהיותו אצלו שהי' כפי ,

מלכתחילה. ("באווארענען") להבהיר שצריך ענין שזהו מובן, ַָומזה

הגאולה, באה ממש שבקרוב כיון ולכן:

במאמר – הסליחה 34וכמדובר ענין והרי חיוב, בדרך הענינים כל באים ובמילא לסלוח", חייב ש"אתה
והשלימה  האמיתית הגאולה את לראש לכל  –פועל

דוד  אצל שהי' כמו נפשי" לך ד"צמאה הענין יהי' ד"בקודש", ומצב במעמד אז, שגם להבהיר צריך
ועיף". צי' "בארץ בהיותו המלך

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

הצ"צ, ניגון מהר"ש, אדמו"ר ניגון נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר ניגון ה"בינוני", ניגון לנגן צוה אח"כ
פ"א), הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון תנועות), (ג' הבעש"ט ניגון האמצעי, אדמו"ר ניגון

כלאּפצי". זשוריצי ָו"ניע

שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – והבדלה ערבית תפלת המזון, ברכת מהנאספים לאחרי מ"כוס לכאו"א
ברכה". של

"ופרצת"]. הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc oiaexir(ycew zay meil)

.dkldd `id jky cenll yi minkg mya iqei iax zrc
:minkg mya ax ixacn di`xd z` dgec `xnbdàìixac ± Ÿ

wx `l` ,xi`n iax xikfdy dn lk oiprl exn`p `l minkg
íéøeôe äkeðçàoax xn`y mixete dkepga dlgd ziprz lr ± ©£¨¦

,milyn minkg zrcly ax xn` df lr ,milyn epi`y l`ilnb

epi`y md miceny okzi zay axra dlgd ziprz iabl la`
.milyn

:`xnbd dtiqenàøazñî énð éëäixacy xnel xazqn jk ok` ± ¨¦©¦¦§©§¨
,mixete dkepg iabl wx exn`p minkg
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שבת הודש עמ' א



לג

epif`d zyxt zegiy ihewl יד כרך

בגמרא ‡. לפניה 1איתא התורה לברכת "מנין
התורה  גדול 3שנאמר 2מן הבו אקרא ה' שם כי
.4לאלוקינו"

לברכת  בנוגע מיוחד לימוד שיש מזה והנה
היא  נכללת שלכאורה (אף שמברכין 5התורה בזה

המצוות  כל משמע 6על שונה 7) התורה דברכת
דברכת  – הוא דהחילוק לומר ויש המצוות. מברכת
אותנו  מקדש אשר על להקב"ה הודאה היא המצות
עצם  על ברכה היא התורה ברכת ואילו במצוותיו,

(מלבד  התורה שבזה),8לימוד המצוה קיום
– התורה דברכת הלשון בשינוי גם כדמשמע

המצוות. מברכת

בשולחנו  הזקן אדמו"ר מלשון משמע :9וכן
של  חמדתו כלי שתהיה אדם כל יראה "ולכן

שהיה  חשובה 10הקב"ה יום, בכל בה משתעשע
הנאות  כל מעל יותר בשמחה עליה לברך בעיניו

עצם 11שבעולם" על היא שהברכה משמע דמזה .
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וש"נ).1) ה"א. פ"ז שם בירושלמי הוא (ועד"ז א כא, ברכות
במנין 2) מנאה טו) מצוה למ"ע בהוספות (בסהמ"צ והרמב"ן

לשו"ע  פר"ח כד. סי' שאג"א שם). (בגמ' צל"ח וראה המצוות.
מדאורייתא. דברכה"ת הגמ' מסוגיית שהכריחו מז ר"ס או"ח
(מצוה  חינוך א). (כא, מאירי ב). מח, (שם הרשב"א דעת וכ"ה

תל).
(כמו  היא אסמכתא רק הנ"ל דלימוד נימא אם גם אבל
ועוד  (הנ"ל) ושאג"א הצל"ח פי' שם), (בסהמ"צ במג"א שביאר
– (שם)) לירושלמי הפנים במראה – ובארוכה הרמב"ם, בדעת
אדה"ז  וכדברי כבפנים התורה לימוד עצם על ברכה שהיא מסתבר

לקמן.
שמפרש  לג מ"ע רס"ג) (לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור וראה
מנאה  שלא אלא היא, דאורייתא דברכה"ת ס"ל הרמב"ם שגם

ת"ת. במצות היא נכללת לדעתו כי המצוות במנין
ג.3) לב, פרשתנו
ו.4) פי"א, ב. פ"ח, דב"ר וראה
המצוות 5) דברכת ה"א) פ"ו (ברכות ירושלמי ראה אבל

התורה. מברכת בהיקש נלמדת
בערכו.6) תלמודית אנציקלופדיא ראה
(ראה 7) דאורייתא שהיא לפי א) י"ל כי מוכרח, אינו אבל

המצות) ברכת שאר (כמו דרבנן דהוי להדעות גם ב) .(2 בהערה
ואינו  שבדיבור, מצוה שהיא תורה שאני כי מיוחד אקרא אסמכוה
שעליהם  שמהכתובים [ובפרט במעשה. שהם מצוות לשאר דומה
(הפרשת  שבמעשה במצוות הוא המדובר המצוות, ברכות סמכו
וע"ד  שבהערה5))] ירוש' ראה (אבל זבח אכילת ומעשר, תרומה
ראה  – ק"ש ובברכות ותפלה. ברהמ"ז מצות על מברכים שאין
פוסקים" ושאר הצ"צ) הג' מו*. סי' או"ח בב"י (הובא "רשב"א
כו' ק"ש ברכות אותן ו"קראו ק"ש", עם כלל שייכות להם ד"אין

ס"ד. סנ"ט אדה"ז שו"ע וראה פמ"ט). (תניא כו'" משום
ד"ת,8) על אקב"ו ברכת היא – המצוה קיום דעל וי"ל

גם  ולכן המצוות), ברכות לכל שווה (בנוסחא השחר שבברכות
לראשונה. באה

s` el` zekxa zxin` dpyic l"qc y"iir) d"`xd azke d"cq (*
`exwl e"aw` jxan epi`" y"w zekxac my i"aae .(y"w `xew epi`y

."od gayd zekxa `l` rny z`

(שם)9) והפר"ח (שם) השאג"א מ"ש ולפי מז. סי' או"ח
ברכו  שלא כו' הארץ חרבה מה על א) פא, (נדרים הגמ' שמדברי
גם  שלכאו' י"ל דאורייתא, הוי דברה"ת מוכח כו' תחלה בתורה
הביא  שהרי שם), דברכות הלימוד הביא שלא (אף כן ס"ל  אדה"ז
בדעת  כן שכ' שם פר"ח עד"ז (ראה דבריו בהתחלת דנדרים הא

הטור).
בטור 10) גם וכ"ה וב'. א' דפוס כולל שונים בדפוסים כ"ה

דקרא  דלישני' מפני אולי – "שהוא" של"כ וזה "שהי'". – וב"ח
ג)id`e'נקט: (יח, במדבר לקו"ת וראה שעשועים). גו' (אצלו

להמשיך שצריך והיינו הווה, לשון כתיב zeedzdeואהי' ielib'בחי
השעשועים.

נאמר  ע"ז לעולם, תורה שקדמה שנה דבאלפיים י"ל והביאור
תנחומא  ב. פ"ח, ד. צ, תהלים מדרש (ראה יום יום שעשועים ואהי'
המדריגות  בסתר וירדה "נסעה ואח"כ א) קסא, זח"ב וש"נ. ד וישב
וראה  בעוה"ז. הלימוד אופן – פ"ד) (תניא כו'" שנתלבשה עד כו'

וכו'. בג"ע הלימוד אופן ואילך) ב (כג, תזריע לקו"ת
שלא 11) ("לפי דבריו בהתחלת נסמן שם לשו"ע בהמ"מ

הנאות  כל מעל "יותר הל' סיום אבל שם. נדרים לר"ן כו'")
מ"ז), (ר"ס כאן בלבוש הוא עד"ז כ"א שם, בר"ן אינו שבעולם"

בעיניו) חשובה שהתורה "(להראות כ' שבלבוש dpdpeאלא
עלי'enkממנו "לברך כ' אדה"ז ואילו הנאותיו". כל על שמברך

dgnya."שבעולם הנאות כל מעל יותר
שנהנה  והיינו הנהנין, ברכת ממש הרי"ז הלבוש לפי' כי וי"ל
ס"ו). שם בהגה"ה (וכמו"ש ומבין ויודע שלומד מזה כפשוטו

הנאה, גדר לא הוא אדה"ז לדעת אלא z`pdאבל הלימוד, הבנת
"dgnyהברכה צ"ל (שלכן "dgnya התורה נתינת בעצם כו')

"לישרא  (לא וכותב מדייק (ולכן וקבלתה. מעל enkל יותר ועוד
מעל eize`pdכל "יותר וכותב) שבלבוש "כמו" משמיט אלא ,"

הנאות וי"ל mlerayכל הנאות). מיני מכל יותר שהוא ענין ,"
על  ברה"ת מברכין ב) יא, (ברכות שלכו"ע מהא ע"ז ההוכחה
פסק  וכן ס"ב, שם טושו"ע ה"י. פ"ו תפלה  הל' (רמב"ם מקרא
שאינו  "אף ברה"ת מברך ע"ה גם שבתושב"כ אף בס"ב) אדה"ז

וש"נ). הי"בֿיג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' (ראה מבין"
שהוא  י"ל – מברך אינו מבין אינו באם תושבע"פ דעל והא

דגדר בה.dzlawמפני ההבנה ע"י הוא –
הלבוש  מפי' כדמשמע ממש ברה"נ שהיא את"ל זה, על נוסף
ברכה  תקנו שלא וז"ל: דברכות רפ"ח הרמב"ן דעת היפך ה"ז –
אמרו  לא כו' קרים מים רחיצת כגון לגוף נכנסות שאינן בהנאות
ושתי', אכילה כגון מהן נהנה והגוף בגוף הנכנסין בדברים אלא
ועד"ז  דמי. ושתי' וכאכילה הוא וסועד לגוף הנכנס דבר נמי וריח
אע"פ  א): (ר, תענית מס' ובשל"ה א. נד, פסחים בריטב"א הוא
להגוף*. גם הוא נח"ר מ"מ בו נהנית הנשמה והריח דומות.. שאינן
ס"א  ד' ברכת שער מקאזיגלוב) (להרב השדה שיח [ובס'
ריחא  אם הפלוגתא עם זה ומקשר בזה ושקו"ט כהנ"ל, הביא
מקדמון" והוא מלכיאל "ס' בשם גם ומביא א"ל, היא מילתא

ממנו].wxדריח נהנית הנשמה

oi`y xac `ed gixdy itl" (f"q a"ixzq) t"kdei 'lda f"dc` y"ne (*
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הקב"ה. לנו שנתן התורה ברכת jxcÎlrענין
.12הנהנין 

אדה"ז  כתב ברכת 13והנה מברכות "נשים
לידע  שלהן מצוות ללמוד חייבות שהרי התורה
שהן  לאֿתעשה מכל ליזהר והאיך לעשותן האיך

וכו'". כאנשים בהן מוזהרות

מפני לא היא התורה דברכת הנ"ל, aeigועלֿפי
devnd תלמודֿתור על של אלא המצוות), (כברכת ה

לפניה  שיברכו המחייב דתלמודֿתורה, הענין עצם
ללמוד  "חייבות שנשים לולא גם לכאורה הרי כו',
התורה  ברכת לברך הן צריכות כו'" שלהן מצוות

המובא 14לפניה  חל להיות צריך עליהן גם כי ,
.15בגמרא 

היה ·. לא שלכאורה הקושיא, בהקדים ויובן
עת  בכל אלא התורה, לברכת קבוע זמן להיות צריך
לאידך  [או לברך חייב היה תורה ללמוד אדם שבא
עצם  על היא התורה דברכת הנ"ל עלֿפי גיסא:
אדם  שיברך די כו', תורתו את לנו שנתן הענין
 ֿ עלֿכל או חייו, ימי לכל אחת פעם התורה ברכת

בשנה  אחת – ?]16פנים
ברכת  אדם מברך ד(בכלל) נפסק להלכה אמנם
היום, בתחילת הלימוד לפני אחת פעם רק התורה
הפסיק  ואפילו היום, כל ללימודו לו עולה וזה

באמצע.

הזקן  אדמו"ר הוא 17וכתב "אם אחת): (לדיעה
בפרנסתו  להתעסק כשיוצא ואף ללמוד שרגיל אדם
זה  עסק ללמוד, לחזור כדי צרכיו.. לעשות ממהר
בו  מתעסק שהוא שבשעה כיון הפסק.. חשוב אינו
שבעודו  למרחץ.. והואֿהדין לימודו. על דעתו
מללמוד  דעתו מסיח אינו וביתֿהכסא במרחץ
חשובה  אינה ארעי שינת ישן.. אם וכן כו' אחרֿכך
הפסק". חשובה קבע.. שינת ישן אבל הפסק,
שברכת  אומרים "ויש ב' דיעה כותב [ואחרֿכך

אותו  תקנו שלא השחר כברכת היא אלא 18התורה
נהגו"]. וכן ביום.. אחת פעם

אדמו"ר  פסק לתפילין בנוגע להבין: וצריך
אם 19הזקן  בדעתו.. והיה תפיליו.. את שחלץ "מי

ולהניחם  לחזור דעתו היה התפילין חליצת בשעת
ולברך.. לחזור צריך אין מיד ומניחן וחוזר מיד
לא  ההיא שבעת כיון בינתיים, צרכיו עשה אם אבל

אםֿכן תפילין, להניח יכול lirenהיה epi` מה כלום
לא  כאילו ולברך.. לחזור (ו)צריך כו' בדעתו שהיה

כלל". בדעתו היה

כאן  שפסק התורה מברכת מאיֿשנא ולכאורה
הדעת  והיסח הפסק הוי לא וביתֿהכסא 20דמרחץ

אין  קבע בשינת הפסיק אם גם הב' שלדיעה [ומה
הוי  דלא מפני (לא זה הרי ולברך, לחזור צריך
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נתינת 12) על שבח איזה לומר.. "מה"ת (שם): מנ"ח ראה
הק'". התורה

ס"ה 13) ב' ב) אות תפלה (הל' מהאגור והוא מז. סו"ס או"ח
.4 הערה 37 ע' לעיל בהנסמן וראה –

הזקן 14) לאדמו"ר שס"ל שם) (בלקו"ש המבואר ע"פ ואף
לימודן  נעשה להן, הצריכות הלכות ללמוד חייבות שנשים שעי"ז
בעיקר  מביא ולכן התורה, לימוד של ענין בפ"ע, וענין תכלית
אנשים, כמו מצ"ע לתורה שייכות להן יש זה מצד כי זה טעם
באריכות) (עיי"ש בברכה"ש בכ"י (סתם)" מברכות "נשים ולכן
לפי"ז  גם א) כי: עכ"פ, כסניף שבפנים טעם להביא הו"ל הרי
כאנשים  לברך חייבות זה ומצד התורה, לימוד לעצם הן שייכות
נשים  ולפ"ז היא.. השבח ברכת "עכ"פ (שם) מנ"ח וראה –
על  היא הברכה לפ"ז ב) מה"ת". הם חייבים כי האנשים מוציאין
צריך  הי' לא ג) להן. הצריכות ההלכות רק ולא כולה, התורה כל
בפ"ע*. תכלית התורה נעשה במצוות חיובן דמצד הנ"ל, לחידוש

בב"י 15) הובא – (שם שבאגור האחר הטעם הביא שלא ומה
את  (דהמלמד תושב"כ ללמוד דרשאות מכיון דמברכות שם) או"ח
הדוחק  מצד א) י"ל: בתושב"כ) לא אבל בתושבע"פ, זהו כו' בתו
תושבע"פ, משמע תורה)" (בדברי "לעסוק הברכה דלשון שבזה,
מטבע  לשנות אין "מ"מ (ומ"ש בעצמו. שם האגור כמו"ש
וע"ד  לנשים, מיוחד בנוסח ברכה מצינו דהרי צ"ע – הברכות"
ס"ד)). סמ"ו ברה"ש הל' אדה"ז (שו"ע כרצונו" "שעשני הברכה

חכמים "צוו כי בתוly`ב) את אדם משמע dxezילמד (סתם)"
(שם) מלשונו מוכח וכן ספ"א). לאדה"ז ת"ת (הל' תושב"כ אפילו
מלמדה  "ואם ממשיך ואח"כ סתם, – תורה" כו' "צוו דמתחיל

כו'". מלמדה כאילו ה"ז פ"א תושבע"פ ת"ת הל' רמב"ם וראה
כו'. לכתחילה אותה ילמד לא תושב"כ הי"ג:

epnn dpdp sebd כללdnypd `l`בלבדwiicn ixd ± "epnn zipdp
'eke o"anxdn rnyn oke .(a ,bn zekxa) `xnbd 'lk "zipdp" "dpdp"

..gixa" :dxrdd miptay הנכנסn"n" ,"sebl נח"ר."sebdl mb `ed
eazk `le שהנאה.sebdl mb `id

ik "zekixvd zekld cenll zeaiig"c df mrha dlrn cer la` (*
" dpey`xd dkxa jxal zelekiy dn zehyta oaen df itl וצונו

k"`yn ,(my g"pn .fn q"eq my `"xbd xe`ia d`x la`) "(weqrl)
d`x) b"fdy r"n lk lr zekxany enk wx `edy miptay mrhdl
xy`" zkxa k"`yn ,(48 dxrd my y"ewla onqpda ,8 dxrd lirl

.(my) g"pna y"nke "epa xga

תרג).16) (מצות זכור פ' קריאת במצות ומנ"ח חינוך ראה
ס"ז.17) שם או"ח
כי 18) דרבנן, הוי שברה"ת לאדה"ז שס"ל מזה ללמוד אין

פרטי  תקנו וחכמים מה"ת הוי הענין שעצם דברים בכמה מצינו
פירש"י  ראה – חוה"מ במלאכת (וכמו כו' והזמן הנוסח הדברים
– לתפלה בנוגע ועד"ז בערכו. תלמודית ובאנציק' א. יח, חגיגה
חז"ל  "רק שם במנ"ח וכ"ה ועוד). ס"ב. קו סי' אדה"ז שו"ע ראה

כו'". ברכות שלשה או שנים ותקנו הברכה נוסח תקנו
סכ"טֿל.19) סי' תפילין הל'
הג"מ.20) על ס"י סמ"ז הגר"א ביאור וכקושיית
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מאחר  ההפסק, לנו איכפת דלא משום אלא) הפסק,
כו'"]. השחר כברכת היא התורה ש"ברכת

אסור  שבתפילין לפי שאני, דתפילין לחלק ואין
גם  שהרי – כו' בביתֿהכסא עליו מונחים שיהיו

הזקן  אדמו"ר וכפסק כן, דינו "כל 21תלמודֿתורה
 ֿ בבית לאומרה.. אסור הקודש מדברי שהוא ענין
אסור  בלבו להרהר ואפילו.. המרחץ בבית או הכסא

כו'" תורה בדברי .22אפילו

דאסורין ‚. בתפילין מיוחד דין מצינו והנה
הזקן  אדמו"ר דכתב הדעת, "אסור 23בהיסח :

מציץ  קלֿוחומר מהתפילין.. דעתו ואינו 24להסיח ..
קלות  או בשחוק כשעומד אלא הדעת היסח נקרא

כו' בצרכיו 25ראש ומתעסק ביראה כשעומד אבל
התפילין  על דעתו ואין כו' שעוסק אףֿעלֿפי
מן  "מצוה (ורק הדעת" היסח נקרא זה אין ממש,

כלל  מהן דעתו להסיח שלא ).26המובחר
כנ"ל, הוא, האיסור יסוד מובן: אינו ולכאורה
והיה  תורה אמרה כו' ציץ מה מציץ, "קלֿוחומר
כו' תפילין ממנו. דעתו יסיח שלא תמיד, מצחו על
היסח  ייקרא לא ולמה – עלֿאחתֿכמהֿוכמה"
אבל  ראש", קלות או בשחוק "כשעומד רק הדעת
זה  אין ממש התפילין על דעתו ואין כו' "כשעוסק

הדעת" היסח ?27נקרא

זו  שלדיעה לתרץ, אפשר היה בדוחק 28והנה

דעתו  יסיח שלא אינו בתפילין הדעת היסח דין
לקצה היסח – גדרו אלא דשימת iktddכפשוטו,

להתפי  בזיון שהם ראש וקלות שחוק כגון לין דעת,
ודעת כוונה והוי ולא ziktdשעליו, התפילין, מענין

הדעת. היסח רק

כי  הזקן, אדמו"ר דעת כן לפרש איֿאפשר אבל
כותב  הרי מציץ) דקלֿוחומר הקושיא על (נוסף
עליו, שהן זמן כל מהתפילין דעתו להסיח "אסור

cg` rbx elit` ושולחןֿערוך בטור (שאינו "29,(
משמע  הוא 30שמזה כאן הדעת היסח שענין

יסיח  ולא התפילין על ממש דעתו שתהא כפשוטו,
מהן  הפכי 31דעתו וענין כוונה לשלול רק ולא ,32.

בכ"ז:„. והביאור
הנחת  א) ענינים: ב' יש תפילין במצות
הנשמה  כו' "לשעבד המצוה כוונת ב) התפילין,

לבו" כו' במוח הוא33שהיא זה שגם ,wlg בקיום
.34המצוה 

אין אם גם זה ezrcוהנה אין התפילין, על
והפסק הדעת היסח שהרי 35תפילין zgpdaבגדר ,

הזמן. כל מצוה מקיים עליו, שמונחים עצמו בזה
להברכה  שייכותו נפסקה לא לברכה, בנוגע וגם

ההנחה  בעת .36שבירך

נפסקה  בזה הרי התפילין, את כשחולץ אולם
ולברך  לחזור צריך ולכן התפילין, אל שייכותו
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פה.21) ר"ס ק"ש הל'
חשיב 22) שאינו שזה בברה"ת כאן שכ' מה מובן ועפ"ז

דעתו  מסיח אינו ובה"כ במרחץ שבעודו שאף "לפי הפסק
וראה  שם. הגר"א בביאור (הובא כבאגור כ' ולא אח"כ", מללמוד
אדה"ז  שו"ע וראה דיניהם". שם להרהר ד"צריך סק"י) שם מ"א
הלכות  וכן בביהכ"ס ללמוד אסור ביהכ"ס הל' "ואפי' ספ"ה שם
שם) (ספ"ה בפנים וכנ"ל הרהור, גם שמשמע כו'" המרחץ בית

בכלל. התורה ללימוד בנוגע
כח.23) ר"ס תפילין הל'
וש"נ.24) ב. לו, מנחות
יונה.25) ה"ר בשם כא סי' תפילין הל' הרא"ש דעת והוא

סק"ב. שם מג"א מד. סי' טור כח. סי' פ"ג בברכות כ' ועד"ז
שם.26) ומג"א ב"ח
לט.27) סי' בשאג"א זו שיטה על להקשות שהאריך וכמו
מהם 28) דעתו להסיח שאין שס"ל הרמב"ם לדעת משא"כ

שם. שאג"א ראה – כלל

עצם 29) הביא ובב"י הי"ד. פ"ד תפילין הל' ברמב"ם כיֿאם
א'". רגע "אפי' לא אבל שם) כא (בר"ס הק"ו

תפילין 30) מהל' (פ"ד הרמב"ם דמדברי כ' (שם) בשאג"א
מן  פטור עליו ונכונה מיושבת דעתו שאין ומי "המצטער הי"ג)
דס"ל  מוכח מהן" דעתו להסיח אסור תפילין שהמניח התפילין
ראש. וקלות שחוק אינו אם גם בתפילין אסור הדעת היסח שכל
שכן  מוכח ס"ח) לח (סי' הנ"ל הביא אדה"ז שגם מכיון ולכאו'
להוכיח  א"א עצמו זה שמלשון ע"ז (נוסף אבל לאדה"ז. גם ס"ל
והטור  דהמצטער, הנ"ל הביא לח) (סי' הטור גם שהרי כן,
שחוק  דרק רסכ"ח) כאן אדה"ז וכמו"ש מד. (סי' ס"ל בפירוש
ארי')) בשאגת ע"ז שהעיר (וכמו הדעת היסח חשיב ראש וקלות
הב"ח  (דברי הנ"ל והטור הרמב"ם דברי על שם מוסיף אדה"ז הרי

" סקי"ב) שם ayiilוהמג"א el `"`e לו אפשר אם אבל דעתו..
בר"ס  מש"כ שם וראה ולהניחן". דעתו ליישב חייב דעתו ליישב
שם. בהמ"מ ובהמצויין כו'" דעתו שמטריד "מי בחצע"ג כח

ואכ"מ.
היסח 31) "הוי ראש של דבתפלין ד) ע, (מהד"ת צפע"נ ראה

עצם". פסול הדעת
שלגבי 32) היינו בזיון, מצד היא שסיבתו י"ל בזה שגם אף

אינו  אם גם הי"ד) שם הרמב"ם ל' (ראה התפלין קדושת גודל
בזיון  כעין ה"ז דעת מסיח רק אלא ראש וקלות בשחוק עומד

תפלין. הל' למרדכי מהרמ"ב ביאור וראה התפלין.
(י"א).33) ס"ה כה סי' או"ח (ואדה"ז) שו"ע
רפמ"א.34) תניא ועיין ח. סי' שם ב"ח ראה
שם.35) מהרמ"ב בביאור שכ' כמו ולא
ונסמנו 36) הובאו שם. (צפע"נ בכ"מ הרגוצובי ממ"ש להעיר

היא במפ  המצוה ראש של דתפלין סי"ט) פ"ה סי"ח. פ"ג ענצ"פ
יד  של בתפלין (משא"כ המצוה מקיים רגע וכל מונח שיהא

ההנחה). – שלובש מה היא דהמצוה



epif`dלו zyxt - zegiy ihewl

דעתו אלאֿאםֿכן ומניחן, לחזור odilrכשחוזר –
להניחן.

אלא  להניחן בדעתו היה אם אף לזה: נוסף
היה  לא ההיא שבעת כיון בינתיים, צרכיו ש"עשה
בדעתו  שהיה מה מועיל אינו תפילין, להניח יכול
להיות  שצריך מאחר כי – כו'" ולהניחן לחזור
צריכה  הקודמת, להנחתו היינו – להברכה בהמשך

ולהניחן  לחזור הדעת להביא להיות שתוכל באופן
הנחה ֿ lretaלידי (מהֿשאין הפסק נקרא לא שאז ,

תועיל  לא כו' להניח יכול שאינו רגע יש אם כן
שאינו מאחר להנחה).ie`xדעתו

הכוונה  היא המצוה מחלקי שאחד מכיון והנה
צריך  זה שגם מובן כו'", והמוח הלב "לשעבד

המצוה  קיום עת כל שבעת 37להיות מכיון אמנם, .
והמוח, הלב דשעבוד זו כוונה לו היתה ההנחה

"עומד הוא הרי זו כוונה הנה d`xiaומצד כו'",
כו' "שעוסק אף לאחריו, הבא ד"סתם" במצב גם
הכוונה  נמשכה ממש", התפילין על דעתו ואין
שלאחריו, הזמן משך כל על ההנחה בעת שהיתה
לשמה  ועלֿדרך ממנה, הדעת היסח הוי ולא
הלימוד  בתחילת הוא לעכב לשמה ההכנה "שעיקר
לעכב, לשמה שצריכים וספרֿתורה בגט וכמו כו'
לשם  כותב הריני הכתיבה בתחילת שיאמר ודיו

כו'" ולשמה לשמו או ספרֿתורה .38קדושת

הדעת  ש(היסח) בתפילין וקלֿוחומר וכלֿשכן
שעבוד עם בקשר inzqeהוא llka.והלב דהמוח

לתפילין  דשווה דאף – ציץ מכולם חמור
ענינו  הרי שבהם, באזכרות קשור הדעת ד(היסח)
שקרבו  החלב וכל הדם על ולרצות לכפר ופעולתו

מסוים.39וכו' בזמן מסוים קרבן –

נקרא  ראש קלות או בשחוק "כשעומד אבל
בתפילין  הדעת" הוי40היסח כי -jtid ושלילת

וכו' הלב שעבוד פעולת ומבטל הנ"ל הכוונה
למצות  שייכותו נפסקה ואז הנחתן, בעת לו שהיה

הדעת  היסח והוי .41תפלין

לענין ‰. דעות ב' מביא הזקן אדמו"ר והנה
הלימוד  להתחלת התורה ברכת בין "יש 42הפסק :

אל  אחריה מיד ללמוד צריך שאין ֿ אומרים אף א
כאילו  דינו ללימודו, ברכה בין שמפסיק עלֿפי
לברכת  דומה ואינו כו' לימודו באמצע הפסיק
בה  לעסוק שחייב תלמודֿתורה אבל כו' המצוות
חשיב  לא ללימוד ברכה בין כשמפסיק תמיד,
הוא  מחוייב שמפסיק זמן שבאותו מאחר הפסק,
לדבריהם  לחוש ונכון עלֿזה חולקים ויש ללמוד.

כו'".
הב' דהדיעה במחלוקת) לאפושי (לא לומר ויש
שתלמודֿתורה  דמצד הסברא עצם על פליגא לא
לתורה  שייכות להאדם יש תמיד" בה לעסוק "חייב

בה  עוסק שאינו בשעה נאמר 43גם אם רק (ופליגא
ברכתה בין ההפסק גבי זו הלימוד).zligzlסברא

במשך  בפועל דעת צריך אין לכוליֿעלמא ולכן
עצם  כי הדעת, והיסח הפסק ייקרא שלא היום
האדם  מקשר בתלמודֿתורה תמיד לעסוק החיוב

וביתֿהכסא 44להמצוה  למרחץ כשנכנס גם ולכן .
לו מאחר weqrlשאסור זאת בכל בתלמודֿתורה,

בתלמודֿתורה  הוא הוא 45שמחוייב "אריה ורק
עליה" אחרֿכך 46דרביע שילמוד הדעת מספיקה ,

הפסק. ייקרא שלא –

דרכו  שאין מי (או קבע שינת מהֿשאיןֿכן
גמור  הדעת היסח שזהו הפסק 47ללמוד), הוי ,

הא'). (לדיעה ולברך לחזור וצריך

.Â הזקן אדמו"ר שכותב מה מובן עלֿפיֿזה
ללמוד  חייבות "שהרי התורה ברכת מברכות דנשים
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א).37) (ו, אדמוה"ז מסידור להעיר
ב).38) (נח, פמ"א תניא
לח.39) כח, תצוה פרש"י ושם). א (ז, יומא ראה
"היסח 40) אינו "שחוק" כי – גט בכתיבת זה מצינו לא אבל
עמידה llkaהדעת" – האזכרות מצד שצ"ל ד"הדעת" רק כ"א ,
d`xia.

הטעם 41) בביאור ואילך) 1128 ע' (ח"ד בלקו"ש עד"ז ראה
מתכוון  אינו לעבירה ובנוגע כוונה, צריכות אין מצות שכמה מה

עיי"ש. פטור,

ז.42) סעיף מז סי' שם
(43" אדה"ז כ' מפורש ללמוד..d"cleשהרי התחיל אם

הפסק". חשיב אינו והפסיק..
א"כ 44) ולילה, יומם להגות "דמצוה סק"ז שם מ"א ראה

בב"י  הובא דברכות ספ"ק תוס' וראה הדעת". היסח ליכא לעולם
הרשב"א  בתשו' כתוב ד"ה שם ב"י גם וראה בא. ואם ד"ה שם

ס"ו. שם ובלבוש
בבהכ"ס 45) בד"ת ומהרהר לומד שאינו שמכיון להעיר ויש

לתורה  שייכות עכ"פ לי' משווה גופא הרי"ז התורה, ציווי מצד
בבהכ"ס. גם

גם 46) בד"ת להרהר מותר מאיסורא שלאפרושי ולהעיר
פה). סו"ס אדה"ז (שו"ע ומרחץ בבהכ"ס

מספיק 47) אינו לבד החיוב מ"מ עליו, חיוב ישנו אז שגם אף
מסיח  "אינו לימודו", על "דעתו דעת שצ"ל אלא אדה"ז) (לדעת

ללמוד מחה"ש `k"gדעתו ראה אבל סק"ח, שם כבט"ז (ולא ,"
בפנים  שנת"ל וע"ד בפירוש, דעתו שמסיח בהנ"ל משא"כ שם).

תפילין. לענין סוס"ד



לז epif`d zyxt - zegiy ihewl

לאֿתעשה  מכל ליזהר והאיך כו' שלהן מצוות
לומר  מקום שהיה אף הנה זה, ביאור לולא כו'":
ללימודן  כהקדמה התורה ברכת מברכות שנשים

או כו'" אקרא ה' ד"שם הילפותא jxcÎlr(מצד
זאת  בכל א), סעיף לעיל כמבואר הנהנין, ברכת
ופעם  פעם בכל שתברכינה הדין להיות צריך היה
אישתמיט  ולא חידוש, זה והרי ללמוד, שמתחילות

לאמרו  מקום בשום .48תנא
ללמוד  חייבות "שהרי הזקן אדמו"ר מבאר ולכן
אחת  פעם מברכים שאנשים כשם וכוונתו: כו'",

החיוב מצד כי דתלמודֿתורה icinzdליום,
הדעת  היסח אין (אם ליום אחת ברכה מספיקה
ש"חייבות  מאחר בנשים, עלֿדרךֿזה גמור):
 ֿ לא מכל ליזהר והאיך כו' שלהן מצוות ללמוד

חיובן ש(מהן) כו'", meidתעשה lk גם יש במילא ,
סגי  נשים גם ולכן היום. כל עליהן הלימוד חיוב

כלאנשים. ליום אחת פעם בברכה להן

.Ê"ש) הדיעה לפי לכאורה, ebdpאך ok("
לפי  ביום, אחת פעם התורה ברכת דמברכים
תקנו  שלא השחר כברכות היא התורה ש"ברכת
קושיא  הדרא – ביום" אחת פעם אלא אותו
טעם  להוסיף הזקן אדמו"ר הוצרך דלא לדוכתה,
כו'" ללמוד "שחייבות משום בנשים התורה ברכת
"ברכת  כי ביום אחת פעם מברכות הנשים (וגם

כו'"). השחר כברכות היא התורה

השחר  ברכות תיקון בענין דהנה אינו, זה אבל
הזקן  אדמו"ר חכמים 49כתב תקנום השחר "ברכות :

נהנין שהבריות מה והנהגתו העולם סדר lkaעל
mei הראשונה בפעם זה על להקב"ה שיברכו

זו הנאה meieשנהנין mei lka."

מה  על נתקנו השחר דברכות בזה, ומבואר
בפעם  שתיכף ובתמידיות, יום בכל נהנין שהבריות
[כגון  הנאתן על יברכו היום, בתחילת הראשונה,
כל  שישנו תמידי ענין שהוא כפופים", "זוקף ברכת
בתחילת  הראשונה בפעם זה על ומברכים היום,
אם  אף תמידיים, שאינם וענינים הנאות אבל היום].
יותר  או אחת פעם ארעי בדרך היום במשך יבואו
ש"חייבות  לא (אם דנשים בתלמודֿתורה וכן –
ברכה  זה על לתקן שייך לא כו'"), מצוות ללמוד

השחר. בברכות

"חייבות  שנשים לבאר הזקן אדמו"ר צריך ולכן
לאֿתעשה 50ללמוד  מכל ליזהר והאיך כו' מצוות

 ֿ דתלמוד תמידי חיוב עליהן יש זה שמצד כו'",
כאחת  התורה לברכת הן שייכות ושפיר תורה,

xgyd zekxan.

(l"yz `yp t"ye y"dbg zegiyn)
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מז.48) סו"ס עולם פתחי ראה אבל

מו.49) ר"ס
ברכה 50) גם לברך שיכולות מה בפשטות מובן ועפ"ז

שהזמ"ג  מ"ע כל על שמברכות מטעם רק ולא "וצונו" הראשונה
.(14 להערה שוה"ג לעיל (ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  שלהי אלול, תיש"א, 

ברוקלין נ. י.

 הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו'

מהור"ש שי' הלוי

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, 

ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, הצלחה רבה בתלמידיו 

בהשפעת תורה ביראת שמים, ורוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו - מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



ילקוט לוי יצחק על התורהלח

בראשית מז, כא – ואת העם העביר אותו לערים 
מקצה גבול מצרים ועד קצהו

קיג

העביר אותו לערים ר"ת "לאה", ולעומת זה הוא "פרעה" 
אותיות "הערף"

מצרים  גבול  מקצה  לערים  אותו  העביר  העם  ואת 

ועד קצהו.

הוא  הערף,  אותיות2  ופרעה  הגרון,  מיצר  מצרים1 

הלעומת בחי'3 לאה שעומדת בערף אחורי הגרון.

1( ראה תורה אור )פרשת וארא( עמוד נח, ב ואילך. וז"ל: בחי' מצרים 

נבאר סוד  )ד"ה ועתה  וישב  פ'  כי מבואר בלק"ת  פי'  הוא מצר מי. 

יוסף( כי הגרון נק' ארץ מצרים כי הוא מקום יותר צר שבכל האדם, 

כי הלא ג' מוחין ברדתן ובהתפשטותן למטה בגוף שם מתרחבים לכל 

מהראש  ברדתם  דהיינו  בגרון  בהיותם  אמנם  קוים.  בג'  הגוף  רוחב 

להגרון קודם התפשטותם בגוף שם הם במקום צר עד קצה האחרון 

ושם הוא סוד מצרים ומהאחוריים הי' יניקת מצרים. וזה ענין פרעה 

אותיות הערף. וזהו ופרעה עמד על היאור. כי היאור הוא יסוד דאימא 

ופרעה  הדעת.  מוח  מלובש  ובו  דז"א  חזה  עד  הגרון  דרך  הנמשך 

שהוא הערף בחי' גרון עומד על היאר ממש. וענין יצ"מ הוא יציאת 

המוחין ממצר הגרון בהתפשטות בגוף ומשם הם נמשכים בבחי' מל' 

שהיא ארץ טובה ורחבה מקום רחב. משא"כ הגרון הוא בחי' מצרים 

מקום צר כנ"ל...

דהנה ענין יסוד אימא שמסתיים בחזה דז"א. פי' שאימא הוא בחי' 

דאצי',  המדות  בחי'  הוא  והז"א  השכל,  השגת  בחי'  שהוא  בינה 

והתהוות המדות הוא מהשכל כנ"ל במשל. וזהו שיסוד אימא מסתיים 

בחזה דהיינו מה שנתהפך שפע השכל להיות בחי' מדה.

בחי'  שהוא  המדות  עם  אימא  יסוד  בחי'  לחבר  ממוצע  צ"ל  אמנם 

ז"א והוא בחי' הגרון ששם מתחילין המוחין להתהפך להיות חיות 

למדות וירדו ממהותן הראשון שהיו בחי' שכל בחי' גדלות המוחין. 

למדה  להתהפך  בכדי  המוחין  קטנות  בבחי'  נתצמצם  בגרון  ועתה 

בינה  שערי  נ'  הם  מ"י  בחי'  מ"י,  מצר  מצרים  בחי'  הוא  שם  ולכך 

שהרי  והקטנות  המצר  בתכלית  הם  בגרון  כשהם  במדות  הנמשכים 

לגבי  וגם  כנ"ל.  בראש  כשהן  המוחין  לגבי  וקטנות  מצר  בחי'  הוא 

המדה  מגדיל  השכל  אז  הנה  מדה  מהות  שכשנעשה  שבלב  המדות 

מדה  מהות  עדיין  אינו  בגרון  משא"כ  כנ"ל.  רב  בהתפשטות  להיות 

בהתגלות וגם אינו בגדלות המוחין ע"כ זהו מצר יותר מבחי' השכל 

ומבחי' המדות...

בחי'  היינו  ה'  ובעבודת  היאור,  על  עמד  ופרעה  הפסוק  ג"כ  וזהו 

רצונות הזרות המעכבים גילוי המדות כו', ע"ש. ראה גם לעיל סימן 

כט. קג.

2( ראה לעיל סימן קג הערה 2 ובשולי הגליון רמזים בגי'.

3( פירוש: ראה ילקוט לוי יצחק חלק א סימן יז, מ"ש "ושם הגדולה 

ה'  בחי'  היא  דלאה  ה-קטנה,  ה-גדולה,  רחל",  הקטנה  ושם  לאה, 

ם הוי' הוא, י' הוא  ם, וׁשֵ ם, ורחל ה' הקטנה של הׁשֵ הגדולה של הׁשֵ

חכמה, ה' בינה )היינו שכל(, ו' הוא ז"א )מדות(, ה' אחרונה – מלכות 

 – עילאה  י-ה  המחשבה  דרגת  היא  דלאה  נמצא  ומעשה(,  )דיבור 

דהו"ע אותיות המחשבה – מקום מכוסה בראש, ורחל בחי' מעשה 

– ה' תתאה בחי' מעשה – שהוא בגלוי. וראה עוד שם סימן נד. כד.

קדושה  של  אותיות שב"מחשבה"  בחי'  היא  דלאה  הוא:  ובעבודה 

וזהו שהר"ת העביר אותו לערים הוא לא"ה.

וסופי תיבות העם העביר אותו לערים הוא מרו"ם, 

שקאי4 על לאה, כידוע בפירוש5 יעקב משמש במרום.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רמט

בראשית מז, כב – רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק 
לכהנים מאת פרעה ואכלו את חקם אשר נתן להם 

פרעה על כן לא מכרו את אדמתם

קיד

ביאור ד"חק" הוא לישנא דמזונא )ביצה טז.(, ומרמז לב' 
בחי' מזון, א( מזון רוחני - לחם מן השמים המרומז באות 
"ח" )בחי' לאה(, ב( מזון גשמי - לחם מן הארץ המרומז 

באות "ק" )בחי' רחל(

כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה א"ר 

אבהו מאי קראה תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו, 

ראש  זה  אומר  הוי  בו  מתכסה  שהחדש  חדש  איזהו 

השנה וכתיב כי6 חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, 

מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא, דכתיב ואכלו 

את חקם אשר נתן להם פרעה וכו'.
ביצה טז, א

בתורה וכו', ובחי' רחל היא בחי' אותיות ה"דיבור" בקדושה.

וזהו שמבאר כאן אותיות המחשבה היא אחורי הגרון בקדושה.

וראה תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד סה וז"ל: רחל 

שהיא קטנה, נבנית ומקבלת מיסוד ז"א, היו"ד דקשר דתפילין של יד. 

ולאה שהיא גדולה, והוא הד' רבתי* דאחד, הד' דקשר דתפילין של 

ראש, ע"ש. ראה הערה 4.

*( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן צב. כ.

שהיא  וזהו  בינה,   – מחשבה  בחי'  ד"לאה"   ,3 בהערה  כנ"ל   )4

ד"יעקב   )5 הערה  )ראה  בזהר  מ"ש  וזהו  בהראש,  למעלה  "מרום" 

יצחק  לוי  לקוטי  וראה  ולאה.  יעקב  זווג  על  דקאי  במרום"  משמש 

הערות לזהר שמות-דברים עמוד ער. ובעמוד ערב וז"ל: יעקב משמש 

ברום  שהוא  יעקב(  )בחי'  תפארת  על  שרומז  י"ל  מרום  כי  במרום, 

וגבוה יותר, ע"ש.

5( ראה זהר חלק א' דף קלג, א. מאורי אור מערכת אות מ' סעיף קז. 

לקוטי תורה מהאריז"ל ספר שופטים )ד( וז"ל: ארז"ל עצם יש באדם 

במקום קשר תפילין שאינו מתרקב וממנו יתגדל הגוף לעתיד ונקרא 

תפילין...,  של  קשר  במקום  לאה  דבוקה  היא  מקום  באותו  כי  לו"ז 

חכמה,  בבחי'  למעלה  לאה  עם  במרום  יעקב משמש  כי  הוא  הענין 

ויקרא חלק א' עמוד קי  ועיין אור התורה  וז"א למטה ברחל, ע"ש. 

ואילך. במדבר חלק ב' עמוד תשל-תשלא. פירוש המלות לאדמו"ר 

האמצעי פו, ג.

6( תהלים פא, ה.



לט

לב, יב – ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

נכר.  אל  עמו  ואין  ינחנו  בדד  ה'  יב(  לב,  )דברים  א. 
שליטה  יש  ולכך  בהעלם  הוי'  השם  שעתה  והענין 
אלהים  ג"כ  נאחזים  אלקים  בשם  כי  אחרא  להסטרא 
ויקרא כמו  הוי'  אחרים, אך לעתיד לבא שיהי' התגלות 
שנכתב )פסחים נ( לא יהי' עוד שליטה להסטרא אחרא, 
וז"ש ה' בדד ינחנו שהשם הוי' לבד ינהג אותנו ואין עמו 
אל נכר כי בו אין אחיזה להסט"א ולזה יבער רוח הטומאה 

מן הארץ כי יתגלה שם הוי'.
קול יעקב1

פני מהם אראה  ויאמר אסתירה  כ –  לב, 
מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא 

אמון בם

בילקוט האזינו אמרו חז"ל, כי דור תהפוכות המה,  א. 
הכנסתי אתכם לארץ ישראל, אמרתי לא תהו גולין ממנו 
ישראל  אמרתי  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  לעולם, 

גלו יגלו מעל אדמתו.
צריך ביאור למה ע"י שאמרו אין לנו חלק בדוד גלו.

לאשתי  זה  גט  תן  האומר  )יא:(  דגיטין  פ"ק  דבמשנה 
ושחרור זה לעבדי, עד שלא בא לידם יכול לחזור בשתיהן 
משום דחוב הוא לעבד ואשה לצאת מיד בעלה ורבו דברי 
בעבד,  ולא  אשה  בגט  חוזר  אומרים  וחכמים  מאיר,  רבי 
רצה  ואם  בפניו  אלא  חבין  ואין  בפניו  שלא  לאדם  שזכין 
והוה  רשאי  אינו  אשתו  לזון  ושלא  רשאי  עבדו  לזון  שלא 
חוב לאשה לצאת מיד בעלה ויכול לחזור, אבל לעבד זכות 

ואינו יכול לחזור.
עמי  עשי  לעבד  לומר  הרב  יכול  ש"מ  יב.(  )שם  ופריך 
ואינו זנך, ומשני הכא במאי עסקינן דא"ל צאי מעשה ידיך 
במזונתיך, דכוותה גבי אשה דא"ל צאי מעשה ידיך במזונתך 
אמאי לא, אשה בדלא ספקא עבדא נמי בלא ספקי עבדא 
דנהום כרסי' לא שוי למרא למאי מבעי וכו' ואם מספקא 
מספקת  רשאי,  במזונתך  ידיך  מעשה  צאי  וא"ל  באשה 
מאי למימרא מהו דתימא כל כבודה בת מלך פנימה קמ"ל, 
פירש"י צנועה ואין דרכה לצאת ולסבב בעיר אחרת אחר 
מלאכה להשתכר, כגון אשה שגלה לעיר מקלט, ושם אין 
אדם מכירה להביא לה מלאכה לביתה בעלה חייב לפרנסה 

קמ"ל דאם ספקי יכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך.
ובפרק הערל )יבמות עז.( שדנו לפסול דוד שבא מרות 
אשר  ע"ד  בקהל  יבא  לא  מואבית  אפילו  וסברו  המואבי' 
לא קדמו בלחם ומים והתירוהו לבא לקהל שאין דרכו של 

אשה לקדם בלחם ומים משום כל כבודה בת מלך פנימה.

1( ר' יעקב צבי יאליש ז"ל, בעל מחבר ספר מלא הרועים על הש"ס ועוד.

ישראל  מארץ  להגלנו  כביכול  ית'  בידו  אין  זו  ולסברה 
לארץ  וחוץ  ישראל  לארץ  יורד  שהשפע  לפרנסתינו  שלא 
ניזון מתמצית, ותו בחוץ לארץ שאין לנו נחלה שדה וכרם 
אין בידינו להשיג פרנסתינו כי אם ע"י יגיעה וטירחא יתירא 
להקב"ה  אשה  בגדר  שאנחנו  אחרים  במקומות  לשוטט 

כביכול וכל כבודה בת מלך פנימה.
וזה ביאר המדרש הכנסתי אתכם לארץ ישראל אמרתי 
מלך  בת  וכ"כ  אשה,  בגדר  שאתם  לעולם  ממנו  יגלו  לא 
אחר  אחרים  למקומות  לשוטט  יצטרכו  יגלו  ואם  פנימה, 
וגליתם  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  אבל  פנסתם, 
לפסלו,  ורציתם  פנימה  מלך  בת  כבודה  כל  דאין  דעתכם 
מעשה  צאו  לומר  שאוכל  אדמתו,  מעל  יגלו  גלו  אמרתי 
המחי'  אחר  לשוטט  שתצטרכו  אף  במזונותיכם  ידיכם 
דן  לית דחש לכל כבודה בת מלך פנימה, הקב"ה  וכלכלה 

מדה במדה לפי סברתו ודעתו.
אבי שלום 

ואין  הוא  אני  אני  כי  עתה  ראו   – לט  ב, 
ואני  ואחיה מחצתי  אני אמית  אלקים עמדי 

ארפא ואין מידי מציל

ב. ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי אני אמית 
ואחי' מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. כ' בעל הטורים 
א(  א,  )יחזקאל  ע"ד  גליות  ד'  נגד  בפסוק  אני  פעמים  ד' 
תכופים  שהיו  ומדי  בבל  נגד  והנה  ע"ש,  הגולה  בתוך  ואני 
וסמוכים בלי הפסק ביניהם על כן ב' אני סמוכים אני אני 
הוא, ונגד יון אשר כמעט אבדה תקוה ר"ל אמר אני אמית 
ואחי', אמנם נגד אדום אמר מחצתי ואני ארפא, ולא אמר 
אני מחצתי וארפא, מפני ב' טעמים כי להיות כי אנ"י הוא 
שהשכינה  הגולה  בתוך  ואני  וע"ד  אני  הנקראת  השכינה 
כבר  הזה  הארוך  ובגלות  מה(  סוכה  )כתוס'  בגלות  עמנו 
ירדנו עד עפר לא ניכר כלל היות השכינה עמנו כ"א בתכלית 
ההסתר כדכתיב ואני הסתר אסתיר, לכן לא כתיב אני גבי 
שלימה,  יותר  אח"כ  הבאה  הגאולה  להיות  אמנם  מחצתי, 
על כן כתיב אח"כ ואני בוי"ו משא"כ באחרות, כי ואני בוי"ו 

באה לרמז על יחוד קב"ה ושכינתי'. ]תקס"א[.
* * *

ראו עתה כי אני אני הוא וגו' מחצתי ואני ארפא, על דרך 
פשטות, על דרך שאמר בתחלת צמיחת ישראל )שמות ג, 
יד( אהי' אשר אהי' בגלות אחר כפירש"י שם, ואמר עתה 
הגיע אותו הזמן אשר אני אני הוא, אלא אז בגאולת מצרים 
עמכם,  לעתיד  אהי'  אמר  לכן  זמן  לאחר  עתיד  הדבר  הי' 
ועכשיו בגאולה אחרונה שכבר הגיע אותו הזמן אמר בהוה 

אני אני הוא וק"ל.
חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת האזינו

"יהי רצון" שעל התפוח – אחר הברכה וקודם האכילה. אוכלים ראש איל, אבל אין אומרים "יהי רצון" כי אם על התפוח
היום יום א תשרי
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑ ּבהם מתרה ׁשאני «¬ƒ«»«ƒְֲִֶֶֶַָ
אמרּתי àּביׂשראל  ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם וּתהיּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עדים להם  ּתהיּו הארץ"áׁשאּתם "ותׁשמע וכן ,â. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
'אני  מׁשה: אמר וארץ? ׁשמים ּבהם העיד ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולּמה
לא  יׂשראל: יאמרּו אם מת, אני למחר ְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹֹּבׂשרֿודם,
לפיכ ּומכחיׁשם'? ּבא מי הּברית, עלינּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָקּבלנּו
לעֹולם. קּימים ׁשהם עדים וארץ, ׁשמים ּבהם ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעיד

הּגפן  ׂשכרם: ויּתנּו העדים יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָועֹוד,
טּלם, יּתנּו והּׁשמים יבּולּה, ּתּתן והארץ ּפריּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתּתן

ּתחּלה  העדים יד ּבהם ּתהיה יתחּיבּו יא):ãואם (לעיל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
תּתן  לא והאדמה מטר יהיה ולא הּׁשמים את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ"ועצר
עלֿידי  מהרה", "ואבדּתם :ואחרּֿכ יבּולּה", ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָאת

.העֹובדיּֿכֹוכבים  ְִֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd daeyz zay ,epif`d t"y zgiyn)

היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמים

הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָּוצריכה
ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיֹוׁשבי
ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
ּגדֹול  ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות על־מנת להיֹות צרי ְְְְֲִִִַַַַַַָָָהּלּמּוד

מעׂשה. לידי מביא ְֲִִֵֵֶֶַַַׁשהּתלמּוד
לידע  צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובעלי
על־ּכל־ יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָֻׁשּמכרחת

ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ּפרק ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּפנים

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועּקר החּלּוק להדר זה ענינם, צרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הקוין. ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָיֹותר,
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו־כן

מּצד  היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹובדי
המׁשכה  - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּנׁשמה,
ּבׁשמיעה  ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם הוי' ועֹובדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָלמּטה;
העלאה  - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּוקליטת

ְְַָלמעלה.
עם  המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּוכמֹו־כן

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף - ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹּכּונת

‡È¯Óא  ‡Ú¯‡ ÚÓL˙Â ÏÏÓ‡Â ‡ÈÓL e˙Èˆ‡«ƒ¿«»∆¡«≈¿ƒ¿««¿»ƒ¿≈
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ּכׁשּמדּבר  נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהּסּבה
וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָעל
היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ּבּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו
חס  ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלגּבי
יּתכן  רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד יכחיׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹוׁשלֹום,
ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָׁשּנכנסה

ּבסימן ּכ לׁשם ּדי ּבׁשּתי ותזּכרת ולכן, היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשאני  עדים יהיּו הרעה, אתכם ּתקרה "ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָצּורֹות:
ׁשהרעה  מזּכירים העדים ּכלֹומר, זאת". ּבכל ּבכם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהתריתי
ׁשהּוא  הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאה

מאלקּות. על־ידי־זה ְְֱִֵֵֵֶַַֹמתנּתק
מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה לקּים והּדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

והמצֹות. הּתֹורה ְְִֶַַָאת
על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת על ּברית לעּמת רק ׁשאינּנה , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

ּבקּיּום  התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָקּיּום
ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל והמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה

מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש ְֵֵֶֶַָָֹאּלא
והמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָוהּסּבה
אצל  הּקּים הּנפׁש מסירּות ּכח ּגּלּוי על־ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמתּבצעת
ּכפי  העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל.
ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשמבאר
ׁשעׂשּוי  ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ּגלּוי ּדבר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעל
נסּתר  ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹלהתּגלֹות

מתּגּלה. הּוא על־ידם ׁשרק ּבעדים, צר יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלחלּוטין
מּדרּגת  הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּולפיכ
יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה"ּיחידה"

מּמׁש. ּבעדּות ְֵֶַָֹצר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 336 cenr hi jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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הארץ  ותׁשמע . . הּׁשמים ְְֲִִִֶַַַַָָָֽהאזינּו
אּתם  וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"האזינּו
וכן  עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדים

הארץ" רש"י)ותׁשמע ובפירוש א. .(לב, ְְִֶַָָ
צריכה  ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיׁש
והארץ  הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעדּות
"האזינּו", ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָיּוכלּו

"ותׁשמע"? ּבלׁשֹון ְְְְִִֶַָָולארץ
ׁשמים  "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ[ּב'ספרי'
ׁשמיעה  לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאזיני

האזנה]. לׁשֹון ּבארץ ְְֲֶַַָָָָוגם
הּתבֹות  את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻוהּנה
– ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"האזינּו
ּדבּׁשמים  ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ׁשהּׁשמים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדמׁשמע

רּבּוי יׁשנֹו שבעה עצמם לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו (כמו ְְִֶַָ
ועוד) ּומּלב רקיעים, לבּדם. ּגמּורה עדּות יּתנּו ּגם והם זאת ד ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

וגם  הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"ותׁשמע
ואם־ּכן  ּגמּורה. עדּות יּתנּו ארצֹות, מהרּבה הּכלּולה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ
וכת  "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיׁשנם

"ׁשמיעה". ּבלׁשֹון ְְִִֶֶַָאחרת

(á)íøéòNk éúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
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i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ׁשּתעידּו העדּות היא ׁשאני äזֹו , «¬…«»»ֲִִִֵֶֶָָ
ליׂשראל  ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, חּיים אֹומר ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּכאׁשר ,(ספרי)ּכּמטר ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּומטר  טל הּׁשמים וכן ∑å.Û¯ÚÈיערפּו יּטיף, לׁשֹון ְִַַַַַָָָ«¬…ְְִֵַ

סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïfz."יערפּו ְְֲִֶַַָָƒ«
Ïhk∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוæּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי , ««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָעצבים
יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי .ּכגֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

Ì¯ÈÚNk∑ סערה רּוח 'ּכרּוחי ,çלׁשֹון ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒƒְְְְְֵַַָָ
העׂשבים  את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמטרא',
את  מגּדלין ּתֹורה ּדברי אף אֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָּומגּדלין

ׁשם ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.לֹומדיהן  על לי ונראה מטר. טּפי ְֵֶ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵַָָָ

ÏËk‡ב  Ïa˜˙È ÈÙÏe‡ ‡¯ËÓk Ìq·È¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈ·L„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡aNÚ ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒ¯Îeƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«ƒ¿»

minkg izty

(a)ädf iElY K`id i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¨¤
iElY xiRWc WxtnE ,o`kA xaCd©¨¨§¨§¨¥§©¦¨

:'eke zEcrd `id FfC ,o`kAåxnFl Wi §¨§¦¨¥¥©
,wEqRn df rnWn K`id Wxtl dvFxW¤¤§¨¥¥¨©§©¤¦¨
`id dxFYdW oM l`xUil mdl xn`W¤¨©¨¤§¦§¨¥¥¤©¨¦
,`xw xn`w ikdW WxtnE ,xhnM§¨¨§¨¥¤¨¦¨¨©§¨

Wxtl i"Wxl DilpnE .'eke xW`M©£¤§¨¥§©¦§¨¥
iM' aizkC mEXn ,dxFYd `Ed 'igwl'C§¦§¦©¨¦¦§¦¦

'mkl iYzp aFh gwli`n `nrh ,'ebe ¤©¨©¦¨¤©§¨©
xn`PW ci l` cIn DgwlC mEXn¦§§¨¨¦¨¤¨¤¤¡©
dWn xnFl FpFvx ,'Fnl zC W` Fpinin'¦¦¥¨¨§©¤
lW Fpinin Dgwl mFlXd eilr EpiAx©¥¨¨©¨§¨¨¦¦¤

dxFY `xwp dOle .`Ed KExA WFcTd©¨¨§¨¨¦§¨¨
`id miIg ur' xn`PW mEXn ,'miIg'©¦¦¤¤¡©¥©¦¦

:'DA miwifgOlæ.xhnA oM oi`X dn ©©£¦¦¨©¤¥¥§¨¨
`EdC ,gExl DzF` dOcn KM xg`e§©©¨§©¤¨§©§
siqFn `Ede ,lHd on xzFi aFh iOp©¦¥¦©©§¦

:KlFdeç:oitNgzn o"iWe K"nqC §¥§¨¤§¦¦§©§¦



epif`dמב zyxt - al - lel` c"k oey`x meil inei xeriy
אמר: ּדאּת ּכמה רביב, נקרא ּכחץ כא)ׁשּיֹורה (בראשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

קּׁשת" ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה טיפת , ֶַָ∆∆ֲִַ
ּבירק הארץ עׂשב,∑è.·NÚמכּסה קרּוי אחד קלח ְְֶֶֶָָָֻ≈∆ֵֶֶֶַָָ

עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין .וכל  ְְְִִֵֶַָָ

(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈∆¿»ְְֲִִֵֵַ
ּכמֹוé'ּכאׁשר' כג), הארץ",:(ויקרא אל תבֹואּו "ּכי ְֲִֶֶֶַָָָ

אּתם ה', ׁשם ואזּכר eÈ‰Ï‡Ïּכׁשאקרא Ï„b e·‰ ְְְְֵֶֶֶֶַָֹ»…∆≈…≈

ּכבֹוד  ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ְְְְִִֵֶָָָָּוברכּו
ׁשּבּמקּדׁשëמלכּותֹו" ּברכה אחר טז), .(תענית ְְְִֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 106 cenr ` jxk a"nyz zeiecreezd)

WCwOA ± 'mW KExA' zIpr£¦©¨¥©¦§¨

לאלהינּו: גדל הבּו אקרא ה' ׁשם ְִֵֵֵֶֶָָֹֹּֽֽכי
ׁשם  ּברּו' ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשאקרא

ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו' רש"י)ּכבֹוד ובפירוש ג. .(לב, ְְְְִֶַַַַָָָ
ּתלמּוד־ ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו ּב'ספרי' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה
- רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלֹומר
לאלקינּו" ּגדל ׁש"הבּו ׁשּפרׁש - מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהמפרׁש
ולא  ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם' ּברּו' אמירת על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹקאי
יֹותר  לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל על ּדקאי ה'ּספרי' ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכפרּוׁש
ּברכה  אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּבפׁשטּות

ּבּמקּדׁש? ְְִֶֶַָֻמיחדת
המדּבר  זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם

האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹודֹות

לבני  הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹויׁש
ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָחּכה
על  מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהיֹות
ּבּׁשם  ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ה' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהזּכרת

ׁשם". ּברּו" עֹונים זה ׁשעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמפרׁש
ּכי  לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹולכן
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָקּיּום
שם  להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

ולא  דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש

וכו'.) במשכן

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑ חזק ׁשהּוא ,ìאףֿעלּֿפי «»ƒ»√ִֶַַָָ
הּוא  ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻּכׁשּמביא

ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, ּכיֿאם ‡eÓ‰.מביא Ï‡∑ ְֳִִִִִִֵָָ≈¡»
הּבא  לע ֹולם צדקתם לּצּדיקים ואףֿעלּֿפי ,îלׁשּלם ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ּתגמּולם, את ÔÈ‡Â.ׁשּמאחר ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈

ÏÂÚ∑ ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים אף »∆ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
‰ð.‡eהּזה  ¯LÈÂ ˜Ècˆ∑ את עליהם מצּדיקים הּכל ֶַ«ƒ¿»»ְֲִִֵֶֶַַֹ
הּברּיֹות,,ñּדינֹו מּפי "צּדיק" להם. ויׁשר ראּוי וכ ְְְִִִִִֶַַָָָָָ

הּוא" להצּדיקֹוò"ויׁשר .וראּוי ְְְְִַָָָ

¯·e˙‡ג  e·‰ ÈÏˆÓ ‡‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

minkg izty

èmiaUr ipin llFM '`WC' ,WExiR¥¤¤¥¦¥£¨¦
,DiEQike ux`d zWial `EdW miAx©¦¤§¦©¨¨¤§¦¨
oine oin lM `Ed aUrde ,'`WC' `xwpe§¦§¨¤¤§¨¥¤¨¦§¦
zWxtA oiIre .'aUr' iExw Fnvr iptA¦§¥©§¨¥¤§©¥§¨¨©

:ziW`xAb dxez §¥¦
(b)ézpizp `EdW Wxtl xWt` i`C§¦¤§¨§¨¥¤§¦©

:dlrnNX` mrhë`nlC ,xn`Y m`e ©©©¤§©§¨§¦Ÿ©¦§¨
,WCwOA Wxtl Dilpn ,Eze .on` zIpr£¦©¨¥§§¨¥§¨¥©¦§¨
li`Fd ,xnFl Wie .iOp dpicOA `nlC¦§¨©§¦¨©¦§¥©¦
dNEcB e`l on`e ,'lcb Ead' aizkC¦§¦¨Ÿ¤§¨¥©§¨
aizkE ,Kxand ixaC zpn`d `N` `id¦¤¨©£¨©¦§¥©§¨¥§¦
lW mW rnWn '`xw` 'd mW iM' iOp©¦¦¥¤§¨©§©¥¤

lW mXd xiMfdl xEq`e ,eizFIzF`A 'd§¦¨§¨§©§¦©¥¤
mixiMfn Eid WCwOA m` iM oilEaBA 'd©§¦¦¦©¦§¨¨©§¦¦

:eizFIzF`A mXdc dxez ©¥§¦¨
(c)ìdWn `xw dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨¨¤

`Ed KExA WFcTdl mFlXd eilr EpiAx©¥¨¨©¨§©¨¨
,`kd xiMfdC 'minY' i`n Eze ,'xEv'§©¨¦§¦§¦¨¨
WFcTd lW FzNErRW KYrC `wlq ike§¦¨§¨©§¨¤§¨¤©¨
s` WxiR okl ,dninY Dpi` `Ed KExÄ¥¨§¦¨¨¥¥¥©

:'ek iR lrîxn` dOl ,i"Wxl dWwC ©¦§¨¤§©¦¨¨¨©
i`wC WxtnE ,'dpEn`' lW oFWNd©¨¤¡¨§¨¥§¨¥
onfl `EdW miwiCv lW oxkU oYO ©̀©©§¨¨¤©¦¦¤¦§©
oFWl DiA KiIW okl ,`Ad mlFrA KFx`̈¨¨©¨¨¥©¨¥§

:dpEn`ðltM df wEqtC xnFl FpFvx ¡¨§©§¨¤¤¤
i`Ce 'dpEn` l`' aizkCn ,`Ed oFWl̈¦¦§¦¥¡¨©©
,mirWxl s` `N` ,ler dUFr oi ¥̀¤¨¤¤¨©¨§¨¦
oxkU mdl mNWn `lC `pin` dedC©£¨¨¦¨§Ÿ§©¥¨¤§¨¨
lre ,dxiar cbp devn odl dMpn `N ¤̀¨§©¤¨¤¦§¨¤¤£¥¨§©
,ozF` Wiprn `Ed zFxzFPd zFxard̈£¥©¨©£¦¨
cbp devn dMpn oi`C ol rnWn `ẅ©§©¨§¥§©¤¦§¨¤¤
zFvOd xkU mdl mNWn `N` dxar£¥¨¤¨§©¥¨¤§©©¦§
ei`pFUl mNWnE' aizkcM dGd mlFrÄ¨©¤§¦§¦§©¥§§¨
lW WpFr `dIW icM 'ebe 'eipR l ¤̀¨¨§¥¤§¥¤¤

:dAExn `Ad mlFrA zFxiarñFpFvx £¥¨¨©¨§¤§
,'eke 'wiCv' zNn Wxtl dvFxW xnFl©¤¤§¨¥¦©©¦



מג epif`d zyxt - al - lel` c"k oey`x meil inei xeriy

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ולא ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¿ְְְְִַַָ
ô.ÌÓeÓליּה ÂÈa∑היּו ׁשהׁשחיתּוöּבניו והׁשחתה , ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מּומם  ÌÓeÓ.היא ÂÈa∑ ולא היה ּבניו ׁשל מּומם ִָ»»»ְֶָָָָָֹ
LwÚ.÷מּומֹו ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום "ואת (מיכה ƒ≈ְְְֶָָֻ

ׁשּׁשּניה  'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון יעּקׁשּו", היׁשרה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ועקּוׁשֹות' אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.עקּומֹות ֲֲַ¿«¿…
פערוויקקעלט) ּכ(פערדרעהט, ּומּקיפין , אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ּפתיל ְְִִִִֶֶַַַ

סביבֹות  הּתבֹות ∑ø.ÏzÏ˙tהּגדיל אֹותֹו מן ְְִִַ¿«¿…ִֵַ
סגלּגל  סחרחר, אדמּדם, ירקרק, ּכמֹו: .הּכפּולֹות, ְְְְְְְְְֲַַַַַַַַָ

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְִֵַָָ
מעציבין  וׁשהטיב ùאּתם מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּטֹובֹות? ּבכל Ï·.לכם ÌÚ∑ את ׁשּׁשכחּו ְֶַָָ«»»ְֶֶָ
להם  ÌÎÁ.העׂשּוי ‡ÏÂ∑,הּנֹולדֹות את להבין ֶֶָָ¿…»»ְִֶַָָ

ּולהרע  להטיב ּבידֹו ‡·EÈ.ׁשּיׁש ‡e‰Œ‡BÏ‰ ְְְִֵֵֶַָָ¬»ƒ

Ew∑ׁשּקנאúׁשּקּננ ,à ּובארץ הּסלעים ּבקן »∆ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָ
ּתּקנה  מיני ּבכל ׁשּתּקנ ENÚ.חזקה, ‡e‰∑ אּמה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָ»¿ָֻ

וכן ∑á.EÎÈÂּבאּמֹות  ּבסיס מיני ּבכל ,âאחריֿכן ָֻ«¿…¿∆ְֲִִֵֵֵַַָָָ
מלכים  ּומּכם נביאים מּכם ּכהנים, ּכרãמּכם , ְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָֹ

ּבֹו ּתלּוי .ׁשהּכל ֶַָֹ

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

„˜eÏÈaו  ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

minkg izty

dpFTW in lr xn`p wiCv oFWlC¦§©¦¤¡©©¦¤¤
KiIW oi` dfe ,dAxd zEnilW FnvrA§©§§¥©§¥§¤¥©¨
,uxznE .dlilg `Ed KExA WFcTdA§©¨¨¨¦¨§¨¥
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eilr xn`PW xg` oMW lke ,df Ktid¥¤¤§¨¤¥©©¤¤¡©¨¨
ipRnE .'ler oi`e dpEn` l`' `EdW¤¥¡¨§¥¨¤¦§¥

zNOW xnFle zFrhl WIW'xWie wiCv' ¤¥¦§§©¤¦©©¦§¨¨
mEXn ,`Ed KExA WFcTdl mix`Y md¥§¨¦§©¨¨¦
mXd x`Y `Ed mdipWC WxiR ikd̈¦¥¥¦§¥¤Ÿ©©¥
lMdW xnFl FpFvx ,'eke zFIxAd iRn¦¦©§¦§©¤©Ÿ

:FpiC z` mdilr oiwiCvnòFpFvx ©§¦¦£¥¤¤¦§
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`le zFIxA` iOp i`w 'xWie' zNn¦©§¨¨¨¥©¦©§¦§Ÿ

:oiadl lwe .`Ed KExA WFcTd`d dxez ©©¨¨§©§¨¦
(d)ôWFcTdl 'Dil `le' ,xnFl FpFvx§©§¨¥§©¨

:`xTd rnWn ikde .`Ed KExÄ§¨¦©§©©§¨
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oFWl xg` FzF` mBxYW `N` ,'`lŸ¤¨¤¦§¥©©¨
'oFdl' zNn siqFdl KxvEde .bEdPd©¨§§©§¦¦©§
Fl oi` df zlEfA iM ,'zgW' zNn xg ©̀©¦©¦¥¦§©¤¥
lFRi `le ,zgW inlC ,`xTl dpad£¨¨©§¨¦§¦¦¥§Ÿ¦
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:WTde dxez ©©
(e)ùmiUrn miUFr mY` ,xnFl FpFvx§©©¤¦©£¦
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xFclE lEAOd xFcl dUrW FnM ,mdn¥¤§¤¨¨§©©§
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.oETiY oFWNn `EdW WxiR okl ,'FPw¦¨¥¥¥¤¦§¦
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'oipw' oFWNn `Ed `nlC ,'oETY'¦¦§¨¦§¦§¨
cFwpl Dil ded oM m` ,'ow' oFWNnE¦§¥¦¥£¨¥¦§
minW dpFw' oFWNn ,mlFgA 'LpFw'¤§¨¦§¥¨©¦
oFWlE 'oETY' oFWNn Wxtl oi`e .'ux`ë¨¤§¥§¨¥¦§¦§
oM m` ,'oipw' oFWl `le cEgl 'LpPw'¦¤§§§Ÿ§¦§¨¦¥
lr `N` ,oETY zNn lW e"iY xqg̈¥¨¤¦©¦¤¨©
:zFpFWl WlXd lM xnFl Kixv KgxM̈§¨¨¦©¨©¨§

ádUrW df gaX dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©¤©¤¤¨¨
WxiR okl .dUr mlFrd lM `d ,mzF`¨¨¨¨¨¨¨¨¥¥¥
LA xgA xnFl FpFvx ,zFOE`A dOE`¨¨§©¨©§

:mlFrd zFOE` lMnâ'ok'e ,g"YtA ¦¨¨¨§©¨§©
'qiqA' `N` ,'qiqA' oFWl iOp `Ed©¦§¨¦¤¨¨¦
:zixar oFWNn 'ok'e ,ziOx` oFWNn¦§£©¦§©¦§¦§¦

ãoigwFlC zFOE` x`WA oM oi`X dn©¤¥¥¦§¨§§¦
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זאת ּתגמלּו ו)הלה' ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה
היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר
וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹלפעל

יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּתכלית
ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּדירה
לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

ß lel` d"k ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ ּבראׁשֹונים עׂשה מה ¿…¿»ִִֶָָָ
לפניו  ÂŒ¯c„¯.ׁשהכעיסּו ˙BL eÈa∑,אנֹוׁש ּדֹור ְְִִֶָָƒ¿…»…ֱ

ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי עליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהציף
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: eÈa.ּדבר ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ

¯cÂŒ¯c ˙BL∑ להּבא להטיב äלהּכיר ּבידֹו ׁשּיׁש , ¿…»…ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל .לכם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
EÈ·‡ Ï‡L∑ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו הּנביאים אּלּו ¿«»ƒְְְְִִִֵֶַָ

ּבאלּיהּו: ב)ׁשּנאמר יׂשראל"(מלכים רכב אבי ."אבי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
EÈ˜Ê∑(לב החכמים (קידושין ∑å.CÏŒe¯Ó‡ÈÂאּלּו ¿≈∆ֲִֵַָ¿…¿»

.הראׁשֹונֹות  ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ּכׁשהנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ
נחלתם, חלק את למכעיסיו ּוׁשטפם הּוא .æהציפם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ
ּגבּולֹות  "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעבירם

אּבדם  ולא קּימם Ï‡¯NÈ.עּמים", Èa ¯tÒÓÏ∑ ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
מּבני  לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּבׁשביל

ׁשּירדּוçׁשם  יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים ּולמסּפר , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
לׁשֹון למצרים, ׁשבעים עּמים" "ּגבּולֹות .èהּציב ְְְְִִִִִִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

יׂשראל ּבני למסּפר עּמים ּגבּולֹות ח)יּצב ּבין (לב, הּקׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
לברר  יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים" ל"גבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבני
זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת
ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על -ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל
("אחד  אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו
ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכם").
ּומׁשה  האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמתעּברת

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי ְְֵֵֵֶֶַַַַָָרּבנּו,

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

minkg izty

(f)ämkl iE`x did ,xnFl FpFvx§©¨¨¨¨¤
,mziUr `lC oeike ,mlFr zFni xFMfl¦§§¨§¥¨§Ÿ£¦¤
'xFce xFC zFpW EpiA' zFgRd lkl§¨©¨¦§¨
xg` xaC Wxtl KxvEde .'ek `Adl§©¨§§©§¨¥¨¨©¥
ltM dWw oFW`x WExitlC mEXn ,'eke¦¦§¥¦¨¤¤¤
zFni xFkf' xn`p xaM `dC ,oFWl̈§¨§¨¤¡©§§
lEAOd xFce WFp` xFC mbe ,'mlFr¨§©¡§©©
itlE .xg` xaC WxiR okl ,mllkA¦§¨¨¨¥¥¥¨¨©¥§¦
KiIW oi` iM ,dWw iOp cEgl xg` xaC̈¨©¥§©¦¨¤¦¥©¨
mlFrA Fpi`W xaC` dpad oFWl xnFl©§£¨¨©¨¨¤¥¨¨
`l oir xW` `Ad mlFrA `N` dGd©¤¤¨¨¨©¨£¤©¦Ÿ
WxiR okl ,FCal midl` iYlA dz`ẍ£¨¦§¦¡Ÿ¦§©¨¥¥¥

:oFW`x mrh mBå'owf' zNn iM ,WExiR ©©©¦¥¦¦©¨¥

:dnkg dpTW df ,oFwixhFpg dxez §¦¤¤¨¨¨§¨
(g)æwlg' did dn ,xnFl FpFvx§©¤¨¨¥¤

:mthWE mtivd ,'ozlgpçok `l m`C ©£¨¨¡¦¨§¨¨§¦Ÿ¥
:`xTd rnWn ikde .il dOl 'xRqnl'§¦§©¨¨¦§¨¦©§©©§¨
uitdWM EpiidC ,'mc` ipA FcixtdA'§©§¦§¥¨¨§©§§¤¥¦
FpFvx ,'miOr zFlEaB aSi' ,dbNRd xFC©©¨¨©¥§©¦§
dOle ,mlFrd on mxiard `NW xnFl©¤Ÿ¤¡¦¨¦¨¨§¨¨
FpFvx ,'l`xUi ipA xRqnl' ,ok dUr̈¨¥§¦§©§¥¦§¨¥§

:mW on `vIW l`xUi liaWA xnFlè ©¦§¦¦§¨¥¤¨¨¦¥
oipr cFr Wxtl dvFxW ,xnFl FpFvx§©¤¤§¨¥¦§¨
zFlEaB aSi' ,wEqRd xn`w ikde ,cg ¤̀¨§¨¦¨¨©©¨©¥§
zFOE` dUr xnFl FpFvx ,'miOr©¦§©¨¨
xRqnl' WxtnE ,dUr dOke .dAxd©§¥§©¨¨¨§¨¥§¦§©

lW xRqnA xnFl FpFvx ,'l`xUi ipA§¥¦§¨¥§©§¦§¨¤
,dUr mixvnl EcxIW Wtp miraW¦§¦¤¤¤¨§§¦§©¦¨¨

didie ,zFOE` miraW EpiidCxn`n §©§¦§¦§¦§¤©£©
eiptl Wxcp 'miOr zFlEaB aSi'©¥§©¦¦§¨§¨¨
i"Wx KxvEde .iYWxitcM eixg`lE§©£¨¦§¥©§¦§§©©¦
dWw oFW`x mrhlC ,minrh ipWl¦§¥§¨¦¦§©©¦¨¤
Fl did `l ,'zFlEaB' zNnl il dOl̈¨¦§¦©§Ÿ¨¨
ipA xRqnl miOr aSi' wx aFYkl¦§©©¥©¦§¦§©§¥
mrhlE .il dOl 'zFlEaB' ,'l`xUi¦§¨¥§¨¨¦§©©
dOl eiptl EqirkdW oeiM ,dWw oFxg ©̀£¨¤¥¨¤¦§¦§¨¨¨¨
mB Kixv okl ,mlFrd on mcAi` `lŸ¦§¨¦¨¨¨¥¨¦©

:oFW`x mrhlh dxez §©©¦
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(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑ ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

ּביניהם  ּכבּוׁש חלקֹו?éחלקֹו הּוא ּומי לצאת. ועתיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• והּוא ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

ּבׁשל  הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, אבי הּׁשליׁשי זכּות זכּיֹות: ׁש ְְְְְֲִִִַַָָָָֹֻֻ

ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, ּוזכּות הּזה אביו, ּכחבל ëׁש, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבׁשלׁשה עׂשּוי ְְְִִִֶָָָָָֹׁשהּוא

ּבנֹו,ìלנחלה  עׂשו ולא אברהם, ּבן יׁשמעאל ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
יצחק  .ׁשל ְִֶָ

(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ָָָ
ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו מדּבר", "ּבארץ ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנאמנים

ועׂשו  יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ,îּומלכּותֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֻ
לג)ׁשּנאמר: מהר (לקמן הֹופיע למֹו, מּׂשעיר "וזרח ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ÔÓLÈ.ּפארן" ÏÏÈ e‰˙·e∑,ּוׁשממה צּיה ארץ ָָ¿…¿≈¿ƒ…ְִֶֶָָָ
אחר  נמׁשכּו ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָמקֹום
לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא ְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהאמּונה,

ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה ב)מקֹום "לכּת(ירמיה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמדּבר" והּקיפם ∑e‰··ÒÈ.אחרי סּבבם ׁשם ְֲִַַַָ¿…¿∆¿ְְִִִָָָ

וסּבבם  רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבעננים
ׁשּכפהּו ההר, ּכגיגית ðּבתחּתית ∑e‰B·È.עליהם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈

ּובינה  ּבתֹורה ועקרב ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ׂשרף מּנחׁש, ְִָָָƒ¿∆¿ְְִַָָָָָ
העֹובדיּֿכֹוכבים  BÈÚ.ּומן ÔBLÈ‡k∑ הּׁשחר הּוא ְִִֵָָ¿ƒ≈ַָֹ

ּתרּגם:ñׁשּבעין  ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל 'יסּפיקהּו (במדבר "ימצאהּו", ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

להם",יא) יז)"ּומצא ההר"(יהושע לנּו יּמצא ."לא ִֵֶָָָָָָָֹ
e‰··ÒÈ∑'לׁשכנּתּה סחֹור סחֹור אהל ò'אׁשרנּון , ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ

רּוחֹות  לארּבע ּדגלים וארּבעה ּבאמצע .מֹועד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין וקאי זה עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּפסּוק  הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
זה  ויּובן עינֹו". "איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָעינֹו,
ידי  על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ּבאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל־ּדר־מׁשל
יׁש למעלה ּוכמֹו־כן ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיׁשֹון
הּמה  הוי' עיני אּלה ׁשבעה ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', עיני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבחינת
ּבכל  מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָמׁשֹוטטים

(מׁשֹוטטים) ּדכּורא ּדבחינת הּמלאכים על ּדקאי ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהארץ,
והם  ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָּובחינת
ׁשּיתקּבל  אפׁשר אי ּׁשּלמּטה ּדכיון למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשלּוחי
ידי  על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהאֹור
על־ּדר־מׁשל  זה ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
הראּיה, אֹור את מצמצמֹות הן ׁשהעינים למּטה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבאדם
ּגבּול, ּבלי הּוא הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
הן  והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈
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epif`dמו zyxt - al - lel` d"k ipy meil inei xeriy
סּגי  מהּלׁשֹון ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצמצמֹות
ּובכדי  יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנהֹור,
צמצּום  ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשיתצמצם
מלּביׁשים  ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעינים,
מהּלבּוׁשים  נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצמצמים
נתּגּלה  אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָּוקרּומים
סּגי  וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָעצם
ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ּביכלּתֹו אין ׁשּלכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנהֹור,
אי־ ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
ׁשהאֹור  לפי למּטה, ההׁשּגחה ענין על־ידֹו להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר
יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבהם  ימׁש ּבמציאּותם ׁשהם ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבמציאּותם
והּצמצּום  יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
מׁשֹוטטֹות, עיניו והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָהּוא

ׁשּנּוי  הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדקאי
זה  ידי ועל האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבהאֹור
על  קאי הוי' ׁשעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָנמׁש
עיני  אּלה ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמלאכים
ּכדאיתא  עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהוי'
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם הׁשערים ּׁשבעה ּבענין יצירה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבספר
ּומאחר  ׁשּתים, רק הן ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָב'
על  ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאֹומר
זה  ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ׁשעל־ידם ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמלאכים,
ּכתיב  יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּוא
הׁשּגחה  יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו עינֹו, ּכאיׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּצרנהּו
אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנעלית

עצמֹו. הראּיה ּכח מּבחינת אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלבּוׁשים,

(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים ôנהגם ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ
ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּנׁשר
אילן  ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעד

ׂשּוכה  ּבין ויהא öלאילן, ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לקּבלֹו ּכח ˜Bp.ּבהן ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÂÈÏÊBbŒÏÚ.יעֹורר ְְֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ«»»

ÛÁ¯È∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו לא (איוב ׁשּדי ְֵֵַַַַַָָֹ

ּכח  ׂשּגיא נגלה ÷מצאנּוהּו לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא , ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת מרּוח (להלן עליהם ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבא לג) מּסיני מהר ø"ה' הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְִִִִִֵֵַַַַָָָ
קדׁש", מרבבֹות ואתה ג)ּפארן, מּתימן (חבקוק "אלּה ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

רביעית  רּוח זֹו e‰ÁwÈ.יבא", ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ ּכׁשּבא ְִִַָֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְֶָ
ּכׁשאר  ּברגליו נֹוטלן אינֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְְִִִֵַָָָָָָליּטלן
ׁשהּוא  הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָעֹופֹות,
ּברגליו  נֹוׂשאן לפיכ עליהם, ּופֹורח לעּוף ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמגּביּה
החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני
החץ  ׁשּיּכנס 'מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹוׂשאן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

יּכנס  ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:ּבי אף יט)ּבבני', (שמות ְְִִֵַַַָָָָֹ
מצרים  ּכׁשּנסעּו נׁשרים", ּכנפי על אתכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ואּׂשא

והּׂשיגּום ּבהם (חֹונים)אחריהם זֹורקים היּו הּים, על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּיד: ּבליסטראֹות, ואבני יד)חּצים מלא(שמות "וּיּסע ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

וגֹו' מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', ."האלהים ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰B· ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

minkg izty

(`i)ôxRql xfg d`lde o`Mn¦¨¨¨§¨¨©§©¥
mz`v zrn mdl dUrW zFaFHd©¤¨¨¨¤¥¥¥¨

:lMd z` EgkW mde ,mixvOnö ¦¦§©¦§¥¨§¤©Ÿ
:mivr spr ,'dkFU' WExiR÷i"Wx ¥¨£©¥¦©¦

EpiidC ,'iCW' ,FWExiR ikde ,oM xnF`¥¥§¨¦¥©©§©§
`iBU EdEp`vn `l' ,`Ed KExA WFcTd©¨¨Ÿ§¨©¦
`EdC aB lr s`C xnFl FpFvx ,'gkŸ©§©§©©©§
mr gkA bdFp `l ,wfg EpiidC ,'`iBU'©¦§©§¨¨Ÿ¥§Ÿ©¦

:zFIxAdøoipn on Fpi` '`A ipiQn' ©§¦¦¦©¨¥¦¦§©
ipiQn `vIW `N` ,zFgEx rAx ©̀§©¤¨¤¨¨¦¦©
rAx`d od EN`e ,l`xUi z`xwl¦§©¦§¨¥§¥¥¨©§©
xdn ritFd' ,'Fnl xirVn gxfe' ,zFgEx§¨©¦¥¦¨¦©¥©

DFl`' ,'Wcw zFaaxn dz`e' ,'ox`R̈¨§¨¨¥¦§Ÿ¤¡©
i"Wx `de ,miWwn Wie .'`Fai oniYn¦¥¨¨§¥©§¦§¨©¦
'Fnl xirVn gxfe' `xw lirl WxiR¥¥§¥§¨§¨©¦¥¦¨
lAwl Evx `NW zFOE`d lr 'ebe©¨¤Ÿ¨§©¥
i"Wx WxiR oke ,dxFYd z` mdilr£¥¤¤©¨§¥¥¥©¦
o`ke ,dkxAd z`fe zWxtA oOwl§©¨§¨¨©§Ÿ©§¨¨§¨
.mlFrd zFgEx rAx`l `xTd WxiR¥¥©§¨§©§©¨¨
,DiA Ediipzi` EdiieexzC xnFl Wie§¥©§©§©§¦§©§¥
`xTd aYkp cEgl zFgEx rAx`l i`C§¦§©§©§¦§©©§¨
zFgExd zFnW `xw dOl dWw oM m ¦̀¥¨¤¨¨¨¨§¨
rAx` `xw `NX dn EN` zFnWA§¥¥©¤Ÿ¨¨©§©
lkA EN` zFnWA mlFrd zFgEx¨¨§¥¥§¨

Kixv KgxM lr `N` ,DNEM dxFYd©¨¨¤¨©¨§¨¨¦
EN`e .zFOE`d lr iOp i`wC xnFl©§¨¥©¦©¨§¦
`l dOl ,iz` ded cEgl zFOE`l̈§£¨¨¥¨¨Ÿ
lr `N` ,`icdA ozFnWA oxiMfd¦§¦¨¦§¨§¤§¨¤¨©
lirlE .DiA Ediipzi` EdiieexY KgxM̈§¨©§©§¦§©§¥§¥
lW ogaWA xRqOW 'Ed`vni' wEqtA§¨¦§¨¥¤§©¥§¦§¨¤
lr EWxCW mrHd `ian l`xUi¦§¨¥¥¦©©©¤¨§©
,dxFYd lAwl Evx `NW zFOE`d̈¤Ÿ¨§©¥©¨
xRql `AW 'FPw xiri xWpM' wEqtaE§¨§¤¤¨¦¦¤¨§©¥
l`xUil aihidW mFwn lW FzaFhA§¨¤¨¤¥¦§¦§¨¥

:ipXd mrh `ianai dxez ¥¦©©©¥¦



מז epif`d zyxt - al - lel` e"k iyily meil inei xeriy
i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – נהגם ה' »»ְֶַָָָָָ

ù.¯Îּבּמדּבר  Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â∑ ּכח היה לא ְִַָ¿≈ƒ≈≈»ַָָֹֹ
ּכחֹוּבאחד  להראֹות העֹובדיּֿכֹוכבים אלהי מּכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֹ

עּמהם  ּדרׁשּוהּוúּולהּלחם ורּבֹותינּו .à העתיד,על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּתֹוכחה  ּדברי אֹומר: ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָוכן

להם áהם  הּׁשירה ּותהא והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשעׂשה  הראׁשֹונֹות יזּכרּו ולא לבּגד ׁשּסֹופן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹלעד,
להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא ְֲִֶֶֶַַָָָָֹלהם,

הּדבר  ליּׁשב צרי ּולכאן לפיכ וכל âלכאן , ְְְְְִִֵַַָָָָָָָ
ׁשנֹות  ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על מּוסב ְְְְִִַָָָָֹהענין
ּכל  לעׂשֹות, עתיד וכן להם, עׂשה ּכן ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹֹּדרֿודר",

לזּכר  להם היה .זה ְִֶֶָָָֹ

ß lel` e"k iyily mei ß

(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא ּכל «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ
ã.'B‚Âּכתרּגּומֹו e‰·k¯È∑ יׂשראל ׁשארץ ׁשם על ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצֹות  מּכל È„N.ּגבֹוה ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑אּלּו ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵ
מּכל  ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפרֹות

הארצֹות  ä.ÚÏqÓּפרֹות L·„ e‰˜iÂ∑ מעׂשה ֲֵָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ֲֶַ
לבנֹוåּבאחד  מן ּבסיכני:æׁשאמר קציעֹות לי 'הבא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפיה  על צף הּדבׁש ּומצא הל לֹו:,çהחבית'. אמר ְִִֶַַַַַָָָָָָָ

היא' ּדבׁש ׁשל לתֹוכּה'זֹו יד 'הׁשקע לֹו: אמר , ְְְְִֶַַַַָָָ
מּתֹוכּה' קציעֹות מעלה ÔÓLÂ.(ספרי)ואּתה ְְֲִִֶַַָָ¿∆∆

¯eˆ LÈÓÏÁÓ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים .èחלב אּלּו ≈«¿ƒִֵֵֶָָ
ı¯‡ È˙Óa∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון .לׁשֹון »√≈»∆ְַֹ»»ְֶָ
¯eˆ LÈÓÏÁ∑ ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו ּתקּפֹו «¿ƒְְְְֵֶֶֶַָָָ

'חלמיׁש' נקּוד ׁשּלאחריו נקּוד éלּתבה ּדבּוק ּוכׁשהּוא , ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָ
.'חלמיׁש' ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk jxk ycw zexb`)

ארץ ּבמתי על יג)ירּכיבהּו יׂשראל (לב, ׁשארץ ׁשם על ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות מּכל .(רש"י)ּגבֹוּה . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ

מארץ  ׁשּבא ואף־על־ּפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּובֹו
מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרים
ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,
הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,
אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ
החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ∆¿«»»«¬≈…ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑ ּבימי היה זה ְִֵָֹƒ≈∆»ƒִֵֶָָ

ׁשּנאמר: הּׁשבטים, ו)עׂשרת ּכרים (עמוס "ואֹוכלים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָ

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

minkg izty

(ai)ùz` bdp 'de ,wEqRd xn`w ikde§¨¦¨¨©©¨©¨©¤
'de xnFl oi` la` .ghae ccA l`xUi¦§¨¥¨¨¨¤©£¨¥©©
zNn `N` ,`hiWR dfC ,ccA did̈¨¨¨§¤§¦¨¤¨¦©
Eid `NW xnFlM ,mrd l` aW 'ccA'¨¨¨¤¨¨§©¤Ÿ¨
aFxn mdOr zkll dOE` mEWl oikixv§¦¦§¨¨¤¤¦¨¤¥
zgY cizr 'EPgpi' zNn didie .mpFghA¦§¨§¦§¤¦©©§¤¨¦©©

:xarú,'ghA' WExiR Edf ,xnFl FpFvx ¨©§©¤¥¤©
mEW mEwi `OW EcgR `NW xnFlM§©¤Ÿ¨£¤¨¨
FgM zF`xdl miFBd idl` lMn cg ¤̀¨¦¨¡Ÿ¥©¦§©§Ÿ

:'ek did `lC mEXn mdOr mgNdlà §¦¨¥¦¨¤¦§Ÿ¨¨
:'ccA 'd'C `xw xnFl FpFvxáFpFvx §©§¨§¨¨§

,cizrd lr FWxtl KiIW oi`C ,dfÄ¤§¥©¨§¨§©¤¨¦
zFgkFY ixaC xAcn eiWkrW oeiM¥¨¤©§¨§©¥¦§¥¨
o`kA `ApzIW okYi Ki` oM m` ,mdOr¦¨¤¦¥¥¦¨¥¤¦§©¥§¨
okl ,cizrd lr dgkFYd rvn`A§¤§©©¨¨©¤¨¦¨¥
`EdW s` xnFlM ,'ek xnF` ip`e WxiR¥¥©£¦¥§©©¤
md mB mFwn lMn ,cizrd lr xEAC¦©¤¨¦¦¨¨©¥

:'eke mipiprd lM dgkFY ixaCâFpFvx ¦§¥¨¨¨¨¦§¨¦§
'EPgpi ccA 'd' lW `xTd KM ,xnFl©¨©§¨¤¨¨©§¤

:xarle `Adl rnWn `Edbi dxez ©§©§©¨§¤¨©
(bi)ã.l`xUi ux` mdl oYIW ,WExiR¥¤¦¥¨¤¤¤¦§¨¥

xninl Dil ded oM m` ,`niY ike§¦¥¨¦¥£¨¥§¥©

,'eke 'EdaiMxi' i`n ,'ebe 'EPligpi'©§¦¤©©§¦¥
:lif`e WxtnckEäike ,i"Wxl dWw §¦§¨¥§¨¥¨¤§©¦§¦

EN` WxiR okl ,Elk`i `l xg` mFwnA§¨©¥ŸŸ§¨¥¥¥¥
:'ek zFxiRå`A K`ide ,i"Wxl dWwC ¥§¨¤§©¦§¥¨¨

:rlQd on WaC miwpFi EidW df¤¤¨§¦§©¦©¤©
æ:mFwn mW ,'ipkiqA'çmd zFrivwE §¦§¦¥¨§¦¥

WaC did ikd ENit`e ,rlq FnM miWẅ¦§¤©©£¦¨¦¨¨§©
on WaC miwpFi Eid oM m`e ,mdilr£¥¤§¦¥¨§¦§©¦

:rlQdè:mFwn mW ,'alg WEB' ©¤©¨¨¥¨
é'Winlg' cEwp dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨©§¦

cwpinl Dil ded ,c"nNd zgY `"eWA¦§¨©©©¨¤£¨¥§¦§©



epif`dמח zyxt - al - lel` e"k iyily meil inei xeriy
hÁ‰.מּצאן" ˙BÈÏk ·ÏÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ִֹ≈∆ƒ¿ƒ»ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÚŒÌ„Â·."ויהי ְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ¿«≈»
¯ÓÁŒ‰zLz∑ הּׁשבטים עׂשרת ו)ּבימי "הּׁשֹותים (עמוס ƒ¿∆»∆ְֲִִִֵֶֶַַָ

יין  a˜¯."ּבמזרקי ˙‡ÓÁ∑ מעל הּנקלט ׁשּומן הּוא ְְְִִֵַ∆¿«»»ְִֵַַָָ
החלב  ˆ‡Ô.ּגּבי ·ÏÁÂ∑ ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל חלב ֵֶַָָ«¬≈…ְֶֶָָֹ

'חלב'ּדבּוק  ּכמֹוëנקּוד ּפּתח, כג)ּבחטף "ּבחלב (שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָָ
ì.ŒÈaּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים ∑ÌÈ¯k.אּמֹו" ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈

ÔL·∑היּו hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ ׁשמנים חּטים »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ
ּככּוליא  וגּסין ּכליֹות, ׁשֹותה ∑î.·ÚŒÌ„Âּכחלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ

חׁשּוב ðענב  יין ארּמי ∑ÓÁ¯.וטֹועם ּבלׁשֹון .יין ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ
¯ÓÁ∑,ּבּטעם מׁשּבח לׁשֹון אּלא ּדבר, ׁשם זה אין »∆ְְֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבלע"ז מקראֹות (ווייניכט)ווינו"ש ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְִֵֵֵַַָָ
ּתקּפי  על 'אׁשרינּון אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום אחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָהּללּו

וגֹו''' .ארעא ְְַָ

(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", ּכמֹו »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְִִָ
טז) מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ"ּכי

אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים "וּיעׂש(שם)ּוכסליו ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
כסל" עלי קל ∑ÈNk˙.ּפימה לׁשֹון ּבלׁשֹון יׁש ֲִֵֶָָ»ƒ»ְִֵַָ

ּכמֹו:ñ'ּכּסּוי' יב), ּכתב (משלי ואם ערּום". קלֹון "וכסה ְְְִִֶַָָָֹ

אחרים  את ּכּסית נׁשמע היה ּדגּוׁש, ּכמֹו:ò'ּכׂשית' , ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ
טו) ּפניו"(איוב ּכּסה B˙ÚLÈ."ּכי ¯eˆ ÏaÈÂ∑ּגּנהּו ִִָָָ«¿«≈¿À»ִָ

ׁשּנ ּכמֹו ח)אמר:ּובּזהּו, ה'"אחֹוריהם (יחזקאל היכל אל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָ
מּזה  ּגדֹול נּבּול אין .וגֹו'", ְִִֵֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«

i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ׁשּנאמר ∑ô.˙·ÚB˙aוקנאתֹוהבעירּו ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָ
"ּתֹועבה  ."ּבהם ֵֶָָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית אּלּוöּכתרּגּומֹו: , …¡…«ְְְְִִֵַ
צרֹו ּבהם ּכפּולה ÷היה קנאה היתה ּכמֹוøלא ְְְְְִֶָָָָָָָֹ

e‡a.עכׁשו  ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי) האּומֹות אפּלּו ְַָ¬»ƒƒ»…»ֲִָ

היה  אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, רגילים היּו ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֹלא
יהּודי' צלם 'זה ‡·˙ÌÎÈ.אֹומר: Ìe¯ÚN ‡Ï∑ לא ְִֵֶֶֶ…¿»¬…≈∆ֹ

מּפניהם  ׂשערתם עמדה לא מהם, ּדרùיראּו . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

minkg izty

Fpirnl WinNg' FnM ,unwA 'WinNg'©¨¦§¨©§©¨¦§©§§
,'ek wEaC Fpi`WM Wxtn Kkl ,'min©¦§¨§¨¥§¤¥¨

:wEaC o`M la`ci dxez £¨¨¨
(ci)ë'alge' cEwp dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨©£¥

zgY i"xive z"igd zgY `"eWA¦§¨©©©¥§¥¥©©
FNEM 'alge' aYknl Dil ded ,c"nNd©¨¤£¨¥§¦§©§¨¨

:u"nwAì:`Ed KM i"Wx zrSdC d`xp §¨©¦§¤§©¨©©¦¨
xiRW iz` `YWde ,miUaM 'mixM'¨¦§¨¦§©§¨¨¥©¦
`laC ,FrnWnM FWExiR ied 'mili`'C§¥¦¨¥¥§©§¨¦§Ÿ
miUaM md 'mili`'C `pin` ded df¤£¨¨¦¨§¥¦¥§¨¦
miwifgOW ,'mili`' E`xwp dOle§¨¨¦§§¥¦¤©£¦¦
oFWNn 'mili`'e ,odilrA z` mixXrnE§©§¦¤©§¥¤§¥¦¦§
oFWl `EdW ,'gwl ux`d ili` z`e'§¤¥¥¨¨¤¨©¤§
'mixM' WxiRW `YWd la` ,wfgŸ¤£¨©§¨¤¥¥¨¦
WxtlE wFgcl mikixv Ep` oi` ,miUaM§¨¦¥¨§¦¦¦§§¨¥
'mili`' `N` ,wfg oFWNn 'mili`'C§¥¦¦§Ÿ¤¤¨¥¦

:FrnWnM WExiRîdOl ,ok `l m`C ¥§©§¨§¦Ÿ¥¨¨
:alg x`Wl `l zFilM algl dOcn§©¤§¥¤§¨Ÿ¦§¨¥¤

ð,wEqR lW WExiRd KMW xnFl FpFvx§©¤¨©¥¤¨
:'eke dzFW did apr mceeh dxez §©¥¨¡¥¤

(eh)ñoFWNn `EdW oeiM ,dfA FpFvx§¨¤¥¨¤¦§
FnM ,o"iVd WiBcdl Fl did ,iEQM¦¨¨§©§¦©¦§
iEQM oFWNW mFwn lkA EpivOW¤¨¦§¨¨¤§¦

:WBcEnòrnWn `Ed eiWkr la` §¨£¨©§¨©§©
:Lnvr z` dQknd dY`Wfh dxez ¤©¨©§©¤¤©§§

(fh)ô`Ed d`pw oFWl lMW ,WExiR¥¤¨§¦§¨
:xaC znwp mFwpl dxgzOdfi dxez ©¦§¨¤¦§¦§©¨¨

(fi)ö.zlkie gM WExiR 'KFxv'§¥Ÿ©¦Ÿ¤
eixg` aizkCn ,oM Wxtl EkxvEde§§§§¨¥¥¦¦§¦©£¨
WExiR did m`e ,'mErci `l midl`'¡Ÿ¦Ÿ§¨§¦¨¨¥
xg` F`xw Ki` ,FrnWnM 'DFl` `l'Ÿ¡©§©§¨¥§¨©©

:m"`xd .'midl`' df÷,xnFl FpFvx ¤¡Ÿ¦¨§¥§©

,'midl` `l' aizkCn ,iWwY `NW¤Ÿ©§¥¦¦§¦Ÿ¡Ÿ¦
oFbM ,KFxv FA did m` la` rnWn©§©£¨¦¨¨§§
,Fl mihipwn Eid `l ,zFlGnE miakFM¨¦©¨Ÿ¨©§¦¦
`VY otE' aizM ixd df okYi Ki`e§¥¦¨¥¤£¥§¦¤¦¨
:'minXd `av lkl F` gxIl 'ebe Lipir¥¤©¨¥©§¨§¨©¨©¦

øiM zWxtA lirl `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¥§¨¨©¦
,'LR` dxgi 'd dOl' i"Wx WxiR `Vz¦¨¥¥©¦¨¨¤¡¤©§
,'eke xFAbA xFAB `N` `Pwzn mElM§¦§©¥¤¨¦§¦
Wie .dlEtM d`pw `dY dOl oM m`e§¦¥¨¨§¥¦§¨§¨§¥
KxAzi 'd qiItl dNtY iAB lirl ,xnFl©§¥©¥§¦¨§©¥¦§¨¥
mElM 'LR` dxgi dOl' dWn xn`̈©¤¨¨¤¡¤©§§
`AWM WpFr oiprl la` ,'eke `Pwzn¦§©¥£¨§¦§©¤§¤¨
dcFar lr WFprl `Ed KExA WFcTd©¨¨©£©£¨
WpFrd f` ,DzF` micaFrd z` dxf̈¨¤¨§¦¨¨¨¤
:KFxv DiA zilC inA lFcB xzFi¥¨§¦§¥¥§

ù'ipE`vi ipA' FnM 'mExrU' iEPM didie§¦§¤¦§¨§¨©§¨¦



מט epif`d zyxt - al - lel` f"k iriax meil inei xeriy
ל  האדם נדרׁשׂשערֹות ּכ יראה, מחמת עמד ְְֲֲֲִִַַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון  "ׂשערּום", עֹוד לפרׁש ויׁש יג)ּב'ּספרי'. (ישעיה ְְְְְִֵֵֵַָָ
הם  ׂשעירים ׁשם", ירּקדּו עׂשּו"ּוׂשעירים לא ׁשדים, ְְְְִִִִִֵֵַָָֹ

הּללּו ׂשעירים .úאבֹותיכם ְֲִִֵֶַָ

(çé)Lz Eãìé øeö:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

i"yx£ÈLz∑ להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתׁשּכח. ∆ƒְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם מּלהטיב àלכם, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

EÏÏÁÓ.לכם  Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא (תהלים ֶָ≈¿…¿∆ְֲִֵֶֶ
אּילֹות", מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם .""חיל ְִֵֵַַָָֹ

ß lel` f"k iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה á.Èkמה »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ
‰n‰ ˙Ît‰z ¯B„∑רצֹונֹו .לכעס âמהּפכין «¿À…≈»ְְְְִַַַ

Ìa ÔÓ‡Œ‡Ï∑ ּגּדּולי איןã הֹוריתים נּכרים ּכי ּבהם, …≈À»ִִִִִֵֵֶַָָ
מּמּנה  וסרּו טֹובה ּדר.ÔÓ‡∑ ב)לׁשֹון "ויהי (אסתר ְִֶֶֶָָָ≈Àְְִַ

ּבלע"ז נודריטור"ה אחר:.(ערציהען)אֹומן", ּדבר ְֵֵַַַָָ
אמּונה  לׁשֹון ּבסיני ä"אמן", אמרּו ּכתרּגּומֹו. , ְְְְְֱִֵַַָָֻ

הבטחתם  ּבּטלּו קּלה ּולׁשעה ונׁשמע", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ"נעׂשה
העגל  .ועׂשּו ְֵֶָָ

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי ּבדבר ∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְָָ
אלּה להם ∑ÌÚŒ‡Ïa.ׁשאינֹו ׁשאין ּבעֹובדיּֿכֹוכבים ֱֵֶַֹ¿…»ְְִֵֵֶֶָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו כג)ׁשם, העם (ישעיה זה ּכׂשּדים ארץ "הן ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

אֹומר: הּוא ּובעׂשו היה", א)לא אּתה (עובדיה  "ּבזּוי ְֵֵַָָָָָֹ
‡ÌÒÈÚÎ.מאד" Ï· ÈB‚a∑ הּוא וכן הּכֹופרים, אּלּו ְֹ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵַ

יד)אֹומר: אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל .""אמר ְֱִִֵֵַָָָֹ

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ ּבכםå היסֹוד .עד »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ
dÏ·ÈÂ ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

הּמיּסדת  ׁשּנאמר:æירּוׁשלים ההרים, קכה)על (שם ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
לּה סביב הרים .""ירּוׁשלים ְִִִַָָָָ

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚¯aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

minkg izty

:EPOn rAUY 'EPrAUY oR' ,iPOn E`vï§¦¤¦¤¦§¨¤¦§©¦¤
ú,mdn ,'mExrU' iEPM dR oM mB didie§¦§¤©¥Ÿ¦§¨¥¤

oiOn WExiR 'mdn' WExiR wx©¥¥¤¥¦¦
mixMfPd micXd mdW ,mixirVd©§¦¦¤¥©¥¦©¦§¨¦
mixirU EUr 'mExrU' WExitE ,dlrnl§©§¨¥§¨¨§¦¦
.miOEl` EUr 'minN`n' FnM§§©§¦¨£¦

:m"`xgi dxez §¥
(gi)à.'dawpM FgM WWY' oFWNn `Ede§¦§¨©Ÿ¦§¥¨

'iWY' zNn didi oFW`x WExitlE§¥¦¦§¤¦©¤¦
:daFh iziWp' zxfBnhi dxez ¦¦§©¨¦¦¨

(k)ázrcl wx Fpi` `Ed WTEand iM¦©§¨¥©¨©©
`dI dn `l ,dpFxg`A mdilr `dI dn©§¥£¥¤¨©£¨Ÿ©§¥

,dziOd `id mzixg` iM ,mzixg ©̀£¦¨¦©£¦¨¦©¦¨
micFNId lM mipR zxYqd e`laE§©©§¨©¨¦¨©¦¦
zFIprxER mdilr `dI dn `N` ,zEnl̈¤¨©§¥£¥¤§¨¦

:mipR zxYqd liaWAâmdW `l ¦§¦©§¨©¨¦Ÿ¤¥
,FzgkFde .oaEOd itM oikRdzn¦§©§¦§¦©¨§¨¨
zpizp `Ed 'iM' lke ,'ebe 'iM' aizkCn¦¦§¦¦§¨¦§¦©

:oiadl lwe .dlrnNX` mrhãWExitE ©©©¤§©§¨§©§¨¦¥
.'dQcd z` onF` idie' oFWNn 'on`'¥ª¦§©§¦¥¤£©¨
zlEfA iM ,'mixMp' zNn siqFde§¦¦©¦¨¦¦§©
ilECB oi`W EPOn oaEOd `di ztqFYd©¤¤§¥©¨¦¤¤¥¦©
siqFd okl ,miYlCB `NW xnFlM ,mÄ§©¤Ÿ¦©§¦¨¥¦

:'mixMp' zNnädid oFW`x mrhlC ¦©¦¨¦¦§©©¦¨¨

okl ,e"ieA 'onF`' xn`p `l dOl ,dWẅ¤¨¨Ÿ¤¡©¥§¨¨¥
xg` xaclE .'eke xg` xaC WxiR¥¥¨¨©¥§¨¨©¥

:'oEn`' xninl Dil ded ,dWw`k dxez ¨¤£¨¥§¥©¡
(ak)åzNn oke ,'mkA' zNn siqFd¦¦©¨¤§¥¦©

mircFi Epiid `l ikd e`laC ,'mkvx`'©§§¤¦§©¨¦Ÿ¨¦§¦
:ux` dfi`l F` ,cwEY in z`æm`C ¤¦©§¥¤¤¤§¦

ixd ,Dil dOl 'mixd icqFn' ok `lŸ¥§¥¨¦¨¨¥£¥
`N` .llkA ux`d lk`YW aizM xaM§¨§¦¤Ÿ©¨¨¤¦§¨¤¨
zcQEin `idW milWExi xnFl FpFvx§©§¨©¦¤¦§¤¤
Dnvr iptA Dcgie ,mixdd lr©¤¨¦§¦£¨¦§¥©§¨

:DzEaiWglbk dxez ©£¦¨



epif`dנ zyxt - al - lel` f"k iriax meil inei xeriy

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑,רעה על רעה אחּבר «¿∆»≈»ֲֵַַָָָָ

כט)לׁשֹון  ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו "ספֹות (לעיל ְְְַָָָָ
ז)הרוה", אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו "עֹולֹותיכם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אכּלה  ּכמֹוç"אסּפה", יט), ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְֲִֶֶֶֶַַָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ לפי זֹו, ּוקללה ּבהם. אׁשלים חּצי ּכל ¬«∆»ְְְִִִֶַַָָָָ

ּכלים  אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה .הּפרענּות, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבם אכּלה כג)חּצי ּכלים(לב, אינם והם ּכלים (רש"י)חּצי ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ויראה.חּצי  אהבה הינּו - ּכלים (למּוטב) אינם ּבכלֹות והם - ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּנפׁש
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלא
מּגיע  ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי" לא הוי' ּב"אני יהּודי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן

חסד  ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הּנפׁש? ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַלכלֹות
ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה'
ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש
ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ
הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי
מגּדל  ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּטּולֹוׁש"א

ּבׂשרֹו על א ∑ÈÊÓ.ׂשער מזיא,לׁשֹון ׂשער, רּמי: ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵַַָָ
ּבמזיא ּדהוה  מהּפè.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑ הּׁשדים ְְְֲֵַַַָָ¿À≈∆∆ִֵַ

ׁשּנאמר: ּבהם, ה)נלחמּו יגּביהּו(איוב רׁשף "ּובני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשדים  והם È¯È¯Ó.עּוף", ·Ë˜Â∑ ׁשד ּוכריתּות ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְִֵ

מרירי. –ׁשּׁשמֹו ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, "אהי (הושע ְְְְֱִִִִֶֶֶָ
ׁשאֹול" קטב.˙Ó‰aŒÔLÂ∑(ספרי) היה éמעׂשה ְְְָ¿∆¿≈…ֲֶַָָ

ּוממיתין  נֹוׁשכין הרחלים ÙÚ¯.והיּו ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ְְְְִִִִֵָָ¬«…¬≈»»
העפר, על ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָארס
מרּוצת  לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּכּמים
על  הּמׁשפׁשף ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמים

והֹול .העפר ְֵֶָָ

(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּתׁשּכלם לעיר מחּוץ ƒ¿«∆∆∆ְְִִֵַָ
ּגיסֹות  ‡ÓÈ‰.חרב ÌÈ¯„ÁÓe∑ ונמלט ּכׁשּבֹורח ְֶֶָ≈¬»ƒ≈»ְְְִֵֶַָ

לּבֹו חדרי החרב, אימה מן מחמת עליו ,ëנֹוקפים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדב  ּבּה. והֹול מת אימה",והּוא "ּומחדרים אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

·‰ÔB:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ¿«»«¡≈≈¿

¯ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L‡¡«»≈

minkg izty

(bk)ç,mA dNk` zFrx lM ,xnFlM§©¨¨£©¤¨
`N` ,zFrxdn drx mEW x`XY `NW¤Ÿ¦¨¥¨¨¥¨¨¤¨
dNk` iSg' KxC lr ,mdilr Elki mNEM¨¦§£¥¤©¤¤¦©£©¤
KxvEde .mA wFxf` iSg lMW ,'mÄ¤¨¦©¤§¨§§©
,dWw oFW`x mrhl iM ,xg` xacl§¨¨©¥¦§©©¦¨¤
dpW Etq' oFWNn 'Etq`' aFYkl Fl did̈¨¦§©§¦§§¨¨
oFWNn `"dA 'dRq`' `le 'dpW lr©¨¨§Ÿ©§¤§¥¦§
,dWw iOp cEgl xg` xaclE .'dRqY'¦§¤§¨¨©¥§©¦¨¤
,'mA dNk` iSg' eixg` aizM `dC§¨§¦©£¨¦©£©¤¨
Wie .md zFrx llkA iOp miSgd `dC§¨©¦¦©¦¦§©¨¥§¥
miaSp mY` zWxtA lirl ,miWwn©§¦§¥§¨¨©©¤¦¨¦
siqF`W itl 'dexd zFtq' i"Wx WxiR¥¥©¦§¨¨¨§¦¤¦
oFWNn 'dexd zFtq' WxiR o`ke ,'ek Fl§¨¥¥§¨¨¨¦§
`EdW dtqFd lkC xnFl Wie .xEAig¦§¥©§¨¨¨¤
`Ed `liOn xg` xaC lr siqFn¦©¨¨©¥¦¥¨
dtqFd didi df itlE ,eil` xAgzn¦§©¥¥¨§¦¤¦§¤¨¨

,mdl cg` oipre cg` WExiR xEAige§¦¥¤¨§¦§¨¤¨¨¤
,Fpipr itl dtqFd oFWl lirl WxitE¥¥§¥§¨¨§¦¦§¨
Fl oi` `dC ,'xiAg`' xnFl KiIW `lC§Ÿ©¨©©§¦§¨¥
xiAg`' xn`i Ki`e ,bbFXd lr WpFr¤©©¥§¥Ÿ©©§¦
ikd mEXn ,'zFIprxEtl zFIprxER§¨¦§§¨¦¦¨¦

oFWl WxiRxiMfd `NW o`ke ,dtqFd ¥¥§¨¨§¨¤Ÿ¦§¦
itl WxiR ,cifOd `N` bbFW mEW¥¤¨©¥¦¥¥§¦
il d`xp cFre .'xEAig' oFWl Fpipr¦§¨§¦§¦§¤¦
'dRq`' lW FhEWtC xnFl WiC ,aWil¥¥§¥©¦§¤©§¤
o`M K` ,`Ed dtqFd oFWl mFwn lkA§¨¨§¨¨©¨
iedC ,dtqFd oFWl Wxtl xWt` i ¦̀¤§¨§¨¥§¨¨§¨¥
siqFi `Ed KExA WFcTdC rnWn©§©§©¨¨¦
,E`hgX dOn xzFi zFIprxER mdilr£¥¤§¨¦¥¦©¤¨§
rxtp `Ed KExA WFcTd oi`C ,Fpi` dfe§¤¥§¥©¨¨¦§¨
okl ,eiptl mc`d riWxdW itM `N ¤̀¨§¦¤¦§¦©¨¨¨§¨¨¨¥
.xEAig oFWl `EdW o`M Wxtl KxvEd§©§¨¥¨¤§¦

WxitE i`xw ipd lM i"Wx `iad okle§¨¥¥¦©¦¨¨¥§¨¥¥¥
dWwY `NW icM ,xEAig oFWNn mzF`¨¦§¦§¥¤Ÿ©§¤
WxiRW WExiR lr daWgOd zNgzA¦§¦©©©§¨¨©¥¤¥¥
ipd lMn xEAig oFWNn 'dRq`' zNn¦©©§¤¦§¦¦¨¨¥
df oirkE .wFce ,`iadW zF`xwn¦§¨¤¥¦§§¥¤
,'eikipg z` wxIe' iAB lirl iYWxiR¥©§¦§¥©¥©¨¤¤£¦¨

:mW oiIrck dxez ©¥¨
(ck)è,dfA FpFvx .`xnBd oFWl df¤§©§¨¨§¨¤

dWn iAx lW FWExitl di`x Fl WIW¤¥§¨¨§¥¤©¦¤
:oWxCdéxninl Dil dedC ,dfA FpFvx ©©§¨§¨¤©£¨¥§¥©

micnFr od zFIgW oeiM ,'zFIg oWe'§¤©¥¨¤©¥§¦
:zFndA `le KFWpldk dxez ¦§§Ÿ§¥

(dk)ëixcgA FrnWnM i`C (o"xdn)§¦§©§¨§©§¥
mixcgnE' xninl Dil ded ,ziAd©©¦£¨¥§¥©¥£¨¦
xaC lr ltFp cgR oFWNW ,'cgR©©¤§©©¥©¨¨
azkcM ,wFgxd xaC lr dni`e aFxTd©¨§¥¨©¨¨¨¨¦§¨©



ני epif`d zyxt - al - lel` f"k iriax meil inei xeriy
ּדבר  אימת ּתהיה ּׁשּנאמר:ìׁשּבּבית ּכמֹו ט), (ירמיה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ

אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות עלה (ספרי)"ּכי ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
ּׁשעׂשּו מה על ּתׁשּכלֿחרב", "מחּוץ אחר: ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדבר

ׁשּנאמר: יא)ּבחּוצֹות, ירּוׁשלים (ירמיה חּוצֹות "ּומסּפר ְְֱִִֶֶַַַַָ

לּבׁשת" מזּבחֹות ‡ÓÈ‰.ׂשמּתם ÌÈ¯„ÁÓe∑ על ְְְִֶֶַַֹ≈¬»ƒ≈»ַ
ׁשּנאמר: חדרים, ּבחדרי ּׁשעׂשּו ח)מה "אׁשר (יחזקאל ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבחדרי  איׁש ּבחׁש עֹוׂשים יׂשראל ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹזקני
."מׂשּכיתֹו ְִַ

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑.אֹותם אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְִִִֶַַָָ
להׁשליכם  ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָויׁש

ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו הפקר, ט)מעלי "וּתּתן (נחמיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
להפקר, לפאה", ותחּלקם ועממים ממלכֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהם
'יחּול  ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש מנחם. חּברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַוכן

עליהֹון' לכּתב:îרגזי לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא , ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּכמֹו: ליסֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיהם',

מה) טז)"אאּזר",(ישעיה והא'(איוב פי", ּבמֹו ð"אאּמצכם ְְְְֲֲִִֶֶַַָ
אחר  ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ראּויה אינּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּתיכֹונה

הּבריתא  זֹוñלׁשֹון ּתבה החֹולקת ּב'ּספרי', הּׁשנּויה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף אמרּתי ּתבֹות: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלׁשלׁש
אּיה  עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'אּתנם

.הם'? ֵ

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé̈¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

[gkÎfk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ ׁשּכעס לא אם ≈««≈»ִֶַַֹ
עליהם  ּכנּוס להם òלהׁשחיתם האֹויב יּוכל ואם , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

יתלה ôויׁשחיתם  ולא ּובאלהיו, ּבֹו הּגדּלה יתלה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּגדּלה

ּבעבֹודתּֿכֹוכ  ּגבּורתם לתלֹות ׁשאין הּדבר בים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּלֹו B‚Â',.הּגדּלה ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ְֶַָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ
ּגֹוי  e·z‰.אֹותֹו Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡∑ …«≈≈»¿≈»∆¿»

חכמים öׁשאּלּו ירּדף היּו "איכה זאת: יׂשּכילּו ְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ
."וגֹו' ְ

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»

minkg izty

lFRY' wEqRA gNWA zWxtA i"Wx©¦§¨¨©§©©©¨¦
:'mdilrì,dWw oFW`x WExitl iM £¥¤¦§¥¦¨¤

mi`xwp al ixcgW `xTA Epivn okid¥¨¨¦©§¨¤©§¥¥¦§¨¦
xaC WxiR okl ,mzq mixcg mWA§¥£¨¦§¨¨¥¥¥¨¨
mixcg WExiR didie ,'eke xg ©̀¥§¦§¤¥£¨¦
xn` dOl ,dWw xg` xaclE .FrnWnM§©§¨§¨¨©¥¨¤¨¨¨©
iOp did xirA `dC ,'dni` mixcg'A©£¨¦¥¨§¨¨¦¨¨©¦
,'dni` miptAnE' xninl Dil ded ,xaC¤¤£¨¥§¥©¦¦§¦¥¨
xaC cFr xn` okl .uEgn zNOn Ktid¥¤¦¦©¦¨¥¨©¨¨
xnFlM ,uEgA EUrW zFxiar lr xg ©̀¥©£¥¤¨©§©
`NW mixcg ixcgA EUrW lre ,iElbA§¨§©¤¨§©§¥£¨¦¤Ÿ
lW df WExitlE .mc` mEW ozF` d`xi¦§¤¨¨¨§¥¤¤
`xwn didi oM m` ,dWw xg` xaCd©¨¨©¥¨¤¦¥¦§¤¦§¨
m` ,diIUr oFWl `xw hwp `NW ,xvẅ¨¤Ÿ¨©§¨§£¦¨¦
'mixcgn' lW m"Od cFwpl Dil ded oM¥£¨¥¦§©¥¤¥£¨¦
zFxiar on FnM FWExiR dedC ,w"xigA§¦¥§¨¥¥§¦£¥

.xg` xacl Kixv okl ,miptA EUrW¤¨¦§¦¨¥¨¦§¨¨©¥
hwp dOl ,dWw EN` miWExiR ipWle§¦§¥¥¦¥¨¤¨¨¨©
mixcgn' xnFl Fl did ,'dni`' `xw§¨¥¨¨¨©¥£¨¦
mrhl mB Kixv okl ,'xaC¤¤¨¥¨¦©§©©

:oFW`xek dxez ¦
(ek)îdlbPd itM mixzFR Wi ,WExiR¥¥§¦§¦©¦§¤

didie ,s` oFWNn 'mdi`t`' didIW¤¦§¤©§¥¤¦§©§¦§¤
EN`M ,xAcnd oFWl dpFW`x sl`d̈¨¤¦¨§©§©¥§¦
dfe ,mdA F` mdilr iR` miU` xn`̈©¨¦©¦£¥¤¨¤§¤

:'eke okYi `lð:zxg` dxizq cFreñ Ÿ¦¨¥§§¦¨©¤¤
lEgi' WxiRX dnA qFlwpE` lW FzpEM©¨¨¤§§§©¤¥¥¥
`ziixAd oFWl xg` ,'oFdilr ifbEx§¦£¥©©§©¨©§¨
ifbEx lEgIW `Ed dfA oEEkndW ,'eke¤©§¨¨¤¤¨§¦
FWExiR oi`e .mpi` EN`M EidIW odilr£¥¤¤¦§§¦¥¨§¥¥
WId FzF` mipiaOW FnM ,FrnWnM§©§¨§¤§¦¦©¥

:mixzFRfk dxez §¦
(gk)òzaMxEn z`Gd dNOW ,WExiR¥¤¦¨©Ÿ§¤¤

lr s` ,'`l' onE ,'m`' FWExiRW 'El' on¦¤¥¦¦Ÿ©©
dNOdW itl ,c"EiA daEzM dNOdW iR¦¤©¦¨§¨§§¦¤©¦¨
.s"l` `ian i"xiSde ,i"xivA z`xwp¦§¥§¥¥§©¥¥¥¦¨¤
,'zigWdl mdilr' zFNn iYW siqFde§¦§¥¦£¥¤§©§¦
Epiid `l 'mdilr' zlEfAW ipRn¦§¥¤§©£¥¤Ÿ¨¦
`Ed dn cFre ,qrMd in lr mircFi§¦©¦©©©§©

:qrMd oiprôzlEfAW ,df lM siqFd ¦§©©©©¦¨¤¤§©
oeiM ,'ebe 'dnx Epici' xnFl okYi `l df¤Ÿ¦¨¥©¨¥¨¨¥¨

:mci dnx dn mzigWd `NWösiqFd ¤Ÿ¦§¦¨¨¨¨¨¨¦
'El' xn`OW ipRn ,'El' zNn lr o"iW¦©¦©¦§¥¤©£©
`Ed wx xEAiCd zlgzd Fpi` 'ebe¥©§¨©©¦©
zFvr ca` iFb iM' xn`n lr di`x§¨¨©©£©¦Ÿ©¥

:'eke minkg Eid EN`W ,'dOdgk dxez ¥¨¤¦¨£¨¦



epif`dנב zyxt - al - lel` g"k iying meil inei xeriy

ß lel` g"k iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב יׂשראל ÷יּתנּו .ׁשל »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑מּמּנּוø מּיׂשראל ‰Ì¯ÈbÒ.אלף '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi jxk zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסּגירם וה' מכרם צּורם ל)ּכי ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ְְְִִִֶַַָָָָָָ
אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו
מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי
לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.
ּכל־ׁשּכן  - ׁשעריה" ּבארץ "טבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט
ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקל־וחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל צּורם ּבתֹו- הסּגירם וה' מכרם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם
. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר
לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«

i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑ לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְִֶֶָָָָָ
הּנּצחֹון, ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהבין
צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

ׁשּבּמקרא  "צּור" ּכל סלעם. ּכסלענּו לא לׁשֹון ùּכי , ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

ÌÈÏÈÏt.סלע  eÈ·ÈB‡Â∑ ׁשֹופטים אֹויבינּו ועכׁשו ֶַ¿¿≈¿ƒƒְְְְִֵַָ
להם מכרנּו צּורנּו ׁשהרי ׁשּצּורנּואֹותנּו, הרי אחרים: (ספרים ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

להם) .מכרנּו ְֶָָָ

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ
ׁשּמעׂשיהם  לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבלּבי

ועמֹורה  סדם ּכמֹו:∑Ó„L˙.מעׂשה ּתבּואה, ׂשדה ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ
ג) אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"ּוׁשדמֹות ב (מלכים ְֵֶָָֹֹ

קדרֹון" מר ∑LB¯ŒÈ·pÚ."ּבׁשדמֹות .עׂשב ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ
BÓÏ ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ לפי להם, ראּוי מר מׁשקה «¿¿…¿……»ְְִֶֶַַָָ

ּפרענּותם  'ותׁשלמת úמעׂשיהם אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן , ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ּכמררּותהֹון' .עֹובדיהֹון ְְִֵָָ

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰tÈ˜z È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

minkg izty

(hk)÷lW zixg`l `le WExiR¥§Ÿ©©£¦¤
,dfl dgkFd 'ebe 'sFCxi dki`'e ,mnvr©§¨§¥¨¦§¨¨¨¤
iM ,l`xUi zFIprxER sFq eilr i`TW¤¨¥¨¨§¨¦¦§¨¥¦
zNn WExiR `Ed 'sl` sFCxi dki`'¥¨¦§¤¤¥¦©

:'mzixg`' zNnE 'z`f'l dxez Ÿ¦©©£¦¨
(l)ø,EPOn sl` l`xUIn cg` `lŸ¤¨¦¦§¨¥¤¤¦¤

,miWwn Wi .o`M aWgY dllw `dC§¨§¨¨¥¨¥¨¥©§¦

zCOn dAExn daFh dCn `de§¨¦¨¨§¨¦¦©
aizM daFh dCnA dPde ,zFIprxER§¨¦§¦¥§¦¨¨§¦
zFIprxEtaE ,'d`n dXng mMn Etcxe'§¨§¦¤£¦¨¥¨§§¨¦
Wie .l`xUIn sl` mdn cg` sFCxi¦§¤¨¥¤¤¤¦¦§¨¥§¥
Ff dxiWA xn`PW zFIprxERd ,uxzl§¨¥©§¨¦¤¤¡©§¦¨
xn`PW `Ede ,oiCd zxEXn `vFi¥¦©©¦§¤¤¡©
dzidW ,'mi`lR cxYe' dki` zNibnA¦§¦©¥¨©¥¤§¨¦¤¨§¨

oicM `NW `lR KxcA mzcixi§¦¨¨§¤¤¤¤¤Ÿ§¦
:zFCOd`l dxez ©¦

(`l)ùrlq xMfp okide ,xnFl FpFvx§©§¥¨¦§©¤©
:`xwOAal dxez ©¦§¨

(al)úotBO'W xEarA ,xn` EN`M§¦¨©©£¤¦¤¤
'zFxFxn zFlMW`' okl ,'mptB mFcq§©§¨¨¥©§§§

:mdl iE`xbl dxez ¨¨¤



נג epif`d zyxt - al - lel` g"k iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְַַָָ

ּכֹוס  נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֻּתּנינּיא
ּפרענּותם  ÌÈ˙t.מׁשּתה L‡¯Â∑ ּכֹוסםà ׁשהּוא , ְְִֵָָֻ¿…¿»ƒֶָ

אכזרי  אֹויב .לּנׁשּו מהם áאכזר ויּפרע .יבא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,ּכסבּורים ּכתרּגּומֹו ¬…»Àƒ»ƒְְְִִַ
ּוׁשמּורים  ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהם

ׁשדמֹותם ∑‰e‰Œ‡Ï‡.לפני  ּותבּואת ּגפנם ,âּפרי ְַָ¬…ְְְְִַַַָָ
עּמדי  .ּכמּוס ִִָָ

(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ עּמיã ּפרענּות ּומזּמן נכֹון ƒ»»¿ƒ≈ְְִִָָָֻֻ
להם äנקם  יׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם וׁשּלם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", מפרׁשים ויׁש ְְְְְְִִֵֵֵָָָָּגמּולם.
מּגזרתå'וׁשלֹום' והּוא ה), ּבהם",(ירמיה אין "והּדּבר : ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

והּדּבּור  להם æּכמֹו אׁשּלם ואימתי .ç– ?ËeÓz ˙ÚÏ ְְְֲִֵֵֶַַַָָ¿≈»
ÌÏ‚¯∑ עליו סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות .ּכׁשּתּתֹום «¿»ְְְֲִִֵֶֶָָָ

Ì„È‡ ÌBÈ ·B¯˜ Èk∑ יֹום עליהם להביא ּכׁשארצה ƒ»≈»ְְְֲִֵֶֶֶֶָ
לפני  ּומזּמן קרֹוב ׁשלּוחים èאידם, עלֿידי להביא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻ

BÓÏ.הרּבה  ˙„˙Ú LÁÂ∑ העתידֹות יבאּו ּומהר ְֵַ¿»¬ƒ…»ֲִֵַָָֹ

ה)ּכמֹו∑LÁÂ.להם  ּכאן (ישעיה עד יחיׁשה". "ימהר ֶָ¿»ְְִֵַַָָָ
הּׁשירה  להיֹות ּתֹוכחה ּדברי מׁשה עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהעיד
ׁשאני  ידעּו הּפרענּות עליהם ּכׁשּתבא לעד, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּזאת
ּדברי  עליהם העיד ואיל מּכאן מראׁש, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹהֹודעּתים
אׁשר  ּככל הּפרענּות, ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּתנחּומין

למעלה: ל)אמר ּכל (לעיל עלי יבֹואּו כי "והיה ְְְִֶַַָָָָָָָ
אלהי ה' וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהדברים

וגֹו' ׁשבּות ."את ְְְֶ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ ּביּסּורין אֹותם éּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְִִִֶָֹ
ּכמֹו עליהם, האמּורים לו)הּללּו ידין (איוב בם "ּכי ְֲֲִִִֵֶַָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַעּמים",
לׁשֹון  אּלא מעלה, ׁשל לּדברים טעם לתת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדהא'

ּכמֹו ּדּבּור, כה)ּתחּלת הארץ",(ויקרא אל תבאּו "ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹ
הּקדֹוׁשֿ ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּיבאּו

עבדיו  על עליהם ּברּוֿהּוא ּולרחם .ëלׁשּוב ְֲֲֵֵֶַַָָָָ
ÌÁ˙È∑ להרע אֹו להטיב מחׁשבה, הפ Èk.לׁשֹון ƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ

minkg izty

(bl)à:mipzR lW FWExiR 'mqFM'á ¨¥¤§¨¦
,`xw lW FWExiR ikde ,xnFl FpFvx§©§¨¦¥¤§¨

:'eke ixfk` aiF`cl dxez ¥©§¨¦
(cl)â`ld' aizkC i`d ,xnFl FpFvx§©©¦§¦£Ÿ

ded 'ebe 'md `ld' ,cigi oFWl 'ebe '`Ed§¨¦£Ÿ¥£¨
lW WExiR didIX dn itl ,xninl Dil¥§¥©§¦©¤¦§¤¥¤
iYgkXW md mixEaqM 'ebe qEnM̈¦§¦¥¤¨©§¦
okl .miAx oFWl EpiidC ,'ek mdiUrn©£¥¤§©§§©¦¨¥
`d xnFlM ,mptB ixR `Ed `ld WxiR¥¥£Ÿ§¦©§¨§©¨
ixR WExiR ,'ebe 'mptB' lirl aizkC¦§¦§¥©§¨¥§¦
iz`e ,'ebe `Ed `ld i`w df lre ,mptB©§¨§©¤¨¥£Ÿ§¨¥
okle .`Ed cigi oFWl iOp ixtC xiRW©¦¦§¦©¦§¨¦§¨¥
,'`id' `le xkf oFWl '`Ed' xn` iOp©¦¨©§¨¨§Ÿ¦
oeiM dawp oFWl d`EaYW iR lr s`e§©©¦¤§¨§§¥¨¥¨

:xkf oFWl `Ed ixtCdl dxez ¦§¦§¨¨
(dl)ã'il' oFWl ltFp Ki` ,xnFl FpFvx§©¥¥§¦

rnWn 'il'C ,`Ed KExA WFcTd lr©©¨¨§¦©§©
xnFl okYi `l dfe ,FzlEGn eil` `aIW¤¨Ÿ¥¨¦¨§¤Ÿ¦¨¥©
,Fl `ai oi`nC ,`Ed KExA WFcTd iAB©¥©¨¨§¥©¦¨Ÿ
`Ed KExA WFcTd ciA lMd xaM ixd£¥§¨©Ÿ§©©¨¨
:'iOr' FnM 'il' WxiR okl ,`Ed¨¥¥¥¦§¦¦

äWi ike ,iWwY `NW ,dfA FpFvxE§¨¤¤Ÿ¦§¥§¦¥
,'mNWe mwp il' aizkC dnwPA zEWOn©¨©§¨¨¦§¦¦¨¨§¦¥
WIW rnWnC ,'iOr' WExiR EpiidC§©§¥¦¦§©§©¤¥

:DA zEWOnåmwPd il ,FWExitE ©¨¨¥¦©¨¨
mdl mNW`e mdn mwP`W mNXde§©¦¥¤¦¨¥¥¤©£©¥¨¤

:mlrtMæs` ,di`x `iadl dfA FpFvx §¨¢¨§¨¤§¨¦§¨¨©
,xaC mW `EdW e"ieA aizM `NW¤Ÿ§¦§¨¤¥¨¨
FnM FWExiR zFidl lFki ikd ENit £̀¦¨¦¨¦§¥§

:xACde mW aEzMWçi`d ,WExiR ¤¨¨§©¦¥¥©
DicEgl 'mNWe' lr 'mlbx hEnY zrl'§¥¨©§¨©§¦¥§¥
zFIprxER iM ,'mwp' lr `le ,i`ẅ¥§Ÿ©¨¨¦§¨¦

:FOr oOEfnE oFkp `Ed mlFrl dnwPd©§¨¨§¨¨§¨¦
è'aFxw iM' aizkC dn ,xnFl FpFvx§©©¦§¦¦¨

oiicr dWn ogikFdWM eiWkr ixd ,'ebe£¥©§¨§¤¦¨¤£©¦
dlFY FnvrA `Ed mbe ,E`hg `lŸ¨§§©§©§¤
zFa` zEkf oicre zFa` zEkfA¦§¨©£©¦§¨
'aFxw iM' i`n ,zcnFr DnFwnA¦§¨¤¤©¦¨

:'ebeel dxez

(el)é,FrnWnM Wxtl oi` la £̀¨¥§¨¥§©§¨
,daFgl m` zEkfl m` mzF` oicIWM§¤¨¦¨¦¦§¦§¨
'mgpzi eicar lr' aEW i`n oM m`C§¦¥©©£¨¨¦§¤¨
mpiC `nlC ,eicar lr mgxi FWExitC§¥§©¥©£¨¨¦§¨¦¨
:mingxl Ekxhvi `l f`e zEkfl `vi¥¥¦§§¨Ÿ¦§¨§§©£¦

ëxg`W mEXn ,KFtdl KxvEd§©©£¦¤©©
KM xg`e ,dngPd `id mixEQId©¦¦¦©¤¨¨§©©¨
xfgW ipRnE .'eicar' lr `idW ricFdl§¦©¤¦©£¨¨¦§¥¤¨©
wiRqd `le ,'eicar lre' xn`e aEzMd©¨§¨©§©£¨¨§Ÿ¦§¦



epif`dנד zyxt - al - lel` h"k iyiy meil inei xeriy
„È ˙ÏÊ‡ŒÈk ‰‡¯È∑ יד ּכי הֹולכת ּכׁשּיראה האֹויב ƒ¿∆ƒ»¿«»ְְִִֵֶֶֶֶַָ

ועזּוב  עצּור ּבהם ואפס עליהם, מאד .וחֹוזקת ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
¯eˆÚ∑ ּבהם ׁשּיעצר ּומֹוׁשל עֹוצר עלֿידי .נֹוׁשע »ְֲֵֵֵֶֶַַַָֹ
·eÊÚ∑ העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר עֹוזב. עלֿידי »ְְֵֵֵֵֵַַָ

האֹויב, על לּצבא ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּבעם

מיינטינדו"ר  לע"ז הּנֹוׁשע ∑eˆÚ¯.ּבלׁשֹון הּוא ְִַַ»ַָ
הּמֹוׁשל  ּכמֹו∑eÊÚ·.ּבמעצֹור ג)מחּזק, "וּיעזבּו(נחמיה ְֲֵַַ»ְְְַַַָֻ

החֹומה", עד ירּוׁשלים מט)את עּזבה (ירמיה לא אי" ְְִֵֶַַַָָָֹֻ
ּתהּלה  ."עיר ְִִָ

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«

i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ‡È.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿»«ֲֵֶַָָ≈
BÓÈ‰Ï‡∑ׁשעבדּו ì.eÈÒÁעבֹודתּֿכֹוכבים ¯eˆ ¡…≈ְֲִֶַָָ»»

B·∑,והּצּנה החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּסלע
הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין ׁשהיּו .ּכלֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ אלהּות אֹותן היּו ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ
יין  וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאֹוכלים,

Ò˙¯‰.נסיכם  ÌÎÈÏÚ È‰È∑ לכם יהיה הּצּור אֹותֹו ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ
ּומסּתֹור  .מחסה ְֲִֶַ

(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְִִִֵֵֶַָָֻ

ׁשאֹוׁשיעכם  הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעליכם
ּבידי  מֹוחה ‰e‡.ואין È‡ È‡∑ להׁשּפיל ואני אני ְְִֵֶָ¬ƒ¬ƒְְֲֲִִִַַ

î.È„nÚלהרים  ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ ּכנגּדי עֹומד ְִָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְִֵֶ
וכמֹוני ∑È„nÚ.למחֹות  È„iÓ.ּדגמתי ÔÈ‡Â ְִƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ

ÏÈvÓ∑ ּבי .הּפֹוׁשעים «ƒְִִַ

ß lel` h"k iyiy mei ß

(î):íìòì éëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

È¯Ó‡Â˙מ  ÈzÎL ˙Èa ‡ÈÓL· ˙È˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

minkg izty

oM mB aiIEgi ,Fl mcFTd FOr zNnA Fl§¦©©©¥§©©¥
'd oici iM xn` EN`kE ,mXd lFRkIW¤¦§©¥§¦¨©¦¨¦
lr `Ed KExA WFcTd mgpzie FOr©§¦§©¥©¨¨©

:eicarfl dxez £¨¨
(fl)ìWxiRW .mipipr dOM dfA oTY¦¥¨¤©¨¦§¨¦¤¥¥

`kdC 'iM' zNn iM ,d`xIWM 'd`xi iM'¦¦§¤§¤¦§¤¦¦©¦§¨¨
FWExiRW ,'ebe 'E`Faz iM' FnM§¦¨¤¥
.zklFd xnFl dvFx 'zlf`'e .E`aYWM§¤¨Ÿ§¨§©¤©¤¤
`NW s`e ,aiF`d l` aW 'ci' zNnE¦©¨¨¤¨¥§©¤Ÿ
ricFdl 'mdilr' zNn siqFde .dR xMfp¦§©Ÿ§¦¦©£¥¤§¦©
xnFl dvFx 'qt`'e .cId zlf` in lr©¦¨§©©¨§¤¤¤©
dvFx 'xEvr'e .'sqM qt`' oFWNn ,'mY'¨¦§¨¥¨¤§¨¤
'aEfr'e .lWFOd ici lr qPEkn xnFl©§¨©§¥©¥§¨
'mdA' zNn siqFde .wGEgn xnFl dvFx¤©§¨§¦¦©¨¤

'mY' zNOW ipRn ,'qt`e' zNn xg ©̀©¦©§¤¤¦§¥¤¦©¨
mdA mY xnFlM ,mdA wx lFRi `lŸ¦©¨¤§©¨¨¤
zNn siqFde .miaEfre mixEvr zFid¡£¦©£¦§¦¦©
,'xn`e' zNn xg` '`Ed KExA WFcTd'©¨¨©©¦©§¨©
`Ed 'Fnidl` i`' xnF`dW ricFdl§¦©¤¨¥¥¡Ÿ¥
'mdilr' zNn xn`e .`Ed KExA WFcTd©¨¨§¨©¦©£¥¤
`EdW ,'Fnidl`' xn`p in lr ricFdl§¦©©¦¤¡©¡Ÿ¥¤
e"ie didie ,lirl mixMfPd eicar lr©£¨¨©¦§¨¦§¥§¦§¤¨
,'Lidl` 'd xnWe' e"ieM 'xn`e'§¨©§¨§¨©¡Ÿ¤
WExiR didie .xFnWi FWExiRW¤¥¦§§¦§¤¥
z` mXd xQii xW`MW ,KM zF`xwOd©¦§¨¨¤©£¤§©¥©¥¤
xFfgie ,mixEQId ozF` lkA FOr©§¨¨©¦¦§©£
aiF`d cIW d`xIWM mdilr mgpzie§¦§©¥£¥¤§¤¦§¤¤©¨¥
mdA mze mdilr zwGgznE zklFd¤¤¦§©¤¤£¥¤§¨¨¤

,lWFnE xhFW iYlA zFidl aEfre xEvr̈§¨¦§¦§¦¥¥
dI` ,mdil` `Ed KExA WFcTd xn`iŸ©©¨¨£¥¤©¥
mziidW mkNW milil` zcFar£©¡¦¦¤¨¤¤¡¦¤
okl ,mkExfrie EnEwi ,mdA mighFA§¦¨¤¨§©§§¤¨¥
zFrxd lMn EpiaYW mkl iE`ẍ¨¤¤¨¦¦¨¨¨
mEW mkl did `le mkilr iz`adW¤¥¥¦£¥¤§Ÿ¨¨¨¤
milil` zFcFard lMn riWFn¦©¦¨¨£¡¦¦
gM mdA did `le ,mdA mYghAW¤§©§¤¨¤§Ÿ¨¨¨¤Ÿ©
iciAW `Ed ip`W ipRn ,iciA zFgnl¦§§¨¦¦§¥¤£¦¤§¨¦
.liSn icIn oi`e mixdlE liRWdl§©§¦§¨¦§¥¦¨¦©¦
zFnwPd xiMfdl ligzd KM xg`e§©©¨¦§¦§©§¦©§¨

:miaiF`dn mFwpIWgl dxez ¤¦§¥¨§¦
(hl)îiYW 'ip` ip`' ,xnFl FpFvx§©£¦£¦§¥

:Dil dOl minrRn dxez §¨¦¨¨¥



נה epif`d zyxt - al - lel` h"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑ אּׂשא אּפי, ּבחרֹון ּכי ƒ∆»∆»«ƒ»ƒֲִִֶַַָ

עצמי  אל ‡ÈÎ.ּבׁשבּועה ðידי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑ לׁשֹון ְְִִִֶַָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְ
ּכאׁשר  לא אם ה' נאם אני חי [ּכמֹו הּוא, ְְְֲִִֶַַָָֹֻׁשבּועה

ּבאזני כח),דּברּתם יד "חי (במדבר נׁשּבע אני ּכאן] אף ְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
."אנכי  ִָֹ

(àî)éãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà̈¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑ אׁשּנן להב אם את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ
ּכמֹוñחרּבי  כא), ּברק","(יחזקאל לּה היֹות למען ְְְֱִַַַָָָ

È„È.(גלאנץ)פלנדו"ר ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ מּדת להּניח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְִִַַָ
ּבאֹויבי  לכם רחמים קצפּתי òׁשהרעּו אני אׁשר , ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּדבר ôמעט  לרעה. עזרּו ידי",והּמה "ותאחז אחר: ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹ
הּמׁשּפט  מּדת נקם öאת ולנקם ּבּה ‡ÈL·.להחזיק ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ»ƒ

'B‚Â Ì˜∑ לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, רּבֹותינּו למדּו »»¿ְְִֵַַָָָָ

ּכמּדת  לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ׁשאמר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהּמקרא,
ּבׂשרֿודם  מּדת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: מּדת ִִַַַָָָָָָָָָָּבׂשרֿודם
והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  להׁשיבֹו, יכל ואינֹו חץ ְְֲִֵֵֵַַָָָֹזֹורק
ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו להׁשיבן ּבידֹו ויׁש חּציו ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָזֹורק
חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, הּוא ּברק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי
ּפרענּות  לׁשֹון הּזה והּמׁשּפט ידי", ּבמׁשּפט ÷ותאחז ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ

יושטיצא"ה  ּבלע"ז .הּוא, ְַַ

ÛBÒÓמא  ‡˜¯· eÊÁÎ ÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚ·Ïe È‡ÒÏ ‡˙eÚ¯Ù ·È˙‡ È„È ‡È„·¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È··„¿»«¡«≈

minkg izty

(n)ðminXd' aizM ixde ,xnFl FpFvx§©©£¥§¦©¨©¦
aWFi Fnvr `Ed oM m`e ,'ebe 'i`qM¦§¦§¦¥©§¥
Fci `VIW xnFl KiIW oi`e ,minXA©¨©¦§¥©¨©¤¦¨¨
aizkC `d WxiR okl .mW `Ed xW`l©£¤¨¨¥¥¥¨¦§¦
xnFl dvFx ,invrl FWExiR 'minW l`'¤¨©¦¥§©§¦¤©
'iR` oFxgA iM' WxiRX dnE .invr l ¤̀©§¦©¤¥¥¦©£©¦
bdpOd oi` ixd xnFl FpFvx ,'eke§©£¥¥©¦§¨
f` ,Fxiag z` gihaOWM `N` raXil¦¨©¤¨§¤©§¦©¤£¥¨
m` ,FxaC z` oO`l gihaOd Fl rAWp¦§¨©©§¦©§©¥¤§¨¦
`NW oeiM rAWp i`O` `Ed `kd oM¥¨¨©©¦§¨¥¨¤Ÿ
iM' WxiR okl .dghad mEW gihad¦§¦©©§¨¨¨¥¥¥¦
mFwn lMn xnFlM ,'ek 'iR` oFxgA©£©¦§©¦¨¨
mwPdl aiF`d lr FR` oFxg aFxn¥£©©¨¥§¦¨¥
raXil KxvEd dGn mgpzi `NWe EPOn¦¤§¤Ÿ¦§©¥¦¤§©¦¨©
zNn la` ,m"`xd azM .EPOn mwPIW¤¦¨¥¦¤¨©¨§¥£¨¦©
`l 'ici minW l` `V` iM' lW 'iM'¦¤¦¤¨¤¨©¦¨¦Ÿ
mEW zlaFq Dpi` iM ,DWExiR iYrcï©§¦¥¨¦¥¨¤¤
i` mdW ,iM lW zFpFWl rAx`n cg ¤̀¨¥©§©§¤¦¤¥¦
ikdC d`xpe .`dC `N` `nlC¦§¨¤¨§¨§¦§¤§¨¦
oirAWPW bdpOd oi`W oeiM ,FWExiR¥¥¨¤¥©¦§¨¤¦§¨¦
F` oYil mc`l gihaOW oM m` `N ¤̀¨¦¥¤©§¦©§¨¨¦¥
fraA EpivOW FnM ,xaC mEW zFUrl©£¨¨§¤¨¦§Ÿ©
miIwl rAWp `Ede .'ebe 'iakW 'd ig'©¦§¦§¦§©§©¥
F` ,mzF` gihadW dghadde .FxaC§¨§©©§¨¨¤¦§¦©¨
didi ,odl zFUrl xACW xaCd©¨¨¤¦¤©£¨¤¦§¤
raXil `Ed bdpOdW oeiM ,ikd FWExiR¥¨¦¥¨¤©¦§¨¦¨©
ikp` mB ,zFUrl dvFx `Ed xW` lr©£¤¤©£©¨Ÿ¦
zFxgl iYrcAW s` oFxgd liaWA¦§¦©£©¤§©§¦©£
raXil ici minW l` `V` ,miFBA©¦¤¨¤¨©¦¨¦¦¨©
didie ,'eke iAxg wxA izFPW xW £̀¤©¦§©©§¦§¦§¤

didie ,'`dC' FnM `kdC 'iM' WExiR¥¦§¨¨§§¨§¦§¤
m` cr' FnM 'izFPW m`' lW WExiR¥¤¦©¦§©¦
WExitE .'xW`' FWExiRW ,'iYxAC¦©§¦¤¥£¤¥
raXil `Ed bdpOdW oeiM ,KM `xTd©§¨¨¥¨¤©¦§¨¦¨©
,Fxiagl mc` gihaOW dghadd lr©©©§¨¨¤©§¦©¨¨©£¥
invr l` `V`e ,dUr` oM ikp` mB©¨Ÿ¦¥¤¡¤§¤¨¤©§¦
.drEaXd `idW 'ikp` ig' iYxn`e icï¦§¨©§¦©¨Ÿ¦¤¦©§¨
xnFl dvFx 'minW l`' WExiR didie§¦§¤¥¤¨©¦¤©
,F`qM `EdW ,minW `xwPd Fnvr l ¤̀©§©¦§¨¨©¦¤¦§
`EdW `l ,izEnvr iIgA xn` EN`M§¦¨©§©¥©§¦Ÿ¤
mbe .mlFrl miIwe ig `EdW ricFn¦©¤©§©¨§¨§©
FciA minXd qtYW xnFl dvFx Fpi ¥̀¤©¤¨©©¨©¦§¨
utgdW ipRn ,utg zhiwpA rAWpe§¦§©¦§¦©¥¤¦§¥¤©¥¤
icM `N` Fpi` FciA rAWPd lhFPW¤¥©¦§¨§¨¥¤¨§¥
oi`e ,FzrEaWA d`xie dpeEM siqFIW¤¦©¨¨§¦§¨¦§¨§¥
ipaiWY l`e .KxAzi mXdA ltFp df¤¥§©¥¦§¨¥§©§¦¥¦
mW i"Wx WxitE ,'Di qM lr ci iM'n¦¦¨©¥¨¥¥©¦¨
dnxEd `Ed KExA WFcTd lW FcIW¤¨¤©¨¨§¨
oFWl aizM `l mzdC ,F`qkA raXil¦¨©§¦§§¨¨Ÿ§¦¨

drEaW lr dxFOW.dR aEzMW FnM ¤¤©§¨§¤¨Ÿ
:m"`xdn`n dxez ¥¨§¥

(`n)ñokYi Ki` ,dfA xnFl FpFvx§©¨¤¥¦¨¥
,zEWOn FA oi`W oeiM wxAd oPWIW¤§©¥©¨¨¥¨¤¥©¨
okl .adNd lW d`xOd `Ed wxaC§¨¨©©§¤¤©©©¨¥
cCg` m` xnFlM ,'ek adl z` WxiR¥¥¤©©§©¦£©¥
mFwn lkA oEPXdW ,iAxg lW lfxAd©©§¤¤©§¦¤©¦§¨¨
`Ed axgd adle ,cECg oFWl `Ed§¦§©©©¤¤
oM `xwpe ,'Fzipg zadl' FnM ,lfxAd©©§¤§©¤¤£¦§¦§¨¥
.adll dnFC FhdlzdA axgdW ipRn¦§¥¤©¤¤§¦§©£¨§©©
zFidl FWExiRW ,'wxal' FnM 'wxa'E§©§¦§©¤¥¦§

:wxal DlòzCnA ici fg`ze ,WExiR ¨§¨¨¥§Ÿ¥¨¦§¦©
giPdlE ,mwPdl icM DA wifgdl hRWn¦§¨§©£¦¨§¥§¦¨¥§©¦©
iaiF` mr DA WOYWdl `NW mingxd̈©£¦¤Ÿ§¦§©¥¨¦§©
'mkl ErxdW iaiF`a'E ,mkl ErxdW¤¥¥¨¤§§©¤¥¥¨¤
mr `l ,'hRWnA fg`ze' mr wEaC̈¦§Ÿ¥§¦§¨Ÿ¦
WExiR didie .'mingxd zCn giPdl'§©¦©¦©¨©£¦§¦§¤¥
ici minW l` iz`Up ,KM zF`xwOd©¦§¨¨¨¨¦¤¨©¦¨¦
iAxg z` oPW`W ,ikp` ig iYrAWpe§¦§©§¦©¨Ÿ¦¤£©¥¤©§¦
`vFi bdpnM wxA Dl zFUrl©£¨¨¨§¦§©¥
ici hRWnA fg`YWe ,dnglOl©¦§¨¨§¤Ÿ¥§¦§¨¨¦
ipRn mdn mwPdl ,ixvl mwp aiWdl§¨¦¨¨§¨©§¦¨¥¥¤¦§¥
mkilr iYtvw ip`W ,mkl ErxdW¤¥¥¨¤¤£¦¨©§¦£¥¤

:drxl Exfr dOde hrnô,dfA FpFvx §©§¥¨¨§§¨¨§¨¤
,dfA miFBd E`hg dn xn`Y `NW¤ŸŸ©¤¨§©¦¨¤
icM mciA mYxqn dY` ixdW¤£¥©¨§©§¨§¨¨§¥

:mcIn ExQizIWö,dWw oFW`x mrhl ¤¦§©§¦¨¨§©©¦¨¤
,DinW xkC o`n mingxd zCn¦©¨©£¦©§©§¥
Dil ded ,dWw xg` xaC WExitlE§¥¨¨©¥¨¤£¨¥
WxiR okl .'hRWnA ici fg`ze' aFYkl¦§§Ÿ¥¨¦§¦§¨¨¥¥¥
ixFn iRnE .m"`xd .oFW`x mrh mB©©©¦¨§¥¦¦¦
zErh xg` xaC i`dC iYrnW l"xdn©£©¨©§¦§©¨¨©¥¨
:`Ed cg` WExiR lMde ,`Ed xtFq¥§©Ÿ¥¤¨

÷wxA' mr wEaC 'fg`ze' zNn didie§¦§¤¦©§Ÿ¥¨¦§©
WFcTd lW FSg `Ed wxAdW ,'iAxg©§¦¤©¨¨¦¤©¨
,'FSg wxAk `vie' xn`PW `Ed KExÄ¤¤¡©§¨¨©¨¨¦
FWExiR ded i` la` .zFIprxERd `Ede§©§¨¦£¨¦£¨¥
,icin DiPin rnWp did `l FrnWnM§©§¨Ÿ¨¨¦§¨¦¥¦¦

IWM mce xUA Kln mB ixdWaWF ¤£¥©¤¤¨¨¨¨§¤¥
dfi`l hRWOd zFHdl lFki hRWnA§¦§¨¨§©©¦§¨§¥¤
zEprxER WxiRW eiWkre .dvxIW cv©¤¦§¤§©§¨¤¥¥§¨



epif`dנו zyxt - al - lel` h"k iyiy meil inei xeriy

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויבø.ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«
¯Na∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ ּתהיה זאת »»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֹ

חללי ּדם מעון ּדם)להם חללי אחרים: ùיׂשראל (ספרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מהם וׁשביה  ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ מּפׁשע ְְִֵֶֶָָ≈…«¿≈ִֶַ

האֹויב  ּפרצת ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא úּתחּלת ּכי , ְְְִִִֵֶַַַָָָ
עונם  עליהם ּפֹוקד הּוא מהעֹובדיּֿכֹוכבים, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹנפרע
ּביׂשראל  ׁשּפרצּו ּפרצה מראׁשית אבֹותיהם .ועונֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְַַַ
ׁשל  ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹובדיּֿכֹוכבים
הּתלאֹות  ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּדבקּו זֹו ְְְֶַַָָָָָָֻאּמה
ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ְְְְֲֲִֵֶֶָָָֹׁשעברּו

ÌBwÈ.ּובׁשבחֹו' ÂÈ„·ÚŒÌ„ Èk∑,ּדמיהם ׁשפיכּות ְְִƒ«¬»»ƒְְִֵֶ
ÂÈ¯ˆÏ.ּכמׁשמעֹו ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ועל על ְְַָ¿»»»ƒ¿»»ְֵַַַָ

ׁשּנאמר:àהחמס  ּכענין ד), תהיה,(יואל לׁשּמה "מצרים ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָואדֹום

א)ואֹומר  וגֹו'"(עובדיה יעקב אחי tÎÂ¯."מחמס ְְֲֲִֵֵַַָֹ¿ƒ∆
BnÚ B˙Ó„‡∑ועּמֹו אדמתֹו הּצרֹות áויפּיס על «¿»«ְְִֵַַַַַָָ

האֹויב  להם וׁשעׂשה עליהם, לׁשֹון ∑tÎÂ¯.ׁשעברּו ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָ¿ƒ∆ְ
ּכמֹו ּופּיּוס, לב)רּצּוי 'אנחינּה(בראשית פניו", "אכּפרה ְְְֲִִִֵַַָָָ

‡„B˙Ó.לרגזּה' ¯tÎÂ∑.עּמֹו אדמתֹו? היא ּומה ְְֵֻ¿ƒ∆«¿»ְִַַַָ

אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּכׁשעּמֹו
פה) "ׁשבּת(תהלים ?ארצ רצית ּבמה ,"ארצ ה' ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ"רצית

יעקב" נ .ׁשבּות היא אחרים ּב'ּספרי',ּבפנים דרׁשת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
יהּודה  רּבי נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלקּו
ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּדֹורׁש
ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי העֹובדיּֿכֹוכבים. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכנגד
"ולא  עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל:
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ְִִֵֵַַָָָֹֹה'
ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורתי,
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן –ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
כצּורנּו לא "ּכי מכרם", צּורם ּכי לא "אם ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמהם,

ּתכליתֹו עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ורּבי âצּורם", . ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
אבד  גֹוי "ּכי העֹובדיּֿכֹוכבים: ּכלּפי ּדֹורׁשּה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹנחמיה

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈
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iAxe ,l`xUil `Ed KExA WFcTd©¨¨§¦§¨¥§©¦
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נז epif`d zyxt - al - ixyz '` ycew zayl inei xeriy
"ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּמה", ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָעצֹות

ÌÙb":ּפלילים  Ì„Ò ÔÙbÓ Èk∑ֿהעֹובדי ׁשל ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'.ּכֹוכבים  ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ לּבם יׂשימּו ולא ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

ּבי  הּגדּלה LB¯ŒÈ·pÚ.לתלֹות BÓ·Ú∑ הּוא ְְִִַָֻ¬»≈ƒ¿≈
יׂשראל  על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאמר:
למֹו", מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹלהרעילם

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם ÌÈpzלהלעיט ˙ÓÁ ְְְִֶַַַַָָָ¬««ƒƒ
ÌÈÈ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו ּביד (תהלים כֹוס "ּכי ƒ»ƒְֱִֶֶַַַ

וגֹו' ¯‚ÌÏ":ה' ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר (ישעיה ּכענין ְ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ
רגל כו) BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְֶָ

'ּדהא' ּבלׁשֹון ידין", "ּכי לׁשֹון ãמׁשּמׁש "ידין" ואין , ְְְְְִִִִֵֵַָָָ
מּיד  ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: אּלא ְִִִִִִֶֶַָָָיּסּורין,

וגֹו'':äעֹוׁשקיהם  יד אזלת ּכי יראה ּכי ,È‡ ¯Ó‡Â ְְְְִִִֵֶֶַָָ¿»«≈
BÓÈ‰Ï‡∑ ׁשל ו אלהימֹו", "אי יאמר: האֹויב ¡…≈ְֱֵֵֵֶַָֹֹ

את  ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל,
ׁשּנאמר: ּכענין ז)הּפרכת, ּותכּסה (מיכה אֹויבּתי "ותרא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אלהי ה' אּיֹו אלי האֹומרה Èk":ּבּוׁשה, ‰zÚ e‡¯ ְֱִֵַַָָָָֹ¿«»ƒ
'B‚Â È‡∑יׁשּועתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יגּלה ,åאז ¬ƒ¿ְְֶַַָָָָ

ּבאת  מאּתי הּוא", אני אני ּכי עּתה "ראּו ְְֲֲִִִִִֵַַָָֹויאמר:
הרעה  עליהם æעליהם ּתבא ּומאּתי ç.ÔÈ‡Âהּטֹובה , ֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ¿≈
ÏÈvÓ È„iÓ∑ אביא אׁשר הרעה מן אתכם ׁשּיּציל מי ƒ»ƒ«ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ

È„Èעליכם: ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk∑ ּכי' ּכמֹו ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִ
ּבּׁשמים,èנׂשאתי' ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ּתמיד , ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ

למּטה, וגּבֹור למעלה חּלׁש אפּלּו אימת ּכתרּגּומֹו. ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
מלמעלה  ׁשּגּבֹור וכלֿׁשּכן הּתחּתֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעליֹון

מּלמּטה  ּכמֹו∑È„È.וחּלׁש ׁשכינתי, ב)מקֹום (במדבר ְְִַַָָ»ƒְְְִִָ
אמרּתי  אבל מּכם, להּפרע ּבידי והיה ידֹו", על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ"איׁש
לי  ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני לעֹולם, אנכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשחי
אחרֹונים  ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ּכי ּבּדבר, ְְֲֲִִִַַַָָָָׁשהּות
ּומן  הּמתים מן ליּפרע ּבידי והיכלת מהם, נפרע ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאני
ממהר  למּות, הֹול ׁשהּוא ּבׂשרֿודם מל ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּיים.
אֹויבֹו, אֹו הּוא ימּות ׁשּמא ּכי ּבחּייו, ליּפרע ְְְִִִֶַַָָָָָנקמתֹו

נקמת  ראה ׁשּלא לעֹולם ונמצא חי אני אבל מּמּנּו, ֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ
ּבמֹותם: אּפרע ּבחּייהם, נפרע ואיני הם ימּותּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואם

Èa¯Á ˜¯a È˙BpL Ì‡∑ ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה ƒ«ƒ¿««¿ƒְִֵֵֵֶַָ
וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי ּברק ּכׁשאׁשּנן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּתלּויים,

למעלה  ׁשּפרׁשּתי .ּכמֹו ְְְְִֵֶַַָ

ß ixyz '` ycew zay ß

(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל éׁשּבת ¿≈«ƒְֵֶַָָ
מׁשה  לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָֹהיתה,
ׁשּלא  ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻמתרּגמן
ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹיאמרּו

ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן קֹוראהּו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
עצמֹו,ëעליו  הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ

מּתחּלתֹו .(ספרי)ּכאׁשר ְֲִִֶַָ

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡˙ÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe
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'iM' WExiR didie ,maix z` aixï¦¤¦¨§¦§¤¥¦
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נּון ּבן  והֹוׁשע מד)הּוא .(לב, הֹוׁשע ּכאן קֹוראהּו ולּמה ְְְִֵֵֵַַָָָ
ּכאׁשר  עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה לֹו ׁשּנּתנה ׁשאף־על־ּפי .ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשל (רש"י)מּתחּלתֹו ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֻ
מן  נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׂשררה
,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול הּוא - ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשמים

ּתנּועה  אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָסימן
מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. הּדעת הרחבת ְְְְִִֶַַַַַַָָֻׁשל
את  להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאּדרּבה:
ּתתקּים  ׁשהּגדּלה לכ הּכלי ּגם וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמֹו

ְָּבידֹו.

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤
:ìàøNé-ìk̈¦§¨¥«

(åî)øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ì:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîL ¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑ עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ƒ¿«¿∆ְִִֵֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻואזניו
מ) וׂשים (יחזקאל ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָ"ּבן

ּתבנית  ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלּב

אדם  צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבית,
ּדברי  – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָׁשּיהיּו

ּבׂשערה  הּתלּוין ּכהררין ׁשהן עלֿאחתֿ,ìּתֹורה, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
.ּכּמהֿוכּמה  ְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãg"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

ולב, אזנים עינים ּביחזקאל: הּכתּוב מּסדר מׁשּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרׁש"י
ּבנֹוגע  מדּבר רׁש"י ּבפירּוׁש ּכי - ואזנים לב עינים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻוכֹותב:
ׁשהענין  לעֹולמֹות, ּבנֹוגע מדּבר ּביחזקאל ואילּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּתֹורה.

ּבית־הּמקּדׁש: הּוא ׁשּבֹו נעלה ְֲִֵֵֶֶַַַָהּיֹותר
ׁשּקדם  והינּו, ונׁשמע". "נעׂשה הּוא הּסדר - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּתֹורה
קדם  להיֹות ׁשּמּוכרחת ּכפׁשּוטּה, ׁשמיעה (לא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּׁשמיעה
ׁשּפירּוׁשּה ׁשמיעה) אּלא ּלעׂשֹות, מה לדעת ּכדי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעׂשּיה,
ולכן  עֹול. קּבלת ּד'נעׂשה', הענין להיֹות צרי והּׂשגה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהבנה
ׁשמיעה, - אזנים ואחר־ּכ עֹול, קּבלת - לב הּוא: ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסדר

והּׂשגה. ְֲַָָָָהבנה
הראּיה  ענין להיֹות צרי לכל־לראׁש יֹותר: ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹּובפרטּיּות
ענין  ּבא ּולאחרי־זה אמּונה; החכמה, ענין ׁשהּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(עינים),

(אזנים). הּׁשמיעה ענין ּבא ואחר־ּכ (לב), עֹול' ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָה'קּבלת
להיֹות  צרי ׁשּלכל־לראׁש הּוא הּסדר - ּבעֹולמֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹאבל
(ּבינה), ואזנים (חכמה) עינים חכמה־ּובינה, ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָהענין
"לב  - הּלב הרּגׁש עם ׁשּקׁשּור הּדעת, ענין ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָואחר־ּכ
ועד  ׁשייפין", לכל ּפליג "לּבא הּנה ּולאחרי־זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלדעת";
ּבׁשלמּות, הּבנין) ימי ׁשבעת (על־ידי הּבית ּבנין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּנעׂשה
העלּיה  ּתכלית ׁשהּוא ּבית־הּמקּדׁש, ׁשל ענינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ּכּנ"ל. ֶַַָָׁשּבעֹולם,
ּבּתֹורה, ׁשהּוא ּכפי הענין יׁשנֹו ׁשּתחלה - הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסדר

ּבעֹולם, ּגם נמׁש ואחר־ּכ אֹומר", הּוא "וכן רׁש"י ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּובלׁשֹון
לבית־הּמקּדׁש. ְְְִֵֵַַָּבנֹוגע

הּתלּוין  "ּכהררין הם ּתֹורה" ׁש"ּדברי הענין את ּגם לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ׁשהּתֹורה  לאחרי ׁשּגם - ּתֹורה' ׁשל 'יינּה על־ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבׂשערה"
היא  הרי הּגׁשמי, הּזה לעֹולם ׁשּבאה עד כּו' וירדה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנסעה

הררין ענין וזהּו למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ּבׂשערה,למּטה הּתלּויין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
למּטה, ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו ּבׂשערה, ׁשּתלּויין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאף־על־ּפי

למעלה. ׁשהם ּכפי "הררין", נׁשאר זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָהרי
האדם: ּבעבֹודת ּבזה ְְֲִֶַַָָָָָָוהענין

הּצדי"ק, מּׁשנֹות אדמּו"ר מו"ח כ"ק ׁשל הּׂשיחה ְְְִִִֶַַַָָָידּועה
ׁשּמׁשה  ּומבאר, לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אֹודֹות מדּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּה
אבל  נפלא, מׂשּכיל והיה ּדאצילּות, חכמה מדרגת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָהּוא

"עֹובד". ּכמֹו יׂשראל ּבני עם ּדּבּורֹו היה ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָאף־על־ּפי־כן
ׁשּמּצד  - ווארט") ּפלא'דיקער ("א נפלא ּדבר ׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ[ואֹומר
ּדאצילּות, חכמה מדרגת על מׁשה ּבמדרגת יתרֹון יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹזה
מקנאה  ּדאצילּות חכמה הּנה זֹו, מעלה ׁשּמּצד ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומּובן,

ְֶֹּבמׁשה!].
"ערנסטע  לדּבר מׁשה התחיל ׁשנה ארּבעים ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוזהּו

לבבכם". "ׂשימּו יׂשראל לבני ואמר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָרייד",
מּצד  - מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם להיֹות צרי זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוענין
יהיה  הּיראה ענין ׁשּגם ׁשּפֹועלת ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבחינת

iÓ‚˙Ù‡מה  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»»ƒ¿»«»
:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈

„Èמו  ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È Ôe„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ ‡‡¬»«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈa¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

:‡„‰»»

minkg izty
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ּבּתניא. ּכמבאר זּוטרתי", "מיּלתא ְְְְְִִֶַַַָָָָֹאצלֹו

עם  ּגם לעסק עליו לפעל צרי לבבכם" ּד"ׂשימּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹוהענין
ּכמאמר  ּבניכם", את ּתצּוּום "אׁשר הּכתּוב: ּכהמׁש - ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּזּולת
וזֹוהי  הּתלמידים"; אּלּו - לבני "וׁשּננּתם ז"ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָרּבֹותינּו
חסר  ואם לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אצלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוכחה

ּבעצמֹו. החּסרֹון על הֹוכחה זֹו הרי הּזּולת, עם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבפעּולה
ועד  וגֹו'", ימים ּתאריכּו הּזה "ּובּדבר הּכתּוב: ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּוכסּיּום
אפילּו הּוא הּירּוׁשה ׁשענין יׂשראל, ארץ ירּוׁשת - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ"לרׁשּתּה"
ּבביאת  הפסק", לּה ׁש"אין ּובאפן יֹומֹו, ּבן ּתינֹוק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹאצל

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח
ואחד, אחד לכל מכּון - לבבכם" "ׂשימּו ּבענין לעיל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהאמּור

ׁשּנאמר  ענין זה ׁשאין והינּו, מּמׁש, ּבפֹועל ׁשּיבא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובכדי
מׁשה  ׁשאמרֹו העיקר) ׁשּזהּו (אף־על־ּפי ּבלבד ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וצרי הּזמּנים, לכל ׁשּנֹוגע ענין זהּו אּלא ּדֹורֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאנׁשי

ואחד. אחד ּבכל ּבפעל ְְְְִֶֶַָָָֹלהיֹות
האברים, חמׁשת על 'ּבעל־הּבית' אחד ּכל נעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָועל־ידי־זה

ּד"ּתמ  ּומּצב ּבמעמד ׁשּנעׂשה ועד וכּו', אזנים ים עינים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבגׁשמּיּות  הּנכֹונה, ּבריאּות ּומּתֹו ,"אלקי ה' עם ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָֹּתהיה

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ְְְְְִִִֶֶַַָּוברּוחנּיּות,
האמּתי  לּטֹוב אל ועד ("אריינטאנצן") ריקּוד מּתֹו ׁשּבאים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּגאּולה

(æî)øácáe íëéiç àeä-ék íkî àeä ÷ø øáã-àì ékÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½¦−©¥¤®©¨¨´
íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz äfä©¤À©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯
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ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, הּוא ,îיגעים "ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאם  ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: ּדבר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּייכם".

ׂשכר  מּתן ּבֹו ׁשאין אמרּוðּתדרׁשּנּו ׁשּכן ל ּתדע , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לו)חז"ל: ּתמנע,(בראשית לֹוטן היתה "ואחֹות ותמנע ְְְְֲִִַַַַָָָָ

לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפילגׁש
לּמה? וכלּֿכ ּפילגׁשֹו', ואהיה הלואי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָלאּׁשה,
ּומלכים  ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע

ּבזרעֹו ליּדבק .ñמתאּוים ְְְִִִֵַַָ
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ימים ּתאריכּו הּזה מז)ּובּדבר ּבּמבֹואֹות (לב, מהּל היה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
קֹורא  היה אם . . ׁשמע קריאת יקרא לא ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻהּמטּנפֹות
ּתאריכּו הּזה ּובּדבר אֹומר הּכתּוב עליו . . ּפֹוסק ֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּובא,

ב)ימים כד, ּבּפסּוק.(ברכות זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
והתחּלקּות  הסּברה - רּבּוי ענינֹו ּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָויׁש

לבבכם  ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָלפרטים.
אבל  הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), לׁשֹון הּדברים", ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָלכל
הפסקה  אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז מחלטת, ׁשלילה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלא
הּדּבּור  את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן הּדּבּור. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבאמצע

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ
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הּזה ּבׁשל  הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות נאמר ":ׁשה ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ז)ּבנח  ּבמראית "ּבעצם(שם וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל ְְְְִִֵֶֶָָאֹורֹו
אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ,ְְִִִִִֵַַָָָוכ

ּכּׁשילין  נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּכנס
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר הּתבה'. את ּומבּקעין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻוקרדּמֹות
ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא:

נאמר: ּבמצרים וימחה'. יבא למחֹות , יב)ּכח (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֹ
מצרּיים  ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"ּבעצם
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אנּו אין ּבהם, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵֶַָָָָָאֹומרים:
נֹוטלין  אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם ְְִִִֵֶַָָָָֹמּניחין
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר להם'. והֹורגין זין ּוכלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפֹות
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָהּוא:
מׁשה  ׁשל ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹּכח
יׂשראל  ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר:

אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומרים:
לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּניחין
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעלה
'הריני  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. ֲִִִֵַַַָָָמּניחין

וכּו'' הּיֹום ּבחצי .òמכניסֹו ְְֲִִַַַ
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היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
ּכפי  רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבנפׁשֹו
הּיהּודי  אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשמסּביר
ואקּים  ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלטעֹון:
ּתהיה  ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹמצֹות,
ּכלל  קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ּכ ּכדי עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבהעלם,

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחס־וׁשלֹום,
ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּתׁשּובה

" ׁשל הענין מׁשקעת ּבעצם מתהּוה ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ההסּתרה עבֹודה ּכאן את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקּימת
רק  הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז הּיהּודי, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעצמּיּותֹו
ּבחינת  על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהכנה
מׁשה  ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ּומּגאּלה ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמׁשה

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל ֲִֵֵַהּוא
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לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽוידּבר
. . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבׁשלׁשה

נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ובפירוש ּבמצרים מח. (לב, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָֹ
.רש"י)

נח  את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹוצרי
יׂשראל  מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמּלהּכנס
מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל מארצם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹלצאת

ּבכחם? ׁשאינֹו ְֵֶָָָֹּדבר
העברים  הר אל עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹויׁש
יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּזה,

ּבעל  ּתלּויה ימיו ׁשּמיתתֹו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּוׁשנֹותיו,

ה ּגזרה. סיחון ּתתּבּטל ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה (ועל־דרך ְְִֵֵַַָ
הנדר) שהותר משה חשב .ועוג,

"dGd mFi" ± l`xUi ipaC mEITd mvr¤¤©¦¦§¥¦§¨¥©¤

לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' מח)וידּבר (לב, ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽ
אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
מּׁשּום  הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאף
הּצּבּור  ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא מׁשה ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמיתת

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל א)יכֹולה יח, השנה .(ראש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ
הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהּטעם
הּזה" ּד"הּיֹום הּזה", הּיֹום "ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָמרּמז

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם נֹוגע מׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפטירת
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות היה (מגלה מׁשה אּלּו , ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

יכֹולה  היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמכניס
ׁשל  ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,אחר־ּכ ּגלּות ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלהיֹות
ּבני  על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ"ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אל  "עלה להיֹות צרי היה זה ּומּטעם חס־וׁשלֹום, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

העברים". ֲִַָָהר

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

„Èמט  B·„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»

minkg izty

(gn)òdpFn Fpi` dOle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨¥¤
,mdxa` iAB xn`pC 'dGd mFId mvrA'§¤¤©©¤§¤¡©©¥©§¨¨
lFOp dGd mFId mvrA' aizkC¦§¦§¤¤©©¤¦
dliNA `le mFIA i"Wx WxitE ,'mdxa ©̀§¨¨¥¥©¦©§Ÿ©©§¨

`dC xnFl Wie .'eke `xiizp `le§Ÿ¦§¨¥§¥©§¨
'dGd mFId mvrA' mdxa` iAB aizkC¦§¦©¥©§¨¨§¤¤©©¤
`z`C i"Wx WxiRW FnM xninl `Mi ¦̀¨§¥©§¤¥¥©¦§¨¨

okl ,lFOp deEhvPW mFiaC opirEnW`l§©§¦©¦§¤¦§©¨¦¨¥
dWlW `N` i"Wx hwp `lŸ¨©©¦¤¨§¨

:zFnFwnhn dxez §



סי epif`d zyxt - al - ixyz '` ycew zayl inei xeriy

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְִָָ

אֹותּה וחמדּת אהרן ôׁשראית את מׁשה ׁשהפׁשיט , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לאלעז  והלּביׁשֹו ראׁשֹון ׁשליׁשי,ּבגד וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

עלה  אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹוראה

'ּפׁשט  ּופׁשט. !'ידי 'ּפׁשט ועלה. ְְְִֶַַָָָָָֹֹלּמּטה'!
!'ּפי 'קמץ ועצם. !'עיני 'עצם ּופׁשט. !'ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹרגלי
ׁשּמת  מי אׁשרי מׁשה: אמר לֹו. והל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקמץ,

זֹו .ּבמיתה ְִָ

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìò©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ö.ÏÚּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«

È˙B‡ ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם ¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ
לכם: כ)אמרּתי והם (במדבר הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ונתן  עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָֻהּכּוהּו,

ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ּבלא ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו
ולא  לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיׂשראל
אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין זכה אם ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻלפרענּות,

ּכלֿׁשּכן'? לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ .לֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(áð)àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„‚pÓ Èk∑ מרחֹוק÷.'B‚Â ‰‡¯z∑ לא אם ּכי ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִִֹ
ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, ø.‡Ïּתראּנה ‰nLÂ ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ¿»»…

‡B·˙∑ אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי ּכי »ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָ
ּוראה': 'עלה :ְְֲֵֵל

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

Lk˙‡Âנ  ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡¯eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡¯eË ¯B‰· CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

Ï‡¯NÈנא  Èa B‚a È¯ÓÈÓa Ôez¯˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
Ù :Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù

minkg izty

(p)ôoxd` zn xW`M' ok `l m`C§¦Ÿ¥©£¤¥©£Ÿ
FCal `Ed `l `lde ,Dil dOl 'Lig`̈¦¨¨¥©£ŸŸ§©

:zn`p dxez ¥
(`p)ömYlrn xW` lr' ,opiqxB ikd̈¦¨§¦©©£¤§©§¤

`Ed oke ,iA lFrnl mYnxB ,'iA¦§©§¤¦§¦§¥
mY` ,WExitE ,miwiIEcn mixtqA¦§¨¦§¨¦¥©¤
'd iR z` mixnn EidIX dnl mYnxB§©§¤§©¤¦§©§¦¤¦
`N` ,Elrn oxd`e dWOW `l ,'ekeŸ¤¤§©£Ÿ¨£¤¨

KExA WFcTdA lFrnl l`xUil EnxBW¤¨§§¦§¨¥¦§§©¨¨
:`Edap dxez

(ap)÷cbp' FnM WxtY `NW iwER`l§©¥¤Ÿ§¨¥§¤¤
m`C ,xd lW Fgxfnl FWExiRW 'xdd̈¨¤¥§¦§¨¤¨§¦
d`xi m` dWnl DPin `wtp i`n oM¥©¨§¨¦¨§¤¦¦§¤

:zFgEx x`Xn F` gxfn cSn ux`dø ¨¨¤¦©¦§¨¦§¨
dOl '`Faz `l dOWe' ,xnFl FpFvx§©§¨¨Ÿ¨¨¨
m` iM i`Xx `l m` i`CeaC ,Dil¥¦§©©¦Ÿ©©¦¦

okl ,`ai `l i`CeA wFgxn zF`xl¦§¥¨§©©Ÿ¨Ÿ¨¥
i`w lirlC` xnFlM ,'ek 'm` iM' WxiR¥¥¦¦§©©¦§¥¨¥
,'ebe mixard xd l` dlr' aizkC dO ©̀©¦§¦£¥¤©¨£¨¦
m` oM m`e '`Faz `l dOW' iM ,dOle§¨¨¦¨¨Ÿ¨§¦¥¦
xn`Y m`e .izni` eiWkr dP`xY `lŸ¦§¤¨©§¨¥¨©§¦Ÿ©
iYrcie WxiR okl ,dfl WWFg ipi ¥̀¦¥¨¤¨¥¥¥§¨©§¦

:'eke
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yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
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äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôä

á-à ÷øô à ìàåîù

ààíéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−

-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî¥©´¤§¨®¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤

:éúøôà óeö-ïá eçz-ïa àeäéìàáézL Bìå ¡¦²¤¬Ÿ¤−¤§¨¦«§¸§¥´

éäéå äpðt úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð̈¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−§¦¨®©§¦³

:íéãìé ïéà äpçìe íéãìé äpðôìâäìrå ¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈¥¬§¨¦«§¨¨Á

äîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä̈¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨

íLå äìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ§º̈

:ýåýéì íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðá éðL§¥´§¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−©«Ÿ̈«

ãBzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéå©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º¦§¦¨´¦§À

:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìeääpç-úà ék íétà úçà äðî ïzé äpçìe §¨¨¤²¨§¤−¨¨«§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−©¨®¦¦³¤©¨¸

:dîçø øâñ ýåýéå áäàådîrøä øeára ñrk-íb dúøö äzñrëå ¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«§¦£©³¨¨¨¨¸©©½©©£−©§¦¨®

:dîçø ãra ýåýé øâñ-ékæäkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écî äðLá äðL äNré ïëå ¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹¨¨´§¨À̈¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−

:ìëàú àìåçàBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáú äîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå §¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³

:íéða äøNrî Cì áBè éëðàèå äúL éøçàå äìLá äìëà éøçà äpç í÷zåáLé ïäkä éìr ¨Ÿ¦¸´½̈¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸

:ýåýé ìëéä úæeæî-ìr àqkä-ìré:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzå Lôð úøî àéäåàéøãð øczå ©©¦¥½©§©−¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤

äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe Eúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé øîàzå©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬

:BLàø-ìr äìré-àì äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe íéLðà òøæ Eúîàìáéäúaøä ék äéäå ©£¨§−¤´©£¨¦®§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈Ÿ©£¤¬©Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈

mixn zxhrmixn zxhr
àíéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå,eéä úBîø ézLíéôBö,íéôBö úçtLnî ©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦§¥¨¨¦−¦¦§©©¦

íéàéáðíéøôà øäîäéä éåìàeäéìà-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe §¦¦¥©´¤§®̈¦¥¦¨¨§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤¡¦²
éúøôà óeö-ïá eçz-ïaíéøôà øäî äéä óeö íb:áíéLð ézL Bìå ¤¬Ÿ¤−¤§¨¦«©¨¨¥©¤§©¦§¸§¥´¨¦½

ïéà äpçìe íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä íLå äpç úçà íL¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−§¦®̈©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈¥¬
:íéãìéâàeää Léàä äìrå §¨¦«§¨¨Á¨¦̧©³

äîéîé íéîiî Bøérîì äðMîäðL ¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨¦¨¨§¨¨

úBçzLäì'ä éðôì ìltúäìçaæìå §¦§©£¯§¦§©¥¦§¥§¦§²Ÿ©
äâéâç éîìLå äçîN éîìL íLýåýéì ¨©§¥¦§¨§©§¥£¦¨©«Ÿ̈¬

-éðá éðL íLå äìLa úBàáö§¨−§¦®Ÿ§º̈§¥´§¥
íéðäk ñçðôe éðôç éìrépâñ ¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−§©¥

äpäkäýåýéìLnL íäéáà éìò ék ©§ª¨©«Ÿ̈«¦¥¦£¦¤¦¥

äìBãb äpäëa:ãíBiä éäéåìL ¦§ª¨§¨©§¦´©½¤

åéúBðaø÷ úàáäïúðå äð÷ìà çaæiå £¨©¨§§¨©¦§©−¤§¨®̈§¨©º
äéða-ìëìe BzLà äpðôì¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨

úBðî äéúBðáeíéîìMä çáfî: §¤−¨¨«¦¤©©§¨¦

äïzé äpçìeúçà äðîúãçeéî §©¾̈¦¥²¨¨¬©©−§¤¤

éôéaíétàøáña ìa÷úäì äéeàøä §Ÿ¦©®̈¦¨§¨§¦§©¥§¥¤

úBôé íéðtáäà äpç-úà ék ¨¦¨¦³¤©¨¸¨¥½
:dîçø øâñ ýåýéååäzñrëå ©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«§¦£©³¨

äðéðtdúøöãçà Léàì íéLð ézL) §¦¨¨¨¨¸§¥¨¦¥¦¤¨

(úBøö äðàøwzñrk-íbíéîòt ¦¨¤¨¨©©½©§¨¦

úBaøøeáraäpç äéäzL éãëa ©©£−¦§¥¤¦§¤©¨

dîrøääôeö÷e äôeòæøâñ-ék ©§¦®̈§¨§¨¦¨©¬
ãra ýåýéãâðk:dîçøæïëå §Ÿ̈−§©¬§¤¤©§¨«§¥̧

äNréäð÷ìàäðLá äðLdì ïúBð ©£¤¹¤§¨¨¨¨´§¨À̈¥¨

dáaçnL dúBàøäì øçáeî ÷ìçécîïîæ ìëaïk ýåýé úéáa dúìréôì ¥¤§¨§©§¨¤§©§¨¦¥³§¨§©£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−§¦

dì äàøî dìòaL äaçäpñrëzäðéðtäkázåäpç:ìëàú àìå ¦¨¤©£¨©§¤¨©§¦¤®¨§¦¨©¦§¤−©¨§¬ŸŸ©«
çéìëàú àì äîìå ékáú äîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½

éëðà àBìä Cááì òøé äîìåéìà éúáäàCCì áBèïâîìe øæòì íb §−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸©£¨¦¥©¦´½̈©§¥¤§¨¥

:íéða äøNrîèäpç í÷zå ¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈
äìëà éøçàèòîäìLáúBéçäì ©£¥²¨§¨¬§©§¦−Ÿ§©£

Lôpä úàå äúL éøçàåéìr ¤©¤¤§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´
úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−

:ýåýé ìëéäéLôð úøî àéäå ¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©®̈¤
dì äøî dLôð äúéä ,ìltúäì dàBáa§¨§¦§©¥¨§¨©§¨¨¨¨

ãàîaäëáe ýåýé-ìr ìltúzå ¦§Ÿ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ
:äkáúàéøîàzå øãð øczå ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À

äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´
Eúîà éðraøòöa äpòî éðàM äîa ¨¢¦´£¨¤À§©¤£¦§ª¨§©©

Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½
íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå§¨©¨¬©£¨§−¤´©£¨¦®

ì áeLç òøæ äéäiL'ä éðôì úøL ¤¦§¤¤©¨§¨¥¦§¥

åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈
äøBîeøòúåBLàø-ìr äìré-àì −̈§©©Ÿ©£¤¬©Ÿ«

'äì Lã÷å øéæð äéäé ék:áéék äéäå ¦¦§¤¨¦§Ÿ¤©§¨¨¸¦´
ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®

íéLãwä éLã÷ éðôìøîL éìrå ¦§¥¨§¥©¢¨¦§¥¦−Ÿ¥¬



סג

:äét-úà øîL éìrå ýåýé éðôì ìltúäì§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨

âéäéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî àéä äpçå§©À̈¦ µ§©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨

ì éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp:äøkL ¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«

ãééøéñä ïéøkzLz éúî-ãr éìr äéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦

ðéé-úàéìrî C:Cåèàì øîàzå äpç ïrzå ¤¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ

àì øëLå ïééå éëðà çeø-úL÷ äMà éðãà£Ÿ¦½¦¨³§©¸©̧¨½Ÿ¦§©¬¦§¥−̈´Ÿ

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúLæè-ìà ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«©

áøî-ék ìriìa-úa éðôì Eúîà-úà ïzz¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−©§¦¨®©¦¥¬Ÿ

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéNæééìr ïriå ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨©©©̄¥¦²

ì éëì øîàiå-úà ïzé ìûøNé éýìûå íBìL ©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸¤

:Bnrî zìàL øLà CúìLçéàöîz øîàzå ¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯

éðéra ïç EúçôLdkøãì äMàä Cìzå E ¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸

:ãBr dì-eéä-àì äéðôe ìëàzåèéeîkLiå ©Ÿ©½¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´

-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤

BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa¥−̈¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½

:ýåýé äøkæiåëøäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©

ék ìàeîL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå äpç©−̈©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬

:åézìàL ýåýéîàëçáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå ¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©

:Bøãð-úàå íéîiäáëéðt-úà äàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr àì äpçå ©¨¦−§¤¦§«§©−̈´Ÿ¨¨®¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸¤§¥´

ýåýé:íìBò-ãr íL áLéåâëéðéra áBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiåCà Búà Cìîb-ãr éáL C §Ÿ̈½§¨¬©−̈©¨«©´Ÿ¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½©²

:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úà ýåýé í÷éãëezìîb øLàk dnr eäìrzå ¥̈¬§Ÿ̈−¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À

ìL íéøôa:ørð ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå çî÷ úçà äôéàå äLäëøtä-úà eèçLiå §¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©©¦§£−¤©¨®

:éìr-ìà ørpä-úà eàáiååëäæa äënr úávpä äMàä éðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå ©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½

:ýåýé-ìà ìltúäìæë:Bnrî ézìàL øLà éúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà §¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©®̈§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦¥¦«

çëéëðà íâå:ýåýéì íL eçzLiå ýåýéì ìeàL àeä äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä §©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®©¦§©¬−̈©Ÿ̈«

mixn zxhrmixn zxhr
äét-úàì ïézîî äéääéøácî òBîL:âéìáàúøaãî àéä äpçå ¤¦«¨¨¨©§¦¦§©¦§¨¤¨£¨§©À̈¦ µ§©¤´¤
daì-ìrLçìaäáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷øáLç ©¦½̈§©©©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¨©

dúBàì éìräøkLLçìa ìltúäì íéìéâø eéä àlL:ãééìr äéìà øîàiå ¨¥¦−§¦Ÿ̈«¤Ÿ¨§¦¦§¦§©¥§©©©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½
ïéøkzLz éúî-ãrìå ìltúäì øeñà øBkL ék,ïëì ,Lc÷na úBäLéøéñä ©¨©−¦§©¨¦®¦¦¨§¦§©¥§¦§©¦§¨¨¥¨¦¬¦

ðéé-úàéìrî CCìà éàBáz Ck øçàå ¤¥¥−¥¨¨«¦§©©¨¨¦¤

ìà éLc÷î:åèøîàzå äpç ïrzå ¦§§¥¥©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸
éðãà àì,øácä ïë àìäMà ´Ÿ£Ÿ¦½Ÿ¥©¨¨¦¨³

éëðà çeø-úL÷,äâàãe äøvî §©¸©̧¨½Ÿ¦¦¨¨§¨¨

ìltúäì äpä éúàa úòcîeøëLå ïééå ¦©©¨¦¥¨§¦§©¥§©¬¦§¥−̈
éLôð-úà CtLàå éúéúL àì́Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−

ýåýé éðôììB÷ íéøäì él äîe ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§¨¦

úìefì òéîLäì:æè-úà ïzz-ìà §©§¦©©¨©¦¥¸¤
éðôì EúîàBîk 'äìriìa-úa £¨´§½¦§¥−§©§¦®̈©

'ä úéáì äøBkL àBáìéçéN áøî-ék ¨¦¨§¥¦¥¬Ÿ¦¦²
éñrëåéúBà úñòëî éúøvLézøac §©§¦−¤¨¨¦©§¤¤¦¦©¬§¦

äpä-ãräfä ïîfä ãò:æééìr ïriå ©¥«¨©©§©©¤©©©̄¥¦²
ì éëì øîàiåéýìûå íBìL ©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´

CúìL-úà ïzé ìûøNéúà àlîé ¦§¨¥À¦¥¸¤¥´¨¥½§©¥¤

CúLwa:Bnrî zìàL øLà ©¨¨¥£¤¬¨©−§§¥¦«
çéïç EúçôL àöîz øîàzå©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−

éðéraEíéîçø äéìò LwáìCìzå §¥¤®§©¥¨¤¨©£¦©¥̧¤
dkøãì äMàädúéáì dì äëìä ¨¦¨³§©§¨¸¨§¨¨§¥¨

äéðôe ìëàzåíéòøädì-eéä-àì ©Ÿ©½¨¤¬¨¨¨¦Ÿ¨−̈
:ãBrèéeåçzLiå ø÷aá eîkLiå «©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸

-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤
äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa¥−̈¨¨®̈¨©¥³©¤§¨¨¸
ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«
äáBèì åéðôì dðBøëæ äìò: ¨¨¦§¨§¨¨§¨

ëøäzå íéîiä úBô÷úì éäéå©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©
äpçéwä úòìïBéøää éîé íeìLz ó ©−̈§¥¦¦©§§¥©¥¨

BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸
ék ìàeîLäøîàýåýéî §¥½¦¬¨§¨¥Ÿ̈−

:åézìàLàëBúiìò úò àaLk §¦§¦«§¤¨¥£¦¨

íéîiä çáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©©¨¦−
Bøãð-úàåäðL ìëa çBaæì ìéâø äéäL:áëäúìr àì äpçåàéää äðMa §¤¦§«¤¨¨¨¦¦§©§¨¨¨§©−̈´Ÿ¨®̈¨©¨¨©¦

dLéàì äøîà-ékéúéaî æeæà àìørpä ìîbé ãr24 àeä Bú÷éðé íìLz ¦¨§¨´§¦À̈Ÿ¨¦¥¦©´¦¨¥³©©̧©¸¦§©§¦¨

Bìîbä éøçàå ,Lãçåéúàáäå'ä úéa ìà BúBà íbýåýé éðt-úà äàøðå Ÿ¤§©£¥¦¨§©£¦Ÿ¦À©¤¥§¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½
øòpä ìò Bì úBãBäìe åéðôì úBåçzLäì§¦§©£§¨¨§©©©©

ãleiäíìBò-ãr íL áLéåàìå ©¨§¨¬©−̈©¨«§Ÿ

Búéáì ãBò áeLé:âëdì øîàiå ¨§¥©Ÿ́¤¨Á
áBhä éNr dLéà äð÷ìà¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´

éðéraCéNò Cöôç éôk-ãr éáL §¥©À¦§¦¤§¥£¦§¦¸©
Búà Cìîb-úà ýåýé í÷é Cà ¨§¥´Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−¤

Bøácíi÷úiL ïôàä äæa ïaä äéçiL §¨®¤¦§¤©¥§¤¨Ÿ¤¤¦§©¥

äpç äøãpM äî BaäMàä áLzå ©¤¨§¨©¨©¥³¤¨¦¨¸
:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«

ãëezìîb øLàk dnr eäìrzå©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À
ìL íéøôaäL'äì çBaæìäôéàå §¨¦³§Ÿ¨¸¦§©©§¥¨̧

çî÷ úçàúBçðîìïéé ìáðå ©©¬¤̧©¸¦§¨§¥´¤©½¦
íéëñðìeäàázåøòpä úà-úéá ¦§¨¦©§¦¥¬¤©©©¥

ørð ørpäå BìL ýåýéCøå ïè÷: §Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©¨¨§©

äëøtä-úà eèçLiåïBLàøä ©¦§£−¤©®̈¨¦

éìr-ìà ørpä-úà eàáiåBúBàøäì ©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«§©§

Búlôz äìa÷úpL:åëéa øîàzå ¤¦§©§¨§¦¨©¸Ÿ¤¸¦´
éðãàãìiä úà ç÷å úàæ éúìàL àlî £Ÿ¦½©¥§¥¨¦Ÿ§©¤©¤¤

éðéò íéNå ,äfäåéìò EELôð éç ©¤§¦¥¤¨¨¥¬©§§−
éðãàòéaLäå,BLôð éiça ezéðà £Ÿ¦®§¦§¦©§©¥©§£¦´

úávpä äMàäät ézãîò øLà ¨¦À̈©¦¤³¤£¤¨©§¦Ÿ

äæa äënrät áLBé äzà íb EúBéäa ¦§¨¸¨¤½¦§§©©¨¥Ÿ

:ýåýé-ìà ìltúäìæë-ìàøeáòa §¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©£

ýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä©©¬©©¤−¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬
ézìàL øLà éúìàL-úà éì¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦

:Bnrîçëíâåézøãð älôzä úòa ¥¦«§©´§¥©§¦¨¨©§¦

ék-ìk ýåýéì eäézìàLä éëðà ¦¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨
äéä øLà íéîiääéäé øLà ïîæ ìk ©¨¦¸£¤´¨½̈¨§©£¤¦§¤



סד

áàýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©«Ÿ̈½

ék éáéBà-ìr ét áçø ýåýéa éðø÷ äîø̈¬¨©§¦−©«Ÿ̈®¨³©¦̧©´§©½¦¬

:EúreLéa ézçîNá-ék ýåýék LBã÷-ïéà ¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©«Ÿ̈−¦

:eðéäìàk øeö ïéàå Ezìa ïéàâeaøz-ìà ¥´¦§¤®§¥¬−¥Ÿ¥«©©§³

ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãú§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòcãíéøab úL÷ ¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−

:ìéç eøæà íéìLëðå íézçäíçla íéráN ©¦®§¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸

äráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈

:äììîà íéða úaøååäiçîe úéîî ýåýé §©©¬¨¦−ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®

:ìriå ìBàL ãéøBîæ:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBî ýåýéçíé÷î ¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−¦´©«£¦®©§¦−©§¥«¥¦̧

íìçðé ãBáë àqëå íéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½§¦¥¬¨−©§¦¥®
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:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«



עי mildz

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc oiaexir(iriax meil)

ïðúc àä(my),ì Ceîqä áBè íBé øîBà øæòéìà éaøäéðôlî ïéa úaL ¨¦§©©¦¡¦¤¤¥©¨§©¨¥¦§¨¤¨
,ïéáeøéò éðL íãà áøòî äéøçàlî ïéáemiitl` wgxna cg` gipne ¥¦§©£¤¨§¨¥¨¨§¥¥¦

z`vl el xeq` mei eze`ae ,oey`xd meid xear xird gxfnn dn`
meid xear xird axrnn dn` miitl` cg`e ,axrn cvl xirdn

c ,dywe ,ipydàkéìå íBé ãBòaî äéeàøä äãeòñ ïðéòa àäixd - ¨§¦¨§¨¨§¨¦§§¥¨
oey`xd meiay oeike ,mei ceran die`x dcerqd didzy jixv
ipyd meid ly aexirl ribdle axrnl xirdn z`vl leki epi`

edydlik`l el ie`x epi` ipyd meid ly eaexir ok m` ,my gp
.oey`xd meid seqa

:`xnbd zvxznóBñáe ïàëì änà íétìà óBña déì çpîc zøáñ éî¦¨§©§§©©¥§©§©¦©¨§¨§
ïàëì änà íétìàipy z` wigxny xaecny xeaq dz` m`d - ©§©¦©¨§¨

,xird iciv ipyn dn` miitl` oiaexird,àì`l`óBña déì çpîc Ÿ§©©¥§
ïàëì änà óìà óBñáe ïàëì änà óìàwgxzdl dvexy xaecn - ¤¤©¨§¨§¤¤©¨§¨

oiaexird z` wigxne ,dn` mitl` zyely minid ipya xirdn
cr dn` sl` jlil el xzed jkae cv lkl dn` sl` wx xirdn
ipy oia oi`y `vnpe ,aexird mewnn miitl` cere ,aexird
mewnl jlil oey`xd meia lekie ,dn` miitl`n xzei oiaexird

.ipyd aexird
iia` dywn .dax ycigy dpkd xeqi` lr zeywdl xfeg iia`

:daxlàlà`ed dclepy dvia oica ax ly enrhy jixack m` - ¤¨
,zayl aeh mein dpkd xeqi` meyn,äãeäé áø øîàc àäzay ¨§¨©©§¨

e ,dfl df mikenqd aeh meieåéìâøa áøéòlíBéd,ïBLàø,ezial aye ¥©§©§¨¦
,ipyd meia mb exir megzn z`vl dvexeéðL íBé åéìâøa áøòî- §¨¥§©§¨¥¦

oke ,ipyd meil dziay zepwl ick oey`xd meia aey zkll jixv
m`éðL íBéa úôa áøòî ,ïBLàø íBéa úôa áøéòaey axrl jixv ± ¥©§©§¦§¨¥§©§¥¦

e ,ipyd meid xear ztaì áBè íBiî ïéëî à÷ àäúaLixd - ¨¨¥¦¦§©¨
mein oikn `ed ,zayl dziay ziipw jxevl aeh meia ezkilda
izziay' xnel eilr eilbxa axrnyky meyn ,zayl aeh
.xzen recn ok m`e ,dpkd dyrnk zaygp ef dxin`e ,'inewna

:`xnbd zvxzndéì øîà,dax el uxiz -øîàå ìéæàc zøáñ éî ¨©¥¦¨§©§§¨¦§¨©
éãéîik ,edyn xne`e aeh meia jled `edy dz` xeaq ike ± ¦¦

`l` ,jk `l ,'inewna izziay' xnel jixv jzrcl÷éúLå ìéæàc§¨¦§¨¦
áéúéåepi`e ezziay dpew jkae ,dwizya mewna ayeie jledy - §¨¦

.aeh mein dpkd aygp zayl eaexir oi` okle ,xac xnel jixv
dwizya eilbxa axrn xn`y dax ixac m` zxxan `xnbd

:`xnbd zxne` .lkd ixacl exn`pïàîk,dax xaeq in enk ± §©
äúéáL ïéðB÷ ø÷ôä éöôç øîàc ,éøeð ïa ïðçBé éaøkxaeqy ± §©¦¨¨¤¦§¨©¤§¥¤§¥¦§¦¨

onwl(.dn)dpw ,el dkyge zay axra jxca oyiy mc`y
enk ,melk xn` `ly it lr s` ezrcn `ly enewna dziay
oiekzd `ly it lr s` mnewna dziay mipewy xwtd ivtg
axrl xyt`y gkene ,melk xn` `le dziay mdl zepwl mc`
dpew oyid oi`y minkg zrcl la` ,melk xnel ila eilbxa
eilbxa axrndy xn`p ,dziay mipew xwtd ivtg oi`e dziay

.'inewna izziay' xnel jixv
:`xnbd dgecïðaø àîéz eléôàzrcl mb mipekp dax ixac ± £¦¥¨©¨¨

y meyn ,minkgéøeð ïa ïðçBé éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò± ©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦¨¨¤¦
dpw `ly exn`e ixep oa opgei iax lr minkg ewlgp `l o`k cr

,dziayøîà éöî àìc ïLéa àlà,xnel leki epi`y oyia `weec - ¤¨§¨¥§Ÿ¨¥¨©
øîà éöî øîéîì éòa éàc øBòéða ìáàdvex m`y xr mc` la` ± £¨§¥§¦¨¥§¥©¨¥¨©

,xnel leki xneléîc øîàc ïàîk øîà àìc áb ìò óàlr s` - ©©©§Ÿ¨©§©§¨©¨¥
dpew xeripa xaecny o`k jkle ,xn` eli`k aygp xn` `ly it

.'inewna izziay' xne` epi` m` elit` dziay
oikn aygp epi` eilbxa axrndy xn`y dax lr dywn `xnbd

:wzeyy meyn zayl aeh mein,éiaàì ïéðç áø øa äaø déì øîà̈©¥©¨©©¨¦§©©¥
àéðúc àä øîì déì òéîL äåä éàef `ziixa rcei dax did eli` - ¦£¨§¦©¥§©¨§©§¨

,da epipyyíãà Cläé àìzayaeäãN óBñìickàéä äî òãéì Ÿ§©¥¨¨§¨¥¥©©¦
äëéøö,zay ixg`Ba àöBik §¦¨©¥
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המשך ביאור למט' עירובין ליום רביעי עמ' ב



עב

יום ראשון - כ"ד אלול
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח
ופרקים ע-עב

יום רביעי - כ"ז אלול
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד
ופרקים עט-פא

יום שני - כ"ה אלול
מפרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו
ופרקים עג-עה

יום חמישי - כ"ח אלול
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט
ופרקים פב-פד

יום שלישי - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק
ופרקים עו-עח

יום שישי - כ"ט אלול
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ
ופרקים פה-פז

שבת קודש - א' תשרי
 פרק כ 

מפרק א עד סוף פרק ט ופרקים פח-צ

שיעורי תהלים לשבוע ראש השנה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



עג lel` c"k oey`x mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ד ראשון יום
אגרת יז  ,dkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcearãñçä úcî Baìa øøBòî íãàäL- ¤¨¨¨§¥§¦¦©©¤¤
,cqge dwcv zeyrlåxxern -úeðîçø,ely -ìk ìò §©£¨©¨
íéîçøì íéëéøvädfÎiciÎlr xxern `ed -àúeøòúà" ©§¦¦§©£¦¦§¨¨

,"àìéòìczexxerzd - ¦§¥¨
,dlrnlåéìò øøBòì§¥¨¨

øB÷nî íéaø íéîçø©£¦©¦¦§
,íéîçøäzcn wx `l - ¨©£¦

xcqay mingxd
`idy ,zelylzydd
`l` ,dlabda mingx

nxewn,mingxd zcn
ila md mingxd myny
d"n wxta xkfpk ,dlabd
xtq ly oey`xd wlga
a`" `xwp dfy ,"`ipz"d
a`" `l) "mingxd
a`" m` ik "ongxd

ingxdm,mingxd xewn ,("
lr mingx mikynp myn

,mc`dBì òétLäì§©§¦©
,äfä íìBòa úBøtä©¥¨¨©¤
àaä íìBòì ïøwäå2. §©¤¤¨¨©¨

,owfd epax yxti oldl
mlera zexitd zrtydy
wx dpeekd oi` ,dfd

mb llek df `l` ,ipefne iig ipaa ,dfd mler ipipra drtydd
"dfd mler" `xwp df lky ,ocr ob ly zebydde zertydd
,xnelk .miznd ziigz onf `edy "`ad mler"l d`eeyda

d`eeyday zexnlynn dfd mlerlmler mya ocr ob `xwp
mler ly dceard (lr xky xezae) ixg` `a df oky ,"`ad

dfd3"`ad mler"l d`eeyda ixd la` ,`xwp ,digzd onf ly
mya ocr obe miipgexd zenlerd mb ,zelylzydd xcq lk
(zrk mb) zekiiyd zepigae mipipr mlek md ,oky ."dfd mler"
ly "`ad mler" eli`e ,(ielib oeyl `ed "dfd") dbyd ielibl

oldl xiaqiy itk ,dbyd ielibn dlrnl `ed ,digzd onf4.
úòtLpä äòtLä àéä ¯ "úBøtä" ,Leøt,zkynpe - ¥©¥¦©§¨¨©¦§©©

ähîì úëLîðå ,àeä-Ceøa íéiçä éiçå íéîçøä øB÷nî¦§¨©£¦§©¥©©¦¨§¦§¤¤§©¨
ìzLä úðéçáa ähî,'eë ähîì äìòîlî úBîìBòä úeìL ©¨¦§¦©¦§©§§¨¨¦§©§¨§©¨

dbixcnle mlerl zkynp `id xzei milrp dbixcne mlerny -
dbixcnle mlerl ,dbixcne mler eze`ne ,xzei mipezgz

,xzei cer mipezgzúLaìúnL ãò,drtydd -äfä íìBòa ©¤¦§©¤¤¨¨©¤
.'eë "éðBæîe éiç éðá"a éîLbädrtyd ly mipiprd lka - ©©§¦§¨¥©¥§¥

mipipra dhnl d`a drtyddy cre miipgexd mipipra mb
oli`d zexity myky ,"zexit" `xwp df lk ixd - miinyb
zexitd eli`e ,oli` eze` cinz `edy envr oli`d enk mpi`

,mlerl mlern drtydd dpzyn jk .mitlgzn¯ "ïøwä"å§©¤¤
áeúkL Bîk àeä5: §¤¨

,"ãàî Eúåöî äáçø"§¨¨¦§¨§§Ÿ
øîéîì déì éåäådid - §¨¥¥§¥©

,xnel eléúBöî"ì "EïBL ¦§¤§
íéaøyexitd itl - ©¦

`id dpeekdy ,heytd
odl oi`y ,llka zeevnl
xnel jixv did ,uw
,miax oeyl "jizevn"

ì íâå)Bðéà "äáçø" ïBL §©§§¨¨¥
;(ïáeîoeyld ,oky - ¨

,dlecb :`ed dfa libxd
,d`yip ,dnx ,daxàlà¤¨

,à÷éc "Eúåöî"- ¦§¨§©§¨
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ùã÷ä úøâà
ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
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א.18. יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם (פנימי)".ÂÚÂ„"ועטרותיהם כו' ונהנין ˘ËÈÏ"‡20.ענין) È·¯‰
" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות שלוÚ"ÎÂÒהעיר, גילוי -ÌÏÂÚ· העליון

שונה ענין עוד ויש שווה, המדינהÈ¯Ó‚Ïוהתחתון בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -‰ÂÂ˘· אינו אבל ,
דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל ˘ËÈÏ"‡:21.דומה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,כאן נוגע "שזה

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ד.22.ולא כא, בן 23.תהלים נחוניה ר' תפלת
ואילך). סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה כא.24.הקנה, ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ זה כי כאן "הובא

"ועמך בתה"מ וג "ע: תחה"מ ולמרות ÌÏÂÎמחילוקי וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",
"ועמך אומר כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר ÌÏÂÎשהוא

- ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו -בתחה"מ, ופשיטא מימיך. שואב שבין ‚Ï„Âעד החילוק
וכו'". (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים ה.26.זל"ז מ, ב.27.ישעי' עה, יב.28.ב"ב כח, ‡„ÂÓ"¯איוב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ˘ËÈÏ"‡:29."במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:סע"א קכא, משפטים "ראה
ובכ"מ". כו'. ג.30.והחכמה טו, צו לקו"ת גם וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות הגמול.31.ספר בשער



`lelעו d"k ipy mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïúlçz,"dlgz"ay xzeia dpeilrd dbixcnd -"ïôBña §¦¨¨§¨
,à÷åcdxivi xtqa aezkk -32yexit itk ,xacd zernyne ©§¨

zeciqgd33enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly "dlgz"dy ,
"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeia zepeilrd zebixcndseq"

"xzk"d zbixcna ,`wec
zelylzydn dlrnly
elit` dlrnl)
xzeia ddeabd dbixcndn
`idy ,zelylzyd ly
z`xwpd "dnkg"
`id `idy ,"ziy`x"
.(zelylzydd ziy`x

`wec okly ,inyb seba - `wec "oteqa" - ?ieliba cxei df okid
f` da dlbzz - diigzd onfa seba zyaeln didz dnypdyk
geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd zelbzdd
xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl ocr oba dnypd
oia lcad mey eiabl oi` ,zelylzydn dlrnl `edy oeeik ,df
ielib `ed lirl xen`ky ocr ob ly ielibd iabl - .sebl dnyp
oba dnypl ,sebl dnyp oia lcad miiw - zelylzyda cxeid

`ed ocrlekiseba dnypl eli`e ,zelbzdloi`leki `ed
ixnbl dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl ,j` .zelbzdl

lcad mey oi` ,zelylzydn,daxc` `l` - sebl dnyp oia
"ozlgz" (`vnp) "uerp" my `wec - "oteq" `edy ,`wec seba

,"xzk"d xe`.òãBpk ,"'eë älçz äáLçîa äNòî óBñ"å- §©£¤§©£¨¨§¦¨©©
adaygnae ,"daygnd seq"e "daygnd zlgz" mpyidyrn

" ixde - "dyrnd seq"e "dyrnd zlgz" mpyiseq"dyrn
zeiyrn zeevn ici lr ,okly ,daygnd zlgza `ed `wec
df ici lr - inyb seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec
ici lr o`k xne` `edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec

dwcv mya ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr34lry ,
ody zeiyrn zeevn ,oky ."xzk"d xe` mikiynn zeevn ici
zilkz - daygn ly "dlgz"a opid `wec od - "dyrn seq"
xaqen mipt lk lr .zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd
jnre") miwicvl ,oky ."yecw" miwicvl cizrl exn`i recn
`edy xe` dlbzie jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek
xe`d mr envrzi mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene yecw

."yecw" mnvr md okl - zelbzda mda didiyéà Cà©¦

øLôà35,Bæ äâøãîì òébäìxe`d z` zelbzda helwl - ¤§¨§©¦©§©§¥¨
,zenlerd lk aaeqdâéOäì ,älçz ïãò-ïâa àäiL ãò©¤§¥§©¥¤§¦¨§©¦
äàlò äîëç úðéça,dpeilr dnkg -] ('eël"v xWt`36:ìk §¦©¨§¨¦¨¨¤§¨¨

,déìéc àøeòL íeôk [ãç,ezbixcne exeriy itk cg` lk - ©§¦¨¦¥
x"enc` w"k ztqed)

:`"hilymewi f"g`le
dxez lh i"r - n"dgza

l"fgnk -37(äøBz ìè"å§©¨
,"eäiçîepinkgy itk - §©¥

wqerd lk" mixne` l"f
"ediign dxez lh dxeza
,miznd ziigza -

:`"hily x"enc` w"k ztqed)(y f"kg`leúBöé÷äå"àéä ©£¦¨¦
"'eë EçéNú38.ïéánì éãå ,zea` zkqna xaqend itky -39 §¦¤§©©¥¦

weqtd zlgzd oky ,`ad mler lr aqen df40jizn eigi" `id
zexe` lh ik" miiqn okn xg`le ,"xtr ipkey eppxe eviwd 'ebe
dxez xe` ,dxeza wqerd lk" `xnbd zyxec jk lry "jilh
ribdl ick ixd ."dxez lh" lr `id dpeekdyk ,"ediign
z` ieliba lawl elkeiy ,miznd ziigza didzy dbixcnl
dfÎiptl didz dnypdy gxkdd on ,"oinlr lk aaeq"d xe`d
,dzbixcnle dxeriyl m`zda "dpeilr dnkg" biyze ocrÎoba
"oinlr lk `lnn" zpigaa `id ocr oba dnypd zbydy zexnl
zpiga mb da xi`n ixd ,la` ,(lirl xaqenk) inipt xe` ,cala
,zednd zbydae zelbzda `ly ,"siwn" ly ote`a "xzk"d
,dnypa gek ozep df xac - "ze`ivnd zrici" ly ote`a `l`
zelbzda "aaeq"d xe`d z` lawl lkez diigzd onfay
"riwxc `zaizna ibltin `w" xn`na `aenk) zednd zbydae
oba dnypl xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz zyxt "dxez ihewl"a
`id dnypd zbydy ocrÎobay ,ixd ,("siwn" ly ote`a ocr
oipr ly zelbzdd my ,(inipt xe`) "oinlr lk `lnn" zpigaa
jeza jzxeze" ,inipt xe`e "oefn" ly oipr `idy "dxez"d

"irn41`l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,
dxi`nymbmitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl
oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwir didi

,zeevndmre iciÎlre"ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr
"e`id."jgiyz
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ùã÷ä úøâà
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéä
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ז'.32. משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו לב.34.המשך סימן לקמן פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מה "לכאורה
מחז"ל מובן אינו הנ"ל ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא מצות ·Ó"Îענין - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה

כמה  בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה).
ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כאן (שהזכיר שנים ענין ÂÚ„אלפי

-'ÒÂ˙:'ביÓ"‰Á˙שייך שזהו - מחייהו תורה שטל ע"י Ê‰)בא Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Â ב גם שיהי' תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל סוג
כפום ח"ע "בחי' „ÈÏÈ'בהשגת ‡¯ÂÚ˘ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - ‰È‡תחה"מ

דילי' שיעורא דכפום ח"ע (התורה, תשיחך" בבי'·‚"Ú(דוקא) שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒ הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:
כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא

האגרת‡Ê"Áורק בתחלת אבל מאד. מצותך לרחבה בי'‡ÔÈיבוא ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל  להזכיר הצדקה ‰¯Â·Á˙מקום שע"י
˘ËÈÏ"‡:36.דלמטה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."חד כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - כו' ‰Ú¯˙37."במקום

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ספל"ו לעיל ב. קיא, כתובות כב.38."ראה ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ט.41.ישעי' מ, תהלים



עז lel` f"kÎe"k iriaxÎiyily mei Ð giÎfi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ו שלישי יום
אגרת יזֿ יח  ,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êúåöî äáçø åäæå,ekw 'nr cr:'åë äçåðî

יום שלישיֿ רביעי כ "וֿ כ "ז אלול 

אלול  כ"ז רביעי יום
אגרת יח  ,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë çé,252 'nr cr.à"÷ìá

,"c`n jzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl
" dlnd yxit lirlyjzevndwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn" z`xwpdj.`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "
" dlnd yxti zrkdagx,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"

da yalzdl lkezy
Îoi` xe`" ly zelbzdd
onfa didzy "seq
epiax oeylae .diigzd

:owfdäáçø" eäæå§¤§¨¨
àéä ,"ãàî Eúåöî¦§¨§§Ÿ¦
àéäL ,ä÷ãvä úåöî¦§©©§¨¨¤¦
,ãàî áçø çèLå éìk§¦§¤©¨¨§Ÿ

úøàä da Laìúäì- §¦§©¥¨¤¨©
,zelbzdeóBñ-ïéà øBà¥

Bîëe) àeä-Ceøä§
:áeúkLy`x heita - ¤¨

:dpyd,("ä÷ãö BLeáì"§§¨¨
yeal `id dwcvy -
"seqÎoi` xe`" zlawl

,`edÎjexaøéàé øLà£¤¨¦
ípç ãñça úéìëúå ìeáb éìa úðéçáa ãéúòìyecwd ly - ¤¨¦¦§¦©§¦§§©§¦§¤¤¦¨

,`ed jexa"àzúìc àúeøòúà"amc`d zcear ici lr - §¦§¨¨¦§©¨
,dwcve cqg oipra dhnl."'ä Cøc" úàø÷pä ,Bæxkfpke - ©¦§¥¤¤

dhnln zexxerzd dpyiy zexnly (zxb`d zligza) lirl
ezin`l ,oky ."mpg cqg" df z`f lka - dwcvd zcear ici lr
`idy llk jxra dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly
izla ziwl` zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd xxerz

`id dwcvde ,mpg cqg df `l` ,efk zlabenilkcalazlawl
.ef zelbzde df cqgì eäæå,"ãàî" ïBL,"c`n jzevn dagx" - §¤§§Ÿ

.úéìëúå ìeáb éìa àeäLila agx ilk `id dwcvd zevny - ¤§¦§§©§¦
leab ila `idy ziwl`d zelbzdd zlawl zilkze leab

.zilkzeìáà:`id "c`n jzevn dagx" weqtd zlgzd - £¨
lî àéä ¯ "äìëz" ,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz ìëì"úBìk" ïBL §¨¦§¨¨¦¦¥¦§¨¦¦§§

,ïãò-ïâaL "Lôpä,leabe uw dl yiy ,uw izi`x jkl ixd - ©¤¤¤§©¥¤
,ìéòì økæpk íeöîöå úéìëúå "õ÷" úðéçáa àéäL- ¤¦¦§¦©¥§©§¦§¦§©¦§¨§¥

`edy ,"oinlr lk `lnn" zpigan `ed ocrÎoba xi`nd xe`dy
wgvi iel 'x b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .mvnevne laben xe`
ly eia` ,od`qxe`ipy
z` yxtn ,epiax w"k
,"uw" ly mipiprd zyly
mdy ,"mevnv"e "zilkz"

zepiga zylyaxe`d
oke ,ocrÎoba xi`nd
"uw" dlnd recn xiaqn
,weqta yexita daezk
,"uw izi`x dlkz lkl"
"zilkz" ly oiprd `le

."mevnv"e"äìëz ìëì"e§¨¦§¨
mirebrbd ibeq lkl -
oeeik ,ytpd zelke
zelk zece` o`k xaecny
Îobay mirebrbde ytpd
,`eti` ,recn - `wec ocr

" xne` `edlkl- ?"dlkzúBìòî änëå änk LiL éôì àeä§¦¤¥©¨§©¨©£
Bîk ,úBìònä íeø ãò äfî äìòîì äæ ïãò-ïb úBâøãîe©§§©¥¤¤§©§¨¦¤©©©£§
eðéúBaø øîàî Leøôa ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa áeúkL¤¨§¦¥©©¥¨£¦©§¥©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ42,"'eë äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz" : ¦§¨¦§¨¨©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨
dpeekdy ,l"fix`d yxtn ,"`ad mlera `le dfd mlera `l -

,`idïéàL äøBzä úâOäa äâøãîì äâøãnî ãéîz íéìBòL¤¦¨¦¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©©¨¤¥
,'eë óBñ dì`l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn mdl oi`e - ¨

,dbixcnl dbixcnn cinz miler mdäéäiL äiçzä øçà ãò©©©©§¦¨¤¦§¤
íäì,f` -:'eë äçeðîmei" `xwpd diigzd onf ixg` enk - ¨¤§¨

zay elekydgepne"43"seqÎoi`" zenvr"n xe` f` dlbzi ,oky ,
`ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd mey ea oi`y ,"`edÎjexa
dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl dbixcnn dilr mey f` jiiy

."`edÎjexa seqÎoi` zenvr"n bpere

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk mlekk1dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag llek"l xywda

oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear ly

dwcvle llka lreta dcearl ef 'ycew zxb`'a xaecn ezece` oiprd

dnl ycew zxb` dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd m`e ,hxta

ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy

diptly zxb`d ixg`2.
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ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
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`lelעח f"k iriax mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg` beq -

zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id oky ,dil`

,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy "mibeprza dad`"

meyn da yi ef dad` ,xnelk

beq .zewl`n beprze d`pd

ly dad` - dad` ly ipy

,zewl`l dweyze oe`nv

ribdl mc`d geka yi dil`

.ezeppeazde ezcear ici lr

efd ycewd zxb` zekiiy

,(fi oniq) zncewd zxb`l

dtiqen `id dn `linae

iable llka lreta dceara

leki - cgeina dwcvd oipr

dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a ixd :`idy zeidl

mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray ,dwcvd zcear ly zilrpd

,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe ocrÎobn mb ,dyrn zrya ,dyerd

mlerae ,devnd ly dx`dc dx`d - cala "zexit"d elbzi ocr oba

oipray .(dnvr devnd ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd onfa) `ad

zbyd ly ote`ae dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy ,zelbzdd

wx didi df ixd - devnay zewl`d ly zednd z` oian `edy zednd

z` miiwn `edy drya mc`l yi oiprd mvr ,j` .`ad mlerae ocr oba

mr ("xeaige `zeev" oeyln "devn") dfÎiciÎlr xagzn `edy) devnd

zg` dry dti" okly .(devnd deevn ,"`edÎjexa seqÎoi` zenvr"

dfd mlera miaeh miyrne daeyzalkn"`ad mler iig3mvry ,

ly miyrnd ,daeyzd zncwd iciÎlry) miaeh miyrne daeyz ziiyr

ndmixi`ne miaeh - md zeev4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkzepigad

.`ad mler ly zebixcnde

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd ly

oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy dl yiy

eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv" f` didiy oeeik

"dpikyd5ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzde d`pdd ,

dad`" `idmibeprzaok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad` ,"

dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn `ad mler oirn" dfy ,xikfn

weac zeidl dvex `edy) dweyze sqek ly ote`a `idy ,dipyd

sqek ,"dlkz" miiw my ,ocrÎobay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a

weqtd z` zncewd ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze6

,jk ,(leabe uw yi ocrÎobay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly

ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `edÎjexaÎyecwd mr zexywzdd

el didzy mb leki `l` ;mlrdzelbzdzelbzddn mb - eytpa jkn

ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy

.miznd ziigza `ealÎcizrl ly

oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga xaecn ixd - dlrnln dpzn ly7onhy "sqkd riab" oipra

"oinipa zgzn`a" sqei

,miwicv zbixcn df "sqei"y

mipepia zbixcn - "oinipa"e

ixd `id "ipepiad zcn"e)

zcn"lk("mc`8riab"e ,

dad`" zbixcn `ed "sqkd

oeyln "sqk") "mibeprza

"ztqkp seqkp"9jiiyd (

minrtl cxei df ixd ,sqeil

`l` ,(mipepial) oinipal mb

`edy ,"oinhd" ly ote`a

oey`xd ewlga c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei epi` envr

"'da miwicv egny" ly dceard lr mby ,"`ipz"d xtq ly10dkixv ,

"xeair" ly ote`a elv` didi dfy zeidl leki ,oky .zelczyd zeidl

oirn `idy "mibeprza dad`" ly dad`d mby ,jk .wicv znyp ly

icedia didzy zeidl leki - diigzd onf lye `ad mler ly zelbzdd

miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily ly ote` ici lr ef oirn zelbzd

.'d zad` ly zeiga zeevn

:áéúkaezk -11:äáäà ,zîòp äîe úéôi äî" §¦©¨¦©¨©§§©£¨
"íéâeðòza12.iciÎlr jz` xagzdl znrp dne ziti dn - ©©£¦

beprze d`pd meyn da yiy dad` ici lr ,"mibeprza dad`"
ade`dy ote`a `ly ,dad`d ly zewiacaytgnad`pd z`

el yie ad`pa weac xak `edy `l` ,ea weac zeidl dvexe
.dad`dne zewiacdn beprzéðéî 'á äpäibeqe -,ïä úBáäà ¦¥¦¥©£¥

ipy mpyi illk ote`a j` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a -
:miillk mibeqâpòúnL eðéäc ,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦§©§¤¦§©¥

Lôpä úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©©¤¤
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäì`l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre zenirp `l - §©§¦
,dbydn dlrnly ,"`lt" ly ote`a,Lnî àaä íìBò ïéòî¥¥¨©¨©¨

Lmdiy`xa mdizexhre miayei miwicv ixd `ad mlera - ¤
Îe,'eë ïéðäp,zewl`n mibprzne -äæ ìòådad`d ote` lr - ¤¡¦§©¤

,zewl`n dgnye beprza:áéúkaezk -53:íé÷écö eçîN" §¦¦§©¦¦
;"'äa,zewl`a dgnye beprzd ote` epyi miwicvay -àìå ©§Ÿ

àðäk" úðéça àéä Bæå ,äæì äëBæ íãà ìkmipdk - ¨¨¨¤¨¤§¦§¦©©£¨
zpigaa `id mzcearyLBãwä øäfaL "àaìc àúeòøa13,- ¦§¨§¦¨¤©Ÿ©©¨

`evxe xiya `ly ,"i`yg" ly ote`a dzid mipdka dceard
ly ote`d ,miield lv` did dfy itk oeilke dweyze sqek ly

ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`ygzeinipt,aldìòå§©
øîàð äæ14'Bâå äðzî úãBáò" :- mkzpdk z` oz` - ¤¤¡©£©©¨¨§

dpzn ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay
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ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá
áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë
øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
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."(110 ע' תש"ה (סה"ש מי"ז.3.הענינים פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, לקו"ת 7.תהלים
ב'. אות המסעות ענין לבאר ד"ה י"ד.8.מסעי ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים ‰Ú¯˙12.שיר
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עט lel` g"k iying mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ח חמישי יום
,252 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã

,dlrnln"'Bâå áøwä øfäå15.eiabl df ,dcear ly df ote`l - §©¨©¨¥§
,dfl jiiy `ed oi` ,oky .miigd jtiddâéOäì Cøc ïéà ék¦¥¤¤§©¦¨

zòâé" :äéìò ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé-ìò©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦¨¤¨¨©§¨
,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å ,"äàøéaribdl - §¦§¨§§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨

,"d`xi"láeúkL Bîk§¤¨
'äîëç úéLàø'a16, §¥¦¨§¨

:äàøéa áéúëeiabl - §¦§¦§¨
aezk "d`xi"17:íà"¦

,"'Bâå óñkë äpL÷áz- §©§¤¨©¨¤§
f` dpytgz mipenhnke

,'"d z`xi oiazãnìî§©¥
äëéøvL,"d`xi"d - ¤§¦¨

äîeöòå äaø äòéâé§¦¨©¨©£¨
.úBøöBà øçà Ntçîk- ¦§©¥©©¨

wlga a"n wxta xkfpk
xtq ly oey`xd
in enky ,"`ipz"d
i`ceay xve` ytgny

ercia ,dxitgd zceara siirzn `ed oi` f`y ,rwxwa oenh
,ytgl icedi lr jk - dnc`d iwnrna `vnp xve`dy ze`ceea
zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi ly xve`l ribiy cr ,xetgl
ly oiprl qgia `ed xen`d lk ,mxa .icedi lk ly "ald
d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd dbixcnd iabl elit`y ,"d`xi"
.dil` ribdl lczydle rbiizdl jiiy ok mb ,(dpeilr) "d`lir

.dil` ribi i`ceea `ed dribi ici lr ,okyBæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨
éìa äìòîlî äéìàî íãàì úìôBð ,[íéâeðòza äáäà]©£¨©©£¦¤¤¨¨¨¥¥¤¨¦§©§¨§¦

,dì ïeëéå ïéëiLd`a `id ,j` -òbéúpL øçà ÷øå Cà ¤¨¦¦©¥¨©§©©©¤¦§©©
,"úeîîBøä úàøé"a`edy ,"d`xi"ay dpeilrd dbixcna - §¦§©¨§

ly ezennex iptn `xi
,`ed jexa yecwdå- §

- y ixg`úéìëúì òébä¦¦©§©§¦
äpnî âéOäì ìëeiM äî©¤©§©¦¦¤¨

,zennexd z`xin -éôì§¦
BúîLð úðéçacg`y - §¦©¦§¨

eznyp yxeyl m`zda
ef dbixcnl ribdl leki
dbixcnl - ipye ,d`xia
`ed m` ,ixd ,xzei dpeilr
dbixcnl ribd xak

ay xzeia dpeilrdegek
- ribdlàìénî éæà£©¦¥¨

äáäà"ä äàä¨¨©£¨
ì ,äìòîlî "íéâeðòzaBkøc" ék ,äàøiä íò ãçéúäìe ïkL ©©£¦¦§©§¨¦§Ÿ§¦§©¥¦©¦§¨¦©§

,"'eë øfçì Léà ìLdy` lr -18éèewìa øàaúpL Bîk ¤¦§©¥§¤¦§¨¥§¦¥
.íéøîà"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a -z`xwp dad`y ,b £¨¦

"'d z`xi dy`" z`xwp d`xie ,"xkf"e "yi`"19xn`n zpeek -
,`id dceara "dy` lr xfgl yi` ly ekxc" :df l"f epizeax
."d`xi" dpyiy okid ribdle xfgl `id ef dad` zpiga jxcy

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçäl` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,miwl`d,õtçzaexw zeidl wx `ed iniptd dpevxe dvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
zewl`.íBìLå-ñç- ©§¨

deedzn efk dvign
oevx jtid mdy mipiprn

,xnelk .melyeÎqg jk didiy c`na xacd rx ixd ,oeilrd
mb dlelk ,`ed jexa yecwdl aexw zeidl dvex `edy dad`a
iel ihewl"a .zewl`n melyeÎqg wegx zeidl `ly ,d`xi
w"k ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi iel 'x 'eke b"dxdl "wgvi

"dvitg" ,"zade`" ,"de`zn" zepeyld z` xiaqn ,epiax
zrax`a ody itk dnypd ly zepey zebixcna "dwacl"e

.'eke ,dxivia - "zade`" ,diyra - "de`zn" :zenlerdäáäàå§©£¨
,ìàøNé ììk áìa úøzñeî àéä Bæ,l`xyin cg` lk ly - ¦§¤¤§¥§©¦§¨¥

,íéòLøa elôàitk - £¦¨§¨¦
wxta hexhexta xaqeny
oey`xd wlga h"ie g"i
,"`ipz"d xtq ly
dpyi ef zxzeqn dad`y

,miryxa mbäpnîe- ¦¤¨
,zxzeqnd dad`dn

íäì äàa,miryxl - ¨¨¨¤
.äèøçädhxgd - ©£¨¨

ixg` miryxa dpyiy
- ("dhxg mi`ln miryx" :l"f epinkg xn`nk) dxiar ziiyr
dad` mdl yiy ,xacd jk m` ,`l` .ef zxzeqn dad`n d`a
jk lr xne` ?miryx md ,`eti` ,recn - `ed jexa yecwdl ef

:oldl owfd epaxúðéçáa äîìòðå úøzñeî àéäL éðtî Cà©¦§¥¤¦§¤¤§¤§¨¨¦§¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ז. מקומו.16.שם.15.יח, ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, א.19.קידושין לא, משלי



`lelפ g"k iying mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì äìBëé ätìwä éøä ¯ óeba úeìbçeø eäæå ,äéìò èìL ¨©£¥©§¦¨§¨¦§Ÿ¨¤¨§¤©
íãàì àéèçnä úeèL20.lr dxizqne dqkn "zehy gex"d - §©©£¦¨¨¨

wzipe wgxzn `ed `hgd ici lry yegi `ly ,ef dad`
,`ed jexa yecwdn,ïk ìòå,okle -BðB÷ì íãàä úãBáò §©¥£©¨¨¨§

øabúäìe ÷fçúäì ,àéä¦§¦§©¥§¦§©¥
ìkî ìka ätìwä ìò©©§¦¨©Ÿ¦Ÿ

.ìk,mipiprd lka - Ÿ
dLøâì älçzî ,eðéäc- §©§¦§¦¨§¨§¨

z` yxbl xac ziy`x
,dtilwd,éøîâì óebäî¥©§©§¥

mey dl didz `ly -
,sebd ixa` lr dhily

äáLçnîaeygi `ly - ¦©£¨¨
mipipr meyjtid mdy

ly oipr dfy ,'d oevx
,dtilwøeac`ly - ¦

mdy mixeaic mey xaci
,'d oevx jtidäNòîe- ©£¤

miyrn mey dyri `ly
,'d oevx jtid mdyL- ¤

md dl` mipipr dyly
ìå çîaç"îøe ïBL §Ÿ©§¨§¨

,íéøáà`l gendy - ¥¨¦
xacz `l oeyld ,aeygi
mey eyri `l mixa`de

.dtilw ly mipipr-øçàå§©©
àéöBäì ïk-íb ìëeé Ck̈©©¥§¦
,ãé ÷æça øéqà øbñnî¦©§¥¨¦§Ÿ¤¨
dyxi `ly ixg` -
,eteba yalzdl dtilwl
ly mipipra xnyidl

ly mipipr zeyrl `le xacl `le aeygl `ly ,"rxn xeq"
x jtid mdy mipipr) dtilwz` zelbl mb lkei ,('d oev

ly mipipra ielba `hazzy ,"zxzeqnd dad`"d"aeh dyr",
dad` ielba yegl eze` `iaiy xac ,'d zelcba aeygi gendy
,dyrnae xeaica zeevn miiwle dxez cenll ef dad`ae ,'dl
äáäàä úBéäì ,íéøBaba Baì õénàå ÷æç úBéäì ,eðéäc§©§¦§¨¨§©¦¦©¦¦¦§¨©£¨
.óebaL Lôpä é÷ìç úBçk ìëa áø éelâa úéìâð úøzñîä©§ª¤¤¦§¥§¦©§¨Ÿ¤§¥©¤¤¤©

,eðéäc,xnelk -,çnaL äáLçîáe ìëNa øwòä,oky - §©§¨¦¨§¥¤§©£¨¨¤©Ÿ©
- zelbzda `id dad`dyke ,dad`d ielibl ixd xfer lkyd

,mixa`d x`ya dad`d zezn`zdl xacd `ianìëOäL¤©¥¤
,Cøaúé àøBaa BúìkNäå BìëN éôk ãéîz ïðBaúéå áBLçé©£§¦§¥¨¦§¦¦§§©§¨¨©¥¦§¨¥

éàììëa íéiçä éiç àeäL C,mlera -,èøôa BúîLð éiçå ¥¤©¥©©¦¦§¨§©¥¦§¨¦§¨
ly miigd `edÎjexaÎyecwde ,mc`d iig ixd `id dnypd -

,dnypdïk ìòå,okle -Ba ÷eác úBéäì äeàúéå óñëé §©¥¦§Ÿ§¦§©¤¦§¨
óñBkä ïák ,éòáè óñk ,åéìà áBø÷åwwezynd -úBéäì §¨¥¨Ÿ¤¦§¦§¥©¥¦§

dòáèa ãéîz äìòîì äìBòä Là Bîëe ,åéáà ìöà ãéîz̈¦¥¤¨¦§¥¨¨§©§¨¨¦§¦§¨
.døB÷îìxtq ly oey`xd wlga h"i wxta xiaqdy itk - ¦§¨

dlrnl cinz zkynp `idy `ed y`d rahy ,"`ipz"d
,dyxyläæ óñk BìëNa áLçì ãéîúiM äî ìëå- §¨©¤©§¦©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤

zewwezydef,äëk̈¨
äæ óñk èMtúéå øabúé¦§©¥§¦§©¥Ÿ¤¤
åéøáà ìëáe åéôa íb©§¦§¨¥¨¨
,úBöîe äøBúa ÷ñòì©£Ÿ§¨¦§

íäa ä÷áãì,oci lr - §¨§¨¨¤
àúéøBàc ,Lnî 'äa©©¨§©§¨

àLã÷åéøa-àlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨
ãç21.yecwde dxez ,ik - ©

,cg` xac md `ed jexa
ef dad` rityz okle
x`yae eitae egena
dxez cenll ,mixa`
.ef dad`a zeevn miiwle

äæ óñk ìòådad` lr - §©Ÿ¤¤
,ef:áéúk áø éelâaL- ¤§¦©§¦

aezk22:éLôð äàîö"¨§¨©§¦
,"'Bâå,miwl`l -íãàk §§¨¨

Bì ïéàå íéîì àîvä©¨¥§©¦§¥
.ììk ïéãò âeðòz- ©££©¦§¨

z` deexn `edyk
,j` ;beprz el yi ,epe`nv
mey el oi` ,`nv ezeida
- wfg oe`nv `l` ,beprz
ly oipr `id ef dad` jk
`l ,zewl`l oe`nv
jez beprz da yiy dad`
zewiac zbyd ick
dad`" ly dpey`xd dbixcna xacdy itk ,zewl`a

.zewl`l oe`nva xaecn o`k `l` ,"mibeprzaíâå23óñk ìò §©©Ÿ¤
íéøézòî eðà ,eða úøzñeîä Bæ äáäàå äæmilltzn ep` - ¤§©£¨©§¤¤¨¨©§¦¦

,øbñnî dàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äìzexnl ,xnelk - ©¦§§¤§¥§¦¨¦©§¥
dze` el ewipriy zekfl mc`d lry oipr dppi` ef dad`y
ielibe ,l`xyin cg` lka dpyi ef dad` mvr oky ,dlrnln
lr mb z`f lka - ezeppeazdae ezceara ixd ielz ef dad`
dzelbzdl xefriy `ed jexa yecwd l` milltzn ef dad`

,ielibd l` mlrddn dze` `ivedleàìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥
dúéáa dúøö ñðkz àìå ,dcáì äpnîala xexyz `ly - ¦¤¨§©¨§Ÿ¦¨¥¨¨¨§¥¨

,`ed jexa yecwdl dad`d cbp ody de`ze zxg` dad` mey
àéäL`id "dxv"d -,äfä íìBò úåàzcebip `id de`zdy - ¤¦©£©¨©¤

,'d zad`làéä äéäzL ÷ø,cala -úéaä úø÷òzlra - ©¤¦§¤¦£¤¤©©¦
,ald ly dcigid dhilyd ,ziaddLøâìe dúøöa ìLîì¦§Ÿ§¨¨¨§¨§¨

àlL íâä ,íéðt-ìk-ìò äNòîe øeac äáLçnî äöeçä©¨¦©£¨¨¦©£¤©¨¨¦£©¤Ÿ
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ùã÷ä úøâà
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
úåéäì 'äì íéøéúòî åðà åðá úøúñåîä åæ äáäàå
äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
äùøâìå äúøöá ìåùîì úéáä úø÷ò àéä äéäúù ÷ø
éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä
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א.20. ג, א.21.סוטה ס, ח"ב א. כד, זח"א מ 22.ראה ג.תהלים ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי שזה ס"ד מש"כ לתרץ



פי lel` h"k iyiy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט שישי יום
אגרת יט  ,fkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà äèåò èé,254 'nr cr.úåìéöàã

ì ìëeé,Balî éøîâì dçlL,ala de`z mey el didz `ly - ©§©§¨§©§¥¦¦
`id ef dad` ,okyde`zd ala zniiw mda ,"mipepia"a ixd

daygna dlrzy ozep `l `edy `l` ,zindad ytpd ly
wlga a"i wxta dlrnl xaqedy itk) dyrne xeaic

xtq ly oey`xd
,("`ipz"díéðt-ìk-ìò©¨¨¦

úøzñî àéä äéäz¦§¤¦ª§¤¤
úeãáòå úeìb úðéçáa¦§¦©¨§©§
,dzøáb úéaä úø÷òì©£¤¤©©¦§¦§¨
,zewl`l dad`d `id -
dad`dy mewnay

" didz zewl`lzxzeqn dad`didz - zelb zpigaae "
,zelb zpigaae zxzeqn zindad ytpd ly de`zd

da LnzLäì,de`za -,ãáì dì íéçøëä íéøáãì §¦§©¥¨¦§¨¦¤§¥¦¨§©

,äiúLe äìéëàkseba miiwzz ziwl`d ytpdy icky - ©£¦¨§¦¨
dzyie lk`i mc`dy gxkdd on ,zeevne dxez miiwl lkeze
,miinyb mipiprl zindad ytpd oevxa ynzyiy ixd -
,'d zceare dxez ly mipipra ziwl`d ytpd oevx rval

:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky24:éëøc ìëa"E §¨§¨¤
:"eäòcmikxcd lka - ¨¥
jlydidze) z` rcz

jexa yecwd (l` xeyw
,xaecn ,xnelk ,`ed
mikxcd ,"jikxc" zece`
,"edrc" dfa didiy ,j` .mc`d ly miinybd mipiprde
ziwl`d ytpd ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde zrcd

"edrc" didiy ick zindad ytpd ly oevxa25.

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2oial "seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenlerseq oi`zenlere ,(leab ila) "

zenlerd zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md

rvennd .zenlera drtydde

.dxez - `ed mdipiareci ok3,

gxkdd on rvenn lky

zebixcnd izyn ea dpiidzy

dxeza yi okl ,oxagn `edy

:"dnly"e "xe`" zepigad izy

zeinipt `ed dxez ly "xe`"

seq oi` ly oipr `idy ,dxezd

ux`n dkex`" ,(leab ila)

"dcn4`idy "dnly"e ;yeal

yi ,xeriye leab da yiy ,(zilbpd dxezd) dxezc `ilb ly oiprd `id -

yi dxezc dlbpay owfd epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl zekiiy dl

z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt ,"xe`" ly xzei dlrpd oiprd z` mlrda

.d`eap ly dbyd oial dxez ly dbyd oia lcadd

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
zelbzdn dlrnly dxezd xe`y xiaqi owfd epaxe .yeala

.mlrde yeala yalzne shrznìL 'äøBz éèewì'a ,äpä¦¥§¦¥¨¤
áúk àø÷iå úLøôe àOú ék úLøt ì"æ é"øàä5úâOä ék , ¨£¦©¨¨©¦¦¨¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©

úeiîéðt úðéçáa äúéä àì íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨Ÿ¨§¨¦§¦©§¦¦
,äàlò äîëçc,dpeilrd dnkgd zeinipt -àaà" àø÷pä §¨§¨¦¨¨©¦§¨©¨

,"úeìéöàcody zebixcn opyi "d`lir dnkg"a ,oky - ©£¦
mc`'c dnkge xzkay dnkg enk ,"zeliv`c dnkg"n dlrnl
dyn zbydy xne` `edy dny ,yxtn `ede - dnecke 'oencw
wx dpeekd oi` ,dpeilrd dnkgd zeinipta dzid `l epax
dnkgd zebixcnl
,"zeliv`"n dlrnly
dnkgd zeinipta mb `l`
"zeliv`"ay dpeilrd
"d`lir dnkg"y itk)
,("zeliv`c `a`" z`xwp
úøéôña ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
,äpnî äìòîlL øúkä©¤¤¤§©§¨¦¤¨

,"dnkg"n -àø÷pä©¦§¨
éøà","ïétðà Cixd - £¦©§¦

ixd `ed "oitp` jix`" oky ,dfa dbyd el dzid `ly i`cea
seba zyaelnd dnype ;leab ila zekix` ,"jix`" ly dpiga

,leab ila ly oipr biydl dgeka oi` - leab lra `edyíà-ék¦¦
,biyd dyn -íéøBçà úðéçáa,zeipevigd -äîëçcef oi` - ¦§¦©£©¦§¨§¨

dl yiy zeipevigd `l` ,"dnkg"d zbixcn mvre zeiniptd
,"dnkg"n dhnly zebixcna dcixil zekiiy xakúLaìîä6 ©§ª¤¤

úLaìúnä ,äðéáazyalzn "dpia" -úBðBzçz úBøéôñ 'æa §¦¨©¦§©¤¤§§¦©§
,"ïétðà øéòæ" úBàø÷pLly oipr -mevnve zephw ,"xirf" ¤¦§¨¦§¥©§¦

" mya ze`xwpd zecnd ray od el` ,dlabdezecnoeyln ,"
oipra yalzn "seq oi` xe`"y itk xak df ,oky .xeriye "dcn"
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì

äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà
àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
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ו.24. ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה סרל "א או "ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס "ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מהי "עצ "ע
ובאופןÂ˙Î‰Ï·השייכות והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל גו'?! יפית מובן „‰ÏÙ‡‰מה - גו') ומה גו' (מה 

ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן באגה"ק כמבואר היא ב.1.שאהב"ת קד, אור 2.תהלים יהל ראה
עה"פ. הצ"צ) וש"נ.3.(רשימות ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש ˘ËÈÏ"‡:4.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ט יא, ‡„ÂÓ"¯5."איוב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘דוקא שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך היטב ובויקרא".·ˆÛÂ¯È"עיי"ש בכ"ת שלפנינו:6.הנא' בתניא
כבפנים. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת",



ixyzפב '` ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' קודש שבת יום
,254 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,gkw 'nr cr.úåéúåàä

,zenlerl xewn zeidl xeriy lye dcn ly,äøBzä ãBñ- ©¨
("dpia" ici lr) zcxei `idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg"
mipicde zeklddy ,dxezd oipr ly ceqd df - zecnd raya
mi`a ,xedhe `nh ,i`kfe aiig ,leqte xyk ,dxezd ly

i`kf ,xyk :zecndn
.cqgd zcnn - xedhe
zcnn - `nhe aiig ,leqt

,'eke ,dxeabdúèMtúîe¦§©¤¤
úBøéôñ 'ã óBñ ãò©§¦
-çöð :ïäL ,úBðBzçzä©©§¤¥¤©

,úeëìî-ãBñé-ãBä- §©§
zexitq ,onvr zecnay
,zecnd zeinvr opi` el`
zecn ly mitprd m` ik
,zx`tz ,dxeab ,cqg
z` ynnle cixedl
,"dxeab" ,"cqg" zecnd

,"zx`tz"äúéä íLå§¨¨§¨
Búàeáð úâOäly - ©¨©§¨

,epax dyn-çöðc úeiîéðt úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt úðéçáa¦§¦©§¦¦§©§¦§¦©§¦¦§¤©
,úeëìî-ãBñé-ãBäz` cixedl opiipry ,el` zexitqa `wec - §©§

i zepeilrd zexitqdn drtydddhnly zenlera xze
zbyd dzid ok`e zeidl dleki dzid `wec my - "zeliv`"n

zexitq zeinvre zeinipta epax dyn ly d`eapdel`,ìáà£¨
äâOä íeL Bì äúéä àì úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpî äìòîì§©§¨¦¤©§©§Ÿ¨§¨©¨¨

íéøBçà úðéçáa íà-ék ,úeiîéðta,zeipevigd -äîëçc ©§¦¦¦¦¦§¦©£©¦§¨§¨
úLaìîä74úeiîéðt CBz úèMtúîe úLaìîä ,äðéaa ©§ª¤¤©¦¨©§ª¤¤¦§©¤¤§¦¦

,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc.zeinipta dbyd el dzid my wx - §¤©§©§
owfd epax ycgn dn :dl`yd "mipewize zexrd"a oiivn iaxd
yalznd dnkgc miixeg` ly oiprd lr mrtd cer exfga
yie ?df iptl xak z`f xn` ixd ;m"idpa zyalznd ,dpiaa
zecnd x`ya zeyalzdd z` xikfn owfd epax oi` o`ky oiivl

.cala m"idpae dpiaay zeyalzdd `l` ,lirl xkfpkãBña- §
yxcna xne`y7:,"äøBz ¯ äìòîlL äîëç úBìáBð"- §¨§¨¤§©§¨¨

`idy cr ,xzeia dpezgz dbixcna zcxei `idy itk "dnkg"
("zelaep" ly oipr dfy) "dnkg"d zbixcnl `nbece oirnk wx
dppi` dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd oipr edf -
"zelaep"d m`Îik ,(dpeilr) "d`lir dnkg" ly zeinvrd

zcxl leki df wx oky ;"d`lir dnkg" ly zeipevigde
zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxez zpigaa ,dxenb zelbzda

,dxezc dlbpàéäL`id dxez -,"ïétðà øéòæ" úðéçáa- ¤¦¦§¦©§¥©§¦
,leabe mevnve zephw ly oipr ,lirl xkfpk:áéúëãëeenke - §¦§¦
aezky8:úà úéàøå"§¨¦¨¤

éðôe ,éøçà,zeiniptd - £Ÿ̈¨©
,"eàøé àìdf weqt - Ÿ¥¨

mb ik ,epax dyn lr xn`p
did leki epax dyn
zpiga wx ze`xl
zeiniptd `le "miixeg`"
"dnkg"d ly zeinvrde

,dlrnlyíL ïiò- ©¥¨
ly "dxez ihewl"a

,l"fix`døòLáe§©©
.à ÷øt äàeápä©§¨¤¤
;àéìôäì Lé äøBàëìå§¦§¨¥§©§¦

øîàð éøä9í÷ àìå" : £¥¤¡©§Ÿ¨
ìàøNéa ãBò àéáð̈¦§¦§¨¥

,"äLîkxzeia zedeabd zebixcna biyd epax dyny - §Ÿ¤
,d`eapaéàåänk Løãå epnî øúBé ì"æ é"øàä âéOä C §¥¦¦¨£¦©¥¦¤§¨©©¨

úBaø úBâøãîe úBøéôña elôà ,úeiîéðt úðéçáa íéLeøc§¦¦§¦©§¦¦£¦¦§¦©§¥©
?úeìéöàc øúëå äîëçäî äìòîlL"miyexc" mpyiy - ¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤©£¦

,zeliv`c "dnkg" zeinipta wx `l l"fix`d zlawa miaexn
,zeliv`c "dnkg"n dlrnly zebixcnd zeinipta mb `l`
dyn lr xne` l"fix`dy oeeik ,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e
wx `l` ,zeliv`c "dnkg" zeinipta ez`eapa biyd `ly epax
- 'eke zeyalzda zcxei "dnkg"y itk ,"dnkg" ly miixeg`a
"zedbd ihewl"a !?epax dyn xy`n xzei biyd l"fix`dy ,ixd

"`ipz"l10"`"ahixd iyecig" oeyl o`k `aen11dakxn dyrn" :
dreci dceqe mlern mi`iap da elkzqp `ly dyecwd dpeilrd
dlrnly "dakxn") dpeilrd dakxnd dyrn - "zn`d ilral
,"d`ixa"d mlera "dakxn"d oipr yi ,oky ."zeliv`"n
dlrnl "dakxn"d oipr epyie ,"zeliv`"d mlera "dakxn"e

dakxn dyrn ixd ,("zeliv`"ndpeilrdmlern dlrnly)
ebiyd `l) ,da elkzqd `l mlern mi`iapdy ,("zeliv`"d
milaewnd dl` ,zn`d ilral dreci dceqe ,(mz`eapa dze`

."zn`d znkg" z`xwpd dlawd znkg mirceid

èeLt àeä ïéðòä Cà©¨¦§¨¨
Løôä LiL ,ìkì ïáeîe¨©Ÿ¤¥¤§¥
éîëç úâOä ïéa ìBãb̈¥©¨©©§¥
é"øàäå é"aLøk úîàä̈¡¤§©§¦§¨£¦

äîëç úâOä àéäL ,ì"æ©¤¦©¨©¨§¨
äLî úâOä ïéáe ,úòãå̈©©¥©¨©Ÿ¤
øàLe íBìMä-åéìò eðaø©¥¨¨©¨§¨

íéàéápä,ebiydy - ©§¦¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
úåéîéðô 'éçáî åðééäã úåéîéðô 'éçáá åúàåáð úâùä
äâùä íåù åì äúéä àì î"éäðî äìòîì ìáà .î"éäðã
úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá à"ë úåéîéðôá
î"éäðã úåéîéðô êåú úèùôúîå úùáåìîä äðéáá
à"æ 'éçáá àéäù äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ãåñá
øòùáå ù"ò åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå áéúëãëå
àìå øîàð éøä àéìôäì ùé äøåàëìå .à"ô äàåáðä
ì"æéøàä âéùä êéàå äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷

éîéðô 'éçáá íéùåøã äîë ùøãå åðîî øúåéåìéôà úå
øúëå äîëçäî äìòîìù úåáø úåâøãîå úåøéôñá

.úåìéöàã

ùøôä ùéù ìëì ïáåîå èåùô àåä ïéðòä êà
àéäù ì"æéøàäå é"áùøë úîàä éîëç úâùä ïéá ìåãâ
íéàéáðä øàùå ä"òøî úâùä ïéáå úòãå äîëç úâùä
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ז.7. פי"ז, כג.8.ב"ר לג, י.9.תשא לד, תשל"ג.10.ברכה א.11.קה"ת כח, לסוכה



פג ixyz '` ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äàeáða12:Lnî "äiàø" íLa áeúka äpëîä ,ici lry - ¦§¨©§ª¨©¨§¥§¦¨©¨
dnkg ly dbyda eli`e ,xacd "zedn" z` mi`ex "di`x"
,jk lr .(ezedn `le) xacd "ze`ivn" z` wx mipian zrce
aezky dnn zei`x owfd epax `ian ,"di`x" z`xwp d`eapy

:epax dynaúà úéàøå"§¨¦¨¤
,"éøçàdyna wx `le - £Ÿ̈

d`eapd zbixcny) epax
(xzeia ddeabd dzid ely
`l` ,"di`x" oeyld aezk

aezk `iapd diryia mb13:
,"'ä úà äàøàå"- ¨¤§¤¤

,dxez ozn iptl elit`e
xak ,epia` mdxa`a
"di`x" oeyld ok mb aezk

:ez`eapaåéìà àøiå"©¥¨¥¨
"'ä14.oeyl ixd aezk -

zii`x `idy ,"di`x"
.ynn zedndL óàå- §©¤

oipra "di`x" oeyld
d`eapd,ìLî Cøc eäf- ¤¤¤¨¨

df "di`x"lynlr
,d`eapïéò úiàø dðéàå§¥¨§¦©¥

-ìkî .Lnî éîLb øNä¨©§¦©¨¦¨
éøö ìLîpä ,íB÷îC ¨©¦§¨¨¦
,ìLnì äîBc úBéäì- ¦§¤©¨¨

dpeekd lynay oeeike
,xacd zedn zii`x `id

(d`eapd zii`x) lynpa mb jk ,zinybd oira mi`exy itk
z` "zgwel"d zipgex di`x ly dfk beq ,dpeekd zeidl dkixv

,d`eapa mi`exy ziwl`d dbixcnd ly zednd:íebøúëe§©§
úðéça àeäL ,"'eëå déì àéìbúàå" ¯ "'ä åéìà àøiå"©¥¨¥¨§¦§©§¨¥§¤§¦©

åéìà äìâpL ,úelbúä15àeä-Ceøa íìòpä,xzqpe mlrp - ¦§©¤¦§¨¥¨©¤§¨¨
,zelbzdn dlrnl.úelbúä úðéçáa,dzernyn "zelbzd" - ¦§¦©¦§©

di`xa enk jxcÎlr ,xzei dkenpd dbxca mb hlwp dfy
ipgexdy ,ipgex xac wx zhlewd drinya enk `ly ,zinyb
`ed ,di`x ly xzei dpezgzd dbixcna hlwidl leki epi`
df oi`y xacd zernyne ,cala zipgex dricia x`yp
"zelbzd" eli`e .xzei dpezgzd dbxcd iabl zelbzda
`ed xacd ik ,xzei dpezgzd dbxca mb hlwp dfy - dyexit

,zelbzda,úîàä éîëç úâOäa ïk-ïéàM-äî,milaewnd - ©¤¥¥§©¨©©§¥¨¡¤
íäéìà äìâð àlL16àeä-Ceøa íìòpä ä"éåä17úðéçáa ¤Ÿ¦§¨£¥¤£¨¨©¤§¨¨¦§¦©

] íìòpä äîëç úBîeìòz íéâéOî íäL ÷ø ,úelbúägQp ¦§©©¤¥©¦¦©£¨§¨©¤§¨ª¨

:xg`[íìòpa,ipgex xac zhlewd "driny" jxcÎlr - ©¥©¤§¨
"zgwel" dbydde drinyde ezeipgexa f` x`yp "ipgex"dy
`edy oiprd z` mzbyda mihlew md jk ,ezeipgexa eze`
zelbzda mdil` dlbzn mlrpd oiprdy `l j` ,`ltpe mlrp
.mzbixcnl dcixi ly
ïëìå .íäî àìôîeª§¨¥¤§¨¥

:eøîàl"f epinkg -18: ¨§
éãò íëç","àéápî ó ¨¨¨¦¦¨¦

ìBëiL,mkgd -âéOäì ¤¨§©¦
äìòî äìòîì Búîëça§¨§¨§©§¨©§¨
ãøéì eìëeiL úBâøãnî¦©§¥¤§¥¥
úelbúä úðéçáa ähîì§©¨¦§¦©¦§©
äàøîa íéàéáðì¦§¦¦§©§¥

íúàeáð19,oeeik ,oky - §¨¨
jixv ,mi`iapd l`y
ote`a dhnl zcxl xacd
zebixcnd ixd ,di`x ly
jxcÎlr - xzeia zedeabd
zeiniptd ,lirl xkfpy
"d`lir dnkg" ly
odl xyt` i` - (dpeilr)
,zelbzda dhnl zcxl
ãøéì eìëeé àì ék¦Ÿ§¥¥

,íäéìà úBlbúäìe- §¦§©£¥¤
d`xn"a mi`iapl

,"d`eapdúBâøãî ÷ø©©§¥
:ïäL ,úBðBzçzä- ©©§¤¥

zexitqãéîz úBãøBiä ïä ïäL ,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð¤©§©§¤¥¥©§¨¦
òeãik ,úeiçå ïéçî úðéçáa ìa÷îäì òétLnäî úBlbúîe¦§©¥©©§¦©§©§©¥¦§¦©Ÿ¦§©©¨©

,ïç éòãBéì,dlawd zxez icnell recik --ãBñé-ãBä-çöpäL §§¥¥¤©¤©§
ïBéìòä ìL úeëìîefy ,xzei dpeilrd dbixcnd ly - ©§¤¨¤§

,dpeilrd dbixcnd ly xzeia dpezgzd dbixcndíéLaìúî¦§©§¦
ïBzçza,xzei dpezgzd dbixcna -éìk ïä ïäL ,BúBéçäì ©©§§©£¤¥¥§¥

ïBzçzì ïBéìòäî úeiçä úãøBäå äòtLäädbixcndn - ©©§¨¨§¨©©©¥¨¤§©©§
,xzei dpezgzd dbixcnl xzei dpeilrdúBîìBòä ìëa§¨¨¨

úðéçáa íéàéápì úBlbúnä ïä ïä ïk-íb ïëìå ,úBâøãnäå§©©§¥§¨¥©¥¥¥©¦§©©§¦¦¦§¦©
,Lnî úelbúädfy ,lirl xkfpk ,d`eapd oipra xacdy itk - ¦§©©¨

.zelbzd ly ote`a mdil` cxeiïëBúáeÎcedÎgvp zexitqa - §¨
,zeklnÎceqiøBà Laìîzxitq -úðéça àéäL ,äðéaä §ª¨©¦¨¤¦§¦©

] øBàî úeäìàä úðáä:xg` gQp,àeä-Ceøa óBñ-ïéà [øBàå £¨©¨¡Ÿ¥ª¨©¥§¥¨
xe`e zewl`d zpad - reaix i`vga ,ipyd gqepd itl e` -
dpada cxei `edÎjexa "seqÎoi` xe`" mby ,`edÎjexa seqÎoi`
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ùã÷ä úøâà
úà úéàøå ùîî äéàø íùá áåúëá äðåëîä äàåáðá
êøã åäæù óàå 'ä åéìà àøéå 'ä úà äàøàå éøåçà
ìùîðä î"î .ùîî éîùâ øùá ïéò úééàø äðéàå ìùî
äéì àéìâúàå 'ä åéìà àøéå íåâøúëå ìùîì äîåã ì"ö
ä"á íìòðä åéìà äìâðù úåìâúä 'éçá àåäù 'åëå
àìù úîàä éîëç úâùäá ë"àùî úåìâúä 'éçáá
÷ø úåìâúä 'éçáá ä"á íìòðä 'éåä íäéìà äìâð

] íìòðä äîëç úåîåìòú íéâéùî íäùà"ð[íìòðá
éãò íëç åøîà ïëìå íäî àìôåîåìåëéù àéáðî ó

åìëåéù úåâøãîî äìòî äìòîì åúîëçá âéùäì
íúàåáð äàøîá íéàéáðì úåìâúä 'éçáá äèîì ãøéì
úåâøãî ÷ø íäéìà úåìâúäìå ãøéì åìëåé àì éë
úåìâúîå ãéîú úåãøåéä ïä ïäù î"éäð ïäù úåðåúçúä
ç"éì òåãéë úåéçå ïéçåî 'éçáá ìá÷îäì òéôùîäî
ïäù åúåéçäì ïåúçúá íéùáìúî ïåéìòä ìù î"éäðäù
ìëá ïåúçúì ïåéìòäî úåéçä úãøåäå äòôùää éìë ïä
íéàéáðì úåìâúîä ïä ïä ë"â ïëìå úåâøãîäå úåîìåòä
àéäù äðéáä øåà ùáåìî ïëåúáå ùîî úåìâúä 'éçáá

] øåàî úåäìàä úðáä 'éçáà"ðäëåúáå ä"á ñ"à [øåàå
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.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו בכתר השיגו ודעת" חכ' ב"השגת השגתם יא.13."משא"כ ו, א.14.ישעי' יח, וירא

הנעלם".15. הוי' "אליו שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" הגי'16.ב"הערות הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"הערות
טעה  ואולי אינו). הצ"צ כתי"ק (גוף המעתיק בכת"י הוא כן וז"ל: שם בהערות שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"ז ומעיר עליהם, שצ"ל: כאן

לפנ"ז:‡Ì‰ÈÏ.וצ"ל: באגה"ק שצ"ל:ÂÈÏ‡.17.וכמו"ש כאן הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" בבחי'ב"הערות הוי'
ב"ה"). "הנעלם תיבות א.18.(בלי יב, ˘ËÈÏ"‡:19.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל בהשגתם, "משא"כ



ixyzפד '` ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,efdëBúáe,"dpia"a -àéäL ,äîëçc íéøBçà íéLaìî- §¨§ª¨¦£©¦§¨§¨¤¦
,`id "dnkg"úeäìàa äðáääå ìëOäî äìòîlL äâøãî©§¥¨¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨¨¡Ÿ

L ék ,àeä-CeøaìëOä øB÷î ìò äøBî "äîëç" í ¨¦¥¨§¨¤©§©¥¤
.äðáääå,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga g"i wxta xkfpk - §©£¨¨

gk" `id "dnkg" dlndy
"dn20xa epi`y xac ,

,lkya dbyde dpadïëìå§¨¥
àúéøBà"c ,øäfa eøîà̈§©Ÿ©§©§¨

,"ú÷ôð äîëçîdxez - ¥¨§¨¨§¨
xdefa ,dnkgn d`a
xn`p (` ,aq) glya
d`a (dxez) `ziixe`y
"d`lir dnkg"n
xdefa mb jke ,(dpeilr)
opgz`e (` ,atw) zweg
,zenewn cerae (` ,`qx)
àì úBöî éîòè ék¦©£¥¦§Ÿ

,elbúðlky ly oiprk - ¦§©
,dpad lyeäìòîì íäå§¥§©§¨

,äðáääå ìëOäî- ¥©¥¤§©£¨¨
."dnkg"n dlrnlíâå§©

älbúpL ïîB÷î eäæéàa§¥¤§¨¤¦§©¨
íòhä äæ ïéà ¯ äøBàëì eðì ïáenä íòè äæéà Løtúðå§¦§¨¥¥¤©©©¨¨¦§¨¥¤©©©

úéìëz Bcáì eðì ïáenä,seq -íòhä,devnd ly -,Bìeáâe ©¨¨§©©§¦©©©§
,xzei wner el oi`e mrhd miizqn o`ky xn`py -BëBúa àlà¤¨§

,mrhd jeza -äìòîlL äîëç úBîeìòúå úeiîéðt Laìî§ª¨§¦¦§©£¨§¨¤§©§¨
.äðáääå ìëOäîdyecw dgiya -21epaxy ,iaxd mrt xiaqd ¥©¥¤§©£¨¨

d seq df oi` ,"mrhd zilkz" df oi`y oeyla wiicn owfdmrh
devnd zilkz df oi`y cala ef `ly ,xnelk ,devnd ly

d zilkz `l elit` df `l` ,dnvrmrhdpipr oky ,devnd ly
,mrhn ixnbl dlrnly oeilrd oevxd `ed devn ly izin`d
jexa yecwd oevx miiwl ick `ed zeevnd meiw xwir ixd okly
jxc" extqa azek "wcv gnv"d x"enc` w"ky itke .`ed

xtq" mb `xwpd) "jizevninrhly xtq `ed ik ,zeevnd
minrhzeevn lrdpey`xd devna cin (22dpeekd xwiry ,

epeeiv jky devnd ziiyra oeekl ,`id devn meiwa zyxcpd
miiwn `ed dyrn eze`ay mc`d rciye ,zeyrl mlerd `xea
z` rcei `ed oi`y zexnl ,`edÎjexaÎyecwd ly epevxe eieeiv
oaeny dny oldl my xne` `ede ,devnd ly dxhnde oeeknd
dxiwgd ,zeciqgde dlawd jxc lr enk) devnd mrhn edyn
min dtihke ,oiprd ly fnx wx zn`a df oi` (yexcde
yealy mc`d oky ,ynn jexrÎoi`a efn dxizie ,qepiiwe`d
xaky epax dyne ,zeipgex biydl el xyt` i` (sebd) xnega
l` lign cinz jlede ocrÎoba dpy mitl` zylyn dlrnl
epax dyny dn) dl` lk lre ,zeevnd inrh zbyd wnera lig

aezk (biyn23ly oeilkle dbydly) "uw izi`x dlkz lkl"
"c`n jzevn dagx" dnvr devnd eli`e ,(leabe uw yi ocrÎob

xzei deabe deab da yi oky ,leab ila ,"dagx" `id24dn .
" wxy xne` `edyonewn edfi`a,devnd mrh dlbzp "

daxd ixd opyi dxe`kly
"mihtyn" ly zeevn
mrh oda yiy ,"zecr"e
.zeevnd aex ode ,ielb
xne` `ed ,`eti` ,cvik

a wxydl` i`zeevn
lr `aen ?onrh dlbzp
lr "mixe`ia ihewl"a jk
('iy sx`w axdl) "`ipz"

mby ,iaxd myaoze`a
devnl wx mrh yi zeevn

llkadihxt eli`e ,
- devnd ly miaexnd
,enk ,mnrh dlbzp `l
,oilitz zevn ,lynl
dl yi llka devndy
lr ze`l" didiy ,mrh

"jci25dihxt eli`e ,
zeiyxt rax` ,zeraexn dpiidzy :oilitz zevn ly miaxd
,cala cg` "zia" ci lyae ,y`x lya "miza" drax`a

.ielba mrh mdl oi` dl` lk - dnecke ,zexegy zerevxïëå§¥
,íéàéápì àeä-Ceøa-LBãwä étî àöiL øeaãå øeac ìëa§¨¦§¦¤¨¨¦¦©¨¨©§¦¦

,C"ðza íéáeúkä`ed j"pzay d`eap ly xeaic lky - ©§¦©§©
d lkl d`eapea dxn`p d`eapdy onf eze`l wx `l ,zexec26,

äçëBz éøác ïä'd xaca l`xyi ipa z` egiked mi`iapy - ¥¦§¥¥¨
z` giken `iapdy df oi` ixd f`y ,mdil` dlbzpy d`eap ly
lr l`xyi ipa z` giken `edÎjexaÎyecwdy `l` ,l`xyi ipa

,`iapd iciúBiNòî éøetñ ïäåe` dxeza riten xetiqd m` - §¥¦¥©£¦
,rxi` jky ,eheytk dfy xacd zn` ixd ,miaezka e` mi`iapa
lkl igvp oipr `ed ezernyn ,dxeza rawp dfy oeeik j`

,mipnfdíëBúa Laeìî,zeiyrnd ixetiqae dgkezd ixaca - §¨§¨
äàøpk ,äðáääå ìëOäî äìòîlL úeäìà úîëç úðéça§¦©¨§©¡Ÿ¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨©¦§¤

,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòî Leçalcad yiy j"pza milin - §¥¦§©©§¦§©§¦
,oze` mi`xewy ji` oial oze` miazeky ji` oia"éøw"ä ék- ¦©§¦

,dlnd z` mi`xewy ji`,eðì úéìâpä äðáää éôì àeä§¦©£¨¨©¦§¥¨
"áéúk"äå,dlnd z` miazeky ji` -ìëOäî äìòîì àeä §©§¦§©§¨¥©¥¤

dúáéúëk Bæ äázL ,äðáääå,dazkpy itk -Leáì dì ïéà §©£¨¨¤¥¨¦§¦¨¨¥¨§
.Leáì dì Lé ¯ äta dúàéø÷áe ,äðáää úðéçáaly - ¦§¦©©£¨¨¦§¦¨¨©¤¥¨§

enk .oiprd ly heytd epkez itl dlnd z` mipiany ,dpad
"ezirxn o`ve enr epgp` (ele) `le epyr `ed" ,lynl27,

`ed ixwde ,"oi`e" `id dpeekdy (s"l`a) "`le" `ed aizkdy
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ùã÷ä úøâà
äìòîìù äâøãî àéäù äîëçã íééøåçà íéùáåìî
äøåî äîëç íù éë ä"á úåäìàá äðáääå ìëùäî
àúééøåàã øäæá åøîà ïëìå äðáääå ìëùä øå÷î ìò
äìòîì íäå åìâúð àì úåöî éîòè éë ú÷ôð äîëçî
äìâúðù ïîå÷î åäæéàá íâå .äðáääå ìëùäî
íòèä äæ ïéà äøåàëì åðì ïáåîä íòè äæéà ùøôúðå
åëåúá àìà åìåáâå íòèä úéìëú åãáì åðì ïáåîä
ìëùäî äìòîìù äîëç úåîåìòúå úåéîéðô ùáåìî
ä"á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìëá ïëå äðáääå
éøåôéñ ïäå äçëåú éøáã ïä ê"ðúá íéáåúëä íéàéáðì
äìòîìù úåäìà úîëç úðéçá íëåúá ùáåìî úåéùòî
áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
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א.20. כח, ה'תשכ"ד.21.זח"ג וישב ב.22.ש"פ יז.23.ד, סימן לעיל נתבאר צו. קיט, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
כ' ובפיה"מ לקבוע... כדי הקן] [דשילוח דשה"ק המצוה טעם פי' פמ"ח ח"ג במו"נ אשר האומר... ב): לג (ברכות מהמשנה "להעיר

טעם'!". לו ש'אין מצוה שהיא עצמו ח.25.הרמב"ם ו, א.26.ואתחנן יד, מגילה רפ"ק.27.ראה ב"ר וראה ג. ק, תהלים



פה ixyz '` ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

(eil`e) "ele" ixwd ixd - "eil`e" `id dpeekdy (e"`ea) "ele"
- "epyr `ed ik" :o`k xaecny ,oiprd zehyt itl yeal el yi

ep` eil`e ,"epgp` ele"
o`ve enr" xeza micgein
aizkd eli`e ;"ezirxn
(s"l`a) "`le" `ed
ezernyna ixd ,"oi`e"

xaqd jkl yi dwenrd28oi` - heytd yexitd yeala la` ,
dpad mey jkl29.ïäL ,C"ðzaL úBìBãb úBiúBàa ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨§¦§¤©§©¤¥

,äàlò àîìòîmlern - ¥¨§¨¦¨¨
zxitqa ,xzei oeilr

,"dpia"díMî úBøéàîe§¦¦¨
øàLk Leáì éìa éelâa§¦§¦§¦§¨

.úBiúBàä̈¦
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ùã÷ä úøâà
àîìòî ïäù ê"ðúáù úåìåãâ úåéúåàá ïéðòä ïëå
.úåéúåàä øàùë ùåáì éìá éåìéâá íùî úåøéàîå äàìéò
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2

.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.עה"פ לתהלים להצ"צ אור) (יהל אוה"ת ב. קכ, ˘"˘Â.29:‡"ËÈÏ."זח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שם". פירש"י עיין "אבל

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

dïBLàø,meia ea dlik`a dxeq`e ,dpyd y`x lyìëàz± ¦¥¨¥
dlik`a zxzenad mei,éðMmeidn zcxtp dyecw `edy meyn ©¥¦

.oey`xdíéîëç Bì eãBä àìåmipic ipy lr miwleg minkge ± §Ÿ£¨¦
ici lr elit` minid ipya dnexz yixtdl xeq`y mixaeqe ,el`
mde ,ipya lk`iz `l oey`xa dclepy dviay mixaeq oke ,i`pz
zg` dyecwe ,i`ce zxeza minid ipy zyecw zbdepy mzhiyl

.md
:dpyd y`x zelitza yceg y`x zxkfd oica dpc dpyndéaø©¦

,øîBà ñðékøä ïa àñBcxeaiv gilyäáézä éðôì øáBòäoex`-] ¨¤©§¦¨¥¨¥¦§¥©¥¨
[dxezd xtq eay ycewdáBè íBéamiaeh minid ipy zelitza ± §

äðMä Làø ìLxikfdl eilr ,[ixyz yceg y`x mb `edy] ¤Ÿ©¨¨
ipyn dfi` miwteqn ep`e xg`ne ,yceg y`x z` mb dlitza
meiae ,i`pz lr minid ipya xikfdl jixv ,yceg y`x `ed minid

oey`xdeðöéìçä ,øîBà[epifxf-]Lãçä Làø íBé úà eðéäìà 'ä ¥©£¦¥¡Ÿ¥¤Ÿ©Ÿ¤
äfäoiaíàlg,íBiäoiaeíàlgøçîìe ,øçîìipyd meiae ±àeä ©¤¦©¦§¨¨§¨¨

,øîBàoia dfd ycegd y`x mei z` epidl` 'd epvilgdíàlg ¥¦
íBiäoiaeíàlgLîà.lenz` ±íéîëç Bì eãBä àìåminkge ± ©¦¤¤§Ÿ£¨¦

dpyd y`xa yceg y`x z` xikfdl oi`y mixaeqe ,eilr miwleg
.mzhiy x`eaz `xnbae ,df ote`a

àøîâ
:dcedi iax lr miwlegy dpyna minkgd md in zxxan `xnbd

Bì eãBä àì ïàîdi iax lr miwlegy minkgd md in ±dper .dce ©Ÿ
:`xnbd,àéä éñBé éaø ,áø øîààéðúc`edy `ziixaa epipyy ± ¨©©©¦¥¦§©§¨

ipyl dpyd y`x ly mini ipya miaxrn oi`y xaeqy df
,zenewnøæòéìà éaøì íéîëç íéãBîdpyna exkfedy minkg ± ¦£¨¦§©¦¡¦¤¤

lirl(.gl),zayl jenqd aeh meia xfril` iax lr miwlegy
meyn zxg` gexl mdn cg` lkl miaxrn oi`y mixaeqe

el micen ,md zg` dyecw minid ipy `ny miyyegyLàøa§Ÿ

,øaòúz ànL àøé äéäL äðMäy,øîBàå ,ïéáeøéò éðL íãà áøòî ©¨¨¤¨¨¨¥¤¨¦§©¥§¨¥¨¨§¥¥¦§¥
,áøònì éðMáe ,çøænì ïBLàøa éáeøéòiaexir ,xne`y e`ïBLàøa ¥¦¨¦©¦§¨©¥¦©©£¨¨¦

,çøænì éðMáe ,áøònì,xne`y e`éáeøéòdziay il dpwi,ïBLàøa ©©£¨©¥¦©¦§¨¥¦¨¦
éðMáedid` `l` il dpwi `l,éøéò éðák,xne`y e`éáeøéòdpwi ©¥¦¦§¥¦¦¥¦

dziay ilad meiïBLàøáe ,éðMdid`.éøéò éðákmiceny mrhde ©¥¦¨¦¦§¥¦¦
i`ce dpyd y`x ly minid ipyy meyn ,dpyd y`x iabl minkg
,wtqd zngn wx mdipya dyecw zbdep ixdy ,md zeyecw izy
`ny xnel yi ,mzyecwa wtq oi`y aeh meie zay ok oi`y dn

.md zg` dyecwøñBà éñBé éaømini ipya mb zenewn ipyl axrl ©¦¥¥
i`ce zxeza minid ipy zyecw zbdep ezrcly ,dpyd y`x ly

zg` dyecw mdeminid ipyy xaeqy df `ed iqei iaxy x`eane .
mdn cg` lka oiaxrn oi`e ,zg` dyecw md dpyd y`x ly

.dpynay minkgd `ede ,xg` cvl
zii`x lr cirdl micr e`a m`y minkg epwiz ,ycwnd zia onfa
oia ly cinzd zaxwd xg`l lel`l miyelyd meia dpald
exn` xak cinzd zaxwday meyn ,mze` elawi `l ,miiaxrd
exn` `ly `vnp ,meid z` eycwie mze` elawi m`e ,leg ly xiy
,mze` milawn oi`y epwiz okle ,aeh mei ly xiy dpyd y`xa
,mewn lkn j` .aeh mei ly xiy exn`ie ,xgnl dpyd y`x rawpe

.meid seq cr aeh mei zyecw oey`xd meia bedpl mikiynn
dyecw dpyd y`x ini ipyy df oicn minkgl giken iqei iax

:md zg`ïäì øîà[minkgl-],éñBé éaøikeíàL íéãBî ízà éà ¨©¨¤©¦¥¦©¤¦¤¦
íéãò eàadpyd y`x ly oey`xd meiaäçðnä ïîzryn ± ¨¥¦¦©¦§¨

miiaxrd oia ly cinz zaxwdLã÷ íBiä BúBà ïéâäBpL ,äìòîìe§©§¨¤£¦©Ÿ¤
eycwi `ly mirceiy it lr s` dyecw ea bedpl mikiynny ±

,oic zia eze`øçîìe,ipyd meiaLã÷,o`kne ,ycwzpy `ed ± §¨¨Ÿ¤
zxeza minkg zpwzn `id dpyd y`x ly minid ipy zyecwy
ozip `le ,md zg` dyecw ok m`e ,wtqd zngn wx `le ,i`ce

.mzziay wlgl
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המשך ביאור למט' עירובין ליום חמישי עמ' א



היום יום . . . פו

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ַאמָאל איז יעדער ווָארט ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך ווָאס 
מ'הָאט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ָ ּשׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ְוַרּבֹו  מֹורֹו  ם  ׁשֵ ּבְ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  י  ְוַרּבִ ִמּמֹוִרי  י  ַמְעּתִ ׁשָ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ר:  ִסּפֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
דֹוׁש־ ַהּקָ ָנה,  ָ ַהּשׁ י  ְלָחְדׁשֵ ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  הּוא  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַהֹחֶדׁש  ָמתֹו־ֵעֶדן:  ִנׁשְ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזה  ּוְבֹכַח  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָבְרכֹו  ַעְצמֹו  ּבְ רּוְך־הּוא  ּבָ
ָנה  ָ "ַהּיֹום" ָקִאי ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִבים ַהּיֹום", ּדְ ם ִנּצָ ִתיב "ַאּתֶ ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבַ ים י"א ּפְ ְמָבְרִכים ֶאת ֶהֳחָדׁשִ
 – ִבים  ִנּצָ ם  ְו"ַאּתֶ א",  ַרּבָ יָנא  ּדִ יֹום  "ַוֲהָוה  ם  ְוִתְרּגֵ ּגֹו'"  ַהּיֹום  "ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ין,  ַהּדִ יֹום  הּוא  ׁשֶ
ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ין.  ּדִ ּבַ ּזֹוִכים  ׁשֶ ְוַהְינּו  ְועֹוְמִדים",  ִמים  ַקּיָ
ת ְמָבְרִכים ֹחֶדׁש  ּבָ ׁשַ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ְרָכתֹו ׁשֶ ֶזהּו ּבִ ִבים", ּדְ ם ִנּצָ ת "ַאּתֶ ָרׁשַ ֱאלּול, קֹוְרִאין ָאז ּפָ

ָנה. ָ ל ַהּשׁ ָרֵאל ַעל ּכָ רֹב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם 
בעבודה: שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ִעְנָיָנם  ֲהָדָחה.  ְמִליָחה,  ה,  ִרּיָ ׁשְ הּוא:  ָהָאסּור  ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ּבָ ר  ֶהְכׁשֵ ֵסֶדר 
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. ּדִ רֹות ַעְצמֹו ּבְ ה – ְלַהׁשְ ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ּבַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פז היום יום . . . 

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער 
ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און 

דער עם ישראל מַאכט פון גשמיות רוחניות.

ָקׁשּור  ָהעֹוָלם,  ַאְרִצּיּות  ּבְ ם  ּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ָאֶרץ".  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  "ִיׂשְ ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֹקֶדׁש  ְבֵרי  ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ הּוא ִעם ה' ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני 
צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, 
פאר יעדער גוטער זאך ווָאס א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.

ִעְנְיֵני ְצָדָקה  ָצְרֵכי ִצּבּור ּבְ ַמּנֹו ַלֲעֹסק ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט ְלַהּנֹוֵתן ֵמִעּתֹו ּוִמּזְ יר", ּבִ ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ "ּבִ
הּוִדי  ּיְ ׁשֶ טֹוב  ָדָבר  ל  ּכָ ֲעבּור  חֹוב.  ַעל  ּבַ ַאר  ִנׁשְ לֹא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּוְכַמֲאָמר:  ֲהדּות,  ַהּיַ ְוִחּזּוק 

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ם הּוא ּבְ ּלֵ ה, ְמׁשַ עֹוׂשֶ

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ

ל ְיהּוִדי. רּוְך־הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פח

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו'  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ ּבַ א"  ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו".  י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית־ָקָטן. ּלִ ִליְך: ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ ְלַתׁשְ
ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון"  ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח י־ִאם ַעל ַהּתַ ּכִ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd dgec .epiigdy zkxa oiprl weqtd zpeek yxtl didàä̈
àéL÷ àìyiy meyn ,ongp ax ixack gikedl oi` ef `iyew gkn ± Ÿ©§¨

,qek dperh epiigdy zkxa mlerly ,xg` ote`a `iyewd uxzl
,`ed minid zray lka epiigdy zkxa xne`y weqtd zpeeke

ote`añBk déì òìwéàc.minid x`ya qek el oncfdy ± §¦§©¥
z`aend `ziixad ixaca zxg` `iyew gkny dtiqen `xnbd

:`xnbd zxne` .ongp ax ixack gikedl yi lirlúøöò çðéúä̈¥©£¤¤
äðMä Làøåyxtl yiy oaen xacd dpyd y`xe zxvr iabl ± §Ÿ©¨¨

la` ,qekd lr dxne`y epiigdy zkxa iabl `ziixad zpeek
`ziixaa xkfedy dnníéøetkä íBé,zeywdl yiãéáò éëéä± ©¦¦¥¦¨¦

eia qekd lr epiigdy zkxa jxai cvikzx`an .mixetikd m
:`iyewd z` `xnbddéì éúLå déìò Cøáî éàzkxa jxai m` - ¦§¨¥£¥§¨¥¥

otbd ixt `xea s` jxaie mixetikd mei iptl qekd lr epiigdy
y ,ok zeyrl leki epi` `ld ,qekd dzyieïîæ øîàc ïåékjxiay ± ¥¨§¨©§©

,mixetikd mei lr epiigdy zkxadéìò déìa÷z` eilr laiw ± ©§¥£¥
,meid zyecwdéì øñàå,zezyl eilr xq`p aeye ±déì øîàäc §¨©¥§¨¨©¥

zìãa éî áøì àaà øa äéîøé áøzekxa zkqna epivn oky -(:fk) ©¦§§¨©©¨§©¦¨©§§
eze` l`ye ,zay axra zay ly ziaxr ax lltzd zg` mrty
laiw ixdy ,dk`ln ziiyrn wiqtd `ed m`d `a` xa dinxi ax

,dlitza zay eilràðìéãa ïéà déì øîàå`ed ok`y el dpre - §¨©¥¥¨¦§¨
mc`d lr lg mei ceran s`y ixd .dk`ln ziiyrn wiqtd
epiigdy zkxa xne`d mb ok m`e ,zay zlitza meid zyecw
xeq`e meid zyecw dfa eilr lawn `ed ixd mixetikd mei axra

,xn`p m`e .diizyadéçðìå déìò Ceøáìepgipie qekd lr jxaiy - ¦§£¥§©§¥
y `id dkldd ixdy ,ok xnel okzi `l ,ezezyl `laCøáîä©§¨¥

qekd lr dkxaéøöíBòèiL Coi` m`e ,xg` e` `ed e` epnn ¨¦¤¦§
qekd lr jxiay otbd ixt `xea zkxa z`vnp qekdn mizey

,xn`p m`e .dlhalà÷eðéì déáúéìz` oziy ±wepizl qekd ¥§¥¦¨
`ld ,eze` dzyiy[á÷òé øa] àçà áøk àúëìä úéìdkld oi` ± ¥¦§§¨§©©¨©©£Ÿ

xzen ezeyrl lecbl xeq`y xacy xn`y awri xa `g` axk
,ok zeyrl xeq` `l` ,lecbd jxevl ezeyrl wepizl epzil

yegl yiy meynCøñîì éúà àîìécjiyni licbiyk mb `ny ± ¦§¨¨¥§¦§©
yegl yi ,mixetikd meia qekd ziizy oiprl mb okle ,df ebdpna
ohw didy zngn wxy xekfi `le ,licbiyk mb zezyl jiyniy
zkxa mixetikd meia jxal okzi `ly ,`vnpe .zezyl el epzp
z` yxtl epxaqy dnn gikedl yi oky oeike ,qek lr epiigdy
epiigdy zkxay ongp ax ixack ,epiigdy zkxa oiprl `ziixad

.qek dperh dpi`
epiigdy zkxa jxal daeg yi m`d oecipd xwirl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxxan .mixetikd meie dpyd y`xadìò éåä éàîidn ± ©¨¥£¨
dpyd y`xa epiigdy zkxa zxin` aeig oipra dkldd zrxkd

:`xnbd daiyn .mixetikd meiedén÷ àáñ øîéé áøì ïðaø äeøãL©§¨©¨¨§©¥©¨¨©¥
àcñç áøc`cqg ax iptl `aq xnii ax z` minkgd egly ± §©¦§¨

àzL Léøc àîBé éìòîae ,dpyd y`x axra ±déì eøîàaxl - §©£¥¨§¥©¨¨§¥
`aq xniiàcáeò ãéáò éëéä éæç ìéæeïì àîéà àzcvik d`xze jl ± ¦£¥¥¦¨¦§¨¨¥¨¨

:`xnbd zxtqn .epl xn`ze xefgze ,df oipra `cqg ax bdepék¦
dééæç,eiptl `ay `aq xnii ax z` `cqg ax d`xyk ±déì øîà ©§¥¨©¥
xl ±,`aq xnii a'dézëeãa déì àñôø äáéèøì déeìc'diabnd ± ¨¨¦§¦¨©§¨¥§§¥

jixvy zngn ediabdy reci xacd ,dwqdl ie`x epi`y gl ur
ax ok enke ,ediabd mpgl `l i`cey itl ,urd ly enewn z` `ed
dkiynn .`edy lk oic cenll ick `l` `a mpigl `l `aq xnii

ik d`x ok` `aq xnii axy :`xnbdàøîçc àñk déì eúéià± ©§¥¨¨§©§¨
e ,oii ly qek `cqg ax iptl e`iadïîæ øîàå Léã÷eilr yciwe ± ¨¦§¨©§©

dfn gkene ,qekd dzye epiigdy zkxa eilr xn` okn xg`le
.mixetikd meie dpyd y`xa epiigdy xnel `id daegy

:`xnbd zniiqnïîæ øîBà ,àúëìäåzkxa xnel daeg yi ± §¦§§¨¥§©
epiigdyàúëìäå ,íéøetkä íBéáe äðMä Làøadkld ok enke ± §Ÿ©¨¨§©¦¦§¦§§¨

y ongp axkïîæ,epiigdy zkxa ±÷eMa eléôà BøîBà,qek `la §©§£¦©
.qek dperh dpi`y iptn

:`ped ax iptl dax ea wtzqdy sqep wtq d`ian `xnbdøîàå§¨©
àðeä áø éa ïðéåä ék ,äaøax ly ezaiyia ixage ip` epiidyk ± ©¨¦£¦¨¥©¨

,`pedïì àéòaéàoiprl ,`ped ax iptl epwtzqd ±áø éa øa± ¦©§¨¨©¥©
,daiyia cneld cinlzàzaL éìòîa àúéðòúa áéúécayeiy - §¨¦§©£¦¨§©£¥©©¨

,zay axra ziprzaéîeìLàì eäîz` milydl `ed leki m`d ± ©§©§¥
zayl qpkdl el oi` `ny e` ,dlild cr zeprzdle ziprzd
.dlild mcew ziprzd z` wiqtdl el yi jkle ,dprzn `edyk

edéãéa äåä àì.wtqd z` epl heytl `ped ax ly ecia did `le ± Ÿ£¨§¨¥
okn xg`ly ,dax siqedäãeäé áøc dén÷ì éàúàax iptl iz`a ± £¨¦§©¥§©§¨
,df wtq eizl`ye dcedidéãéa äåä àìåecia did `l `ed s`e - §Ÿ£¨§¨¥

.wtqd z` heytl
:wtqd z` hyt envr daxy d`ian `xnbd,[äaø] (àáø) øîà̈©©¨

ïðà dééæçð.wtqd z` heytl ozip m`d epgp` d`xp ±àéðúc ¤§§¥£©§©§¨
,`ziixaa,úaLa úBéäì ìçL áàa äòLzmeil zigcp ziprzdy ¦§¨§¨¤¨¦§§©¨
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שישי עמ' ב



פט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  אלול כ"ד ראשון יום חודש  ראש וסעודת החודש עיבור סעודת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰øeaòì íâå§©§¦
øeaò úãeòñ ïéNBò ,äæ ïBaLç éôì ïéøaònL elà íéLãç¢¨¦¥¤§©§¦§¦¤§¤¦§©¦

.Lãçä©Ÿ¤
תיט)הטור סי' להרבות(או"ח שמצוה הירושלמי בשם  הביא

בראש לאכול  שמצוה  כתב  וה'רוקח ' חודש . ראש  בסעודת 

במועד  כמו  שם)חודש  שב(ב"י לומר  וצריך .xeair zcerq
ycegd חובת יוצאים  ycegאין  y`x zcerqסעודת שהרי  ,

בלילה  היא  החודש  אחריפו)עיבור ד"ה שם ורש"י ב. ע, (סנהדרין

את מקדשים  אין  (כי ביום  היא חודש  ראש  סעודת  ואילו 

עיבור סעודת שגם  הרמב"ם  לדעת אמנם , ביום). אלא  החודש 

ביום היא  ה"ז)החודש  פ"ג חודש(לעיל ראש  שסעודת  לומר  יש 

מצוה ואין  העיבור  סעודת  היא היא בירושלמי  המובאת

יוסף ' ה 'בית  וכתב  חודש . לראש  נוספת  היא(שם)בסעודה  שכן 

הר "ן דעת ב)גם  ע, סנהדרין לנר .(ערוך

המקדש  כלי  בהלכות  ה"ד)והנה , "חייב(פ"ה הרמב "ם: כתב 

העם", שאר  עם  עצמו יקל ולא  בעצמו  כבוד לנהוג  גדול כהן

אפילו רבים של לסעודות  ולא  המשתה  לבית  יכנס  "לא  ולכן

מצוה". של  הם

הגמרא דברי  מדויקים  זה  ב)ולפי  יח, מושיבין(סנהדרין "אין :

גדול dpyכהן xeairaצינה לעבר משום  הגדול הכהן ירצה לא (שמא "

פעמים, עשר ורגליו ידיו ומקדש טבילות חמש טובל הכפורים ביום כי השנה, את

רש"י) - בתשרי תהיה מרחשוון צינת השנה, תתעבר נזכרואם לא ומדוע 

ב גדול  כהן  מושיבים  ycegהאם  y`x xeair?

החודש , עיבור  סעודת  עושים  חדשים שלעיבור  כיון  אלא 

מצוה , של היא  אפילו  רבים  לסעודת  נכנס  אינו  גדול  כהן  והרי

שאין שנה  לעיבור ורק החודש  לעיבור נכנס שאינו  מובן 

מושיבים אין בו שגם  לבאר  הגמרא הוצרכה סעודה  עורכים 

צינה " "משום  גדול ה"ד)כהן פ"ה המקדש כלי הל' שמח .(אור

ה'תש"פ  אלול כ"ה שני יום הזה  ובזמן לארץ, בחוץ גשמים תענית

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéøæBbL úéðòz ìk̈©£¦¤§¦
øàL ïéãk dðéãå ,äìéla da ïéìëBà ¯ õøàì äöeça øeavä©¦§¨¨¨¤§¦¨©©§¨§¦¨§¦§¨
àlà ,øetk íBö ïBâk úéðòz øeavä ìò ïéøæBb ïéàL ;úBiðòzä©©£¦¤¥§¦©©¦©£¦§¦¤¨

.ãáìa ìàøNé õøàa§¤¤¦§¨¥¦§©
ב)בגמרא  יב, ט'(תענית אלא  בבבל צבור  תענית  "אין  נאמר:

בדבר : ראשונים  ונחלקו בלבד". באב 

אומרים  אין)יש  ד"ה ב יא, תענית תוס' אין. ד"ה ב נד, פסחים (רש"י

מצויים שהגשמים  כיון גשמים  על להתענות צורך אין  שבבבל

אומרים  ויש  שם)שם תענית וריטב"א שתעניות(רמב"ן משום שהוא 

סמוכים דיינים אין לארץ  ובחוץ  דין, בית  ידי על נקבעות  אלו

פ"ד) סנהדרין הלכות לגזור(ראה שבסמכותו נשיא  שם אין וכן  ,

גזרות .

לפי שהרי הרמב "ן, כדעת  שמפרש  נראה הרמב "ם  ומדברי

לגבי ולא גשמים  על  לתענית  ביחס רק  אמורה  ההלכה  רש "י 

התעניות בכל שמדובר היא  הרמב "ם  ומשמעות  תעניות, שאר

תקעה) סי' או"ח יוסף בית .(ראה

בארץ אפילו  כלל  בימינו גשמים  תענית לגזור  אין זה  ולפי 

אך  ישראל, בארץ  גם  סמוכים דיינים אין היום שהרי  ישראל,

יוסף ' שם)ה 'ברכי  הקודש(או"ח ערי מזקני 'שמענו  מעיד:

וקבעו גשמים ' עצירת  בימיהם שאירע . . וחברון ירושלים

מפקפק הוא האמור ולאור  בהלכה . המבואר  הסדר  ככל תענית 

סמוכים . דיינים  לנו  אין  ישראל בארץ  אף  שהרי  כך על

כך: לחו "ל ישראל ארץ  בין ההבדל את  מבאר  הוא  אמנם

ממונות בדיני לדון  האפשרות  לגבי גם  עולה  שאלה  אותה 

מבואר כך ועל  סמוכים , דיינים  לנו  ואין מאחר  הזה  בזמן 

הדורות דייני  של 'שלוחים ' בתור  דנים  דור  כל שדייני בגמרא 

למקרים רק  מוגבלת זו  שתקנה  אלא סמוכים , שהיו הקודמים 

בארץ דידן: בנידון גם  וכן  נדירים . למקרים ולא  מצויים 

ארץ חכמי של בסמכותם  ולכן גשמים , עצירת שכיחה  ישראל

הקודמים , הדורות  חכמי  של כ'שלוחים ' תענית לגזור  ישראל

לקבוע אין ולכן מצויה  אינה גשמים  עצירת  לארץ בחוץ אך

כך. על  תענית  שם

ה'תש"פ  אלול כ"ו שלישי יום ושמחה' ששון כ'ימי תענית ימי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰,elàä úBîBvä ìk̈©¨¥
íéãéúò íäL àlà ,ãBò àìå ;çéLnä úBîéì ìèaì íéãéúò£¦¦¦¨¥¦©¨¦©§Ÿ¤¨¤¥£¦¦

.äçîNå ïBNN éîéå íéáBè íéîé úBéäì¦§¨¦¦¦¥¨§¦§¨
הכתוב כלשון הוא  התענית  של ה)עניינה  נח, "יום(ישעיה

הצומות  ימי  ארבעה  וגם  לה '". ד)רצון  בהל' שהם(המפורטים אף 

ידי על הרי אלו, בזמנים  שאירעו  הצרות על אבילות  בגדר 

לה '. רצון ימי הם שגם  בהם  מתגלה התענית  הנהגות

הנביא  דברי  את  לבאר  יש  יט)ובזה  ח, כאן(זכריה שהביא 

אלא הצומות  כל שיתבטלו  רק לא  לבוא , שלעתיד  הרמב "ם

הדבר ולכאורה  ושמחה. ששון  וימי טובים לימים ייהפכו  גם

לאבותינו, שאירעו  הצרות  לזכר  הם  הצומות  הרי עיון, צריך

הצומות , ממילא  בטלים  הגאולה  בזמן הצרות  זיכרון ובביטול 

מה לשמחה  – ושמחה  ששון  לימי  הימים יהפכו מדוע  אבל 

עושה ? זו 

בו, שיש  העינוי  אינו התענית  עיקר מובן : האמור  ולפי 

כאשר הגלות , שבזמן אלא  לה'', רצון 'יום  שהוא זה  כיֿאם 

חטאינו בטלו לא  מארצנו')עדיין ל'גלינו את(שגרמו להרגיש  הדרך 

המעורר הדבר זה  כי הגוף עינוי  ידי על היא היום מעלת 

הטומאה רוח "את כאשר לבוא , לעתיד  כן שאין  מה לתשובה,

הארץ " מן ב)אעביר  יג, להוספה(זכריה אלא לעינוי מקום  אין



v"ndqeצ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'ימי יהיו ולכן לבב , וטוב שמחה  מתוך  שהיא ה ' בעבודת 

טובים . ומועדים  ושמחה  ששון  ימי  אלו, רצון '

לששון ויהיו  אלו  צום ימי יהפכו שלעתיד גופא  ומזה 

שהרי הצומות , ענין  של האמיתי התוכן  שזה  מוכח ולשמחה ,

ושלמותן מילואן על  המצוות  כל תהיינה  לבוא  הל'לעתיד (ראה

ה"א) פי"א .מלכים

(fn 'iq `"g zekln oii ± mgpn zxez)

ה'תש"פ  אלול כ"ז רביעי יום התורה? מן מצוה - אשה קידושי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úåöî elà ïéçewìå§¦¦¥¦§©
ìMî ãçàa úéð÷pL äMàå ...íä äøBz ìL äNò,elà íéøác äL £¥¤¨¥§¦¨¤¦§¥§¤¨¦§Ÿ¨§¨¦¥

.úLc÷î úàø÷pä àéä¦©¦§¥§ª¤¤
הרא "ש  יב)(כתובותכתב  סי' :פ"א

וציוונו במצוותיו קדשנו 'אשר מברך אינו  אשה  המקדש 

ואפשר ורבו' 'פרו הוא  המצוה קיום  כי האשה', את  לקדש 

קידושין  בלא  פלגש)לקיימה וישא(כשיקח יקדש  אם אף  ולכן, .

דומה ואינו מברך. אינו ורביה, פריה  מצות  לשם  אשה 

כדי השוחט ולאכול , לשחוט חייב  שאינו שאף  לשחיטה 

אפשר אבל  שחיטה , בלי  לאכול אפשר  אי  כי – מברך  לאכול 

קידושין  בלי  ורביה  פריה  על לקיים  אינן הנישואין בעת חתנים (וברכת

לקב"ה) השבח ברכת אלא המצוה .עשיית

לישא האיש  ירצה שאם  ישראל "נצטוו  כתב  הרמב"ם  אבל

של  מצותֿעשה אלו וליקוחין  תחילה ... אותה  יקנה אשה 

לישא הרוצה  ורביה , פריה  מצות  ללא  גם  כלומר , הם". תורה 

שאסור שחיטה , מצות  דוגמת  זה והרי  לקדשה, חייב  אישה 

המצוות ' ב 'ספר כתב  וכן  שחיטה . בלי  ריג)לאכול שמצות(מ"ע ,

אשה איש  יקח  "כי  מהפסוק  ונלמדת  דאורייתא  היא  קידושין

וגו'".

שאלה ' סק"א)וה 'העמק קסה לשיטת(שאילתא ראיה  הביא 

הגמרא מדברי א)הרמב"ם  מא, יותר(קידושין בו "מצוה 

המקדש אם יותר  גדולה  הקידושין  שמצות  היינו , מבשלוחו",

מקדש . עצמו 

'אשר קידושין מצות  על  מברכים אין  כן  אם  מדוע  והוסיף :

פי על  וביאר  האשה '? את  לקדש  וציוונו במצוותיו קדשנו

הר "ן הרי"ף)דברי בדפי ב ב, עדיין(כתובות הקידושין שבפעולת 

אל  שיבוא  לאחר הוא המצוה  גמר כי המצוה  כל  את  קיים  לא 

מלאכתה , גמר אינה  שעשייתה מצוה  על מברכים  ואין  אשתו,

היא  טלית' 'חובת  הרמב"ם  שלדעת ציצית  מצות  (ולא כדוגמת 

בלבישה) תלויה המצוה אין ולכן גברא' כתב'חובת זאת  ברכות ועם  (הל'

ה"ח) המצוהפי"א כי בטלית  הציצית הטלת  על  מברכים  שאין 

בטלית . שיתעטף עד נגמרת  אינה

ה'תש"פ  אלול כ"ח חמישי יום ה'גדלות'? נקבעת מה פי על

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ãò ãìeiMî ¯ ïaä©¥¦¤¦¨¥©
ìL ïa äéäiLàéáä ...÷Bðéz àø÷ðå ,ïè÷ àø÷ð äðL äøNò L ¤¦§¤¤§Ÿ¤§¥¨¨¦§¨¨¨§¦§¨¦¥¦

ïaî àeäå ,øòN úàáäì íéòeãéä úBîB÷na ähîì úBøòN ézL§¥§¨§©¨©§©§¦©£¨©¥¨§¦¤
ìL.Léà àø÷ðå ,ìBãb àø÷ð ¯ äìòîå ãçà íBéå äðL äøNò L §Ÿ¤§¥¨¨§¤¨¨©§¨¦§¨¨§¦§¨¦

דעת בר איננו שהקטן הוא  לגדול קטן  בין  המהותי ההבדל 

מהמצוות פטור הוא א)ולכן ב, מגילה מבואר(רש"י זאת  ועם  .

גופניים סימנים  פי  על דוקא  נקבעת  הגדלות  כי זו בהלכה 

עשרה שלוש  לגיל  שהגיע  למרות  גדול, נקרא  אינו  ובלעדיהם

שכלית . מבחינה מפותח והוא 

אופנים : בשני לבאר ויש 

הגופנית . בבגרות  גם  אלא בדעת רק  לא  תלויה  הגדלות א.

עשרה  שלוש  לגיל  הגיע  אם  אף  דעת)ולכן , בר איננו(ונעשה

הגופנית . ההתפתחות  סימני הופיעו  לא  עדיין אם  גדול נחשב 

שהסימן אלא  בדעת , רק תלויה  הגדלות  של מהותה  ב.

כתב וכן  הגופנית . ההתפתחות ידי  על הוא  בכך להכיר

נא)המהרי"ט סי' '(ח"א נקראים הם  זה  שמטעם  ,ipniq' גדלות

אינה אבל הגדלות, ניכרת  ידם שעל סימן אלא  "שאינם  -

ידם " על  גדולה  ט)נעשית  הלכה פענח צפנת .(וראה

לגבי קא ) יו"ד צבי  הר (שו "ת  פרנק  הגרצ"פ  דן זה  פי ועל 

המזרזים רפואיים בשמנים אותו  שסכו עשרה  שלוש  בגיל נער 

שהדבר וכתב  בכך. גדול נעשה האם – הסימנים הופעת  את 

את מהווים עצמם  הסימנים  אם  הנזכרת : בשאלה  תלוי

באמצעות או  טבעי באופן  הופיעו אם  הבדל אין  הבגרות ,

הם אם  אך מלאכותי, לקביעתזירוז אמצעי מהווים 

טבעי באופן הופיעו לא  עוד כל הרי  השכלית , ההתפתחות 

הנדרשת . השכלית  להתפתחות  הגיע  לא  הילד  כי היא  אות 

הסימנים הבאת  טבעית  מבחינה  אם  נוספת : מינא' ו'נפקא 

אין - שכלית  ובשלות  בגרות  על מורה  עשרה  שלוש  מגיל

נחשבים והסימנים  השנים  עצם  אם  אך לגוי , יהודי בין לחלק 

מיוחד  דין זה  הרי השכלית , בהתפתחות  תלות  ללא  גדלות ,

תלויה שהגדלות  מסתבר  נח בני  אצל ואילו ישראל, בדיני 

השכלית  19)בהתפתחות  והערה 292 עמ' טו שיחות לקוטי .(ראה

ה'תש"פ  אלול כ"ט שישי יום מחילה? מועילה אין מתי

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äMà LcwL ïBâk ?ãöék¥©§¤¦¥¦¨
úeñk' :Bì ïéøîBàL ¯ äðBòå úeñk øàL åéìò dì ïéàL éàðz ìò©§©¤¥¨¨¨§¥§§¨¤§¦§
äðBòa ìáà .ïBîîaL éàðz àéäL éðtî ,ïäa íi÷ Eàðz ¯ øàLe§¥§¨£©¨¨¤¦§¥¤¦§©¤§¨£¨§¨
,úLc÷î Bæ éøäå .äðBòa EúBà äáiç äøBzäL ,ìèa Eàðz ¯§¨£¨¥¤©¨¦§¨§§¨©£¥§ª¤¤

.'Eàðúa Eîöò øèôì Eãéa ïéàå ,dúðBòa áiç äzàå§©¨©¨§¨¨§¥§¨§¦§Ÿ©§§¦§¨£

הרי לעונה , וכסות  שאר בין החילוק  טעם מהו להבין  יש 

לטובת ונועדו  שמאחר אלא התורה , חיובי הם  וכסות  שאר  גם

לגבי מחילתה  תועיל לא  ומדוע  כך, על  למחול בידה  האשה

לטובתה ? נועד  הוא  שגם עונה  חיוב 

הרמב"ן  ב)ומבאר  קכו, צדדי(ב"ב פרט הם  וכסות שאר כי ,
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מקום ואין שבהן, העיקרי המרכיב  היא עונה  ואילו בנישואין .

לחצאין". נישואין "אין כי עונה  חיוב בלא  לנישואין

רש "י ב)ואילו יט, חיוב(קידושין על מועילה  שמחילה  מפרש 

מחלה שהאישה  לאחר גם  ולכן הגוף, צער  על  לא  אך ממוני

בתוקף עדיין  החיוב  כי בה  לחזור  יכולה  היא עונתה , (ראה על 

כאן) למלך .משנה

השיטות : בין למעשה  מינה ' ו'נפקא 

ערוך' ס"א)ב 'שלחן  קסט סי' לשמש(או"ח לתת  שראוי נפסק

יצטער , שלא  כדי ומין מין מכל  לטעום  הסעודה את  המגיש 

השל"ה  סק"א)וכתב  שם אברהם במגן בעל (הובא אתו  התנה שאם 

ונמצא מכך. פטור הוא הרי כן , יעשה שלא  מלכתחילה  הבית 

הגוף , בצער הכרוך ויתור  על  גם  להתנות  ניתן  שלדעתו

לעצם סתירה אין  זה  שבתנאי  משום הרמב "ן , כשיטת 

כשמש  ולא השכירות  צער ממנו למנוע כדי צדדי, מטעם הוא זה דין (שהרי

השכירות) עצם .מדיני

אברהם ' ה 'מגן תנאי(שם)אך  כך על מועיל שאין כתב

מועילה שאין  רש "י כשיטת  הגוף , בצער  שמדובר משום 

כך. על  מחילה 

צער , על למחול ניתן רש "י  לדעת  גם  כי שכתבו  יש  אך

בגמרא  מבואר א)שהרי  צב, להכותו,(ב"ק רשות  לחברו שהנותן

מחלה לא  האשה  עוד שכל  אלא  מלשלם, פטור  המכה 

הגוף צער  על  למחול  מסכימה  שאינה  מניחים בפירוש ,

מועילה  אכן בפירוש  מחילה  אך ממון), מחיוב  (ראה (בשונה 

שם) לשו"ע גבורים .מגן

ה'תשפ"א  תשרי א' ר"ה - ש"ק קידשתיך' 'לא אומר כשהאיש גט נתינת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úøîBà àéä¦¤¤
ézLc÷ àì' øîBà àeäå ,'éðzLc÷',äéúBáBø÷a øzî àeä ¯ 'C ¦©§©¦§¥Ÿ¦©§¦ª¨¦§¤¨

.åéáBø÷a äøeñà àéäå§¦£¨¦§¨
משנה ': ה 'לחם הקשה 

להתירה " גט לה  שיכתוב  ממנו  "מבקשים (להלן להלכה ,

לאשתו,הט"ז) גט נתן כבר  האיש  אם  כאן, מדובר איך כן ואם ,

נאסרמדוע לאשה גט נתן אם  הרי בקרובותיה, מותר הוא 

אסורות מכלֿמקום  קידשה , לא  שלטענתו ואף  בקרובותיה ?

שנושא ויאמרו  כגרושה נראית הגט  שבנתינת כיון  מדרבנן  לו

גרושתו קרובת  א)את סה, קידושין ע"פ הט"ז, להלן משנה ואם(מגיד .

אסורה ש 'היא  הרמב "ם כתב  מדוע  הגט, נתינת קודם מדובר

אסורה  היא  הרי 'קידשתני' באמירתה  הלא  קבלת בקרוביו', (בלא

mlerdל הגט) lkב רק הט"ז)?eiaexwולא  (להלן

המלך': ה 'שער וכתב 

ה 'מרדכי' לדעת  תקלא)אמנם , סי' אסור(קידושין שהוא  זה דין

כופים כאשר רק  הוא  קידשה  לא  לטענתו אם  גם בקרובותיה 

גט לתת  היא)אותו  שגרושה יאמרו דין בית כפיית יש כאשר אם(כי אבל ,

בקרובותיה , מותר  הוא  הרי  גט, לתת  שיסכים  ממנו  מבקשים

מותר הוא  ולכן כפיה  ללא  הגט את  שנתן  מדובר  כן ואם 

רש "י לדעת  אבל  לחיי)בקרובותיה . ד"ה שם נתן(קידושין אם  שגם 

הקושיא – בקרובותיה  אסור  הוא הרי בהסכמה , הגט את 

עומדת ! במקומה 

המלך' ה 'שער  אהובה')ומתרץ  ה'בני :(וכ"כ

הלכה להשמיענו  בא  בקרוביו' אסורה 'היא ההלכה סיום 

לאישה , גט לתת  הספיק  ולא  מת  האיש  כאשר  שגם  פסוקה 

לקרוביו אסורה  היא עליה מכלֿמקום  נאסרו 'קידשתני' באמירתה (כי

מתירהקרוביו) הבעל  מיתת  כי העולם , לכל מותרת  שהיא  אף

מותו. לאחר  גם  אסורה  היא  לקרוביו ורק העולם , לכל  אותה 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב"ג שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב מהרה"ג וכו' רפאל ברוך טולידנו ממקנאס, שבו מתחנן אשר לרגלי ההירוס 

הוא  המעבר  מקום  אשר  ת"ו,  לאה"ק  העלי'  במצודת  וכו'  הנשמות  וציד  במחנם  החפשים  שעושים 

בצרפת, ולכן מבקש שנפתח מקום מקלט שם למאות ילדים שיתחנכו שם על טהרת הקדש, ומבטיח 

אשר מצדם מוכנים לעזור בכל האפשר וכו'.

ומטובו להודיעני מה דיבר כת"ר שי' אתו ומה דעתו בהנ"ל...

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ דין בית

.‡ÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL ¯LÙ‡Â ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡¯È Á¯i‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ,‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
·¯ÚÓ Áe¯ „‚k dB·b ¯‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈ·LBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯È ‡Ï Á¯i‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»

„‚ ‰È‰ elÙ‡¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
ÔÎÂ ;¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dB·b»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡¯È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.¯˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈

גיא.2) שאיננו

.·‰‡¯È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡¯iM ‰nÓ ¯˙BÈ Á¯i‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a¯‰ CÊ ¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È - Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜·‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯˙BÈ ¯‰Ëa ÚÈ˜¯‰ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a ·¯Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Á¯i‰ ‰‡¯ÈÂ ,˜·‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.‚ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È - ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ C¯ÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dB·b ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;¯˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a¯‰ ÔÈk¯‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C¯‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Á¯i‰ ‰‡¯È - ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.„el‡ ÌÈ¯·„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡¯‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡¯ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡¯iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿
,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„B·e ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dB·b ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a¯‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«

ÌÈ·Ú ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ
.ÔÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.‰ÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡·e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡¯‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡¯‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰Â ,ÌÈ·Ú e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ e¯aÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡¯ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי

.ÂL‡¯ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ CkL ¯Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ
- ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆
¯Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯aÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
¯LÙ‡ ÔB¯Á‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰ML5¯˙BÈ „ÒÙ‰Â ˜BÁO ¯·c EÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
.‰fÓƒ∆

שעות 5) י"ב יום, כ"ט הוא למולד מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג

.Ê,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰f‰ ¯·c‰L ¯Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ ·B¯˜ ¯·c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú¯‡È ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,‰a¯‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa¯ ÌÈ·Ú‰Â C¯‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck ¯Á‡ ‰‡¯ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡¯È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡¯iL BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ‰‡¯È ‡Ï Ì‰a ‰‡¯iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.ÁLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea¯ ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - L„Á ¯Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ¯ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈ·MÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ6¯aÚÓ L„Á ÔÈÚ·B˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ·˜a ,¯ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ

B‡ ‡ÏÓ ¯Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡¯‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈
.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡¯iL BÓk ,¯ÒÁ ¯Á‡ ¯ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿
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ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ דין בית

.‡ÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL ¯LÙ‡Â ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡¯È Á¯i‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ,‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
·¯ÚÓ Áe¯ „‚k dB·b ¯‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈ·LBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯È ‡Ï Á¯i‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»

„‚ ‰È‰ elÙ‡¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
ÔÎÂ ;¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dB·b»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡¯È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.¯˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈

גיא.2) שאיננו

.·‰‡¯È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡¯iM ‰nÓ ¯˙BÈ Á¯i‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a¯‰ CÊ ¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È - Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜·‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯˙BÈ ¯‰Ëa ÚÈ˜¯‰ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a ·¯Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Á¯i‰ ‰‡¯ÈÂ ,˜·‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.‚ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È - ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ C¯ÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dB·b ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;¯˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a¯‰ ÔÈk¯‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C¯‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Á¯i‰ ‰‡¯È - ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.„el‡ ÌÈ¯·„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡¯‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡¯ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡¯iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿
,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„B·e ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dB·b ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a¯‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«

ÌÈ·Ú ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ
.ÔÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.‰ÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡·e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡¯‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡¯‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰Â ,ÌÈ·Ú e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ e¯aÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡¯ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי

.ÂL‡¯ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ CkL ¯Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ
- ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆
¯Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯aÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
¯LÙ‡ ÔB¯Á‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰ML5¯˙BÈ „ÒÙ‰Â ˜BÁO ¯·c EÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
.‰fÓƒ∆

שעות 5) י"ב יום, כ"ט הוא למולד מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג

.Ê,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰f‰ ¯·c‰L ¯Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ ·B¯˜ ¯·c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú¯‡È ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,‰a¯‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa¯ ÌÈ·Ú‰Â C¯‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck ¯Á‡ ‰‡¯ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡¯È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡¯iL BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ‰‡¯È ‡Ï Ì‰a ‰‡¯iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.ÁLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea¯ ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - L„Á ¯Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ¯ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈ·MÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ6¯aÚÓ L„Á ÔÈÚ·B˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ·˜a ,¯ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ

B‡ ‡ÏÓ ¯Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡¯‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈
.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡¯iL BÓk ,¯ÒÁ ¯Á‡ ¯ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿

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

ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האמצעי.6) החשבון לפי ולא הראייה חשבונות לפי
"מקודש".7) אומרים אין

.ËÁ¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L ,ÌBaLÁa ÌÏBÚÏ ÔÈek˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ≈»∆«»≈«
‰‡¯iL ‡Ï ,B¯eaÚ ÏÈÏa B‡ BpÓÊa ‰‡¯È - ‡a‰ L„Áa«…∆«»≈»∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆≈»∆
˙BBaLÁ·e .ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊ Ì„…̃∆¿«∆≈¿»¿∆¿ƒ¿∆¿
¯LÙ‡ È˙Ó Ú„˙Â EÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL el‡‰ ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈∆≈«¿ƒ¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÏÚÂ ,‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ È˙Óe ‰‡¯iL∆≈»∆»«∆¿»∆…≈»∆¿«∆¿ƒ
¯Á‡ ¯ÒÁ L„Á ÔÈOBÚ B‡ ,L„Á ¯Á‡ L„Á ÔÈ¯aÚÓe¿«¿ƒ…∆««…∆ƒ…∆»≈««
ÌÈL„Á ‰Úa¯‡Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .¯ÒÁ L„Á…∆»≈¿»≈¬ƒ≈«¿»»√»ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,‰La ÔÈ¯aÚÓ‰«¿À»ƒ¿»»¿…ƒƒ«¿»√»ƒ

ÔÈ¯aÚÓ‰8ÈÙÏ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Á ¯eaÚÏ Ì‚Â . «¿À»ƒ¿«¿ƒ√»ƒ≈∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÔBaLÁ9e¯Ó‡L BÓk ,L„Á‰ ¯eaÚ ˙cÚÒ ÔÈOBÚ , ∆¿ƒ¿À«ƒ«…∆¿∆»«¿

.ÈLÈÏL ˜¯Ùa¿∆∆¿ƒƒ

פי 8) על קבעו או הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
פי  על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות
מעוברים  חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון
חדשים  שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה (בשנה

שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה 9)מעוברים רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל דין בית שציפו

.ÈÔÈc ˙ÈaL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡¯Óba ‡ˆÓzL ÏÎÂ¿…∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆≈ƒ
¯·c‰L ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓe ,ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿ƒƒ∆ƒƒ«∆«»»
‰Ê ÔÎÂ ,¯aÚÏ B‡ ¯qÁÏ Ì„Èa ˙eL¯‰Â Ì‰Ï ¯eÒÓ»»∆¿»¿¿»»¿«≈¿«≈¿≈∆
Ïk‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰La ÌÈL„Á ‰ÚLz ¯qÁL∆ƒ≈ƒ¿»√»ƒ¿»»¿…«≈»∆«…
L„Á‰ ‰‡¯ ‡lL ÔÓÊa ,Èea ‡e‰ ‰Ê ¯wÚ ÏÚ«ƒ»∆»ƒ¿«∆…ƒ¿»«…∆

BpÓÊa10. ƒ¿«

שלושים.10) ליל

.‡ÈL„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ∆«…∆
C¯ˆÏ11ÈÙÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Áa ‡e‰ - ¿…∆»√»ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ

Ì‰Ï LÈÂ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ÔÈOBÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿ƒ∆»»≈¿∆»»≈¿≈»∆
‡e‰ ‰Êa - ¯qÁÏ B‡ L„Á ¯Á‡ L„Á ¯aÚÏ¿«≈…∆««…∆¿«≈»∆
;BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,C¯ˆÏ ÔÈ¯aÚnL∆¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»«»≈«ƒ¿«

‡l‡12B˙BÈ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ˙Úa ∆»¿≈∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆¿ƒ«¡
.ÌÏBÚÏ ÔÈLc˜Ó - LÓM‰ ÌÚ ıa˜˙pL ¯Á‡ ‰‡¯ƒ¿∆««∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿»

רצופים.11) יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע 12ֿ)כדי
אבל.

.·È,ÔÈc ˙Èa ÌL LiL ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»¬»ƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ
ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈ·w‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»

.el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.‚È,˙B‡i¯ËÓÈb‰Â ˙BÙe˜z‰ ÔBaLÁ È¯ÙÒa ¯‡a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆¿«¿¿«ƒ«¿ƒ»
˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯È - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L∆ƒ≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»¿ƒ

d„‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰13; »»∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»
¯LÙ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È ‡lL ,ÔBaLÁ‰ ÔzÈ Ì‡Â¿ƒƒ≈«∆¿∆…≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ˙B¯Á‡ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL∆≈»∆ƒ¿ƒ¬≈∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈

‰È„Óa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .dc‚k ˙BeÎÓe¿À»¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆«»≈«ƒ¿ƒ»
‡lL ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»»∆…
Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯LÙ‡ ‡l‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»∆¿»∆ƒ¿»«»≈«

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈

ארץ13ֿ) למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב באותו
האורך  גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ישראל
יראה  שאם מכאן לשמש). הירח שבין (המרחק הראשון
ארץ  למערב שהן המדינות בכל יראה בארץֿישראל, הירח

ישראל.

.„ÈÌÈ¯‰‰ L‡¯a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡14 ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ
- Ï‡¯OÈ ı¯‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙È·¯Ún‰ ‰È„na«¿ƒ»««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯ ‡lL Úe„Èa¿»«∆…ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.ÂËÚe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿»«
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆≈¿ƒ¿«∆∆

dc‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ15Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»¿ƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL ¯LÙ‡Â ˙BiÁ¯ÊÓ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL ¯LÙ‡ -∆¿»∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿»∆…
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ ‡È‰L ‰È„Óa ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .‰‡¯È≈»∆¿ƒ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆∆
ı¯‡a ‰‡¯pL Úe„Èa - dc‚k ˙eÎÓe Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À∆∆¿∆¿»¿»«∆ƒ¿»¿∆∆
‰Êa ÔÈ‡ - ˙ÈÁ¯Ên‰ ‰È„na ‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈»∆

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ‡l‡ ,‰È‡¿̄»»∆»∆¿»∆≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

לשקוע.15) השמש מקדימה שם כי

.ÊË·¯ÚÓaL ˙BÈ„n‰ eÈ‰Lk - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿«¬»
˙BeÎÓ Á¯ÊÓaLÂ16ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰L ÔB‚k , ¿∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»ƒ¿»»

Ï·‡ ;˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ«¬«»≈¿ƒ«¬¬»
ÌÈËtLÓ - ˙BÁt B‡ ‰fÓ ¯˙BÈ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ

Ô‰Ï LÈ ÌÈ¯Á‡17ı¯‡ „‚k ˙BeÎÓ ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈ƒ≈»∆∆¬≈≈»¿À»¿∆∆∆∆
,·¯ÚÓe Á¯ÊÓ È¯Úa e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„e .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»ƒ≈∆≈«¿¿»≈ƒ¿»«¬»
‰¯Bz ÏÈc‚‰Ï ,‰i‡¯‰ ÈËtLÓ Ïk „Èb‰Ï ‡l‡ ÔÈ‡≈»∆»¿«ƒ»ƒ¿¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ»
·¯ÚÓ Èa B‡ Á¯ÊÓ Èa eÈ‰iL ‡Ï ,d¯Èc‡‰Ïe¿«¿ƒ»…∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿≈«¬»
‡l‡ ,ÌeÏk Ì‰Ï ÏÈÚBz B‡ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿ƒ««»≈«ƒ»∆¿∆»
ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa Lec˜ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ∆»«ƒ≈ƒ∆¿∆∆

.ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הגיאוגרפי.16) ובשקיעה.17)ברוחב בזריחה

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העדים.1) וחקירות הירח של נטיותיו

.‡eÈ‰L ÌÈ¯·c ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

?‰ËB Á¯i‰2¯·c ÔBaLÁ C¯c ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa ¯Lk - «»≈«∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»
‡Â .‰Ê‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ∆¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»

˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï - ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e .ÏÏk¿»¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»
.‰lÁz¿ƒ»

ב.2) כג, השנה ראש עי' לדרום, או לצפון
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ycegdצד yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·daL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙¯·BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙¯·BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ
Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,·¯Ún‰ ÈˆÁÏ Á¯Ên‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי'

.‚Âw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
- ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡¯ - dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…̄««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
- ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB¯„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ -ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.„ËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡¯Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á¯˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ÔË¯Ò L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÔË¯Ò L‡…̄«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔBÙv‰ Áe¯Ï¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .·e¯˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡¯ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
Áe¯ „‚k ˜Á¯˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡¯Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ È„b L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡¯ „Ú ,ÌB¯c»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÌB¯c Áe¯Ï ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡¯ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.‰·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««
,el‡ ÌÈL‡¯ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa Á¯Ê˙Â ,ÌB¯„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,·¯ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â Á¯ÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

·eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי.4) בסיבוב השמש עם (אביב)5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.Â˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

·¯Â6ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.·e¯˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.Ê˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈ¯eÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬
Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ .˙BÏÚÓ Úa¯‡ Ì˙iË -¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰¯OÚ ˙Á‡ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰¯OÚ ‰BÓL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬

.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬

.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ

.‰ÏÚÓ«¬»

.ÁÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Á¯i·e8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË - ÌÈ¯OÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

.˙B¯OÚ‰ ÌÚ Ô‰L ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ C¯c∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי"ג, ה"ז.8)למעלה פט"ו, למעלה

.Ë„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
·Á¯a ÌeÚ„B‰L C¯„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z - ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Á¯i‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ
B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«
‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ¯‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי"ג.9) פט"ז, מאזנים)10)למעלה (מזל מעלות בק"פ כי
המשווה. מקו נטיה כל אין

.È‰ËB Á¯i‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌB¯c „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z - ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ
ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe¯ ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»

ÌB¯„Ï B‡11Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ

B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»
Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓB¯c „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,·¯‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי.12)עי' הירח מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי המספרים, את
נטיית  על מראה הירח ורוחב המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח המעט Ì‰È˘Óצ"ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚ¯Â"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים

.‡ÈÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Á¯i‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡¯‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È ¯·Îe15ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL16·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ
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צה ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - lel` c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·daL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙¯·BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙¯·BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ
Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,·¯Ún‰ ÈˆÁÏ Á¯Ên‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי'

.‚Âw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
- ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡¯ - dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…̄««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
- ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB¯„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ -ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.„ËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡¯Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á¯˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ÔË¯Ò L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÔË¯Ò L‡…̄«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔBÙv‰ Áe¯Ï¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .·e¯˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡¯ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
Áe¯ „‚k ˜Á¯˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡¯Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ È„b L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡¯ „Ú ,ÌB¯c»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÌB¯c Áe¯Ï ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡¯ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.‰·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««
,el‡ ÌÈL‡¯ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa Á¯Ê˙Â ,ÌB¯„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,·¯ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â Á¯ÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

·eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי.4) בסיבוב השמש עם (אביב)5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.Â˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

·¯Â6ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.·e¯˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.Ê˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈ¯eÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬
Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ .˙BÏÚÓ Úa¯‡ Ì˙iË -¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰¯OÚ ˙Á‡ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰¯OÚ ‰BÓL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬

.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬

.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ

.‰ÏÚÓ«¬»

.ÁÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Á¯i·e8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË - ÌÈ¯OÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

.˙B¯OÚ‰ ÌÚ Ô‰L ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ C¯c∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי"ג, ה"ז.8)למעלה פט"ו, למעלה

.Ë„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
·Á¯a ÌeÚ„B‰L C¯„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z - ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Á¯i‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ
B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«
‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ¯‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי"ג.9) פט"ז, מאזנים)10)למעלה (מזל מעלות בק"פ כי
המשווה. מקו נטיה כל אין

.È‰ËB Á¯i‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌB¯c „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z - ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ
ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe¯ ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»

ÌB¯„Ï B‡11Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ

B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»
Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓB¯c „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,·¯‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי.12)עי' הירח מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי המספרים, את
נטיית  על מראה הירח ורוחב המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח המעט Ì‰È˘Óצ"ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚ¯Â"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים

.‡ÈÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Á¯i‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡¯‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È ¯·Îe15ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL16·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ
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˜BÁ¯ Á¯i‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ¯‡MÈ - ·¯‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»
;ÔBÙˆ Áe¯Ï ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»
‰È‰ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ‡e‰L ,·¯‰ ÔÈn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿»»«∆¿∆∆¿≈«¬»»
ÈÙÏ ,˜ec˜„ ‡Ïa ·e¯˜a - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÎÂ .ÈBÙ¿̂ƒ¿»∆¿∆¿≈¿…ƒ¿¿ƒ

‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L18. ∆≈ƒ»¿ƒ»

הי"ג.15) פי"ז, למעלה מעלות 16)עי' י"ח כי בדיוק, ולא
ה"ז. למעלה עי' שור, ממזל מעלות בכ' הנטייה עולה

מדקדק,17) הרמב"ם אין חלקים. ונ"ג מעלות שלוש בעצם
זו. הלכה בסוף זאת מבאר שהוא מועיל 18)כפי אלא

˙ÏÈÁ˙Î הירח היה להיכן לשאלה: תשובה למתן חשבון
ה"א. ועי' נוטה,

.·ÈÏ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ BÊ È‡ ƒƒ¿∆≈«¿≈«≈»»
Âw‰ ÏÚÓ B˜Á¯Ó Ú„˙Â ·LÁz - ‰ËB Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«∆«¿…¿≈«∆¿»≈«««
epnÓ ·B¯˜ B‡ ,‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‰È‰È Ì‡ :‰ÂM‰«»∆ƒƒ¿∆««««»∆»ƒ∆

ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLa19‰‡¯È - ƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
·¯ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ20˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â , ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

בלתי19ֿ) בחשבון רב ערך אין מעלות שלוש או לשתים
זה. המשווה,20)מדויק קו על הירח השקיעה בשעת אם

במרחק  נע הירח אם במערב. בדיוק שוקע אותו רואים הרי
שקיעתו  גם הרי לדרום, או לצפון המשווה, קו מן מסויים

המשווה. קו מן במרחק תהיה

.‚ÈÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»≈««««»∆ƒ¿»»
‰‡¯˙Â ,BBÙˆ ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È -≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆
ÌB¯c „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB B˙ÓÈ‚t¿ƒ»»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿

.ÌÏBÚ‰»»

.„È- ÌÏBÚ‰ ÌB¯„Ï ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈««««»∆ƒ¿»»
B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â ,BÓB¯c ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆¿ƒ»
·¯ ÈÙÏe .ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿»»¿ƒ…

‰iËp‰ ·¯ ÈÙÏe ,˜Á¯n‰21. «∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

לצד 21) יותר, גדול המשווה קו מן שהמרחק במידה בה
החלק  נטיית יותר גדולה במידה בה דרום, לצד או צפון

צפון. לצד או דרום לצד המזרח מן הפגום

.ÂË‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡L - ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
?dB·‚22‰i‡¯‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê ¯·„Â23ÔÓÊaL : »«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«

‡e‰ el‡k Á¯i‰ ‰‡¯È - ‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ
dB·b ‰‡¯È - ‰k¯‡ ‰È‰zL ÔÓÊ·e ,ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯»̃ƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«
ÏÚÓ B‰·‚ ÈÙÏ ,‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯‡ ÈÙÏe .ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯a ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

ב.22) כג, השנה ראש הי"ד.23)עי' פי"ז, למעלה עי'

.ÊËÌ‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ˙BBaLÁ e¯‡a È¯‰¬≈≈«¿∆¿»«¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆
Ïk‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á·e ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»¿ƒ»«¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«…
‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ ÈÎ¯cÓ C¯c e¯qÁÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÈ·ÓÏ Úe„È»«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿∆∆ƒ«¿≈«»¿…

ÏÚÓ eL¯c .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒa ‰È¯Á‡ Lw·Ï eËËBLÈ¿¿¿«≈«¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈«
Ó ˙Á‡ ,e‡¯˜e '‰ ¯ÙÒ‰¯cÚ ‡Ï ‰p‰24. ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

הענין 24) מסתיים ר"מ רומי ובדפוס קושטא בדפוס
דסייען. רחמנא בריך במילים:

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

˙Ú ÏÎa ÌM‰ ÈÙÏ ˜ÚˆÏ :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿…ƒ¿≈«≈¿»≈
.¯eav‰ ÏÚ ‡B·z ‡lL ‰ÏB„‚ ‰¯»̂»¿»∆…»««ƒ

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
זה 1) ואי מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר

וסוף  תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר
מצות  אחר לנמשך כללי ביאור שהוא מה בו נתבאר דבר

שם. כמבואר צרה בעת לזעוק והוא התורה,

.‡˜ÚÊÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙B¯ˆBˆÁa ÚÈ¯‰Ïe3 ƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ¿…¿»ƒ««¬¿
¯v‰ ÏÚ :¯Ó‡pL .¯eav‰ ÏÚ ‡B·zL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ«»»»∆»««ƒ∆∆¡««««
¯·c Ïk :¯ÓBÏk .˙¯ˆˆÁa Ì˙Ú¯‰Â - ÌÎ˙‡ ¯¯v‰«…≈∆¿∆«¬≈…∆«¬…¿…¿«»»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰a¯‡Â ¯·„Â ˙¯va ÔB‚k ,ÌÎÏ ¯ˆiL4, ∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

eÚÈ¯‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ5. «¬¬≈∆¿»ƒ

רם.2) בקול מעשת 3)להתפלל עשויות היו החצוצרות
ה"ה). המקדש כלי מהל' (פ"ג כסף ב'ספרי'4)של

ואשה  וירקון, שדפון, אומר... עקיבא "רבי ט: י, לבמדבר
על  תלמודֿלומר מנין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה
הציבור  על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר

בחצוצרות". והרעותם (או"ח 5)- אברהם' ה'מגן וכתב
לתקוע  נוהגין אנו אין למה תמה, "ואני תקעו): סי' תחילת
מכלֿמקום  בבבל, ציבור תענית שאין ואףֿעלֿפי צרה, בעת
עמדו  [וכבר תענית?" בלא לתקוע מדאורייתא מצוה הלא
הגר  מארץ (הצופה לראשֿהשנה בדרשתו הרמב"ן זה על
הוא  בתענית בצרפת תוקעין שאין שמה וכתב וב'), א' שנה
בבבל" ציבור תענית "אין שאמרו שמה סבורים שהם מפני

ולתקיעות]. לתפילה אפילו היינו -

.·‡B·zL ÔÓÊaL .‡e‰ ‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ«¿≈«¿»∆ƒ¿«∆»
ÏÏ‚aL Ïk‰ eÚ„È ,eÚÈ¯ÈÂ ‰ÈÏÚ e˜ÚÊÈÂ ‰¯»̂»¿ƒ¿¬»∆»¿»ƒ≈¿«…∆ƒ¿«
eh‰ ÌÎÈ˙BBÚ :·e˙kk .Ô‰Ï Ú¯e‰ ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓ«¬≈∆»»ƒ«»∆«»¬≈∆ƒ

.Ì‰ÈÏÚÓ ‰¯v‰ ¯ÈÒ‰Ï Ì¯‚iL ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆∆ƒ¿…¿»ƒ«»»≈¬≈∆

.‚¯·c :e¯Ó‡È ‡l‡ ,eÚÈ¯È ‡ÏÂ e˜ÚÊÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…ƒ¿¬¿…»ƒ∆»…¿»»
- ˙È¯˜ ‰¯˜ BÊ ‰¯ˆÂ ,eÏ Ú¯‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nÓ ‰Ê∆ƒƒ¿«»»≈«»¿»»ƒ¿…ƒ¿≈
˜·c‰Ï Ì‰Ï ˙Ó¯B‚Â ,˙ei¯ÊÎ‡ C¯c BÊ È¯‰¬≈∆∆«¿¿ƒ¿∆∆»∆¿ƒ»≈
‡e‰ .˙B¯Á‡ ˙B¯ˆ ‰¯v‰ ÛÈÒB˙Â .ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓa¿«¬≈∆»»ƒ¿ƒ«»»»¬≈

:‰¯Bza ·e˙kLÈ‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È¯˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â ∆»«»«¬«¿∆ƒƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
È„k ‰¯ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È·‡Lk :¯ÓBÏk .È¯˜ ˙ÓÁa ÌÎnÚƒ»∆«¬«∆ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆»»¿≈
˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒB‡ ,È¯˜ ‡È‰L e¯Ó‡z Ì‡ ,e·eLzL∆»ƒ…¿∆ƒ∆ƒƒ»∆¬«

.È¯˜ B˙B‡∆ƒ

.„ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6˙BpÚ˙‰Ï ,7‰¯ˆ Ïk ÏÚ8‡B·zL ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
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˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ
˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïa ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa10˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿

ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ¯‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ
:¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«

'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי נזכר לא שהרי חכמים.
יט.).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני.8) בפרק להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב.10)רביעי. כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני הוא שכינה, גילוי ששם המקדש בית

.‰,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê ¯·„a13‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMaÂÈ¯15ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ16.eÓÁ¯iL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ"ב בה לעמוד יכולים הציבור

טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי  שקונים חנויות בעלי כשרואין השערים", להפקיע
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי חמישי
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב: למשניות, בפירושו והרמב"ם (רש"י).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני לשבת, סמוך עתה התענית

מכתבֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב, קדמון בכתבֿיד
(וכ"ה  וחמישי" ושני חמישי הסדר על "וכן הרמב"ם: של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי וה"ט). ה"ה פ"ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי, ולהתחיל לקבוע אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי כרבי ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי,
גם  שכתב, "בתחילה" ומלשון רוקח'). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.Â‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈ·BË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûc¯p‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ

.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

¯ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב: טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי

ה"א. פ"ח נדרים ב'ירושלמי' יט,18)מפורש שם משנה,

אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב, פ"ב להלן וראה א.
שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה

להשבר. קרובה ב.21)והיא כב, רבינו 22)תענית
תפלת  היינו יד.), (תענית ב'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
המשנה  בפירוש כתב וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
הכ"ד, שבת דהל' בפ"ב למעלה אבל שמתענין. יט.) (תענית
(כסףֿמשנה). שמתענים הביא לא הי"ב, שם ל' ובפרק
עליהם  "מתענין העתיק לא תקעו) סי' (או"ח ב'טור' ואמנם

שרי?"23)בשבת". מי בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע מותר וכי יוסי,24)(= כרבי

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט.) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי"ב שבת מהל' פ"ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.ÊB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰¯v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó - el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב.25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.Áel‡ ˙BiÚz27˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓe30,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
¯Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31¯‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈

דתענית.27) פ"ב ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע

ה"ה). פ"ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי  עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י"ג בני
לנקבה  וט"ו לזכר מי"ח פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי' או"ח אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י עשור שביתת מהל' בפ"ב רבינו

א.30) יב, שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ"ג בתענית הפסיק 34)כרבי, שהרי

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק
'ירושלמי' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,

ה"ד). פ"א תענית

.Ë„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆

BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
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˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ
˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïa ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa10˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿

ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ¯‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ
:¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«

'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי נזכר לא שהרי חכמים.
יט.).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני.8) בפרק להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב.10)רביעי. כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני הוא שכינה, גילוי ששם המקדש בית

.‰,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê ¯·„a13‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMaÂÈ¯15ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ16.eÓÁ¯iL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ"ב בה לעמוד יכולים הציבור

טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי  שקונים חנויות בעלי כשרואין השערים", להפקיע
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי חמישי
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב: למשניות, בפירושו והרמב"ם (רש"י).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני לשבת, סמוך עתה התענית

מכתבֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב, קדמון בכתבֿיד
(וכ"ה  וחמישי" ושני חמישי הסדר על "וכן הרמב"ם: של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי וה"ט). ה"ה פ"ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי, ולהתחיל לקבוע אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי כרבי ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי,
גם  שכתב, "בתחילה" ומלשון רוקח'). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.Â‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈ·BË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûc¯p‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ

.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

¯ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב: טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי

ה"א. פ"ח נדרים ב'ירושלמי' יט,18)מפורש שם משנה,

אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב, פ"ב להלן וראה א.
שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה

להשבר. קרובה ב.21)והיא כב, רבינו 22)תענית
תפלת  היינו יד.), (תענית ב'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
המשנה  בפירוש כתב וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
הכ"ד, שבת דהל' בפ"ב למעלה אבל שמתענין. יט.) (תענית
(כסףֿמשנה). שמתענים הביא לא הי"ב, שם ל' ובפרק
עליהם  "מתענין העתיק לא תקעו) סי' (או"ח ב'טור' ואמנם

שרי?"23)בשבת". מי בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע מותר וכי יוסי,24)(= כרבי

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט.) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי"ב שבת מהל' פ"ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.ÊB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰¯v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó - el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב.25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.Áel‡ ˙BiÚz27˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓe30,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
¯Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31¯‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈

דתענית.27) פ"ב ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע

ה"ה). פ"ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי  עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י"ג בני
לנקבה  וט"ו לזכר מי"ח פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי' או"ח אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י עשור שביתת מהל' בפ"ב רבינו

א.30) יב, שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ"ג בתענית הפסיק 34)כרבי, שהרי

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק
'ירושלמי' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,

ה"ד). פ"א תענית

.Ë„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆

BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
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¯ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ¯ Lw·Ïe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈
'eÎÂ "eÚ"36‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa ¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆

‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa37. «¬À»ƒ

כולן 35) "על שאמר כב:) (תענית יוסי רבי של כתנאֿקמא
עצמו  לסגף רשאי יחיד שם) שנזכרו הצרות כל (על
את  ה' "ויגוף טוֿטז: יב, בשמואלֿב מפורש וכן בתענית".
ויצום  הנער בעד האלקים את דוד ויבקש ויאנש. כו' הילד

בהגהותיו). (האדר"ת צום" "יחיד 36)דוד ב: יג, תענית
בשומע  - (=עננו) תענית של מתפלל תענית, עליו שקיבל

א.37)תפלה". י, שם,

.È,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
˙ÈÚz BÈ‡38˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk . ≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

.˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ¯ÁÓ :‰lÙz‰ ¯Á‡ ¯ÓB‡ ,‰ÁÓƒ¿»≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ
BaÏa ¯ÓB‚Â39‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆

ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈla ÏÎB‡40BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¿»…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ
‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆
,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡««∆««ƒ∆≈»«¿»»«¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»

B„BÚaÓ41. ƒ¿

קבלה 38) בלי בתענית יושב (אם יתיב "ואי א: יד, שם,
דמליא  למפוחא דמיא שילא: בר רבה אמר מאי? מבערב),
האור  את הנפחין בו שנופחין למפוח דומה (הוא זיקא
- בחינם אכל שלא רוח, נתמלא זה אף ברוח, המתמלא
כתענית  הוא אבל וכלל, כלל תענית זה אין כלומר רש"י)",

יג). הלכה (להלן היה 39)שעות המגידֿמשנה, בנוסחת
אומר  התפילה, אחר או מנחה תפילת "כשיתפלל כתוב:
בשומע  היינו - כשיתפלל ופירשה: בלבו". וגומר עננו
שסיים  אחר - התפילה אחר או ר"ח), (וכפירוש תפילה
שכתב  ומה רגליו. שיעקור קודם רש"י) (וכפירוש תפילתו
והיינו  סו. סי' ויקהל בשאילתות גם הוא כן עננו", "אומר
אשב  למחר כי תעניתי, צום ביום עננו ה' "עננו שאומר
רא"ש  ועי' יג), סי' דתענית פ"א אשר"י (הגהות בתענית"

הספר. בסוף רבינו ותשובות ב.40)שם, יא, תענית
שלו.41) יום מבעוד

.‡ÈÂÈÏÚ Ïa˜42„·Ï· - ¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
CÏÓ ‰ÏÈl·e ,‰pÚ˙‰Â43ÈL ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï44Û‡ , ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ«

dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡ - B˙ÈÚ˙a ÔlL ÏÚ«∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÏÎB‡ ‰È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈
,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl· ‰˙BLÂ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«

ÏÏk ˙ÈÚz BÊ ÔÈ‡L45. ∆≈«¬ƒ¿»

שם.42) שני.44)התחרט.43)תענית, ביום גם כלומר,
שעות,45) תענית דין לו ויש תענית. קבלת בלא שצם מכיון

יג. בהלכה להלן המבואר

.·È‰‡B¯‰46¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯ ÌBÏÁ47È„k , »∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
¯BÚÈÂ ·eLiL48.‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»

"eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óe49ÏÎa ƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»

‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰lÙz¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆
˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,¯Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Ó ,˙aLa50. ¿«»ƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

ב.46) יב, אין 47)תענית הזה שבזמן אומרים, "יש
בפתרון  בקיאין אנו שאין בשבת, חלום תענית להתענות
שנמצא  אומרים והעולם רע, ואיזה טוב איזה לידע חלומות
בשבת: מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים, בספרים
נעילה, בשעת הכיפורים יום או שנשרף, ספרֿתורה הרואה
שהחלומות  לי ונראה שנפלו, שיניו או ביתו קורות או
עליהם  גם רעים, שהם הרואה פרק ברכות במסכת שאמרו
רפח). סי' או"ח ערוך' ('שולחן בשבת" מתענין

(מגידֿמשנה).49)ויתעורר.48) גדולות' 'הלכות כתבו כן
שמתענה 50) זה של תקנתו (מה תקנתיה "מאי שם: תענית,

(ישב  לתעניתא" תעניתא ליתיב בשבת)? חלום תענית
בשבת). שהתענה זה על ויכפר אחר, בתענית

.‚È˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Ó51ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â , ƒ¿«∆»»»¿∆……«¿
ÌBi‰ ¯‡L52ÂÈˆÙÁa „e¯Ë ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ¿»«≈«¬≈∆»»»«¬»»

ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎ¯ˆa ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»»¿…»««¬«≈«
˙BÚL53ÌBi‰ ÔÓ e¯‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ , »¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«

˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ -54Ô‰a Ïlt˙Óe , ¬≈∆ƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆
˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ È¯‰L ."eÚ"¬≈∆¬≈ƒ≈»»««¬ƒ…∆¿
ÏÈÁ˙‰ Ck ¯Á‡Â ,‰˙LÂ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰««¬ƒ¿≈ƒ»«¿»»¿««»ƒ¿ƒ

˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ¯‡L ˙BpÚ˙‰Ï55. ¿ƒ¿«¿»«¬≈∆«¬ƒ»

ב.51) יא, א.52)שם, יב, קיבל 53)שם, לא כלומר,
טעם. לא טרדתו מפני אלא תענית, מן 54)עליו שנשארו

דרבי 55)היום. "מילתיה ה"א: פ"ח נדרים 'ירושלמי'
דדמך  ושמע בצור, הוה יונה רבי שעות, מתענין אמר יונה
(גבינה) גובנה דאכיל אףֿעלֿגב יוסי, דרבי בריה (נפטר)
יומא" ההוא כל צם - יום) באותו מים (ושתה מיא ושתה
חולקים  הראשונים וכל הראב"ד אבל לתענית). לו (ונחשב
יב.). (תענית בפירוש אומר שהבבלי שכיון וסוברים, עליו
על  חולק הוא הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
לפרש  הרמב"ם שדעת המגידֿמשנה וכתב ה'ירושלמי'.
שחושב  משעה היינו הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
עליו  שקעה שלא תענית "כל שאמרו: מה [והיינו להתענות.
שם) (תענית, חננאל רבינו וכגירסת תענית" אינו - החמה
שלא  והוא כו' לשעות מתענין דאמרת הא חסדא: רב "אמר
תענית  כל דאמר לטעמיה חסדא רב כו' הערב עד כלום טעם
כהראב"ד  ולא תענית". שמיה לאו - חמה עליו שקעה שלא
למעט  באה והראשונה נפרדות, מימרות שתי שהן שכתב,
עד  התענית עליו קיבל ואחרֿכך היום חצות לפני שאכל מי
בו  חזר שהרמב"ם ששמע מביא, בתשובה והרשב"א הערב].
לא  אם אלא עינוי אינו שעות "עינוי כך: ותיקן זה, מדין

כלום". יום באותו טעם

.„ÈB˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙ÈÚ˙a Èe¯M‰ Ïk»«»¿«¬ƒ≈∆»»ƒ¿«∆«»»
ÏÚ ¯eav‰ ÌÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BÓBÏÁ ÏÚ B‡«¬≈∆»»ƒ¿«∆ƒ«ƒ«
Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì˙¯»̂»»¬≈∆…ƒ¿…ƒƒ¿«¿¿…»≈
,ÔB‡Â ‚‡Bc ‡l‡ ;·Ï ·BËÂ ÁÓO ‰È‰È ‡ÏÂ ,BL‡…̄¿…ƒ¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
ÏÚ ¯·b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«
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ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ·¯57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י 60)כזית.59)'ירושלמי'

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח'). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ"ד (רבינו אחר יום לצום וחייב תעניתו

כאן). הראב"ד וכ"כ טז, הלכה

.ÂËÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆
‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…

BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב. י, תענית
- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י). אתענה
הציבור  טורח מפני היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י

משם. שיצא מקום חומרי אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ"א תענית ('ירושלמי' בעצמם עידונים

.ÊËÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»

ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67¯Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«
- ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏË·e ‰¯Êb ÏÚ B‡ ,‰¯·ÚÂ ‰¯»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬

eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי אליעזר כרבי א. יט, תענית משנה,
בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב בתהלים, קלו מזמור

ברומו  יושב שהקדושֿברוךֿהוא "מפני הגדול הלל נקרא
קח.). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק עולם של

"נותן 67) בו: שכתוב ש"מתוך א. כו, ודף ב כה, תענית
(רש"י). השובע" על להאמר נראה בשר", לכל לחם

הציבור 68) על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים מדין נלמד
רק  נאמר זה שדין סובר הראב"ד אבל התענית. להשלים
יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים, בצרת
- התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה המבואר

הצרה. עברה אם אף אותו להשלים צריכים

.ÊÈ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»

ÏÚ ÌÈ˜„B·e ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙È¯ÁL ˙lÙz ¯Á‡Ó ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈ¯È‰ÊÓe ;˙B¯·Ú ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈ¯ÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈ¯ÙÓe ,˙B¯·ÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a69ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜70¯ÒeÓ :¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««

ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡È·pa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואףֿעלֿפי אביי. של מימרא ב. יב, תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
ג) ט, (נחמיה הפסוק שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ"ג
ורביעית  היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר "ויקראו
תענית  שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים מתוודים
כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב, בפ"ג להלן וראה כן. נוהגים

וזהו 70) שם). תענית אביי, של ומימרא ב. ל, מגילה משנה,
כגון: הצרות, מפני הציבור אותן שגוזרין בתעניות דוקא
כדי  וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר בצורת
בשאר  אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע העם שישובו
קורין  לאבותינו, שאירע מה על מתענים שאנו התעניות,
פרק  תפילה הלכות ברמב"ם ראה "ויחל", ובמנחה בשחרית

פענח'). ('צפנת הי"ח יג

ה'תש"פ  אלול כ"ה שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הצרות 1) פרטי בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת
נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש

אחרים. פרקים שני לה

.‡ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.·¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿
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ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ·¯57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י 60)כזית.59)'ירושלמי'

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח'). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ"ד (רבינו אחר יום לצום וחייב תעניתו

כאן). הראב"ד וכ"כ טז, הלכה

.ÂËÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆
‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…

BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב. י, תענית
- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י). אתענה
הציבור  טורח מפני היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י

משם. שיצא מקום חומרי אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ"א תענית ('ירושלמי' בעצמם עידונים

.ÊËÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»

ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67¯Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«
- ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏË·e ‰¯Êb ÏÚ B‡ ,‰¯·ÚÂ ‰¯»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬

eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי אליעזר כרבי א. יט, תענית משנה,
בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב בתהלים, קלו מזמור

ברומו  יושב שהקדושֿברוךֿהוא "מפני הגדול הלל נקרא
קח.). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק עולם של

"נותן 67) בו: שכתוב ש"מתוך א. כו, ודף ב כה, תענית
(רש"י). השובע" על להאמר נראה בשר", לכל לחם

הציבור 68) על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים מדין נלמד
רק  נאמר זה שדין סובר הראב"ד אבל התענית. להשלים
יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים, בצרת
- התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה המבואר

הצרה. עברה אם אף אותו להשלים צריכים

.ÊÈ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»

ÏÚ ÌÈ˜„B·e ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙È¯ÁL ˙lÙz ¯Á‡Ó ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈ¯È‰ÊÓe ;˙B¯·Ú ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈ¯ÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈ¯ÙÓe ,˙B¯·ÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a69ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜70¯ÒeÓ :¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««

ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡È·pa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואףֿעלֿפי אביי. של מימרא ב. יב, תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
ג) ט, (נחמיה הפסוק שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ"ג
ורביעית  היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר "ויקראו
תענית  שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים מתוודים
כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב, בפ"ג להלן וראה כן. נוהגים

וזהו 70) שם). תענית אביי, של ומימרא ב. ל, מגילה משנה,
כגון: הצרות, מפני הציבור אותן שגוזרין בתעניות דוקא
כדי  וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר בצורת
בשאר  אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע העם שישובו
קורין  לאבותינו, שאירע מה על מתענים שאנו התעניות,
פרק  תפילה הלכות ברמב"ם ראה "ויחל", ובמנחה בשחרית

פענח'). ('צפנת הי"ח יג

ה'תש"פ  אלול כ"ה שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הצרות 1) פרטי בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת
נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש

אחרים. פרקים שני לה

.‡ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.·¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿
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˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙B¯ˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן

המקומות. מן באחד חרב בו בלא 4)תהיה מתפללים
בחצוצרות. פרקמטיא 5)תקיעה על מתריעין רבנן: "תנו

בקשת  הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה .רחמים

.‚Ì"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ C¯ÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰¯Êb Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï B‡ ,ı¯‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï·‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙B·È·qL ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÂ .eÓÁ¯iL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙¯ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.„ÔB‚k ,ÌBÏL ÏL ·¯Á elÙ‡ ?„ˆÈk ·¯Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa e¯·ÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡¯OÈ ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈
:¯Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰¯ˆ BÊ È¯‰ - ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡¯L ÏÏkÓ - ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰¯ˆ -7. »»

שלום,7) של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב
יותר  שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה

.‰LÓÁ da LiL ¯ÈÚ ?¯·„ ‡È‰ BÊ È‡ .¯·c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚¯ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
,ÛÏ‡ da ‰È‰ .¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c -∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙·ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

מטף".8) לבד הם 9)"הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים

.Â˙BiÏb ¯‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯·„ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡¯OÈ10‰È„Óa ¯·„ ‰È‰ .11˙B¯iLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡·e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם
שכן". כל לא לארץ.11)לארץ) לא 12)בחוצה והיום

האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית גוזרים
ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי ונתברר

ספק  מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו
נפש. פקוח

.Ê‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È¯‰ ,ÌBia ¯ÈÚa ‰˙‡¯ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È· ÈL ‰˙‡¯ Ì‡ - ÌBia ‰„Oa ‰˙‡¯ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á¯· ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„¯Â Ì„‡ È· ÈL ‰˙‡¯Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
- Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ - Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰Ù¯Ë Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔB·Ú¯‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰Ù¯Ë»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

טבעית.13) תופעה ואיננה השמים, מן מקום 14)נשלחה
טרף. חיתו של הקבוע אכלה 15)משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף

.Á,˙BnLp‰ ˙Bˆ¯‡·e ˙B¯a„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ - ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,‰ÒÈ¯ÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡·e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.ËeÁlML ÛBÚ‰ OÓ¯Â ı¯‡‰ OÓ¯ ÈÈÓ ¯‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚ¯ˆ ¯ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe¯˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï·‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
טרף. ומזיקים.17)חיתו העוקצים דבורים כעין

.È‡l‡ Ô‰Ó ‰‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»
ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ18È‡·Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï·‡ .‡e‰L ÏÎa - ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«
·‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ

.„·Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ וכל רבה, במהירות מתפשט שהארבה
לנדון אחד.נחשבת לאיזור את 19)זה המסכן ארבה מין

התבואות.20)התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.‡È.‰‡e·za ÏÈÁ˙iMÓ - ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

¯epz21.ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

תנור.21) פי הממלא לחם ממנה לאפות שאפשר

.·È˙ÏtÓ ¯ÈÚa ‰˙·¯L È¯‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È¯‰ - ¯‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡È¯a ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ¯‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰¯ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe¯‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚¯B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆
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zeiprzק zekld - mipnf xtq - lel` d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כתב 22) והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.‚ÈÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.„ÈÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.ÂËÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח

.ÊËÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.ÊÈÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ

˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ
.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.ÁÈ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.‡Lb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„¯È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה
בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה

ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע א: י, שם משנה,
המיוחדים  חכמים (תלמידי היחידים התחילו גשמים,

תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב:4)במעשיהם י, שם
יחיד  להיות ראוי איני אני, תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי  כל אלא רבנן) בין נחשב להיות כלֿכך חשוב (איני

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.·ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ

‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓe5¯ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»

ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי א. י, שם משנה,
ה"ח). פ"א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי' שבוע באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ"ו). המקדש ב.7)כלי טו, שם היום 8)משנה, ברביע

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ"א סוף למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.‚˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡9el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
¯etk11¯ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13·‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
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קי zeiprz zekld - mipnf xtq - lel` d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כתב 22) והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.‚ÈÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.„ÈÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.ÂËÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח

.ÊËÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.ÊÈÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ

˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ
.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.ÁÈ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.‡Lb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„¯È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה
בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה

ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע א: י, שם משנה,
המיוחדים  חכמים (תלמידי היחידים התחילו גשמים,

תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב:4)במעשיהם י, שם
יחיד  להיות ראוי איני אני, תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי  כל אלא רבנן) בין נחשב להיות כלֿכך חשוב (איני

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.·ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ

‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓe5¯ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»

ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי א. י, שם משנה,
ה"ח). פ"א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי' שבוע באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ"ו). המקדש ב.7)כלי טו, שם היום 8)משנה, ברביע

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ"א סוף למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.‚˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡9el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
¯etk11¯ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13·‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
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ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï16˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»
.ÌBia«

כפי 9) הראשונות מן חמורות והן ב. יב, שם משנה,
מאכילה.10)שיבואר. אז [שבין 11)ומפסיקים

לענין  ה"ז פ"ה להלן רבינו כתב וכן אסור. שלו השמשות
להוסיף  אבל הכיפורים. כיום הוא שאף באב, תשעה
שביתת  מהל' (פ"א כיפור ביום כמו יום, מבעוד ולהתענות
ציבור, בתענית ולא באב בתשעה לא צריך אין ה"ו), עשור
להלן  ובמגידֿמשנה סק"ב, תקעה סי' אברהם' ב'מגן ראה

בא  מתענות ומניקות "ועוברות כאן: נוסף ובכת"י לו ה"ג].
כח. והערה ה הלכה להלן וראה רוקח'), ('מעשה בלבד"

שבוע.12) באותו עבודתם טו,13)שעושים שם משנה,
שתכבד  במקרה בעבודתם, אב בית לאנשי לעזור שיוכלו ב.

לבדם. לגומרה יספיקו ולא העבודה קבוצת 14)עליהם
משמר. מאותו להם 15)כהנים תהיה שלא שם. משנה,

התענית. חולשת מסיבת בעבודה קיבל 16)הפרעה שהרי
וכן  ע"ב). ג ווילנא דפוס דתענית, פ"א (רי"ף התענית עליו
ברכת  שבירך שכיון הכיפורים, יום לענין מ:) (עירובין אמרו
ויש  (רי"ף). התענית עליו קיבל כבר יום, מבעוד שהחיינו
מבעוד  להוסיף מצוה בו שאין ציבור, תענית בין מחלקים
שמצוה  הכיפורים יום לבין קבלתו, מועילה לא שאז יום,
קבלתו  בו מועילה ולכן הקודש, על החול מן בו להוסיף

הגאון). לדעת שם, ה' במלחמות (הרמב"ן יום מבעוד

.„˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ17‰ÏÈla ÔÈ¯zÓe ,ÌBia18˙ˆÈÁ¯a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«

¯zÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰ Ïk19CÎÈÙÏ . »«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
˙B‡ˆÁ¯n‰ ˙‡ ÔÈÏÚB20‰ÎÈÒa ÔÈ¯eÒ‡Â .21Ì‡Â . ¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï22LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿«¬ƒ∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ
‡ ,¯ÈÚa Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ,‰hn‰¯zÓ C¯ca Ï· «ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¬»«∆∆À»

ÏÚÏ23ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈÏlt˙Óe . ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒ
˙BiÚz ¯‡Lk24. ƒ¿»«¬ƒ

ב.17) יב, בתענית "אמר 18)משנה, שם): (תענית בגמרא
- זקנים" אספו עצרה קראו צום "קדשו יד): ג, (יואל קרא
בעשיית  אסור תענית אף מלאכה, בעשיית אסור עצרת מה
תענית  אף (מבערב), מאורתא עצרת מה אי מלאכה.
קרא: אמר - לי מיפרשא לדידי זירא, רבי אמר מאורתא?
אחד  כל (שבלילה ביום זקנים אסיפת מה - זקנים אספו
אסור  (אינו ביום נמי צום אף רש"י), - נאספים ואינם בביתו

ביום)". אלא א.19)במלאכה יג, שם 20)שם משנה,
ב. תענוג,22)שם.21)יב, של סיכה אלא אסרו שלא

של  סיכה זו אין הליכלוך) = ) הזוהמא את להעביר אבל
רבינו  פסק וכן ב. יג, (תענית אבילות בדין אמרו וכן תענוג.
ה"י, פ"ה (להלן באב תשעה ובדין ה"ד) אבל מהל' פ"ה
יום  שלענין ה"ט, עשור שביתת מהל' בפ"ג וראה עיי"ש).
תענוג. של שאינה סיכה אפילו לאסור, החמירו הכיפורים

א.23) יג, ז,24)תענית והערה ב הלכה למעלה ראה
הי"ז. סוף ופ"א

.‰˙BiÚz Ú·L ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡25ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ

˙B¯aÚ „·Ïa Ú·M‰ el‡·e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙B¯aÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ¯‡La Ï·‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»

˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe26ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

„Ïe‰ Ìei˜27. ƒ«»»

ב.25) יב, שם בשלש 26)משנה, לא מתענות [שאינן
למע  וראה אחרונות. בשלש ולא והערה ראשונות ג הלכה לה

יד, בתענית האמצעית כהברייתא לפסוק רבינו ודעת י].
ומפרש  בראשונות", מתענות ואין באחרונות א:"מתענות
"נקוט  שם שאמרו ומה אחרונות. שבע - "אחרונות"
כנ"ל. האמצעית בברייתא נקוט היינו אמצעייתא",

ה"ה.27) פ"א תענית 'ירושלמי'

.ÂÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz Ú·L·e¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙È· ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ28,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ
˙BB¯Á‡‰ Ú·M‰ el‡a ¯eÒ‡29. »¿≈«∆«»«¬

ב.28) טו, שם ב.29)משנה, יג, תענית

.ÊÔÈÚÈ¯˙Ó „·Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B¯˙ÈÂ30ÔÈÏlt˙Óe , ƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„È¯BÓe ;¯ÈÚ‰ ·BÁ¯aƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈

Ìk¯cÓ e·eLiL31˙BÎ¯a LL ÔÈÙÈÒBÓe ;32˙lÙ˙a ∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa¯‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙·e ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«

˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎ¯a ÌÈ¯OÚÂ33ÈL·e . ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ
ÔÈhÓ34˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe ·¯Ú ˙ÚÏ35Ï·‡ , «ƒ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»

Ì‡Â .˙aM‰ „B·k ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ
„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL ˙eÁÏ LÈ36. ≈«¬¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»

‰aËˆ‡ ˙eÁÏ LÈ Ì‡Â37ÈLÈÓÁa Bk¯„k Á˙Bt , ¿ƒ≈«¬ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ
LLBÁ BÈ‡Â38. ¿≈≈

ב.30) יב, שם משנה, א.31)בשופר. טו, שם משנה,
ה"ז.32) בפ"ד להלן ב.33)המבוארות יב, שם משנה,

אכילה  צרכי לא אחרים, דברים המוכרות החנויות כלומר
לד. הערה להלן וראה תקעה). סי' יוסף' ('בית ושתיה

הדלת.34) מקצת אבל 35)פותחין לערב. מזון לקנות
שם). יוסף' ('בית כלל פותחים אין אחרות חנויות

שם).36) יוסף' ('בית חמישי ביום והיינו ב. יד, תענית
ספסלים 37) היא ואצטבת לפניה". "אצטבה בכת"י:

לדוגמא. הסחורות מונחות שעליהם כיון 38)ולוחות,
האצטבה  שהרי הרבים, לרשות ישר פתוחה החנות שאין

שם). בתענית (רש"י לפניה

.ÁeÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú39,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ - »¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
‰ÁÓO ÏL ÔÈ··e40¯eiÎÂ ¯eiˆ ÔB‚k ,41‰ÚÈË·e , ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL∆ƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÒe¯‡a42ÔÈ‡eOÂ43˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«

‰i·¯e ‰i¯t44,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔB·Ú¯ ÈLa B˙hÓ LnLÏ BÏ ¯eÒ‡45ÔÈËÚÓÓe . »¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒ

Ï Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙Ï‡LaB¯·Á46ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â . ƒ¿≈«»≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡ ,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï…ƒ¿¬»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»
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‰ÙOa BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL Ì‰Ï Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚÂ¿«»»∆∆»«»∆»«¬ƒƒ¿»»
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯47. »»¿…∆…

גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב. יב, שם משנה,
ב. צורות.41)יד, ידי על הקירות לקדש 42)קישוט

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי אשה לכנוס
ה"ד).44) אישות מהל' בפט"ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין

מפורש, אינו זה שחסוכי ודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל
רעבון. בשני מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית

בטרם  בנים שני יולד "וליוסף נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף כדי הרעב", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב. יד:).47)יב, (תענית איבה לידי יבוא שלא

.ËÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï·‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ

˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆

¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«

‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י, שם וגמרא ב. יב, שם שם 49)משנה, 'ירושלמי'
בסמוך. להלן וראה ה"ח, ב.50)פ"א יד, תענית

א.51) י, שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט א. י, שם
ס"ז]. תקעב סי' או"ח בשו"ע וצ"ע זמנה. עבר כבר שהרי

משה').53) ('פני ניסן תקופת אחרי יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב, (שמואלֿא שנאמר

רבה  רעתכם כי וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי'

להן דתימר ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.È‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡56,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

e¯Ó‡L ¯„q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסףֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ

כסלו. ב' עד חשון כה רבי 57)ביום "אמר ב. יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי? יהודה:
המקומות  לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי הכל

.‡È,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a„59¯Ën‰ ÏÏ‚·e60¯OÚ Ô˙B‡·e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב: יא, בתענית

לארץ  בחוץ נשיא שאין לפי בלבד", באב תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב"א), לארץ בחוץ סמוכין ואין (רמב"ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.‡¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4d·BÁ¯Ï ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

¯ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰·z‰ Èab ÏÚ8¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰¯Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ·‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
צנוע  כלי לומר: לרחוב, ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית

(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי לומר:
(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן

בצרה" אנכי "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה
טז.). (שם צר" לו צרתם לפי 9)ו"בכל א טז, שם הוא כן

וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י נוסחת
משנה'. ב'כסף וראה - א) (ד, לאסתר שני בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.·Ck ¯Á‡Â12.ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14¯ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak È¯·c Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz ‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆
.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆

‰Ïaw·e16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆
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גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב. יב, שם משנה,
ב. צורות.41)יד, ידי על הקירות לקדש 42)קישוט

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי אשה לכנוס
ה"ד).44) אישות מהל' בפט"ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין

מפורש, אינו זה שחסוכי ודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל
רעבון. בשני מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית

בטרם  בנים שני יולד "וליוסף נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף כדי הרעב", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב. יד:).47)יב, (תענית איבה לידי יבוא שלא

.ËÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï·‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ

˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆

¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«

‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י, שם וגמרא ב. יב, שם שם 49)משנה, 'ירושלמי'
בסמוך. להלן וראה ה"ח, ב.50)פ"א יד, תענית

א.51) י, שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט א. י, שם
ס"ז]. תקעב סי' או"ח בשו"ע וצ"ע זמנה. עבר כבר שהרי

משה').53) ('פני ניסן תקופת אחרי יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב, (שמואלֿא שנאמר

רבה  רעתכם כי וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי'

להן דתימר ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.È‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡56,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

e¯Ó‡L ¯„q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסףֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ

כסלו. ב' עד חשון כה רבי 57)ביום "אמר ב. יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי? יהודה:
המקומות  לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי הכל

.‡È,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a„59¯Ën‰ ÏÏ‚·e60¯OÚ Ô˙B‡·e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב: יא, בתענית

לארץ  בחוץ נשיא שאין לפי בלבד", באב תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב"א), לארץ בחוץ סמוכין ואין (רמב"ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.‡¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4d·BÁ¯Ï ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

¯ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰·z‰ Èab ÏÚ8¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰¯Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ·‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
צנוע  כלי לומר: לרחוב, ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית

(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי לומר:
(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן

בצרה" אנכי "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה
טז.). (שם צר" לו צרתם לפי 9)ו"בכל א טז, שם הוא כן

וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י נוסחת
משנה'. ב'כסף וראה - א) (ד, לאסתר שני בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.·Ck ¯Á‡Â12.ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14¯ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak È¯·c Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz ‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆
.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆

‰Ïaw·e16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆
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e·eLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»
.‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י). דבריו" שישמעו כדי קומה, "בעל

הציבור. על פרנס אותו למנות שראוי ת"ח דברי 15)פירש
ומעוררים  הלב את הכובשים וקשים חזקים תוכחה

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי בציווי שקיבלנו
ציווי  ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק

שם). במשנה, (רש"י

.‚‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak È¯·c ‰Ê ¯ÓBbL ¯Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡¯ ÔÈLeak‰ È¯·c ¯ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó - Ïlt˙‰Ï18.¯Á‡ ÔÈ„È¯BÓ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי טובים, ובמעשים

.„?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‡e‰L20¯Â .ÌÈ‡È· ‰¯B˙a ˙B¯˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈ·e˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»
‰„Oa24ÂÈ·B¯˜ ÏÎÂ B˙È· È··e ÂÈ·a ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»

ÔÓ Ô˜È¯ B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰¯·Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ
C¯a ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙B¯·Ú‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆

ÌÚÏ ‰v¯Óe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .·¯Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»
¯‡ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈

Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ - Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
לה:). (ברכות לו" רע סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל

בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי
וילדים.22) טף לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה

לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידיֿזה
הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח

לתפילתו. הלב.27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן
הרי  כו'", ורגיל זקן התיבה לפני "מורידין שם: במשנה,

זקן. אחרי מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי
"זקן". נזכר לא שם

.‰¯eaˆ ÁÈÏLe30ÏÈÁ˙Ó31˙k¯a „Ú Ïlt˙Óe ¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«
˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ¯ÓB‡Â ."Ï‡¯OÈ Ï‡Bb"32ÔÈÚÓ ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈

.ÈÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va '‰ Ï‡ :¯ÓB‡Â .‰¯v‰«»»¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

.'‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ¯‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡∆»≈«∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿

שם.30) במשנה הסדר, שמונהֿעשרה.31)כל תפילת
קמא).32) כתנא שם, (משנה השנה בראש כמו

.Â‡ ‰‡¯ :¯ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ È¯·c ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
¯ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ¯‰Óe e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ·¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
¯‰a eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡¯OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.Ê˙BÎ¯a LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe33BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L «¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ
ÌÈeÁ˙ È¯·„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ
‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È·˙kÓe ‰Ïa˜ È¯·cÓ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆

:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ .ÏÈ‚»̄ƒ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

תענית.33) לתפילת מיוחדות

.Á‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡¯a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÂÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ34. «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

ומיואשים,34) כנשכחים מצרים בשעבוד ישראל שהיו לפי
וגאלם. אותם זכר והקב"ה

.Ë,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a35. »«»≈«¿»

נפלה 35) שעלֿידם השופרות, עלֿידי ביריחו נענה שיהושע
יריחו. חומת

.ÈÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰36. «∆»«»≈«¿»»

(שמואל36ֿ) ה'" אל שמואל "ויזעק כתוב: שבשמואל לפי
ט). ז, א

.‡È¯‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓ¯k‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰37. «∆»«»≈«¿ƒ»

יח,37) (מלכיםֿא ענני" ה' "ענני לה': התפלל שאליהו לפי
לז).

.·ÈÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰38. «∆»«»»∆¿≈»»

ג).38) ב, (יונה לי" מצרה "קראתי התפלל: שיונה לפי

.‚È‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B·¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«

ı¯‡‰39,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ . »»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»
.˙BÎ¯a Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

ד"ה 39) טז: תענית ('תוספות' הארץ על התפללו ששניהם
מח:]. ברכות [וראה ברוך).

.„È¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·Ma40¯ÓB‚Â .'eÎÂ ‡Ù¯Â '‰ e‡Ù¯ : «¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ ¯„qÎÂ .˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,¯„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

שמונהֿעשרה.40) של הרגילה התפילה בהמשך כלומר,

.ÂËeÈ‰ ,ÌÈÏLe¯Èa ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
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zeiprzקד zekld - mipnf xtq - lel` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÔÈÏlt˙Óe ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב.41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי שכל לפי
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני 44)שמש ישנם זה, לפי
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי' ותקעו, מלכותו,

.ÊËÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ
È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL LM‰«≈∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.ÊÈ,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ"א למעלה

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎ·e . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב. כה, תענית
מאיר. רבי על

ה'תש"פ  אלול כ"ו שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.·‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.

בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.‚ÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆
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Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÔÈÏlt˙Óe ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב.41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי שכל לפי
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני 44)שמש ישנם זה, לפי
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי' ותקעו, מלכותו,

.ÊËÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ
È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL LM‰«≈∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.ÊÈ,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ"א למעלה

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎ·e . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב. כה, תענית
מאיר. רבי על

ה'תש"פ  אלול כ"ו שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.·‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.

בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.‚ÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆
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ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡¯OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚¯‰Â ,ÌÈiÓB¯‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á BÓk ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ ‰˙È‰Â14B·e . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL¯‰ ÒBtB¯ÒB¯BË L¯Á ˙eÚ¯ÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈ·È·Ò ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.L¯Á˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע ואני המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:

את  וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב".11)כולו. ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי,13)בן בן שמעון רבי "תני

כוזבא  דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי ֵמיעקב,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי בידינו וקבלה
באב. חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף

.„ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·L ‰Ê - ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ·¯‰16‡e‰L ,·‡a ‰ÚLz ‰Ê - ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,È¯L˙a ‰LÏL ‰Ê - ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰¯OÚ ‰Ê - È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.È¯ÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙·Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.‰˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL·e18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ¯ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ È¯·c :¯Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï·‡ .¯OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ ¯Á‡Ï B˙B‡21˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎ·e .˙aL ·¯Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï·‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎ·e ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙È¯ÁL ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23·‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
הכי  פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות

שאין  הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם  אחאי 18)קבלו דרב בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון
יצחק  בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את

השבת.20) כבוד מפני להתענות אין שבת כי 21)שבערב
השבת. כבוד מפני להתענות אין שבת עשרה 22)בערב

קביעות  לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
מתשעה  חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב,

.Â˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ·‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈

ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29¯·ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…
.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

מגוהץ.28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25) בגד
שבת  לפני שכבסוהו מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל

מותר. - כך.29)זו כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על אף

.ÊÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ
ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆»¿
‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»

da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈
˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿
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zeiprzקו zekld - mipnf xtq - lel` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.Ë¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.È‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿

- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.‡ÈÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.·ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.„ÈL e¯Êb ÔÎÂ¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.Ë¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.È‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿

- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.‡ÈÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.·ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.„ÈL e¯Êb ÔÎÂ¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח
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על  וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.ÊÈB„Èa Ú¯B˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚ¯w‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk Ú¯B˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M¯ Ï·‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ¯˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk Ô¯Ù˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי.57) ידי על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע שעושה
ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב"ד  הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.ÁÈCBz ,‡·Â CÏB‰ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‡·e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»
¯Á‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL61. ¿ƒ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי הדין וכן

.ËÈ˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ ¯Ó‡ ‰k :¯Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ ·BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ ,˙B‡·¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙È·Ï ‰È‰È È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e·‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

dMpge dNbn zFkld
-mipnfxtqהל'מגילהוחנוכה

¦§§¦¨©£ª¨
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

ÔÈn‰ ÔÓ2. ƒ«ƒ¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  3ּפרק ¤¤¦
המגילה,1) קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר

המקומות. חילוף לפי וחילופו

.‡È¯·cÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ dpÓÊa ‰l‚n‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ ˙wz ‡È‰L ÌÈÚe„È ÌÈ¯·c‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ4. ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«»««¿ƒƒ

d˙‡È¯˜a ÌÈ·iÁ Ïk‰Â5ÌÈLÂ ÌÈL‡ :6ÌÈ¯‚Â , ¿«…«»ƒƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ7d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓe .8. «¬»ƒ¿À¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»

ÔÈ‡·e Ô˙„B·Ú ÔÈÏh·Ó Ô˙„B·Úa ÌÈ‰k elÙ‡Â«¬ƒ…¬ƒ«¬»»¿«¿ƒ¬»»»ƒ
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ9‰¯Bz „eÓÏz ÌÈÏh·Ó ÔÎÂ . ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿»
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ10ÏL ˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»«»…∆ƒ¿»ƒ¿∆

‰¯Bz11EÏ ÔÈ‡Â .‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÈtÓ ÔÈÁ„ ÔlkL , »∆À»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿

‰ÂˆÓ ˙nÓ ıeÁ ,ÂÈtÓ ‰l‚Ó ‡¯˜Ó ‰Á„pL ¯·c12 »»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ≈ƒ¿»
¯Á‡Â ‰lÁz B¯·B˜ - Ba Ú‚Bt‰L ;ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ»¿««

‡¯B˜ Ck13. »≈

ל.).2) (קידושין סופרים נקראו הראשונים אינן 3)חכמים
הלכות  'בעל כדעת ולא מצוות. תרי"ג במנין נכללות
תרי"ג  בכלל הן וחנוכה מגילה קריאת שמצוות גדולות',
קדשנו  "אשר עליהן: מברכים שאנו מאחר המצוות,
היטב  הזה הענין את רבינו ביאר וכבר וצונו", במצותיו
(מכות  שאמרו שמאחר הראשון), (שורש המצוות' ב'ספר
מצות  עשרה ושלש מאות שש שמלאי, רבי "דרש כג.):

ב'ספר ·ÈÈÒלמשהנאמרו  שם רבינו גרסת היא (וכך "
כך, אחר שנתחדשו מצוות בהן לכלול יתכן לא המצוות'),

כג.). (שבת תסור" "לא בכלל שהן במגילה 4)אףֿעלֿפי
נביאות, ושבע נביאים ושמונה ארבעים רבנן, "תנו א: יד,
שכתוב  מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל, להם עמדו
"מכדי  ב.): (שם אמרו וכן מגילה". ממקרא חוץ בתורה,
מקרא  ימי כל (הלא תקנינהו" הגדולה כנסת אנשי כולהו
נביאים  כמה היו ובהם כנה"ג) אנשי תקנום בפורים מגילה

יז:). ב.5)(מגילה ב, רבי 6)ערכין "אמר א: ד, מגילה
היו  הן שאף מגילה, במקרא חייבות נשים לוי, בן יהושע
האי, רב (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי - הנס" באותו

להלן. וראה (151 עמוד קח. לפסחים אבל 7)אוצה"ג
שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן
[וראה  לחםֿמשנה. ועי' כנ"ל. הנס, נעשה שעלֿידן חייבות,

ב]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ"ג 'ירושלמי'8)להלן
ובני  בנוי מכנש לוי, בן יהושע "רבי ה"ה: פ"ב מגילה

קומיהון". לה וקרי א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה
מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד
כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ"א): פ"א (פאה שנינו שהרי

לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי ואין עזוב מת
ב.13) ג, מגילה

.·È„È ‡ˆÈ ‡¯Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡¯Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙·BÁ14,‡e‰Â .·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È¯˜a15ÔË˜ ‡¯Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב.15)שהשומע יט, שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב: הכסףֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח' ב'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס"ב, קי"א משנת כת"י של נוסחאות
מדבר. ואינו שומע אינו גמור חרש שהרי נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע, ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי רבי מוציא) (שאינו לא? נמי דיעבד חרש
אומר  יוסי רבי יצא, - לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ"ב רבינו שפסק ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע ולא שמע את שהקורא ה"ח,
(מגילה  ב'ירושלמי' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
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במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ"ב
(כסףֿמשנה).

.‚dlk ˙‡ ˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBi·e18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk19‰ÏÈla d˙‡È¯˜ Ì„˜ C¯·Óe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎ¯a LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÔÓf·e Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ÌBi·e .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
C¯·Ó ,‰È¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,e·È¯ ˙‡ ·¯‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈ¯vÓ eÏ Ú¯Ùp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
Ú¯Ùp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ È·ÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰È¯ˆ ÏkÓ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי א. יט, מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
המגילה  את לקרות אדם חייב לוי, בן יהושע רבי "אמר
אקרא  אלקי ג) כב, (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי" דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב: כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי 20)כל ב: כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי, דרב לקמיה אקלע מקטרזיא ששת רב מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח" מגילה, ושה קרא רש"י).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח): במגידÌÈÓÈ‰Âֿט, (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי הנפרע", "האל הגירסא: בכת"י

כ  זו, בברכה "האל" בידי פעמים עמלק נפל פעמים שלש י
רוקח'). ('מעשה ומרדכי שאול יהושע, בימי ישראל:

.„?d˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a¯‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :¯Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¯¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
¯„‡a28˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .C¯k «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ30.¯ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב, שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע כרבי ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי (מגילה 27)ב:) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב ב): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי חומה. מוקף ספק משום
פ"א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.

פ"א  בתחילת ב'ירושלמי' מפורש וכן ע"א). ב ווילנא (דפוס
= ) קורין הרמב"ן) גרס (כן בחו"ל הכרך... "וחרב דמגילה

שם). ור"ן הרמב"ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב. א.29)ג, ב, שם ב.30)משנה, ב, מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba ¯OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :¯Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„B·k ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa ¯·c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰·¯Á ‰˙È‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈk¯k Ô‰ el‡k e·LÁÈÂ ,ÔLeL È·k ÔÈ‡¯B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·¯Á ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔB¯kÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ"א מגילה 'ירושלמי'

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èz·a ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ ¯Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב, מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.Ê- ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈÚÈ·¯a ˙BÈ‰Ï ÏÁ .¯OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»

‰¯OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי"ד 33) בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה א. ב, שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט"ו, כרב. א. ה, מגילה

שם). (רש"י פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ¯Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁ·e ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

¯OÚ ‰Úa¯‡a ‡l‡35‰¯OÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È¯‰ - ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÚe·˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,¯ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz - Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ÌL ÔÈ‡37È¯‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ¯ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
¯OÚ38. »»

מקום 35) אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני  לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי, בשני שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי ולא
שם  (רש"י בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי בשני נכנסים
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במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ"ב
(כסףֿמשנה).

.‚dlk ˙‡ ˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBi·e18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk19‰ÏÈla d˙‡È¯˜ Ì„˜ C¯·Óe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎ¯a LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÔÓf·e Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ÌBi·e .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
C¯·Ó ,‰È¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,e·È¯ ˙‡ ·¯‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈ¯vÓ eÏ Ú¯Ùp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
Ú¯Ùp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ È·ÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰È¯ˆ ÏkÓ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי א. יט, מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
המגילה  את לקרות אדם חייב לוי, בן יהושע רבי "אמר
אקרא  אלקי ג) כב, (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי" דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב: כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי 20)כל ב: כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי, דרב לקמיה אקלע מקטרזיא ששת רב מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח" מגילה, ושה קרא רש"י).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח): במגידÌÈÓÈ‰Âֿט, (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי הנפרע", "האל הגירסא: בכת"י

כ  זו, בברכה "האל" בידי פעמים עמלק נפל פעמים שלש י
רוקח'). ('מעשה ומרדכי שאול יהושע, בימי ישראל:

.„?d˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a¯‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :¯Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¯¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
¯„‡a28˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .C¯k «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ30.¯ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב, שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע כרבי ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי (מגילה 27)ב:) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב ב): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי חומה. מוקף ספק משום
פ"א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.

פ"א  בתחילת ב'ירושלמי' מפורש וכן ע"א). ב ווילנא (דפוס
= ) קורין הרמב"ן) גרס (כן בחו"ל הכרך... "וחרב דמגילה

שם). ור"ן הרמב"ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב. א.29)ג, ב, שם ב.30)משנה, ב, מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba ¯OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :¯Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„B·k ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa ¯·c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰·¯Á ‰˙È‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈk¯k Ô‰ el‡k e·LÁÈÂ ,ÔLeL È·k ÔÈ‡¯B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·¯Á ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔB¯kÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ"א מגילה 'ירושלמי'

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èz·a ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ ¯Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב, מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.Ê- ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈÚÈ·¯a ˙BÈ‰Ï ÏÁ .¯OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»

‰¯OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי"ד 33) בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה א. ב, שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט"ו, כרב. א. ה, מגילה

שם). (רש"י פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ¯Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁ·e ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

¯OÚ ‰Úa¯‡a ‡l‡35‰¯OÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È¯‰ - ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÚe·˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,¯ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz - Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ÌL ÔÈ‡37È¯‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ¯ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
¯OÚ38. »»

מקום 35) אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני  לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי, בשני שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי ולא
שם  (רש"י בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי בשני נכנסים
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני שם אין שהרי
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי ה"ד. פ"א מגילה 'ירושלמי'
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח'). ('מעשה

.ËÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï·‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡39È·e ÌÈ¯Ùk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡¯B˜ ÔÈk¯k È·e ,¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ˙B¯ÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ב, [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי"ף) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם
הזה  בזמן אבל בי"ג, בי"ב בי"א אותה קוראים היו
בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים

במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי"ף).

.È¯ÈÚ Ôa40C¯ÎÏ CÏ‰L41,¯ÈÚÏ CÏ‰L C¯k Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
‰‡È¯˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42·kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡¯B˜ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡¯B˜ - ‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ¯ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43C¯Îe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡¯p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ¯˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â C¯Îk ‰Ê È¯‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי"ד.40) קריאתו בט"ו.41)שזמן קריאתו שזמן
וכסף42ֿ) (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של

ובגמרא.43)משנה). במשנה א. יט, ג,44)מגילה שם
בעמק.45)ב. שהוא כגון עמו, נראה שאינו אףֿעלֿפי

ס 46) שאינו בהר.אףֿעלֿפי שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
"נראה", ואילו ההליכה. במידת נמדד "סמוך", ביניהם:
אמה, מאלפים יותר יש שבהליכה שאע"פ אוירי, בקו נמדד
ככרך  הוא הרי - אמה מאלפים יותר אין האויר שבקו כיון

(כסףֿמשנה).

.‡È¯ÈÚ48˙ÙwÓ ‰˙È‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˜ÙÒ ‡È‰L ƒ∆ƒ»≈¿≈»«ƒ»¿»À∆∆
,‰Ùw‰ Ôk ¯Á‡ B‡ Ôe Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ¿À«ƒ««≈À¿»
‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,ÌÈÓi‰ ÈLa ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈«»ƒ∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
‰Úa¯‡a d˙‡È¯˜ ÏÚ ÔÈÎ¯·Óe .Ì‰ÈÏÈÏ·e ,¯OÚ»»¿≈≈∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿»»

ÌÏBÚ‰ ·¯Ï d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¯OÚ49. »»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿…»»

ב.48) ה, הגאונים 49)מגילה בשם הר"ן הביא כן
(משנהֿלמלך).

.·Èe¯aÚ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯„‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡¯»̃¿∆«¿ƒ»«¬»ƒ¿««»ƒ¿

¯„‡a d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈ¯ÊBÁ - ‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«»»¿ƒ¿¿ƒ»«¬»
dpÓÊa ÈM‰50. «≈ƒƒ¿«»

נקבעו 50) פורים ומצות מגילה מקרא כי ב. ו, מגילה משנה,
פורים  גאולת לגאולה, גאולה לסמוך כדי השני, לאדר

בגמרא). (שם בפסח מצרים לגאולת

.‚È˙aLa ‰l‚n‰ ˙‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡51ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb . ≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»¿≈»∆»ƒ…
,d˙B¯˜Ï È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ CÏÈÂ B„Èa d˙B‡»¿»¿≈≈≈∆ƒ∆»ƒƒ¿»
ÌÈ·iÁ Ïk‰L .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰p¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿»«ƒ∆«…«»ƒ

d˙‡È¯˜a ÔÈ‡È˜a Ïk‰ ÔÈ‡Â ,d˙‡È¯˜a52Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»»¿≈«…¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÏÁ»¿«¿ƒ»»¿«»«¿ƒƒ¿¿ƒ»

˙aM‰ Ì„˜53ÌÈ¯et ˙BÎÏ‰a ÔÈL¯B„Â ÔÈÏ‡BLÂ . …∆««»¿¬ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
aL d˙B‡aÌÈ¯et ‡e‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k ,˙54. ¿»«»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

אי 51) שלנו, החדשים קביעות לפי א. ב, מגילה משנה,
מוקפין. של פורים אלא בשבת לחול ד,52)אפשר מגילה

אמרו 53)ב. "באלו א: ה, ושם א. ב, מגילה משנה,
אמר  אבא רבי אמר טעמא? מאי - מאחרין ולא מקדימין
ולא  (כלומר: יעבור" ולא כז) ט, (אסתר קרא אמר שמואל:

ד,א.54)יאוחר). מגילה

.„È?„ˆÈk55˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ56 ≈««¿»»»»∆»ƒ¿¿«»
˙B¯ÈÚ Èa -57È·e ,˙aL ·¯Úa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈¬»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆«»¿≈

‰MÓÁ ÌBÈ ÏÁ .˙aLa „Á‡a ÌpÓÊa ÌÈ‡¯B˜ ÌÈk¯k¿«ƒ¿ƒƒ¿«»¿∆»¿«»»¬ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈk¯k Èa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ»»ƒ¿¿«»¿≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
˙B¯ÈÚ È·e ;¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,˙aL ·¯Úa¿∆∆«»∆«¿»»»»¿≈¬»
ÔÈ‡¯B˜ Ïk‰ e‡ˆÓÂ ;ÌpÓÊ ‡e‰L ,ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«∆¿«»¿ƒ¿¿«…¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»

א.55) ב, שם החודש 56)משנה, את שקידשו בזמן
נ. הערה למעלה וראה הראייה, בכת"י 57)עלֿפי

אין  הזה שבזמן לפי הכפרים". ובני עיירות "ובני הגירסא:
ה"ט). (למעלה הכניסה ביום קוראים הכפרים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מן 1) והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו

בהם  לעשות והמחוייב אלו, בימים והאבל העינוי
הפרק  ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות, ומשלוח מהשמחה,

מזרענו. יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור

.‡‡ˆÈ ‡Ï - Ú¯ÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰2‡¯˜ . «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«…»»»»
‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÈL ˜eÒt ‡¯˜Â ,„Á‡ ˜eÒt ÁÎLÂ¿»«»∆»¿»»»≈ƒ¿»«¿»»
,‡ˆÈ ‡Ï - ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,ÁÎML ˜eÒt»∆»«¿»«¿»»»¿ƒƒ…»»

Ú¯ÙÓÏ „Á‡ ˜eÒt ‡¯wL ÈtÓ3?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿≈∆»»»∆»¿«¿≈«∆»≈«∆
¯„q‰ ÏÚ ‡¯B˜Â ÁÎML ÈL ˜eÒtÓ ÏÈÁ˙Ó4. «¿ƒƒ»≈ƒ∆»«¿≈««≈∆

האחרונים 2) הפסוקים שקרא והיינו א. יז, מגילה משנה,
הפרקים  קרא אם והואֿהדין הראשונים. הפסוקים ואחרֿכך
ק"ש  מהל' בפ"ב (וראה הראשונים שקרא לפני האחרונים

ה"ב.3)הי"א). פ"ב מגילה ב.4)'ירושלמי' יח, מגילה

.·dÈˆÁ ‡¯˜‡ :¯Ó‡È ‡Ï ,dÈˆÁ e‡¯wL ¯eaˆ ‡ˆÓ»»ƒ∆»¿∆¿»……«∆¿»∆¿»
,ÔBL‡¯ dÈˆÁ ‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡Â ¯eav‰ ÌÚ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ«ƒ¿∆¡…¿∆¿»∆¿»ƒ
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dkepgeקי dlibn 'ld - mipnf xtq - lel` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡¯B˜ ‡l‡ ;Ú¯ÙÓÏ ‡¯B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««
¯„q‰5‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡¯˜ .6Èt ÏÚ Û‡ - «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ

dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML7¯„q‰ ÏÚ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆
‡ˆÈ -8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ"ב שמע בקריאת פסק כן
בתפילה  ורק ה"ט), חנוכה מהל' (פ"ג ובהלל הי"ב) ק"ש

התפילה. לראש שחוזר הי"ג) תפילה מהל' (פ"ד פסק

.‚B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰·e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - L„w‰ ·˙Î·eƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈ¯ÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰·e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ - dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
È¯·Ú ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר
אנן 11)הקודש. "אטו (יח.): ובגמרא שם. משנה,

קריאה  מצות אלא ידעינן? מי הרמכים, בני האחשתרנים
ניסא". ופרסומי קריאה מצות נמי הכא ניסא, ופרסומי

יוונית 12) לכתוב התירו בספריֿתורה שגם א. יח, מגילה
"יפת  כז) ט, (בראשית מהכתוב ודרשו ח:), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט:). (מגילה שם" באהלי יהיו יפת) מבני שהוא

עיי"ש. יט, הלכה תפילין מהל' בפ"א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב הוא העברי
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב)
בלשון  אליכם המדבר פי כי וכתיב העברים, אלקי - העברי

הקודש"].

.„˙BBLlÓ ˙¯Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìeb¯z ‰·e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
¯Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È¯˜a B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„·Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
È¯·Ú ·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡¯B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï - Èn¯‡Ï ˙ÈÓ¯‡ d‡¯˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈

‰t ÏÚ15‡Ï - ‡¯Bw‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…
.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח, מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï - ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d·˙Bk ‰È‰16dL¯Bc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

- BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡¯˜ .19Ìc¯ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ - ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק שהוא שלימה במגילה פסוק שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני, ליה "דקרי
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי וכי סברא, לאהדורי

לה  יודע ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב, בהבנת שיב
יח: מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי  שמע לא שוודאי יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב). דמגילה פ"ב ('ירושלמי'

.Â?‡ˆÈ ‰·È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL ¯Ùqa ‡¯BwL ‰‡È¯wa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;·˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï - ·˙kL BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰·e˙k dlkL ¯ÙqÓ d˙‡È¯˜a ‡l‡ B˙·BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È¯˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(לחם21ֿ) כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח:). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח

היטב: רבינו דברי מתפרשים זה ולפי רוקח'), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב בספר מגילה,23)שקורא
שם.

.Ê‰‡È¯˜ ‡¯˜Â d˙‡È¯˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ -25.d˙‡È¯˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï·‡ .¯eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ·LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¯¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„B·k ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ·LBÈ ¯eaˆ· ‡¯˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

¯eav‰26e‡ˆÈ - „Á‡k ‰¯OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡¯˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡¯Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡¯Bw‰27d˙B‡ ‡¯B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.¯eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק
רוקח'). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני: שם: 'ירושלמי'
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ"ד (שם ב'ירושלמי' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב" לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי א. כא, מגילה משנה,
כא:). שם (גמרא ושמעי" דעתייהו יהבי דחביבא, כיון

נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ"ב (מגילה 'ירושלמי'
העדה' ב'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני: בפירוש

בנימין'). 'בני הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰·e˙k‰ ‰l‚Óa ¯eaˆa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï - ‡¯˜ Ì‡Â .ÌÈ·e˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰¯ÒÁ B‡ ˙BÚÈ¯È‰ ¯‡L ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰¯ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡¯B˜ „ÈÁi‰ Ï·‡ .¯k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰¯˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט, מגילה
שם). (רש"י הנס בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
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קיי dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - lel` e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡¯B˜ ‡l‡ ;Ú¯ÙÓÏ ‡¯B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««
¯„q‰5‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡¯˜ .6Èt ÏÚ Û‡ - «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ

dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML7¯„q‰ ÏÚ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆
‡ˆÈ -8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ"ב שמע בקריאת פסק כן
בתפילה  ורק ה"ט), חנוכה מהל' (פ"ג ובהלל הי"ב) ק"ש

התפילה. לראש שחוזר הי"ג) תפילה מהל' (פ"ד פסק

.‚B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰·e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - L„w‰ ·˙Î·eƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈ¯ÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰·e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ - dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
È¯·Ú ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר
אנן 11)הקודש. "אטו (יח.): ובגמרא שם. משנה,

קריאה  מצות אלא ידעינן? מי הרמכים, בני האחשתרנים
ניסא". ופרסומי קריאה מצות נמי הכא ניסא, ופרסומי

יוונית 12) לכתוב התירו בספריֿתורה שגם א. יח, מגילה
"יפת  כז) ט, (בראשית מהכתוב ודרשו ח:), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט:). (מגילה שם" באהלי יהיו יפת) מבני שהוא

עיי"ש. יט, הלכה תפילין מהל' בפ"א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב הוא העברי
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב)
בלשון  אליכם המדבר פי כי וכתיב העברים, אלקי - העברי

הקודש"].

.„˙BBLlÓ ˙¯Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìeb¯z ‰·e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
¯Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È¯˜a B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„·Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
È¯·Ú ·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡¯B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï - Èn¯‡Ï ˙ÈÓ¯‡ d‡¯˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈

‰t ÏÚ15‡Ï - ‡¯Bw‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…
.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח, מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï - ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d·˙Bk ‰È‰16dL¯Bc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

- BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡¯˜ .19Ìc¯ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ - ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק שהוא שלימה במגילה פסוק שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני, ליה "דקרי
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי וכי סברא, לאהדורי

לה  יודע ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב, בהבנת שיב
יח: מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי  שמע לא שוודאי יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב). דמגילה פ"ב ('ירושלמי'

.Â?‡ˆÈ ‰·È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL ¯Ùqa ‡¯BwL ‰‡È¯wa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;·˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï - ·˙kL BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰·e˙k dlkL ¯ÙqÓ d˙‡È¯˜a ‡l‡ B˙·BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È¯˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(לחם21ֿ) כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח:). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח

היטב: רבינו דברי מתפרשים זה ולפי רוקח'), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב בספר מגילה,23)שקורא
שם.

.Ê‰‡È¯˜ ‡¯˜Â d˙‡È¯˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ -25.d˙‡È¯˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï·‡ .¯eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ·LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¯¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„B·k ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ·LBÈ ¯eaˆ· ‡¯˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

¯eav‰26e‡ˆÈ - „Á‡k ‰¯OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡¯˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡¯Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡¯Bw‰27d˙B‡ ‡¯B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.¯eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק
רוקח'). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני: שם: 'ירושלמי'
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ"ד (שם ב'ירושלמי' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב" לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי א. כא, מגילה משנה,
כא:). שם (גמרא ושמעי" דעתייהו יהבי דחביבא, כיון

נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ"ב (מגילה 'ירושלמי'
העדה' ב'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני: בפירוש

בנימין'). 'בני הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰·e˙k‰ ‰l‚Óa ¯eaˆa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï - ‡¯˜ Ì‡Â .ÌÈ·e˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰¯ÒÁ B‡ ˙BÚÈ¯È‰ ¯‡L ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰¯ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡¯B˜ „ÈÁi‰ Ï·‡ .¯k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰¯˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט, מגילה
שם). (רש"י הנס בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
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אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר
שם]. אבן' ב'טורי ועי' הנס, פרסום כאן ויש במגילה,

.ËÔÈ·˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰¯Bz ¯ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d·˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35- ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La d·˙k .‰¯Lk - ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰¯Bzk ËeË¯O ‰ÎÈ¯ˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈
dÓLÏ „aÚÏ CÈ¯ˆ dlL ¯BÚ‰38ÏÚ ‰·e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L ¯BÚ ÏÚ B‡ ¯Èp‰39Ì"ekÚ d·˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt - ÒB¯B˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
במלח, אותו מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בו  וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין ואחרֿכך
הנקרא  זהו אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים

ה"ו). תפילין מהל' בפ"א (רבינו שחילקו 33)גויל" עור
נקרא  השער שממול החלק אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו

ה"ז). (שם וה"ט,34)קלף ה"ח שם רבינו שכתב כמו
קלף. על וגם גויל על גם נכתב חומצת 35)שספרֿתורה

– ה"ד) פ"א (שם ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת.
משנה'. בה 36)'מגיד צריכים שאנו א. יז, מגילה משנה,

יט.). (מגילה דוקא  ב.37)דיו טז, רבינו 38)שם כתב [כן
עיבוד  צריכה שאינה מזוזה לענין הי"א) תפילין מהל' (פ"א
שמענו  שלא (בכסףֿמשנה), שם בתשובה והסביר לשמה,

ולתפילין]. לספרֿתורה אלא עיבוד משנה,39)שצריך
א. יז, הי"ג.40)מגילה תפילין מהל' בפ"א ראה

.ÈÌ‡ :˙BÚ¯˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Lk - da¯ eÈ‰ elÙ‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ÌÏL da¯ ‰È‰ Ì‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡¯Bw‰Â ,‰ÏeÒt -41¯ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰ Ô‡¯˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ - ‰t42. ∆»»

ב.41) יח, שם.42)מגילה

.‡ÈeÈ‰iL „Ú dlk ‰¯eÙz ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿
,ÔÈ„È‚a ‡l‡ ˙¯t˙ dÈ‡Â .˙Á‡ ‰l‚Ó ‰È˙B¯BÚ Ïk»∆»¿ƒ»∆»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿ƒƒ
.‰ÏeÒt - ÔÈ„È‚a ‡lL d¯Ùz Ì‡Â .‰¯Bz ¯ÙÒk¿≈∆»¿ƒ¿»»∆…¿ƒƒ¿»
¯ÙÒk ÔÈ„È‚a ‰ÚÈ¯È‰ Ïk ˙‡ ¯t˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿…∆»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈∆
‰ˆ˜a ˙B¯ÈÙz LÏL ÔÈ„È‚a ¯Ùz elÙ‡ ‡l‡ ,‰¯Bz»∆»¬ƒ»«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿≈
- ÈM‰ ‰ˆwa LÏLÂ dÚˆÓ‡a LÏLÂ ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿∆¿»»¿»«»∆«≈ƒ

˙¯b‡ ˙‡¯˜pL ÈtÓ ,‰¯Lk43. ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ∆∆

גוריא 43) בר חמא רב אמר חלבו רב "אמר א: יט, במגילה
לב) ט, אסתר - בספר (ונכתב ספר נקראת מגילה רב, אמר
תפרה  שאם - ספר כט), שם - הפורים (אגרת אגרת ונקראת
חוטי  שלשה בה הטיל שאם - אגרת פסולה, - פשתן בחוטי

משולשין". שיהיו ובלבד - נחמן רב אמר כשרה, - גידין

.·È"˙¯OÚ"Â ÔÓ‰ Èa ˙¯OÚ ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈ƒ¿¬∆∆¿≈»»«¬∆∆
aeÏ˙ ÌlkL ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈ„B‰Ï È„k ,˙Á‡ ‰ÓÈL ƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ«¿»»»∆À»ƒ¿

„Á‡k e‚¯‰Â44‰l‚n‰ ‡¯Bw‰L ,Ï‡¯OÈ Ïk ‚‰Óe . ¿∆∆¿¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈∆«≈«¿ƒ»

˙¯b‡k ËLBÙe ‡¯B˜45,¯Ó‚iLÎe ;Òp‰ ˙B‡¯‰Ï , ≈≈¿ƒ∆∆¿«¿«≈¿∆ƒ¿…
dÎ¯BÎÂ ¯ÊBÁ46.C¯·Óe dlk ≈¿¿»À»¿»≈

ב.44) טז, (מגידֿמשנה).45)שם, גאון האי רב כתב כן
וכורכה".46) "ופושטה בכת"י:

.‚È‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈL¿≈«»ƒ»≈∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ,¯OÚ47˙ÈÚ˙Â48ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ »»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿»»»¿»

¯OÚ ‰MÓÁ ÔÈOBÚ Ô‰L ÔÈk¯k È·Ï ÔÈa .ÌB˜Ó»≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¬ƒ»»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙B¯ÈÚ È·Ï ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ¿≈¬»∆≈ƒ«¿»»»»

„·Ïa49¯„‡a ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓi‰ ÈLe . ƒ¿«¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬»
ÈM‰ ¯„‡·e ÔBL‡¯‰50eÓÈc˜‰L ÌÈ¯Ùk ÈL‡ . »ƒ«¬»«≈ƒ«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯eÙÏ CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa e‡¯˜Â¿»¿¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿ƒÀ»ƒ
d˙‡È¯˜ ÌBÈa ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a51„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿¿ƒ»»«¬ƒ¿∆¿≈

el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈLa ˙ÈÚ˙Â52ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬ƒƒ¿≈«»ƒ»≈¿««ƒ∆≈
.Ô‰a ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»∆

בהספד 47) שאסור נלמד "שמחה", במגילה שכתוב ממה
ה:). "ומשתה"48)(מגילה במגילה שכתוב ממה נלמד

שם). שם.49)(מגילה, "אין 50)מגילה, ב: ו, במגילה
ומתנות  המגילה קריאת אלא השני לאדר הראשון אדר בין
שוין". וזה זה - ותענית הספד לענין "הא לאביונים".

א.51) ה, מגילה אינה 52)משנה, ש"שמחה שם. גמרא,
בזמנה". אלא (בכפרים) נוהגת

.„ÈÌBÈÂ ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk È·Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»»»ƒ¿≈¿»ƒ«¬»¿
‰ÁÓO ÌBÈ Ô˙BÈ‰Ï ÌÈk¯k È·Ï ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

ÌÈBÈ·‡Ï ˙BzÓe ÌÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏLÓe ,‰zLÓe53. ƒ¿∆ƒ¿«»¿≈ƒ«»»∆¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯zÓe54Èe‡¯ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬ƒ«¿»»¿««ƒ≈≈»

‰OBÚ‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»»»¿¬»ƒ»»∆
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ,ÌÈ¯et ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ≈∆ƒ«¿»»

ÌÏBÚÏ55B‡ ÈLa e‡¯˜Â eÓ„wL ,ÌÈ¯Ùk Èa . ¿»¿≈¿»ƒ∆»¿¿»¿¿≈ƒ
- Ô˙‡È¯˜ ÌBÈa ÌÈBÈ·‡Ï ˙BÚÓ e˜lÁ Ì‡ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒƒƒ¿»»∆¿ƒ¿¿ƒ»»

e‡ˆÈ56Ì˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ‰zLn‰Â ‰ÁÓO‰ Ï·‡ . »¿¬»«ƒ¿»¿«ƒ¿∆≈ƒ»
e‡ˆÈ ‡Ï - eÓÈc˜‰ Ì‡Â ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‡l‡57. ∆»¿«¿»»»»¿ƒƒ¿ƒ…»¿

‰ÏÈla d‡OÚL ÌÈ¯et ˙cÚÒe58È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ¿À«ƒ∆¬»»««¿»…»»¿≈
B˙·BÁ59. »

משתה 53) ימי אותם "לעשות כב) ט, (אסתר שכתוב
לאביונים". ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה

עלייהו,54) קבילו לא מלאכה עשיית "איסור ב: ה, במגילה
טוב, ויום ומשתה שמחה יט) שם, (שם כתיב דמעיקרא
ואילו  ושמחה, משתה ימי אותם לעשות כתיב ולבסוף

כתיב". לא לההוא 55)יוםֿטוב חזייה "רב שם: במגילה,
כתנא". צמח דלא ולטייה בפוריא, כתנא שדי דהוה גברא

ביום 56) לאביונים מעות לחלק לכתחילה שמצוה [נראה
כי  ויתכן בדיעבד. יצא הקריאה ביום חילק שאם אלא י"ד,
מקדימין, שאמרו "אע"פ ה.) (מגילה המשנה פירוש זהו
מותרים  כלומר - לאביונים" ומתנות ותענית בהספד מותרין

בי"ד]. מצוותן שעיקר אע"פ לאביונים, שם 57)במתנות
בזמנה". אלא נוהגת אינה "שמחה א: שבו 58)ה, לילה
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(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי שכתוב
ז:). (מגילה ושמחה"

.ÂË¯Oa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙·BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz ¯L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

¯kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ ·iÁ ÔÎÂ .B˙e¯ÎLa Ì„¯ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ ÈL B‡ ¯Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :¯Ó‡pL ,B¯·ÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL -ÌÈÚ¯Ï ÁÏLÏ ‰a¯n‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
B¯·Á ÌÚ ÛÈÏÁÓ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ -62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי שם): (אסתר נאמר שהרי
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט.), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב ז, במגילה
לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי מרדכי",

ידע. ב.62)ולא ז, מגילה

.ÊËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈ¯et‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ·iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»

˙BzÓe :¯Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»
ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL - ÌÈBÈ·‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈

ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ¯et ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…
BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈ¯et ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»

˙¯Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי' פ"א, מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ"א ו'ירושלמי' ב. עח, בבאֿמציעא

.ÊÈ˙Ba¯‰lÓ ÌÈBÈ·‡ ˙BzÓa ˙Ba¯‰Ï Ì„‡Ï ·ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿
ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏL·e B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»

ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ·Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰¯‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ ·Ï ÁnOn‰L .ÌÈ¯‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈
ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ

.ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי 67) מהל' בפ"א וראה רבינו, בדברי שגור זה ביטוי
ה"א. התורה

.ÁÈÈ¯ÙÒ Ïk68ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70¯zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È¯‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰¯B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
‰t ÏÚaL ‰¯Bz73Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡L , »∆¿«∆∆≈»¿≈ƒ¿»¿««ƒ

˙B¯v‰ eÁkL Èk :¯Ó‡pL ,ÏËaÈ ˙B¯v‰ ÔB¯ÎÊ ÏkL∆»ƒ¿«»ƒ»≈∆∆¡«ƒƒ¿¿«»
‡Ï ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ - ÈÈÚÓ e¯zÒ ÈÎÂ ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»¿≈«ƒ…

eÏËaÈ74e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ :¯Ó‡pL , ƒ»¿∆∆¡«ƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ,ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי' תורה ספרי חמשה אבל
שם). ('ירושלמי' לעולם מידי 70)בטלים "ליכא שהרי

(תענית  באורייתא" רמיזי ולא וכתובים בנביאים דכתיבי
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב על קד.) (שבת ודרשו ט.).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ תמלא המשיח ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי' "שנאמר
פסק" "ולא ומתרגמינן יסף". ולא גדול "קול יט): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי' ו): ג, (חבקוק "שנאמר
שם. 'ירושלמי' – הלכות) אלא הליכות תקרי (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי'

ה'תש"פ  אלול כ"ז רביעי יום

חנּכה  הלכֹות - ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦¦§£ª¨
שני.1) בית בימי החנוכה, בזמן שארע הנס ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי שהוא בהם, הנקרא

והתלמוד. המשנה חכמי בזמן אותו קוראין היו

.‡Ï‡¯OÈ ÏÚ ˙B¯Êb e¯Êb ÔÂÈ ÈÎÏnLk ,ÈL ˙È·a2, ¿«ƒ≈ƒ¿∆«¿≈»»»¿¿≈«ƒ¿»≈
,˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ì˙B‡ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ì˙„ eÏh·eƒ¿»»¿…ƒƒ»«¬…«»¿ƒ¿

Ì‰È˙B··e ÌBÓÓa Ì„È eËLÙe3ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ , »¿»»¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«≈»
Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï ¯ˆÂ ,˙B¯‰h‰ e‡nËÂ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ùe»¿¿»¿ƒ¿«¿»¿«»∆¿ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯L „Ú ;ÏB„b ıÁÏ ÌeˆÁÏe ,Ì‰ÈtÓ „‡Ó¿…ƒ¿≈∆¿»««»«∆ƒ≈¬≈∆
Èa e¯·‚Â .ÌÏÈv‰Â Ì„iÓ ÌÚÈLB‰Â ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡¡…≈¬≈¿ƒ»ƒ»»¿ƒƒ»¿»¿¿≈
eÚÈLB‰Â ,Ìe‚¯‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‰k‰ ,È‡BÓLÁ«¿»ƒ«…¬ƒ«¿ƒ«¬»¿ƒ
‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ‰k‰ ÔÓ CÏÓ e„ÈÓÚ‰Â .Ì„iÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿∆¡ƒ∆∆ƒ«…¬ƒ¿»¿»
Ôa¯Á‰ „Ú ,‰L ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙È Ï‡¯OÈÏ ˙eÎÏÓ«¿¿ƒ¿»≈»≈«»«ƒ»»««À¿»

.ÈM‰«≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

eriyede mebxde milecbd mipdkd i`penyg ipa exabe..."
."mcin l`xyi

גדול  כהן שהרי לכאורה, קשה הגדולים" "הכהנים הלשון
כאן. כוונתו ומה בדור, אחד

שרוצה  במי והתוס' הרמב"ם מחלוקת ידועה בזה: והביאור
החמורות  העבירות משלוש שאינן עבירות על נפשו למסור
לדעת  יהרג". ואל "יעבור שדינן עבירות היינו שבתורה,
בו  שנאמר מי "כל ה"ד) פ"ה התורה יסודי (הל' הרמב"ם
בנפשו". מתחייב זה הרי עבר ולא ונהרג יהרג ואל יעבור
סברו  יכול) ד"ה כז: זרה עבודה (במסכת התוס' אבל
עצמו  על להחמיר רצה "אם אבל לעבור, בידו שהרשות

בידו". הרשות מצוות בשאר אפי'
לדעת  שגם ועוד) סורר בן ס"פ (נמוק"י הפוסקים וכתבו
אדם  הוא "אם יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי כל הרמב"ם
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קיג dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - lel` f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי שכתוב
ז:). (מגילה ושמחה"

.ÂË¯Oa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙·BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz ¯L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

¯kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ ·iÁ ÔÎÂ .B˙e¯ÎLa Ì„¯ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ ÈL B‡ ¯Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :¯Ó‡pL ,B¯·ÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL -ÌÈÚ¯Ï ÁÏLÏ ‰a¯n‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
B¯·Á ÌÚ ÛÈÏÁÓ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ -62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי שם): (אסתר נאמר שהרי
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט.), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב ז, במגילה
לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי מרדכי",

ידע. ב.62)ולא ז, מגילה

.ÊËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈ¯et‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ·iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»

˙BzÓe :¯Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»
ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL - ÌÈBÈ·‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈

ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ¯et ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…
BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈ¯et ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»

˙¯Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי' פ"א, מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ"א ו'ירושלמי' ב. עח, בבאֿמציעא

.ÊÈ˙Ba¯‰lÓ ÌÈBÈ·‡ ˙BzÓa ˙Ba¯‰Ï Ì„‡Ï ·ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿
ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏL·e B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»

ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ·Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰¯‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ ·Ï ÁnOn‰L .ÌÈ¯‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈
ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ

.ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי 67) מהל' בפ"א וראה רבינו, בדברי שגור זה ביטוי
ה"א. התורה

.ÁÈÈ¯ÙÒ Ïk68ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70¯zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È¯‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰¯B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
‰t ÏÚaL ‰¯Bz73Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡L , »∆¿«∆∆≈»¿≈ƒ¿»¿««ƒ

˙B¯v‰ eÁkL Èk :¯Ó‡pL ,ÏËaÈ ˙B¯v‰ ÔB¯ÎÊ ÏkL∆»ƒ¿«»ƒ»≈∆∆¡«ƒƒ¿¿«»
‡Ï ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ - ÈÈÚÓ e¯zÒ ÈÎÂ ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»¿≈«ƒ…

eÏËaÈ74e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ :¯Ó‡pL , ƒ»¿∆∆¡«ƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ,ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי' תורה ספרי חמשה אבל
שם). ('ירושלמי' לעולם מידי 70)בטלים "ליכא שהרי

(תענית  באורייתא" רמיזי ולא וכתובים בנביאים דכתיבי
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב על קד.) (שבת ודרשו ט.).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ תמלא המשיח ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי' "שנאמר
פסק" "ולא ומתרגמינן יסף". ולא גדול "קול יט): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי' ו): ג, (חבקוק "שנאמר
שם. 'ירושלמי' – הלכות) אלא הליכות תקרי (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי'

ה'תש"פ  אלול כ"ז רביעי יום

חנּכה  הלכֹות - ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦¦§£ª¨
שני.1) בית בימי החנוכה, בזמן שארע הנס ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי שהוא בהם, הנקרא

והתלמוד. המשנה חכמי בזמן אותו קוראין היו

.‡Ï‡¯OÈ ÏÚ ˙B¯Êb e¯Êb ÔÂÈ ÈÎÏnLk ,ÈL ˙È·a2, ¿«ƒ≈ƒ¿∆«¿≈»»»¿¿≈«ƒ¿»≈
,˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ì˙B‡ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ì˙„ eÏh·eƒ¿»»¿…ƒƒ»«¬…«»¿ƒ¿

Ì‰È˙B··e ÌBÓÓa Ì„È eËLÙe3ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ , »¿»»¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«≈»
Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï ¯ˆÂ ,˙B¯‰h‰ e‡nËÂ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ùe»¿¿»¿ƒ¿«¿»¿«»∆¿ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯L „Ú ;ÏB„b ıÁÏ ÌeˆÁÏe ,Ì‰ÈtÓ „‡Ó¿…ƒ¿≈∆¿»««»«∆ƒ≈¬≈∆
Èa e¯·‚Â .ÌÏÈv‰Â Ì„iÓ ÌÚÈLB‰Â ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡¡…≈¬≈¿ƒ»ƒ»»¿ƒƒ»¿»¿¿≈
eÚÈLB‰Â ,Ìe‚¯‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‰k‰ ,È‡BÓLÁ«¿»ƒ«…¬ƒ«¿ƒ«¬»¿ƒ
‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ‰k‰ ÔÓ CÏÓ e„ÈÓÚ‰Â .Ì„iÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿∆¡ƒ∆∆ƒ«…¬ƒ¿»¿»
Ôa¯Á‰ „Ú ,‰L ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙È Ï‡¯OÈÏ ˙eÎÏÓ«¿¿ƒ¿»≈»≈«»«ƒ»»««À¿»

.ÈM‰«≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

eriyede mebxde milecbd mipdkd i`penyg ipa exabe..."
."mcin l`xyi

גדול  כהן שהרי לכאורה, קשה הגדולים" "הכהנים הלשון
כאן. כוונתו ומה בדור, אחד

שרוצה  במי והתוס' הרמב"ם מחלוקת ידועה בזה: והביאור
החמורות  העבירות משלוש שאינן עבירות על נפשו למסור
לדעת  יהרג". ואל "יעבור שדינן עבירות היינו שבתורה,
בו  שנאמר מי "כל ה"ד) פ"ה התורה יסודי (הל' הרמב"ם
בנפשו". מתחייב זה הרי עבר ולא ונהרג יהרג ואל יעבור
סברו  יכול) ד"ה כז: זרה עבודה (במסכת התוס' אבל
עצמו  על להחמיר רצה "אם אבל לעבור, בידו שהרשות

בידו". הרשות מצוות בשאר אפי'
לדעת  שגם ועוד) סורר בן ס"פ (נמוק"י הפוסקים וכתבו
אדם  הוא "אם יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי כל הרמב"ם
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lecb רשאי בכך, פרוץ שהדור ורואה שמים, ירא וחסיד
כדי  קלה, מצוה על אפילו עצמו ולמסור ה' את לקדש

כו'". וילמדו העם שיראו
בני  לחמו דין מאיזה השאלה את הרמב"ם תירץ זו במילה
ואל  "יהרג השמד שבשעת אע"פ שהרי ביוונים, חשמונאי
על  לעבור אותו כופין אם רק זה הרי אופן, בכל יעבור"
נגד  במלחמה לצאת חיוב אין לכאורה אבל התורה, מצוות
על  הרמב"ם כתב לכך אלה. גזירות שגזרה הרשעה מלכות

"הכהנים חשמונאי "גדולים"milecbdבני שהיו שכיון "
משנה', ה'כסף שכתב שמים" וירא וחסיד "גדול של במובן
פרוץ  שהדור דברים על נפשם למסור בידם הרשות היתה

בהם.
השל"ה  דברי פי על נוסף, ענין פלא באורח יבואר ובזה
החלות  לפרשיות שייכות להם יש השנה מועדי שכל
לשאול  יש ממש השאלה שאותה הרי הזמן, באותו
מאיזה  הצדיק, יוסף בענין בחנוכה הנקראת וישב בפרשת
מדברי  ידע והרי בצאן, אחיו שלום את לראות הלך דין
דתות  נכלי לך "לבקש שרוצים דותינה" "נלכה - המלאך

בהם". שימיתוך
ורש"י  אב, כיבוד על נפשו למסור שרצה לומר תמצא ואם
ציווי  הרי בידו", ש"הרשות הנ"ל כהתוס' סובר בחומש
קיים  לא יהרגוהו אם והרי דבר", "והשבני היה ליוסף יעקב
יוסף  הלך דין מאיזה קושיא הדרא וא"כ כלל, המצוה
נפשות. בסכנת עצמו והכניס בצאן אחיו שלום את לראות
שנלחמו  הדין מאותו דותינה הלך שיוסף ומתרץ
בכיבוד  פרוץ" ש"הדור ראה יוסף כי ביוונים. החשמונאים
"עכרתם  ולוי שמעון אביו, יצועי בלבל ראובן שהרי אב,
כלל  באביהם מתחשבים אינם האחים שאר כל וגם אותי"

מ  יוסף, את להרוג פרוץ ומוכנים שהדור יוסף הסיק כאן
שיראו  כדי הנפש את למסור אפילו ויש אב, בכיבוד

אב. כיבוד מצות וילמדו
(173 cenr d"l wlg y"ewl it lr)

עיניהם 2) שהחשיכה יון, מלכות זו - תהום פני על "וחושך
קרן  על כתבו להם: אומרת שהייתה בגזירותיהם, ישראל של

ישראל". באלוקי חלק לכם שאין רבי 3)השור "אמר
ה  שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי בן באותו יהושע היו ן

הנס".

.·‰MÓÁa ,Ìe„a‡Â Ì‰È·ÈB‡ ÏÚ Ï‡¯OÈ e¯·bLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈«¿≈∆¿ƒ¿«¬ƒ»
‡ÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ .‰È‰ ÂÏÒk L„Áa ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿…∆ƒ¿≈»»¿ƒ¿¿«≈»¿…
‰È‰ ‡ÏÂ .„Á‡ Ct ‡l‡ Lc˜na ¯B‰Ë ÔÓL e‡ˆÓ»¿∆∆»«ƒ¿»∆»«∆»¿…»»
epnÓ e˜ÈÏ„‰Â ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˜ÈÏ„‰Ï Ba¿«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆
ÌÈ˙ÈÊ eL˙kL „Ú ,ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ˙B¯≈««¬»»¿»»ƒ«∆»¿≈ƒ

.¯B‰Ë ÔÓL e‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆∆»

ãycew zegiyn zecewpã

mixyre dynga ,meca`e mdiaie` lr l`xyi exabyke"
"..did elqk ycega

בכ"ה  המלחמה נצחון היה הרמב"ם שלדעת כיון וקשה,
הערביים  בין בכ"ה היתה המנורה שהדלקת נמצא, בכסלו,
ביום, גם היתה המנורה שהדלקה הרמב"ם לדעת גם כי
נרותיה  שבעה בהדלקת אלא המנורה את מחנכין אין הרי
לכ"ו, אור היתה המנורה שהדלקת ונמצא הערביים" בין

לכ"ה. באור המנורה להדליק חכמים תיקנו ומדוע
הטעם  לומר יש באחרונים, בזה הארוך הדיון מלבד והנה
לא  ולכן הלילה, אחר הולך היום שבקדשים בפשטות,
כ"ו  ליום זו הדלקה תחשב שאז לכ"ו אור להדליק תיקנו

לכ"ה. אור ההדלקה תיקנו אלא
ב'תורה  שנתבאר מה פי על בזה לומר יש הפנימי ובטעם
מבחינת  היה חנוכה נס כי ופסח חנוכה שבין שההבדל אור'
ואח"כ  במלחמה הניצחון קודם היה ולכן עלמין, כל ממלא
אלקות  גילוי להיות יכול לא ממכ"ע מצד כי המנוחה יום
סוכ"ע  בבחינת בפסח הנס אבל אחת. בבת המנגד וביטול
נגוף  המנגד, ביטול וגם הגילוי גם בתוכו להכיל שיכול
זה  וביאור אחת, בבת לישראל הקדושה והתגלות למצרים
והדליקו  בכ"ה היה שהנצחון הרמב"ם לדעת גם מתאים
היה  שהנצחון אדמוה"ז לדעת אבל לכ"ו, באור המנורה

ליתא. מעיקרא הקושיא כסלו בכ"ד
(dp oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

.‚aL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ‰Ê ÈtÓeeÈ‰iL ,¯Bc‰ B˙B‡ ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿«∆ƒ¿
ÈÓÈ ,ÂÏÒÎa ‰"Î Ô˙lÁzL ,el‡‰ ÌÈÓÈ ˙BÓL¿«»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿ƒ¿≈¿≈
ÈÁ˙t ÏÚ ·¯Úa ˙B¯p‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe .Ïl‰Â ‰ÁÓOƒ¿»¿«≈«¿ƒƒ»∆«≈»∆∆«ƒ¿≈
˙B‡¯‰Ï ,˙BÏÈl‰ ˙BÓMÓ ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÌÈ˙a‰4 «»ƒ¿»«¿»»«¿»ƒ¿««≈¿«¿
Ô‰Â .‰kÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡ ÌÈÓÈÂ .Òp‰ ˙Bl‚Ïe¿««≈¿»ƒ≈≈«ƒ¿»ƒ¬À»¿≈
˙˜Ï„‰Â .ÌÈ¯et‰ ÈÓÈk ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒƒ≈«ƒ¿«¿»«
.‰l‚n‰ ˙‡È¯˜k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ô‰a ˙B¯p‰«≈»∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

במנורה 4) שהדליקו כמו ביום, להדליק אין כך ומשום
הנר  אור (אין מהני" מאי בטיהרא "שרגא כי שבמקדש,

ביום). נראה

.„¯ ˙˜Ï„‰a ·iÁ ,‰l‚n‰ ˙‡È¯˜a ·iÁL Ïk…∆«»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«»¿«¿»«≈
‰kÁ5˙B‡ ˜ÈÏ„n‰Â .LÏL C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla d ¬À»¿««¿ƒ»««¿»»ƒ¿»≈»

ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆¬À»
"eÓi˜Â eÈÁ‰L"Â .'eÎÂ "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"Â¿∆»»ƒƒ«¬≈¿¿∆∆¡»¿ƒ¿»

C¯a ‡ÏÂ d˙B‡ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .'eÎÂ6:ÌÈzL C¯·Ó , ¿¿»»∆»¿…≈≈¿»≈¿«ƒ
"eÈÁ‰L"Â "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"7¯‡L·e . ∆»»ƒƒ«¬≈¿∆∆¡»ƒ¿»

ÌÈzL C¯·Ó ˜ÈÏ„n‰ - ˙BÏÈl‰8C¯·Ó ‰‡B¯‰Â , «≈««¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿»∆¿»≈
‰ÏÈla ‡l‡ "eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L .˙Á‡««∆≈¿»¿ƒ∆∆¡»∆»««¿»

.ÔBL‡¯‰»ƒ
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ממצוות 5) פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף
היו  הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה
הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס באותו

לא 6) עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על אף
הדליקו 7)הדליק. כבר שהרי "להדליק", מברך ואינו

בביתו. נסים".8)עליו ו"שעשה "להדליק"

.‰˙‡ ÔÈ¯ÓBb el‡ ÌÈÓi‰ ˙BÓMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ¿««»ƒ≈¿ƒ∆
Ïl‰‰9eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÂÈÙÏ C¯·Óe . ««≈¿»≈¿»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
¯Ó‚Ï10Èt ÏÚ Û‡ .¯eaˆ ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa ;Ïl‰‰ ˙‡ ƒ¿…∆««≈≈»ƒ≈ƒ««ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ïl‰‰ ˙‡È¯wL11ÂÈÏÚ C¯·Ó , ∆¿ƒ«««≈ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈»»
"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"12ÏÚ C¯·nL C¯„k , ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆¿»≈«

Ì‰È¯·c ÏL È‡cÂ ÏkL .·e¯Ú‰ ÏÚÂ ‰l‚n‰13 «¿ƒ»¿«»≈∆»««∆ƒ¿≈∆
¯wÚÂ Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»»¬»»»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

È‡Óc ¯OÚÓ ÔB‚k ,˜Ùq‰ ÈtÓ BÏ Ô˙iOÚ14ÔÈ‡ , ¬ƒ»»ƒ¿≈«»≈¿«¿«¿«≈
ÈL ·BË ÌBÈ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó15Ì‰Â , ¿»¿ƒ»»¿»»¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈

eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ?˜Ùq‰ ÈtÓ ‡l‡ e‰ewz ‡Ï…ƒ¿∆»ƒ¿≈«»≈¿≈∆…¿«¿¿
Ba16.

דילוגים.9) בלי ההלל כל את מאיר 10)קורין ורבי
ההלל". את "לקרוא לומר נהג זה 11)מרוטנברג "והלל

שיהיו  לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי
שלא  וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומרים
גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא

תסור".12) מלא אמר אויא רב ציוונו? "והיכן
לא 14)מדרבנן.13) שמא מספק אלא אינו שהפרשתו

עםֿהארץ. גלויות.15)הפריש שלא 16)של יראו אם
מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על מברכין

.Â,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ‡e‰ „·Ïa ‰kÁ ÏL Ïl‰ ‡ÏÂ¿…«≈∆¬À»ƒ¿«∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÏBÚÏ Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ«««≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL ÌÈÓi‰17¯OÚ ‰BÓLe . «»ƒ∆¿ƒ»∆∆««≈¿»»»
ÌBÈ18:Ô‰ el‡Â ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ¯Ó‚Ï ‰ÂˆÓ ‰Ma«»»ƒ¿»ƒ¿…»∆∆««≈¿≈≈

ÏL ÔBL‡¯Â ,‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓL¿«¿≈∆»¿«¿≈¬À»¿ƒ∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ï·‡ .˙¯ˆÚ ÌBÈÂ ,ÁÒt∆«¿¬∆∆¬»…«»»¿«ƒƒ
,„ÁÙÂ ‰‡¯ÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ Ô‰L ÈÙÏ ,Ïl‰ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆«≈¿ƒ∆≈¿≈¿»¿ƒ¿»»««

‰¯˙È ‰ÁÓO ÈÓÈ ‡Ï19,ÌÈ¯eÙa Ïl‰ ewz ‡ÏÂ . …¿≈ƒ¿»¿≈»¿…ƒ¿«≈¿ƒ
Ïl‰‰ ‡È‰ ‰l‚n‰ ˙‡È¯wL20. ∆¿ƒ««¿ƒ»ƒ««≈

הלל 17) - דאורייתא שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
על 18)דרבנן". נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. בארץ

ימים. שלושה מלאכי 19)אלה אמרו אבהו: רבי "אמר
אין  מה מפני עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני השרת
הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל
וספרי  חיים וספרי דין כסא על יושב מלך אפשר להם: אמר
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים

לקרוא 20) חייב מגילה, לו אין שאם המאירי חידש זה ולפי
הלל.

.Ê˙‡ ÔÈ¯ÓBb ,ÌÈÓÈ ÈL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚL ˙BÓB˜Ó¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆
‰BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÚLz :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ Ïl‰‰««≈∆»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈∆»¿»
ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,ÁÒt ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈»ƒ∆∆«¿≈»ƒ∆

‚‰Ó Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ÌÈL„Á ÈL‡¯a Ï·‡ .˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»≈√»ƒ¿ƒ«««≈ƒ¿»
‰ÂˆÓ BÈ‡Â21ÔÈ‡¯B˜ CÎÈÙÏ ,¯eaˆa - ‰Ê ‚‰Óe . ¿≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

‚el„a22ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆≈¿»¿ƒ«
k ‡¯˜È ‡Ï „ÈÁÈÂ .‚‰n‰- ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÏÏ «ƒ¿»¿»ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏLÈ23ÔÎÂ .¯eav‰ ÔÈ‡¯BwL C¯„k ‚el„a ‡¯˜ÈÂ , «¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ«ƒ¿≈
‚el„a ÔÈ‡¯B˜ ÁÒt‰ ÈÓÈ ¯‡La24.ÌÈL„Á ÈL‡¯k , ƒ¿»¿≈«∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈√»ƒ

ירחא,21) בריש הלילא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
שמע  אמר: דלוגי, מדלגי דקא שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר
וראה  לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה
אך  אותם, להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים
שמע  אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר

בידיהם]. אבותיהם מנהג אלא 22)מינה שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד "תנא

חלוק 24) יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק
בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל בקרבנותיו מחבירו

.Á„Ú Ïl‰‰ ˙lÁzÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ?ÔÈ‚l„Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«««≈«
e¯ÎÊ '‰" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ"«»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«≈¿≈¿»»
‰Ó" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú 'eÎÂ "C¯·È¿»≈¿««¿»¿«≈¿≈»
ÔÓ" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú "'‰Ï ·ÈL‡»ƒ«««¿»¿«≈¿≈ƒ

Ê .Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú "di È˙‡¯˜ ¯ˆn‰‚‰n‰ ‡e‰ ‰ «≈«»»ƒ»«««≈∆«ƒ¿»
¯Á‡ ‚elc ÔÈ‚l„Ó LÈÂ .ËeLt‰25. «»¿≈¿«¿ƒƒ«≈

ו"אהבתי".25) לנו" "לא לדלג נוהגים ואנו

.ËÏl‰‰ ˙‡ ‡¯Bw‰Â .Ïl‰‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ÌBi‰ Ïk»«»≈ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆««≈
Ú¯ÙÓÏ26‡ˆÈ ‡Ï -27Û‡ - ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ‰‰LÂ ‡¯˜ . ¿«¿≈«…»»»»¿»»¿»«¿»»«

ÌÈÓÈ .‡ˆÈ ,Blk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»»»ƒ
˜¯t ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï BÏ LÈ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL∆¿ƒ»∆∆««≈≈¿«¿ƒ≈∆∆
ÌÈÓÈÂ .˜ÈÒÙÈ ‡Ï ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a Ï·‡ ,˜¯ÙÏ¿∆∆¬»¿∆¿««∆∆…«¿ƒ¿»ƒ
.˜ÒBt ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ,‚el„a Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿««∆∆≈

טוב:26) שם הבעל בשם מסביר [=והרבי להתחלה מהסוף
כל  לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע"

לזמננו]. "ממזרח 27)קשר בהלל שנאמר ממה זאת למדו
לא  וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש

למפרע. ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו,

.È.ÂÈÙÏ C¯·Ó ,Ïl‰‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯ÓBbL ÌBÈ Ïk»∆¿ƒ∆««≈¿»≈¿»»
?C¯·Ó „ˆÈk .C¯·Ó - ÂÈ¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬¿»≈«¬»¿»≈≈«¿»≈
ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜ÈcˆÂ ,EÈOÚÓ Ïk eÈ‰Ï‡ '‰ EeÏl‰È¿«¿¡…≈»«¬∆¿«ƒƒ«¬ƒƒ
e„BÈ ‰p¯a Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ,EBˆ¯ ÈOBÚ≈¿∆¿»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
EÓLÏ ÌÈÚÂ ,˙B„B‰Ï ·BË EÏ ,'‰ ‰z‡ Èk .EÓLÏƒ¿∆ƒ«»¿¿¿»ƒ¿ƒ¿
,'‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï‡‰ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe ,¯nÊÏ¿«≈≈»¿«»«»»≈»«»
CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ ¯‡ÙÓ‰ ÁaLÓ‰ Ïl‰Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿À»«¿À»«¿…»«¿«»»ƒƒ¿…

.„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆

.‡ÈÈk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ
"È˙ÈÚ28ÈzL ¯·„Â ¯·c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»ƒ«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈

e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ - ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈÓÚt¿»ƒ»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬
.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ - ÏtÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…≈¿ƒ
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ממצוות 5) פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף
היו  הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה
הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס באותו

לא 6) עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על אף
הדליקו 7)הדליק. כבר שהרי "להדליק", מברך ואינו

בביתו. נסים".8)עליו ו"שעשה "להדליק"

.‰˙‡ ÔÈ¯ÓBb el‡ ÌÈÓi‰ ˙BÓMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ¿««»ƒ≈¿ƒ∆
Ïl‰‰9eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÂÈÙÏ C¯·Óe . ««≈¿»≈¿»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
¯Ó‚Ï10Èt ÏÚ Û‡ .¯eaˆ ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa ;Ïl‰‰ ˙‡ ƒ¿…∆««≈≈»ƒ≈ƒ««ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ïl‰‰ ˙‡È¯wL11ÂÈÏÚ C¯·Ó , ∆¿ƒ«««≈ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈»»
"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"12ÏÚ C¯·nL C¯„k , ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆¿»≈«

Ì‰È¯·c ÏL È‡cÂ ÏkL .·e¯Ú‰ ÏÚÂ ‰l‚n‰13 «¿ƒ»¿«»≈∆»««∆ƒ¿≈∆
¯wÚÂ Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»»¬»»»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

È‡Óc ¯OÚÓ ÔB‚k ,˜Ùq‰ ÈtÓ BÏ Ô˙iOÚ14ÔÈ‡ , ¬ƒ»»ƒ¿≈«»≈¿«¿«¿«≈
ÈL ·BË ÌBÈ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó15Ì‰Â , ¿»¿ƒ»»¿»»¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈

eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ?˜Ùq‰ ÈtÓ ‡l‡ e‰ewz ‡Ï…ƒ¿∆»ƒ¿≈«»≈¿≈∆…¿«¿¿
Ba16.

דילוגים.9) בלי ההלל כל את מאיר 10)קורין ורבי
ההלל". את "לקרוא לומר נהג זה 11)מרוטנברג "והלל

שיהיו  לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי
שלא  וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומרים
גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא

תסור".12) מלא אמר אויא רב ציוונו? "והיכן
לא 14)מדרבנן.13) שמא מספק אלא אינו שהפרשתו

עםֿהארץ. גלויות.15)הפריש שלא 16)של יראו אם
מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על מברכין

.Â,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ‡e‰ „·Ïa ‰kÁ ÏL Ïl‰ ‡ÏÂ¿…«≈∆¬À»ƒ¿«∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÏBÚÏ Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ«««≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL ÌÈÓi‰17¯OÚ ‰BÓLe . «»ƒ∆¿ƒ»∆∆««≈¿»»»
ÌBÈ18:Ô‰ el‡Â ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ¯Ó‚Ï ‰ÂˆÓ ‰Ma«»»ƒ¿»ƒ¿…»∆∆««≈¿≈≈

ÏL ÔBL‡¯Â ,‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓL¿«¿≈∆»¿«¿≈¬À»¿ƒ∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ï·‡ .˙¯ˆÚ ÌBÈÂ ,ÁÒt∆«¿¬∆∆¬»…«»»¿«ƒƒ
,„ÁÙÂ ‰‡¯ÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ Ô‰L ÈÙÏ ,Ïl‰ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆«≈¿ƒ∆≈¿≈¿»¿ƒ¿»»««

‰¯˙È ‰ÁÓO ÈÓÈ ‡Ï19,ÌÈ¯eÙa Ïl‰ ewz ‡ÏÂ . …¿≈ƒ¿»¿≈»¿…ƒ¿«≈¿ƒ
Ïl‰‰ ‡È‰ ‰l‚n‰ ˙‡È¯wL20. ∆¿ƒ««¿ƒ»ƒ««≈

הלל 17) - דאורייתא שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
על 18)דרבנן". נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. בארץ

ימים. שלושה מלאכי 19)אלה אמרו אבהו: רבי "אמר
אין  מה מפני עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני השרת
הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל
וספרי  חיים וספרי דין כסא על יושב מלך אפשר להם: אמר
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים

לקרוא 20) חייב מגילה, לו אין שאם המאירי חידש זה ולפי
הלל.

.Ê˙‡ ÔÈ¯ÓBb ,ÌÈÓÈ ÈL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚL ˙BÓB˜Ó¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆
‰BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÚLz :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ Ïl‰‰««≈∆»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈∆»¿»
ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,ÁÒt ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈»ƒ∆∆«¿≈»ƒ∆

‚‰Ó Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ÌÈL„Á ÈL‡¯a Ï·‡ .˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»≈√»ƒ¿ƒ«««≈ƒ¿»
‰ÂˆÓ BÈ‡Â21ÔÈ‡¯B˜ CÎÈÙÏ ,¯eaˆa - ‰Ê ‚‰Óe . ¿≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

‚el„a22ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆≈¿»¿ƒ«
k ‡¯˜È ‡Ï „ÈÁÈÂ .‚‰n‰- ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÏÏ «ƒ¿»¿»ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏLÈ23ÔÎÂ .¯eav‰ ÔÈ‡¯BwL C¯„k ‚el„a ‡¯˜ÈÂ , «¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ«ƒ¿≈
‚el„a ÔÈ‡¯B˜ ÁÒt‰ ÈÓÈ ¯‡La24.ÌÈL„Á ÈL‡¯k , ƒ¿»¿≈«∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈√»ƒ

ירחא,21) בריש הלילא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
שמע  אמר: דלוגי, מדלגי דקא שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר
וראה  לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה
אך  אותם, להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים
שמע  אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר

בידיהם]. אבותיהם מנהג אלא 22)מינה שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד "תנא

חלוק 24) יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק
בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל בקרבנותיו מחבירו

.Á„Ú Ïl‰‰ ˙lÁzÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ?ÔÈ‚l„Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«««≈«
e¯ÎÊ '‰" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ"«»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«≈¿≈¿»»
‰Ó" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú 'eÎÂ "C¯·È¿»≈¿««¿»¿«≈¿≈»
ÔÓ" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú "'‰Ï ·ÈL‡»ƒ«««¿»¿«≈¿≈ƒ

Ê .Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú "di È˙‡¯˜ ¯ˆn‰‚‰n‰ ‡e‰ ‰ «≈«»»ƒ»«««≈∆«ƒ¿»
¯Á‡ ‚elc ÔÈ‚l„Ó LÈÂ .ËeLt‰25. «»¿≈¿«¿ƒƒ«≈

ו"אהבתי".25) לנו" "לא לדלג נוהגים ואנו

.ËÏl‰‰ ˙‡ ‡¯Bw‰Â .Ïl‰‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ÌBi‰ Ïk»«»≈ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆««≈
Ú¯ÙÓÏ26‡ˆÈ ‡Ï -27Û‡ - ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ‰‰LÂ ‡¯˜ . ¿«¿≈«…»»»»¿»»¿»«¿»»«

ÌÈÓÈ .‡ˆÈ ,Blk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»»»ƒ
˜¯t ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï BÏ LÈ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL∆¿ƒ»∆∆««≈≈¿«¿ƒ≈∆∆
ÌÈÓÈÂ .˜ÈÒÙÈ ‡Ï ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a Ï·‡ ,˜¯ÙÏ¿∆∆¬»¿∆¿««∆∆…«¿ƒ¿»ƒ
.˜ÒBt ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ,‚el„a Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿««∆∆≈

טוב:26) שם הבעל בשם מסביר [=והרבי להתחלה מהסוף
כל  לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע"

לזמננו]. "ממזרח 27)קשר בהלל שנאמר ממה זאת למדו
לא  וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש

למפרע. ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו,

.È.ÂÈÙÏ C¯·Ó ,Ïl‰‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯ÓBbL ÌBÈ Ïk»∆¿ƒ∆««≈¿»≈¿»»
?C¯·Ó „ˆÈk .C¯·Ó - ÂÈ¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬¿»≈«¬»¿»≈≈«¿»≈
ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜ÈcˆÂ ,EÈOÚÓ Ïk eÈ‰Ï‡ '‰ EeÏl‰È¿«¿¡…≈»«¬∆¿«ƒƒ«¬ƒƒ
e„BÈ ‰p¯a Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ,EBˆ¯ ÈOBÚ≈¿∆¿»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
EÓLÏ ÌÈÚÂ ,˙B„B‰Ï ·BË EÏ ,'‰ ‰z‡ Èk .EÓLÏƒ¿∆ƒ«»¿¿¿»ƒ¿ƒ¿
,'‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï‡‰ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe ,¯nÊÏ¿«≈≈»¿«»«»»≈»«»
CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ ¯‡ÙÓ‰ ÁaLÓ‰ Ïl‰Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿À»«¿À»«¿…»«¿«»»ƒƒ¿…

.„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆

.‡ÈÈk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ
"È˙ÈÚ28ÈzL ¯·„Â ¯·c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»ƒ«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈

e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ - ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈÓÚt¿»ƒ»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬
.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ - ÏtÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…≈¿ƒ
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כפול 28) אינו ולמטה ומ"אודך" כפול הפרק שכל לפי
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך

.·ÈCk ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‚‰Óƒ¿«¿ƒ«««≈ƒ≈¬»ƒ»ƒƒ»
,Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜nL ÏB„b‰ C¯·nL ¯Á‡ :‰È‰ÏÈÁ˙Ó »»««∆¿»≈«»∆«¿∆∆««≈«¿ƒ

¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"dÈeÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿»¿»»»ƒ«¿»¿≈
."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ È„·Ú eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿«¿≈¿»»»ƒ«¿»
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈«¿∆≈¿»»»ƒ
‰zÚÓ C¯·Ó '‰ ÌL È‰È" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰"«¿»¿≈¿≈¿ƒ≈¿…»≈«»
Ïk ÏÚ ÔÎÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»¿»»»ƒ«¿»¿≈«»
‰‡Ó "dÈeÏÏ‰" Ïl‰‰ ÏÎa ÔÈBÚ e‡ˆÓpL „Ú .¯·c»»«∆ƒ¿¿ƒ¿»««≈«¿»≈»
ÏL ÂÈ˙BL :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈÓÚt ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ»»∆¿»∆

Ô¯‰‡29. «¬…

ãycew zegiyn zecewpã

lka oiper e`vnpy cr xac lk lr oke 'ielld oiper mrd lke"
ly eizepy oiipnk minrt mixyre yelye d`n 'ielld lldd

."odkd oxd`

החזקה" ב"י"ד כותב שאינו הרמב"ם של דרכו להבין: וצריך
שמספר  לציין ראה טעם ומה וכד', גימטריות סימנים,
שנותיו  כנגד הוא זה למנהג "הללויה" שאומרים הפעמים

הכהן. אהרון של
אהרן  של שנותיו מניין הרמב"ם שנקט שמה לבאר ויש
אהרן  של שנותיו "כמניין ומהמילים הלכה , הוא גם הכהן
בדין  הרמב"ם של המיוחדת שיטתו לומדים אנו הכהן"
(בית  "המאירי" הקשה זה מנהג על ובהקדים: ההלל. אמירת
שאין  תפילה הוא ההלל שהרי ושאל לח.) סוכה הבחירה
שאינה  שכיון שם ותירץ חובה, ידי חברו בה מוציא אדם

זה. באופן לאומרו בהלל חכמים הקילו לכן ממש תפילה
סובר  לילך", ראוי "ובו זה מנהג על שכתב הרמב"ם אבל

באופן ההלל לתפילה שאמירת לכתחילה נחשבת שכזה
ומכאן  תפילה. חובת ידי בה יוצא הללוי' העונה וכל גמורה,
ההלל  לדעתו כי כ"המאירי" שלא היא הרמב"ם ששיטת
גמורה  בשלמות היא זה באופן ואמירתו תפילה, כן הוא
השליח־ציבור, בתפילת חובה ידי הציבור הוצאת כאן ואין
שיטת  ובטעם בדבר. חכמים של קולא לא גם וממילא
ישנה  הציבור, באחדות אופנים ששני לומר יש הרמב"ם
מטרת  למען היחיד ביטוי על וויתור מתוך הבאה אחדות
וזהו  ממש, תפילה אינה אכן שכזו באחדות תפילה הכלל,

ה"מאירי". לדעת הגדר אכן
יותר, גבוהה אחדות ישנה שאותה אבל מהסוג אחדות

שאינה  עד גדולה כה והיא ישראל, בעם הכהן אהרן פעל
עצמו  הוא כאילו בה המרגיש היחיד ביטוי את "מוחקת"
ב"מניין  הנרמזת הרמב"ם לשיטת לקונו. ומהלל מתפלל
אומרי  בין המצויה האחדות זוהי הכהן" אהרן של שנותיו

ממש. גמורה תפילה היא כך ומשום זה, כמנהג ההלל
(229 cenr b"k wlg y"ewl it lr)

כנגד 29) הללויה עונין שישראל פעמים וג' ועשרים "מאה
לאהרן  בקדשו, אֿל הללו הללויֿה אהרן, של שנותיו

ה'". קדש לאהרן קדושו,

.‚È˜¯ÙÂ ˜¯t Ïk L‡¯Ï ÚÈbÓ ‡¯Bw‰Lk ÔÎÂ30Ô‰ , ¿≈¿∆«≈«ƒ«¿…»∆∆»∆∆≈
¯ÓB‡ ‡e‰Lk ?„ˆÈk .¯Ó‡M ‰Ó ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿¿ƒ«∆»«≈«¿∆≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰ Ïk ,"ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒ
˙Èa" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰Â ."ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿«≈≈≈
„Ú ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÊÚÏ ÌÚÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈«…≈¿»»»ƒ«¿»«
ÏÎÂ ,"ÈeÁz ÈÏB˜ ˙‡ '‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒƒƒ¿«∆ƒ«¬»¿»
.'eÎÂ "'‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿
Ïk ,"ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ‡¯Bw‰ ¯Ó‡iLk ÔÎÂ¿≈¿∆…««≈«¿∆»ƒ»
."ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆»ƒ

פרקים".30) ראשי לענות "שמצוה

.„ÈÔÈBÚ Ì‰Â ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰«≈≈»»ƒ»»¿≈ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ÂÈ¯Á‡«¬»»»ƒ»»««ƒ∆≈
Ì‰Â ,"‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡e‰ .˜¯t L‡…̄∆∆≈»»«¿ƒ»»¿≈
Ce¯a" ¯ÓB‡ ‡e‰ ."‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ÌÈBÚƒ»»«¿ƒ»»≈»
‰È‰ Ì‡Â ."‡a‰ Ce¯a" ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"‡a‰«»¿»»»¿ƒ»«»¿ƒ»»
‰BÚ ,‰M‡ B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜n‰««¿∆∆««≈»»∆∆ƒ»∆
e‰Ê .Ïl‰‰ ÏÎa ‰lÓ ‰lÓ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆≈¿ƒƒ»ƒ»¿»««≈∆
el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ .CÏÈÏ Èe‡¯ B·e ,ÔBL‡¯‰ ‚‰n‰«ƒ¿»»ƒ»≈≈¬»ƒ¿«ƒ≈
B˙‡È¯˜a ˙BpLÓ ˙B‚‰Ó ˙BÓB˜n‰ ÏÎa È˙È‡»̄ƒƒ¿»«¿ƒ¿»¿Àƒ¿ƒ»

.„Á‡Ï ‰ÓBc Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ˙iÚ·e«¬ƒ«»»¿≈∆»≈∆∆¿∆»

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) נרות כמה בשלמות, ההדלקה משפטי בו נתבארו

ואם  שמן, זה ובאי השמן, ושיעור זמן, זה ובאי מדליקין,
ומדליקין  אותו מניחין מקום זה ובאי ממנו, ליהנות אסור
מפני  נפטר אדם ואם להדליקו, הראויים הם ומי אותו,
המצוה, מעלת בביאור הפרק ונסתיים בשבילו. שמדליקים
ביתו  שנר נתבאר כן ואחר היום, לקידוש קודמת ושהיא
זה  בספרו רבינו ונכנס השלום. מפני חנוכה לנר קודם

בשלום. ויצא בשביתה

.‡‰È‰iL d˙ÂˆÓ ?‰kÁa ˜ÈÏ„Ó ‡e‰ ˙B¯ ‰nk«»≈«¿ƒ«¬À»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,„Á‡ ¯ ˜ÈÏ„Ó ˙È·e ˙Èa Ïk»«ƒ«ƒ«¿ƒ≈∆»≈∆»«¿≈««ƒ

„Á‡ Ì„‡ ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔÈa ÔÈa¯Ó2¯c‰Ó‰Â . ¿Àƒ≈∆…»»∆»»»∆»¿«¿«≈
‰Âˆn‰ ˙‡3ÏÎÏ ¯ ,˙Èa‰ ÈL‡ ÔÈÓk ˙B¯ ˜ÈÏ„Ó , ∆«ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿««¿≈««ƒ≈¿»
„Á‡Â „Á‡4ÌÈL ÔÈa ÌÈL‡ ÔÈa ,5¯˙BÈ ¯c‰Ó‰Â . ∆»¿∆»≈¬»ƒ≈»ƒ¿«¿«≈≈

¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚÂ ‰Ê ÏÚ6ÏÎÏ ¯ ˜ÈÏ„Ó , «∆¿∆ƒ¿»ƒ«À¿»«¿ƒ≈¿»
‰ÏÈÏ ÏÎa CÏB‰Â ÛÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡∆»««¿»»ƒƒ¿≈¿»«¿»

.„Á‡ ¯ ‰ÏÈÏÂ»«¿»≈∆»

כא:).2) (שבת וביתו" איש נר חנוכה, בכת"י:3)"מצות
(שבת,4)"המצוות". ואחד" אחד לכל נר "והמהדרין,

(ראה 5)שם). חנוכה בנר חייבות הנשים אף שהרי
ה"ד). פ"ג שמאי 6)למעלה בית המהדרין: מן "המהדרין

פוחת  ואילך מכאן שמונה, מדליק ראשון ביום אומרים,
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מכאן  אחת, מדליק ראשון ביום אומרים, הלל ובית והולך.
ודעת  הלל. כבית והלכה שם). (שבת והולך" מוסיף ואילך
של  ההידור את גם מקיימים המהדרין מן שהמהדרין רבינו
זה  על חולקים ויש ואחד, אחד לכל להדליק המהדרין,

ה"ג. להלן וראה והמהדרין) ד"ה שם שבת ('תוספות'

.·‰ÏÈla - ‰¯OÚ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿≈««ƒ¬»»««¿»
,ÌÈ¯OÚ ÈL ÏÈÏ·e ,˙B¯ ‰¯OÚ ˜ÈÏ„Ó ÔBL‡¯‰»ƒ«¿ƒ¬»»≈¿≈≈ƒ∆¿ƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈLÏL ÈLÈÏL ÏÈÏ·e¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÌÈBÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

wilcn oey`xd dlila ,dxyr ziad iyp` eidy ixd cvik"
"...mixyr ipy lilae zexp dxyr

שיהיו  בספרד ערינו בכל פשוט "מנהג כתב ג' בהלכה אבל
ומוסיפין  הראשון בלילה אחד נר מדליקין הבית אנשי כל
שמכל־מקום  לומר ויש ולילה". לילה בכל נר והולכין
הרמ"א  מנהג ובפרט המהדרין, מן המהדרין כשיטת שניהם
מנהג  על בהוספה שהוא הרמב"ם לגבי אחרון דור שהיה
להלכה. הביאו שהרמב"ם אע"פ כך הונהג לא אבל ספרד
(634 cenr 'k wlg y"ewl it lr)

.‚ÈL‡ Ïk eÈ‰iL ,„¯ÙÒa eÈ¯Ú ÏÎa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»«∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈÙÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡ ¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙Èa‰««ƒ«¿ƒƒ≈∆»««¿»»ƒƒƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,‰ÏÈÏ ÏÎa ¯ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ≈¿»«¿»«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈa¯Ó ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,˙B¯ ‰BÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿»≈≈∆»«¿≈««ƒ¿Àƒ

„Á‡ Ì„‡ ‰È‰L ÔÈa7. ≈∆»»»»∆»

וצריך 7) הנס, פרסום משום היא חנוכה נר הדלקת שמצות
כל  ואם הוא. בחנוכה יום כמה הנרות בהדלקת היכר שיהיה
הנס, לתוספת היכר כלֿכך יהיה לא ידליק, ואחד אחד

שם). ('תוספות' הבית בני מספר שכך שיחשבו

.„˙Bit ÈzL BÏ LiL ¯8Ì„‡ Èa ÈLÏ ‰ÏBÚ ,9. ≈∆≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈»»
‰ÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ ,˙BÏÈ˙t dÙÈw‰Â ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓƒ≈¿»»∆∆¿ƒƒ»¿ƒƒ»»»∆»

ÈÏk10˙·LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk -11‡Ï ;„Á‡ ¯k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ ¯k elÙ‡Â ,‰¯e„Ók ˙ÈOÚ - ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙·LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי לתוכם והיינו 9)והכניס ב. כג, שבת
שם). (רש"י ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידיֿזה ההדלקה. לפני
ולא 11)יחד. נר להדליק היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.‰,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯Á‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ

,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

¯˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ ¯·Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆
˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k ¯pa ÔÓL ÔzÈL CÈ¯ˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆

˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«

˙¯Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙·ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆
Ì‡ - ˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏkL ¯Á‡ ˙˜ÏB„ ‰¯‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ

‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ¯19. »»¿«»¿«¿»∆

ב.12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב: כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן ¯
הערה  44 עמ' דק"ס - העתים בספר הגירסא לפי שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי קשה Á‡Ó¯‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י ועי' תאחר? איך כי כן, לומר

שם.14) פ"ב).15)שבת, (שבת אלפס שם:16)רב
משתשקע  הדליק לא שאם מדליק" - אדליק לא "דאי
זה  זמן אחר אבל השוק, מן רגל שתכלה עד מדליק החמה,

מדליק. לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי "ואי
שם אלפס (רב זה כשיעור שתדלק שמן השני).בה בפירוש

שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס רב
לשיעורה". נמי "ואי

.Â‰kÁ ¯Ï ˙B¯Lk ˙BÏÈ˙t‰ ÏÎÂ ÌÈÓM‰ Ïk20, »«¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈¿≈¬À»
,‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓ ÌÈÓM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«««¿ƒ»

˙BÏÈ˙t‰ Ô˙B‡a ‰ÙÈ ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡Â21elÙ‡Â . ¿≈»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ ‰kÁ ÈÓÈ CB˙aL ˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»∆¿¿≈¬À»À»¿«¿ƒ«¿»ƒ

˙aL ¯ Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L ˙BÏÈ˙t‰Â22ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆≈«»¿ƒ
¯eÒ‡L23‰kÁ ¯Ï LnzL‰Ï24.ÏÁa ÔÈa ˙aLa ÔÈa ∆»¿ƒ¿«≈¿≈¬À»≈¿«»≈¿…

˙BÚÓ ˜c·Ï elÙ‡Â25¯eÒ‡ d¯B‡Ï Ô˙BÓÏ B‡26. «¬ƒƒ¿…»ƒ¿»¿»»

אין 20) חכמים שאמרו ושמנים "פתילות ב: כא, שבת
בין  בחול בין בחנוכה, בהם מדליקין בשבת, בהם מדליקין

לה"21)בשבת". זקוק אינו - "כבתה היא: שהלכה מפני
ה"ה. למעלה רבינו שפסק וכמו להדליק 22)(שם) שאסור

אחר  נמשכים שאין הגרועים השמנים באותם שבת נר
בהן, נתלית האור שאין הגרועות הפתילות ובאותן הפתילה,
בשעה  אותה ויטה אפל, הנר אור יהיה שמא "גזירה

ה"ה). שבת מהל' (פ"ה לאורה" שם.23)שישתמש שבת,
המקדש,24) בבית במנורה שקרה לנס זכר שנעשה לפי

כמנורה שם).עשאוה בשבת (ר"ן כלל בה משתמשים שאין
הנר. את יטה שמא לחשוש אין כן תשמיש 25)ואם שהוא

גדול. עיון צריך ואינו א.26)קל, כב, שבת

.ÊıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ BÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰kÁ ¯27 ≈¬À»ƒ¿»¿«ƒ«∆«≈ƒ«
È„k ,˙ÈaÏ ÒÎp‰ Ï‡ÓO ÏÚ Á˙tÏ CeÓq‰ ÁÙha«∆««»«∆««¿…«ƒ¿»««ƒ¿≈

Ï‡ÓOÓ ‰kÁ ¯Â ÔÈÓÈa ‰ÊeÊÓ ‰È‰zL28‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆¿»ƒƒ¿≈¬À»ƒ¿…¿ƒ»»
‰iÏÚa ¯„29˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ÔBlÁa BÁÈpÓ , »»¬ƒ»«ƒ«««¿»ƒ¿

ÌÈa¯‰30‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÁÈp‰L ‰kÁ ¯Â . »«ƒ¿≈¬À»∆ƒƒ¿«¿»≈∆¿ƒ«»
¯k BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -31. …»»¿¿ƒ∆≈ƒ»

ושבים.27) לעוברים הנס את לפרסם ב . כא, שם
כב.).28) (שבת במצוות מוקף פתח 29)ויהיה לו שאין

הרבים. לרשות ב.30)פתוח כא, א.31)שם כב, שם
יותר. לא אבל אדם, של עינו שולטת אמה עשרים שעד

.Á‰kq‰ ÈÓÈa32B˙Èa CB˙a ‰kÁ ¯ Ì„‡ ÁÈpÓ ƒ≈««»»«ƒ«»»≈¬À»¿≈
Bic - BÁÏL ÏÚ BÁÈp‰ elÙ‡Â .ÌÈÙaÓ33CÈ¯ˆÂ . ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ«À¿»«¿»ƒ
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קיז dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - lel` f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מכאן  אחת, מדליק ראשון ביום אומרים, הלל ובית והולך.
ודעת  הלל. כבית והלכה שם). (שבת והולך" מוסיף ואילך
של  ההידור את גם מקיימים המהדרין מן שהמהדרין רבינו
זה  על חולקים ויש ואחד, אחד לכל להדליק המהדרין,

ה"ג. להלן וראה והמהדרין) ד"ה שם שבת ('תוספות'

.·‰ÏÈla - ‰¯OÚ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿≈««ƒ¬»»««¿»
,ÌÈ¯OÚ ÈL ÏÈÏ·e ,˙B¯ ‰¯OÚ ˜ÈÏ„Ó ÔBL‡¯‰»ƒ«¿ƒ¬»»≈¿≈≈ƒ∆¿ƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈLÏL ÈLÈÏL ÏÈÏ·e¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÌÈBÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

wilcn oey`xd dlila ,dxyr ziad iyp` eidy ixd cvik"
"...mixyr ipy lilae zexp dxyr

שיהיו  בספרד ערינו בכל פשוט "מנהג כתב ג' בהלכה אבל
ומוסיפין  הראשון בלילה אחד נר מדליקין הבית אנשי כל
שמכל־מקום  לומר ויש ולילה". לילה בכל נר והולכין
הרמ"א  מנהג ובפרט המהדרין, מן המהדרין כשיטת שניהם
מנהג  על בהוספה שהוא הרמב"ם לגבי אחרון דור שהיה
להלכה. הביאו שהרמב"ם אע"פ כך הונהג לא אבל ספרד
(634 cenr 'k wlg y"ewl it lr)

.‚ÈL‡ Ïk eÈ‰iL ,„¯ÙÒa eÈ¯Ú ÏÎa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»«∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈÙÈÒBÓe ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla „Á‡ ¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙Èa‰««ƒ«¿ƒƒ≈∆»««¿»»ƒƒƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,‰ÏÈÏ ÏÎa ¯ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ≈¿»«¿»«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈa¯Ó ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,˙B¯ ‰BÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿»≈≈∆»«¿≈««ƒ¿Àƒ

„Á‡ Ì„‡ ‰È‰L ÔÈa7. ≈∆»»»»∆»

וצריך 7) הנס, פרסום משום היא חנוכה נר הדלקת שמצות
כל  ואם הוא. בחנוכה יום כמה הנרות בהדלקת היכר שיהיה
הנס, לתוספת היכר כלֿכך יהיה לא ידליק, ואחד אחד

שם). ('תוספות' הבית בני מספר שכך שיחשבו

.„˙Bit ÈzL BÏ LiL ¯8Ì„‡ Èa ÈLÏ ‰ÏBÚ ,9. ≈∆≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈»»
‰ÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ ,˙BÏÈ˙t dÙÈw‰Â ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓƒ≈¿»»∆∆¿ƒƒ»¿ƒƒ»»»∆»

ÈÏk10˙·LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk -11‡Ï ;„Á‡ ¯k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ ¯k elÙ‡Â ,‰¯e„Ók ˙ÈOÚ - ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙·LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי לתוכם והיינו 9)והכניס ב. כג, שבת
שם). (רש"י ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידיֿזה ההדלקה. לפני
ולא 11)יחד. נר להדליק היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.‰,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B¯ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯Á‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ

,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

¯˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ ¯·Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆
˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k ¯pa ÔÓL ÔzÈL CÈ¯ˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆

˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«

˙¯Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙·ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆
Ì‡ - ˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰˙ÏkL ¯Á‡ ˙˜ÏB„ ‰¯‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ

‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ¯19. »»¿«»¿«¿»∆

ב.12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב: כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן ¯
הערה  44 עמ' דק"ס - העתים בספר הגירסא לפי שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי קשה Á‡Ó¯‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י ועי' תאחר? איך כי כן, לומר

שם.14) פ"ב).15)שבת, (שבת אלפס שם:16)רב
משתשקע  הדליק לא שאם מדליק" - אדליק לא "דאי
זה  זמן אחר אבל השוק, מן רגל שתכלה עד מדליק החמה,

מדליק. לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי "ואי
שם אלפס (רב זה כשיעור שתדלק שמן השני).בה בפירוש

שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס רב
לשיעורה". נמי "ואי

.Â‰kÁ ¯Ï ˙B¯Lk ˙BÏÈ˙t‰ ÏÎÂ ÌÈÓM‰ Ïk20, »«¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈¿≈¬À»
,‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓ ÌÈÓM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«««¿ƒ»

˙BÏÈ˙t‰ Ô˙B‡a ‰ÙÈ ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡Â21elÙ‡Â . ¿≈»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ ‰kÁ ÈÓÈ CB˙aL ˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»∆¿¿≈¬À»À»¿«¿ƒ«¿»ƒ

˙aL ¯ Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L ˙BÏÈ˙t‰Â22ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆≈«»¿ƒ
¯eÒ‡L23‰kÁ ¯Ï LnzL‰Ï24.ÏÁa ÔÈa ˙aLa ÔÈa ∆»¿ƒ¿«≈¿≈¬À»≈¿«»≈¿…

˙BÚÓ ˜c·Ï elÙ‡Â25¯eÒ‡ d¯B‡Ï Ô˙BÓÏ B‡26. «¬ƒƒ¿…»ƒ¿»¿»»

אין 20) חכמים שאמרו ושמנים "פתילות ב: כא, שבת
בין  בחול בין בחנוכה, בהם מדליקין בשבת, בהם מדליקין

לה"21)בשבת". זקוק אינו - "כבתה היא: שהלכה מפני
ה"ה. למעלה רבינו שפסק וכמו להדליק 22)(שם) שאסור

אחר  נמשכים שאין הגרועים השמנים באותם שבת נר
בהן, נתלית האור שאין הגרועות הפתילות ובאותן הפתילה,
בשעה  אותה ויטה אפל, הנר אור יהיה שמא "גזירה

ה"ה). שבת מהל' (פ"ה לאורה" שם.23)שישתמש שבת,
המקדש,24) בבית במנורה שקרה לנס זכר שנעשה לפי

כמנורה שם).עשאוה בשבת (ר"ן כלל בה משתמשים שאין
הנר. את יטה שמא לחשוש אין כן תשמיש 25)ואם שהוא

גדול. עיון צריך ואינו א.26)קל, כב, שבת

.ÊıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ BÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰kÁ ¯27 ≈¬À»ƒ¿»¿«ƒ«∆«≈ƒ«
È„k ,˙ÈaÏ ÒÎp‰ Ï‡ÓO ÏÚ Á˙tÏ CeÓq‰ ÁÙha«∆««»«∆««¿…«ƒ¿»««ƒ¿≈

Ï‡ÓOÓ ‰kÁ ¯Â ÔÈÓÈa ‰ÊeÊÓ ‰È‰zL28‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆¿»ƒƒ¿≈¬À»ƒ¿…¿ƒ»»
‰iÏÚa ¯„29˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ÔBlÁa BÁÈpÓ , »»¬ƒ»«ƒ«««¿»ƒ¿

ÌÈa¯‰30‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÁÈp‰L ‰kÁ ¯Â . »«ƒ¿≈¬À»∆ƒƒ¿«¿»≈∆¿ƒ«»
¯k BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -31. …»»¿¿ƒ∆≈ƒ»

ושבים.27) לעוברים הנס את לפרסם ב . כא, שם
כב.).28) (שבת במצוות מוקף פתח 29)ויהיה לו שאין

הרבים. לרשות ב.30)פתוח כא, א.31)שם כב, שם
יותר. לא אבל אדם, של עינו שולטת אמה עשרים שעד

.Á‰kq‰ ÈÓÈa32B˙Èa CB˙a ‰kÁ ¯ Ì„‡ ÁÈpÓ ƒ≈««»»«ƒ«»»≈¬À»¿≈
Bic - BÁÏL ÏÚ BÁÈp‰ elÙ‡Â .ÌÈÙaÓ33CÈ¯ˆÂ . ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ«À¿»«¿»ƒ
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B¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯Á‡ ¯ ˙Èa‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï34Ì‡Â . ƒ¿¿««ƒ≈«≈¿ƒ¿«≈¿¿ƒ
¯Á‡ ¯ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰¯e„Ó ÌM ‰˙È‰35Ì„‡ Ì‡Â . »¿»»¿»≈»ƒ≈«≈¿ƒ»»

CÈ¯ˆ - ‰¯e„ÓÏ LnzL‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ,‡e‰ ·eLÁ»∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»»ƒ
¯Á‡ ¯36. ≈«≈

בחוץ.32) אור להוציא ב.33)שאסור כא, שם
מצוה.34) לשם חנוכה נר שהדליק שמשתמש 35)להיכר

חנוכה. לנר היכר ויש המדורה, שם.36)לאור שבת,

.ËB‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á B˜ÈÏ„‰L ‰kÁ ¯Ì"ekÚ ≈¬À»∆ƒ¿ƒ≈≈∆¿»»«
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿«∆«¿ƒ∆ƒ∆«»

‰˜Ï„‰a37BÁÈp‰Â ˜eÏ„ B‡ÈˆB‰Â ÌÈÙaÓ B˜ÈÏ„‰ . ¿«¿»»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈…»»¿«∆«¿ƒ∆

BÓB˜Óa38,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - „ÓÚÂ B„Èa ¯p‰ ÊÁ‡ . ƒ¿»««≈¿»¿»«…»»¿
„ÓBÚ ‡e‰ Bk¯ˆÏ :¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L39˙ÈLLÚ .40 ∆»∆≈¿»¿≈¬»ƒ

daÎÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˙˜ÏB„ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»«À¿»≈«»¿«»
‡ÏÂ ,‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰˜Ï„‰‰L .d˜ÈÏ„Óe C¯·Óe¿»≈«¿ƒ»∆««¿»»ƒ«ƒ¿»¿…

‰Áp‰‰41‰kÁ ¯pÓ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓe .42. ««»»À»¿«¿ƒ≈¬À»ƒ≈¬À»

הנר 37) יניח במצוה והחייב ידליקו אלו אם מועיל ולא
כג.). (שם הנחה ולא מצוה עושה הדלקה כי במקומו,

ב.38) כב, בחוץ.39)שם, שעמד ואףֿעלֿפי שם.
נר 41)פנס.40) "להדליק מברכים: כך שהרי א. כג, שם,

עושה 42)חנוכה". הדלקה שהרי מצוה, ביזוי כאן ואין
כב:). (שם במצוה הוא עוסק - שמדליק בעת כן ואם מצוה,
בזה  להדליק כדי חנוכה מנר גפרור או קיסם להדליק אבל

ראב"ד. ועי' מצוה, ביזוי משום אסור, - אחר חנוכה נר

.È‰ÎÈ¯ˆ ,˙BÁe¯ ÈzLa ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL ¯ˆÁ»≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»
ÁÈp‰ ‡Ï :BÊ Áe¯a ÌÈ¯·BÚ‰ e¯Ó‡È ‡nL ;˙B¯ ÈzL¿≈≈∆»…¿»¿ƒ¿«…ƒƒ«
„Á‡a ˜ÈÏ„Ó ,˙Á‡ Áe¯a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰kÁ ¯≈¬À»¬»ƒ»¿««««¿ƒ¿∆»

Ô‰Ó43. ≈∆

א.43) כג, שם

.‡ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Á¯B‡≈«∆«¿ƒƒ»»¿≈≈»ƒ
Ba Á¯‡˙pL ÌB˜na ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï44˙Èa BÏ ÔÈ‡ . ¿«¿ƒ»»«»∆ƒ¿»«≈«ƒ

Á¯‡˙pL ÌB˜na ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ,Ba ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»«
ÔÓMa Ô‰nÚ ÛzzLÓe ,Ba45ÈÙa ˙Èa BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ»∆«∆∆¿ƒ»»«ƒƒ¿≈

CÈ¯ˆ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Èt ÏÚ Û‡ - BÓˆÚ«¿««ƒ∆«¿ƒƒ»»¿≈»ƒ
ÔÈ¯·BÚ‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L ˙Èaa ˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈»¿ƒ

טז.44) והערה ה"ד פ"ג למעלה וראה שם. שבת,
חנוכה 46)שם.45) נר הדליק לא העוברים: יאמרו שלא

שם). אלפס, (רב

.·È,„‡Ó „Ú ‡È‰ ‰·È·Á ‰ÂˆÓ - ‰kÁ ¯ ˙ÂˆÓƒ¿«≈¬À»ƒ¿»¬ƒ»ƒ«¿…
ÛÈÒB‰Ïe Òp‰ ÚÈ„B‰Ï È„k da ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈»¿≈¿ƒ««≈¿ƒ
elÙ‡ .eÏ ‰OÚL ÌÈqp‰ ÏÚ BÏ ‰È„B‰Â Ï‡‰ Á·La¿∆«»≈¿»»««ƒƒ∆»»»¬ƒ
¯ÎBÓ B‡ Ï‡BL ,‰˜„v‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«∆»ƒ«¿»»≈≈

˜ÈÏ„Óe ˙B¯Â ÔÓL Á˜BÏÂ B˙eÒk47. ¿¿≈«∆∆¿≈«¿ƒ

רבי 47) את תלמידיו "שאלו כז:): (מגילה אמרו שהרי

לי, היתה זקנה אמא להם, אמר ימים? הארכת במה זכאי:
היום", קידוש לי והביאה שבראשה, כיפה מכרה אחת פעם
כסותו, מוכר או שואל חנוכה נר שלמצוות כלֿשכן כן אם
בהלכה  כדלהלן היום, לקידוש קודמת חנוכה נר מצות שהרי

פענח'). ('צפנת הבאה

.‚ÈÈ¯‰48Lec˜ ÂÈÙÏe ,˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ¬≈∆≈∆»¿»««¿»»ƒ
ÌBi‰49ÔÓL ˙B˜Ï ÌÈc˜Ó - ‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â «¿«¿»«≈¬À»«¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈ‡B‰ ;ÌBi‰ Lec˜Ï ÔÈi‰ ÏÚ ‰kÁ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¬À»«««ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰ÈLe50‰kÁ ¯ ÌÈc˜‰Ï ·ËeÓ , ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«¿ƒ≈¬À»

Òp‰ ÔB¯ÎÊ Ba LiL51. ∆≈ƒ¿«≈

ב.48) כג, שבת.49)שבת של לקידוש יין לקנות
השבת 50) יום את לקדש ש"מצותֿעשה שאףֿעלֿפי

מהל' (פכ"ט לקדשו" השבת יום את זכור שנאמר: בדברים,
כ  סופרים, מדברי אלא אינו היין על לקדש - ה"א) מו שבת

(ה"ו). רבינו שם הפת.51)שכתב על יקיים היום וקידוש

.„ÈB˙Èa ¯ ÂÈÙÏ ‰È‰52B˙Èa ¯ B‡ ,‰kÁ ¯Â »»¿»»≈≈¿≈¬À»≈≈
B˙Èa ÌBÏL ÌeMÓ ,Ì„B˜ B˙Èa ¯ - ÌBi‰ Lec˜Â53; ¿ƒ«≈≈≈ƒ¿≈
BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏL ˙BOÚÏ ˜ÁÓ ÌM‰ È¯‰L54. ∆¬≈«≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ¿

ÌBÏL ˙BOÚÏ ‰z ‰¯Bz‰ ÏkL ,ÌBÏM‰ ÏB„b»«»∆»«»ƒ¿»«¬»
ÌÏBÚa55‰È˙B·È˙ ÏÎÂ ,ÌÚ ÈÎ¯„ ‰ÈÎ¯c :¯Ó‡pL . »»∆∆¡«¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»

.ÌBÏL»

בית 52) שלום משום לשבת, נר להדליק שמצוה שבת, נר
ה"א). שבת מהל' ב.53)(פ"ה כג, נג,54)שבת סוכה

שמח'.55)ב. 'אור – ב. נט, גיטין

ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ¿»
- ˙aL ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ÂÈ˜¯Ùe ,¯OÚ∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿«»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL¿ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ¯BOÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«»¿»¿»ƒƒ¿
ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»≈
·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰vÓe«»¿»¿»ƒƒ¿»¿À»¿»
.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL -¿»¿»ƒƒ¿¿»ƒ«¿»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿
- ‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ˙BiÚz«¬ƒ¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

iriax xtqxtq `EdemiWp ¥¤§¦¦§¥¤¨¦
.· .˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰ .„ .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â .‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ .‰ .‰Ïe˙a ‰¯Ú«¬»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.Ì˙BÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
‰M‡ ‡OÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ»
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‰a˙Î ‡Ïa ‰M‡ ÏÚa˙ ‡lL (· .ÔÈLec˜Â ‰a˙Îaƒ¿À»¿ƒƒ∆…ƒ»≈ƒ»¿…¿À»
(„ .‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÚÓÈ ‡lL (‚ .ÔÈLec˜ ‡Ï·e¿…ƒƒ∆…ƒ¿«¿≈¿¿»

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האשה,1) מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר

לאווין  איסורי שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד
עשה. ואיסורי

.‡Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ - d˙B‡ ‡OÏ ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒƒ»»«¿ƒ»¿≈

‰M‡Ï BÏ ‰È‰˙Â ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa dÏÚB·e2ÔÂÈk . ¬»≈¿≈«¿¿ƒ¿∆¿ƒ»≈»
‡OÏ LÈ‡‰ ‰ˆ¯È Ì‡L ,Ï‡¯OÈ eeËˆ ‰¯Bz ‰zpL∆ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿∆»ƒƒ»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú ÈÙa ‰lÁz d˙B‡ ‰˜È - ‰M‡ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿««»
‡·e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰M‡Ï BÏ ‰È‰z3 ƒ¿∆¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»

.‰ÈÏ‡≈∆»

בסנהדרין 2) אמרו וכן איש, אשת משום עליה חייב וחבירו
(בראשית  בעל" בעולת "והיא בתורה: שנאמר מה על נז:
ולא  לחופה נכנסה נח), (לבני להם יש בעל "בעולת - ג) כ,

ז. ט, מלכים הל' והשווה להם". אין כלומר,3)נבעלה
בביאה. תחילה אותה יקנה אשה, לו ליקח איש ירצה אם
ובעלה" אשה איש יקח "כי הפסוק: מובא ט: ובקידושין
ריג. עשה לרבינו, המצוות' ב'ספר הוא וכן א). כד, (דברים

.·‰OÚ ˙ÂˆÓ - el‡ ÔÈÁewÏÂ4.Ì‰ ‰¯Bz ÏL ¿ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆»≈
ÛÒÎa :˙È˜ ‰M‡‰ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡·e5, ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»ƒ»ƒ¿≈¿∆∆

¯ËLa B‡6‰‡È·a B‡ ,7‡È·a .‰¯Bz‰Ó - ¯ËL·e ‰8, ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ÛÒÎ·e9ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,el‡ ÔÈÁewÏÂ . ¿∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈≈«ƒ¿»ƒ

„Á‡a ˙È˜pL ‰M‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÒe¯‡ B‡ ÔÈLecƒ̃ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ10B‡ ˙Lc˜Ó ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ , ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿À∆∆

˙Ò¯‡Ó11. ¿…∆∆

במנין 4) למעלה שכתב וכמו הנישואין, הם המצוה עיקר
במסכת  נראה (וכן וקידושין" בכתובה אשה "לישא המצוות
אלא  המצוה) עיקר אינם שהאירוסין יח: קטן מועד
(כסףֿמשנה  המצוה תחילת הם האירוסין) = ) שהליקוחין

רבינו). בן ר"א הרי 5)בשם לה: ואומר פרוטה לה נותן
ה"א. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת לה 6)את כותב

ה"ג. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת את הרי הנייר, על
עמה 7) ומתייחד זו, בבעילה לי מקודשת את הרי לה אומר

ה"ח. פ"ג, לקמן ובועלה, עדים שני אמרו 8)בפני וכן
אשה  איש יקח "כי בתורה שנאמר מה על ט:) (קידושין
- "ובשטר בביאה". שנקנית מלמד "ובעלה, - ובעלה"
(מקדשים  ומכניס גומר בו) (מגרשים ומוציא וגומר הואיל
- והיתה ויצאה קרא: "אמר ה.) (קידושין אמרו וכן בו)".
בשטר, יציאה מה (גירושין), ליציאה (קידושין) הויה מקיש

בשטר". הויה כסף 9)אף שקנין אע"פ כי חכמים. מדברי
קידושין  (ראה עפרון משדה קיחה קיחה בגזירהֿשוה, נלמד
סופרים. מדברי נקרא: בתורה, מפורש ואינו הואיל ב.)
מבינים  היינו לא פירושו, חכמים קיבלו אילולא כלומר,

שורש  המצוות' ב'ספר רבינו יסד וכן (כסףֿמשנה). כך אותו
הוא  מידות מי"ג באחת חכמים שהוציאו מה כל לא כי שני,
שהוא  בפירוש בו יאמרו אלאֿאםֿכן דאורייתא, נקרא
שגם  שאע"פ בתשובתו רבינו ביאר וכבר מדאורייתא.
ואינם  והיתה" "ויצאה של בהיקש נלמדים שטר קידושי
אמרו  ט: בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב"ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתבֿידו המתוקנים דבריו נוסח ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי 3 עמ' לקידושין ב'מאירי'
רמ"ך  כתב וכן סופרים. מדברי שכסף שכתב ממה בו שחזר
בספרו  והגיה הרב שחזר אוקספורד), (כתבֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב: רבנו דברי ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי
שהרי  וביאה, שטר קידושי כמו באשה גומר ואינו בלבד,
אשת  היא הרי . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב בפירוש

ב  מיתת חייב . . . עליה והבא בהל'איש, כתב וכן יתֿדין".
לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ"ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי  והשווה בתורה. בפירוש נכתב ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב: הי"ב, פי"ז כלים בפירושו רבינו
ואע"פ  סופרים, מדברי יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע"פ
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב. פ"י, לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙ÈOÚÂ ‰M‡‰ ˙È˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈»ƒ»¿«¬≈¿À∆∆««ƒ
‡È‰ È¯‰ - dÏÚa ˙È·Ï ‰ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÏÚ· ‡lL∆…ƒ¿¬»¿…ƒ¿¿»¿≈«¿»¬≈ƒ
˙˙ÈÓ ·iÁ - dÏÚaÓ ıeÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«»»∆»ƒ«¿»«»ƒ«

ÔÈc ˙Èa12Ëb ‰ÎÈ¯ˆ - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .13. ≈ƒ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»≈

פ"ג.12) ביאה איסורי בהל' כמבואר חנק, או סקילה
כריתות.13) ספר

.„Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÏÚB·e d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒ≈»¿»»≈»«

CÏB‰Â C¯c‰ Ì‡14‰L„˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .15. ≈«∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰L„w‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰ ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»«»∆∆¿»«¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌLÏ ‰M‡ ÏÚBa‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ˙BaÓ ‰L„¿̃≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»»«≈ƒ»¿≈
ÏÚaL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÔÈLec˜ ‡Ïa ˙eÊ¿¿…ƒƒ∆ƒ«»¿ƒ∆»«

‰L„˜16. ¿≈»

טז.14) לח, בבראשית שנאמר הכתוב 15)כמו כלשון
וכפירוש  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא: שם,

לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י
לכל  עצמה שמפקירה במי אלא קדשה איסור אין הראב"ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
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‰a˙Î ‡Ïa ‰M‡ ÏÚa˙ ‡lL (· .ÔÈLec˜Â ‰a˙Îaƒ¿À»¿ƒƒ∆…ƒ»≈ƒ»¿…¿À»
(„ .‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÚÓÈ ‡lL (‚ .ÔÈLec˜ ‡Ï·e¿…ƒƒ∆…ƒ¿«¿≈¿¿»

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האשה,1) מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר

לאווין  איסורי שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד
עשה. ואיסורי

.‡Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ - d˙B‡ ‡OÏ ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒƒ»»«¿ƒ»¿≈

‰M‡Ï BÏ ‰È‰˙Â ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa dÏÚB·e2ÔÂÈk . ¬»≈¿≈«¿¿ƒ¿∆¿ƒ»≈»
‡OÏ LÈ‡‰ ‰ˆ¯È Ì‡L ,Ï‡¯OÈ eeËˆ ‰¯Bz ‰zpL∆ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿∆»ƒƒ»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú ÈÙa ‰lÁz d˙B‡ ‰˜È - ‰M‡ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿««»
‡·e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰M‡Ï BÏ ‰È‰z3 ƒ¿∆¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»

.‰ÈÏ‡≈∆»

בסנהדרין 2) אמרו וכן איש, אשת משום עליה חייב וחבירו
(בראשית  בעל" בעולת "והיא בתורה: שנאמר מה על נז:
ולא  לחופה נכנסה נח), (לבני להם יש בעל "בעולת - ג) כ,

ז. ט, מלכים הל' והשווה להם". אין כלומר,3)נבעלה
בביאה. תחילה אותה יקנה אשה, לו ליקח איש ירצה אם
ובעלה" אשה איש יקח "כי הפסוק: מובא ט: ובקידושין
ריג. עשה לרבינו, המצוות' ב'ספר הוא וכן א). כד, (דברים

.·‰OÚ ˙ÂˆÓ - el‡ ÔÈÁewÏÂ4.Ì‰ ‰¯Bz ÏL ¿ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆»≈
ÛÒÎa :˙È˜ ‰M‡‰ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡·e5, ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»ƒ»ƒ¿≈¿∆∆

¯ËLa B‡6‰‡È·a B‡ ,7‡È·a .‰¯Bz‰Ó - ¯ËL·e ‰8, ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ÛÒÎ·e9ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,el‡ ÔÈÁewÏÂ . ¿∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈≈«ƒ¿»ƒ

„Á‡a ˙È˜pL ‰M‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÒe¯‡ B‡ ÔÈLecƒ̃ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ10B‡ ˙Lc˜Ó ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ , ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿À∆∆

˙Ò¯‡Ó11. ¿…∆∆

במנין 4) למעלה שכתב וכמו הנישואין, הם המצוה עיקר
במסכת  נראה (וכן וקידושין" בכתובה אשה "לישא המצוות
אלא  המצוה) עיקר אינם שהאירוסין יח: קטן מועד
(כסףֿמשנה  המצוה תחילת הם האירוסין) = ) שהליקוחין

רבינו). בן ר"א הרי 5)בשם לה: ואומר פרוטה לה נותן
ה"א. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת לה 6)את כותב

ה"ג. פ"ג, להלן כמבואר לי, מקודשת את הרי הנייר, על
עמה 7) ומתייחד זו, בבעילה לי מקודשת את הרי לה אומר

ה"ח. פ"ג, לקמן ובועלה, עדים שני אמרו 8)בפני וכן
אשה  איש יקח "כי בתורה שנאמר מה על ט:) (קידושין
- "ובשטר בביאה". שנקנית מלמד "ובעלה, - ובעלה"
(מקדשים  ומכניס גומר בו) (מגרשים ומוציא וגומר הואיל
- והיתה ויצאה קרא: "אמר ה.) (קידושין אמרו וכן בו)".
בשטר, יציאה מה (גירושין), ליציאה (קידושין) הויה מקיש

בשטר". הויה כסף 9)אף שקנין אע"פ כי חכמים. מדברי
קידושין  (ראה עפרון משדה קיחה קיחה בגזירהֿשוה, נלמד
סופרים. מדברי נקרא: בתורה, מפורש ואינו הואיל ב.)
מבינים  היינו לא פירושו, חכמים קיבלו אילולא כלומר,

שורש  המצוות' ב'ספר רבינו יסד וכן (כסףֿמשנה). כך אותו
הוא  מידות מי"ג באחת חכמים שהוציאו מה כל לא כי שני,
שהוא  בפירוש בו יאמרו אלאֿאםֿכן דאורייתא, נקרא
שגם  שאע"פ בתשובתו רבינו ביאר וכבר מדאורייתא.
ואינם  והיתה" "ויצאה של בהיקש נלמדים שטר קידושי
אמרו  ט: בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב"ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתבֿידו המתוקנים דבריו נוסח ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי 3 עמ' לקידושין ב'מאירי'
רמ"ך  כתב וכן סופרים. מדברי שכסף שכתב ממה בו שחזר
בספרו  והגיה הרב שחזר אוקספורד), (כתבֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב: רבנו דברי ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי
שהרי  וביאה, שטר קידושי כמו באשה גומר ואינו בלבד,
אשת  היא הרי . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב בפירוש

ב  מיתת חייב . . . עליה והבא בהל'איש, כתב וכן יתֿדין".
לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ"ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי  והשווה בתורה. בפירוש נכתב ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב: הי"ב, פי"ז כלים בפירושו רבינו
ואע"פ  סופרים, מדברי יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע"פ
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב. פ"י, לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙ÈOÚÂ ‰M‡‰ ˙È˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈»ƒ»¿«¬≈¿À∆∆««ƒ
‡È‰ È¯‰ - dÏÚa ˙È·Ï ‰ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÏÚ· ‡lL∆…ƒ¿¬»¿…ƒ¿¿»¿≈«¿»¬≈ƒ
˙˙ÈÓ ·iÁ - dÏÚaÓ ıeÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«»»∆»ƒ«¿»«»ƒ«

ÔÈc ˙Èa12Ëb ‰ÎÈ¯ˆ - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .13. ≈ƒ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»≈

פ"ג.12) ביאה איסורי בהל' כמבואר חנק, או סקילה
כריתות.13) ספר

.„Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÏÚB·e d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»̄»»ƒ≈»¿»»≈»«

CÏB‰Â C¯c‰ Ì‡14‰L„˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .15. ≈«∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰L„w‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰ ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»«»∆∆¿»«¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌLÏ ‰M‡ ÏÚBa‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ˙BaÓ ‰L„¿̃≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»»«≈ƒ»¿≈
ÏÚaL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÔÈLec˜ ‡Ïa ˙eÊ¿¿…ƒƒ∆ƒ«»¿ƒ∆»«

‰L„˜16. ¿≈»

טז.14) לח, בבראשית שנאמר הכתוב 15)כמו כלשון
וכפירוש  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא: שם,

לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י
לכל  עצמה שמפקירה במי אלא קדשה איסור אין הראב"ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
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מלקות  איסור שאין יודה רבינו גם כי ויתכן קידושין". ובלא
בהל' מדבריו שמבואר כמו לכך, עצמה שמכינה במי אלא
בתך  את תחלל אל נאמר "לכך הי"ז: פ"ב, בתולה נערה
ולא  ממון ולמפתה לאונס תורה שחייבה שזה - להזנותה
. . . לכך עצמה הכינה ולא מקרה הדבר כשאירע מלקות,
הרי  . . . עליה שיבוא מי לכל מוכנת בתו הניח אם אבל
תהיה  לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה, היא
וכן  שם. דבריו על כאן רבינו שסמך וכנראה, קדשה".
הל' רבינו דברי והשווה משנה'. ה'כסף מרן שם החליט
ופילגשים, נשים (המלך) לוקח "וכן ה"ד: פ"ד, מלכים
ובלא  כתובה בלא ופילגשים וקידושין, בכתובה נשים
אבל  לו, ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד אלא קידושין
אחר  בלבד העבריה באמה אלא בפילגש אסור ההדיוט
נבוכים' ב'מורה רבינו יאמר הקדשה, איסור וטעם יעוד".
כי  והתמדתו, המשגל תאות רוב מניעת הוא מט, ח"ג
האדם  יתעורר לא כי התאוה, תוסיף הקדשות גופי בהתחלף
מתחדשים, לגופים כהתעוררו תמיד בו שהרגיל אחד לגוף
מאד, גדולה היא באיסור והתועלת והענינים. הצורות חלוקי
היו  מותרת, הקדשה היתה אילו כי הקטטות. מניעת והיא
היו  ולא אחת בעת הרבה אנשים אחת אשה אל באים
אותה  או זה, את זה הורגים והיו מהמחלוקת, נמלטים

יתגודדו". זונה "ובית ככתוב:

.‰¯Ò‡L Ïk17˙¯k B˙‡Èa ÏÚ ·iÁÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa18 …∆»«ƒ»«»¿«»«ƒ»»≈
˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ˙B¯eÓ‡‰ Ì‰Â -19˙B‡¯˜p‰ Ô‰ - ¿≈»¬¿»»««¬≈≈«ƒ¿»

‰Â¯Ú ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ .˙BÈ¯Ú20Ì‡ ÔB‚k . ¬»¿»««≈∆ƒ¿≈∆¿»¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·e ˙BÁ‡Â21. ¿»«¿«≈»∆

הבא 18)הכתוב.17) עולם לחיי יזכה שלא כרת, עונש
תשובה  הל' רבינו (לשון כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא

א). יעשה 19)פ"ח, אשר כל כי נאמר: ובסופו יח. פרק
הנפשות. ונכרתו האלה התועבות בפירושו 20)מכל רש"י

הוא, גילוי לשון - ערוה אומר: יח) כ, (ויקרא לתורה
זעוה  כמו דבר, לשם בתיבה יורדת והוא"ו ערה. משורש
לויקרא  בפירושו והראב"ע אח. מגזרת אחוה וכן זע, מגזרת
להתכסות. צריך נחשף מגונה דבר - ערוה יאמר: ו) (יח,
הזיווג  אבר - ערוה אמר: שם, והקבלה' ה'כתב ובעל
כמו  וחיבור דיבוק ענין הוראתו "ערה" שורש כי והדיבוק,
כאזרח  "ומתערה וכן: ז). יט, (ישעיה יאור" על "ערות
בו, והדיבוק שהזיווג מקום ואותו לה). לז, (תהלים רענן"

ערוה. איסורי 21)יקרא בהל' מבוארים דיניהן ופרטי
ביאה.

.Â‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L ,˙B¯Á‡ ÌÈL LÈÂ22, ¿≈»ƒ¬≈∆≈¬ƒƒ««»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â23ÈtÓ ,˙BiL ˙B‡¯˜p‰ Ô‰Â . ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙BÈ¯ÚÏ ˙BiL Ô‰L24.‰iL ˙‡¯˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ∆≈¿ƒ»¬»¿»««≈∆ƒ¿≈¿ƒ»
ÔÈ‡ BÊÂ .Bn‡ Ì‡ (‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ≈¿≈≈≈ƒ¿≈
‰ÏÚÓ „Ú Bn‡ Ì‡ Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈ƒ««¿»

a Bn‡ È·‡ Ì‡ (· .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓ„·Ï25Ì‡ (‚ . «¿»¬»≈¬ƒƒƒ¿«≈
Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡Ì‡ »ƒ¿≈»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈

ÂÈ·‡ È·‡ Ì‡ („ .‰¯eÒ‡ - ‰ÏÚÓÏ „Ú ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»¬»≈¬ƒ»ƒ
„·Ïa26,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ·‡ È·‡ ˙L‡ (‰ . ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ¿≈»∆¿≈

(Â .epnÓ „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙L‡ elÙ‡¬ƒ≈∆«¬…»ƒ¬»«∆»ƒ∆
„·Ïa Bn‡ È·‡ ˙L‡27ÔÓ ·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Ê . ≈∆¬ƒƒƒ¿«≈∆¬ƒ»»ƒ

Ì‡‰28ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Á . »≈≈∆¬ƒ»≈≈ƒ»≈≈ƒ
·‡‰29Ba ˙lk (Ë .30elÙ‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ . »»««¿¿≈»∆¿≈¬ƒ

,‰¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba Ôa Ôa Ôa ˙lk««∆∆∆¿«»»»¬»
.eÈ·‡ ·˜ÚÈ ÏÚ ‰iL epnÓ „Á‡ ˙L‡ ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆≈∆∆»ƒ∆¿ƒ»««¬…»ƒ

„·Ïa Bza ˙lk (È31„·Ïa Ba ˙a ˙a (‡È .32(·È . ««ƒƒ¿«««¿ƒ¿«
„·Ïa Ba Ôa ˙a33˙a („È .„·Ïa Bza ˙a ˙a (‚È . «∆¿ƒ¿«««ƒƒ¿««

˙a (ÊË .„·Ïa BzL‡ Ôa Ôa ˙a (ÂË .„·Ïa Bza Ôa∆ƒƒ¿««∆∆ƒ¿ƒ¿««
BzL‡ ˙a ˙a34BzL‡ È·‡ Ì‡ Ì‡ (ÊÈ .„·Ïa35 ««ƒ¿ƒ¿«≈≈¬ƒƒ¿

Ì‡ Ì‡ (ËÈ .„·Ïa BzL‡ Ì‡ ·‡ Ì‡ (ÁÈ .„·Ïaƒ¿«≈«≈ƒ¿ƒ¿«≈≈
Ì‡36„·Ïa BzL‡ È·‡ ·‡ Ì‡ (Î .„·Ïa BzL‡37. ≈ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ¿«

Ì‡‰ Ì‡ :Úa¯‡ - ˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BiM‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ∆≈»∆∆¿≈«¿«≈»≈
·‡‰ È·‡ ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú ·‡‰ Ì‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»¿≈»»«¿«¿»¿≈∆¬ƒ»»

‰hÓÏ „Ú Ba Ôa ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú38. «¿«¿»¿≈∆∆¿«¿«»

קורא 22) בבלי ובתלמוד איש. מפי איש החכמים שקיבלו
בניגוד  קבלה, דברי ובכתובים: בנביאים הנמצאים לדברים
ראה: תורה'. 'דברי הנקרא: משה בתורת שכתוב למה
מתורת  זה "דבר יז: קטן במועד וכן ב: קמא בבא י:, חגיגה
רבינו  דברי השווה למדנו". קבלה ומדברי למדנו, לא משה
אומר: קלז, בחולין ורש"י הי"ב. פ"א, תורה תלמוד הל'
כל  הקודש ברוח שקיבלו מפני קבלה נקראים נביאים "דברי
וראה  והמעשה". והדור השעה צורך לפי ונבואה נבואה

הבאה. שניות 23)הערה שאיסור אמרו, ושם כא. יבמות
יב, (קהלת הפסוק על וסמכו המלך, שלמה מתקנת מקורו
שלמה, שבא "קודם הרבה, משלים תיקן וחקר ואיזן ט):
שלמה  שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה
ע"י  ומשמרת נאחזת שהכפיפה כשם אזנים", לה ועשה
העריות. מן מתרחקין שניות איסור ע"י כך אזניה,

משמרתי 24) את ושמרתם :( ל יח, (ויקרא אמרה והתורה
איסור  ע"י כי שם). (יבמות למשמרתי משמרת עשו -

ערוה. באיסור יכשל לא אבי 25)השניות, אם אם ולא
שמותרת.26)אמו. אביו אבי אבי לאם פרט 27)פרט

שמותרת. אמו אבי אבי אביו 28)לאשת אחי אשת אולם
ערות  יד) יח, (ויקרא ככתוב התורה, מן עליו אסורה האב מן
אחי  שבאשת הוכיחו נד: וביבמות תגלה, לא אביך אחי

מדבר. הכתוב האב מן ב.29)אביו כא, יבמות
נקראת 30) בנו אשת כי בנו, כלת נקראת בנו בן אשת

טו). יח, (ויקרא התורה מן עליו ואסורה פרט 31)"כלתו"
כא:). (יבמות שמותרת בתו בת אולם 32)לכלת כב. שם,

הפסק. לה שאין פסק סי"ב טו סי' אבןֿהעזר ערוך' ב'שולחן
להן ו  אין כולן הסוף, עד מכאן המנויות השניות בשאר כן

שם. ערוך' ה'שולחן לדעת איך 33)הפסק, תתמה ואל
הדורות, כל סוף עד אסורה תהיה בנו בן בן שכלת אפשר
תלוי  אינו עריות איסור כי מותרת? תהיה בנו בן בן ובת
(מגידֿמשנה). בפרטיו להרהר ואין היא, גזירה אלא בסברא

התורה,34) מן עליו אסורות אשתו בת בת או אשתו בן ובת
יז. יח, בויקרא אסורה 35)כמפורש אשתו אבי אם כי

תקח. לא בנה בת משום: התורה, מן אם 36)עליו אם כי
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תקח, לא בתה בת את משום: התורה, מן אסורה אשתו
א.37)כנ"ל. כב, ביבמות מבואר זה כא,38)כל שם

לו, מותרת (חותנו) חמיו שאשת נראה רבינו ומדברי א.
בתלמוד  מבואר כן ואמנם השניות. בין מנאה לא שהרי
חמיו", באשת אדם "ומותר בפירוש: שאמרו כא. יבמות
חמיו  אשת אמרו: ה"ד פ"ב, יבמות ב'ירושלמי' אולם
וב'תוספות' כחמותו. (שנראית עין מראית מפני אסורה
טבחו  שהיה באחד בפרובינציא מעשה הביאו כא. ליבמות
רבינוֿתם  והפסיד חמיו, אשת לישא מזוג ויינו טבוח
לחורגת  ובנוגע סכ"ד. טז סי' אהע"ז בשו"ע וראה לסעודתו.
שם  אמרו האחים, בין הגדילה אחר) מבעל האב, אשת (בת
מראית  משום האחים לאחד להנשא שאסורה ב'ירושלמי'
התירוה, ב מג, סוטה בבבלי אולם כאחותם. שנראית עין,
וראה  אחותם. שאינה יודעים והכל קול, לדבר שיש משום

יא. סעיף טו, סי' אהע"ז בשו"ע

.Ê˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ ‡ÏÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa ¯Ò‡L Ïk…∆»«ƒ»«»¿…ƒ≈»»»≈
ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -39ÔÈ‡¯˜ „BÚÂ . ≈«ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰M„˜ È¯eq‡40‰ÚL˙Â .41‰ÓÏ‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ƒ≈¿À»¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»»
ÏB„b Ô‰ÎÏ42‰BÊ B‡ ‰Le¯b .43‰ÏÏÁ B‡44ÔÈa ¿…≈»¿»»¬»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ÔÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ45˙¯ÊÓÓe .46Ô·Ï ¿…≈»≈¿…≈∆¿«¿∆∆¿∆
¯ÊÓÓÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .Ï‡¯OÈ47Ï‡¯OÈ ˙·e . ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿»≈

È·‡BÓe ÈBnÚÏ48‡kc ÚeˆÙÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .49 ¿«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««»
‰ÎÙL ˙e¯Îe50¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚e .51. ¿»¿»¿»««∆ƒ»¿«≈

‰ÈÏÚ Ì·i‰ ˙eL¯ ÔÈ„ÚÂ ¯ÊÏ ˙‡OpL ‰Ó·ÈÂ52. ƒ»»∆ƒ»¿»«¬«ƒ¿«»»»∆»
‰ˆeÏÁ‰53‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰Le¯‚k ‡È‰ È¯‰ - «¬»¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰kÏ54ÌÈÈ˙p‰Â .55Ì‰ È¯‰ - ¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¬≈≈
Ì¯eq‡Â ,˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÊÓÓk¿«¿≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ56‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰·e .57¯‡a˙È ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈÈ˙p‰ Ì‰ ‰Ó EÏ¿»≈«¿ƒƒ

גרידא.39) תעשה) (=לא לאו איסור אלא בביאתן שאין
"קדושים 40) הכתוב פי על כן ונקראו במשנה. א כ, יבמות

גדול  לכהן באלמנה הנאמר ו) כא, (ויקרא לאלהיהם" יהיו
בגמרא). שם לאוין 41)(יבמות, איסורי תשעת מנין סדר

ד) זונה, ג) גרושה, ב) גדול, לכהן אלמנה א) כדלקמן: הוא
תרי"ג  במנין נפרדות במצוות נמנות אלו נשים כי חללה,
קנח  לאֿתעשה (מצות שלו המצוות' ב'ספר לרבינו המצוות
תירץ  כבר אחד, בלאו נכללו וחללה שזונה ואע"פ קס). -
לפיכך  כי נפרדים כלאוין שהן ט, שורש בסוף שם רבינו
לא  מאישה גרושה "ואשה ככתוב: בלאו, הגרושה נפרדה

בפנ  הגרושה על שלוקין כשם ללמד: כך יקחו", עצמה, י
עז: בקידושין וכמבואר עצמן, בפני וחללה זונה על לוקין
הנכלל  ממזרות איסור ה) שם). קסא לאֿתעשה (השווה
ומואבי  עמוני ו) שנד). (ל"ת אחת למצוה ונמנה אחד בפסוק
פצוע  ז) נג). (ל"ת אחת למצוה ונמנים אחד בפסוק הנכללים
ונמנים  אחד בפסוק נכללים הם גם שפכה, וכרות דכא
משנשאת, גרושתו מחזיר ח) שס), (ל"ת אחת למצוה
(ל"ת  לזר יבמה ט) שנו), (ל"ת מיוחדת למצוה הנמנית
לאישים  האסורים נשים גופי תשעה הם אלה וכל שנז),
לגוף  נחשבות - לממזר ישראל ובת לישראל וממזרת שונים.

ממזר  יבוא לא אחד: בדיבור בתורה בא איסורם כי אחד,
מהרא"י). ונמוקי לחםֿמשנה, (ע"פ ה' ואיסורה 42)בקהל

יד). כא, (ויקרא בתורה ישראל,43)מפורש בת שאינה כל
לו  להנשא אסורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל בת או
איסורי  בהל' כמבואר לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור

ה"א). (פי"ח, (כגון 44)ביאה כהונה מאיסור שנולדה זו
לכהן  האסורות מהנשים אחת וכן גרושה). מאשה כהן בת
ה"א). פי"ט, ביאה איסורי (הל' נתחללה - לכהן שנבעלה

ז.45) כא, ויקרא בתורה מאיסור 46)כמפורש שנולדה
ה"א. פט"ו ביאה, איסורי בהל' כמבואר ערוה,

ג).47) כג, (דברים בתורה נתגיירו,48)כמפורש ואפילו
ד). (שם בתורה מפורש ביציו.49)ואיסורם שנפצעו

ב).50) (שם בתורה מפורש ואיסורם (האבר). גידו שנכרת
אשר 51) הראשון בעלה יוכל "לא ד): כד, (שם, שנאמר

הוטמאה". אשר אחרי . . . לקחתה לשוב שלחה
(שם 52) אומרת והתורה לה, חלץ ולא ייבמה לא שעדיין

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה): כה,
יבמה.53) לה עח.).54)שחלץ (קידושין חכמים מדברי
ונקראו 55) יהושע, בימי בערמה שנתגיירו הגבעונים הם

ככתוב  המקדש לעבודת יהושע שנתנם שם על נתינים
ושואבי  עצים חוטבי . . . יהושע "ויתנם כז): ט, (יהושע

ה'". ולמזבח . . . ודוד 56)מים יהושע כי חכמים. מדברי
מהל' פי"ב כדלהלן לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו

הכ"בֿכגֿכד. ביאה שם.57)איסורי

.Á‰OÚa Ô˙‡Èa ¯eq‡L LÈÂ58.ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ BÈ‡Â , ¿≈∆ƒƒ»»«¬≈¿≈≈«»≈»ƒ
ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ :Ì‰ ‰LÏLe59¯B„Â ÔBL‡¯ ¯Bc , ¿»≈ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿

ÈL60˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,61Ô‰ÎÏ ‰ÏeÚ·e . ≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿»¿…≈
‡Ï' B‡ '‡B·È ‡Ï' el‡a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .ÏB„b»¿ƒ∆…∆¡«¿≈…»…

ÈLÈÏL ¯Bc' ¯Ó‡pL ÏÏkÓ ‡l‡ ,'ÁwÈ62Ì‰Ï ‡·È ƒ«∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ»…»∆
‡B·È ‡Ï ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯BcL ,„ÓÏ ‰z‡ '‰ Ï‰˜a63; ƒ¿««»»≈∆ƒ¿≈ƒ…»

‰z‡ 'ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ‡e‰Â' ¯Ó‡pL ÏÏkÓeƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»«»
‰Ïe˙a dÈ‡L ,„ÓÏ64ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .ÁwÈ ‡Ï »≈∆≈»¿»…ƒ«¿««»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ65. ¬≈¬≈«¬≈

מכלל 58) הבא לאֿתעשה בצורת בתורה באה שאזהרתן
כדלהלן. כמצותֿעשה, שדינו אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי
מעוברת  מצרית וכן שני', 'מצרי הבן נקרא - שנתגיירו
עח.). (יבמות באדומי וכן שני", "מצרי בנה נקרא שנתגיירה

ב.61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני מצרי
ביאה  איסורי בהל' כמבואר שלישי דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי"ב לציין וכדאי
סנחריב  "כשעלה כותב: הכ"ה, פי"ב ביאה איסורי בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך
אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
הרוב, מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני בין מצרי

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי עץ, ומוכת בוגרת ואפילו
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תקח, לא בתה בת את משום: התורה, מן אסורה אשתו
א.37)כנ"ל. כב, ביבמות מבואר זה כא,38)כל שם

לו, מותרת (חותנו) חמיו שאשת נראה רבינו ומדברי א.
בתלמוד  מבואר כן ואמנם השניות. בין מנאה לא שהרי
חמיו", באשת אדם "ומותר בפירוש: שאמרו כא. יבמות
חמיו  אשת אמרו: ה"ד פ"ב, יבמות ב'ירושלמי' אולם
וב'תוספות' כחמותו. (שנראית עין מראית מפני אסורה
טבחו  שהיה באחד בפרובינציא מעשה הביאו כא. ליבמות
רבינוֿתם  והפסיד חמיו, אשת לישא מזוג ויינו טבוח
לחורגת  ובנוגע סכ"ד. טז סי' אהע"ז בשו"ע וראה לסעודתו.
שם  אמרו האחים, בין הגדילה אחר) מבעל האב, אשת (בת
מראית  משום האחים לאחד להנשא שאסורה ב'ירושלמי'
התירוה, ב מג, סוטה בבבלי אולם כאחותם. שנראית עין,
וראה  אחותם. שאינה יודעים והכל קול, לדבר שיש משום

יא. סעיף טו, סי' אהע"ז בשו"ע

.Ê˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ ‡ÏÂ ,‰¯Bza B˙‡Èa ¯Ò‡L Ïk…∆»«ƒ»«»¿…ƒ≈»»»≈
ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -39ÔÈ‡¯˜ „BÚÂ . ≈«ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰M„˜ È¯eq‡40‰ÚL˙Â .41‰ÓÏ‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ƒ≈¿À»¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»»
ÏB„b Ô‰ÎÏ42‰BÊ B‡ ‰Le¯b .43‰ÏÏÁ B‡44ÔÈa ¿…≈»¿»»¬»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ÔÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ45˙¯ÊÓÓe .46Ô·Ï ¿…≈»≈¿…≈∆¿«¿∆∆¿∆
¯ÊÓÓÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .Ï‡¯OÈ47Ï‡¯OÈ ˙·e . ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿»≈

È·‡BÓe ÈBnÚÏ48‡kc ÚeˆÙÏ Ï‡¯OÈ ˙·e .49 ¿«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««»
‰ÎÙL ˙e¯Îe50¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚e .51. ¿»¿»¿»««∆ƒ»¿«≈

‰ÈÏÚ Ì·i‰ ˙eL¯ ÔÈ„ÚÂ ¯ÊÏ ˙‡OpL ‰Ó·ÈÂ52. ƒ»»∆ƒ»¿»«¬«ƒ¿«»»»∆»
‰ˆeÏÁ‰53‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰Le¯‚k ‡È‰ È¯‰ - «¬»¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰kÏ54ÌÈÈ˙p‰Â .55Ì‰ È¯‰ - ¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¬≈≈
Ì¯eq‡Â ,˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÊÓÓk¿«¿≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ56‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰·e .57¯‡a˙È ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈÈ˙p‰ Ì‰ ‰Ó EÏ¿»≈«¿ƒƒ

גרידא.39) תעשה) (=לא לאו איסור אלא בביאתן שאין
"קדושים 40) הכתוב פי על כן ונקראו במשנה. א כ, יבמות

גדול  לכהן באלמנה הנאמר ו) כא, (ויקרא לאלהיהם" יהיו
בגמרא). שם לאוין 41)(יבמות, איסורי תשעת מנין סדר

ד) זונה, ג) גרושה, ב) גדול, לכהן אלמנה א) כדלקמן: הוא
תרי"ג  במנין נפרדות במצוות נמנות אלו נשים כי חללה,
קנח  לאֿתעשה (מצות שלו המצוות' ב'ספר לרבינו המצוות
תירץ  כבר אחד, בלאו נכללו וחללה שזונה ואע"פ קס). -
לפיכך  כי נפרדים כלאוין שהן ט, שורש בסוף שם רבינו
לא  מאישה גרושה "ואשה ככתוב: בלאו, הגרושה נפרדה

בפנ  הגרושה על שלוקין כשם ללמד: כך יקחו", עצמה, י
עז: בקידושין וכמבואר עצמן, בפני וחללה זונה על לוקין
הנכלל  ממזרות איסור ה) שם). קסא לאֿתעשה (השווה
ומואבי  עמוני ו) שנד). (ל"ת אחת למצוה ונמנה אחד בפסוק
פצוע  ז) נג). (ל"ת אחת למצוה ונמנים אחד בפסוק הנכללים
ונמנים  אחד בפסוק נכללים הם גם שפכה, וכרות דכא
משנשאת, גרושתו מחזיר ח) שס), (ל"ת אחת למצוה
(ל"ת  לזר יבמה ט) שנו), (ל"ת מיוחדת למצוה הנמנית
לאישים  האסורים נשים גופי תשעה הם אלה וכל שנז),
לגוף  נחשבות - לממזר ישראל ובת לישראל וממזרת שונים.

ממזר  יבוא לא אחד: בדיבור בתורה בא איסורם כי אחד,
מהרא"י). ונמוקי לחםֿמשנה, (ע"פ ה' ואיסורה 42)בקהל

יד). כא, (ויקרא בתורה ישראל,43)מפורש בת שאינה כל
לו  להנשא אסורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל בת או
איסורי  בהל' כמבואר לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור

ה"א). (פי"ח, (כגון 44)ביאה כהונה מאיסור שנולדה זו
לכהן  האסורות מהנשים אחת וכן גרושה). מאשה כהן בת
ה"א). פי"ט, ביאה איסורי (הל' נתחללה - לכהן שנבעלה

ז.45) כא, ויקרא בתורה מאיסור 46)כמפורש שנולדה
ה"א. פט"ו ביאה, איסורי בהל' כמבואר ערוה,

ג).47) כג, (דברים בתורה נתגיירו,48)כמפורש ואפילו
ד). (שם בתורה מפורש ביציו.49)ואיסורם שנפצעו

ב).50) (שם בתורה מפורש ואיסורם (האבר). גידו שנכרת
אשר 51) הראשון בעלה יוכל "לא ד): כד, (שם, שנאמר

הוטמאה". אשר אחרי . . . לקחתה לשוב שלחה
(שם 52) אומרת והתורה לה, חלץ ולא ייבמה לא שעדיין

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה): כה,
יבמה.53) לה עח.).54)שחלץ (קידושין חכמים מדברי
ונקראו 55) יהושע, בימי בערמה שנתגיירו הגבעונים הם

ככתוב  המקדש לעבודת יהושע שנתנם שם על נתינים
ושואבי  עצים חוטבי . . . יהושע "ויתנם כז): ט, (יהושע

ה'". ולמזבח . . . ודוד 56)מים יהושע כי חכמים. מדברי
מהל' פי"ב כדלהלן לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו

הכ"בֿכגֿכד. ביאה שם.57)איסורי

.Á‰OÚa Ô˙‡Èa ¯eq‡L LÈÂ58.ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ BÈ‡Â , ¿≈∆ƒƒ»»«¬≈¿≈≈«»≈»ƒ
ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ :Ì‰ ‰LÏLe59¯B„Â ÔBL‡¯ ¯Bc , ¿»≈ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿

ÈL60˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,61Ô‰ÎÏ ‰ÏeÚ·e . ≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿»¿…≈
‡Ï' B‡ '‡B·È ‡Ï' el‡a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .ÏB„b»¿ƒ∆…∆¡«¿≈…»…

ÈLÈÏL ¯Bc' ¯Ó‡pL ÏÏkÓ ‡l‡ ,'ÁwÈ62Ì‰Ï ‡·È ƒ«∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ»…»∆
‡B·È ‡Ï ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯BcL ,„ÓÏ ‰z‡ '‰ Ï‰˜a63; ƒ¿««»»≈∆ƒ¿≈ƒ…»

‰z‡ 'ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ‡e‰Â' ¯Ó‡pL ÏÏkÓeƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»«»
‰Ïe˙a dÈ‡L ,„ÓÏ64ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .ÁwÈ ‡Ï »≈∆≈»¿»…ƒ«¿««»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ65. ¬≈¬≈«¬≈

מכלל 58) הבא לאֿתעשה בצורת בתורה באה שאזהרתן
כדלהלן. כמצותֿעשה, שדינו אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי
מעוברת  מצרית וכן שני', 'מצרי הבן נקרא - שנתגיירו
עח.). (יבמות באדומי וכן שני", "מצרי בנה נקרא שנתגיירה

ב.61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני מצרי
ביאה  איסורי בהל' כמבואר שלישי דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי"ב לציין וכדאי
סנחריב  "כשעלה כותב: הכ"ה, פי"ב ביאה איסורי בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך
אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
הרוב, מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני בין מצרי

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי עץ, ומוכת בוגרת ואפילו
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בהל' רבינו פסק וכן נבעלו, שלא ואע"פ בתולות אינן אלה
הי"גֿיד. פי"ז, ביאה ב 65)איסורי נד, .יבמות

ה'תש"פ  אלול כ"ח חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
וסימניהן,1) ואילונית ובוגרת נערה קטנה, הן מה בו ביאר

מי  פי ועל הסימנים בדיקת וסימניהם, וסריס וגדול, קטן
פקח  וחרשת, חרש ודיניהם, וטומטום אנדרוגינוס בודקין,

ופקחת.

.‡‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‰È‰zL „Ú d˙„Ï ÌBiÓ ˙a‰««ƒ≈»»«∆ƒ¿∆«¿≈∆¿≈
‰pË˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ˙B¯eÓb ‰L2.˙˜Èz ˙‡¯˜Â , »»¿ƒ«ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈ƒ…∆

ÌÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO ‰nk ‰‡È·‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«»¿»¿«¿««∆≈»
‡ÓeLk ‡l‡3‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»¬»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«»

˙aÓ ‡È‰Â ,¯ÚO ˙‡·‰Ï ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na Ûeba««¿«¿«¬»«≈»¿ƒƒ«
˙‡¯˜ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈»»¿∆»»«¿»ƒ¿≈

‰¯Ú4. «¬»

עונשים.2) בת שיער.3)ואינה לגדל ודרכה יבלת מין
שבתורה.4) עונשים לכל גדולה היא והרי

.·‰f‰ ÔÓfa ˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Â5ÔÓÈÒ ‡¯˜ «¬»«¿≈¿»«¿««∆ƒ¿»ƒ»
‰¯Ú ‡¯wz ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡È·zL ¯Á‡Óe .ÔBzÁz‰««¿≈««∆»ƒƒ»««¿ƒ»≈«¬»

ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ML „Ú6ÌeÏLz ÌBÈ ˙lÁzÓe . «ƒ»√»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙¯‚Ba ‡¯wz ‰ÏÚÓÂ ÌÈL„Á ‰MM‰7ÔÈa ÔÈ‡Â . «ƒ»√»ƒ»«¿»ƒ»≈∆∆¿≈≈

„·Ïa ÌÈL„Á ‰ML ‡l‡ ˙e¯‚·Ï ˙e¯Ú8. «¬¿«¿∆»ƒ»√»ƒƒ¿«

ומעלה.5) שנה עשרה שתים ליום.6)מגיל מיום
(7- שעיר איש של ירושלמי תרגום כי שער, מלאה כלומר,

היא  והרי בה, רשות לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר
אביה  ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת
במציאתה  זכאי האב וכן אביה. לדעת שלא מתקדשת ואינה

שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה משעה 8)ובמעשה
שישה  אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני שהביאה

חדשים.

.‚‰‡È·‰ ‡ÏÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆¿≈»»¿∆»¿…≈ƒ»
˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ da e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ÚO ÈzL9 ¿≈¿»««ƒ∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ
ÈzL ‡È·zLÎe .‰L ÌÈ¯OÚ „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿«»ƒ«∆¿ƒ»»¿∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚ ˙La elÙ‡ ,˙B¯ÚO10‰ML ‰¯Ú ‰È‰z - ¿»¬ƒƒ¿«∆¿ƒƒ¿∆«¬»ƒ»
˙¯‚Ba ‡¯wz Ck ¯Á‡Â ,ÌÈL„Á11. √»ƒ¿««»ƒ»≈∆∆

(9- איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה אשה
יולד. שאינו כאיל היא בה 10)הרי שנראו פי על ואף

אילונית. אינה 11)סימני איילונית דין לה שאין כל כי
נערות. ימי חדשי שישה אחרי אלא לבגרות יוצאת

.„‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ ˙a ‰˙È‰»¿»«∆¿ƒ»»»¿ƒ¿…
- ˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯Â ,˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰≈ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»ƒ»≈«¿ƒ

˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰ È¯‰12ÈÓÈÒ Ïk da e‡¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈ƒ«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ»≈
ÈzL ‡È·zL „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú - ˙ÈBÏÈ‡«¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ«∆»ƒ¿≈

˙B¯ÚO13‰L ÌÈLÏLe LÓÁ ˙a ‰È‰zL „Ú B‡ ¿»«∆ƒ¿∆«»≈¿ƒ»»
„Á‡ ÌBÈÂ14. ¿∆»

לבגרות.12) תצא מקטנותה אלא נערות, ימי לה אין
נערה.13) תהיה הוא 14)ואז זה גיל כי איילונית, היא ואז

שנה. שבעים הם שנותינו ימי כי אדם, של שנותיו רוב

.‰È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»«¿««∆¿…≈ƒ»¿≈¿»¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈBÏÈ‡ ˙‡¯˜ BÊƒ¿≈«¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»
ÔÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈqÓƒƒ»≈«¿ƒƒ¿≈»«»»≈∆»«¿ƒ≈

˙e¯Ú ÈÓÈ dÏ15˙e¯‚·Ï ‡ˆz d˙eËwÓ ‡l‡ ,16. »¿≈«¬∆»ƒ«¿»≈≈¿«¿

קטנה,15) הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי כי
כבוגרת. היא הרי איילונית שהנערות 16)ומשנקראה

סימנים. לה אין וזו תלויה, שערות) (שתי בסימנים

.Â,ÔÈcc dÏ ÔÈ‡L Ïk :˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»≈«¿ƒ…∆≈»«ƒ
LÈÓLz ˙ÚLa ‰M˜˙Óe17ÌÈÚÓ ÈÏetL dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿«»ƒ¿««¿ƒ¿≈»ƒ≈≈«ƒ

ÌÈLpk18dÈ‡Â ‰·Ú dÏB˜Â ,.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ˙¯k «»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ»
ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk - ˙ÈBÏÈ‡‰Â ˙¯‚Ba‰Â ‰¯Úp‰Â¿««¬»¿«∆∆¿»«¿ƒ»««ƒ¿»¿»

‰ÏB„b ˙‡¯˜19. ƒ¿≈¿»

לה.17) קשה למעלה 18)התשמיש תפוח) (מקום כף כמין
הבטן. לעומת הערוה וכן 19)מן שבתורה. עונשים לכל

ממאנות. שאינן מיאון, לעניין

.ÊÔÓÈÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ ÔÈÓÈÒ ˙aa LÈÂ¿≈««ƒ»ƒƒ¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒ»
‰OÚÈÂ d¯BÁ‡Ï ‰È„È ¯ÈÊÁzMÓ :Ô‰ el‡Â .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈≈ƒ∆«¬ƒ»∆»«¬»¿≈»∆

„c‰ L‡¯ ¯ÈÁLiMÓe .ÔÈcc‰ ÌB˜Óa ËÓ˜20. ∆∆ƒ¿««ƒƒ∆«¿ƒ…««
‰‰BLÂ Ú˜BL ‡e‰Â ,„c‰ ı˜Ú ÏÚ B„È Ì„‡ ÔziMÓeƒ∆ƒ≈»»»«…∆««¿≈«¿∆
BL‡¯a ‰OÚÈÂ „c‰ ÌËÁ L‡¯ ÏˆtiMÓe .¯ÊÁÏ«¬…ƒ∆ƒ»≈……∆««¿≈»∆¿…
.BÓˆÚ ÌËÁ‰ ÏˆtiMÓ ,eL¯t È˙Ba¯Â .ÔË˜ ¯eck«»»¿««≈¿ƒ∆ƒ»≈«…∆«¿
ÛÈwzMÓe .ÔÈcc‰ eL˜L˜˙iMÓe .ÔÈcc‰ ehiMÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆ƒ««ƒƒ∆ƒ¿«¿¿««ƒƒ∆«ƒ
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÁeÙz‰ ¯Oa‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ,‰¯ËÚ‰»¬»»∆¿«»»«»«∆¿«¿»ƒ
‡ÏÂ ‰f‰ ¯Oa‰ CÚÓ˙iMÓe .ÔËa‰ ˙nÚÏ ‰Â¯Ú‰»∆¿»¿À««∆∆ƒ∆ƒ¿«≈«»»«∆¿…

.‰L˜ ‰È‰Èƒ¿∆»∆

הפטמה.20)

.Á„Á‡ ÔÓÈÒ ˙aa ‰‡¯ .‰BÓL ÔÈÓÈq‰ el‡ Ïk»≈«ƒ»ƒ¿»ƒ¿»««ƒ»∆»
B‡ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ‡È‰Â ,Ôlk B‡ el‡ ÏkÓƒ»≈À»¿ƒ«¿≈∆¿≈»»
˙ÈOÚ .‰pË˜ ‡È‰ È¯‰Â ,Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙BÁt»≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿«»«¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡¯Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a«¿≈∆¿≈»»¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»

el‡ ÏkÓ „Á‡a ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰21‡Ï Ì‡Â . ««¿≈«¿ƒƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ…
‡È‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ da ‰‡¯Â ,ÔBzÁz‰ ‰‡¯ƒ¿»««¿¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈¬≈ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da ÌÈ„Â ,‰pË˜Ï ‰¯Ú ÔÈa ˜ÙÒ22Ì‡Â . »≈≈«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
BÊ È¯‰ - [ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‰‡¯ ‡ÏÂ] ,Ôlk e‡¯ƒ¿À»¿…ƒ¿»ƒ»««¿¬≈

˙È‡cÂ ‰ÏB„‚23Ôlk e‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L ;24‡l‡ , ¿»«»ƒ∆ƒ∆¿»∆»À»∆»
¯LÂ ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡a ¯·k25. ¿»»ƒ»««¿¿»«

העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא והרי
עדיין 22) שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה

היא. התחתון.23)קטנה הסימן בה נראה שלא פי על אף
בא.24) לא עדיין התחתון ונפל.25)וסימן

.Ë,‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰„ÏiL ˙a‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««∆»¿»««¿≈∆¿≈»»««ƒ
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È¯‰ - ÔBÈÏÚ ‡ÏÂ ÔBzÁz ‡Ï ,ÌÈÓÈÒ ‰‡È·‰ ‡lL∆…≈ƒ»ƒ»ƒ…«¿¿…∆¿¬≈
.ÔÈÓÈÒk Ì‰ È¯‰ ÌÈa .‰ÏB„‚ BÊ¿»»ƒ¬≈≈¿ƒ»ƒ

.È- ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iL „Ú „ÏeiMÓ Ôa‰«≈ƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»
˜BÈz ‡¯˜Â ,ÔË˜ ‡¯˜26‰nk ‡È·‰ elÙ‡Â . ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ«»

.‡ÓeL ‡l‡ ,ÔÓÈÒ BÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO¿»¿«¿««∆≈ƒ»∆»»
,¯ÚOÏ ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿«»«¿«¿¿≈»
- ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL ÔaÓ ‡e‰Â¿ƒ∆¿∆¿≈»»¿∆»»«¿»

LÈ‡ ‡¯˜Â ,ÏB„‚ ‡¯˜27. ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

להיות 26) מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו
לברכה  זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה
שנתן  מלמד - הצלע את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו
דרשו  מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא

בינה. מלשון מה 27)"ויבן" - נדר לנדור יפליא כי איש
על  שאף אחד ויום שנה י"ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
קיימים. נדריו נדר) מי לשם (לפרש להפליא יודע שאינו פי
חטאות  מכל יעשו כי אשה או איש אומר: הכתוב וכן

האדם.

.‡È‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰28,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»
,ÔË˜ ‡e‰ È¯‰ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¬≈»»
ÚÈb‰ .ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»»¿ƒƒƒ«
‡È·‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»¿«»¿…≈ƒ
ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ Ì‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL29 ¿≈¿»«»»ƒƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒ

ÒÈ¯Ò ‡e‰ È¯‰ -30Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ ÏB„b‰ ÔÈc BÈ„Â , ¬≈»ƒ¿ƒƒ«»¿»»»¿ƒ
ÔË˜ ÔÈ„Ú - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡¯ ‡Ï,‡e‰ …ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈»ƒ¬«ƒ»»

,Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿≈¿»¿«»«»»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL „Ú B‡31. «∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

אחד.28) ויום שנה כוח 29)י"ג לו שאין זה הוא סריס
אפילו 30)ההולדה. בזקן שערות שתי הביא שלא מי כל

סריס. הוא הרי סריס, מסימני אחד אלא בו נראה לא אם
שנה.31) שבעים שהן שנותיו, לרוב נכנס כבר כי

.·È,ÒÈ¯Ò ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¬≈∆»ƒ
ÚÈb‰ .ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒƒƒ«
ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ÌÈ¯OÚ ˙LÏƒ¿«∆¿ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Â ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO¿»¿«»¿≈ƒ¿≈¿»«»»««ƒ
È¯‰ ‡l‡ ;ÒÈ¯Ò BÈ‡ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ BÏ „ÏBpL∆«∆»ƒƒ»≈»ƒ≈»ƒ∆»¬≈
„Ú B‡ ,ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ïk BÏ e„ÏeiL „Ú ,B˙eË˜a ‡e‰¿«¿«∆ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ«

.„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

.‚ÈÔ˜Ê BÏ ÔÈ‡L Ïk :ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â32B¯ÚOe , ¿≈≈ƒ»≈»ƒ…∆≈»»¿»
Èe˜Ï33˜ÈÏÁÓ B¯O·e ,34ÌÈÏÚÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â , »¿»«¬ƒ¿≈≈≈«¿»«¬ƒ

‰ÁÈ˙¯35‰tk ‰OBÚ BÈ‡ ÌÈÓ ÏÈËnLÎe ,36˙·ÎLÂ , ¿ƒ»¿∆«ƒ«ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈˆÈÓÁÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â ,‰‰c BÚ¯Ê37ıÁB¯Â , «¿≈∆¿≈≈≈«¿»«¿ƒƒ¿≈
Ï·‰ B¯Oa ‰ÏÚÓ BÈ‡Â ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa38BÏB˜Â , ƒ«¿»ƒ¿≈«¬∆¿»∆∆¿

Èe˜Ï39.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ¯k BÈ‡Â »¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

זקנו.32) נתמלא אשה 34)רך.33)שלא כבשר חלק

שער. ועושה 36)קצף.35)בלי הולך השתן קלוח שאין
מיד. יורדים אלא מעלה כלפי מים כשמטיל (=קשת) כיפה

בכלי.37) שוהים כאשר וחמימות 38)מסריחים אדים
עשן. לקול 39)כעין קולו בין ניכר שאינו עד דק "וקולו

הנשים".

.„È‰nÁ ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÒÈ¯ÒÂ40.ÌB˜Ó ÏÎa ¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»¿»»
eÎ˙ÁL Ôa‰ Ï·‡41e˜z B‡42B‡ ÂÈ„È‚ eÎÚÓ B‡ ¬»«≈∆»¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÔÈOBÚ Ì"ekÚ‰L BÓk ,ÂÈˆÈa≈»¿∆»«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì„‡43„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iLÎe . »»¿∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»¿∆»

ÌÏBÚÏ ÔÓÈÒ ‡È·Ó ‰Ê ÔÈ‡L ,ÏB„‚ ‡¯˜44. ƒ¿»»∆≈∆≈ƒƒ»¿»

שעה 40) ראה שלא אמו. מבטן סריס שנולד כלומר שמש.
בכשרותו. שנסתרס 43)ביד.42)בכלי.41)אחת

שנולד. לאחר אדם שערות.44)בידי שתי של

.ÂË‡È·‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒ
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡¯Â ,‰hÓlL ÔÓÈÒ45- ƒ»∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»

¯‰‰hÓlÓ ˜c· ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê È ¬≈∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡¯pL ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי.45) בית ושערות הזקן, שערות

.ÊË,ÌB˜Ó ÏÎa ˙a·e Ôaa ˙B¯eÓ‡‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¬«≈««¿»»
eÈ‰ÈÂ eÁÓˆiMÓe .Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k Ô¯eÚLƒ»¿≈»……»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿

‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ46ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈbÈL „Ú ¿¿ƒ»≈¿ƒ««∆«ƒ»……»
Ô·a ,CÎÈÙÏ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ÔÈc ,Ô¯wÚÏ¿ƒ»»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»¿≈
eÁÓˆÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈÏB„b Ì˙B‡ ·LÁ ˙··e¿««¿…»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿
ÌÈpË˜ Ì˙B‡ ·LÁÂ ;‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ«¿«¿…»¿«ƒ
.Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ»……»¿ƒ»»

לכוף 46) של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. של
לעיקרן. ראשן

.ÊÈ.‰Â¯Ú‰ ÌB˜Óa eÈ‰iL ˙BÎÈ¯ˆ el‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔÈa - ÔÈÓÈÒ ÌB˜Ó Blk ‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»À¿ƒ»ƒ≈¿«¿»≈
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆe .ÔÓˆÚ Ú¯f‰ È¯·È‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÌB˜Óa47Ô¯wÚa ‰È‰iLÂ .48Ô‰ÈzL elÙ‡Â .˙Bnb ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»À«¬ƒ¿≈∆
BÊ ˙Bn‚ ÈzL e‡ˆÓ .ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‡n‚a¿À»««¬≈≈ƒ»ƒ¿¿¿≈À
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ¯ÚO Ô‰a ÔÈ‡Â ,BÊ „ˆa¿«¿≈»∆≈»¬≈≈ƒ»¬»»≈

.e¯LÂ Ô‰a eÈ‰ ˙B¯ÚOe ,¯ÚO ‡Ïa ‡nbÀ»¿…≈»¿»»»∆¿»¿

למטה.47) או למעלה בשרשם.48)שתיהן

.ÁÈ‰¯OÚ ÌÈzL CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰L ˙a‰««∆≈ƒ»¿≈¿»¿¿≈∆¿≈
ÈL - ‰¯OÚ LÏL CB˙a ‡È·‰L Ôa‰Â ,‰LÌ‰ »»¿«≈∆≈ƒ¿¿∆¿≈¿≈∆

˙B¯ÚO Ô˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .e¯‡aL BÓk ,‡ÓeL»¿∆≈«¿««ƒ∆»¿»
¯Á‡Â ¯ÎÊÏ ‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ ˙B„ÓBÚ Ì‰ ÔÓB˜Óaƒ¿»≈¿««¿∆¿≈¿»»¿««

.ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈ƒ¿≈»≈»ƒ»

.ËÈÔÓf‰ CB˙a e˜c·pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿¿«¿«
¯Á‡ ‡l‡ e˜c· ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‡ÓeL Ô‰L Ú„BÂ¿«∆≈»¬»ƒ…ƒ¿¿∆»««
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È¯‰ - ÔBÈÏÚ ‡ÏÂ ÔBzÁz ‡Ï ,ÌÈÓÈÒ ‰‡È·‰ ‡lL∆…≈ƒ»ƒ»ƒ…«¿¿…∆¿¬≈
.ÔÈÓÈÒk Ì‰ È¯‰ ÌÈa .‰ÏB„‚ BÊ¿»»ƒ¬≈≈¿ƒ»ƒ

.È- ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iL „Ú „ÏeiMÓ Ôa‰«≈ƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»
˜BÈz ‡¯˜Â ,ÔË˜ ‡¯˜26‰nk ‡È·‰ elÙ‡Â . ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ«»

.‡ÓeL ‡l‡ ,ÔÓÈÒ BÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙B¯ÚO¿»¿«¿««∆≈ƒ»∆»»
,¯ÚOÏ ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿«»«¿«¿¿≈»
- ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL ÔaÓ ‡e‰Â¿ƒ∆¿∆¿≈»»¿∆»»«¿»

LÈ‡ ‡¯˜Â ,ÏB„‚ ‡¯˜27. ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

להיות 26) מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו
לברכה  זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה
שנתן  מלמד - הצלע את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו
דרשו  מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא

בינה. מלשון מה 27)"ויבן" - נדר לנדור יפליא כי איש
על  שאף אחד ויום שנה י"ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
קיימים. נדריו נדר) מי לשם (לפרש להפליא יודע שאינו פי
חטאות  מכל יעשו כי אשה או איש אומר: הכתוב וכן

האדם.

.‡È‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰28,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»
,ÔË˜ ‡e‰ È¯‰ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¬≈»»
ÚÈb‰ .ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»»¿ƒƒƒ«
‡È·‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»¿«»¿…≈ƒ
ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ Ì‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL29 ¿≈¿»«»»ƒƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒ

ÒÈ¯Ò ‡e‰ È¯‰ -30Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ ÏB„b‰ ÔÈc BÈ„Â , ¬≈»ƒ¿ƒƒ«»¿»»»¿ƒ
ÔË˜ ÔÈ„Ú - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡¯ ‡Ï,‡e‰ …ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈»ƒ¬«ƒ»»

,Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜na ‰hÓÏ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿≈¿»¿«»«»»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL „Ú B‡31. «∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

אחד.28) ויום שנה כוח 29)י"ג לו שאין זה הוא סריס
אפילו 30)ההולדה. בזקן שערות שתי הביא שלא מי כל

סריס. הוא הרי סריס, מסימני אחד אלא בו נראה לא אם
שנה.31) שבעים שהן שנותיו, לרוב נכנס כבר כי

.·È,ÒÈ¯Ò ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¬≈∆»ƒ
ÚÈb‰ .ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡¯ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒƒƒ«
ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ÌÈ¯OÚ ˙LÏƒ¿«∆¿ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˜fa ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Â ,‰hÓÏ ˙B¯ÚO¿»¿«»¿≈ƒ¿≈¿»«»»««ƒ
È¯‰ ‡l‡ ;ÒÈ¯Ò BÈ‡ - ÒÈ¯Ò ÈÓÈqÓ „Á‡ BÏ „ÏBpL∆«∆»ƒƒ»≈»ƒ≈»ƒ∆»¬≈
„Ú B‡ ,ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ïk BÏ e„ÏeiL „Ú ,B˙eË˜a ‡e‰¿«¿«∆ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ«

.„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

.‚ÈÔ˜Ê BÏ ÔÈ‡L Ïk :ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â32B¯ÚOe , ¿≈≈ƒ»≈»ƒ…∆≈»»¿»
Èe˜Ï33˜ÈÏÁÓ B¯O·e ,34ÌÈÏÚÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â , »¿»«¬ƒ¿≈≈≈«¿»«¬ƒ

‰ÁÈ˙¯35‰tk ‰OBÚ BÈ‡ ÌÈÓ ÏÈËnLÎe ,36˙·ÎLÂ , ¿ƒ»¿∆«ƒ«ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈˆÈÓÁÓ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â ,‰‰c BÚ¯Ê37ıÁB¯Â , «¿≈∆¿≈≈≈«¿»«¿ƒƒ¿≈
Ï·‰ B¯Oa ‰ÏÚÓ BÈ‡Â ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa38BÏB˜Â , ƒ«¿»ƒ¿≈«¬∆¿»∆∆¿

Èe˜Ï39.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ¯k BÈ‡Â »¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

זקנו.32) נתמלא אשה 34)רך.33)שלא כבשר חלק

שער. ועושה 36)קצף.35)בלי הולך השתן קלוח שאין
מיד. יורדים אלא מעלה כלפי מים כשמטיל (=קשת) כיפה

בכלי.37) שוהים כאשר וחמימות 38)מסריחים אדים
עשן. לקול 39)כעין קולו בין ניכר שאינו עד דק "וקולו

הנשים".

.„È‰nÁ ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÒÈ¯ÒÂ40.ÌB˜Ó ÏÎa ¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»¿»»
eÎ˙ÁL Ôa‰ Ï·‡41e˜z B‡42B‡ ÂÈ„È‚ eÎÚÓ B‡ ¬»«≈∆»¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

ÒÈ¯Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÔÈOBÚ Ì"ekÚ‰L BÓk ,ÂÈˆÈa≈»¿∆»«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì„‡43„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa ‰È‰iLÎe . »»¿∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»¿∆»

ÌÏBÚÏ ÔÓÈÒ ‡È·Ó ‰Ê ÔÈ‡L ,ÏB„‚ ‡¯˜44. ƒ¿»»∆≈∆≈ƒƒ»¿»

שעה 40) ראה שלא אמו. מבטן סריס שנולד כלומר שמש.
בכשרותו. שנסתרס 43)ביד.42)בכלי.41)אחת

שנולד. לאחר אדם שערות.44)בידי שתי של

.ÂË‡È·‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒ
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡¯Â ,‰hÓlL ÔÓÈÒ45- ƒ»∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»

¯‰‰hÓlÓ ˜c· ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê È ¬≈∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡¯pL ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי.45) בית ושערות הזקן, שערות

.ÊË,ÌB˜Ó ÏÎa ˙a·e Ôaa ˙B¯eÓ‡‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¬«≈««¿»»
eÈ‰ÈÂ eÁÓˆiMÓe .Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k Ô¯eÚLƒ»¿≈»……»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿

‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ46ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈbÈL „Ú ¿¿ƒ»≈¿ƒ««∆«ƒ»……»
Ô·a ,CÎÈÙÏ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ÔÈc ,Ô¯wÚÏ¿ƒ»»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»¿≈
eÁÓˆÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈÏB„b Ì˙B‡ ·LÁ ˙··e¿««¿…»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿
ÌÈpË˜ Ì˙B‡ ·LÁÂ ;‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ«¿«¿…»¿«ƒ
.Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ»……»¿ƒ»»

לכוף 46) של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. של
לעיקרן. ראשן

.ÊÈ.‰Â¯Ú‰ ÌB˜Óa eÈ‰iL ˙BÎÈ¯ˆ el‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔÈa - ÔÈÓÈÒ ÌB˜Ó Blk ‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»À¿ƒ»ƒ≈¿«¿»≈
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆe .ÔÓˆÚ Ú¯f‰ È¯·È‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÌB˜Óa47Ô¯wÚa ‰È‰iLÂ .48Ô‰ÈzL elÙ‡Â .˙Bnb ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»À«¬ƒ¿≈∆
BÊ ˙Bn‚ ÈzL e‡ˆÓ .ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‡n‚a¿À»««¬≈≈ƒ»ƒ¿¿¿≈À
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - ¯ÚO Ô‰a ÔÈ‡Â ,BÊ „ˆa¿«¿≈»∆≈»¬≈≈ƒ»¬»»≈

.e¯LÂ Ô‰a eÈ‰ ˙B¯ÚOe ,¯ÚO ‡Ïa ‡nbÀ»¿…≈»¿»»»∆¿»¿

למטה.47) או למעלה בשרשם.48)שתיהן

.ÁÈ‰¯OÚ ÌÈzL CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL ‰‡È·‰L ˙a‰««∆≈ƒ»¿≈¿»¿¿≈∆¿≈
ÈL - ‰¯OÚ LÏL CB˙a ‡È·‰L Ôa‰Â ,‰LÌ‰ »»¿«≈∆≈ƒ¿¿∆¿≈¿≈∆

˙B¯ÚO Ô˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .e¯‡aL BÓk ,‡ÓeL»¿∆≈«¿««ƒ∆»¿»
¯Á‡Â ¯ÎÊÏ ‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ ˙B„ÓBÚ Ì‰ ÔÓB˜Óaƒ¿»≈¿««¿∆¿≈¿»»¿««

.ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈ƒ¿≈»≈»ƒ»

.ËÈÔÓf‰ CB˙a e˜c·pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿¿«¿«
¯Á‡ ‡l‡ e˜c· ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‡ÓeL Ô‰L Ú„BÂ¿«∆≈»¬»ƒ…ƒ¿¿∆»««
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˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL ÌL e‡ˆÓÂ ,ÔÓÊ¿«¿ƒ¿¿»¿≈¿»¬≈≈¿∆¿«
È„k ,eÁÓˆ ÔÓÊ Ì„˜ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÈÒƒ»ƒ¿≈¿ƒ∆»…∆¿«»¿¿≈

.‡ÓeL eÈ‰iL∆ƒ¿»

.Î˙L Ïk ‡e‰L ,ÔÓf‰ CB˙a ÔÈa - ˙a‰ ÔÈ˜„BaLk¿∆¿ƒ««≈¿«¿«∆»¿«
- ÔÓf‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ ÔÈa ,‰¯OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈≈…∆¿«∆≈¿«««¿«
‰M‡ elÙ‡Â .˙BÓ‡Â ˙B¯Lk ÌÈL Èt ÏÚ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈¿∆¡»«¬ƒƒ»
.‰‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ‰‡È·‰ Ì‡ dÏ ÔÈÚÓBLÂ ,˙˜„Ba ˙Á‡««∆∆¿¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ…≈ƒ»

.‡ÎÔÈÎ¯Ú·e ˙··e Ô·a ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈM‰ Ïk49ÏÎ·e »«»ƒ»¬¿≈¿««¬»ƒ¿»
‡l‡ ,‰nÁ‰ ÈL ‡ÏÂ ‰·l‰ ÈL ‡Ï ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈»…¿≈«¿»»¿…¿≈««»∆»
ÏÚ ,˙B¯aÚÓe ˙BËeLt Ô‰L ,¯eaÚ‰ ¯„Ò ÏL ÌÈL»ƒ∆≈∆»ƒ∆≈¿¿À»«
e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˜ Ì‰L BÓk ,ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿∆≈¿ƒ»¿∆≈«¿
ÏÎÏ ÔÈBÓ ÌÈM‰ Ô˙B‡·e .L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿ƒ«…∆¿»«»ƒƒ¿»

.˙c‰ È¯·cƒ¿≈«»

הנערך.49) גיל לפי משתנה שהערך

.·ÎÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈM‰ ÔÈÓa ÌÈLp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿…«
.„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ∆»«ƒ¿«ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

.‚Î,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰Ê Èa :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«¿ƒ∆∆≈«»ƒ¿∆»
,Ôa¯˜Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÊ Èzaƒƒ«»»ƒ¿∆»∆¡»¿»¿»

˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡50LÏL Ôa ‰Ê Èa .ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ¬»…¿«¿…»√»ƒ¿ƒ∆∆¿
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a BÊ Èza ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»ƒƒ«¿≈∆¿≈»»
˙BÓ¯ÁÏÂ ÔÈÎ¯ÚÏÂ ÌÈ¯„Ï ÔÓ‡ - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»∆¡»ƒ¿»ƒ¿«¬»ƒ¿«¬»

.ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ˙BkÓÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BLc˜‰Ïe¿∆¿≈¬»…¿«¿…»√»ƒ

בשוגג.50) האשם חטא אם

.„ÎÏ LiL ÈÓ‡e‰ - ˙e·˜ ¯·‡Â ˙e¯ÎÊ ¯·‡ B ƒ∆≈≈∆«¿¿≈∆«¿
Ì‡ ˜ÙÒ ¯ÎÊ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰Â ,ÒBÈ‚B¯c‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»»»≈ƒ
È‡cÂ ¯ÎÊ ‡e‰ Ì‡ Ba Ú„eiL ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡Â .‰·˜¿≈»¿≈ƒ»∆ƒ»«ƒ»»««

.ÌÏBÚÏ ˙È‡cÂ ‰·˜ ‡È‰ Ì‡ƒƒ¿≈»«»ƒ¿»

.‰Î‡l‡ ,˙e·˜ ‡ÏÂ ˙e¯ÎÊ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈…«¿¿…«¿∆»
ÌeË‡51Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰ Ì‚Â ,ÌeËÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ - »«ƒ¿»À¿¿«»≈¿ƒ
Ú¯˜52;È‡cÂ ¯ÎÊk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ÌeËÓh‰ ƒ¿««À¿¿ƒ¿»»»¬≈¿»»««

ÌeËÓËÂ .‰·˜ ‡e‰ È¯‰ - ‰·˜ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿≈»¬≈¿≈»¿À¿
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa eÈ‰L ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»
ÏÎa Ô‰a ¯a„pL Ì‰Â .ÌÈÏB„b ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆¿»

.ÌB˜Ó»

את 52)סתום.51) המכסה הקרום את ממנו שהסירו
ערוותו.

.ÂÎÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙L¯ÁÂ L¯Á53Ô‰ , ≈≈¿≈∆∆»¬ƒ¿»»≈
ÌÈ¯a„Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÌÈÓl‡‰54ÈÓ Ï·‡ ; »ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»ƒ

ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„nL55¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBL B‡ ,56- ∆¿«≈¿≈≈«≈«¿≈¿«≈
ÌÈÓÏL Ô‰L ‰M‡Â LÈ‡Â .Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»»»¿ƒ¿ƒ»∆≈¿≈ƒ

ÌÈËBL ‡ÏÂ ÌÈL¯Á ‡Ï ÔÈ‡Â ,ÔzÚ„a57ÔÈ‡¯˜ - ¿«¿»¿≈»…≈¿ƒ¿…ƒƒ¿»ƒ
.˙ÁwÙe Áwtƒ≈«ƒ««

בני 53) שאינם מפני דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
שמע 54)דעת. שלא וכיוון אמו, ממעי חרש שנולד

שידבר. אפשר אי עימו שמדברים מה תחילתו 55)מעולם
נתחרש. כן ואחרי לדבר שלמד עד פיקח היה

דיבורו.56) וניטל המקרע 57)שנשתתק שוטה? ואיזהו
הלכות  רבינו ולשון לו. שנותנים מה כל והמאבד כסותו, את
. כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה "ולא ט: ט, עדות
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא . .

הדברים". מן בדבר

.ÊÎ˙BÓM‰ Ïk e‡ˆÓ58ÌÈ˜¯t ÈLa ÌÈÚ e¯‡aL ƒ¿¿»«≈∆≈«¿ƒ¿»»ƒ¿≈¿»ƒ
.‰Â¯Ú .ÔÈLec˜ :Ô‰ el‡Â .˙BÓL ÌÈ¯OÚ - el‡≈∆¿ƒ≈¿≈≈ƒƒ∆¿»
.‰¯Ú .‰pË˜ .‰OÚ È¯eq‡ .ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ .‰iL¿ƒ»ƒ≈»ƒƒ≈¬≈¿«»«¬»
ÔÓÈÒ .ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ .‰ÏB„b .˙ÈBÏÈ‡ .˙¯‚Ba∆∆«¿ƒ¿»ƒ»««¿ƒ»

Ú‰.ÏB„b .Ì„‡ ÒÈ¯Ò .‰nÁ ÒÈ¯Ò .ÔË˜ .ÔBÈÏ »∆¿»»¿ƒ«»¿ƒ»»»
Ïk ÌÈO .ÌÈÁ˜t .ÌÈL¯Á .ÌeËÓË .ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒÀ¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ»
Ïk EÈÈÚÓ eÊeÏÈ Ï‡Â ,„ÈÓz E˙nÚÏ el‡‰ ˙BÓM‰«≈»≈¿À»¿»ƒ¿«»≈≈∆»
Ô‰Ó ÌL Ïk ¯‡·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈»≈≈∆

.B˙B‡ ¯ÈkÊpL ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆«¿ƒ

מונחים.58) מושגים,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שטר 1) קידושי הנותן, הוא ומי כסף קידושי דיני בו נתבארו

לחצאין. קידשה פירש, ולא קידש לה. עצמו הקנה וביאה.
עד  או שתבגר עד בבתו זכאי שהאב פרוטה, בחצי קידש
בלא  בביאה, לקדש שלא בקידושין, שליחות שתנשא,

אירוסין. ברכת ובשוק, שידוכין,

.‡„ˆÈk2Lc˜Ó ‡e‰ ÛÒÎa Ì‡ ?˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ≈«»ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿∆∆¿«≈
‰Ëe¯tÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -3¯ÓB‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL B‡ ÛÒk ≈»ƒ¿»∆∆»∆¿»≈
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ4ÈÏ5,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ , »¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ

‰Êa ‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡6ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ Ô˙BÂ ,7. ¬≈«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈»ƒ¿≈≈ƒ
d˙B‡ ‰BwL ÔÚÓLnL ÌÈ¯·c ¯ÓB‡L ‡e‰ LÈ‡‰Â¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆«¿»»∆∆»

ÛÒk‰ dÏ ÔziL ‡e‰Â ,‰M‡Ï BÏ8. ¿ƒ»¿∆ƒ≈»«∆∆

א.2) ב, במשנה 3)קידושין הוא וכן שם. כביתֿהלל
גרעין  חצי משקל הוא הפרוטה ושיעור נה. בבבאֿמציעא
א). א, קידושין לרבינו, המשנה (פירוש מכסף שעורה

העולם 4) לכל אשתו את אוסר שהבעל היא חכמים לשון
ב:). (קידושין שתהיי 5)כהקדש ע"י כלומר בשבילי,

פירוש  שם). ('תוספות' כהקדש העולם לכל תאסרי אשתי
(שם). לי מזומנת לי, מיוחדת - לי" "מקודשת אחר:

קידושין 6) במשנה הוא "בזה", לומר שצריך זה, דבר מקור
שאין  כתב (4 (עמ' וה'מאירי' זו". בתמרה לי "התקדשי מו.

בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י 7)הכרח
עדים". "שני אשה"8)התימנים איש יקח "כי שנאמר

יקח  "כי ד:): (קידושין חז"ל ודרשו א) וכד, יג. כב, (דברים
תקח". כי ולא -

.·ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Lc˜Ó È‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰˙»¿»ƒ¿»¿»¬≈¬ƒ¿À∆∆»¬≈ƒ
ez‡Ï CÏ ÈÈ¯‰ ,CÏ ˙Ò¯‡Ó9‰‡˜‰ ÔBLÏ ÏÎa B‡ , ¿…∆∆»¬≈ƒ»¿ƒ¿¿»¿«¿»»

˙Lc˜Ó dÈ‡ -10‡e‰ ¯Ó‡Â BÏ ‡È‰ ‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿À∆∆¿≈ƒ»¿»ƒ¿»«
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˙Lc˜Ó dÈ‡ -11È¯‰ - ‡È‰ ‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי 9) יונתן מתרגם יט), יב, (בראשית לאשה" "לי לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח שהאיש ב. ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב, המקדש

הכ"ב). פ"ה, (לקמן מקודשת זו הרי קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב: ה,
הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני קדושי וחלו קידושין
זה  שאין משמע הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י שני של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק אלא
שכתב: רבינו מדברי אולם ממנו. גט צריכה ואינה
קידושי  התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט ממנו וצריכה ספק,
שם. המאירי להרב הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk - ¯ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È¯‰ :‰ˆ¯iL ¯·c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט.).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע"פ ואין
עדים. בפני לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈ¯ˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ ·zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B·˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B·˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי של בעייתו ט. קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב פרט

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב שנאמר: המתגרשת,
ט:). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי עיקר כל שהרי
(הובא  הרשב"א וכתב ז). הערה פ"א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט. והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני  הוא: כך קידושין "סדר ה"ב) פ"א, (קידושין בירושלמי
ס"ק  לב סי' לאהע"ז (הגר"א פלוני" של בתו קידשתי פלוני

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה
עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים הויה

שרביא). ורב פפא כרב ט: (קידושין לבעל

.‰dÏ ¯ÓB‡ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È¯‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»

BÊ ‰ÏÈÚ·a23‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,24ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙Óe , ƒ¿ƒ»¿…«≈»∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
dÏÚB·e ÌÈ„Ú ÈL25‡Ó˙qÓ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰Â .26 ¿≈≈ƒ¬»¿«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»»

‰‡Èa ¯Ób ÏÚ BzÚc27‰È‰z B˙‡Èa ¯Ó‚iLÎe , «¿«¿«ƒ»¿∆ƒ¿…ƒ»ƒ¿∆

˙Lc˜Ó28‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e) . ¿À∆∆≈∆»»∆»¿«¿»≈∆»»∆»
(˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆

עמה.22) להתייחד שנכנס בעת עדים, שני בפני
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח: התימנים, ובכת"י ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי את הרי או כיוצא וכל לי מאורסת את הרי או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
הן  הן ייחוד, עדי הן ש"הן לפי הבעילה, על להעיד צריכים

סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי תיבה התימנים, בכת"י
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י, ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני, מקודשת זו הרי מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי  ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
(מגידֿ ביאה בתחילת מקודשת זו הרי ביאתי, בתחילת לי

ב'ירושלמי'29)משנה). יותר ומבואר ב. ט, קידושין
בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ"א, קידושין
ששני  הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף זה קטע וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס"ט; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ, משנת רומא בדפוס אבל

.Â‰È‰iL CÈ¯ˆ ,Lc˜iLk LÈ‡‰ ¯Ó‡iL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆…«»ƒ¿∆¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆
‰B˜ ‡e‰L ÌÚÓLÓ30ÚÓLÓ ‡‰iL ‡ÏÂ ,‰M‡‰ «¿»»∆∆»ƒ»¿…∆¿≈«¿«

·˙kL B‡ ,dÏ ¯Ó‡L È¯‰ ?„ˆÈk .dÏ BÓˆÚ ‰˜‰L∆ƒ¿»«¿»≈«¬≈∆»«»∆»«
,CÈÒe¯‡ ÈÈ¯‰ ,CÈÏÚa ÈÈ¯‰ :dÏ B˙pL ¯ËMa«¿»∆¿»»¬≈ƒ«¬≈¬≈ƒ¬ƒ
ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈLÈ‡ ÈÈ¯‰¬≈ƒƒƒ¿…«≈»∆≈»ƒƒ

ÏÏk31dÏ ¯Ó‡ .32È¯‰ ,ÈzL‡ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È¯‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È¯‰ :B‡ ,È˙Òe¯‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È¯‰33È˙Ùe¯Á z‡ È¯‰ ,34z‡ È¯‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È¯‰ ,È˙eL¯a35È¯‰ - ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח כי בתורה: שנאמר ב. ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י

אינו. הזה אשה.33)הקטע איש יקח כי הכתוב: מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב"א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק בגמרא לגירסתנו
בספק. מקודשת זו שהרי פסק ס"ג כז סי' אהע"ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
עמה  דיבר אלאֿאםֿכן מקודשת, אינה - לשון באותה
ה"ח  בסמוך כמבואר לו, ונתרצתה קידושין עסקי על .תחילה

.ÊÈ¯‰ ,ÈÏ ˙„ÁÈÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ ,dÏ ¯Ó‡»«»»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈
È¯‰ ,È˙c‚ z‡ È¯‰ ,È˙¯ÊÚ z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙„ÚÈÓ z‡«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈
z‡ È¯‰ ,ÈzÁz z‡ È¯‰ ,È˙¯e‚Ò z‡ È¯‰ ,È˙ÚÏˆ z‡«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈«¿

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È˙ÒeÙz z‡ È¯‰ ,È˙¯eˆÚ36. ¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆¿»≈
ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â37; »∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ

ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ
el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -38: ≈¿ƒ¿ƒ≈
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˙Lc˜Ó dÈ‡ -11È¯‰ - ‡È‰ ‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי 9) יונתן מתרגם יט), יב, (בראשית לאשה" "לי לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח שהאיש ב. ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב, המקדש

הכ"ב). פ"ה, (לקמן מקודשת זו הרי קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב: ה,
הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני קדושי וחלו קידושין
זה  שאין משמע הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י שני של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק אלא
שכתב: רבינו מדברי אולם ממנו. גט צריכה ואינה
קידושי  התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט ממנו וצריכה ספק,
שם. המאירי להרב הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk - ¯ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È¯‰ :‰ˆ¯iL ¯·c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט.).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע"פ ואין
עדים. בפני לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈ¯ˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ ·zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B·˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B·˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי של בעייתו ט. קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב פרט

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב שנאמר: המתגרשת,
ט:). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי עיקר כל שהרי
(הובא  הרשב"א וכתב ז). הערה פ"א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט. והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני  הוא: כך קידושין "סדר ה"ב) פ"א, (קידושין בירושלמי
ס"ק  לב סי' לאהע"ז (הגר"א פלוני" של בתו קידשתי פלוני

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה
עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים הויה

שרביא). ורב פפא כרב ט: (קידושין לבעל

.‰dÏ ¯ÓB‡ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È¯‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»

BÊ ‰ÏÈÚ·a23‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,24ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙Óe , ƒ¿ƒ»¿…«≈»∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
dÏÚB·e ÌÈ„Ú ÈL25‡Ó˙qÓ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰Â .26 ¿≈≈ƒ¬»¿«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»»

‰‡Èa ¯Ób ÏÚ BzÚc27‰È‰z B˙‡Èa ¯Ó‚iLÎe , «¿«¿«ƒ»¿∆ƒ¿…ƒ»ƒ¿∆

˙Lc˜Ó28‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈ·e) . ¿À∆∆≈∆»»∆»¿«¿»≈∆»»∆»
(˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆

עמה.22) להתייחד שנכנס בעת עדים, שני בפני
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח: התימנים, ובכת"י ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי את הרי או כיוצא וכל לי מאורסת את הרי או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
הן  הן ייחוד, עדי הן ש"הן לפי הבעילה, על להעיד צריכים

סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי תיבה התימנים, בכת"י
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י, ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני, מקודשת זו הרי מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי  ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
(מגידֿ ביאה בתחילת מקודשת זו הרי ביאתי, בתחילת לי

ב'ירושלמי'29)משנה). יותר ומבואר ב. ט, קידושין
בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ"א, קידושין
ששני  הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף זה קטע וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס"ט; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ, משנת רומא בדפוס אבל

.Â‰È‰iL CÈ¯ˆ ,Lc˜iLk LÈ‡‰ ¯Ó‡iL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆…«»ƒ¿∆¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆
‰B˜ ‡e‰L ÌÚÓLÓ30ÚÓLÓ ‡‰iL ‡ÏÂ ,‰M‡‰ «¿»»∆∆»ƒ»¿…∆¿≈«¿«

·˙kL B‡ ,dÏ ¯Ó‡L È¯‰ ?„ˆÈk .dÏ BÓˆÚ ‰˜‰L∆ƒ¿»«¿»≈«¬≈∆»«»∆»«
,CÈÒe¯‡ ÈÈ¯‰ ,CÈÏÚa ÈÈ¯‰ :dÏ B˙pL ¯ËMa«¿»∆¿»»¬≈ƒ«¬≈¬≈ƒ¬ƒ
ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈLÈ‡ ÈÈ¯‰¬≈ƒƒƒ¿…«≈»∆≈»ƒƒ

ÏÏk31dÏ ¯Ó‡ .32È¯‰ ,ÈzL‡ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È¯‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È¯‰ :B‡ ,È˙Òe¯‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È¯‰33È˙Ùe¯Á z‡ È¯‰ ,34z‡ È¯‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È¯‰ ,È˙eL¯a35È¯‰ - ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח כי בתורה: שנאמר ב. ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י

אינו. הזה אשה.33)הקטע איש יקח כי הכתוב: מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב"א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק בגמרא לגירסתנו
בספק. מקודשת זו שהרי פסק ס"ג כז סי' אהע"ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
עמה  דיבר אלאֿאםֿכן מקודשת, אינה - לשון באותה
ה"ח  בסמוך כמבואר לו, ונתרצתה קידושין עסקי על .תחילה

.ÊÈ¯‰ ,ÈÏ ˙„ÁÈÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k B‡ ,dÏ ¯Ó‡»«»»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈
È¯‰ ,È˙c‚ z‡ È¯‰ ,È˙¯ÊÚ z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙„ÚÈÓ z‡«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈
z‡ È¯‰ ,ÈzÁz z‡ È¯‰ ,È˙¯e‚Ò z‡ È¯‰ ,È˙ÚÏˆ z‡«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈«¿

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È˙ÒeÙz z‡ È¯‰ ,È˙¯eˆÚ36. ¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆¿»≈
ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â37; »∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ

ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ ¯a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ
el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -38: ≈¿ƒ¿ƒ≈
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משמען 36) אם ספק האלו, הלשונות כל כי א. ו, קידושין
"והיו  מלשון - "מאוחדת" כמו מיוחדת, קידושין: לשון
לא  "אשר מלשון - מיועדת כד). ב, (בראשית אחד" לבשר
עבריה. באמה קידושין לשון שהיא ח) כא, (שמות יעדה"
ב, (בראשית כנגדו" עזר לו "אעשה לשון - נגדתי עזרתי,
מצלעותיו  אחת "ויקח מלשון: - תחתי סגורתי, צלעתי, יח).
שתהא  עצרת לשון - עצורתי כא). (שם תחתנה" בשר ויסגור
(רש"י  בבית עמי נתפסת - תפושתי וכן לבית, עמי נאספת
לשון  משמען שאין ואפשר שם). הזקן ר"י ו'תוספות'

מלאכתו. לעשות שתבוא אלא ספק 37)קידושין היא אז
ולפיכך 38)מקודשת. לה, אמר מה יודעת שאינה מפני

שניהם  אמרו אם ואפילו (שם). כלל מקודשת אינה
נתבררה  לא שהרי מקודשת, אינה נתכוונו שלקידושין
לשונו  את להבין צריכים הם שגם לעדים, הלשון אמיתת

שם). ר"י ('תוספות'

.Á˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏ ÏÎa ‰M‡‰ Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ»¿»»∆ƒ«∆∆
Ba39Â ,,d‡wL ÔBLl‰ d˙B‡a ÌÈ¯·c‰ ÚÓLÓ ‰È‰È¿ƒ¿∆«¿««¿»ƒ¿»«»∆¿»»

e¯‡aL BÓk40È˜ÒÚ ÏÚ ‰M‡‰ ÌÚ ¯a„Ó ‰È‰ . ¿∆≈«¿»»¿«≈ƒ»ƒ»«ƒ¿≈
‰˙ˆ¯Â ÔÈLecw‰41¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ,Lc˜Â „ÓÚÂ , «ƒƒ¿»¿»¿»«¿ƒ≈¿…≈≈¿…»«

Ô‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÚa B‡ d„Èa Ô˙ ‡l‡ ,ÌeÏk dÏ»¿∆»»«¿»»»«ƒ¿≈
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bic - ÔÈÚa ÔÈ˜eÒÚ42È„Ú ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»«¿≈»ƒ¿»≈¿≈≈≈

Ìz‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈLe¯b‰Â ÔÈLecw‰«ƒƒ¿«≈ƒ≈»ƒ«»∆«∆
BÊ È¯‰ - Ì‰ÈÙa Lc˜ B‡ L¯bL ÔÂÈk ‡l‡ ,È„Ú≈«∆»≈»∆≈≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈

˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó43. ¿À∆∆¿…∆∆

ה"ו.39) לעיל המנויות הלשונות על והאומר 40)נוסף
חוששין  - וחיבה אהבה בשביל לך נותן הריני לאשה
ביניהם, וחיבה אהבה שתהיה נתכוין שמא כי לקידושיו,
לי  מיועדת או מיוחדת את הרי אמר: כאילו זה והרי
.( ס"ג כז, סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('תשובות

(כסףֿמשנה).41) הן פ"ד 42)שאמרה שני מעשר משנה,
א. ו, בקידושין וכן ולא 43)מ"ז. הזמינם שלא ואףֿעלֿפי

שיאמר  צריך ממון בהודאת ורק מג.). (קידושין לכך ייחדם
בך  אני משטה לו: לומר יכול כן לא שאם עדי, אתם
אצלה, והם שנים בפני שקידשה ודוקא שם). ('תוספות'
אחורי  עדים לה הטמין אם אבל בהם. והרגישה שראתה
יתכן  בהם, מרגישה היתה אילו כי מקודשת, אינה הגדר,
אצלה  עדים שאין בידעה עכשיו רק הקידושין, קיבלה ָולא
עדים  כאן ואין הואיל בו היא משחקת כי בחשבה קבלתם, -

(מגידֿמשנה).

.ËBÊ È¯‰ - ÈÈˆÁÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ¬≈
ÈzL‡ È‰z :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .˙Lc˜Ó¿À∆∆»¿»∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ

˙¯Á‡Â z‡44Ï·‡ .LÈ‡ ÈˆÁ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL , «¿¿«∆∆∆ƒ¿»∆≈»∆»¬ƒƒ¬»
ÔÈ‡L ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :¯Ó‡ Ì‡ƒ»«∆¿≈¿À∆∆ƒ≈»¿À∆∆∆≈

ÌÈLÏ ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ‰M‡45z‡ È¯‰ :¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»««¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈¬≈«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÊÏÂ ÈÏ ˙Lc˜Ó46. ¿À∆∆ƒ¿»∆≈»¿À∆∆

ז.)44) (קידושין אשא - עליך אחרת לישא ארצה שאם
נשים". כמה אדם "נושא ה"ג: פי"ד, לקמן שם.45)וראה

שאמר 46) וברגע עיקר, ראשון לשון תפוס אומרים: ואין

האחרון  הדיבור ואין לו נתקדשה כבר לי, מקודשת את הרי
קידושין  לו מקודשת היא וממילא לחול, יכול "ולזה"
כאחד, לשניהם מקודשת שתהא מורה לשונו אלא גמורים,

רוקח'). ('מעשה מהם לאחד אף מקודשת אינה ולפיכך

.ÈCÈˆÁÂ ,‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»¿∆¿≈
‰Ëe¯Ùa47ÈˆÁa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡L B‡ ; ƒ¿»∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒ«¬ƒ

È¯‰ - ‰Ëe¯t ÈˆÁa ˙Lc˜Ó ˙¯Á‡‰ CÈˆÁÂ ,‰Ëe¯t¿»¿∆¿≈»«∆∆¿À∆∆«¬ƒ¿»¬≈
˙Lc˜Ó BÊ48‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ ¯Ó‡ . ¿À∆∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»

¯ÁÓÏ ‰Ëe¯Ùa CÈˆÁÂ ,ÌBi‰49CÈÈˆÁ ÈzL ; «¿∆¿≈ƒ¿»¿»»¿≈¬»«ƒ
‰Ëe¯Ùa50EÈ˙Ba ÈzL ;51Èa ÈLÏ52Eza ;‰Ëe¯Ùa ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿≈»«ƒ¿»ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ÈÏ ‰¯eÎÓ E˙¯Ùe ÈÏ ˙Lc˜Ó53Eza :B‡ ; ¿À∆∆ƒ»»¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿
‰Ëe¯Ùa ÈÏ E˙Ú˜¯˜Â54˜ÙÒa ˙Lc˜Ó el‡ ÏÎa -55. ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿»≈¿À∆∆¿»≈

מקדש 47) זה אין - "חצייך" שהזכיר ואע"פ ב. ז, קידושין
מתייחס  דיבורו וראש הוא, והולך מונה אלא לחצאין, אשה
בשתי  כמקדש זה והרי בקידושיו. הפסק כאן ואין לסופו, גם
וחצייך  בפרוטה, לי עולה חצייך נמצא ואומר: פרוטות,

(לחםֿמשנה). בפרוטה כאן 48)השני וגם שם. קידושין,
לחצאין  שמקדשים לומר טעה ולא והולך" "מונה הוא
אבל  אחד, דיבור בכדי לה אמר זה שכל ומובן שם). (רש"י
מקודשת  אינה לחצי, חצי בין דיבורו באמצע הפסיק אם

שם). שהרי 49)(ר"ן בקידושיו, שהפסיק לדון יש כאן
למחר. השני החצי קידושי את לתלות 50)דחה אין כאן

אלא  הכסף את מנה לא שהרי הוא", והולך "מונה ולומר:
שאשה  לומר טעה ואולי האשה, גוף בקידושי הפסיק

לחצאין. לאביהן.51)מתקדשת כן אומר המקדש
אם  הוא, והספק שלו. קידושיהן שכסף מדובר, ובקטנות
ותהיינה  שלימה פרוטה קיבל והרי נלך המקבל אחרי

להשגי  עלינו אולי או ואז מקודשות. המתקדשת באשה ח
היו  אילו אבל מתקדשות. ואינן פרוטה חצי אשה לכל יוצא
שליח  בתורת הקידושין כסף את קיבל שהאב גדולות הבנות
אחת  כל שהרי מקודשות, הבנות שאין ודאי אז הבנות,

שם). ('תוספות' פרוטה חצי רק גדולים,52)קיבלה והם
לקדש. שליח לכלול 53)ועשאוהו התכוין אם הוא: הספק

קידש  שהוא נמצא כאחד, והאשה הפרה את זו בפרוטה
שאדם  מתוך או מקודשת, ואינה פרוטה בחצי רק האשה
הפרה  ואין מפרוטה, בפחות מתקדשת אשה שאין יודע
– בתך לומר התכוין ודאי כה:), (קידושין בכסף נקנית

כשימשכנה. לו תיקנה ופרתו נקנית 54)בפרוטה, קרקע
לומר  נתכוין אולי ספק, יש זאת ובכל בחזקה. וגם בכסף, גם

בה. כשאחזיק - וקרקעך בפרוטה, ז,55)בתך בקידושין
שני  שגם ואע"פ ב"תיקו". האלו הבעיות כל את העלו - ב
ולא  הבעיות בין שם הוזכרו זו שבהלכה הראשונים הדינים
"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי  אלו, דינים לשני ביחס הוא" והולך מונה תמציֿלומר
ספק. מכלל והוציאן הזה להגיון הסכים התלמוד כאילו זה
אומר  שהתלמוד מקום כל מהגאונים, הוא מקובל כלל כי
(רא"ש  ופתרון פשיטות כמו זה הרי תמציֿלומר" "אם

שם). לקידושין

.‡ÈdzÚ„Ï ‡lL Bza ˙‡ Lc˜Ó ·‡‰56ÔÓÊ Ïk »»¿«≈∆ƒ∆…¿«¿»»¿«
B„Èa d˙eL¯ ‰¯Ú ‡È‰Lk ÔÎÂ ,‰pË˜ ‡È‰L57, ∆ƒ¿«»¿≈¿∆ƒ«¬»¿»¿»
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‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»
‰È·‡Ï58‰È„È ‰OÚÓ·e d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»

d˙a˙Î·e60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe¯‡‰61¯b·zL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

¯b·zL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‰˙È‰ elÙ‡Â65È¯‰ - ·‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È·‡ ˙ÚcÓ ‰‡È·a ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡È·a ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ -68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב האב ואין הואיל כי איבה,
מלזונה. וימנע איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי לאשתו, כתובה יכתוב

פ"י. לקמן ב.61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב. פ"ב למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי 64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ"ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב. קיב, יבמות
פ"ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט.

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב.68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי"ט.

.·È‡È‰ È¯‰Â ,˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ - ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È·‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰È·‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט, נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס
ה"ב. פ"י, לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב. מג, כתובות

רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב. מד,

.‚ÈdÈ‡ - ‰È·‡ ˙Ú„Ï ‡lL ¯b·zL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v¯˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73¯Á‡ ·‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈ·e . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי'72) פסק וכן שם. רבינא כדעת - ב מה, קידושין
שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי

בשעת  האב נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי
אביה  קיבל שלא ואע"פ מקודשת. היא הרי הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט, לכהן שאסורה כגרושה

ואח"כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב נתרצה אם אפילו
קידושין, הקידושין ואין לעכב יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח"כ לעכב יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י  (כסףֿמשנה שעה באותה ושתק בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב.77)קולון ואח"כ אפילו 78)ושתק,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח"כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙¯‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È·‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰È·‡80Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ¯‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ¯‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eL¯a ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ Bz·Ï ·‡‰ ¯ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב). פ"ב, לעיל (ראה לא או נערותה סימני
שערות, שתי הביאה לא ועדיין העליון מסימני אחד בה
ה"ח) פ"ב, (לעיל קטנה ספק נערה, ספק היא כי נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי הביאה ואח"כ
גמור, סימן הוא אולי ספק ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם
(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים ששה

שמא 80) חוששים אנו אביה קידושי לענין א. עט, קידושין
שמא  חוששים אנו עצמה קידושי ולענין היא, נערה עדיין

היא. בידינו 81)בוגרת הוא שכלל א. מא, קידושין
"ושחטו  ו) יב, (שמות שנאמר כמותו", אדם של "שלוחו
כולו  הקהל כל וכי הערבים", בין ישראל עדת קהל כל אותו
ששלוחו  מכאן אלא, אחד? אלא שוחט אינו והלא שוחט,

ב). עמוד (שם, כמותו אדם קדש 82)של לו: פירש שלא
רוצה  - אשה" לי "קדש סתם לו אמר אלא זו, או זו אשה לי
א. יב, נזיר ממסכת הדברים ומקור שהיא. איזו לומר

א.84)הבוגרת.83) מא, שם 86)שם.85)קידושין
שזכתה  ואחרי הקידושין, כסף בעצמה מקבלת הבת א. יט,
שמן  ואע"פ לאביה. נעוריה שבח כל כי אביה בו זכה בכסף
אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה

פ"א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.ÂËCÈ¯ˆ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«¿«≈«ƒƒ»ƒ
ÌÈ„Ú ÈÙa B˙BOÚÏ87ÁÈÏL ‰OÚL LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬ƒ¿≈≈ƒ¬»»ƒ∆»»»ƒ«

ÔÈ‡L .ÌÈ„Úa B˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï¿«≈ƒ»≈»ƒ«¬¿≈ƒ∆≈
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‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»
‰È·‡Ï58‰È„È ‰OÚÓ·e d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»

d˙a˙Î·e60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe¯‡‰61¯b·zL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

¯b·zL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‰˙È‰ elÙ‡Â65È¯‰ - ·‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È·‡ ˙ÚcÓ ‰‡È·a ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡È·a ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ -68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב האב ואין הואיל כי איבה,
מלזונה. וימנע איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי לאשתו, כתובה יכתוב

פ"י. לקמן ב.61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב. פ"ב למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי 64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ"ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב. קיב, יבמות
פ"ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט.

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב.68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי"ט.

.·È‡È‰ È¯‰Â ,˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ - ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È·‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰È·‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL¯ da ‰È·‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט, נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס
ה"ב. פ"י, לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב. מג, כתובות

רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב. מד,

.‚ÈdÈ‡ - ‰È·‡ ˙Ú„Ï ‡lL ¯b·zL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v¯˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73¯Á‡ ·‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈ·e . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי'72) פסק וכן שם. רבינא כדעת - ב מה, קידושין
שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי

בשעת  האב נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי
אביה  קיבל שלא ואע"פ מקודשת. היא הרי הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט, לכהן שאסורה כגרושה

ואח"כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב נתרצה אם אפילו
קידושין, הקידושין ואין לעכב יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח"כ לעכב יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י  (כסףֿמשנה שעה באותה ושתק בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב.77)קולון ואח"כ אפילו 78)ושתק,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח"כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙¯‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È·‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰È·‡80Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ¯‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ¯‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eL¯a ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ Bz·Ï ·‡‰ ¯ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב). פ"ב, לעיל (ראה לא או נערותה סימני
שערות, שתי הביאה לא ועדיין העליון מסימני אחד בה
ה"ח) פ"ב, (לעיל קטנה ספק נערה, ספק היא כי נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי הביאה ואח"כ
גמור, סימן הוא אולי ספק ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם
(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים ששה

שמא 80) חוששים אנו אביה קידושי לענין א. עט, קידושין
שמא  חוששים אנו עצמה קידושי ולענין היא, נערה עדיין

היא. בידינו 81)בוגרת הוא שכלל א. מא, קידושין
"ושחטו  ו) יב, (שמות שנאמר כמותו", אדם של "שלוחו
כולו  הקהל כל וכי הערבים", בין ישראל עדת קהל כל אותו
ששלוחו  מכאן אלא, אחד? אלא שוחט אינו והלא שוחט,

ב). עמוד (שם, כמותו אדם קדש 82)של לו: פירש שלא
רוצה  - אשה" לי "קדש סתם לו אמר אלא זו, או זו אשה לי
א. יב, נזיר ממסכת הדברים ומקור שהיא. איזו לומר

א.84)הבוגרת.83) מא, שם 86)שם.85)קידושין
שזכתה  ואחרי הקידושין, כסף בעצמה מקבלת הבת א. יט,
שמן  ואע"פ לאביה. נעוריה שבח כל כי אביה בו זכה בכסף
אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה

פ"א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.ÂËCÈ¯ˆ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«¿«≈«ƒƒ»ƒ
ÌÈ„Ú ÈÙa B˙BOÚÏ87ÁÈÏL ‰OÚL LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬ƒ¿≈≈ƒ¬»»ƒ∆»»»ƒ«

ÔÈ‡L .ÌÈ„Úa B˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï¿«≈ƒ»≈»ƒ«¬¿≈ƒ∆≈
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˙zÓ‡ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ LÈ‡‰ ˙eÁÈÏLa ÌÈ„ÚÏ ÌB˜Ó»¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ«¬ƒ«
¯·c‰88ÔÈ‡ - ÁlLÓ‰Â ÁÈÏM‰ e„B‰ Ì‡ CÎÈÙÏ , «»»¿ƒ»ƒ«»ƒ«¿«¿«≈«≈»

ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ89Ëb‰ ÁÈÏL BÓk .90ÁÈÏL BÓÎe , ¿ƒƒ≈ƒ¿¿ƒ««≈¿»ƒ«
e‰L¯‰L91ÏÎa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰Óe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿«≈»∆¿»

ÌB˜Ó92CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML - »∆¿∆»»¿¿≈»ƒ
.ÌÈ„Ú≈ƒ

בסמוך.87) המבואר בגט, לקבלה שליח בניגוד 88)כדין
ראה  עדים, בלא כלל חל שאינו הקידושין מעשה לעצם

ה"ו. פ"ד, פ"ג,89)לקמן קידושין ב'ירושלמי' נראה וכן
בעדים". השליח הוחזק "לא שאין 90)ה"א: להולכה,

גירושין  הל' לקמן וכמבואר בעדים. למנותו צריך הבעל
היא  מפורשת משנה לקבלה, הגט בשליח אבל ה"ד. פ"ו,
חולק, והראב"ד במינויו. עדים שני שצריך ב סג, בגיטין
בפני  לעשות צריך להולכה קידושין בשליח גם ולדעתו
לשליח  כסף) (בקידושי קידושין שליח להשוות ואין שנים.
אולם  לעדים. זקוק אינו ולפיכך בידו, הגט שתופס הגט
שאמרו  - ב מה, קידושין הש"ס מסוגיית מוכח רבינו כדברי
שעשאו  עדים שאין ומשמע שויה", שליח "ודילמא שם:
אביו  את עשה הבן שאם התלמוד סבר זאת ובכל שליח,
קידושין  וקידושיו גמור שליח הוא הרי לקדש, שליח

התבואה.91)(כסףֿמשנה). פסח 92)בעל בקרבן כגון
פסח  לשחוט מתמנה וכן שהשליח עדים. בלא לשולחו

בעניני  וגם ה"א. פ"ז, מעילה הל' ראה מעילה. קרבן לענין
כ  במכירה, קרקע שליחות לי ומכור צא לשלוחו "האומר גון

קיימים, מעשיו וכל ולוקח מוכר זה הרי לי, קנה או . . . זו
בלבד  באמירה אלא עדים ולא קנין צריך שליח העושה ואין

ה"א). פ"א, שלוחין (הל' חבירו" לבין בינו

.ÊË„Ú ‰OÚ ÁÈÏM‰93ÈL ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ««¬∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
Ô‰ - d˙B‡ eLc˜Â eÎÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÔÈÁeÏL¿ƒ¿«≈ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈLecw‰ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ÂÈÁeÏL Ô‰94ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ≈¿»¿≈≈≈≈«ƒƒ¿≈»¿ƒƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa BÏ dLc˜Ï¿«¿»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

אדם 93) של ששלוחו כיון אומרים: ואין א. מג, קידושין
לקדש  יכול ואינו עצמו המקדש של כגופו זה הרי כמותו,
עוד  - שלוחיו נעשו שעדיו בזה אדרבא אלא עדים, בלא

(שם). הקידושין מעשה את אומרים,94)חיזק יש
נוגעים  הם הרי כסף בקידושי אבל שטר בקידושי שהמדובר
ואינם  ה"ז) שלוחין מהל' בפ"א רבינו שכתב (כמו בעדותם

מגידֿמשנה). (ועי' עדים נעשים

.ÊÈ- ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ≈≈≈∆¿»»
˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ95Ôa BÈ‡L ÈÙÏ - Ì"ekÚ‰Â , ¿ƒ∆≈»¿≈««¿»«¿ƒ∆≈∆

˙È¯a96Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡Â ,97˙Ba¯Ï - ¿ƒ¿∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙È¯a Èa ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Óe ;ÁÈÏM‰«»ƒ«»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆¿≈¿ƒ

„·Ú‰ Ï·‡ .Ì"ekÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï98‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆««ƒ∆
ÔBÓÓaL ¯·„Ï ÁÈÏL ‰OÚ99ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ , «¬∆»ƒ«¿»»∆¿»¬≈»

ÔÈhb ˙¯B˙a BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈhb‰Â ÔÈLecw‰ ˙eÁÈÏLÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒƒ
ÔÈLec˜Â100. ¿ƒƒ

לבית 95) שה איש להם "ויקחו כתוב: "איש" ובשליחות,

קטן  ולא - איש לכולם. לוקח אחד ג) יב, (שמות אבות"
שלוחין  הל' וראה כג.) לגיטין (רש"י דעת בן שאינו מי ולא

ה"ב. מצוות.96)פ"ב בברית ובא "גם"97)מהול תיבת
השליח. את לרבות ובאה זה, בפסוק עבד 98)מיותרת

עבדות  לשם וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי - כנעני
כנשים. במצוות חייב נאמר 99)- שהרי הוא. ברית שבן

לעבדך  - מימך שואב עד עציך "מחוטב י) כט, (דברים
רבינו  דברי והשווה ב. כג, לגיטין (רש"י אלהיך" ה' בברית

ה"ב). פ"ב שלוחין אין 100)בהל' שקידש, שעבד
בו, שייך שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו
זו  הלכה וכל מא:). קידושין (רש"י שליח עליו נעשה אינו
אולם  גט, לענין שנויים הדברים ושם ב. כג, בגיטין מקורה
הידוע: ההיקש עלֿפי לגיטין, קידושין דיני משוה רבינו
– ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה

מגידֿמשנה.

.ÁÈz‡ È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡ Lc˜nL LÈ‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ∆¿«≈≈»¬≈«¿
‰Ê ¯ËLa B‡ ‰Ê ÛÒÎa ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó101ÁÈÏL Ì‡ . ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«

BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜nL ‡e‰ ‰M‡‰102È¯‰ : »ƒ»∆¿«≈«ƒƒ≈¬≈
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó E˙B‡ ‰ÁÏML ˙ÈBÏt¿ƒ∆»¿»¿¿À∆∆ƒ¿≈
EÏ ‰Èz˙ :B‡ ,CÏ ‰ÈzÒ¯‡ :B‡ ,CÏ ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»»≈«¿ƒ»»¿«ƒ»¿
·‡‰ È„È ÏÚ Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰M‡Ï¿ƒ»¿…«≈»∆¿≈«¿«≈«¿≈»»
¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó ˙ÈBÏt Eza È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡≈¬≈ƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈
- Ô‰ :ÁÈÏM‰ B‡ ·‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ .CÏ ‰ÈzLc˜ :BÏƒ«¿ƒ»»ƒ»«»»«»ƒ«≈

˜˙L elÙ‡Â .Bic103,ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
,Bic - ¯·c ¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡ÏÂ ÁÈÏMÏ B‡ ·‡Ï Ô˙Â¿»«»»«»ƒ«¿…≈≈¿…»«»»«

c˜Ó ‡È‰Â˙L104‡l‡ B·˙Bk BÈ‡ ,¯ËLa Lc˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿À∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆»
ÁÈÏM‰ ˙ÚcÓ B‡ ·‡‰ ˙ÚcÓ105ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ÔÎÂ . ƒ««»»ƒ«««»ƒ«¿≈¿»«¿»ƒ

ÁÈÏL ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈc ,ÔÈLec˜ ÏL ÔlkÀ»∆ƒƒƒ»ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«
ÁÈÏL ÌÚ106.·‡‰ ÌÚ B‡ ƒ»ƒ«ƒ»»

ה.101) הערה ה"א, למעלה לשליח.102)ראה - המקדש
הוא 103) כן נוסחתנו, ולפי זה. אין התימנים, בכת"י

דבר  אמרו ולא האב, או השליח שתק אם אפילו פירושה:
חומרא  אלא אינה האמירה שכל מקודשת, היא הרי -
סי' באהע"ז והגר"א מחוקק' 'חלקת ט"ז, ('דרישה', בעלמא
ולפי  עסוקים". היו אם שתק "אפילו הביא וה'טור' ס"א). לו
ומוסב  אחרֿכך, שכתוב למה נמשך שזה הב"ח ביאר זה,
"הן", עלֿכלֿפנים לומר, צריך השליח אבל - המקדש על
פקדון  לשם הכסף את ומקבל בו שחזר אפשר כן לא שאם

ב'דרישה'). גם בענין 104)(ועיי"ש ועסוקים הואיל
ה"ח. לעיל המפורש האשה עם האיש וכדין הקידושין,

דעת 105) מספיקה אינה הרמב"ן ולדעת ה"ד. לעיל כמבואר
כי  עצמה, האשה של דעתה צריכים אלא שלוחה או האב
הוא  שהבעל שבגט וכשם לבעלה. עצמה את המקנה היא
גירושין  הל' לקמן ראה שלוחו, ולא דעתו צריכים - המקנה
שלוחה. דעת ולא דעתה, - בקידושין כך הֿו, פ"ב,

כך 106) האשה, עם האיש "כדין הנוסח: התימנים, בכת"י
בכל  "וכן הביא: לו, סימן אהע"ז וה'טור' שליח". דין
עם  האיש כדין השליח עם האיש דין קידושין, של הדברים

האשה".

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



`zeyiקכח zekld - miyp xtq - lel` g"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107¯˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈
BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»

dÁeÏL È„È ÏÚÓ ¯˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈
‰¯Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¿̄»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB¯ È‡ ÈBÏÙÏ :¯Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈
‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡¯111‰p‡¯iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»

,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰¯Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»
d‡BO ‡e‰Â dnÚ ·ÎBL B‡ dL¯‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י יותר שכר מקבל במצוה, עוסק

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע"פ
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב'תוספות' עליה, רצונו את יכוף ולא
קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ"א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב בידו סיפק

ס"ח. לז, סי' בו.111)אהע"ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰¯B˙ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L¯‚Óe ¯ÓBbL ÌLk .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL113¯ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÛÒk‰ Ï·‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BLe¯Ùe ,‰¯Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :¯Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב.115)ט:). פ"א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י אוקספורד, בכת"י מוזיאום, בריטיש בכת"י
נוסחתנו  כי שכתב משנה' ב'כסף ועי' תימניים. כת"י ובכמה
מביאה  חלוק שהכסף כתב בתחילה שהרי מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהי ושטר, כי [ויתכן סופרים. מדברי ף
ה"ב, פ"א למעלה הרמב"ם רבינו שהגיה מה עלֿפי הגהה
הנוסחא  וגם ח) הערה (עיי"ש תורה" דין "ושלשתם
הרב  שבידי אחד תימני ובכת"י ממקומה. זזה לא הראשונה
הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק ישנה מיימון י.ל.

איננה]. - סופרים" מדברי הכסף "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ ¯·k ,‡e‰ Ck ¯·c‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡È·a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .Lc˜Ó - ¯ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ec¯Ó117¯·„a ÌÈˆe¯t Ï‡¯OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי מלקות
רצוי  - מרדות פירש, - ב קמא, בחולין ורש"י הדיין. עיני
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב.118)עליו. יב, קידושין

.·ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb¯‰ ‰Ê ¯·„ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י 119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע"י שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב: כו סי' בשו"ע והרמ"א ב. יב, קידושין
שידוכין". בלא שקידש מי שהכו מימי ראה 121)ראיתי

ה"ד. פ"א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa - ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ C¯·Ï CÈ¯ˆ - ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
C¯·È ‡Ï - C¯a ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
- ‰OÚpM ‰Ó .‰Ïh·Ï ‰Î¯a BfL ,ÔÈLecw‰ ¯Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ ¯·k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ"ט, ברכות וב'ירושלמי' ב. ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב, בארץ נוהגים
(רמ"א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע שאינו מי לבייש שלא כדי לד) סי' אהע"ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח אליעזר ושם ס) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני 125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי השווה

ה"ו. פי"א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a ?C¯·Ó „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc·‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈ¯Ú‰127˙BÒe¯‡‰ ˙‡ eÏ ¯Ò‡Â ,128˙‡ eÏ ¯Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»

ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a ‡È‰ BÊ .Ï‡¯OÈ Lc˜Ó130ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ BÊ ‰Î¯a ¯ÈcÒ‰Ï131¯ÎL ÏL B‡132. ¿«¿ƒ¿»»«∆«ƒ∆≈»

Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó - ÔÈÈ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .dLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a C¯·Ó¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿««»¿«¿»¿ƒ≈

dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡ C¯·Ó - ¯ÎL B‡ ÔÈÈ133. «ƒ≈»¿»≈»ƒ¿≈«¿»

כלומר,127) העריות. על וצונו הגירסה: ושם ב. ז, כתובות
פסל  לכם "ועשיתם לזה: ודומה העריות, מן לפרוש צונו
צוך  כלומר, כג) ד, (דברים אלקיך" ה' צוך אשר כל, תמונת
קכא. סימן פריימן הוצ' רבינו תשובות ראה לעשות. שלא

שתיכנס 128) עד ארוסה התירו שלא מדרבנן. שם, כתובות
אירוסין  שעלֿידי מפרשים, ויש שם). (רש"י ובברכה לחופה
איסור  להם שאין נח לבני בניגוד לאחרים. הארוסה נאסרה
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.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107¯˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈
BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»

dÁeÏL È„È ÏÚÓ ¯˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈
‰¯Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¿̄»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB¯ È‡ ÈBÏÙÏ :¯Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈
‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡¯111‰p‡¯iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»

,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰¯Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»
d‡BO ‡e‰Â dnÚ ·ÎBL B‡ dL¯‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י יותר שכר מקבל במצוה, עוסק

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע"פ
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב'תוספות' עליה, רצונו את יכוף ולא
קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ"א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב בידו סיפק

ס"ח. לז, סי' בו.111)אהע"ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰¯B˙ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L¯‚Óe ¯ÓBbL ÌLk .‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL113¯ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÛÒk‰ Ï·‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BLe¯Ùe ,‰¯Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :¯Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב.115)ט:). פ"א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י אוקספורד, בכת"י מוזיאום, בריטיש בכת"י
נוסחתנו  כי שכתב משנה' ב'כסף ועי' תימניים. כת"י ובכמה
מביאה  חלוק שהכסף כתב בתחילה שהרי מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהי ושטר, כי [ויתכן סופרים. מדברי ף
ה"ב, פ"א למעלה הרמב"ם רבינו שהגיה מה עלֿפי הגהה
הנוסחא  וגם ח) הערה (עיי"ש תורה" דין "ושלשתם
הרב  שבידי אחד תימני ובכת"י ממקומה. זזה לא הראשונה
הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק ישנה מיימון י.ל.

איננה]. - סופרים" מדברי הכסף "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ ¯·k ,‡e‰ Ck ¯·c‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡È·a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .Lc˜Ó - ¯ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡È·a Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ec¯Ó117¯·„a ÌÈˆe¯t Ï‡¯OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי מלקות
רצוי  - מרדות פירש, - ב קמא, בחולין ורש"י הדיין. עיני
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב.118)עליו. יב, קידושין

.·ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb¯‰ ‰Ê ¯·„ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י 119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע"י שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב: כו סי' בשו"ע והרמ"א ב. יב, קידושין
שידוכין". בלא שקידש מי שהכו מימי ראה 121)ראיתי

ה"ד. פ"א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa - ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ C¯·Ï CÈ¯ˆ - ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
C¯·È ‡Ï - C¯a ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
- ‰OÚpM ‰Ó .‰Ïh·Ï ‰Î¯a BfL ,ÔÈLecw‰ ¯Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ ¯·k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ"ט, ברכות וב'ירושלמי' ב. ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב, בארץ נוהגים
(רמ"א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע שאינו מי לבייש שלא כדי לד) סי' אהע"ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח אליעזר ושם ס) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני 125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי השווה

ה"ו. פי"א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a ?C¯·Ó „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc·‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈ¯Ú‰127˙BÒe¯‡‰ ˙‡ eÏ ¯Ò‡Â ,128˙‡ eÏ ¯Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»

ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a ‡È‰ BÊ .Ï‡¯OÈ Lc˜Ó130ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ BÊ ‰Î¯a ¯ÈcÒ‰Ï131¯ÎL ÏL B‡132. ¿«¿ƒ¿»»«∆«ƒ∆≈»

Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó - ÔÈÈ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .dLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÒe¯‡ ˙k¯a C¯·Ó¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿««»¿«¿»¿ƒ≈

dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡ C¯·Ó - ¯ÎL B‡ ÔÈÈ133. «ƒ≈»¿»≈»ƒ¿≈«¿»

כלומר,127) העריות. על וצונו הגירסה: ושם ב. ז, כתובות
פסל  לכם "ועשיתם לזה: ודומה העריות, מן לפרוש צונו
צוך  כלומר, כג) ד, (דברים אלקיך" ה' צוך אשר כל, תמונת
קכא. סימן פריימן הוצ' רבינו תשובות ראה לעשות. שלא

שתיכנס 128) עד ארוסה התירו שלא מדרבנן. שם, כתובות
אירוסין  שעלֿידי מפרשים, ויש שם). (רש"י ובברכה לחופה
איסור  להם שאין נח לבני בניגוד לאחרים. הארוסה נאסרה
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(בראשית  הכתוב כלשון בעל, בעילת ע"י אלא אשתֿאיש
(רבי  ה"א פ"א למעלה וראה בעל". בעולת "והיא ג) כ,

בהגהותיו). מוילנא הכהן יחוד 129)בצלאל הוא חופה
ה"א. פ"י להלן רבינו שכתב כמו המקדש, של בביתו

ושם 130) לחופה, שתיכנס עד לו אסורה היא ועדיין
ה"ג. פ"י, לקמן הסדורה חתנים" "ברכת מברכים

בו 131) מערבין מגתו "שהיין ה"ה. פ"ח, סוטה 'ירושלמי'
הכלה". את בו ומקדשין . . מן 132). הבא משקה

שעורים. ממשרת או (הובא 133)התמרים גאון נסים רב
טז). אות פ"א, לכתובות ברא"ש

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד 1) בעד קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל

שוטה, או חרשת שוטה, או חרש קידושי עדות, בפסולי או
יבמה  שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס, טומטום, סריס,
חצייה  מומר, וישראל עבד גוי, שפחה, או גויה לשוק,
ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו חורין, בת וחצייה שפחה

סבלונות. ושלח קטן או פרוטה משוה פחות

.‡dBˆ¯Ï ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2Lc˜Ó‰Â . ≈»ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«¿«≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÁ¯k ÏÚa ‰M‡3LÈ‡‰ Ï·‡ . ƒ»¿«»¿»≈»¿À∆∆¬»»ƒ

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÁ¯k ÏÚa LcwL „Ú e‰eÒ‡L4 ∆¬»«∆ƒ≈¿«»¿¬≈¿À∆∆
˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ5‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿≈¿ƒ¿«≈»ƒ«¿««¿∆ƒ¿∆

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t - ÛÒÎa Lc˜ Ì‡ - ÛÒka6. «∆∆ƒƒ≈¿∆∆¿»¿»««¿««
È„È ÏÚ ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ¯Á‡Ï B‡ Ô‰Ó ˙Á‡Ï LÈÂ¿≈¿««≈∆¿«≈¿«≈«ƒƒ«¿≈

ÔzÚcÓ ÔlÎ7. À»ƒ«¿»

"והלכה 2) ב) כד, (דברים בתורה שנאמר ב. ב, קידושין
יט:) ליבמות (רש"י משמע מדעתה - אחר" לאיש והיתה
עצמה  המקנה היא והאשה המקנה, דעת שצריכים מפני וגם

מד.). לקידושין (רש"י ואע"פ 3)לבעל ב. מח, בבאֿבתרא
מכירה  הל' (ראה מועילה כרחו בעל מכירה וממכר, שבמקח
את  והקפיעו חכמים קנסוהו אשה, בקידושי - ה"א) פ"י,
עמו  עשו לפיכך כהוגן, שלא עשה "והוא הואיל קידושיו,
רצונה  אין - אני רוצה אמרה ואפילו (שם), כהוגן" שלא
('יד  הנ"ל חכמים וכתקנת לו, מועיל כפיה מתוך הבא

רוצה 4)איתן'). בסוף: אמר לא ואפילו שם. בבאֿבתרא,
אני. רוצה אמר: וכאילו עליו, מעיד קידושיו שמעשה אני,
ובידו  הואיל הקידושין, להפקיע חכמים תיקנו לא וכאן
כשהוא  אבל גרשום). רבינו תקנת (לפני כרחה בעל לגרשה
אלא  ממנו עצמה להפקיע יכולה אינה כרחה, בעל קידש
ואינה  למפרע קידושין להפקיע חכמים תיקנו לפיכך ברצונו,
(מגידֿמשנה). גט צריכה אינה וממילא כלל, מקודשת

אחת.5) הרבה 6)בבת מקדש אם אבל א. נ, קידושין
שמייחד  בכתיבתו לפרט אלא צריך אינו אחד, בשטר נשים

רוקח'). ('מעשה לאשה לו ואחת אחת בהסכמתן 7)כל
נב.). שם ובגמרא ב. נ, (קידושין

.·„Èa dzÚcÓ ÔÈLecw‰ Ô˙Â ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»««ƒƒƒ«¿»¿«
dz¯·Á8:d„Èa ÔÈLecw‰ Ô˙pLk dz¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , ¬∆¿»¿»««¬∆¿»¿∆»««ƒƒ¿»»
Èn z‡Â9Ô‰ÈzL È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,z‡ Ìb ÔÎÂ :B‡ , ¿«¿«≈¿≈««¿¿«≈»∆¬≈¿≈∆
˙BLc˜Ó10z‡Â :dÏ ¯Ó‡Â d„Èa Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .11- ¿À»¬»ƒ»«¿»»¿»«»¿«¿

‡Ï ‡nL ;˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ÔÈLecw‰ ‰ÏawL BÊ È¯‰¬≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿À∆∆¿»≈∆»…

z‡Â :dÏ ¯Ó‡ el‡Îe ,daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»¿«¿
ÔÈLecw‰ ‰Ïa˜ CÎÈÙÏe ?‰Ê ¯·„a È¯Ó‡z ‰Ó«…¿ƒ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»«ƒƒ

‡È‰12daÏa ‰Ó ˙B‡¯Ï dÏ‡BL ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰L ,13, ƒ∆¬≈∆¬«ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰ ‰Ê ÈtÓe14. ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆

שליח.8) בתור הקידושין כסף בשבילה וגם 9)שתקבל
כסף 10)את. כדי לפחות, פרוטות שתי לה שנתן וכגון

לשתיהן. פלונית 11)קידושין אשה הרי לה: שאמר אחרי
לי. מקודשת לקבלתה.12)שולחתך תיכף החזירתם ולא

החליטה 13) לא עדיין היא וגם לו, להתקדש מסכימה אם
לעיל 14)בזה. כמבואר ודינה איש, אשת ספק היא והרי

לקידושין  'יד' יש אם הספק: ומהות בביאורנו. ה"ב פ"ג,
עניים  מתנות הל' רבינו דברי והשווה ו:) (נדרים לא אם

ב. פ"ח, ושם יג; פ"ב,

.‚ez˜¯Êe ezÏË ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»«¿»«
ÂÈÙÏ15„·‡‰ ¯·„Ï B‡ ¯e‡Ï B‡ ÌiÏ B‡16dÈ‡ - ¿»»«»¿¿»»»»≈≈»

˙Lc˜Ó17B‡ ,EÈ·‡Ï B‡ ,‡a‡Ï e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ . ¿À∆∆»¿»¿≈¿«»¿»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï18:BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ¿»«≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»

ÈÏ e‰Ïa˜iL BÏ e‰z19Ô˙Â ,20˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -21. ¿≈∆¿«¿≈ƒ¿»«¬≈¿À∆∆

אבד.15) שאינו לשלם.16)למקום חייבת שהיא ואע"פ
אלא 17) נתכוונה ולא קידושין, לשם שקבלתו אומרים ואין

מסרבת  שהיא אומר אני בכולם אלא הוא. רגזן אם לנסותו
ח:). (קידושין הקידושין כסף את זרקה ולפיכך לו, להתקדש

לאחרים.18) מעותיך תן כלומר, בו, היא משטה כי שם.
שליח.19) בתורת זה 20)בשבילי, בכסף זכה לו: ואמר

בדינר 21)לפלונית. לי התקדשי ואמר חזר לא אפילו שם.
ס"ח). ל, סי' אהע"ז (שו"ע לו שנתתי

.„ÚÏq‰ ÏÚ e‰ÁÈp‰ :‰¯Ó‡22˙Lc˜Ó dÈ‡ -23. »¿»«ƒ≈««∆«≈»¿À∆∆
˙Lc˜Ó - dlL ÚÏÒ ‰È‰ Ì‡Â24ÏL ÚÏÒ ‰È‰ . ¿ƒ»»∆«∆»¿À∆∆»»∆«∆

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Ì‰ÈL25:dÏ ¯Ó‡ . ¿≈∆¬≈¿À∆∆¿»≈»«»
elÙ‡ - ÈÚÏ e‰z :BÏ ‰¯Ó‡ ,‰Ê ¯kÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ

‰ÈÏÚ CeÓq‰ ÈÚ ‰È‰26˙Lc˜Ó dÈ‡ ,27e‰z . »»»ƒ«»»∆»≈»¿À∆∆¿≈
dlL ·Ïk‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó dÈ‡ BÊ È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈≈»¿À∆∆¿ƒ»»«∆∆∆»
:BÏ ‰¯Ó‡Â ,dÎLÏ ‰È¯Á‡ ı¯ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó -¿À∆∆¿ƒ»»»«¬∆»¿»¿»¿»¿»

˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Ê ·ÏÎÏ e‰z28. ¿≈¿∆∆∆¬≈»≈¿À∆∆

קשה.22) זרקהו 23)אבן כאמרה: זה והרי שלה, שאינו
קבלתו 24).לים  כאילו הוא הרי לו, קונה אדם של שחצרו

שם). וברש"י ח: (קידושין קונים 25)בידה שאין אע"פ כי
הואיל  - פד:) בבאֿבתרא (ראה מזה זה השותפים בחצר
מקומו  לה שהשאיל להניח יש לקדשה, אחריה מחזר והוא
על  תנהו לו: לומר כוונתה אולי לספק, מקום ויש וקנתה.
שם, (קידושין קידושיך בכסף רוצה שאיני שלך סלע

כא. הלכה להלן וראה שם). לפרנסו.26)וברשב"א
הוא 27) גם כך לפרנסו, חייבת שהיא כשם כי שם, קידושין

כלום. לה נתן ולא להחיותו כי 28)מצווה שם. קידושין
גופה  את שהציל מתוך אולי בהצלתה, מחוייב שהוא אע"פ

שם). (ר"ן לו להתקדש בלבה גמרה מסכנה,

.‰‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»
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,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ
dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡ - Ô˙Â ,„·Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È¯‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰¯Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
¯·„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„·Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.¯Á‡«≈

ט.29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
‡Ïa Lc˜ÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…

ÌÈ„Ú32‰¯Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡ - ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»
˙Lc˜Ó34ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36- ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…
‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯LÎa Lc˜Óe ¯ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰¯Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - ÈzLc˜ ‡Ï :‰¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37¯ÊBÁ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק.31) קידושי אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י  בשנים כאן אף עדים, בשני להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב.34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני יוםֿטוב שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ"י, שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי"ב, עדות (הל' פסול ספק זה הרי אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי מביא מב, סי' אהע"ז וב'טור'

(כסףֿמשנה). רבינו בדברי הנכונה הגירסא והיא גט", ליתן

.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ - LcwL39ÏB„b Ï·‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È·‡ ˙eL¯Ó41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B· ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙Á·Óe ˙¯kÓe ¯˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ -44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL ¯OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È¯‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰ - ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈
- ¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆

È˜ÒÚ ˙Á·Óe ˙¯kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈
ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47- Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ - «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י.38) פ"ב, לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב. נ, משתים40ֿ)קידושין הפחותה

א. פ"ב, לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב). פ"ג, (לעיל אביה בחיי נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב, הקידושין 43)מלשון עסקי
יש 44)והנישואין. זה, ולפי ליתא. התימנים, בכת"י

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי"ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי - ב קז, ביבמות רבינו דברי ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי  על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי לפי אותה "בודקין ה"ז: פי"א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי"ף (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח. פכ"ט, מכירה הל' רבינו דברי וראה א. נט,

.Á‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ49:¯ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ52ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰·LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ e¯Ób - ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…

‰Ï„bL ¯Á‡ dLc˜Ï56- ·LÈÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿»««∆»¿»¿ƒ…»¿»≈≈
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ57.Ë‚ ‡Ïa ‡ˆ˙Â , ¿ƒ»¿»≈¿≈≈¿…≈

ב.49) קא, ה"ח.50)יבמות כגון 51)פי"א, מקום. בכל
הי"ד. פי"ט לקמן וכן מ"ו. פי"א, כתובות במשנה,

קידושיה.52) אביה קיבל ולא היא, יתומה שהרי
פי"א,53) ולקמן ב. קיב, (יבמות הפקר מנהג בה ינהגו שלא

בגדלותה.54)ה"ו). לו אחר 55)ונבעלה קידושי ואין
בה. הראשונים 56)תופסים קידושין גמר היא שהבעילה

קט:). אע"פ 57)(יבמות משתגדיל אבל קטנה, בעודה
סופרים, מדברי גט וצריכה ממאנת אינה נבעלה שלא

ה"ו. פי"א, גירושין הל' לקמן בפרוטרוט כמבואר

.ËL¯Á58˙‡OpL ˙L¯Á ÔÎÂ ,˙Áwt ‡OpL ≈≈∆»»ƒ««¿≈≈∆∆∆ƒ»
ÁwÙÏ59‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈«≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ60˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ˙Áwt‰ L¯Á61ÔÈLec˜ ≈≈«ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ
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,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ
dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡ - ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡ - Ô˙Â ,„·Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È¯‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰¯Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
¯·„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„·Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.¯Á‡«≈

ט.29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
‡Ïa Lc˜ÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…

ÌÈ„Ú32‰¯Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡ - ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»
˙Lc˜Ó34ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36- ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…
‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯LÎa Lc˜Óe ¯ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰¯Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - ÈzLc˜ ‡Ï :‰¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37¯ÊBÁ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÒÎÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק.31) קידושי אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י  בשנים כאן אף עדים, בשני להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב.34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני יוםֿטוב שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ"י, שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי"ב, עדות (הל' פסול ספק זה הרי אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי מביא מב, סי' אהע"ז וב'טור'

(כסףֿמשנה). רבינו בדברי הנכונה הגירסא והיא גט", ליתן

.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ - LcwL39ÏB„b Ï·‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È·‡ ˙eL¯Ó41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B· ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙Á·Óe ˙¯kÓe ¯˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ -44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL ¯OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È¯‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰ - ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈
- ¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆

È˜ÒÚ ˙Á·Óe ˙¯kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈
ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47- Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ - «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י.38) פ"ב, לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב. נ, משתים40ֿ)קידושין הפחותה

א. פ"ב, לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב). פ"ג, (לעיל אביה בחיי נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב, הקידושין 43)מלשון עסקי
יש 44)והנישואין. זה, ולפי ליתא. התימנים, בכת"י

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי"ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי - ב קז, ביבמות רבינו דברי ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי  על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי לפי אותה "בודקין ה"ז: פי"א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי"ף (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח. פכ"ט, מכירה הל' רבינו דברי וראה א. נט,

.Á‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ49:¯ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ52ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰·LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ e¯Ób - ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…

‰Ï„bL ¯Á‡ dLc˜Ï56- ·LÈÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿»««∆»¿»¿ƒ…»¿»≈≈
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ57.Ë‚ ‡Ïa ‡ˆ˙Â , ¿ƒ»¿»≈¿≈≈¿…≈

ב.49) קא, ה"ח.50)יבמות כגון 51)פי"א, מקום. בכל
הי"ד. פי"ט לקמן וכן מ"ו. פי"א, כתובות במשנה,

קידושיה.52) אביה קיבל ולא היא, יתומה שהרי
פי"א,53) ולקמן ב. קיב, (יבמות הפקר מנהג בה ינהגו שלא

בגדלותה.54)ה"ו). לו אחר 55)ונבעלה קידושי ואין
בה. הראשונים 56)תופסים קידושין גמר היא שהבעילה

קט:). אע"פ 57)(יבמות משתגדיל אבל קטנה, בעודה
סופרים, מדברי גט וצריכה ממאנת אינה נבעלה שלא

ה"ו. פי"א, גירושין הל' לקמן בפרוטרוט כמבואר

.ËL¯Á58˙‡OpL ˙L¯Á ÔÎÂ ,˙Áwt ‡OpL ≈≈∆»»ƒ««¿≈≈∆∆∆ƒ»
ÁwÙÏ59‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈«≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ60˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ˙Áwt‰ L¯Á61ÔÈLec˜ ≈≈«ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ
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ÔÈ¯eÓb62L¯Á‰ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â ,Ëb Ô˙BÂ .63. ¿ƒ¿≈≈¿ƒÀ∆∆¿«¿»«≈≈
‰ËBL LcwL Áwt B‡ ,˙Áwt LcwL ‰ËBM‰ Ï·‡¬»«∆∆ƒ≈ƒ««ƒ≈«∆ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -≈»ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ64. ¿ƒ

הכ"ו.58) פ"ב, לעיל שהם 59)מפורש ואשה איש
פקח  נקראים שוטים, ולא חרשים לא ואינם בדעתם, שלמים

שם). (לעיל  ב.60)ופקחת  קיב, הוא:61)יבמות כלל 
תורה  קידושי סופרים, מדברי הם הראשונים שהקידושין כל
גירושין  הל' לקמן רבינו דברי לכך דוגמא אחריהם, חלים

ה"ו. התורה.62)פי"א, נשאה 63)מן לא והפקח הואיל
כמבואר  לשניהם, אסורה - הפקח נשאה אם אבל עדיין,
ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור ה"ה. פ"י, גירושין הל' לקמן

א. יד, שקיימת 64)יבמות וחרשת חרש ב. קיב, יבמות
תיקנו  ביניהם) שלום להיות (שדרכם חכמים תקנת בהם
בהם  קיימת חכמים תקנת שאין ושוטה שוטה קידושין, להם
אחת) בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי ביניהם, שלום (אין

קידושין. להם תיקנו לא

.ÈÒÈ¯Ò ÔÈa ‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔÈa ,LcwL ÒÈ¯Ò65,Ì„‡ »ƒ∆ƒ≈≈¿ƒ«»≈¿ƒ»»
˙ÈBÏÈ‡ ÔÎÂ66ÔÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Lc˜˙pL ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿«¿»¬≈≈ƒƒ

ÔÈ¯eÓb67. ¿ƒ

יאֿיד.65) הלכות פ"ב, לעיל פ"ב,66)מפורש  לעיל
דֿו. בקהל 67)הלכות לבוא לו אסור אדם שסריס אע"פ

קידושין  היא: שהלכה תופסין, קידושין מכלֿמקום –
קידושיו  אדם שסריס לומר צורך ואין לאוין, בחייבי תופסין
ובדף  עה: יבמות (ראה בקהל לבוא לו מותר שהרי תופסין,
וכן  פט"ז. ביאה איסורי הל' רבינו דברי והשווה עט:)
כופים  אחרת, מאשה בנים לו אין שאם אע"פ האילונית
צריכה  זאת בכל ה"א, פכ"ד לקמן כמבואר להוציאה, אותו
אילונית  אח"כ ונמצאת בה הכיר לא ואפילו ממנו גט
חולקים  יש ס"ד, מד סי' אהע"ז ובשו"ע ק:). (כתובות
מקודשת, אינה מקודם בה הכיר לא אם שאיילונית וסוברים

גט. צריכה ואינה כזה, גדול מום על מוותר אדם שאין

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË68B‡ ,‰M‡ eLcwL À¿¿«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
Ëb ÔÈÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - LÈ‡ ÔLcwL∆ƒ¿»ƒ¬≈≈ƒ≈»≈¿ƒƒ≈

˜ÙqÓ69. ƒ»≈

כדֿכה.68) הלכות פ"ב  לעיל קידושי 69)מפורשים
ספק, קידושי שהם - א עב, ביבמות מבוארים - טומטום
ראוי  הטומטום שאין ואע"פ היא, נקבה שמא או זכר שמא
כהן  הוא אם כגון תרומה, לענין גט הוא צריך להנשא,
חוזר  הוא גט יקבל אם בתרומה שאסור לישראל ונתקדש
נאסר  שהמקדש לענין קידושיו תפסו וכן אביו. בית לתרומת
לאנדרוגינוס, ואשר שם). (רש"י ובאמו הטומטום באחות
ולא  היא עצמה בפני בריה אנדרוגינוס פג.) (יבמות אמרו
רבינו  דברי והשווה נקבה. אם זכר אם חכמים בו הכריעו
לישא  מותר "אנדרוגינוס הט"ו: פ"א, ביאה איסורי הל'

א. פא, מיבמות ומקורו אשה".

.·È˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰70,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - «¿«≈««ƒ»¬»…»»¿
‰Â¯ÚÏ ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L71‰cp‰ ÔÓ ıeÁ ;72, ∆≈ƒƒ¿ƒ»∆¿»ƒ«ƒ»

ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰cp‰ ˙‡ Lc˜Ó‰L∆«¿«≈∆«ƒ»¬≈¿À∆∆ƒƒ
ÔÈ¯eÓb73Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .74. ¿ƒ¿≈»«¬≈

יח,70) פרק בויקרא האמורות והן כרת, ביאתן על שחייב
ה"ה. פ"ב לעיל כי 71)ראה קרא: "אמר ב: סז, קידושין

כל  הוקשו ונכרתו", האלה התועבות מכל יעשה אשר כל
קידושין  בה תפסי לא אשה אחות מה אשה, לאחות העריות
לקדשה), תוכל לא - תקח לא אחותה אל ואשה (שנאמר:

קידושין". בהן תפסי לא עריות כל בימי 72)אף פנויה
"ותהי 73)נדתה. כד) טו, (ויקרא שנאמר א. סה, קידושין

(תפיסת  הויה בה תהא נדתה, בשעת אפילו - עליו", נדתה
וגם 74)קידושין). לקדשה. אין לביאה, ראויה שאינה כיון

שאין  ומה ה"ו. פ"י, לקמן וראה בה. יגע שמא לחוש יש
נישואין, בשעת מקדשים שאנו משום הוא בזה נזהרין אנו
ואיֿאפשר  טבחם וטבחו החופה צרכי כל הוכנו וכבר

מד). סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ההפסד בגלל לדחותם

.‚È¯Á‡Ó ÔÈLec˜ ‰Ïa˜Â d„È ‰ËLtL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»»»¿ƒ¿»ƒƒ≈«≈
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏÚa ÈÙa75‰M‡‰L ; ƒ¿≈«¿»¬≈¿À∆∆«≈ƒ∆»ƒ»

˙Ó‡ - ÈzL¯b :ÂÈÙa dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L76‰˜ÊÁ . ∆»¿»¿«¿»¿»»≈«¿«ƒ∆¡∆∆¬»»
dLc˜ Ì‡ Ï·‡ .dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¬»ƒƒ¿»
,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - dÏÚa ÈÙa ‡lL ¯Á‡«≈∆…ƒ¿≈«¿»≈ƒƒ¿ƒ»
.ÔÈLecw‰ Ïa˜zL Ì„˜ ‰L¯b˙pL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»…∆∆¿«≈«ƒƒ

‰fÚÓ - ÂÈÙa ‡lL Ïk77. …∆…¿»»¿ƒ»

הר 75) מבעלה נתגרשה בוודאי אפילו 76)אשון.כי
הל' לקמן כמבואר מכחישה, הוא ואפילו לכתחילה להנשא
שמרובה  הזה בזמן כי אומרים, ויש ה"ד. פי"ב, גירושין
אהע"ז  (שו"ע לחומרא אלא נאמנת אינה והפריצות החוצפה

ס"ב). יז, ב.77)סי' פט, גיטין

.„ÈB‡ ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó B‡ ˙BiM‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««ƒ«¿ƒ≈ƒ≈»ƒ
‰OÚ È¯eq‡Ó78‰Ó·È ˙¯ˆ LcwL Ì·È ÔÎÂ ,79È¯‰ - ≈ƒ≈¬≈¿≈»»∆ƒ≈»«¿»»¬≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ80‰Ó·ÈÓ ıeÁ ; ¿À∆∆ƒƒ¿ƒƒ»»
¯ÊÏ ‰Lc˜˙pL81˜tzÒ .˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L , ∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ¿À∆∆¿»≈ƒ¿«≈

È·iÁ ¯‡Lk ‰Ó·Èa ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ Ì‡ ,ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ»»ƒ¿»«»≈
‰Â¯Úk da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÈÂ‡Ï82ŒÛ‡Â . »ƒ≈ƒƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«

ÒÎÏ BÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚ83el‡ ÏkÓ ˙Á‡84‰Ê È¯‰ , «ƒ∆»ƒ¿…««ƒ»≈¬≈∆
Ë‚a L¯‚Ó85. ¿»≈¿≈

וֿח.78) הלכות פ"א, לעיל מפורשות לאחיו 79)כולן
הנקראת  - והשניה נתייבמה, מהן ואחת נשים, שתי היו המת
- עליה יבוא יבמה שנאמר: לאחים, להנשא אסורה - צרה
(יבמות  עשה - עשה מכלל הבא ולאו צרתה. על ולא עליה

הי"ב). פ"א, יבום הל' רבינו דברי והשווה כי 80)יא.
שנאמר: ועשה, לאוין בחייבי תופסין קידושין היא, הלכה
שנואה", והאחת אהובה האחת נשים שתי לאיש תהיין "כי
אלא  המקום? לפני שנואה או המקום לפני אהובה יש וכי
בנישואיה  שנואה - שנואה בנישואיה, אהובה - אהובה
- תהיין" "כי הכתוב: אומר זאת ובכל באיסור), (שנשאה
סח.). (קידושין בהן תופסין שקידושין מכאן הויה, לשון

אשת 81) תהיה "לא אמרה: והתורה יבמה, שחלצה לפני
ה). כד, (דברים זר" לאיש החוצה שנאמר 82)המת משום
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לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב:). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי הואיל
וראה  בגט. מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87- Ï‡¯OÈ ˙a eLcwL „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

- BBˆ¯a ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ el‡ È¯‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח, קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב, (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר

חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי  למד כה) סי' (וישלח ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק:
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב. ל, בבכורות וכן ב. מז, יבמות

"אע"פ  - יא) ז, (יהושע ישראל" "חטא הפסוק: על מד.)
כותב: תימן' ב'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב שלא מזרע בין ברצונו בין
הרי  ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי' ליבמות אוצה"ג רס"ג כהן 90)בתשובת דוד רבי
שכוונתו  רבינו דברי מבאר א', חדר ט' בית בתשובותיו
יכשילה  כי עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט "וצריכה שהוסיף: וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈ¯BÁ91ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ e¯Ób - ‰¯¯ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,¯¯ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜95‰¯¯ÁzLpL ¯Á‡ dLc˜Â ¯Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי 92)מהם אינו שבה שפחה חצי שהרי

כאומר  הוא הרי כן, ואם הט"ו. לעיל כמבואר לקידושין,
לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי מקודשת חצייך לאשה
כי  אשה, חצי ממקדש עדיף זה דין כי ויתכן ה"ט), (פ"ג
מה  כל כי בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי שהיה
מד, אהע"ז הב"ח וכביאור מג. (גיטין ספק קידושי

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח. לעיל כמבואר
קידושי  המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק קידושי
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי ודאי

לפני 96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי
בה  חלו וממילא אשה, חצי למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי ראשון קידושי בה חלו אולי או שני. קידושי
(ב"ח  שני קידושי בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי משנה' ו'מרכבת

שם). ב

.ÊÈ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
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È¯·Ú98ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט, (ויקרא אשם להביא חייב עליה שהבא
בת  וחצי שפחה חצי שהמקדש (הט"ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי 98)חורין
מותר  עברי (שעבד שבה השפחה בחצי גם לו מותרת היא
גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי מצד עליו שאסורה
יהושע' 'פני ועי' י), (פ"א, בכריתות להרמב"ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי כי

ה"ט, פ"ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי, התקדש לאשה
בן  הוא שהרי לכולו, ראויה היא ששם לחלק, יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי תהי כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק מחמת לכולו ראויה אינה הרי שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ"ד, עבדים הל' רבינו דברי והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ - LcwL ¯BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a¯‰ ¯kzLpL101ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ -103‰Ê ¯·„a ÔÈ·MÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח הוא הרי דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע ואינו שעושה  השיכור
הי"ח). פכ"ט, כשוטה 103)מכירה הוא והרי שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע באמת אם היטב חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי לוט, של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
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לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב:). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי הואיל
וראה  בגט. מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡ - «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87- Ï‡¯OÈ ˙a eLcwL „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

- BBˆ¯a ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ el‡ È¯‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח, קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב, (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר

חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי  למד כה) סי' (וישלח ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק:
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב. ל, בבכורות וכן ב. מז, יבמות

"אע"פ  - יא) ז, (יהושע ישראל" "חטא הפסוק: על מד.)
כותב: תימן' ב'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב שלא מזרע בין ברצונו בין
הרי  ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי' ליבמות אוצה"ג רס"ג כהן 90)בתשובת דוד רבי
שכוונתו  רבינו דברי מבאר א', חדר ט' בית בתשובותיו
יכשילה  כי עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט "וצריכה שהוסיף: וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈ¯BÁ91ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ e¯Ób - ‰¯¯ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,¯¯ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜95‰¯¯ÁzLpL ¯Á‡ dLc˜Â ¯Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי 92)מהם אינו שבה שפחה חצי שהרי

כאומר  הוא הרי כן, ואם הט"ו. לעיל כמבואר לקידושין,
לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי מקודשת חצייך לאשה
כי  אשה, חצי ממקדש עדיף זה דין כי ויתכן ה"ט), (פ"ג
מה  כל כי בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי שהיה
מד, אהע"ז הב"ח וכביאור מג. (גיטין ספק קידושי

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח. לעיל כמבואר
קידושי  המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק קידושי
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי ודאי

לפני 96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי
בה  חלו וממילא אשה, חצי למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי ראשון קידושי בה חלו אולי או שני. קידושי
(ב"ח  שני קידושי בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי משנה' ו'מרכבת

שם). ב

.ÊÈ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
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È¯·Ú98ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט, (ויקרא אשם להביא חייב עליה שהבא
בת  וחצי שפחה חצי שהמקדש (הט"ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי 98)חורין
מותר  עברי (שעבד שבה השפחה בחצי גם לו מותרת היא
גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי מצד עליו שאסורה
יהושע' 'פני ועי' י), (פ"א, בכריתות להרמב"ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי כי

ה"ט, פ"ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי, התקדש לאשה
בן  הוא שהרי לכולו, ראויה היא ששם לחלק, יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי תהי כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק מחמת לכולו ראויה אינה הרי שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ"ד, עבדים הל' רבינו דברי והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ - LcwL ¯BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a¯‰ ¯kzLpL101ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ -103‰Ê ¯·„a ÔÈ·MÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח הוא הרי דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע ואינו שעושה  השיכור
הי"ח). פכ"ט, כשוטה 103)מכירה הוא והרי שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע באמת אם היטב חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי לוט, של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
˙BÁt ‰ÂML Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÏÎa B‡ ÏÎ‡a dLcƒ̃¿»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈∆»∆»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»≈
‡‰ .¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰Ê ¯·„ ‡nL ;˜ÙqÓƒ»≈∆»»»∆»∆¿»¿»«≈»
d˙B‡a ‰È‰ Ì‡ :ÛÒk ‰ÂLa Lc˜Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«≈¿»∆∆∆ƒ»»¿»
Ì‡Â ,È‡cÂ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰È„n‰«¿ƒ»»∆¿»¬≈≈ƒ≈««¿ƒ

˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL BÈ‡106‰‡¯È . ≈»∆¿»¬≈≈ƒ≈»≈≈»∆
Ìi˜˙Ó BÈ‡L ˜¯Èa B‡ ÏÈL·˙a Lc˜ Ì‡L ,ÈÏ107 ƒ∆ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ…»»∆¿»¿«»
ÚÈbÓ BÈ‡ ‰Ê ¯·„ È¯‰L ;ÏÏk ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆¿»∆¬≈»»∆≈«ƒ«
‰ÂL ‡‰È ‡ÏÂ ,„·‡ÈÂ „ÒtiL „Ú ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈«∆ƒ»≈¿…«¿…¿≈»∆
.ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯Â ,‰Ê ‡e‰ ÌÚË ÏL ¯·„Â .‰Ëe¯t¿»¿»»∆««∆¿»ƒ¿…»»
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שעורה 105) חצי משקל פרוטה, ושיעור א. מו, קידושין
וכן  מ"א, פ"א קידושין למשנה בפירושו (רבינו צרוף מכסף
וכן  הי"ב, פ"א עירובין הל' ועי' כו, סי' אהע"ז בשו"ע

ס"ו). רצד סי' יו"ד בה 106)בשו"ע ותופסים יב. קידושין
לאחר, להנשא רוצה אם משניהם גט וצריכה שני, קידושי
לקיימה  רוצה הראשון והמקדש לאחר, נתקדשה לא אם וכן
ודאי  קידושי מקודשת שתהא כדי אחרים, קידושין צריכה -

לא). סי' אהע"ז וב'טור' יב. לקידושין זמן 107)(רש"י
במלח  או בחומץ כיבוש ע"י להתקיים יכול ואם מרובה.
פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע הוא וראוי בהם, וכיוצא
כסףֿמשנה  פד, שורש (מהרי"ק ספק קידושי אלו הרי -

ומעשהֿרוקח).

.ÎÈzL LcwL B‡ ,‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»¿»ƒ¿»∆ƒ≈¿≈
˙BBÏ·Ò ÁÏML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ëe¯Ùa ÌÈL108¯Á‡Ï »ƒƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿¿««

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LcwL ÔË˜ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔkÓƒ≈≈»¿À∆∆¿≈»»∆ƒ≈««ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï ˙BBÏ·Ò ÁÏML∆»«ƒ¿¿««∆ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
ÔÈLec˜ eÈ‰L ,ÔÁÏL ÌÈBL‡¯‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒƒ

ÔÈÏeÒt109. ¿ƒ

(108- סבלונות לארוסתו, לשלוח ארוס שדרך מתנות,
ליד  זה מיד אותו שנושאים המשא, נושא והוא סבל מלשון
ובבבאֿבתרא  מ"ו, פ"ב קידושין למשנה, בפירושו (רבינו זה
משאות" "וישא משא: בלשון מתנה ומצאנו מ"ה) פ"ט
קידושין  יו"ט', ('תוספות מתנות ויתן - לד) מג, (בראשית

שאין 109)שם). יודע אדם אומרים: ואין ב. נ, קידושין
לשם  שהגדיל לאחר הסבלונות ושלח כלום, קטן קידושי

שלהם. הראשונים הקידושין מחמת - אלא קידושין,

.‡ÎCÈ¯ˆ BÈ‡ ,¯ËLa B‡ ÛÒÎa ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
˜¯ÊÏ ‰˙ˆ¯L ÔÂÈk ‡l‡ ;d„È CB˙Ï ÔÈLecw‰ ÔziL∆ƒ≈«ƒƒ¿»»∆»≈»∆»¿»ƒ¿…

Ô˜¯Êe ,‰ÈLec˜ dÏ110CB˙Ï ÔÈa d„È CB˙Ï ÔÈa - »ƒ∆»¿»»≈¿»»≈¿
lL ‰„O CB˙Ï B‡ d¯ˆÁ CB˙Ï B‡ ,d˜ÈÁÈ¯‰ - d ≈»¿¬≈»¿»∆∆»¬≈

˙Lc˜Ó BÊ111CÈ¯ˆ ,ÏÚa‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ¿À∆∆»¿»∆∆ƒ¿«««»ƒ
d˜ÈÁ CB˙Ï B‡ d„È CB˙Ï ÔziL112˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ∆ƒ≈¿»»¿≈»»¿»∆∆

Ô‰ÈL ÏL ‡È‰L ˙eL¯a113‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ƒ¿∆ƒ∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ d˜ÈÁÏ B‡ d„ÈÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ,dzÚcÓƒ«¿»¿…ƒƒ¿»»¿≈»¬≈¿À∆∆

˜ÙÒ ÈLec˜114ÏÚ ÔÈLec˜ Áp‰ :BÏ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ≈»≈«¬ƒ»¿»««ƒƒ«
el‡ È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL ÌB˜n‰ B˙B‡Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿«»∆¿≈∆¬≈≈

˜ÙÒ ÈLec˜115. ƒ≈»≈

אם 110) אבל הקידושין, לה שיזרוק שהסכימה משמע
שהרי  מקודשת, אינה - וזרקם שינה והוא בידי, תנם אמרה
מחוקק' 'חלקת וראה ל'. סי' אהע"ז (ב"ח מרצונה אינה
רבינו: בדברי אחרת נוסחה כאן הביא רוקח' ו'מעשה שם).
אבל  בהסכמתה. צורך אין זה ולפי לזרוק", שרצה "כיון

זו. נוסחא לפי מגומגם הלשון בגיטין 111)עצם היא כן
לענין  "כן אמרו: עח. דף ושם גירושין. לענין א עז,
בגירושין  כמו חצרה בצד שתעמוד צורך ואין קידושין".
וזכין  לה, הן זכות הקידושין כי ה"ב) פ"ה גרושין הל' (ראה

(מגידֿמשנה). בפניו שלא אפילו א.112)לאדם עז, שם
בחצר.113) שותפים "בעי 114)ששניהם ב: ח, קידושין

אע"פ  כי תיקו". - מהו שניהם של (אבן) סלע ביבי, רב
של  בחצר לזה מזה קונים אין וממכר שבמקח היא שהלכה
אבל  פ"ד, מכירה ובהל' ב פד, בבבאֿבתרא כמבואר שניהם,

לחו  יש יש בקידושין שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא ש
(מגידֿמשנה). בה חלק וראה 115)לה שם. קידושין

ה"ד. למעלה

.·ÎÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰116˙eL¯a B‡ »¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿
Ì‰ÈL ÏL BÈ‡L117BÏ ·B¯˜ :‰ÈLec˜ dÏ ˜¯ÊÂ , ∆≈∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»»

;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆»»¬≈¿À∆∆
˜ÙÒ BÏ ·B¯˜ ˜ÙÒ eÈ‰L B‡ ,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ∆¡»«∆¡»∆»»≈»»≈

d„ÈÏ eÚÈbiL Ì„˜ e„·‡Â ,dÏ ·B¯˜118BÊ È¯‰ - »»¿»¿…∆∆«ƒ¿»»¬≈
Ïk ?dÏ ·B¯˜Â BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó ˜ÙÒ»≈¿À∆∆≈«»¿»»…

Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰L119- ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â , ∆»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿»
‡e‰Â ,Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ .BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ¿…»¿
¯ÓLÏ ÔÈÏBÎÈ Ô‰ÈL .dÏ ·B¯˜ e‰Ê - ÏBÎÈ BÈ‡≈»∆»»¿≈∆¿ƒƒ¿…
‰Ê - Ô˙B‡ ¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰ÈL B‡ ,Ô˙B‡»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…»∆

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ‡e‰120. ∆¡»«∆¡»

לו 116) שיקנו חכמים תיקנו לא הרבים שברשות אףֿעלֿפי
כאן  - ה"ט) ואבידה גזילה מהל' (פי"ז אמות ארבע לאדם
הם  ואפילו אותם, לשמור שיכולה מטעם קידושיה לה נקנים
ועי' יוחנן). רבי לדעת שם, (גיטין אמה מאה ממנה רחוקים

ולחםֿמשנה. אחר.117)כסףֿמשנה לאדם השייכות
קרבתם.118) מצב את לברר אפשר ואפילו 119)ואי

למעלה. שכתוב כמו אמה, מאה ב.120)רחוק עח, גיטין
"ויצאה  שנאמר קידושין, לענין והואֿהדין גירושין, לענין

(שם). ליציאה הויה השווה והיתה"

ה'תש"פ  אלול כ"ט שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בטובת 1) בהקדש, הנאה, באיסורי קידושין דיני בו נתבארו

מתנה  בהנאת במלוה, בפקדון, ואבדה, ובגנבה בגזל הנאה,
ברצונה, מאחרים שקיבל או בפקודתה, לאחרים שנתן
מעות. מתן לאחר שתיקה להחזיר, מנת על במתנה במשכון,

.‡ıÓÁ ÔB‚k ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·„a Lc˜Ó‰«¿«≈¿»»∆»«¬»»¿»≈
·ÏÁa ¯Oa B‡ ÁÒÙa2È¯eq‡ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆«»»¿»»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰‡‰3‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¬»»≈»¿À∆∆«¬ƒ»»»«¬»»
ıÓÁ ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ4‰Úa¯‡ ÌBiÓ ˙ÈML ‰ÚLa ƒƒ¿≈∆¿»≈¿»»ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ5.˙Lc˜Ó dÈ‡ - »»≈»¿À∆∆

בחלב.2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי
כלום. לה נתן שלא נמצא גמור 4)קידושיו, חמץ היינו

פי  על אף מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן בהנאה שאסור
שאינו  חמץ אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה

קידושין. קידושיו מדרבנן, אלא שמן 5)אסור בניסן.
ביום. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ אין התורה

.·- ÂÈÓ„a Lc˜Â ‰‡‰a ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯ÎÓe ¯·Ú»«»«»»»»«¬»»¿ƒ≈¿»»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆≈¬«»ƒ«»
ÈÓcL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÈÓ„a Lc˜ Ì‡L∆ƒƒ≈¿»∆»≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆¿≈
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.‰BÓk ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¬ƒ«¬»»»»
dÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ‚Ú L¯Ùa Lc˜Ó‰«¿«≈¿∆∆∆¿≈¬«»ƒ«»≈»
¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ Ïk‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆«…≈¬«»ƒ«»»
.Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰‡‰a«¬»»∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

Ï˜Òp‰ ¯BL L¯Ùa Lc˜Ó‰ Ï·‡6.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¬»«¿«≈¿∆∆«ƒ¿»¬≈¿À∆∆
BÈ‡ BL¯t - ‰‡‰a ¯eÒ‡ Ï˜Òp‰ ¯BML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»»«¬»»ƒ¿≈

.¯BM‰ Èa‚Ï ·eLÁ ¯·„ BÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»∆≈»»»¿«≈«

אסור 6) דינו ומשנגמר להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה.

.‚a Lc˜Ó‰B‡ ‰n„‡ ‰¯t ¯Ù‡a B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ù «¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆»»¬À»
.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰c ÈÓ Ô˙BOÚÏ Ô‡ÏnL ÌÈÓa¿«ƒ∆ƒ¿»«¬»≈ƒ»¬≈¿À∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÏL Lc˜‰a Lc˜Ó‰7‚‚BLa8BÊ È¯‰ - «¿«≈¿∆¿≈∆∆∆««ƒ¿≈¬≈
˙Lc˜Ó9‡È·ÈÂ ,Lc˜‰Ï LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÈ ‡e‰Â , ¿À∆∆¿¿«≈∆∆»…∆¿∆¿≈¿»ƒ

‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â .‰‚‚La ÏÚBÓ Ïk ÔÈ„k ,BÓL‡¬»¿ƒ»≈ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - „ÈÊÓa10. ¿≈ƒ≈»¿À∆∆

הבית.7) תיקון לצרכי המקדש בית לגזבר הניתן כסף
הקדש.8) של שהוא בו ידע מעילתו 9)שלא ידי על כי

לחולין. הכסף ויצא קדושתו הקדש 10)נתחללה אין כי
מעילה. בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל

.„ÈL ¯OÚÓa dLc˜11- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , ƒ¿»¿«¬≈≈ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÂÈˆÙÁ ¯‡L Ba ˙BOÚÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿ƒ∆≈«¬¿»¬»»

.‡e‰ ÈÈÏ :¯OÚna ¯Ó‡pL ,ÏlÁ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈∆∆¡«¿«¬≈«»

בירושלים 11) הנאכל מהתבואה, העשירי החלק הוא
-בקדושה.

.‰B˜ÏÁa LcwL Ô‰k12ÌÈL„˜ ÈL„wÓ13B‡ …≈∆ƒ≈¿∆¿ƒ»¿≈»»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ14e¯z‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ƒ»»ƒ«ƒ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆…À¿

„·Ïa ‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡15‰Óe¯˙a LcwL Ô‰k Ï·‡ . ∆»«¬ƒ»ƒ¿«¬»…≈∆ƒ≈ƒ¿»
‰ÏB„‚16ÌÈ¯ek··e ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e17ÈÂÏ ÔÎÂ , ¿»ƒ¿««¬≈¿ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓa LcwL18¯OÚÓa LcwL Ï‡¯OÈÂ , ∆ƒ≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈¿«¿«
ÈÚ19˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -20. »ƒ¬≈¿À∆∆

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק קרבנות כגון
קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי

(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי ממונו הם
לאכילה. בהם זכה הקב"ה) מחמישים 16)של אחד

לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע) (לאדם
מריחת  אחרי ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת
הלוי  מידי לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי,
ואינה  קיבל, [=הלוי] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש

ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף הניתנים
בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל

בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני ממעשר
מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני.
וממונו.20)שני. המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓ¯e‰ ‡lL22eÓ¯e‰L BÓk Ì‰ È¯‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿

BÏ eÏÙpL Ï‡¯OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏ·Ë25Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ
LÈ¯Ù‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È¯‰ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈

pL ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙kBn‡ È·‡Ó ‰M¯Èa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡¯ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ Ô¯ÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈
BÏ ÔÈe‡¯29LÈ¯Ù‰L ‰Óe¯˙a LcwL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ

B¯bÓ30d¯ÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»
Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙·BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈

‰ˆ¯iL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני. ללוי בעליהן 22)לכהן, ידי על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי מתנותיה ממנה הופרשו
מורכבת. מלה טבֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,

אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי
וימכרן  יפרישן זה יורש ואף לעצמו, ולקיימן להפרישן

(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי
שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף בירושה לו נפל שלא

לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי
לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט דבר

אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰·‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35¯·„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»

Le‡Èa36dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¿≈¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

כורחו.34) בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ דמי שנתן
לא 35) אם כי הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי

בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי ידעו
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה על 36)הרי ואף

שהגיע  מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה פי
וקנאתו  רשות ושינוי יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ

הבעל. אותה קנה וממילא האשה,

.Á‡ˆBiÎÂ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk BÏ Á˜ÏÂ B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈¬≈¿»«¿ƒ…∆¿«≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ‡·e ,‰M‡ Ba Lc˜Â Ô‰a»∆¿ƒ≈ƒ»»««««ƒ««ƒ
‰nÓ ·BË ‡e‰L ,‰Ê ¯·c dÏ z˙ ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯Ó‡L∆»«»»…»«»»»»∆∆ƒ«
‰Ê ¯·c BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - ?dÏ z˙pM∆»«»»≈»¿À∆∆∆…»«»»∆
ÔBÓÓa Lc˜Â ÏÈ‡B‰Â ,BnÚ Lia˙‰Ï ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿»
.˙Lc˜Ó dÈ‡Â ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL B¯·Á¬≈∆…ƒ««¬≈¬≈∆»≈¿≈»¿À∆∆
ÔB‚k ,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡L ¯·„a dLc˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»∆≈««««ƒ«¿ƒ»»¿

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊB‚‡ B‡ ‰¯Óz37. ¿»»¡¬≈¿À∆∆ƒ»≈

הבית.37) בעל הקפיד זאת בכל שמא כי

.ËB¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰¯BÁÒ ‰˙È‰38‡lL d˜ÏÁÂ , »¿»¿»≈≈¬≈¿¬»»∆…
˙ÓeL ‰ÎÈ¯ˆe ÏÈ‡B‰ - B˜ÏÁa Lc˜Â ,B¯·Á ˙ÚcÓƒ««¬≈¿ƒ≈¿∆¿ƒ¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa39‰Ó BÓˆÚÏ ÏËB ‰Ê ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ , ≈ƒ≈»¿À∆∆∆≈∆≈¿«¿«
ÁÈpÈÂ ‰ˆ¯iM40‰ˆ¯iM ‰Ó41. ∆ƒ¿∆¿«ƒ««∆ƒ¿∆
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קלה zeyi` zekld - miyp xtq - lel` h"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.‰BÓk ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¬ƒ«¬»»»»
dÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ‚Ú L¯Ùa Lc˜Ó‰«¿«≈¿∆∆∆¿≈¬«»ƒ«»≈»
¯eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ Ïk‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆«…≈¬«»ƒ«»»
.Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰‡‰a«¬»»∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

Ï˜Òp‰ ¯BL L¯Ùa Lc˜Ó‰ Ï·‡6.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¬»«¿«≈¿∆∆«ƒ¿»¬≈¿À∆∆
BÈ‡ BL¯t - ‰‡‰a ¯eÒ‡ Ï˜Òp‰ ¯BML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»»«¬»»ƒ¿≈

.¯BM‰ Èa‚Ï ·eLÁ ¯·„ BÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»∆≈»»»¿«≈«

אסור 6) דינו ומשנגמר להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה.

.‚a Lc˜Ó‰B‡ ‰n„‡ ‰¯t ¯Ù‡a B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ù «¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆»»¬À»
.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰c ÈÓ Ô˙BOÚÏ Ô‡ÏnL ÌÈÓa¿«ƒ∆ƒ¿»«¬»≈ƒ»¬≈¿À∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÏL Lc˜‰a Lc˜Ó‰7‚‚BLa8BÊ È¯‰ - «¿«≈¿∆¿≈∆∆∆««ƒ¿≈¬≈
˙Lc˜Ó9‡È·ÈÂ ,Lc˜‰Ï LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÈ ‡e‰Â , ¿À∆∆¿¿«≈∆∆»…∆¿∆¿≈¿»ƒ

‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â .‰‚‚La ÏÚBÓ Ïk ÔÈ„k ,BÓL‡¬»¿ƒ»≈ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - „ÈÊÓa10. ¿≈ƒ≈»¿À∆∆

הבית.7) תיקון לצרכי המקדש בית לגזבר הניתן כסף
הקדש.8) של שהוא בו ידע מעילתו 9)שלא ידי על כי

לחולין. הכסף ויצא קדושתו הקדש 10)נתחללה אין כי
מעילה. בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל

.„ÈL ¯OÚÓa dLc˜11- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , ƒ¿»¿«¬≈≈ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÂÈˆÙÁ ¯‡L Ba ˙BOÚÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿ƒ∆≈«¬¿»¬»»

.‡e‰ ÈÈÏ :¯OÚna ¯Ó‡pL ,ÏlÁ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈∆∆¡«¿«¬≈«»

בירושלים 11) הנאכל מהתבואה, העשירי החלק הוא
-בקדושה.

.‰B˜ÏÁa LcwL Ô‰k12ÌÈL„˜ ÈL„wÓ13B‡ …≈∆ƒ≈¿∆¿ƒ»¿≈»»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ14e¯z‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ƒ»»ƒ«ƒ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆…À¿

„·Ïa ‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡15‰Óe¯˙a LcwL Ô‰k Ï·‡ . ∆»«¬ƒ»ƒ¿«¬»…≈∆ƒ≈ƒ¿»
‰ÏB„‚16ÌÈ¯ek··e ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e17ÈÂÏ ÔÎÂ , ¿»ƒ¿««¬≈¿ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓa LcwL18¯OÚÓa LcwL Ï‡¯OÈÂ , ∆ƒ≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈¿«¿«
ÈÚ19˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -20. »ƒ¬≈¿À∆∆

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק קרבנות כגון
קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי

(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי ממונו הם
לאכילה. בהם זכה הקב"ה) מחמישים 16)של אחד

לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע) (לאדם
מריחת  אחרי ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת
הלוי  מידי לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי,
ואינה  קיבל, [=הלוי] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש

ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף הניתנים
בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל

בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני ממעשר
מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני.
וממונו.20)שני. המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓ¯e‰ ‡lL22eÓ¯e‰L BÓk Ì‰ È¯‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿

BÏ eÏÙpL Ï‡¯OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏ·Ë25Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ
LÈ¯Ù‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È¯‰ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈

pL ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙kBn‡ È·‡Ó ‰M¯Èa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡¯ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ Ô¯ÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈
BÏ ÔÈe‡¯29LÈ¯Ù‰L ‰Óe¯˙a LcwL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ

B¯bÓ30d¯ÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»
Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙·BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈

‰ˆ¯iL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני. ללוי בעליהן 22)לכהן, ידי על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי מתנותיה ממנה הופרשו
מורכבת. מלה טבֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,

אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי
וימכרן  יפרישן זה יורש ואף לעצמו, ולקיימן להפרישן

(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי
שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף בירושה לו נפל שלא

לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי
לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט דבר

אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰·‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35¯·„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»

Le‡Èa36dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¿≈¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

כורחו.34) בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ דמי שנתן
לא 35) אם כי הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי

בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי ידעו
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה על 36)הרי ואף

שהגיע  מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה פי
וקנאתו  רשות ושינוי יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ

הבעל. אותה קנה וממילא האשה,

.Á‡ˆBiÎÂ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk BÏ Á˜ÏÂ B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈¬≈¿»«¿ƒ…∆¿«≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ‡·e ,‰M‡ Ba Lc˜Â Ô‰a»∆¿ƒ≈ƒ»»««««ƒ««ƒ
‰nÓ ·BË ‡e‰L ,‰Ê ¯·c dÏ z˙ ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯Ó‡L∆»«»»…»«»»»»∆∆ƒ«
‰Ê ¯·c BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙Lc˜Ó dÈ‡ - ?dÏ z˙pM∆»«»»≈»¿À∆∆∆…»«»»∆
ÔBÓÓa Lc˜Â ÏÈ‡B‰Â ,BnÚ Lia˙‰Ï ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿»
.˙Lc˜Ó dÈ‡Â ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL B¯·Á¬≈∆…ƒ««¬≈¬≈∆»≈¿≈»¿À∆∆
ÔB‚k ,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡L ¯·„a dLc˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»∆≈««««ƒ«¿ƒ»»¿

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊB‚‡ B‡ ‰¯Óz37. ¿»»¡¬≈¿À∆∆ƒ»≈

הבית.37) בעל הקפיד זאת בכל שמא כי

.ËB¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰¯BÁÒ ‰˙È‰38‡lL d˜ÏÁÂ , »¿»¿»≈≈¬≈¿¬»»∆…
˙ÓeL ‰ÎÈ¯ˆe ÏÈ‡B‰ - B˜ÏÁa Lc˜Â ,B¯·Á ˙ÚcÓƒ««¬≈¿ƒ≈¿∆¿ƒ¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa39‰Ó BÓˆÚÏ ÏËB ‰Ê ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ , ≈ƒ≈»¿À∆∆∆≈∆≈¿«¿«
ÁÈpÈÂ ‰ˆ¯iM40‰ˆ¯iM ‰Ó41. ∆ƒ¿∆¿«ƒ««∆ƒ¿∆
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הדיוטות 39)בשותפות.38) הם ואפילו שלושה "של
בשומא". ויודעים נאמנים שיהו חברו.40)ובלבד לשותף

לפחות 41) לחלקו שמגיע פרוטות שתי שווה לה נתן ואפילו
בכל  להתקדש שרצונה לפי מקודשת, אינה - פרוטה שוה
במה  לי "התקדשי לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום

בו". לי שיש

.È¯ÊÁÂ ,dÒÓÁ B‡ ‰pnÓ ·b B‡ ‰M‡‰ ˙‡ ÏÊb»«∆»ƒ»»«ƒ∆»¬»»¿»«
È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,dlL ÒÓÁ·e ‰·b·e ÏÊba dLc˜Â¿ƒ¿»«»≈«¿≈»∆»»∆»¿»«»¬≈

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa Ì„˜ Ì‡ - Ba ˙Lc˜Ó z‡42‰ÏËÂ , «¿¿À∆∆ƒ»«≈≈∆ƒƒ¿»¿»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ43d˙B‡ CcL ‡Ï Ì‡Â ; ¿»¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈»

ÌÏBÚÓ44el‡ ÌÈ¯·c dÏ Ô˙pLk ‰˜˙ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈»««ƒ∆»¿»¿∆»«»¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÔÈLec˜ ˙¯B˙a45Ô‰ :‰¯Ó‡ Ì‡Â ;46 ¿«ƒƒ≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»≈

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆

היו 42) ואפילו נישואיו. להצעת להסכים וריצוי שידול דברי
ממנה. שגזל לפני סימן 43)אלה ושתקה שנטלתו מתוך

קידושין. לשם וקבלתו לו לפני 44)שמחלה אפילו
קידושין.45)הגזילה. לשם ולא לקחה, שלה בשעת 46)כי

הקידושין.

.‡ÈÔB„wt ÈÒk :dÏ ¯Ó‡Â ,ÔB„wt dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ»¿»«»ƒ¿ƒƒ»
Ì‡ - Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê∆¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ
BÊ È¯‰ - ‰˜˙LÂ ezÏËe ,ezÏËpL Ì„˜ dÏ ¯Ó‡»«»…∆∆¿»«¿»«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó47¯Ó‡ ÔB„wt ˙¯B˙a ezÏËpL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒ««∆¿»«¿«ƒ»»«
,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ‰˜˙LÂ ,Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ»¬≈«¿¿À∆∆¿»¿»≈∆¿

˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙L ÏkL48; ∆»¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
BÊ È¯‰ - ‰ÏËpL ¯Á‡ 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈««∆»¿»¬≈

˙Lc˜Ó49. ¿À∆∆

הפיקדון 47) קבלת כי שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם כלום 48)הייתה לה איכפת לא כי

פיקדון. לשם רק קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו,
לי 49) התקדשי כאומר זה הרי קיים, והפיקדון הואיל

שמקודשת. - בידך לי שיש בפיקדון

.·ÈdÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ dÏ ‰È‰L ·BÁ dÏ ¯ÈÊÁ‰50 ∆¡ƒ»∆»»»∆¿¿»«»
'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'51ezÏËe ,epÏhzL Ì„˜ ¬≈«¿¿À∆∆…∆∆ƒ¿∆¿»«

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :‰˜˙LÂ52BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ»»≈≈∆ƒƒ¬≈
˙Lc˜Ó53„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - CcL ‡Ï Ì‡Â , ¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈≈»¿À∆∆«

dlL ·BÁ‰ ‰ÏËpL ¯Á‡ dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .'Ô‰' ¯Ó‡zL∆…«≈¿ƒ»«»««∆»¿»«∆»
dÈ‡ ,'Ô‰' ‰¯Ó‡ elÙ‡ - 'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰'¬≈«¿¿À∆∆¬ƒ»¿»≈≈»

˙Lc˜Ó54‡l‡ ,ÌeÏk epnÓ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ; ¿À∆∆∆¬≈…ƒƒ«¿»»ƒ∆¿∆»
dÈ‡Â ,‰ÏËpL ‰ÚMÓ B·BÁ Ú¯Ù ¯·Îe ,‰ÏË dlL∆»»¿»¿»ƒ¿«ƒ»»∆»¿»¿≈»

˙¯Á‡ ÌÚt ·BÁa BÚ·˙Ïe ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ55. ¿»«¬…¿»¿««««∆∆

החוב.50) החזרת תהיה 51)בשעת וגם שתתקדש ודעתו
זה. בכסף לו.52)נפרעת לשם 53)ונתרצית קבלתו כי

לו. מחלה החוב ואת בתורת 54)קידושין לומר: יכולה כי
אודות  בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי פירעון
ואמר  לפרוע, זמנו והגיע כסף לה חייב שהוא אלא הפירעון,
אף  מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף לי מקודשת את הרי

לקידושין  לא כן אחרי תאמר ואפילו שידך, שלא פי על
נאמנת. אינה קבלתי, חובי לפירעון אלא נתכוונתי

קידושין.55) לשם כלום לה נתן שלא נמצא

.‚ÈdÈ‡ - ¯ËLa ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»≈»
,¯Èc ·BÁ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«¿∆»»∆¿»ƒ»
C„Èa ÈÏ LiL ¯Èca ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»≈

‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ -56, ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»
Ìi˜ ¯·c ÌeL Ô‡k ÔÈ‡Â57¯·kL ,‰zÚÓ Ba ˙B‰Ï ¿≈»»»«»≈»≈«»∆¿»

¯È„ B˙B‡ ‰‡ÈˆB‰58B˙‡‰ ‰¯·ÚÂ59. ƒ»ƒ»¿»¿»¬»»

חייב 56) ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל מצוייה שתהא להעמידה

עינינו.57) מול הרי 58)הנמצא בידה עדיין המעות ואפילו
הוציאתן. כבר כאילו מקניין 59)הן נלמדים כסף וקידושי

הרי  ממני" קח השדה כסף "נתתי בו: שנאמר עפרון שדה
השטר  לה החזיר ואפילו הכסף. ליתן צריך הקניין שבשעת
שעיקר  מפני מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב]

המלווה. כסף על דעתה

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰60dLc˜Â , »»∆¿»ƒ¿»«««¿¿ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBkLn‰ dÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰ÂÏn‰ d˙B‡a¿»«ƒ¿»¿∆¡ƒ»««¿¬≈

zÚÓ ÔBkLna ˙È‰ ‡È‰ È¯‰L ;˙Lc˜ÓÈ¯‰Â ,‰ ¿À∆∆∆¬≈ƒ∆¡≈««¿≈«»«¬≈
.d„ÈÏ ‰‡‰ ÚÈb‰ƒƒ«¬»»¿»»

בשעת 60) שלא בין ההלוואה, בשעת שמשכנה בין
ומשכנה  מעותיו תבע הפירעון זמן כשהגיע אלא ההלוואה,

דין. בית ידי על

.ÂË?„ˆÈk .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÂÏÓ ˙‡‰a Lc˜Ó‰«¿«≈«¬»«ƒ¿»¬≈¿À∆∆≈«
‰zÚ d˙B‡ ‰ÂÏ‰L ÔB‚k61:dÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿∆ƒ¿»»«»»«ƒ¿»«»

ÁÈÂ¯‡L ÔÓÊ ˙‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰62‰ÂÏÓa CÏ ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»«¿«∆«¿ƒ«»¿ƒ¿»
„Ú CnÓ dÚ·Bz ÈÈ‡Â ,ÌBÈ CÎÂ Ck C„Èa ‰È‰zL ,BÊ∆ƒ¿∆¿»≈»¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈«
‰‡‰ dÏ LÈ È¯‰L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÔÓÊ¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆∆¬≈≈»¬»»
.Ú·wL ÔÓÊ ÛBÒ „Ú BÊ ‰ÂÏÓa LnzL‰Ï ‰zÚÓ≈«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»«¿«∆»«

˙Èa¯k ‡È‰L ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â63eL¯Ùe . ¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ≈¿
ÔÚÓLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰ÂÏÓ ˙‡‰a È˙Ba¯64. «««¬»«ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿»¿»

הקידושין.61) שאאריך).62)בשעת (כלומר שארחיב
זו 63) אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

נתחייב  אשה כשנושא שהרי "כריבית", אלא גמורה ריבית
היא  והרי גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה
מגעת  וההנאה הואיל סובר, המאירי והרב ריבית. הערמת

גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה
לה  שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי"ף] אלפסי
לי  התקדשי לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע מכבר,
יום  עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה
עכשיו  לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה רבינו אולם פלוני.
אינה  הפירעון זמן הרווחת כי להתקדש יכולה אינה כסף, כל
מקודשת. שאינה אמרנו שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה

.ÊË‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡·BÁ·e BÊ ‰Ëe¯Ùa ÈÏ ˙Lc˜Ó z »«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»¿
:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿≈¬≈¿À∆∆¿≈ƒ»«»
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BÊ È¯‰ - BÊ ‰Ëe¯Ù·e CÏˆ‡ ÈÏ LiL ‰ÂÏÓa¿ƒ¿»∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿»¬≈
˙L„˜Ó65. ¿À∆∆

אין 65) הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף
בשעת  פרוטה לה ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב זה
מעשה  בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין

הקידושין.

.ÊÈ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯Á‡ „Èa ·BÁ BÏ ‰È‰»»¿«¬≈ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
ÌzLÏL „ÓÚÓa ‰Ê „Èa ÈÏ LiL ·BÁa ÈÏ66BÊ È¯‰ - ƒ«∆≈ƒ¿«∆¿«¬«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó67. ¿À∆∆

המתקדשת.66) (3 המקדש (2 הלווה היא 67)1) ההלכה
למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל

נוספת. הקנאה כל ללא

.ÁÈ‰Ï‡La B‡ d„Èa BÏ LiL ÔB„wta dLc˜68 ƒ¿»«ƒ»∆≈¿»»ƒ¿≈»
B‡ ‰Ëe¯t ‰Ï‡M‰Â ÔB„wt‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏÈ‡L‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ»»«ƒ»¿«¿≈»¿»

d˙eL¯a Ìi˜ Ô‰Ó „Á‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL69BÊ È¯‰ - »∆¿»¿∆»≈∆«»ƒ¿»¬≈
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

אלא 68) להוצאה, ניתנים שאינם וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם אם 69)חוזרים כי אבד, או נגנב שלא

מקודשת. ואינה "מלווה" כמו זה הרי אבד

.ËÈ¯a„‡L ¯ÎOa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ»»∆¬«≈
CÈÏÚ70ÔBËÏMÏ71ÁÈp‰Â ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ ¯a„Â , »«ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»∆»«ƒ¿¿ƒƒ«

dÚ·˙ ‡ÏÂ ÔBËÏM‰72Ô˙ Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «ƒ¿¿…¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ»«
È¯‰ ÂÈ¯·cÓ dÏ ‰‡aL ‰‡‰‰L ;BlMÓ ‰Ëe¯t dÏ»¿»ƒ∆∆«¬»»∆»»»ƒ¿»»¬≈
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

למשפט.72)מושל.71)לטובתך.70)

.ÎCnÚ ‰OÚ‡L BÊ ‰Î‡ÏÓa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰73, ¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»»∆∆¡∆ƒ»
‰Ëe¯t dÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰OÚÂ¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ≈»«»¿»
‰lÁzÓ ÏÚBt‰ da ‰kÊÈ ˙e¯ÈÎO‰L ÈÙÏ ;BlMÓƒ∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆»«≈ƒ¿ƒ»
‰ÎBÊ ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ‰OÚiL ÔÓÊ Ïk ,ÛBÒ „ÚÂ¿«»¿«∆«¬∆ƒ¿»ƒ«¿»»∆
,dÏˆ‡ ‰ÂÏÓ Blk ¯ÎO‰ ‡ˆÓÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»ƒ«»»¿ƒ¿»«»»Àƒ¿»∆¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

ממנו 73) לי עשה לו: ואמרה זהב לו שנתנה וכגון למענך,
וטבעות. נזמים

.‡Î‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,Ô˙Â ,CÏ È‡ Lc˜˙‡Â¿∆¿«≈¬ƒ»¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CÈt ÏÚ Èz˙pL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆»«ƒ«ƒ¬≈
È¯‰ - ÌeÏk dÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…ƒƒ«»¿¬≈
Ì‡ ÔÎÂ .dÏÏ‚a ÈBÏt ‰‰Â ,‰OÚpL dBˆ¯a ˙È‰∆¡≈ƒ¿»∆«¬»¿∆¡»¿ƒƒ¿»»¿≈ƒ

BÏ ‰¯Ó‡Ô˙Â ,BÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz : »¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»¿∆¿«≈¿»«
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,BÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CBˆ¯a ÈzÏawL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

.·ÎÈLc˜˙‰Â ‰zÓa ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :dÏ ¯Ó‡»«»≈»ƒ»∆¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ

z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿
BÊ È¯‰ - ÈÏÏ‚a CÈÏ ‰‡a‰ BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ«¬»»«»»ƒƒ¿»ƒ¬≈
.ÌeÏk Lc˜Ó‰ dÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…»«»«¿«≈¿
,EÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»≈»ƒ»∆«»»¿∆¿«≈¿
BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,BÁ˜Ïe¿»¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»»
BÊ È¯‰ ,‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ - ‰zÓ CnÓ ÈzÏawL∆ƒ«¿ƒƒ≈«»»ƒ»»»¬≈
,‰pnÓ ‰‰ B˙BÈ‰a dÏ LÈ ‰‡‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆¬»»≈»ƒ¿∆¡∆ƒ∆»

.BÏ dÓˆÚ ˙˜‰ BÊ ‰‡‰·e«¬»»ƒ¿»«¿»

.‚Î‰Ê È¯‰Â ,¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆
;BÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Èc‰ Ôz‡L „Ú C„Èa ÔBkLn‰««¿¿»≈«∆∆≈«ƒ»≈»¿À∆∆
Ô˙ ÔBkLn‰ ‡ÏÂ ,d„ÈÏ ¯Èc‰ ÚÈb‰ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒƒ««ƒ»¿»»¿…««¿»«
BÏ LiL ·BÁ ÏÚ ÔBkLÓ B„Èa ‰È‰ .dlL B˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»»¿»«¿«∆≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Â ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡≈∆¬≈ƒ¿ƒ≈ƒ»««ƒ∆≈
˙ˆ˜Ó BÏ LÈ ·BÁ ÏÚaL ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,BlL∆¬≈¿À∆∆¿ƒ∆««≈ƒ¿»

.ÔBkLÓ ÏL BÙe‚a ÔÈƒ̃¿»¿∆«¿

.„Î‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
‰¯ÈÊÁ‰ ÔÈa ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ e‰È¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¬ƒƒƒ≈»¿À∆∆≈∆¡ƒ»
Ìi˜˙ ‡Ï - ez¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡L ;‰¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈa≈…∆¡ƒ»∆ƒ…∆¡ƒ«…ƒ¿«≈
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙È‰ ‡Ï È¯‰ - ez¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,È‡z‰«¿«¿ƒ∆¡ƒ«¬≈…∆¡≈¿…ƒƒ«

.ÌeÏk d„ÈÏ¿»»¿

.‰Î:dÏ ¯Ó‡Â da ‡ˆBiÎÂ Ò„‰ ÏL ‰c‚‡ dÏ Ô˙»«»¬À»∆¬«¿«≈»¿»«»
:BÏ e¯Ó‡ ,B˙B‡ dÏa˜Â ,BÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿¿ƒ¿»»¿
‰Úa¯‡a Lc˜˙z :¯Ó‡Â ,‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈»»∆¿»¿»«ƒ¿«≈¿«¿»»
- 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ - ‰c‚‡‰ CB˙a ÌÈ‡aÁn‰ ÌÈÊeÊƒ«À¿»ƒ¿»¬À»ƒ»¿»≈
˙BÚÓa ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰˜˙L Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆¿ƒ»¿»≈»¿À∆∆¿»
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙M‰L ,el‡≈∆«¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
‡nL ,‰c‚‡‰ ÈtÓ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‰È‰˙Â ;ÌeÏk¿¿ƒ¿∆¿À∆∆¿»≈ƒ¿≈»¬À»∆»

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL»»¿»¿»«≈

.ÂÎ‰,BÊ ‰¯Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»
˙Á‡a LÈ Ì‡ - BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰Ó≈∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
˙Á‡ ‰¯Óz ‰ÂLz ‡nL ,˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»ƒ¿∆¿»»««

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t¿»¿»«≈

.ÊÎLÈ Ì‡ - BÊ·e BÊ·e BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿¿ƒ≈
˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌlÎa74dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«≈»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰ .˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»ƒ»
Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰B¯Á‡a LÈ Ì‡ƒ≈»«¬»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«
‰ÏÎ‡L ÌÈ¯Óz Ô˙B‡L ;˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»¿»ƒ∆»¿»
,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

.‰B¯Á‡ ‰¯Ó˙a ‡l‡ ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«ƒƒ∆»ƒ¿»»«¬»
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קלז zeyi` zekld - miyp xtq - lel` h"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÊ È¯‰ - BÊ ‰Ëe¯Ù·e CÏˆ‡ ÈÏ LiL ‰ÂÏÓa¿ƒ¿»∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿»¬≈
˙L„˜Ó65. ¿À∆∆

אין 65) הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף
בשעת  פרוטה לה ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב זה
מעשה  בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין

הקידושין.

.ÊÈ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯Á‡ „Èa ·BÁ BÏ ‰È‰»»¿«¬≈ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
ÌzLÏL „ÓÚÓa ‰Ê „Èa ÈÏ LiL ·BÁa ÈÏ66BÊ È¯‰ - ƒ«∆≈ƒ¿«∆¿«¬«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó67. ¿À∆∆

המתקדשת.66) (3 המקדש (2 הלווה היא 67)1) ההלכה
למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל

נוספת. הקנאה כל ללא

.ÁÈ‰Ï‡La B‡ d„Èa BÏ LiL ÔB„wta dLc˜68 ƒ¿»«ƒ»∆≈¿»»ƒ¿≈»
B‡ ‰Ëe¯t ‰Ï‡M‰Â ÔB„wt‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏÈ‡L‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ»»«ƒ»¿«¿≈»¿»

d˙eL¯a Ìi˜ Ô‰Ó „Á‡a ‰Ëe¯t ‰ÂL69BÊ È¯‰ - »∆¿»¿∆»≈∆«»ƒ¿»¬≈
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

אלא 68) להוצאה, ניתנים שאינם וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם אם 69)חוזרים כי אבד, או נגנב שלא

מקודשת. ואינה "מלווה" כמו זה הרי אבד

.ËÈ¯a„‡L ¯ÎOa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ»»∆¬«≈
CÈÏÚ70ÔBËÏMÏ71ÁÈp‰Â ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ ¯a„Â , »«ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»∆»«ƒ¿¿ƒƒ«

dÚ·˙ ‡ÏÂ ÔBËÏM‰72Ô˙ Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «ƒ¿¿…¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ»«
È¯‰ ÂÈ¯·cÓ dÏ ‰‡aL ‰‡‰‰L ;BlMÓ ‰Ëe¯t dÏ»¿»ƒ∆∆«¬»»∆»»»ƒ¿»»¬≈
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

למשפט.72)מושל.71)לטובתך.70)

.ÎCnÚ ‰OÚ‡L BÊ ‰Î‡ÏÓa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰73, ¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»»∆∆¡∆ƒ»
‰Ëe¯t dÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰OÚÂ¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ≈»«»¿»
‰lÁzÓ ÏÚBt‰ da ‰kÊÈ ˙e¯ÈÎO‰L ÈÙÏ ;BlMÓƒ∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆»«≈ƒ¿ƒ»
‰ÎBÊ ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ‰OÚiL ÔÓÊ Ïk ,ÛBÒ „ÚÂ¿«»¿«∆«¬∆ƒ¿»ƒ«¿»»∆
,dÏˆ‡ ‰ÂÏÓ Blk ¯ÎO‰ ‡ˆÓÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»ƒ«»»¿ƒ¿»«»»Àƒ¿»∆¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

ממנו 73) לי עשה לו: ואמרה זהב לו שנתנה וכגון למענך,
וטבעות. נזמים

.‡Î‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,Ô˙Â ,CÏ È‡ Lc˜˙‡Â¿∆¿«≈¬ƒ»¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CÈt ÏÚ Èz˙pL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆»«ƒ«ƒ¬≈
È¯‰ - ÌeÏk dÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…ƒƒ«»¿¬≈
Ì‡ ÔÎÂ .dÏÏ‚a ÈBÏt ‰‰Â ,‰OÚpL dBˆ¯a ˙È‰∆¡≈ƒ¿»∆«¬»¿∆¡»¿ƒƒ¿»»¿≈ƒ

BÏ ‰¯Ó‡Ô˙Â ,BÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ÈBÏÙÏ ¯Èc Ôz : »¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»¿∆¿«≈¿»«
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,BÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È¯‰ - CBˆ¯a ÈzÏawL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

.·ÎÈLc˜˙‰Â ‰zÓa ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :dÏ ¯Ó‡»«»≈»ƒ»∆¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ

z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿
BÊ È¯‰ - ÈÏÏ‚a CÈÏ ‰‡a‰ BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ«¬»»«»»ƒƒ¿»ƒ¬≈
.ÌeÏk Lc˜Ó‰ dÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…»«»«¿«≈¿
,EÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ‰Ê ¯Èc CÏÈ‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»≈»ƒ»∆«»»¿∆¿«≈¿
BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,BÁ˜Ïe¿»¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»»
BÊ È¯‰ ,‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ - ‰zÓ CnÓ ÈzÏawL∆ƒ«¿ƒƒ≈«»»ƒ»»»¬≈
,‰pnÓ ‰‰ B˙BÈ‰a dÏ LÈ ‰‡‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆¬»»≈»ƒ¿∆¡∆ƒ∆»

.BÏ dÓˆÚ ˙˜‰ BÊ ‰‡‰·e«¬»»ƒ¿»«¿»

.‚Î‰Ê È¯‰Â ,¯È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆
;BÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Èc‰ Ôz‡L „Ú C„Èa ÔBkLn‰««¿¿»≈«∆∆≈«ƒ»≈»¿À∆∆
Ô˙ ÔBkLn‰ ‡ÏÂ ,d„ÈÏ ¯Èc‰ ÚÈb‰ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒƒ««ƒ»¿»»¿…««¿»«
BÏ LiL ·BÁ ÏÚ ÔBkLÓ B„Èa ‰È‰ .dlL B˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»»¿»«¿«∆≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Â ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡≈∆¬≈ƒ¿ƒ≈ƒ»««ƒ∆≈
˙ˆ˜Ó BÏ LÈ ·BÁ ÏÚaL ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,BlL∆¬≈¿À∆∆¿ƒ∆««≈ƒ¿»

.ÔBkLÓ ÏL BÙe‚a ÔÈƒ̃¿»¿∆«¿

.„Î‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
‰¯ÈÊÁ‰ ÔÈa ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÈÏ e‰È¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¬ƒƒƒ≈»¿À∆∆≈∆¡ƒ»
Ìi˜˙ ‡Ï - ez¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡L ;‰¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈa≈…∆¡ƒ»∆ƒ…∆¡ƒ«…ƒ¿«≈
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙È‰ ‡Ï È¯‰ - ez¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,È‡z‰«¿«¿ƒ∆¡ƒ«¬≈…∆¡≈¿…ƒƒ«

.ÌeÏk d„ÈÏ¿»»¿

.‰Î:dÏ ¯Ó‡Â da ‡ˆBiÎÂ Ò„‰ ÏL ‰c‚‡ dÏ Ô˙»«»¬À»∆¬«¿«≈»¿»«»
:BÏ e¯Ó‡ ,B˙B‡ dÏa˜Â ,BÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿¿ƒ¿»»¿
‰Úa¯‡a Lc˜˙z :¯Ó‡Â ,‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈»»∆¿»¿»«ƒ¿«≈¿«¿»»
- 'Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡ - ‰c‚‡‰ CB˙a ÌÈ‡aÁn‰ ÌÈÊeÊƒ«À¿»ƒ¿»¬À»ƒ»¿»≈
˙BÚÓa ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰˜˙L Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆¿ƒ»¿»≈»¿À∆∆¿»
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ ¯Á‡lL ‰˜È˙M‰L ,el‡≈∆«¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
‡nL ,‰c‚‡‰ ÈtÓ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‰È‰˙Â ;ÌeÏk¿¿ƒ¿∆¿À∆∆¿»≈ƒ¿≈»¬À»∆»

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t ‰ÂL»»¿»¿»«≈

.ÂÎ‰,BÊ ‰¯Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»
˙Á‡a LÈ Ì‡ - BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰Ó≈∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
˙Á‡ ‰¯Óz ‰ÂLz ‡nL ,˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»ƒ¿∆¿»»««

.¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëe¯t¿»¿»«≈

.ÊÎLÈ Ì‡ - BÊ·e BÊ·e BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿¿ƒ≈
˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌlÎa74dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«≈»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰ .˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»ƒ»
Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰B¯Á‡a LÈ Ì‡ƒ≈»«¬»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«
‰ÏÎ‡L ÌÈ¯Óz Ô˙B‡L ;˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ -≈»¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»¿»ƒ∆»¿»
,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

.‰B¯Á‡ ‰¯Ó˙a ‡l‡ ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«ƒƒ∆»ƒ¿»»«¬»
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פרוטה. לשווה מצטרפות ולפיכך כאחת. בכולן לקדשה
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.ÁÎLÈ Ì‡ ,el‡a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈ƒ≈
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙Lc˜Ó - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔlÎa¿À»»∆¿»¿À∆∆««ƒ∆ƒ
,˙ÏÎB‡ ‡È‰ dlL - ‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ˙ÏÎB‡∆∆ƒ»ƒ»∆»ƒ∆∆

.˙Lc˜Óe¿À∆∆

.ËÎ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆
‰Ó·e Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆¿«
Ba ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM∆¿¿ƒ»»»≈«ƒ¬≈¿À∆∆
BÊ È¯‰ - ÔÓL ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡Â ,BÎB˙aM ‰Óa ‡ÏÂ¿…¿«∆¿¿ƒ»»»≈∆∆¬≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ :CÎÈÙÏ .Ba ‡ÏÂ BÎB˙aM ‰Óa ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«∆¿¿…¿ƒ»ƒ…»»
Ì‡Â ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .È‡cÂ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÔÓMa ‰È‰»»«∆∆»∆¿»¬≈¿À∆∆««¿≈

.ÒBk‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ««

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לו,1) הצריכים דברים וארבעה תנאי דיני רבינו בו כלל

דין  שבממון, תנאי דין בתורה, שכתוב מה על המתנה
מנת". ו"על "מעכשיו"

.‡È‡z ,ÏÚ Lc˜Ó‰2,˙Lc˜Ó - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ «¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¿À∆∆
ÔÓ È‡z‰ ‰È‰iL ÔÈa .˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈»¿À∆∆≈∆ƒ¿∆«¿«ƒ

LÈ‡‰3‰M‡‰ ÔÓ ‰È‰iL ÔÈa ,4ÌÏBÚaL È‡z ÏÎÂ . »ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ»¿»¿«∆»»
ÔÈLe¯‚a ÔÈa ,ÔÈLec˜a ÔÈa -5ÔÈa ,ÁwÓa ÔÈa , ≈¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿ƒ»≈

¯kÓÓa6ÔBÓÓ ÈÈc ¯‡La ÔÈa ,7˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈»»ƒƒ¿
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ È‡za8. «¿««¿»»¿»ƒ

את 2) הרי זוז, מאתיים לי תתני אם לאשה: שאמר כגון
זה. בדינר לי לח 3)מקודשת סי' ('פרישה' האיש לטובת

א). שם).4)אות ('פרישה' האשה כגון 5)לטובת
זוז. מאתים לי שתתני עלֿמנת גיטך זה הרי לה שאמר

וממכר".6) במקח "בין התימנים: כת"י כגון 7)בנוסח
ה"ז. פ"ג ומתנה זכיה הל' רבינו דברי השווה מתנות.

הי"ד.8) להלן ראה בממון. כפול תנאי לענין

.·‰È‰iL :È‡z Ïk ÏL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»«¿»»¿»ƒ∆»¿«∆ƒ¿∆
ÏeÙk9Â‡lÏ Ì„B˜ BlL Ô‰ ‰È‰iLÂ ,10È‡z‰ ‰È‰iLÂ , »¿∆ƒ¿∆≈∆≈««¿∆ƒ¿∆«¿«

‰OÚnÏ Ì„B˜11¯LÙ‡L ¯·c È‡z‰ ‰È‰iLÂ , ≈««¬∆¿∆ƒ¿∆«¿«»»∆∆¿»
BÓi˜Ï12È‡z‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»≈«¿«∆»≈∆¬≈«¿«

BÊ ‰È‰z ‡l‡ ;ÏÏk È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe ,ÏËa»≈¿ƒ≈»¿«¿»∆»ƒ¿∆
‰zn‰ B‡ Áwn‰ Ìi˜˙ÈÂ ,„iÓ ˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…∆∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒ»««»»
„Á‡ È‡z‰ ¯ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰˙‰ ‡Ï el‡Îe ,„iÓƒ»¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿»≈«¿«∆»

‰Úa¯‡‰ ÔÓ13. ƒ»«¿»»

ה"ה.9) בסמוך ה"ו.10)מפורש בסמוך 11)בסמוך
ה"ז.12)ה"ד. למדו 13)בסמוך אלו, דברים ארבעה כל

שנאמר  כטֿל) לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי חכמים
ראובן  ובני גד בני יעברו אם אליהם, משה "ויאמר בו:
לאחוזה, הגלעד ארץ את להם ונתתם . . . הירדן את אתכם
הרי  כנען", בארץ בתוככם ונאחזו אתכם יעברו לא ואם
יעברו" לא "ואם יעברו" "אם ולומר: לכפול משה שהוצרך
היו  תנאו את כופל היה לא ואילו בתוככם, ונאחזו . . .

ואין  עוברים, היו שלא אע"פ הגלעד ארץ את נוחלים
מאיר  רבי אומר מכאן לאו". שומע אתה "הן מכלל אומרים

כפול שאינו תנאי כל סא.): ובני (קידושין גד בני כתנאי
המעכבים  הדברים לשאר והואֿהדין תנאי, אינו - ראובן
למדים, הם ראובן ובני גד בני מתנאי כולם - בתנאי

במקומו. דבר כל בסמוך וכמבואר

.‚ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ
‡Ï ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ…
¯Èc‰ dÏ Ô˙ ‰Ê È‡z ‰˙‰L ¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆¿««∆ƒ¿»¿«∆»«»«ƒ»
Ì‡Â ;È‡z ÏÚ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ -¬≈«¿««»«¬≈¿À∆∆«¿«¿ƒ
‰˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ‰È‰z - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ‰˙»¿»»«ƒƒ¿∆¿À∆∆¿ƒ…»¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡ - BÏ≈»¿À∆∆

.„¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»
È‡z‰ ÌÈÏL‰Â ,d„Èa ¯Èc‰ Ô˙Â ,‰Ê14Ì‡ :¯Ó‡Â ∆¿»««ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzzƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿ƒ¿À∆∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ
ÌÈc˜‰L ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ - ˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï…ƒ¿ƒ¿À∆∆¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰OÚn‰15‰˙‰ Ck ¯Á‡Â d„Èa Ô˙Â16ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ««¬∆¿»«¿»»¿««»ƒ¿»¿««ƒ
dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a Ïk‰L∆«…¿¿≈ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»¿≈»

ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ17. ¿ƒ»ƒ≈¿

נתינתו.14) להלן 15)אחרי [וראה הקידושין מעשה
נד]. גם 16)הערה כי א. עה, וגיטין א. צד, בבאֿמציעא

"אם  למעשה קודם התנאי הודגש ראובן, ובני גד בני בתנאי
וכן  המעשה, זהו - להם" "ונתתם התנאי, זהו - יעברו"
הדבר  לי תעשה "אם לא) ל, (בראשית אבינו ביעקב כתוב
(רש"י  למעשה התנאי הקדים צאנך". ארעה אשובה הזה,

צד.). לא 17)ב"מ אפילו ה"א) (למעלה הראב"ד ולדעת
תנאו  כל את גמר אלא ממש, בפועל המעשה את הקדים
אמירת  את תנאו בניסוח שהקדים כל הדינר, נתן ואח"כ
דומה  זה אין כי בטל, תנאו הרי התנאי, לאמירת המעשה
ונתתם  . . . יעברו אם בו: שנאמר ראובן, ובני גד בני לתנאי
ולדבריו, המעשה. לאמירת קדמה התנאי שאמירת הרי להם,
לי  תתני אם זה, בדינר לי מקודשת את הרי יאמר: אם
נתן  ואח"כ מקודשת. תהיי לא לי, תתני לא ואם זוז. מאתים
דברי  את מפרש הוא כך כי מיד, מקודשת זו הרי הדינר, לה
מעשה  שיש תנאי "כל צד.): (בבאֿמציעא המשנה
ז"ל. והרשב"א הרמב"ן פירשו וכן בטל" תנאו בתחילתו,
המשניות  לשון אולם א. סב, בקידושין ה'תוספות' דעת וכן
רבינו, לדברי מסייעת תנאי, בדיני מקומות מכמה והתלמוד
(גיטין  זוז מאתים לי תתני אם גיטך זה הרי שנינו: שהרי
חודש  י"ב ועד מכאן באתי לא אם גיטך זה הרי וכן עד.),
המעשה  אמירת הקדים שאפילו הרי קיים. תנאו עו:) (שם
שיש  תנאי "כל בכלל: זה ואין - קיים התנאי תנאו, להתנאת

(מגידֿמשנה). בתחילתו" מעשה

.‰ÔÎÂÈ¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

B‡z ÏÙk ‡lL ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰ -18È¯‰L ; ¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆…»«¿»∆¬≈
È¯‰Â .˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï Èz˙ ‡Ï Ì‡Â :dÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆«¬≈

.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿
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גד 18) בני לתנאי דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב. לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
- d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰19BÊ È¯‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני ובתנאי
וגו' יעברו לא ואם ואח"כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב שם). וברש"י עה: (גיטין
גמר  והרי - נתפס אדם דבריו ובגמר הואיל ב"הן", דבריו

ב"הן".

.ÊÈ„¯z B‡ ÚÈ˜¯Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„¯z ‡ÏÂ ÚÈ˜¯Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È¯‰ - d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È¯‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ ¯LÙ‡ È‡L Úe„È ¯·c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21C¯c ÌÈ¯·„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני כתנאי היה אא"כ קיים תנאו שאין
למלחמה. חלוצים לעבור להם היה בבא21ֿ)שאפשר

אלא  תנאי לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י הבאי בדברי להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ ¯LÙ‡L ¯·„a ‰˙‰L È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ Ì„Â ·ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
¯ÈÊÁ ¯Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È¯‰22¯Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - d„Èa Ëb‰ B‡ ¯Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z - ‰ÏÎ‡Â ‰¯·Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰ :‰Êa ÌÈ¯ÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»
‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È¯‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…

L¯‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰n·e25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
ÔBÓÓaL ¯·cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z - ‰¯Bza ·e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»

?Ìi˜ B‡zL26¯ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L¯‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«
¯·„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB¯ ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»

epnÓ ‰ÚÓe ‰¯Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ¯ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿
‰¯Bz‰ Ba B˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ B‡˙a28ÔÈ¯ÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ ¯·Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ Ba E˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ ¯ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a¿»»∆»¿»¿ƒ∆

ב.25) יט, שאין 26)קידושין תנאי על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
¯‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,¯‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z - ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31- ‰BÚa Ï·‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È¯‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰·iÁ ‰¯Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

¯ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa ·iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈

¯‡z ˙ÙÈ34da ¯nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È¯‰ - ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈
‰ÚÓ ‰¯Bz‰ È¯‰L ;da ¯nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»

da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚ·pL ¯Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈
B‡z ‡l‡ ,‰¯Bz B˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»

ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

כא,30)מזונות.29) (שמות אמרה והתורה אישות, חיי
יגרע. לא ועונתה כסותה שארה בממון 31)י): שדבר לפי

למחילה. למחילה 32)ניתן ניתן ואינו הגוף צער שהוא
יט:). לקידושין כתב:33)(רש"י א צד, בב"מ רש"י

היא  הרי - לי התקדשי לה משאמר האשה, את "המקדש
מה  על מתנה עלי לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר מקודשת.
הקידושין  וכשתפסו לחצאין, אישות אין כי בתורה שכתוב

תפסו". משביֿהמלחמה 34)לגמרי לביתו שהביאה
יב). כב, (דברים בתורה ככתוב שישתמש 35)ונתגיירה.

כשפחה. בה 36)בה תתעמר לא יד): שם, (שם שנאמר
עניתה. אשר הל'37)תחת ראה השביה, בשעת בגיותה,

ה"ה. פ"ח יכולה 38)מלכים אינה עונה מחיוב שאם
שאינו  במה לזכות שבא זה כלֿשכן בטל, ותנאו להפטר

(מגידֿמשנה). על 39)רשאי ופסק בתו את המוכר כגון
מלכים  מהל' פ"ד (להלן אותה לייעד שלא עלֿמנת האדון

הט"ז).

.‡È˙ÚLa B‡ ÔÈLec˜ ˙ÚLa ‰M‡‰ ÏÚ ‰˙‰ƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«ƒƒƒ¿«
‡ˆBiÎÂ d·Ï B‡ ‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ÏÚazL ÔÈLe¯b≈ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ»¿»ƒ»ƒ¿»¿«≈
B‡ ÚÈ˜¯Ï ‰ÏÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰Êa»∆¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»ƒ«
e¯·ÚiL d„Èa ÔÈ‡L ;ÏËa B‡˙e ,ÌB‰˙Ï „¯zL∆≈≈ƒ¿¿»»≈∆≈¿»»∆««¿

‰Â¯Ú‰ ÏÚ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡40dnÚ ‰˙‰L ‡ˆÓÂ , ¬≈ƒ¿»«»∆¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
BÓi˜Ï d„Èa BÈ‡L ¯·„a41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆≈¿»»¿«¿¿≈…«≈»∆

לבוא 40) יסכימו לא הם לחטוא, מסכימה היא שאפילו
בעבירה. א.41)עליה פד, גיטין

.·ÈB‡ B¯ˆÁ ÈBÏt ÈÏ ÔziL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
È¯‰L ;Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ È·Ï Bza ‡ÈOiL∆«ƒƒƒ¿ƒ¿«≈»∆¿»«»∆¬≈

·¯ ÔBÓÓ ÈBÏÙÏ Ôz˙Â ,BÓi˜Ï d„Èa ¯LÙ‡42„Ú ∆¿»¿»»¿«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ»««
Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,B·Ï Bza ‡ÈOiL „ÚÂ B¯ˆÁ BÏ ÔziL∆ƒ≈¬≈¿«∆«ƒƒƒ¿∆¬≈≈»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯·Ú¬≈»¿≈…«≈»∆

וכביאור 42) בממון", לשחדו אפשר "פלוני שם. גיטין,
ח. ס"ק לח סי' אהע"ז הגר"א

.‚ÈEÈÈÚ „‚Ï ÌÈ‡z ÏL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÌÈOƒ»≈«¿»ƒ∆¿»ƒ¿∆∆≈∆
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קלט zeyi` zekld - miyp xtq - lel` h"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גד 18) בני לתנאי דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב. לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È¯‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
- d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È¯‰19BÊ È¯‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני ובתנאי
וגו' יעברו לא ואם ואח"כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב שם). וברש"י עה: (גיטין
גמר  והרי - נתפס אדם דבריו ובגמר הואיל ב"הן", דבריו

ב"הן".

.ÊÈ„¯z B‡ ÚÈ˜¯Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
¯Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„¯z ‡ÏÂ ÚÈ˜¯Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È¯‰ - d„Èa ¯Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È¯‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ ¯LÙ‡ È‡L Úe„È ¯·c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21C¯c ÌÈ¯·„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני כתנאי היה אא"כ קיים תנאו שאין
למלחמה. חלוצים לעבור להם היה בבא21ֿ)שאפשר

אלא  תנאי לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י הבאי בדברי להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ ¯LÙ‡L ¯·„a ‰˙‰L È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ Ì„Â ·ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
¯ÈÊÁ ¯Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È¯‰22¯Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - d„Èa Ëb‰ B‡ ¯Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L¯‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z - ‰ÏÎ‡Â ‰¯·Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰ :‰Êa ÌÈ¯ÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»
‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È¯‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…

L¯‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰n·e25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
ÔBÓÓaL ¯·cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z - ‰¯Bza ·e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»

?Ìi˜ B‡zL26¯ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L¯‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«
¯·„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB¯ ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»

epnÓ ‰ÚÓe ‰¯Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ¯ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿
‰¯Bz‰ Ba B˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ B‡˙a28ÔÈ¯ÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ ¯·Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ Ba E˙B‡ ‰·iÁL ¯·cÓ ¯ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a¿»»∆»¿»¿ƒ∆

ב.25) יט, שאין 26)קידושין תנאי על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
¯‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,¯‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z - ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31- ‰BÚa Ï·‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È¯‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰·iÁ ‰¯Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

¯ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa ·iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈

¯‡z ˙ÙÈ34da ¯nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È¯‰ - ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈
‰ÚÓ ‰¯Bz‰ È¯‰L ;da ¯nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»

da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚ·pL ¯Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈
B‡z ‡l‡ ,‰¯Bz B˙B‡ ‰ÚnL ¯·„a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»

ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

כא,30)מזונות.29) (שמות אמרה והתורה אישות, חיי
יגרע. לא ועונתה כסותה שארה בממון 31)י): שדבר לפי

למחילה. למחילה 32)ניתן ניתן ואינו הגוף צער שהוא
יט:). לקידושין כתב:33)(רש"י א צד, בב"מ רש"י

היא  הרי - לי התקדשי לה משאמר האשה, את "המקדש
מה  על מתנה עלי לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר מקודשת.
הקידושין  וכשתפסו לחצאין, אישות אין כי בתורה שכתוב

תפסו". משביֿהמלחמה 34)לגמרי לביתו שהביאה
יב). כב, (דברים בתורה ככתוב שישתמש 35)ונתגיירה.

כשפחה. בה 36)בה תתעמר לא יד): שם, (שם שנאמר
עניתה. אשר הל'37)תחת ראה השביה, בשעת בגיותה,

ה"ה. פ"ח יכולה 38)מלכים אינה עונה מחיוב שאם
שאינו  במה לזכות שבא זה כלֿשכן בטל, ותנאו להפטר

(מגידֿמשנה). על 39)רשאי ופסק בתו את המוכר כגון
מלכים  מהל' פ"ד (להלן אותה לייעד שלא עלֿמנת האדון

הט"ז).

.‡È˙ÚLa B‡ ÔÈLec˜ ˙ÚLa ‰M‡‰ ÏÚ ‰˙‰ƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«ƒƒƒ¿«
‡ˆBiÎÂ d·Ï B‡ ‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ÏÚazL ÔÈLe¯b≈ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ»¿»ƒ»ƒ¿»¿«≈
B‡ ÚÈ˜¯Ï ‰ÏÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰Êa»∆¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»ƒ«
e¯·ÚiL d„Èa ÔÈ‡L ;ÏËa B‡˙e ,ÌB‰˙Ï „¯zL∆≈≈ƒ¿¿»»≈∆≈¿»»∆««¿

‰Â¯Ú‰ ÏÚ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡40dnÚ ‰˙‰L ‡ˆÓÂ , ¬≈ƒ¿»«»∆¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
BÓi˜Ï d„Èa BÈ‡L ¯·„a41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆≈¿»»¿«¿¿≈…«≈»∆

לבוא 40) יסכימו לא הם לחטוא, מסכימה היא שאפילו
בעבירה. א.41)עליה פד, גיטין

.·ÈB‡ B¯ˆÁ ÈBÏt ÈÏ ÔziL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
È¯‰L ;Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ È·Ï Bza ‡ÈOiL∆«ƒƒƒ¿ƒ¿«≈»∆¿»«»∆¬≈

·¯ ÔBÓÓ ÈBÏÙÏ Ôz˙Â ,BÓi˜Ï d„Èa ¯LÙ‡42„Ú ∆¿»¿»»¿«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ»««
Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,B·Ï Bza ‡ÈOiL „ÚÂ B¯ˆÁ BÏ ÔziL∆ƒ≈¬≈¿«∆«ƒƒƒ¿∆¬≈≈»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯·Ú¬≈»¿≈…«≈»∆

וכביאור 42) בממון", לשחדו אפשר "פלוני שם. גיטין,
ח. ס"ק לח סי' אהע"ז הגר"א
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È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ :ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,„ÈÓz»ƒ¿»»∆«»≈««¿«≈«¿«
¯ÎBn‰ B‡ ,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ Ëb Ô˙Bp‰ B‡ ,CÎÂ Ck»»»«≈≈«¿«»»»«≈
‰Úa¯‡ Ba LÈ È‡z‰L ,Ú„z - È‡z ÏÚ Ô˙Bp‰ B‡«≈«¿«≈«∆«¿«≈«¿»»
L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈∆≈«¿¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈

ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙B‡43Ô‡k ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â , »¿»»¿ƒ»≈∆»≈∆≈»
È‡z44. ¿«

הכ"ז.43) פ"ב לעיל זה יש 44)כעין כי להעיר, ויש
שאיֿ במעשה כגון לגמרי, בהם מועיל תנאי שאין דברים
חליצה  מצות לכך: דוגמא שליח, ידי על לקיימו אפשר
לך  חולץ הריני ליבמתו אמר ואם בה, מועיל התנאי שאין
שלא  אע"פ כשרה חליצתה זוז, מאתים לי שתתני עלֿמנת
שמצות  מפני הכ"ד), פ"ד ויבום חליצה הל' (ראה נתנה
בעצמו  היבם רק כי שליח, עלֿידי לקיים אפשר אי חליצה
דומה  אינה כי בה, מועיל התנאי אין לפיכך לחלוץ, צריך
אפשר  הגלעד ארץ נתינת שמעשה ראובן, ובני גד בני לתנאי
לתת  שליחו ליהושע ציוה משה שהרי שליח, ע"י לקיים
כאן  ורבינו א. עד, בכתובות מפורש והדבר הארץ, את להם
הם  מה לפרש בהם, מועיל שהתנאי בדברים אלא עוסק אינו

ה"ב). (מגידֿמשנה התנאי ביסוד המעכבים הדינים

.„ÈÌÈB¯Á‡ ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó LÈ45ÔÈ‡L ,e¯Ó‡L ≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ∆»¿∆≈
,„·Ïa ÔÈLec˜Â ÔÈh‚a ‡l‡ B‡z ÏtÎÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»ƒ¿…¿»∆»¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«

ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡46Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¬»¿ƒ≈»≈»ƒƒ¿…¿≈»
kL ,‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ¯‡L ÌÚ È‡z‰ ˙ÏÈÙ ƒ¿…«»»∆∆¿ƒ««¿«ƒ¿»

e„ÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ Èa È‡zÓ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰»«¿»»¿»ƒƒ¿«¿≈»¿≈¿≈»¿
,e¯·ÚÈ ‡Ï Ì‡Â 'B‚Â „‚ È· e¯·ÚÈ Ì‡ :ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡»¬»ƒƒ««¿¿≈»¿¿ƒ…««¿
‰ÊÎÂ .ÔÈLec˜a ‡ÏÂ ÔÈh‚a ‡Ï ‰È‰ ‡Ï ‰Ê È‡˙e¿«∆…»»…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ ÈÏB„‚ e¯B‰47Èe‡¯ ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»
˙BOÚÏ48. «¬

קידושין 45) בר"ן (הובאת לא סי' בתשובותיו אלפסי רבינו
הכהן. חפני בן שמואל רבינו וכן הרשב"ם 46)פ"ג) וגם

מאיר  כרבי הלכה אין ולדעתו כן, סובר קלז: בבבאֿבתרא
כחכמים  אלא מקום, בכל כפול תנאי המצריך סא.) (קידושין
ראובן  ובני גד בני מתנאי כלל לומדים ואינם עליו החולקים
החמירו  וקידושין שבגיטין אלא שם, במשנה כמפורש
לא  אם כי גזירה, משום כפול תנאי בהם להצריך חכמים
ולדעתו  מאיר, כרבי הסובר ביתֿדין יש אולי תנאו, יכפול
ויתיר  כשר שהגט נמצא קיים, והמעשה תנאי זה אין
קיים  התנאי הדין שמעיקר בעוד לאחרים, להנשא אשתֿאיש
בטל  הגט התנאי נתקיים לא אם וממילא כפול, שאינו אע"פ
תנאי  בו להצריך החמירו לפיכך היא, איש אשת ועדיין
לא  אם ואז מאיר, לרבי אפילו קיים יהא שהתנאי כפול,
או  בגירושין תנאו כפל לא ואם תינשא, לא התנאי יתקיים
לא  ודאי, מגורשת לא ואינה לה חוששים בקידושין
בזה  הולכים כי התנאי, קויים שלא עוד כל ודאי, מקודשת

(מגידֿמשנה). פרשת 47)להחמיר ה"שאילתות" בעל
מאיר  כרבי הלכה ולדעתם גדולות', ב'הלכות וכן מטות

מקום. בכל כפול תנאי להצריך שם) וכן 48)(קידושין
פ"ח  בבאֿבתרא והרא"ש ב. מט, בקידושין ה'תוספות' דעת
ומתנה  זכיה בהל' ורבינו פא. כלל ובתשובותיו מח, אות

התנאי  לכפול צריך שאין הורו "ורבותי כותב: ה"ט, פ"ג
לדבר  ואין בלבד, וקידושין בגיטין אלא ללאו הן ולהקדים
- לדבר ראיה שאין אע"פ מעיר: שם והראב"ד ראיה", זה
ומתנה  נותנה, או קרקעו מוכר שזה יתכן איך כי לדבר, זכר
נוציא  איך כפלו, שלא ואע"פ זה, בתנאי אלא מוכרה איני
עליו, שהותנה כפי הלוקח עשה שלא עוד כל ממנו הקרקע
לגרש  דעתו שנתן מכיון היא, אומדנא וקידושין בגיטין אבל
בהן  מועיל התנאי ואין בדברים, כמפליג אלא אינו לקדש או
כולם  כי בו המעכבים הדברים ובשאר בכפילו חזקו אם אלא
כי  ראובן ובני גד בני מנחלת תשיבני ואל לתנאיהם, חיזוק
לקרקע  דומה ואינה ישראל, ביד מוחזקת היתה לא

ממקחו. או בירושתו לאדם לו המוחזקת

.ÂË‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆
‰ÚMÓ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»»∆ƒ¿«≈«¿«…ƒ»»
CÈÏ Ôz‡ Ì‡ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .‰Lc˜˙pL∆ƒ¿«¿»≈«»≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ

¯‰ BÊ ‰La ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó,‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È »«ƒ¿»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
¯Èc‰ Ô˙Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï CÈÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…∆≈ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿»««ƒ»
dnÚ ‰˙‰L ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ dÏ Ô˙Â ,ÔÒÈa d„ÈÏ¿»»¿ƒ»¿»«»«»«ƒ∆ƒ¿»ƒ»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÏeÏ‡Ó ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÏeÏ‡a∆¡¬≈¿À∆∆≈¡¿ƒ»ƒƒ¿»
BÊ È¯‰ - ÔBL‡¯ ÏL È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯Á‡«≈…∆∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó49ÔÈh‚a ÔÈc‰ ÔÎÂ .50˙BBÓÓ·e51: ¿À∆∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»
Ìi˜˙È B‡ Ë‚ ‰È‰iL ‡e‰ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆≈ƒ¿«≈

.‰zn‰ B‡ Áwn‰«ƒ»««»»

בה 49) תופסים הראשון קידושי אין וממילא א. ס, קידושין
היא  אשתֿאיש הרי כי אח"כ, תנאו יקיים כשהראשון אפילו

איש. באשת תופסין קידושין ואין לקמן 50)מהשני ראה
ה"א. פ"ח, גירושין שבעלֿפה,51)הל' במתנה זה כל

השטר  של זמנו בשטר, תאריך ויש בשטר במתנה אבל
בבאֿבתרא  מעכשיו, או מהיום כאומר זה והרי עליו, מוכיח
ויש  הט"ו, פי"ב ומתנה זכיה בהל' רבינו פסק וכן א. קלו,
והרי  עליו מוכיח זמנו זמן, בו יש אם בגט שאפילו אומרים
גירושין  הל' לקמן וראה (מגידֿמשנה), למפרע מגורשת

להם. מסכים רבינו אין שבגיטין ה"א, פ"ח

.ÊË‡ÏÂ È‡z ÌL ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»¿«¿…
˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;'ÂLÎÚÓ' ¯Ó‡»«≈«¿»¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆
,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡ Ì‡ ‰Ê ¯È„a ÂÈLÎÚÓ ÈÏƒ≈«¿»¿ƒ»∆ƒ∆≈ƒ»«ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«»«»»«ƒ¬≈¿À∆∆

ÔÈLecw‰ ˙ÚMÓ Ú¯ÙÓÏ52‰OÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿≈«ƒ¿««ƒƒ««ƒ∆…«¬»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ B‡z¿»∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ»ƒƒ¿»

È‡z‰ ‰OÚiL Ì„˜ ÈM‰53ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - «≈ƒ…∆∆≈»∆«¿«≈»¿À∆∆¿≈
.ÔBÓÓ·e ÔÈh‚a ÔÈc‰«ƒ¿ƒƒ¿»

ב.52) ס, תנאו.53)קידושין הראשון ואח"כ

.ÊÈB‡z ÏtÎÏ C¯ËˆÈ ‡Ï ,'ÂÈLÎÚÓ' ¯ÓB‡‰ Ïk54 »»≈≈«¿»…ƒ¿»≈ƒ¿…¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‡l‡ ,‰OÚn‰ ÏÚ È‡z‰ ÌÈc˜‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«¿««««¬∆∆»««ƒ

‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L55˙B˙‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ .Ìi˜ B‡z - ∆ƒ¿ƒ««¬∆¿»«»¬»»ƒ¿«¿
¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ‰˙‰ Ì‡Â ,BÓi˜Ï ¯LÙ‡L ¯·„a¿»»∆∆¿»¿«¿¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ∆¿»

È‡z ÌL ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·„a ‚ÈÏÙÓk ‰Ê È¯‰ - BÓi˜Ï56. ¿«¿¬≈∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«
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'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈
.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט,54) אות פ"ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי רב דעת
פ"ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ"ז, שם ברי"ף

כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי בהם שהוזכר הֿו
התנאי, כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי  בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב"על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע"פ כפול בתנאי עוסקות הללו המשניות כל
ט' אות פ"ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי, קודם שמעשה
היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי המעשה, לאחר התנאי מועיל
אפשר  ואי כדיבור" דבור כדי "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב"ם בהגהותיו הרמ"ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י הרי 56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי לרקיע, שתעלי עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי יהודה, כרבי הלכה שם ופסקו גט, זה הרי
לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב"על

שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,
ורב  פז) (גיטין אלפסי רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי

הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ¯ˆÁ È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,¯ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰L¯b˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï - e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆
ŒÏÚŒÛ‡Â .¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L¯‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««

ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆
BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È¯‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¯ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ L¯b˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ̄»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני 58) גד בני מתנאי לומדים אנו תנאי, דיני כל שהרי
פ"ז) בגיטין (רי"ף "אם" של בתנאי המדובר ושם ראובן,
שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב"א (הובא ז"ל הראב"ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי ס"ט). פ"ו שם וברא"ש פ"ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי התנאת שאין נמצא התנאי, תקיים אם כגון
וליתר  התנאי לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי
באה  התנאי שהתנאת "אם" של בתנאי אבל התנאי, פרטי
את  "הרי אומר הוא שהרי - המעשה את לגמרי לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי" מקודשת
אומר  הוא שהרי הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף שלפיֿזה זוז", מאתים לי תתני "אם

של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי את לחזק צריך המעשה, ביטול

הפרטים.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי: דיני המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני, חוץ המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו , לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È·‡ ‰ˆ¯iL2·‡‰ ‰ˆ¯ :3B‡ ,‰ˆ¯ ‡Ï ;˙Lc˜Ó - ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4¯·c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡ - ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È·‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7- ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È¯‰ - ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ - ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡iL ·‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»

כשישמע.2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע.4)כששמע. לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי 6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שלא  או אחרֿכך שנתרצה אע"פ שעה באותה שתק אם
מקודשת  אינה - לעולם התנאי יתקיים שלא ומת, שמע

השמיעה.7)(כסףֿמשנה). השמיעה,8)בשעת בשעת
(כסףֿמשנה). אחרֿכך מיחה ששמע.9)ואפילו קודם

כנ"ל.10) מקודשת זו הרי מיחה, ולא שמת לפני שמע שאם
כדי 11) בתוך או הקידושין, דבר בשמיעת שעסוקים זמן כל

לו  תועיל לא - שתק השמיעה בשעת אם אבל דיבור,
(כסףֿמשנה). אח"כ ולדעת 12)מחאתו א. סג, קידושין

אח"כ  יוכל מיחה, ולא הבן שמת קודם שמע הראב"ד,
יוכל  למחאתו זמן קבע ולא הואיל בנו, כשמת למחות
למחות  אותו מלמדים - הבן כשמת ולפיכך לעולם, למחות

הבן. מיתת קודם שמע אם אפילו

.·˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL13ÌL LÈ Ì‡ : ∆≈ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈»

ÌÈ„Ú14- BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÏ LiL ≈ƒ∆≈¬≈¿À∆∆¿ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰Â ,BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈¿≈

dÏ˜Ï˜Ï È„k 'ÈÏ ÔÈ‡'15. ≈ƒ¿≈¿«¿¿»

סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע הראוי קרקע
על  אמות וארבע ושבעים מאתים של שטח וזהו תבואה,
רבינו  שכתב כמו בקירוב, אמות וארבע ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ"ג 14)בפ"ד (קידושין הרא"ש כתב כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן
כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך שאדבר עלֿמנת

בנים,15) ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים כי להכשילה,
על  שאסרה נמצא קרקע, או כסף לו שיש אח"כ יטען והוא
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'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈
.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט,54) אות פ"ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי רב דעת
פ"ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ"ז, שם ברי"ף

כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי בהם שהוזכר הֿו
התנאי, כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי  בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב"על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע"פ כפול בתנאי עוסקות הללו המשניות כל
ט' אות פ"ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי, קודם שמעשה
היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי המעשה, לאחר התנאי מועיל
אפשר  ואי כדיבור" דבור כדי "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב"ם בהגהותיו הרמ"ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י הרי 56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי לרקיע, שתעלי עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי יהודה, כרבי הלכה שם ופסקו גט, זה הרי
לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב"על

שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,
ורב  פז) (גיטין אלפסי רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי

הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ¯ˆÁ È¯‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,¯ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰L¯b˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï - e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆
ŒÏÚŒÛ‡Â .¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L¯‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««

ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆
BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È¯‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¯ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ L¯b˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ¯ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ̄»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני 58) גד בני מתנאי לומדים אנו תנאי, דיני כל שהרי
פ"ז) בגיטין (רי"ף "אם" של בתנאי המדובר ושם ראובן,
שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב"א (הובא ז"ל הראב"ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי ס"ט). פ"ו שם וברא"ש פ"ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי התנאת שאין נמצא התנאי, תקיים אם כגון
וליתר  התנאי לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי
באה  התנאי שהתנאת "אם" של בתנאי אבל התנאי, פרטי
את  "הרי אומר הוא שהרי - המעשה את לגמרי לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי" מקודשת
אומר  הוא שהרי הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף שלפיֿזה זוז", מאתים לי תתני "אם

של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי את לחזק צריך המעשה, ביטול

הפרטים.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי: דיני המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני, חוץ המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו , לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È·‡ ‰ˆ¯iL2·‡‰ ‰ˆ¯ :3B‡ ,‰ˆ¯ ‡Ï ;˙Lc˜Ó - ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4¯·c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡ - ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È·‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7- ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È¯‰ - ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ - ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡iL ·‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»

כשישמע.2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע.4)כששמע. לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי 6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שלא  או אחרֿכך שנתרצה אע"פ שעה באותה שתק אם
מקודשת  אינה - לעולם התנאי יתקיים שלא ומת, שמע

השמיעה.7)(כסףֿמשנה). השמיעה,8)בשעת בשעת
(כסףֿמשנה). אחרֿכך מיחה ששמע.9)ואפילו קודם

כנ"ל.10) מקודשת זו הרי מיחה, ולא שמת לפני שמע שאם
כדי 11) בתוך או הקידושין, דבר בשמיעת שעסוקים זמן כל

לו  תועיל לא - שתק השמיעה בשעת אם אבל דיבור,
(כסףֿמשנה). אח"כ ולדעת 12)מחאתו א. סג, קידושין

אח"כ  יוכל מיחה, ולא הבן שמת קודם שמע הראב"ד,
יוכל  למחאתו זמן קבע ולא הואיל בנו, כשמת למחות
למחות  אותו מלמדים - הבן כשמת ולפיכך לעולם, למחות

הבן. מיתת קודם שמע אם אפילו

.·˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL13ÌL LÈ Ì‡ : ∆≈ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈»

ÌÈ„Ú14- BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÏ LiL ≈ƒ∆≈¬≈¿À∆∆¿ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰Â ,BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈¿≈

dÏ˜Ï˜Ï È„k 'ÈÏ ÔÈ‡'15. ≈ƒ¿≈¿«¿¿»

סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע הראוי קרקע
על  אמות וארבע ושבעים מאתים של שטח וזהו תבואה,
רבינו  שכתב כמו בקירוב, אמות וארבע ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ"ג 14)בפ"ד (קידושין הרא"ש כתב כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי ד) סימן
כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך שאדבר עלֿמנת

בנים,15) ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים כי להכשילה,
על  שאסרה נמצא קרקע, או כסף לו שיש אח"כ יטען והוא
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בשעת  איש אשת היתה כי ממזרים, ממנו ובניה השני הבעל
"כדי  הטעם: נאמר לא ששם אלא - ב ס, (קידושין נישואיה
אח"כ, נתחרט שמא הטעם, מפרשים ואחרים לקלקלה").
על  מתחילה שקידש מאחר כי לי, אין אומר: הוא ולפיכך
(ר"ן  מתחרט הוא ועכשיו לו, שיש היא חזקה כן, דעת

הי"ג. פ"י, גירושין בהל' רבינו דברי והשווה שם) ורא"ש

.‚ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈ƒ»«ƒ
B˙B‡a BÏ LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ≈»»ƒ¿¿ƒƒ≈¿

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó16ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¬≈¿À∆∆¿ƒ≈¿»
,ÌL BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÓB‡L∆≈¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈»

dÏ˜Ï˜Ï Ôek˙Ó ‡e‰Â17. ¿ƒ¿«≈¿«¿¿»

מקורו 16) פלוני, במקום זוז מאתים ודין ב. ס, קידושין
קפידא, אין לכסף שבנוגע סוברים ויש פ"ג. שם, ב'תוספתא'
זו  הרי אחר, במקום ונמצאים מקום באותו אינם שאפילו
ממקום  להעבירם אפשר בקל כי ודאי, קידושי מקודשת

שם). (רא"ש זה.17)למקום דין מפורש לא שם, בגמרא
עפר  כור בית לי שיש בעלֿמנת שאמרו ממה למדו ורבינו
קידושי  שאפילו וסובר חולק, (שם) והרא"ש ה"ב). (למעלה
היה  פלוני, במקום כור בית לו היה אילו כי כאן, אין ספק
וכן  לדבר. קול ויש להטמין, אפשר אי קרקע כי ידוע, הדבר
ב'תוספות' (וראה זוז מאתים בענין גם שם ב'תוספתא' נראה

שם). לר"י המיוחסות

.„¯‰ÌÈ˙‡Ó C‡¯‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È ¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆«¿≈»«ƒ
‰p‡¯ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ18. ≈»»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa ‰‡¯‰L B‡ ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ÌÈÊef‰ ‰‡¯‰∆¿»«ƒ¿«¬≈ƒ∆∆¿»≈»»
BlMÓ ‰p‡¯iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa19. ƒ¿≈¬≈ƒ≈»¿À∆∆«∆«¿∆»ƒ∆

‰„O‰ ¯ÎOL B‡ ,˙eÙzLa B‡ ‰‡ÂÏ‰a ˙BÚn‰ Á˜Ï»««»¿«¿»»¿À»∆»««»∆
˙eÒÈ¯‡a dÁ˜Ï B‡20„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - d‡¯‰Â , ¿»»«¬ƒ¿∆¿»≈»¿À∆∆«

ÏMÓ C‡¯‡L - 'C‡¯‡L' ÚÓLnL ;BlMÓ ‰p‡¯iL∆«¿∆»ƒ∆∆«¿«∆«¿≈∆«¿≈ƒ∆
CÏ Èz¯Ó‡L ‰Ê ¯·c ÈÓˆÚ21. «¿ƒ»»∆∆»«¿ƒ»

שיראנה 18) עד מקודשת אינה לו, שיש עדים יביא ואפילו
לח). סי' אהע"ז אינה 19)('טור' לה, הראה לא ואם

שם). ('טור', מספק אפילו שדה 20)מקודשת שמעבד
כפי  רביע, או שליש בפירותיה, חלק ממנה לקבל אחרים

המדינה. ב.21)מנהג ס, קידושין

.‰ÌÈÚ˜ B· ‰È‰Â ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa BÏ ‰È‰22ÌÈwÓÚ »»≈»»¿»»¿»ƒ¬Àƒ
ÌÈÚÏÒ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ23,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ¬»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÏÒk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜p‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ24Ì‡Â ; ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
‰ÚÈ¯ÊÏ25. ƒ¿ƒ»

למשנה 22) בפירושו (רבינו המים שם יתקבצו חפירות,
מ"ד). פ"ה, ראויה 23)כלאים ואינה כאבן קשה אדמה

עמוקים 24)לזריעה. הנקעים אין אם אבל א. סא, קידושין
מפני  עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע" "אגנות נקראים שהם
שאינם  בסלעים והואֿהדין (שם). השדה לגבי הם ובטלים

הקרקע" "שדראות נקראים שהם - טפחים עשרה גבוהים
גבה. על בטלים הל'25)והם רבינו דברי והשווה שם,

השיעור, נתפרש לא הנקעים רוחב ולענין הי"ג. פ"ד, ערכין
ארבעה  ברחבם שיש פירש: - ב קב, לבבאֿבתרא וברשב"ם
אע"פ  מים מלא בור הרשב"א: וכתב ארבעה. על טפחים
הריהו  השדה, את ממנו ומשקים הואיל זריעה, בר שאינו

(מגידֿמשנה). עמו ונמדד השדה צורך משמש

.Â˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
‰LÏMÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯„ CÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ¿»
,ÔÈÈ ‰zLz ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL :el‡ ÌÈ¯„¿»ƒ≈∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ

ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL B‡26˙Lc˜Ó dÈ‡ -27. ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡Ó ıeÁ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆≈≈««ƒ∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯ÓB‡28. ≈«¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈¿À∆∆
elÙ‡ - ¯„ Ïk CÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿»∆≈»«ƒ»∆∆¬ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ ,ÔÈ·e¯Á ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„pL ˙‡ˆÓ29. ƒ¿≈∆»¿»∆……«»ƒ≈»¿À∆∆

המקום 26) נשי כל שדרך המינים לשאר "והואֿהדין
ה"א). פכ"ה, לקמן רבינו (לשון בהן" להתקשט

נפש 27) עינוי בהם שיש דברים הם אלו כי ב. עב, כתובות
והמקדש  עליו) ומתגנה לה הוא גנאי תתקשט, לא אם (כי

עליהם. רגילים 28)מקפיד אנשים ואין הואיל שם.
קפידא. קפידתו אין זה, על 'ירושלמי'29)להקפיד

פ"ד, דעות (הל' לדבריו רבינו רמז ה"ז. פ"ז, כתובות
הבעל  שאין סבור והייתי לעולם", רעים "והחרובים הי"א):
דברים  תאכל שלא הוא מרוצה ואדרבה זה, נדר על מקפיד
נדר", "כל שאמר שכיון משמיענו לפיכך - לגופה המזיקים

רוקח'). ('מעשה בכלל זה אף

.Ê,ÔÈÓeÓ Ca ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈»ƒ
dÈ‡ - ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ ÔÓ „Á‡ da ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»ƒ«ƒ«¿ƒ«»ƒ≈»
,ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ÌeÓ da ‡ˆÓ .˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»»«≈≈»«ƒ
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈

˙Lc˜Ó BÊ30Ïk ?ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ô‰ ‰Óe . ¿À∆∆»≈«ƒ«¿ƒ«»ƒ»
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰31˙BÎÏ‰·e .ÌÈLa ÔÈÏÒBt «ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿

Lc˜Ó ˙‡Èa32¯˙BÈÂ .ÌÈ‰k ÏL ÔÈÓeÓ Ïk e¯‡a˙È ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ∆…¬ƒ¿≈
Ú¯ ÁÈ¯ :ÌÈLa Ô‰ÈÏÚ33‰ÚÈÊÂ .34t‰ ÁÈ¯Â .‰35. ¬≈∆¿»ƒ≈«»¿≈»¿≈««∆

‰·Ú ÏB˜Â36ÔÈa ÁÙËÂ .ÁÙË ‰È˙B¯·ÁÓ ÔÈqb ÔÈc„Â . ¿»∆¿«ƒ«ƒ≈«¿∆»∆«¿∆«≈
˙˜lˆ ÌB˜n‰ ‰OÚÂ ·Ïk ˙ÎÈLe .„„Ï „c37. «¿«¿ƒ«∆∆¿«¬»«»«∆∆

‡ÓeLÂ38˙Áct‰ ÏÚL39,¯˙BÈa ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ - ¿»∆«««««¬ƒ»¿»¿«»¿≈
dL‡¯ ¯ÚOÏ ‰·B¯˜ elÙ‡Â40da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ¿»ƒ¿«…»¿««ƒ∆≈»

‡È‰ BÊÂ .¯ÚO41.ÌÈ‰k‰ ÏÚ ‰M‡ ‰¯˙iL ‡ÓeM‰ ≈»¿ƒ«»∆¿≈»ƒ»««…¬ƒ
,ÌÈt‰ ¯‡La ¯ÚO da LiL ‡ÓeL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»»∆≈»≈»ƒ¿»«»ƒ

¯ÒÈ‡k ‰ÏB„‚ ‡ÓeL B‡42¯ÚO da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ »¿»¿ƒ»««ƒ∆≈»≈»
ÌÈLa ÔÈa ÌÈ‰ka ÔÈa ÌeÓ ‰Ê È¯‰ -43. ¬≈∆≈¿…¬ƒ≈¿»ƒ

ב.30) עב, המזבח 31)כתובות מן למקדש יכנסו שלא
עבודתם  במקדש, עבדו אם וכן מום, בעלי כשהם ולפנים,

כג). כא, (ויקרא בתורה כמפורש הי"ז:32)פסולה פ"ח,
וארבעים". מאה בכהנים הפסולים המומים כל "נמצאו

תמיד.34)מגופה.33) א.35)שמזיעה עה, כתובות
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כת"י  ובנוסח רע". "ריח המוסיף: שם הרי"ף וכגירסת
במקום  החוטם". "ריח כתוב: רוקח') 'מעשה בספר (הובא

ס"ד). לט סי' אהע"ז בשו"ע (ועי' רע" שהרי 36)"ריח
קולך  "כי יד): ב, השירים (שיר ערב בקול משבחה הכתוב

נאוה". ומראך נשאר 37)ערב המכה, שנתרפאה שאחרי
בעור. יבלת.38)רושם כעין בעור המצח.39)בליטה

נראית.40) אינה ופעמים נראית ואין 41)שפעמים הקטנה
שיער. במשנה 42)בה ונזכר איטלקי, קטן מטבע

דרה"ם  הנקרא שזהו שם: מפרש ורבינו א). א, (קידושין
שעורה. גרעיני ארבעה ומשקלו עה,43)בערבית, כתובות

לומר  יש הפנים, על הנמצאים נשים מומי שלענין אלא א.
שהבנות  במקום לא אם ונתפייס, ראה שהרי מקודשת, שהיא
בשאר  השומא היתה אפילו ואז רעולות, ופניהן יוצאות
"במה  במשנה: שם אמרו וכן מקודשת. אינה - הפנים
אינו  שבגלוי, במומים אבל שבסתר. במומים אמורים, דברים
לקמן  רבינו דברי והשווה ונתפייס. שידע לטעון", יכול

ה"ב. פכ"ה

.ÁÌ˙Ò ‰M‡ Lc˜Ó‰44ÔÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ
„Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ B‡ ,ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»

ÌÈ¯„ ‰LÏMÓ45˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -46dLc˜ . ƒ¿»¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈ƒ¿»
,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒ

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â47. ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»¬≈¿À∆∆

כלום.44) עמה התנה ה"ו.45)שלא לעיל האמורים
גט 46) הימנו שתקבל עד לאחרים להנשא תוכל ולא

ואי  כך, על מקפיד אדם סתם אם בידינו ספק עג:). (כתובות
מקפיד. אינו או - מום בעלת או נדרנית באשה לו אפשר

מעולם,47) היה לא כאילו למפרע הנדר את עוקר שהחכם
ה"ה. פ"ד, נדרים בהל' כמבואר

.Ë,ÔÈÓeÓ da eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ dLcƒ̃¿»«¿»∆≈»ƒ¿»»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - d˙B‡ ‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â48. ¿»¿»≈∆≈¿ƒ≈»≈»¿À∆∆

Ba ÔÈ‡LÂ ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L LÈ‡‰ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»ƒ∆≈»»¿»ƒ¿∆≈
Ïˆ‡ CÏ‰Â ,ÔÈÓeÓ Ba eÈ‰Â ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓƒ¿»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«≈∆
;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - B‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ,B¯Èz‰Â ÌÎÁ»»¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ¿¬≈¿À∆∆
‰M‡‰Â ,e‡t¯ ¯·kL ÔÈÓeÓa LÈ‡Ï È‡b ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ»

˙‡Ê ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡49. ≈»«¿∆∆«…

את 48) עוקר חכם לרופא, חכם בין "ומה ב: עד, כתובות
הטעתו  ולא כלל נדרה לא כאילו זה (והרי  מעיקרו הנדר
ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושיה), בשעת
ה'תוספות' ולדעת שם). רש"י הטעתו, תנאו שבשעת (ונמצא
בעיניו  מאוסה היא שנתרפאה לאחר גם כי הטעם: שם,
בסמוך. רבינו מדברי נראה וכן מומים, בה שהיו כשזוכר

משל 49) ארמלו". מלמיתב דו, טן למיתב "טב א: עה, שם
אלמנה  משבת שנים, גופים עם לשבת טוב הוא: הדיוט

שם). (רש"י,

.È˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ÔkÓ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡L∆∆≈ƒ»«ƒƒ»¿«¿ƒƒ
e¯·Ú Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dÏ Ô˙»«»¿¿ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿

˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL50z‡ È¯‰ . ¿ƒ¿…»«»≈»¿À∆∆¬≈«¿

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï el‡ ÌÈÊeÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó51ŒÛ‡ , ¿À∆∆ƒ¿ƒ≈¿««¿ƒ«
n‰ eÏk‡˙pL ÈtŒÏÚBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙BÚ «ƒ∆ƒ¿«¿«»¿¿ƒ¬≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó52CB˙a Ba ¯ÊÁ Ì‡Â . ¿À∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‡È‰ ‰¯ÊÁ B‡ ÌÈLÏM‰53. «¿ƒ»¿»ƒ≈»¿À∆∆

אומרים 50) ואין תנאו. קיים לא כי אח"כ, לה יתן ואפילו
אלא  ממש, תנאי זה ואין עצמו, לזרז אלא זה נתכוין לא

ס:). (קידושין התנאים כל כשאר תנאי זה שלא 51)הרי
יום. שלושים לאחר אלא עכשיו, הקידושין יחולו

כאן 52) כי מקודשת, שאינה במלוה למקדש דומה זה ואין
לשם  אלא הלואה בתורת לא מתחילה הכסף את קיבלה
שתתקדש  עלֿמנת אלא להוציאן לה ניתנו ולא קידושין,
המדובר  הזמן ובהגיע אכלה, שלו - כשאכלה נמצא בהן,
הכסף  לו להחזיר צריכה שאינה הנאה, באותה מתקדשת
מ). סי' לאהע"ז וב'פרישה' שם, וברש"י נט. (קידושין

אלא 53) מעשה כאן אין הקידושין, חלו שלא זמן כל כי
הדיבור  ומבטל (חזרתם) השני הדיבור ובא בלבד, 'דיבור'

(שם). הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dLc˜Â ÈL ‡a»≈ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¬≈
ÈM‰ dLcwL ‰ÚMaL ÈÙÏ .ÌÏBÚÏ ÈMÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆«≈ƒ¿»¿ƒ∆«»»∆ƒ¿»«≈ƒ
˙OÚÂ ,ÈL ÈLec˜ da eÒÙ˙Â ,˙Lc˜Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿À∆∆¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿«¬»
ÈLec˜ e‡B·iLk ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ïe ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«««¿ƒ¿∆»ƒ≈
ÔBL‡¯‰ ‡ˆÓÂ ,LÈ‡ ˙L‡ d˙B‡ e‡ˆÓÈ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ¿¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ

LÈ‡ ˙L‡ LcwL ÈÓk54ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L , ¿ƒ∆ƒ≈≈∆ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ
da55. »

השני 54) גירשה שאם משמע רבינו ומדברי ב. נט, קידושין
לאחר  ראשון קידושי חלו מת, או יום שלשים בתוך
באותה  "אשתֿאיש" אותה מצאו לא שהרי יום, שלושים
והרשב"א  ה"א. פ"ג, קידושין ב'ירושלמי' מבואר וכן שעה.
הרי  משני, קידושיה שקיבלה כל ולדעתם חולקים, והרא"ש
(יבמות  שאמרו (כמו ראשון מקידושי בה שחזרה הוכיחה
נפקעו  שעה ובאותה מיאוניה") הןֿהן "קידושיה קח.):
יש  הרא"ש ולדעת חלין. אינן ושוב ראשון, קידושי לגמרי
ס"ב. מ סי' אהע"ז בשו"ע ועי' הנ"ל, ב'ירושלמי' שיבוש

יב.55) פ"ד, לעיל כמבואר

.·ÈÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
dLc˜Â ¯Á‡ ‡·e ,‰Ê ¯È„a ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe¿««¿ƒ¿ƒ»∆»«≈¿ƒ¿»
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈

Ì‰ÈLÏ56Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL CÎÈÙÏ .57CB˙a ÔÈa , ƒ¿≈∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈≈¿
ÌBÈ ÌÈLÏM‰58z‡ È¯‰ .ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ï ÔÈa «¿ƒ≈¿«««¿ƒ¬≈«¿

¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ»«≈
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««∆¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ»«≈¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ¯Á‡Ïe59 ¿««¬»»»ƒ¬ƒ≈≈»««≈∆«∆

„Á‡ ÏkÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,da ÔÈÒÙBz Ôlk ÈLec˜ -ƒ≈À»¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»∆»
ÔlÎÏ ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡Â60. ¿∆»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆¿À»

שלשים 56) ולאחר "מעכשיו הראשון: בדברי אנו מסופקים
לא  אם כלומר הם, "תנאי" אם - משמעותם? מה יום"
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כת"י  ובנוסח רע". "ריח המוסיף: שם הרי"ף וכגירסת
במקום  החוטם". "ריח כתוב: רוקח') 'מעשה בספר (הובא

ס"ד). לט סי' אהע"ז בשו"ע (ועי' רע" שהרי 36)"ריח
קולך  "כי יד): ב, השירים (שיר ערב בקול משבחה הכתוב

נאוה". ומראך נשאר 37)ערב המכה, שנתרפאה שאחרי
בעור. יבלת.38)רושם כעין בעור המצח.39)בליטה

נראית.40) אינה ופעמים נראית ואין 41)שפעמים הקטנה
שיער. במשנה 42)בה ונזכר איטלקי, קטן מטבע

דרה"ם  הנקרא שזהו שם: מפרש ורבינו א). א, (קידושין
שעורה. גרעיני ארבעה ומשקלו עה,43)בערבית, כתובות

לומר  יש הפנים, על הנמצאים נשים מומי שלענין אלא א.
שהבנות  במקום לא אם ונתפייס, ראה שהרי מקודשת, שהיא
בשאר  השומא היתה אפילו ואז רעולות, ופניהן יוצאות
"במה  במשנה: שם אמרו וכן מקודשת. אינה - הפנים
אינו  שבגלוי, במומים אבל שבסתר. במומים אמורים, דברים
לקמן  רבינו דברי והשווה ונתפייס. שידע לטעון", יכול

ה"ב. פכ"ה

.ÁÌ˙Ò ‰M‡ Lc˜Ó‰44ÔÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ
„Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ B‡ ,ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»

ÌÈ¯„ ‰LÏMÓ45˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -46dLc˜ . ƒ¿»¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈ƒ¿»
,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒ

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - dÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â47. ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»¬≈¿À∆∆

כלום.44) עמה התנה ה"ו.45)שלא לעיל האמורים
גט 46) הימנו שתקבל עד לאחרים להנשא תוכל ולא

ואי  כך, על מקפיד אדם סתם אם בידינו ספק עג:). (כתובות
מקפיד. אינו או - מום בעלת או נדרנית באשה לו אפשר

מעולם,47) היה לא כאילו למפרע הנדר את עוקר שהחכם
ה"ה. פ"ד, נדרים בהל' כמבואר

.Ë,ÔÈÓeÓ da eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ dLcƒ̃¿»«¿»∆≈»ƒ¿»»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - d˙B‡ ‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â48. ¿»¿»≈∆≈¿ƒ≈»≈»¿À∆∆

Ba ÔÈ‡LÂ ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L LÈ‡‰ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»ƒ∆≈»»¿»ƒ¿∆≈
Ïˆ‡ CÏ‰Â ,ÔÈÓeÓ Ba eÈ‰Â ÌÈ¯„ ÂÈÏÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓƒ¿»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«≈∆
;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - B‡t¯Â ‡ÙB¯ Ïˆ‡ ,B¯Èz‰Â ÌÎÁ»»¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ¿¬≈¿À∆∆
‰M‡‰Â ,e‡t¯ ¯·kL ÔÈÓeÓa LÈ‡Ï È‡b ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ»

˙‡Ê ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡49. ≈»«¿∆∆«…

את 48) עוקר חכם לרופא, חכם בין "ומה ב: עד, כתובות
הטעתו  ולא כלל נדרה לא כאילו זה (והרי  מעיקרו הנדר
ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושיה), בשעת
ה'תוספות' ולדעת שם). רש"י הטעתו, תנאו שבשעת (ונמצא
בעיניו  מאוסה היא שנתרפאה לאחר גם כי הטעם: שם,
בסמוך. רבינו מדברי נראה וכן מומים, בה שהיו כשזוכר

משל 49) ארמלו". מלמיתב דו, טן למיתב "טב א: עה, שם
אלמנה  משבת שנים, גופים עם לשבת טוב הוא: הדיוט

שם). (רש"י,

.È˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ÔkÓ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡L∆∆≈ƒ»«ƒƒ»¿«¿ƒƒ
e¯·Ú Ì‡Â ,˙Lc˜Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dÏ Ô˙»«»¿¿ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿

˙Lc˜Ó dÈ‡ - dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL50z‡ È¯‰ . ¿ƒ¿…»«»≈»¿À∆∆¬≈«¿

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï el‡ ÌÈÊeÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó51ŒÛ‡ , ¿À∆∆ƒ¿ƒ≈¿««¿ƒ«
n‰ eÏk‡˙pL ÈtŒÏÚBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙BÚ «ƒ∆ƒ¿«¿«»¿¿ƒ¬≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó52CB˙a Ba ¯ÊÁ Ì‡Â . ¿À∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‡È‰ ‰¯ÊÁ B‡ ÌÈLÏM‰53. «¿ƒ»¿»ƒ≈»¿À∆∆

אומרים 50) ואין תנאו. קיים לא כי אח"כ, לה יתן ואפילו
אלא  ממש, תנאי זה ואין עצמו, לזרז אלא זה נתכוין לא

ס:). (קידושין התנאים כל כשאר תנאי זה שלא 51)הרי
יום. שלושים לאחר אלא עכשיו, הקידושין יחולו

כאן 52) כי מקודשת, שאינה במלוה למקדש דומה זה ואין
לשם  אלא הלואה בתורת לא מתחילה הכסף את קיבלה
שתתקדש  עלֿמנת אלא להוציאן לה ניתנו ולא קידושין,
המדובר  הזמן ובהגיע אכלה, שלו - כשאכלה נמצא בהן,
הכסף  לו להחזיר צריכה שאינה הנאה, באותה מתקדשת
מ). סי' לאהע"ז וב'פרישה' שם, וברש"י נט. (קידושין

אלא 53) מעשה כאן אין הקידושין, חלו שלא זמן כל כי
הדיבור  ומבטל (חזרתם) השני הדיבור ובא בלבד, 'דיבור'

(שם). הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dLc˜Â ÈL ‡a»≈ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¬≈
ÈM‰ dLcwL ‰ÚMaL ÈÙÏ .ÌÏBÚÏ ÈMÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆«≈ƒ¿»¿ƒ∆«»»∆ƒ¿»«≈ƒ
˙OÚÂ ,ÈL ÈLec˜ da eÒÙ˙Â ,˙Lc˜Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿À∆∆¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿«¬»
ÈLec˜ e‡B·iLk ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ïe ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«««¿ƒ¿∆»ƒ≈
ÔBL‡¯‰ ‡ˆÓÂ ,LÈ‡ ˙L‡ d˙B‡ e‡ˆÓÈ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ¿¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ

LÈ‡ ˙L‡ LcwL ÈÓk54ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L , ¿ƒ∆ƒ≈≈∆ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ
da55. »

השני 54) גירשה שאם משמע רבינו ומדברי ב. נט, קידושין
לאחר  ראשון קידושי חלו מת, או יום שלשים בתוך
באותה  "אשתֿאיש" אותה מצאו לא שהרי יום, שלושים
והרשב"א  ה"א. פ"ג, קידושין ב'ירושלמי' מבואר וכן שעה.
הרי  משני, קידושיה שקיבלה כל ולדעתם חולקים, והרא"ש
(יבמות  שאמרו (כמו ראשון מקידושי בה שחזרה הוכיחה
נפקעו  שעה ובאותה מיאוניה") הןֿהן "קידושיה קח.):
יש  הרא"ש ולדעת חלין. אינן ושוב ראשון, קידושי לגמרי
ס"ב. מ סי' אהע"ז בשו"ע ועי' הנ"ל, ב'ירושלמי' שיבוש

יב.55) פ"ד, לעיל כמבואר

.·ÈÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
dLc˜Â ¯Á‡ ‡·e ,‰Ê ¯È„a ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe¿««¿ƒ¿ƒ»∆»«≈¿ƒ¿»
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈

Ì‰ÈLÏ56Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL CÎÈÙÏ .57CB˙a ÔÈa , ƒ¿≈∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈≈¿
ÌBÈ ÌÈLÏM‰58z‡ È¯‰ .ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Ï ÔÈa «¿ƒ≈¿«««¿ƒ¬≈«¿

¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ»«≈
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««∆¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌBÈ»«≈¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ¯Á‡Ïe59 ¿««¬»»»ƒ¬ƒ≈≈»««≈∆«∆

„Á‡ ÏkÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,da ÔÈÒÙBz Ôlk ÈLec˜ -ƒ≈À»¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»∆»
ÔlÎÏ ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡Â60. ¿∆»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆¿À»

שלשים 56) ולאחר "מעכשיו הראשון: בדברי אנו מסופקים
לא  אם כלומר הם, "תנאי" אם - משמעותם? מה יום"
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נמצא  מעכשיו, הקידושין יחולו שלושים, בתוך בי אחזור
מעכשיו, מקודשת היא הרי ל', בתוך בו חזר לא שאם
בו  שחזר הם, "חזרה" או למפרע, מתבטלים השני וקידושי
דעתו  אלא "מעכשיו" שאמר: ממה הראשון המקדש
בתוך  וימלך אחרת על דעתו אולי (כי יום ל' לאחר לקדשה
בתוך  השני וקידושי כפנויה היא הרי אז ועד שם) רש"י ל',
מספק  לשניהם מקודשת היא לפיכך כדין. חלים יום ל'

נט:). שאחד 57)(קידושין או לאחרים להנשא רוצה אם
מ). סי' אהע"ז ('טור' לשני מותרת ותהא גט יתן מהם

לא 58) שעדיין אףֿעלֿפי לגרשה יכול הראשון ואף
כיון  לעולם, בא שלא לדבר דומה זה ואין לו. נתקדשה
הוא  ממילא יום שלושים של והזמן מעשה, מחוסר שאינו
ה"ג). גירושין מהלכות בפ"ו (משנהֿלמלך בא

קודמו.59) קידושי של זמנו בתוך כלים האחרון שקדושי
אם 60) הוא, ספק יום" שלושים ולאחר "מעכשיו לשון כי

'חזרה', היא שאם נה, בהערה כנ"ל 'חזרה' או 'תנאי' הוא
כלל. חלים שני קידושי אין 'תנאי', ואם שני. קידושי חלים
אם  אבל לכולם. וכן לשניהם, מקודשת היא הרי ומספק
כלה  שזמנו יום" ארבעים ולאחר "מעכשיו האחרון קידשה
מספק, אפילו לאחרון מקודשת אינה אז הראשון, זמן לאחר
'חזרה' משמעו הראשון המקדש שלשון נניח אם אפילו כי
האחרון  קידושי ואין לו נתקדשה יום שלושים כשגמרו הרי
ס. בקידושין יוחנן כרבי כאן פסק ורבינו בה. תופסים

(כסףֿמשנה).

.‚È,ÈBÏtÓ ıeÁ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
ÏÚ LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…≈»≈»»∆»ƒ¿∆≈∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ‰ÈeÙk ÈBÏÙÏÂ ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬≈¿À∆∆

˜ÙqÓ61ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ»≈¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÈBÏÙÏ ˙¯zÓ ÈÈ‰zL ˙Ó62, ¿»∆ƒ¿ƒÀ∆∆ƒ¿ƒ¬≈¿À∆∆

ÌÚ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â63‰˙‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿∆¬»»»ƒ¿»»»ƒ¿≈∆ƒ¿»
BÓi˜Ï ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a64. ¿»»∆ƒ∆¿»¿«¿

עלינו 61) או בקנינה, שיור ולהשאיר אשה לקדש אפשר אם
"ויצאה  ב): כד, (דברים שנאמר לגירושין, קידושין להקיש
(קידושין) הויה הכתוב השווה אחר", לאיש והיתה . . .
שהרי  לשיור, ניתנים אינם גירושין מה (גירושין), ליציאה
זה  אין בגיטו ששייר וכל כריתות", "ספר בהם כתוב
סב:). (גיטין לשיור ניתנים אינם קידושין אף - "כריתות"
לעיל  האמור שלושים" ועד מעכשיו ל"מקדש דומה זה ואין
נעשה  וכאן יום, שלושים עד אלא השיור אין שם כי הי"ב,

(ה'מאירי'). הקידושין מהות בעצם לא 62)השיור כאן
תנאי  עמה שהתנה אלא כלום, הקידושין בעצם שייר
להתנות  שאפשר בקידושין תנאי כשאר זה והרי מסויים,

שם). כאחד 63)(גיטין, אנשים לשני ראויה אשה שאין
ה"ט). פ"ג, על 64)(לעיל והמתנה תורה, איסור מחמת

לעיל  כמבואר קיים, והמעשה בטל תנאו בתורה שכתוב מה
ה"טֿי. פ"ו

.„Èz‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ˙BËe¯t ÈzL Ô˙Bp‰«≈¿≈¿¿ƒ»¿»«»¬≈«¿
Lc˜ÓCL¯‚‡L ¯Á‡Ï ˙Á‡·e ,˙Á‡a ÌBi‰ ÈÏ ˙65- ¿À∆∆ƒ«¿««¿««¿««∆¬»¿≈

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰66,˙Lc˜Ó ‰È‰z d˙B‡ L¯‚iLÎe , ¬≈¿À∆∆¿∆¿»≈»ƒ¿∆¿À∆∆

‰Ëe¯t ÈLec˜ ÔÓ ‰iL ÌÚt d˙B‡ L¯‚iL „Ú«∆¿»≈»««¿ƒ»ƒƒ≈¿»
ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰iL¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ

¯ib˙‡L ¯Á‡Ï ‰Êa67¯Á‡Ï ,È¯ib˙zL ¯Á‡Ï , »∆¿««∆∆¿«≈¿««∆ƒ¿«¿ƒ¿««
¯¯ÁzL‡L68˙eÓiL ¯Á‡Ï ,È¯¯ÁzLzL ¯Á‡Ï , ∆∆¿«¬≈¿««∆ƒ¿«¬¿ƒ¿««∆»

CÈ˙BÁ‡ ˙eÓzL ¯Á‡Ï ,CÈÏÚa69,˙Lc˜Ó dÈ‡ - «¿ƒ¿««∆»¬ƒ≈»¿À∆∆
dLc˜Ï ‰zÚ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ70. ¿ƒ∆≈»«»¿«¿»

אלו.65) קידושין ב 66)אחרי סב, בקידושין היא בעיה
אלא  נפשטה, ולא שיגרשנה, לאחר עכשיו לקדשה יכול -אם
זו  שדה "האומר נט.): (כתובות הש"ס מדין למדה שרבינו
לרשות  (תימסר תיקדש ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני
בידו  עתה שהרי כשיקחנה, מקודשת זו הרי ההקדש)
אשה  בקידושי ואף ה"ט) פ"ו, ערכין הל' (ראה להקדישה
ה'מאירי' כתב וכן רשב"א, בשם (מגידֿמשנה כן הדין
- מקודשת רבינו שכתב מה מפרשים ויש רבינו). בדעת
ממה  נראה וכן שם). ר"י ותוס' (כסףֿמשנה מספק מקודשת
עד  מקודשת תהיה אותה "וכשיגרש בסמוך: רבינו שכתב
ודאיים  הקידושין שאין הרי שניה", פעם אותה שיגרש

קידושין.67)(כסףֿמשנה). לו ואין גוי הוא ועכשיו
כמבואר 68) תופסין, קידושיו ואין כנעני עבד הוא ועכשיו

הט"ו. פ"ד, תופסין 69)לעיל קידושין ואין אשתי. היא
בחייה. אשתו באו 70)באחות שלא כדברים אלו והרי

לעולם  בא שלא דבר מקנה או קונה אדם ואין לעולם, עדיין
סב.). (קידושין

.ÂË‰Ó·ÈÏ ¯ÓB‡‰71‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - CÈÓ·È CÈÏ ıÏÁiL ¯Á‡Ï72ÏÈ‡B‰ ; ¿««∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜ el‡Â73. ¿ƒƒ¿»«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ»≈

זקוקה 71) היא הרי אח, ולו בנים בלא בעלה שמת אשה
שיבמה  עד לאחרים להנשא לה ואסור בעלה) (אחי ליבם

לה. רוקח',72)יחלוץ וב'מעשה התימנים כת"י בנוסח
"מספק". המילה: כאן פ"ד,73)נוספה לעיל כמבואר

ב. צב, ביבמות הסוגיא ע"פ שם, ובביאורנו הי"ד

.ÊË‡È‰ È¯‰ ‰·˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó74˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆ƒ»∆…»«¿¿ƒ»¿»≈∆

˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯aÚ‰ ¯k‰Â ˙¯aÚÓ B¯·Á75‰‡¯ÈÂ . ¬≈¿À∆∆¿À«»À»¬≈¿À∆∆¿≈»∆
È„È ÏÚ „ÏzL ¯Á‡ d˙B‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯vL ,ÈÏƒ∆»ƒ«¬…¿«≈»««∆≈≈«¿≈

‰È·‡76d˙B‡ ÒÈÎiL È„k ,77Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈLec˜a »ƒ»¿≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»∆
ÈÙc78. …ƒ

בא 74) שלא דבר זה והרי האשה, נתעברה לא שעדיין
שלו 75)לעולם. לעובר כמזכה זה והרי ב. סב, קידושין

(פכ"ב  בנו אצל קרובה אדם של ודעתו הואיל שקנה, -
קרובה  האב של דעתו כאן והואֿהדין ה"י) מכירה מהל'
סג. קידושין לר"י המיוחסות (תוס' ומקנה וגמר בתו אצל

רבינו). אחר 76)בדעת "מאביה התימנים: כת"י בנוסח
לביתו.77)שתולד". ויכניסה ופגם.78)ישאנה חסרון

ורבינו  דופי". תתן אמך "בבן כ): נ, (תהלים הכתוב מלשון
שמתחזק  "ומה אומר: ה) פ"ג, (קידושין המשנה בפירוש
לבוא  מותר ואז שנולדה אחר אותה שיקדש שצריך אצלי,
לחבירו  מקנה אדם אין שבידינו העיקרים שמן לפי עליה,
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להחמיר  קיימים, דבריו אמרנו: ואמנם לעולם, בא שלא דבר
כאשתֿאיש". נעשית שהיא

.ÊÈ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - „Á‡ ¯È„ elÙ‡ dÏ Ô˙Â ,ÔÈ¯È„79 ƒ»ƒ¿»«»¬ƒƒ»∆»¬≈¿À∆∆

‡e‰Â .¯Èc‰ ‰Á˜lMÓ80‰fL .¯‡M‰ dÏ ÌÈÏLiL , ƒ∆»¿»«ƒ»¿∆«¿ƒ»«¿»∆∆
˙Ó ÏÚ ‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆«¿»
BÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ,ÌÈ¯È„ ‰‡Ó CÈÏ ÌÈÏL‡L∆«¿ƒƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿À∆∆
‰‡Óa' dÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈLÎÚÓ≈«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»¿≈»
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò 'ÌÈ¯È„ƒ»ƒ¿»¬»ƒ≈≈¿»«»¬≈«¿

˙‰Â ,el‡ ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜ÓCB˙Ï ˙BÓÏ ÏÈÁ ¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿
‰‡Ó dÏ] ÌÈÏLiL „Ú ˙Lc˜Ó dÈ‡ - d„È81,[ »»≈»¿À∆∆«∆«¿ƒ»≈»

‰Ê ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔB¯Á‡‰ ¯Èca elÙ‡Â«¬ƒ«ƒ»»«¬¿≈∆¿ƒ«¬…∆
‰Êa82¯Èc ¯ÒÁ ‰Ó ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .83‡ˆÓ B‡ , »∆¿≈ƒƒ¿»»∆»≈ƒ»ƒ¿»

˙LÁ ¯Èc Ô‰Ó84˙Lc˜Ó dÈ‡ -85Ì‰a ‡ˆÓ . ≈∆ƒ»¿∆≈»¿À∆∆ƒ¿»»∆
Ú¯ ¯Èc86- ˜Ác‰ È„È ÏÚ B‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿»

epÙÈÏÁÈ87.˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , «¬ƒ∆¿ƒ«≈»¿À∆∆

בו.79) לחזור יכול מהם אחד כיון 81)ובלבד.80)ואין
המדובר  הסכום כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה

וברש"י). ח. הקידושין.82)(קידושין חלו לא שעדיין
בחסרון 83) הרגישה ולא בלילה, הכסף לה שנתן כגון

כסף.84)הדינר. של הוא דינר הטעה 85)וסתם שהרי
סמכה  שהרי מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה,
שם). ('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה

ממשקלו.86) וחסר חוב,87)שנשחק מדין להחליפו חייב
לה  החליפו לא ואפילו הקידושין, את מעכב זה אין אבל
(קידושין  מקפדת אינה הדחק ע"י ויוצא הואיל מקודשת,

ובר"ן). שם,

.ÁÈÔ‰L el‡ ÌÈ„‚·a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»ƒ≈∆≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ ÏL eÈ‰Â ,ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ ÔÈÂL»ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈»∆

Ô‰Ï ‰e‡˙Ó ‰M‡‰L88È¯‰ - ÌÈMÓÁ ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ : ∆»ƒ»ƒ¿«»»∆ƒ»»ƒ¬ƒƒ¬≈
‡ÓeL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÁÈ˜Ï ˙ÚMÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ»
,dzÚc CÓÒzL È„k ,˙Lc˜Ó ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ˜eMa«¿««»ƒ¿∆¿À∆∆¿≈∆ƒ¿…«¿»
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ó‡L BÓk ÔÈÂL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡∆»ƒ¿≈»ƒ¿∆»«»¬≈

‰BL‡¯ ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó89dÈ‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆ƒ»»ƒ»¿ƒ≈»»ƒ≈»
˙Lc˜Ó90. ¿À∆∆

שמאים.88) ע"י שם 89)הערכה אמרו וכן ב. ז, קידושין
רבינו, וסובר שומא". צריכים אינם (משי) "שיראי (ט.):
יש  אבל להם. מתאוית שהאשה בו וכיוצא משי דוקא
הואיל  הקידושין לפני שומא צריך אינו משי דוקא סוברים,
גדולה, טעות בו לטעות רגילים ואין במקצת, ידועה ושומתו
שאינן  שיש ומרגליות, טובות אבנים כגון דברים שאר אבל
משווין  יותר בהרבה בהן לטעות ורגילים מעט, אלא טובות
דעתה  סומכת האשה אין כי הקידושין, לפני שומא צריכות -
אבן  בה שאין בטבעת לקדש נהגו ומכאן שומא. בלא עליהם
ס"ב). לא סי' אהע"ז בשו"ע וכן שם. (רבינוֿתם

ב.90) ז, קידושין

.ËÈ‡e‰ ,ÔÈÒe¯‡ È¯·„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»¬ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ

:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,C˙B‡ Lc˜‡ ÌÈ¯È„ ‰‡Óa :¯ÓB‡≈¿≈»ƒ»ƒ¬«≈»¿ƒ∆∆
B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ‡l‡ EÏ ˙Lc˜˙Ó ÈÈ‡≈ƒƒ¿«∆∆¿∆»¿»«ƒ¿»«∆¿≈

d˙È·Ï BÊÂ91eLc˜Â ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÚ·z Ck ¯Á‡Â , ¿¿≈»¿««»»¿∆∆∆¿ƒ¿
Ì˙Ò92È¯·c eOÚÈ - ‰M‡‰ ˙‡ Ú·z LÈ‡‰ Ì‡ : ¿»ƒ»ƒ»«∆»ƒ»«¬ƒ¿≈

‰M‡‰93È¯·c eOÚÈ - LÈ‡‰ ˙‡ ‰Ú·z ‰M‡‰ Ì‡Â , »ƒ»¿ƒ»ƒ»»¿»∆»ƒ≈»ƒ¿≈
LÈ‡‰94. »ƒ

ביניהם.91) הסכימו ולא 92)ולא צרורות, מעות לה ונתן
כמה. שם 93)ידעה שאין וכל הן, מאתים סברה שהיא

מקודשת. אינה הרי 94)מאתים מאה אלא שם אין ואפילו
לקדש  תבעתו היא הקודמת הצעתו דעת על כי מקודשת, זו
לקידושין  ה'מאירי' וכפירוש הי"א. פ"ב קידושין (תוספתא

ה"א). פ"ב, מכירה הל' רבינו דברי והשווה א. ח,

.Î‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰95ÁÈÏM‰ CÏ‰Â , »∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»««»ƒ«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z ÏÚ dLc˜Â¿ƒ¿»«¿«≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«
È‡z ÏÚ B‡ ,Ì˙Ò dLc˜Â CÏ‰Â ,È‡z ÏÚ dLc˜Ï¿«¿»«¿«¿»«¿ƒ¿»¿»«¿«

˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z‰ ˙‡ ‰pML B‡ ,¯Á‡96. «≈∆ƒ»∆«¿«≈»¿À∆∆

תנאי.95) כל דברי 96)ללא על שעבר "שליח הוא: כלל
פ"א, שלוחין הל' רבינו (לשון כלום" עשה לא משלחו,

צט:). בכתובות ומקורו ה"ב.

.‡ÎdLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ dLc˜ :BÏ ¯Ó‡»««¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa97‡È‰ È¯‰Â ÈÏ dLc˜ . ¿»«≈≈»¿À∆∆«¿»ƒ«¬≈ƒ

BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈¬≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó98‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿∆»¿≈ƒ

,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L∆»¿»ƒ¿»«≈ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
ÏÚa‰ È¯‰ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ ÌÏa˜Â¿ƒ¿»»¿»«≈≈»¿À∆∆¬≈«««
BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ Ïa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ≈»¿»«≈¬≈

BÏ ‡È‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó99. ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ

אוהבים,97) שם לו שיש פלוני במקום לומר המקדש הקפיד
(קידושין  בידו ימחו - בפניה דברים עליו יאמר מישהו ואם

וברש"י). (שם).98)נ. הקפדה זו ואין תמצאנה", "שם
וכן 99) אחד. דין שלשניהם שליחו, עם האיש מדין נלמד

וקבל  צא לשלוחה היא "שאמרה ב: מח, בקידושין מוכח
כסף, של בדינר לי התקדשי לי שאמר מפלוני, קידושי לי
לו" היא מקום מראה . . . זהב של דינר לו ונתן והלך

ז). ס"ק לו סי' לאהע"ז (הגר"א

.·Î,‡È‰ B‡ ‡e‰ „iÓ Ba e¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
¯ea„ È„k CB˙a e¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡100Ì˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - ««ƒ∆»¿¿¿≈ƒ≈¬»»»

˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk101. ¿«¬≈ƒ¿À∆∆

שבועות 100) (הל' רבי" עליך "שלום לרב: תלמיד שאילת
כ:). בנזיר הסוגיא ע"פ יז א:101)פ"ב, פז, נדרים

ומקדש  ע"ז מעובד חוץ כדיבור, דיבור כדי תוך "והלכה
לא  עושה, שאדם רגיל דבר בכל שם: הר"ן ופירש ומגרש".
ולפיכך  מראש, גמורה בהסכמה אלא עושה הוא דעתו בגמר

חזרה. בהם מועילה לא

.‚ÎÏh·e ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿»««««»»ƒƒ≈
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להחמיר  קיימים, דבריו אמרנו: ואמנם לעולם, בא שלא דבר
כאשתֿאיש". נעשית שהיא

.ÊÈ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - „Á‡ ¯È„ elÙ‡ dÏ Ô˙Â ,ÔÈ¯È„79 ƒ»ƒ¿»«»¬ƒƒ»∆»¬≈¿À∆∆

‡e‰Â .¯Èc‰ ‰Á˜lMÓ80‰fL .¯‡M‰ dÏ ÌÈÏLiL , ƒ∆»¿»«ƒ»¿∆«¿ƒ»«¿»∆∆
˙Ó ÏÚ ‰Ê ¯È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆«¿»
BÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ,ÌÈ¯È„ ‰‡Ó CÈÏ ÌÈÏL‡L∆«¿ƒƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿À∆∆
‰‡Óa' dÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈLÎÚÓ≈«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»¿≈»
z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò 'ÌÈ¯È„ƒ»ƒ¿»¬»ƒ≈≈¿»«»¬≈«¿

˙‰Â ,el‡ ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜ÓCB˙Ï ˙BÓÏ ÏÈÁ ¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿
‰‡Ó dÏ] ÌÈÏLiL „Ú ˙Lc˜Ó dÈ‡ - d„È81,[ »»≈»¿À∆∆«∆«¿ƒ»≈»

‰Ê ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔB¯Á‡‰ ¯Èca elÙ‡Â«¬ƒ«ƒ»»«¬¿≈∆¿ƒ«¬…∆
‰Êa82¯Èc ¯ÒÁ ‰Ó ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .83‡ˆÓ B‡ , »∆¿≈ƒƒ¿»»∆»≈ƒ»ƒ¿»

˙LÁ ¯Èc Ô‰Ó84˙Lc˜Ó dÈ‡ -85Ì‰a ‡ˆÓ . ≈∆ƒ»¿∆≈»¿À∆∆ƒ¿»»∆
Ú¯ ¯Èc86- ˜Ác‰ È„È ÏÚ B‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿»

epÙÈÏÁÈ87.˙Lc˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , «¬ƒ∆¿ƒ«≈»¿À∆∆

בו.79) לחזור יכול מהם אחד כיון 81)ובלבד.80)ואין
המדובר  הסכום כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה

וברש"י). ח. הקידושין.82)(קידושין חלו לא שעדיין
בחסרון 83) הרגישה ולא בלילה, הכסף לה שנתן כגון

כסף.84)הדינר. של הוא דינר הטעה 85)וסתם שהרי
סמכה  שהרי מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה,
שם). ('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה

ממשקלו.86) וחסר חוב,87)שנשחק מדין להחליפו חייב
לה  החליפו לא ואפילו הקידושין, את מעכב זה אין אבל
(קידושין  מקפדת אינה הדחק ע"י ויוצא הואיל מקודשת,

ובר"ן). שם,

.ÁÈÔ‰L el‡ ÌÈ„‚·a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»ƒ≈∆≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ ÏL eÈ‰Â ,ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ ÔÈÂL»ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈»∆

Ô‰Ï ‰e‡˙Ó ‰M‡‰L88È¯‰ - ÌÈMÓÁ ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ : ∆»ƒ»ƒ¿«»»∆ƒ»»ƒ¬ƒƒ¬≈
‡ÓeL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÁÈ˜Ï ˙ÚMÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ»
,dzÚc CÓÒzL È„k ,˙Lc˜Ó ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ˜eMa«¿««»ƒ¿∆¿À∆∆¿≈∆ƒ¿…«¿»
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ó‡L BÓk ÔÈÂL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡∆»ƒ¿≈»ƒ¿∆»«»¬≈

‰BL‡¯ ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó89dÈ‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆ƒ»»ƒ»¿ƒ≈»»ƒ≈»
˙Lc˜Ó90. ¿À∆∆

שמאים.88) ע"י שם 89)הערכה אמרו וכן ב. ז, קידושין
רבינו, וסובר שומא". צריכים אינם (משי) "שיראי (ט.):
יש  אבל להם. מתאוית שהאשה בו וכיוצא משי דוקא
הואיל  הקידושין לפני שומא צריך אינו משי דוקא סוברים,
גדולה, טעות בו לטעות רגילים ואין במקצת, ידועה ושומתו
שאינן  שיש ומרגליות, טובות אבנים כגון דברים שאר אבל
משווין  יותר בהרבה בהן לטעות ורגילים מעט, אלא טובות
דעתה  סומכת האשה אין כי הקידושין, לפני שומא צריכות -
אבן  בה שאין בטבעת לקדש נהגו ומכאן שומא. בלא עליהם
ס"ב). לא סי' אהע"ז בשו"ע וכן שם. (רבינוֿתם

ב.90) ז, קידושין

.ËÈ‡e‰ ,ÔÈÒe¯‡ È¯·„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»¬ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ

:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,C˙B‡ Lc˜‡ ÌÈ¯È„ ‰‡Óa :¯ÓB‡≈¿≈»ƒ»ƒ¬«≈»¿ƒ∆∆
B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ‡l‡ EÏ ˙Lc˜˙Ó ÈÈ‡≈ƒƒ¿«∆∆¿∆»¿»«ƒ¿»«∆¿≈

d˙È·Ï BÊÂ91eLc˜Â ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÚ·z Ck ¯Á‡Â , ¿¿≈»¿««»»¿∆∆∆¿ƒ¿
Ì˙Ò92È¯·c eOÚÈ - ‰M‡‰ ˙‡ Ú·z LÈ‡‰ Ì‡ : ¿»ƒ»ƒ»«∆»ƒ»«¬ƒ¿≈

‰M‡‰93È¯·c eOÚÈ - LÈ‡‰ ˙‡ ‰Ú·z ‰M‡‰ Ì‡Â , »ƒ»¿ƒ»ƒ»»¿»∆»ƒ≈»ƒ¿≈
LÈ‡‰94. »ƒ

ביניהם.91) הסכימו ולא 92)ולא צרורות, מעות לה ונתן
כמה. שם 93)ידעה שאין וכל הן, מאתים סברה שהיא

מקודשת. אינה הרי 94)מאתים מאה אלא שם אין ואפילו
לקדש  תבעתו היא הקודמת הצעתו דעת על כי מקודשת, זו
לקידושין  ה'מאירי' וכפירוש הי"א. פ"ב קידושין (תוספתא

ה"א). פ"ב, מכירה הל' רבינו דברי והשווה א. ח,

.Î‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰95ÁÈÏM‰ CÏ‰Â , »∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»««»ƒ«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z ÏÚ dLc˜Â¿ƒ¿»«¿«≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«
È‡z ÏÚ B‡ ,Ì˙Ò dLc˜Â CÏ‰Â ,È‡z ÏÚ dLc˜Ï¿«¿»«¿«¿»«¿ƒ¿»¿»«¿«

˙Lc˜Ó dÈ‡ - È‡z‰ ˙‡ ‰pML B‡ ,¯Á‡96. «≈∆ƒ»∆«¿«≈»¿À∆∆

תנאי.95) כל דברי 96)ללא על שעבר "שליח הוא: כלל
פ"א, שלוחין הל' רבינו (לשון כלום" עשה לא משלחו,

צט:). בכתובות ומקורו ה"ב.

.‡ÎdLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ dLc˜ :BÏ ¯Ó‡»««¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa97‡È‰ È¯‰Â ÈÏ dLc˜ . ¿»«≈≈»¿À∆∆«¿»ƒ«¬≈ƒ

BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈¬≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó98‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿∆»¿≈ƒ

,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L∆»¿»ƒ¿»«≈ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
ÏÚa‰ È¯‰ .˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ ÌÏa˜Â¿ƒ¿»»¿»«≈≈»¿À∆∆¬≈«««
BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ Ïa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ≈»¿»«≈¬≈

BÏ ‡È‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó99. ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ

אוהבים,97) שם לו שיש פלוני במקום לומר המקדש הקפיד
(קידושין  בידו ימחו - בפניה דברים עליו יאמר מישהו ואם

וברש"י). (שם).98)נ. הקפדה זו ואין תמצאנה", "שם
וכן 99) אחד. דין שלשניהם שליחו, עם האיש מדין נלמד

וקבל  צא לשלוחה היא "שאמרה ב: מח, בקידושין מוכח
כסף, של בדינר לי התקדשי לי שאמר מפלוני, קידושי לי
לו" היא מקום מראה . . . זהב של דינר לו ונתן והלך

ז). ס"ק לו סי' לאהע"ז (הגר"א

.·Î,‡È‰ B‡ ‡e‰ „iÓ Ba e¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
¯ea„ È„k CB˙a e¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡100Ì˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - ««ƒ∆»¿¿¿≈ƒ≈¬»»»

˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk101. ¿«¬≈ƒ¿À∆∆

שבועות 100) (הל' רבי" עליך "שלום לרב: תלמיד שאילת
כ:). בנזיר הסוגיא ע"פ יז א:101)פ"ב, פז, נדרים

ומקדש  ע"ז מעובד חוץ כדיבור, דיבור כדי תוך "והלכה
לא  עושה, שאדם רגיל דבר בכל שם: הר"ן ופירש ומגרש".
ולפיכך  מראש, גמורה בהסכמה אלא עושה הוא דעתו בגמר

חזרה. בהם מועילה לא

.‚ÎÏh·e ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿»««««»»ƒƒ≈
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ÈÙa ‡lL dÈ·Ï BÈa BÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È‡z‰«¿«««ƒ∆ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿≈
Ì˙Ò ˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰Â ,È‡z‰ ÏËa - ÌÈ„Ú102. ≈ƒ»≈«¿««¬≈ƒ¿À∆∆¿»

È‡z‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ103B˙B‡ ‰Ïh·e ,‰M‡‰ ÔÓ ¿≈ƒ»»«¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»
Lc˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ .È‡z‰ ÏËa - BÈ·e dÈa Ck ¯Á‡««»≈»≈»≈«¿«¿ƒ»«¿«≈

Ì˙Ò ÒÎÂ ,È‡z ÏÚ104ÏÚa B‡105BÊ È¯‰ - Ì˙Ò «¿«¿»«¿»»«¿»¬≈
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ106‡nL ;È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿«≈«¿«∆»

ÒkLk B‡ ÏÚaLk È‡z‰ Ïha107Lc˜Ó‰ ÔÎÂ . ƒ≈«¿«¿∆»«¿∆»«¿≈«¿«≈
‰ÂÏÓa B‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa108ÏÚ·e ¯ÊÁÂ , ¿»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»¿»«»«

ÌÈ„Ú ÈÙa Ì˙Ò109BÊ ‰ÏÈÚa ÏÚL ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»
CÓÒ110ÔÈÏeÒt‰ ÔÈLecw‰ Ô˙B‡ ÏÚ ‡ÏÂ ,111‰˜ÊÁ . »«¿…«»«ƒƒ«¿ƒ¬»»

B˙ÏÈÚa ‰OBÚ ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»ƒƒ¿»≈«¿≈ƒ∆¿ƒ»
˙eÊ ˙ÏÈÚa112˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ ‰zÚ B„Èa È¯‰Â , ¿ƒ«¿«¬≈¿»«»«¬»¿ƒ«

‰ÂˆÓ113. ƒ¿»

צריך 102) אינו התנאי שביטול רבינו וסובר א. עג, כתובות
דעתו  שגילה וכמו בעדים, היו עצמם שהקידושין כל עדים
צריך  אינו אשה לו לקדש הבעל שליח טז: פ"ג, לעיל
הבעל". בשליחות לעדים מקום "שאין בעדים. לעשותו
עצמם  שהקידושין כל קיומו, או התנאי לביטול והואֿהדין

בעדים. כמבואר 103)היו נישואין, לשם לביתו כנסה
ה"א. פ"י, התנאי.104)לקמן אודות כלום דיבר ולא

א.105) עד, והראב"ד 107)מספק.106)כתובות
בעדים. התנאי כביטל הריהו ואז בעדים, שיכניסנה מצריך
להעשות  צריך הבעל שליח שגם הט"ז, פ"ג לעיל וכשיטתו
משנים. פחות אינו שבערוה, דבר כל הכלל: ע"פ בעדים.

בהן.108) מקודשת בעדים 109)שאינה עמה שנתייחד
אלא  עדים בפני לבעול צריך אינו בביאה, המקדש  "שכל
עדי  הן הן יחוד, עדי הן ש"הן ויבעול" בפניהם יתייחד
נראה  וכן הי"ח, פ"י גירושין הל' להלן רבינו (מלשון ביאה"

ה"ה). פ"ג בה.110)למעלה עד,111)לקדשה כתובת
משוה  בפחות מקדש האחרונים: הדינים שבשני ומובן א.
היחוד) (כלומר שהבעילה צריך במלוה, ומקדש פרוטה,
תנאי  על במקדש אבל קידושיו, עיקר שהוא בעדים, תהיה
אזי  כשבעל, תנאו ביטל רק אם כי בעדים, לבעול צריך אין
(מגידֿמשנה). בעדים שהיו הראשונים קידושיו מתקיימים

אבל 112) ודאי, ומקודשת קידושין לשם בעל ודאי הילכך
מספק, מקודשת אלא אינה כשבעל אפילו תנאי על במקדש
ואין  נתקיים שתנאו היה וסבור תנאו, סמך על בעל שמא כי

(מגידֿמשנה). זנות ביאת רבינו 113)ביאתו וכתב
שיתבאר  עד זו, בחזקה ישראל כל "ולעולם בתשובתו:
נמצא  שאםֿכן חזקה, בו אומרים אנו ואין זנות. דרך שנאף
השווה  גט". ממנו צריכה בעדים פנויה עם שזנה מי כל
במוספנו  וראה הי"ט. פ"י, גירושין הל' לקמן רבינו דברי
בבעילתו  אם מזה, דקדק רוקח' וב'מעשה רבינו'. 'תשובות
שבעל  או נדה, שהיתה כגון אחר, איסור עושה הוא זו
- זו, חזקה בו נאמרה לא בביאה) (שאסור ביוםֿהכיפורים

הכשרים. מישראל זה שאין

ה'תשפ"א  תשרי א' ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי.

.‡ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
ÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,L·c ÏL ;L·c ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈ2; «ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ

‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÏL ;·‰Ê ÏL ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê ¯È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»∆»»∆»»¿ƒ¿»
ÛÒk ÏL3,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ ; ∆∆∆«¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ

‡ˆÓÂ ,¯ÊÓÓ ;¯ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙ ;Ô‰k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»…≈»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»
Ôa ‡ˆÓÂ ,C¯k Ôa ;C¯k Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa ;ÔÈ˙»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆
,¯ÈLÚ ;¯ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ È‡L ˙Ó ÏÚ ;¯ÈÚƒ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ
‡ˆÓÂ ,ıÁ¯nÏ ·B¯˜ È˙ÈaL ˙Ó ÏÚ ;ÈÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»ƒ«¿»∆≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿»
‰ÁÙL ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ;·B¯˜ ‡ˆÓÂ ,˜BÁ¯ ;˜BÁ»̄»¿ƒ¿»»«¿»∆≈ƒƒ¿»

˙Ï„Bb ˙a B‡4,BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,‰ÙB‡ B‡ «∆∆»¿≈«¿»∆≈
BÏ LÈÂ5ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·e ‰M‡ ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ; ¿≈«¿»∆≈ƒƒ»»ƒ¿≈«

Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡ ÏÎa - BÏ LÈÂ ,ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó6 ¿»∆≈ƒ¿≈¿»≈¿»«∆»∆
.ezÚË‰L ‡È‰ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆ƒ¿«

הקידושין.2) אחרי עד הכירה ולא מכוסה שהיה כגון
שהייתה 3) בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב"הגהות כתוב

וגם  זהב של שהיא הקידושין עדי בפני שעה באותה נראית
נמצאת  שנה לחצי קרוב כן ואחרי כן, נראתה הצורף בעיני
חסר  ונמצא במנה לי להתקדשי דומה זה הרי - נחושת של
פי  על ואף מקודשת, שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר,
אמרוהו, העדים אלא זהב של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש
זה  ומטעם גט. בלי להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא
פרוטה, שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין
פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע כדי

שערות.4) זהו 5)קולעת גודלת לו יש אם לפעמים כי
תלך  שכינותיה בבתי מצוייה שהיא מתוך הגודלת כי חיסרון,
באופה  הדין וכן רצונה. נגד שהם דברים עליה לספר

אנשים. הרבה אצל לחיסרון.6)שמצוייה בין למעלה בין
"מנעל  שאומרת: מרוצה, אינה אחרים בשבח אפילו כי

בו". חפצה איני רגלי ממידת הגדול

.·Lc˜˙‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :‰¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎ·e¿À»««ƒ∆»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ¿«≈
ÔÎÂ ,¯Ó‡L BÓk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ÈÚË‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ BÏ««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈«»»¿∆»«¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ dLc˜Ï ‰È‰ ÈaÏa :‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒƒ»»¿«¿»««ƒ
·laL ÌÈ¯·c‰L ÈÙÏ ,˙Lc˜Ó dÈ‡ - È˙ÚË‰L∆ƒ¿«¿ƒ≈»¿À∆∆¿ƒ∆«¿»ƒ∆«≈

ÌÈ¯·c ÌÈ‡7. ≈»¿»ƒ

הקידושין.7) בשעת בפה לפרש לה היה כי

.‚Ìqa È‡L ˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰8‡ˆÓÂ , ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»∆¬ƒ«»¿ƒ¿»
ÈÒ¯·e Ìqa9Ô·e ¯ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ ,¯ÈÚ Ôa È‡L ˙Ó ÏÚ ; «»À¿ƒ«¿»∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆

ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ÈÓML ˙Ó ÏÚ ;C¯k¿««¿»∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿À∆∆¬»ƒ»«»«¿»∆≈
ÈÈ‡L ;ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ‡l‡ ÈÓL¿ƒ∆»≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆≈ƒ
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,¯ÈÚ Ôa ‡l‡ ÈÈ‡L ;ÈÒ¯·e Ìqa ‡ˆÓÂ ,Ìqa ‡l‡∆»«»¿ƒ¿»«»À¿ƒ∆≈ƒ∆»∆ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯ÈÚ Ô·e C¯k Ôa ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿«∆ƒ≈»¿À∆∆

בשמים.8) רע.9)מוכר וריחו עורות מעבד

.„˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
L CÈ¯ˆ ,˙B¯˜Ï Ú„BÈ È‡LÌb¯˙ÈÂ ‰¯Bz‰ ‡¯˜i ∆¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«»ƒ«¿≈

˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯b‰ ÒBÏ˜‡ Ìeb¯z d˙B‡»«¿À¿¿«≈¿ƒ»«»«¿»
ÌÈ‡È· ‰¯Bz ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‡¯B˜ È‡L∆¬ƒ≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BLÏ Ú„BÈ È‡L ˙Ó ÏÚ .‰ÙÈ ˜ec˜„a ÌÈ·e˙Îe¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿»∆¬ƒ≈«ƒ¿
ÏÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««
‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰‡pz È‡L ˙Ó¿»∆¬ƒ«»»»ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»

‡¯ÙÒÂ10È¯ÙÒÂ11‡zÙÒB˙Â12‡iÁ Èa¯ ÏL13. ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿∆¿»∆«ƒƒ»

רב.10) וחיברו כהנים, לספרים:11)תורת הלכה מדרשי
ודברים. ענייניה 12)במדבר לבאר למשנה תוספת

קצרה. בלשון ביותר.13)השנויים מוסמכת שהיא

.‰È‡fÚ Ô·k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - „ÈÓÏz È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿∆««
„Á‡ ¯·c B˙B‡ ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,‡ÓBÊ Ô·e∆»∆»…∆¬ƒ»»∆»
ÔÈ„nÏnL ,‚Á‰ ˙BÎÏ‰a elÙ‡Â ;B¯ÓB‡Â B„eÓÏ˙a¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆¿«¿ƒ
eÈ‰iL È„k ,‚ÁÏ CeÓÒ ÌÈlw‰ ÌÈ¯·cÓ ÌÈa¯a Ô˙B‡»»«ƒƒ¿»ƒ««ƒ»∆»¿≈∆ƒ¿
ÔÈ‡ - ÌÎÁ È‡L ˙Ó ÏÚ .Ô‰a ÔÈ‡È˜a ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒƒ»∆«¿»∆¬ƒ»»≈
ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯k :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»∆»…∆¬ƒ

‰ÓÎÁ ¯·c ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡14È‡L ˙Ó ÏÚ .¯ÓB‡Â ¿»»¿«»¿»¿≈«¿»∆¬ƒ
¯ Ôa ¯·‡k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯Ba‚15·‡BÈÎe16‡l‡ , ƒ≈¿ƒ¿«¿≈∆≈¿»∆»

˙Ó ÏÚ .B˙¯e·‚ ÈtÓ epnÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ÂÈ¯·ÁL Ïk…∆¬≈»ƒ¿»¿ƒƒ∆ƒ¿≈¿»«¿»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯k] :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯ÈLÚ È‡L∆¬ƒ»ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆¿»»∆

ÌBÒ¯Á17‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Îe [18ÈaL Ïk ‡l‡ , «¿¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»∆»…∆¿≈
˜Ècˆ È‡L ˙Ó ÏÚ .B¯LÚ ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ B¯ÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿≈»¿«¿»∆¬ƒ«ƒ
‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ÚL¯ elÙ‡ -¬ƒ»»»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»

BaÏa ‰·eLz ¯‰¯‰19‡L ˙Ó ÏÚ .elÙ‡ - ÚL¯ È ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»∆¬ƒ»»¬ƒ
¯‰¯‰ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»ƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBÚL ;BaÏa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ«»¿ƒ∆¬¬«»ƒ
‰OÚ BaÏa „·ÚÏ ¯‰¯‰iMÓe ,‡e‰ ÏB„b ˙BÏfÓe«»»ƒ∆¿«¿≈«¬…¿ƒ«¬»
OÙz ÔÚÓÏ :·e˙ÎÂ ,ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿»¿««¿…

.ÌaÏa Ï‡¯OÈ ˙Èa ˙‡∆≈ƒ¿»≈¿ƒ»

בסברא.14) התלוי המלך.15)דבר שאול של צבא שר
המלך.16) דוד של צבא שר צרויה, עשיר 17)בן היה

ספינות  אלף וכנגדן ביבשה עיירות אלף לו הניח ואביו גדול
מעשר 18)בים. מפריש והיה גדול עשיר היה הוא אף

ושנה. שנה בכל עגל אלף עשר שנים ובכל 19)מעדרו
ואין  מקודשת אינה [=רשעים] עדים בפסולי המקדש זאת,
שאומר  כאן רק כי בליבם, תשובה הרהרו שמא חוששים
שמא  לחוש יש צדיק", שאני מנת "על לפנינו: בפירוש
למה  כלום אומרים העדים אין כאשר אבל בליבו, הרהר

להם. נחוש

.Â‡È‰L ¯e·Ò È˙ÈÈ‰ :¯Ó‡Â ,‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»«»ƒƒ»∆ƒ
;˙‰k ‡È‰ È¯‰Â ,‰iÂÏ ;‰iÂÏ ‡È‰ È¯‰Â ,˙‰k…∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬≈ƒ…∆∆

,‰iÚ- ‰iÚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯ÈLÚ ;‰¯ÈLÚ ‡È‰ È¯‰Â ¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»
ezÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰20‡È‰ ÔÎÂ . ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿≈ƒ

;ÈÂÏ ‡e‰ È¯‰Â ,Ô‰k ‡e‰L È˙ÈÈ‰ ‰¯e·Ò :‰¯Ó‡L∆»¿»¿»»ƒƒ∆…≈«¬≈≈ƒ
È¯‰Â ,ÈÚ ;ÈÚ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÈLÚ ;Ô‰k ‡e‰ È¯‰Â ,ÈÂÏ≈ƒ«¬≈…≈»ƒ«¬≈»ƒ»ƒ«¬≈
‰ÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÈLÚ ‡e‰»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»

.d˙B‡»

דברים.20) אינם שבלב ודברים עצמו את הטעה הוא אלא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) שליח לביאה, נמסרו שלא קדושין דין בו נתבארו

בתו  על האב נאמנות סתם, מבנותיו אחת קידש בדרך,
ושליח  כופרת, והיא קידשתיך לאשה האומר בקידושין,
בקידושין, קול השליחות, ביטול לעצמו, האשה שקידש

בהם. והכחשות

.‡ÌeMÓ Ô‰ÈzL ‡OÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈL ÈzL Lc˜Ó‰«¿«≈¿≈»ƒ∆»ƒ»¿≈∆ƒ
˙Á‡k ,‰Â¯Ú2LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙BLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆¿»¿««≈»¿À»≈«¿∆ƒ≈

Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡ - ˙Á‡k ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»¿≈¬»¿««≈««≈∆
˙Lc˜Ó3. ¿À∆∆

לי.2) מקודשות שתיכן הרי כלל 3)שאמר: ב. ג, קידושין
אינו", אחת בבת אפילו - זה אחר בזה שאינו "כל הוא:
בה  שנאמר אשתו, באחות תופסין קידושין ואין והואיל
(=לא  תקח" לא אחותה אל "ואשה יח): יח, (ויקרא
אין  כאחת, כשקידשן אף - סז:) קידושין עי' תקדשנה,

מהן. באחת אף תופסין קידושין

.·ÌÎlk È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lcƒ̃≈»ƒ«¿««¿»«¬≈À¿∆
ÈÏ ˙BLc˜Ó4dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰a eÈ‰Â , ¿À»ƒ¿»»∆¿≈¬»ƒ»ƒ»

˙Lc˜Ó ÔlkÓ ˙Á‡ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ5¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆≈««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«
Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰‡È·Ï ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :Ô‰Ï»∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ¬≈À»

dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡Ó ıeÁ ,BÏ ˙BLc˜Ó6‡ˆBiÎÂ ¿À»≈¬»ƒ»ƒ»¿«≈
,ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a»∆¿≈ƒ»«»∆¬≈À¿∆¿À»ƒ
,‰Â¯Ú ˙Á‡ ‰M‡ B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÁÙL Ô‰a ‰˙È‰Â¿»¿»»∆ƒ¿»«ƒ»««∆¿»
ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡ B‡ Bza B‡ LÈ‡ ˙L‡ ÔB‚k¿≈∆ƒƒ¬¿«≈»∆≈
ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ÌlkÓ ˙Á‡««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
BÏ ˙BLc˜Ó Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰È‰z ‰‡È·Ï7, ¿ƒ»ƒ¿∆¿À∆∆ƒ¬≈À»¿À»

ÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ‰M‡ d˙B‡Ó ıeÁ.da ÔÈ ≈»ƒ»∆≈ƒƒ¿ƒ»

כולן.4) עבור קידושין כסף מהן לאחת נא,5)ונתן קידושין
מקודשות  אינן שהאחיות ידוע והדבר "כולכן" ואמר הואיל א.
בדיבור  כולן כלל שהרי האחרות, על גם הקידושין חלו לא -
הנכריות. את גם קנה לא - האחיות את קנה שלא ומתוך אחד,
לא  נכסי) תקנו זו ובהמה (אתה וחמור אתה "קנה לכך: דוגמא
שניהם  שיתף אחד שבקנין כיון קמג.) (בבאֿבתרא כלום" קנה

קנה. לא הוא אף קנה, לא שהחמור מתוך שאיֿאפשר 6)-
ה"ג. בסמוך כמבואר מהן, אחת על לבוא לא 7)לו כאן

ואלה  לו, הכשרות הנשים את אלא לקדש מתחילה נתכוין
נא:). (קידושין באמירתו נכללו לא לו ראויות שאינן

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È¯‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ
‰Ëe¯t Ô‰Ï Ô˙Â ,‰Êa8„È ÏÚ ˙Á‡ ‰zÏawL B‡ »∆¿»«»∆¿»∆ƒ¿«»««««
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,¯ÈÚ Ôa ‡l‡ ÈÈ‡L ;ÈÒ¯·e Ìqa ‡ˆÓÂ ,Ìqa ‡l‡∆»«»¿ƒ¿»«»À¿ƒ∆≈ƒ∆»∆ƒ
.˙Lc˜Ó dÈ‡ - ¯ÈÚ Ô·e C¯k Ôa ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿«∆ƒ≈»¿À∆∆

בשמים.8) רע.9)מוכר וריחו עורות מעבד

.„˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
L CÈ¯ˆ ,˙B¯˜Ï Ú„BÈ È‡LÌb¯˙ÈÂ ‰¯Bz‰ ‡¯˜i ∆¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«»ƒ«¿≈

˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯b‰ ÒBÏ˜‡ Ìeb¯z d˙B‡»«¿À¿¿«≈¿ƒ»«»«¿»
ÌÈ‡È· ‰¯Bz ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‡¯B˜ È‡L∆¬ƒ≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BLÏ Ú„BÈ È‡L ˙Ó ÏÚ .‰ÙÈ ˜ec˜„a ÌÈ·e˙Îe¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿»∆¬ƒ≈«ƒ¿
ÏÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««
‰Ln‰ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰‡pz È‡L ˙Ó¿»∆¬ƒ«»»»ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»

‡¯ÙÒÂ10È¯ÙÒÂ11‡zÙÒB˙Â12‡iÁ Èa¯ ÏL13. ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿∆¿»∆«ƒƒ»

רב.10) וחיברו כהנים, לספרים:11)תורת הלכה מדרשי
ודברים. ענייניה 12)במדבר לבאר למשנה תוספת

קצרה. בלשון ביותר.13)השנויים מוסמכת שהיא

.‰È‡fÚ Ô·k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - „ÈÓÏz È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿∆««
„Á‡ ¯·c B˙B‡ ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,‡ÓBÊ Ô·e∆»∆»…∆¬ƒ»»∆»
ÔÈ„nÏnL ,‚Á‰ ˙BÎÏ‰a elÙ‡Â ;B¯ÓB‡Â B„eÓÏ˙a¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆¿«¿ƒ
eÈ‰iL È„k ,‚ÁÏ CeÓÒ ÌÈlw‰ ÌÈ¯·cÓ ÌÈa¯a Ô˙B‡»»«ƒƒ¿»ƒ««ƒ»∆»¿≈∆ƒ¿
ÔÈ‡ - ÌÎÁ È‡L ˙Ó ÏÚ .Ô‰a ÔÈ‡È˜a ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒƒ»∆«¿»∆¬ƒ»»≈
ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯k :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»∆»…∆¬ƒ

‰ÓÎÁ ¯·c ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡14È‡L ˙Ó ÏÚ .¯ÓB‡Â ¿»»¿«»¿»¿≈«¿»∆¬ƒ
¯ Ôa ¯·‡k :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯Ba‚15·‡BÈÎe16‡l‡ , ƒ≈¿ƒ¿«¿≈∆≈¿»∆»

˙Ó ÏÚ .B˙¯e·‚ ÈtÓ epnÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ÂÈ¯·ÁL Ïk…∆¬≈»ƒ¿»¿ƒƒ∆ƒ¿≈¿»«¿»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯k] :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯ÈLÚ È‡L∆¬ƒ»ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆¿»»∆

ÌBÒ¯Á17‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Îe [18ÈaL Ïk ‡l‡ , «¿¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»∆»…∆¿≈
˜Ècˆ È‡L ˙Ó ÏÚ .B¯LÚ ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ B¯ÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿≈»¿«¿»∆¬ƒ«ƒ
‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ÚL¯ elÙ‡ -¬ƒ»»»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»

BaÏa ‰·eLz ¯‰¯‰19‡L ˙Ó ÏÚ .elÙ‡ - ÚL¯ È ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»∆¬ƒ»»¬ƒ
¯‰¯‰ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»ƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔBÚL ;BaÏa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ«»¿ƒ∆¬¬«»ƒ
‰OÚ BaÏa „·ÚÏ ¯‰¯‰iMÓe ,‡e‰ ÏB„b ˙BÏfÓe«»»ƒ∆¿«¿≈«¬…¿ƒ«¬»
OÙz ÔÚÓÏ :·e˙ÎÂ ,ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿»¿««¿…

.ÌaÏa Ï‡¯OÈ ˙Èa ˙‡∆≈ƒ¿»≈¿ƒ»

בסברא.14) התלוי המלך.15)דבר שאול של צבא שר
המלך.16) דוד של צבא שר צרויה, עשיר 17)בן היה

ספינות  אלף וכנגדן ביבשה עיירות אלף לו הניח ואביו גדול
מעשר 18)בים. מפריש והיה גדול עשיר היה הוא אף

ושנה. שנה בכל עגל אלף עשר שנים ובכל 19)מעדרו
ואין  מקודשת אינה [=רשעים] עדים בפסולי המקדש זאת,
שאומר  כאן רק כי בליבם, תשובה הרהרו שמא חוששים
שמא  לחוש יש צדיק", שאני מנת "על לפנינו: בפירוש
למה  כלום אומרים העדים אין כאשר אבל בליבו, הרהר

להם. נחוש

.Â‡È‰L ¯e·Ò È˙ÈÈ‰ :¯Ó‡Â ,‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»«»ƒƒ»∆ƒ
;˙‰k ‡È‰ È¯‰Â ,‰iÂÏ ;‰iÂÏ ‡È‰ È¯‰Â ,˙‰k…∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬≈ƒ…∆∆

,‰iÚ- ‰iÚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯ÈLÚ ;‰¯ÈLÚ ‡È‰ È¯‰Â ¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»
ezÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰20‡È‰ ÔÎÂ . ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿≈ƒ

;ÈÂÏ ‡e‰ È¯‰Â ,Ô‰k ‡e‰L È˙ÈÈ‰ ‰¯e·Ò :‰¯Ó‡L∆»¿»¿»»ƒƒ∆…≈«¬≈≈ƒ
È¯‰Â ,ÈÚ ;ÈÚ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÈLÚ ;Ô‰k ‡e‰ È¯‰Â ,ÈÂÏ≈ƒ«¬≈…≈»ƒ«¬≈»ƒ»ƒ«¬≈
‰ÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ¯ÈLÚ ‡e‰»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»

.d˙B‡»

דברים.20) אינם שבלב ודברים עצמו את הטעה הוא אלא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) שליח לביאה, נמסרו שלא קדושין דין בו נתבארו

בתו  על האב נאמנות סתם, מבנותיו אחת קידש בדרך,
ושליח  כופרת, והיא קידשתיך לאשה האומר בקידושין,
בקידושין, קול השליחות, ביטול לעצמו, האשה שקידש

בהם. והכחשות

.‡ÌeMÓ Ô‰ÈzL ‡OÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈL ÈzL Lc˜Ó‰«¿«≈¿≈»ƒ∆»ƒ»¿≈∆ƒ
˙Á‡k ,‰Â¯Ú2LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙BLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆¿»¿««≈»¿À»≈«¿∆ƒ≈

Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡ - ˙Á‡k ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»¿≈¬»¿««≈««≈∆
˙Lc˜Ó3. ¿À∆∆

לי.2) מקודשות שתיכן הרי כלל 3)שאמר: ב. ג, קידושין
אינו", אחת בבת אפילו - זה אחר בזה שאינו "כל הוא:
בה  שנאמר אשתו, באחות תופסין קידושין ואין והואיל
(=לא  תקח" לא אחותה אל "ואשה יח): יח, (ויקרא
אין  כאחת, כשקידשן אף - סז:) קידושין עי' תקדשנה,

מהן. באחת אף תופסין קידושין

.·ÌÎlk È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL Lcƒ̃≈»ƒ«¿««¿»«¬≈À¿∆
ÈÏ ˙BLc˜Ó4dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰a eÈ‰Â , ¿À»ƒ¿»»∆¿≈¬»ƒ»ƒ»

˙Lc˜Ó ÔlkÓ ˙Á‡ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ5¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆≈««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«
Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰‡È·Ï ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :Ô‰Ï»∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ¬≈À»

dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡Ó ıeÁ ,BÏ ˙BLc˜Ó6‡ˆBiÎÂ ¿À»≈¬»ƒ»ƒ»¿«≈
,ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a»∆¿≈ƒ»«»∆¬≈À¿∆¿À»ƒ
,‰Â¯Ú ˙Á‡ ‰M‡ B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÁÙL Ô‰a ‰˙È‰Â¿»¿»»∆ƒ¿»«ƒ»««∆¿»
ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡ B‡ Bza B‡ LÈ‡ ˙L‡ ÔB‚k¿≈∆ƒƒ¬¿«≈»∆≈
ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ÌlkÓ ˙Á‡««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
BÏ ˙BLc˜Ó Ôlk È¯‰ - ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰È‰z ‰‡È·Ï7, ¿ƒ»ƒ¿∆¿À∆∆ƒ¬≈À»¿À»

ÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ‰M‡ d˙B‡Ó ıeÁ.da ÔÈ ≈»ƒ»∆≈ƒƒ¿ƒ»

כולן.4) עבור קידושין כסף מהן לאחת נא,5)ונתן קידושין
מקודשות  אינן שהאחיות ידוע והדבר "כולכן" ואמר הואיל א.
בדיבור  כולן כלל שהרי האחרות, על גם הקידושין חלו לא -
הנכריות. את גם קנה לא - האחיות את קנה שלא ומתוך אחד,
לא  נכסי) תקנו זו ובהמה (אתה וחמור אתה "קנה לכך: דוגמא
שניהם  שיתף אחד שבקנין כיון קמג.) (בבאֿבתרא כלום" קנה

קנה. לא הוא אף קנה, לא שהחמור מתוך שאיֿאפשר 6)-
ה"ג. בסמוך כמבואר מהן, אחת על לבוא לא 7)לו כאן

ואלה  לו, הכשרות הנשים את אלא לקדש מתחילה נתכוין
נא:). (קידושין באמירתו נכללו לא לו ראויות שאינן

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È¯‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ
‰Ëe¯t Ô‰Ï Ô˙Â ,‰Êa8„È ÏÚ ˙Á‡ ‰zÏawL B‡ »∆¿»«»∆¿»∆ƒ¿«»««««
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˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :·‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;dz¯·Á¬∆¿»¿≈»≈¿»««ƒ¿∆¿À∆∆
‰ÈLec˜ ·‡‰ Ïa˜Â ,ÈÏ9,epnÓ Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ôlk - ƒ¿ƒ≈»»ƒ∆»À»¿ƒ≈ƒ∆

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â10ÔÈLecw‰L ÈtÓ , ¿»»«««≈∆ƒ¿≈∆«ƒƒ
˙Á‡ ÏÚ ‡B·Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ô‰a ÔÈÒÙBz¿ƒ»∆««ƒ∆ƒ∆¿»»«««

Ô‰Ó11. ≈∆

למשנה,8) בפירושו רבינו (לשון יחד לשתיהן שנתן
מ"ז). פ"ב, בתו 9)קידושין קידושי את לקבל זכאי שהאב

הי"א. פ"ג, לעיל כמפורש שתיבגר, ולא 10)עד הואיל
שמא  מהן, אחת אף לישא יכול אינו קידש, מהן איזו פירש

אשתו. באחות פוגע א.)11)הוא נב, א. נא, קידושין
הם  לביאה מסורין שאינן קידושין האומר: רבא, לגבי כאביי
קג"ם  ביע"ל המסומנות מההלכות אחת והיא קידושין.
ואח"כ  תחילה, מבנותיו אחת שידך ואם כאביי. שהלכה
לי", מקודשת "בתך לאב: המשודך אמר קידושין בשעת
שהמשודכת  רבינוֿתם אומר בתך", "פלונית פירש: ולא
לחזור  (לא הקהילות ותקנת חרם עליו שחל כיון מקודשת,
שאין  במקום ואפילו אחרת, ומקדש זו עזב לא משידוכו) בו
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית - הקהילות תקנת בו
'תוספות' ראה אולם מיימוניות', ('הגהות כזב ידברו

סט"ז). לז, סי' אהע"ז ובשו"ע נב. לקידושין

.„CÏ‰Â ,˙ÈBÏt ‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿ƒ¿»«
dLc˜Â12dz·Ï B‡ dn‡Ï BÓˆÚa ÁlLÓ‰ Lc˜Â ,BÏ ¿ƒ¿»¿ƒ≈«¿«≈«¿«¿¿ƒ»¿ƒ»

‰BL‡¯ ‰Lc˜˙ Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,d˙BÁ‡Ï B‡«¬»¿≈»«≈≈∆ƒ¿«¿»ƒ»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡Â ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ Ô‰ÈzL -13‰M‡ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ≈«¬»»¿≈ƒ»

‰ÎÏ‰Â ,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡Ï dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«≈¿≈»«≈≈∆

Ì„B˜14dÏ ÔÈ˙B Ô‰ÈL -15„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â .Ëb ≈¿≈∆¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B16. ≈≈¿∆»≈

"לקדשה".12) התימנים: לקחת 13)בכת"י לו אסור כי
גרושתו. את 14)קרובות ביטלה הרי קדמו, קידושיה שאם

לאחר. מקודשת והיתה שלוחה, רוצה 15)מעשה אם
לאחר. מהאחד,16)להנשא איש אשת עוד אינה כי

עט.). (קידושין לו מותרת וממילא

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ˜BÁ¯a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ¬»ƒ
B‡ ÔaÏ dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â ,·‡Ï ÁÈÏM‰ dLcƒ̃¿»«»ƒ«»»¿ƒ¿»ƒ«¿»«≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Á‡Ï»»¿«≈»∆¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¬»

Ì‰ÈLÏ18. ƒ¿≈∆

הגט.17) לאחר לשני, להנשא גרושת 18)שמותרת שהרי
וגרושת  האב, על אסורה הבן וגרושת הבן, על אסורה האב

ה"א). ביאה איסורי מהל' פ"ב (להלן אחיו על - האח

.Â˙Óe ,‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿«≈ƒƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜ ‡Ï Ì‡ Lc˜ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈≈«ƒƒ≈ƒ…ƒ≈ƒ»
˙BOÚÏ ÁÈÏL ˙˜ÊÁL ,LcwL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«∆ƒ≈∆∆¿«»ƒ««¬

B˙eÁÈÏL19BÏ Lc˜ ‰M‡ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .20 ¿ƒ¿ƒ¿≈»«≈ƒ»ƒ≈
Ô‰L ˙B·B¯˜ dÏ LiL ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¿»ƒ»∆≈»¿∆≈

‰Â¯ÚdnÚ21B‡ Ì‡ B‡ ˙a dÏ LiL ‰M‡ ÔB‚k , ∆¿»ƒ»¿ƒ»∆≈»«≈
dn‡ ‡nL ,BÊ ‡OÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡»¿«≈»∆∆ƒ…«ƒ»∆»ƒ»

‰M‡a ¯zÓe .dza B‡ d˙BÁ‡ B‡ BÁeÏL BÏ Lcƒ̃≈¿¬»ƒ»À»¿ƒ»
el‡ ÔB‚k ˙B·B¯˜ dÏ ÔÈ‡L22ÔB‚k ,‰·B¯˜ dÏ ‰˙È‰ . ∆≈»¿¿≈»¿»»¿»¿

˙L‡ ‰·B¯w‰ ‰˙È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡ B‡ Ì‡≈»¿«≈»∆¿»¿»«¿»≈∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÈÏL ‡e‰ ‰OÚL ‰ÚMa LÈ‡ƒ¿»»∆»»»ƒ«««ƒ
;da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏM‰ ˙eÓiL Ì„˜ ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»…∆∆»«»ƒ«¬≈∆À»»
¯Á‡ d˙·B¯˜ ˙‡ ÁÈÏM‰ Lc˜ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ≈«»ƒ«∆¿»»««
‰OÚL ‰ÚMa ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…»¿»¿»«»»∆»»
‰M‡ ‡l‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈»»∆»ƒ«¿«≈∆»ƒ»

˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLa dLc˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL23. ∆»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ

יב.).19) (נזיר קידש איזו 20)ובוודאי לו פירש שלא
לקדש. רוצה אוסר 21)אשה זה הרי האשה, את שהמקדש

בנה  ובת בתה אביה, ואם אמה, אם אמה, עריות: שבע עליו
א, ארץ, דרך (מסכת קיימת שהיא בזמן ואחותה בתה ובת

שם.22)א). שהשליח 23)נזיר, להוכיח יש ומכאן שם.
לקדשה  יכול שאינו אע"פ למשלחו קרובתו לקדש יכול
המשלח  שמותר אמרו לא למה כן לא שאם לעצמו,

(מגידֿמשנה). השליח בקרובות

.Ê˙‡ ÁÈÏL Ôlk eOÚÂ ,ÌÈa ‰MÓÁ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¬ƒ»»ƒ¿»À»»ƒ«∆
‰M‡ Ì‰Ï Lc˜Ï Ì‰È·‡24LÈ‡Ï ÌÈa‰ È·‡ ¯Ó‡Â , ¬ƒ∆¿«≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ

„Á‡Ï ˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :˙Ba LÓÁ BÏ LiL∆≈»≈»««ƒ¿∆¿À∆∆¿∆»
ÈaÓ25·‡‰ Ïa˜Â ,26ÔÈLecw‰27Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk - ƒ»«¿ƒ≈»»«ƒƒ»««≈∆

ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ‡‰ ÏkÓ ÔÈh‚ ‰MÓÁ ‰ÎÈ¯ˆ28e˙ ¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ»»«ƒƒ¿À»»¿
‰M‡ Ô‰Ï Lc˜Ï ·‡Ï ˙eL¯29Ïk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¿»»¿«≈»∆ƒ»≈∆»≈∆»

ÔÈh‚ ‰Úa¯‡ ‰ÎÈ¯ˆ Ô‰Ó ˙Á‡30„Á‡Ó ‰ˆÈÏÁÂ , ««≈∆¿ƒ»«¿»»ƒƒ«¬ƒ»≈∆»
Ì‰Ó31. ≈∆

אשה 24) ולקדש שליח לעשות הראויים גדולים שהם וכגון
נב.). פירש 25)(קידושין לא והלה בן, איזה פירש ולא

בת. הבנות.26)איזו הבנות 27)אבי עשאוהו לא אפילו
בגרו  לא ועדיין הואיל קידושיהן, לקבל הוא יכול שליח,

הי"א. פ"ג לעיל כמבואר בידו, הבנים.28)ורשותן כל
המקודשת.29) זאת ומי המקדש הוא מי ידוע ואינו
הנשארים.30) האחים המת 31)מארבעת ארוסת שמא

עד  לאחרים להנשא יכולה ואינה ליבום. וזקוקה היא
היא  שמא כי ראויה אינה ולהתייבם נב.) (קידושין שתחלוץ
אחיו  אשת נושא זה ונמצא החיים, האחים לאחד ארוסה

החי.

.Á‡È‰L ,‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ˙a BÏ ‰˙È‰L ·‡‰»»∆»¿»«¿«»«¬»∆ƒ
˙¯‚Ba ˙·e ,B˙eL¯a32˙eL¯ ˙¯‚Ba‰ BÏ ‰˙Â , ƒ¿«∆∆¿»¿»«∆∆¿

˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ - „Á‡Ï Ì˙Ò Bza Lc˜Â ,dLc˜Ï¿«¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿∆»≈«∆∆
È˙B‡ ˙OÚL ˙¯‚Ba‰ Èza :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,ÏÏÎaƒ¿»«∆¿»≈¿…«ƒƒ«∆∆∆»»ƒ

˙Lc˜Ó ˙¯‚Ba‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÁÈÏL33d˙BÁ‡Â) »ƒ«¿ƒ»≈«∆∆¿À∆∆«¬»
.(˙Lc˜Ó¿À∆∆

נערה,32) נקראת חדשים וששה י"ב עד שנה י"ב בת
בוגרת, נקראת ומעלה חדשים הששה גמר יום ומתחילת

ה"ב. פ"ב לעיל אדם 33)כמפורש "אין ב: נא, קידושין
ועושה  הנערה) בתו (קידושי עליו המוטלת מצוה עוזב

וברש"י. ב סד, שם וראה עליו", מוטלת שאינה מצוה
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.ËÈzk ÈzL BÏ LiL ÈÓ34ÔlÎÂ ,ÌÈL È˙MÓ ˙Ba ƒ∆≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ¿À»
B˙eL¯a35¯Ó‡ ÔÈLecw‰ ˙ÚL·e ,Ô‰Ó ˙Á‡ Lc˜Â , ƒ¿¿ƒ≈««≈∆ƒ¿««ƒƒ»«

LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏB„b‰ Èza ˙‡ CÏ ÈzLc˜ :ÏÚaÏ«««ƒ«¿ƒ»∆ƒƒ«¿»««ƒ∆≈
˙BÏB„baL ‰ÏB„‚ ‡nL :¯ÓBÏ36‰ÏB„‚ B‡ BÏ Lc˜ «∆»¿»∆«¿ƒ≈¿»

˙BpËwaL37ÔÓ ‰ÏB„‚ ‡È‰L ˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ , ∆«¿«¿«»∆«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BpËwaL ‰ÏB„b‰38˙B¯zÓ Ôlk È¯‰ -39ÔÓ ıeÁ «¿»∆«¿«¬≈À»À»ƒ

Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó‰ dc·Ï ‡È‰L ,˙BÏB„baL ‰ÏB„b‰«¿»∆«¿∆ƒ¿«»«¿À∆∆¿≈ƒ
‡nL :¯ÓBÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰pËw‰ Bza Lcƒ̃≈ƒ«¿«»««ƒ∆≈«∆»
‰ÏB„b B‡ ,˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ ˙BpËwaL ‰pË¿̃«»∆«¿«¿«»∆«¿¿»
È¯‰ - ˙BÏB„baL ‰pËw‰ ÔÓ ‰pË˜ ‡È‰L ˙BpËwaL∆«¿«∆ƒ¿«»ƒ«¿«»∆«¿¬≈
dc·Ï ‡È‰Â ,˙BpËwaL ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯zÓ ÔlkÀ»À»ƒ«¿«»∆«¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ˙B·a ÔÈ‡L - ‰ÏB„b‰ Bza ÚÓLnL .˙Lc˜Ó‰«¿À∆∆∆«¿«ƒ«¿»∆≈ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ‡L - ‰pËw‰ Bza ÚÓLÓe ,‰pnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ∆»«¿«ƒ«¿«»∆≈»∆

‰pnÓ ‰pË˜40. ¿«»ƒ∆»

שלא 35)קבוצות.34) לקדשן ויכול בגרו לא שעדיין
תחילה.36)מדעתן. לו שילדה הראשונה מהאשה

אח"כ.37) לו שילדה השניה לו 38)מאשתו נולדה שהיא
הראשונה. בתה את השניה אשתו שילדה טרם

לאחרים.39) בלשון 40)להנשא לדבר עשוי אדם אין שם.
יוסי). כרבי סד: (קידושין ספק לידי המביאה

.È‡È‰L ¯b·zL Ì„˜ Bza ÏÚ ¯ÓBÏ ·‡‰ ÔÓ‡∆¡»»»««ƒ…∆∆ƒ¿…∆ƒ
Ïk‰ ÏÚ d¯ÒB‡Â ,˙Lc˜Ó41. ¿À∆∆¿¿»««…

ימצא 41) לא שמא כי לקדשה, בידו כלֿכך שאינה ואע"פ
הכתוב  מחמת נאמן זאת בכל - לקדשה שיסכים אדם
באמרו  הזה". לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
קדשה, למי יודעים אנו שאין העולם, לכל אסרה - "לאיש"
הכתוב  ובנערה סד.) (קידושין לזה התירה - "הזה" ובאמרו

מדבר.

.‡ÈÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
„Ú ,Ì„‡ Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»¬≈¬»¿»«»»»«
‰È‰˙Â ,‰ÈzLc˜ ÈBÏÙlL ÈÏ Ú„B :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿∆

„·Ïa Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ42¯Á‡ BÏ Ú„BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»ƒ∆≈ƒ¿«¿««ƒ∆«««
‰¯‚aL43. ∆»¿»

אדם.42) לכל מותרת תהיה ואז תתגרש ממנו רק כלומר,
"שהפה 43) משום נאמן זאת בכל ברשותו. אינה כבר ואז

אפילו  מועיל זה ונימוק שהתיר", הפה הוא שאסר
האמירה  של דיבור כדי לאחר בא השני כשהדיבור
נאמן  הוא האב, מפי אלא אינו שהאיסור כיון הראשונה,
סותר  האחרון הדיבור אין כי מכאן. לאחר אפילו להתירה
מי  ידע לא שמתחילה יתכן כי הראשון, הדיבור את כלום
פי"ב  גירושין הל' (מגידֿמשנה, לו נודע ועכשיו קידשה,
בסמוך  כמבואר להתירה, נאמן אחר אדם אפילו והרי ה"א)

(מגידֿמשנה). לכך נאמן בעצמו שהאב כלֿשכן –

.·È„Á‡ ‡·e ,‰ÈzLc˜ ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡»«»»≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»»∆»
ÔÓ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â44ÒÎÏ Û‡45, ¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆¡»«ƒ¿…

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜ CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬≈ƒ

הוא 44) מתיירא כי שקידשה, האב לפני לומר חצוף שאינו
כסף  קבלתי ממך "לא ויאמר: האב יכחישנו שמא

(קידושין 45)הקידושין". תקפו יצרו שמא אומרים ואין
סג:).

.‚È:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰ÈzLc˜ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,ÌÈL e‡a»¿«ƒ∆≈¬ƒƒ«¿ƒ»¿∆≈
Ëb ÔÈ˙B Ô‰ÈL - ‰ÈzLc˜ È‡46„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â . ¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ»∆»

ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B47¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÒk . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
BÈ‡Â ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ d¯ÒB‡48. ¿»««¿»

לאחרים.46) להנשא שיצטרך 47)להתירה ואפשר שם.
טען  הראשון שהרי כשיכנסנה, אחרים קידושין לקדשה
העומד  לשני נתקדשה לא באמת ושמא לו, מקודשת שהיא

(רשב"א). עכשיו בהיתר 48)לכנסה שכנסה מאחר כי
עליו. לאסרה נאמן יחידי הבא השני אין החכמים, ובהסכמת
שהתירוה  כיון אלא כנסה, לא עדיין אפילו הרשב"א ולדעת
הראשון, מהיתרה להוציאה נאמן השני אין - לכונסה

א. כג, כתובות והשווה

.„ÈÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡Â ÈzLc˜˙ :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ
- CÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,ÈzLc˜ ƒ̇¿««¿ƒ»∆»¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ

epnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,Ëb ÔzÏ ÔÓ‡49; ∆¡»ƒ≈≈¿ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ∆
‡È‰Â BÙ˜z B¯ˆÈ ‡nL ,ÒÎÏ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡¬»≈∆¡»ƒ¿…∆»ƒ¿¿»¿ƒ

ÏÈb¯z50d¯Èz‰Ï È„k BÏ51. «¿ƒ¿≈¿«ƒ»

לאחר 49) לו תתירנה אם כי שיגרשנה, אחר אפילו
שניהם. מצד והערמה לקנוניא לחוש יש הגירושין,

אחריה.50) ותשדלנו עליו ממנה 51)תחפה מתיירא ואינו
קדשתיה, אני לומר אחר עוד יבוא אם ואפילו שתכחישנו,

וברש"י). סג: (קידושין תכחישנו היא

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLc˜ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…
‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‡e‰ - ÈzLc˜52˙¯zÓ ‡È‰Â , ƒ«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆

ÂÈ·B¯˜a53- CÈzLc˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ . ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿≈…ƒ«¿ƒ
ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ‡e‰54. À»ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»

‡e‰ - Èza ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒƒ
‰ÏB„b ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡55;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‰ÏB„‚e , »ƒ¿¿»¿»À∆∆ƒ¿»

ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯zÓe56ÈzLc˜ . À»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‡e‰ - È˙B‡ ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Cza ˙‡∆ƒ≈¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒ
¯zÓe ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»À»

ÂÈ·B¯˜ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ì‡‰Â ,Ì‡‰ ˙B·B¯˜a57. ƒ¿»≈¿»≈¬»«¿»

ש"כיון 52) איסור, כחתיכת עליו אותן עשה שבהודאתו
. . . נשים שש מקרובותיה עליו נאסרו אשה, אדם שקידש
אמה  ואם אמה הן: ואלו מותה, לאחר בין אשתו בחיי בין
אשתו  אחות וכן . . . בנה ובת בתה ובת ובתה אביה, ואם
פ"ב, ביאה איסורי (הל' אשתו" שתמות עד עליו ערוה

מכחישתו.53)ה"זֿט). בנו,54)שהיא אביו, אבי אביו,
עליה  שעשאתם מ:), (יבמות אחיו ובן אחיו בנו, ובן בנו

נא). הערה (כנ"ל בהודאתה איסור האם.55)כחתיכת
בתה.56) על נאמנת האם א.57)ואין סה, קידושין

.ÊËÔÈLecw‰ ÔÈÚBhL el‡ ÏÎÂ58ÔÚBh‰ ÔÚËLa , ¿»≈∆¬ƒ«ƒƒ¿∆»««≈
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.ËÈzk ÈzL BÏ LiL ÈÓ34ÔlÎÂ ,ÌÈL È˙MÓ ˙Ba ƒ∆≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ¿À»
B˙eL¯a35¯Ó‡ ÔÈLecw‰ ˙ÚL·e ,Ô‰Ó ˙Á‡ Lc˜Â , ƒ¿¿ƒ≈««≈∆ƒ¿««ƒƒ»«

LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏB„b‰ Èza ˙‡ CÏ ÈzLc˜ :ÏÚaÏ«««ƒ«¿ƒ»∆ƒƒ«¿»««ƒ∆≈
˙BÏB„baL ‰ÏB„‚ ‡nL :¯ÓBÏ36‰ÏB„‚ B‡ BÏ Lc˜ «∆»¿»∆«¿ƒ≈¿»

˙BpËwaL37ÔÓ ‰ÏB„‚ ‡È‰L ˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ , ∆«¿«¿«»∆«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BpËwaL ‰ÏB„b‰38˙B¯zÓ Ôlk È¯‰ -39ÔÓ ıeÁ «¿»∆«¿«¬≈À»À»ƒ

Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó‰ dc·Ï ‡È‰L ,˙BÏB„baL ‰ÏB„b‰«¿»∆«¿∆ƒ¿«»«¿À∆∆¿≈ƒ
‡nL :¯ÓBÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰pËw‰ Bza Lcƒ̃≈ƒ«¿«»««ƒ∆≈«∆»
‰ÏB„b B‡ ,˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ ˙BpËwaL ‰pË¿̃«»∆«¿«¿«»∆«¿¿»
È¯‰ - ˙BÏB„baL ‰pËw‰ ÔÓ ‰pË˜ ‡È‰L ˙BpËwaL∆«¿«∆ƒ¿«»ƒ«¿«»∆«¿¬≈
dc·Ï ‡È‰Â ,˙BpËwaL ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯zÓ ÔlkÀ»À»ƒ«¿«»∆«¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ˙B·a ÔÈ‡L - ‰ÏB„b‰ Bza ÚÓLnL .˙Lc˜Ó‰«¿À∆∆∆«¿«ƒ«¿»∆≈ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ‡L - ‰pËw‰ Bza ÚÓLÓe ,‰pnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ∆»«¿«ƒ«¿«»∆≈»∆

‰pnÓ ‰pË˜40. ¿«»ƒ∆»

שלא 35)קבוצות.34) לקדשן ויכול בגרו לא שעדיין
תחילה.36)מדעתן. לו שילדה הראשונה מהאשה

אח"כ.37) לו שילדה השניה לו 38)מאשתו נולדה שהיא
הראשונה. בתה את השניה אשתו שילדה טרם

לאחרים.39) בלשון 40)להנשא לדבר עשוי אדם אין שם.
יוסי). כרבי סד: (קידושין ספק לידי המביאה

.È‡È‰L ¯b·zL Ì„˜ Bza ÏÚ ¯ÓBÏ ·‡‰ ÔÓ‡∆¡»»»««ƒ…∆∆ƒ¿…∆ƒ
Ïk‰ ÏÚ d¯ÒB‡Â ,˙Lc˜Ó41. ¿À∆∆¿¿»««…

ימצא 41) לא שמא כי לקדשה, בידו כלֿכך שאינה ואע"פ
הכתוב  מחמת נאמן זאת בכל - לקדשה שיסכים אדם
באמרו  הזה". לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
קדשה, למי יודעים אנו שאין העולם, לכל אסרה - "לאיש"
הכתוב  ובנערה סד.) (קידושין לזה התירה - "הזה" ובאמרו

מדבר.

.‡ÈÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
„Ú ,Ì„‡ Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»¬≈¬»¿»«»»»«
‰È‰˙Â ,‰ÈzLc˜ ÈBÏÙlL ÈÏ Ú„B :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿∆

„·Ïa Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ42¯Á‡ BÏ Ú„BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»ƒ∆≈ƒ¿«¿««ƒ∆«««
‰¯‚aL43. ∆»¿»

אדם.42) לכל מותרת תהיה ואז תתגרש ממנו רק כלומר,
"שהפה 43) משום נאמן זאת בכל ברשותו. אינה כבר ואז

אפילו  מועיל זה ונימוק שהתיר", הפה הוא שאסר
האמירה  של דיבור כדי לאחר בא השני כשהדיבור
נאמן  הוא האב, מפי אלא אינו שהאיסור כיון הראשונה,
סותר  האחרון הדיבור אין כי מכאן. לאחר אפילו להתירה
מי  ידע לא שמתחילה יתכן כי הראשון, הדיבור את כלום
פי"ב  גירושין הל' (מגידֿמשנה, לו נודע ועכשיו קידשה,
בסמוך  כמבואר להתירה, נאמן אחר אדם אפילו והרי ה"א)

(מגידֿמשנה). לכך נאמן בעצמו שהאב כלֿשכן –

.·È„Á‡ ‡·e ,‰ÈzLc˜ ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡»«»»≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»»∆»
ÔÓ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â44ÒÎÏ Û‡45, ¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆¡»«ƒ¿…

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈLec˜ CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬≈ƒ

הוא 44) מתיירא כי שקידשה, האב לפני לומר חצוף שאינו
כסף  קבלתי ממך "לא ויאמר: האב יכחישנו שמא

(קידושין 45)הקידושין". תקפו יצרו שמא אומרים ואין
סג:).

.‚È:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰ÈzLc˜ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,ÌÈL e‡a»¿«ƒ∆≈¬ƒƒ«¿ƒ»¿∆≈
Ëb ÔÈ˙B Ô‰ÈL - ‰ÈzLc˜ È‡46„Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â . ¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ»∆»

ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B47¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÒk . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
BÈ‡Â ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ d¯ÒB‡48. ¿»««¿»

לאחרים.46) להנשא שיצטרך 47)להתירה ואפשר שם.
טען  הראשון שהרי כשיכנסנה, אחרים קידושין לקדשה
העומד  לשני נתקדשה לא באמת ושמא לו, מקודשת שהיא

(רשב"א). עכשיו בהיתר 48)לכנסה שכנסה מאחר כי
עליו. לאסרה נאמן יחידי הבא השני אין החכמים, ובהסכמת
שהתירוה  כיון אלא כנסה, לא עדיין אפילו הרשב"א ולדעת
הראשון, מהיתרה להוציאה נאמן השני אין - לכונסה

א. כג, כתובות והשווה

.„ÈÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡Â ÈzLc˜˙ :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ
- CÈzLcwL ‡e‰ È‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,ÈzLc˜ ƒ̇¿««¿ƒ»∆»¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ

epnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,Ëb ÔzÏ ÔÓ‡49; ∆¡»ƒ≈≈¿ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ∆
‡È‰Â BÙ˜z B¯ˆÈ ‡nL ,ÒÎÏ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡¬»≈∆¡»ƒ¿…∆»ƒ¿¿»¿ƒ

ÏÈb¯z50d¯Èz‰Ï È„k BÏ51. «¿ƒ¿≈¿«ƒ»

לאחר 49) לו תתירנה אם כי שיגרשנה, אחר אפילו
שניהם. מצד והערמה לקנוניא לחוש יש הגירושין,

אחריה.50) ותשדלנו עליו ממנה 51)תחפה מתיירא ואינו
קדשתיה, אני לומר אחר עוד יבוא אם ואפילו שתכחישנו,

וברש"י). סג: (קידושין תכחישנו היא

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLc˜ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…
‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‡e‰ - ÈzLc˜52˙¯zÓ ‡È‰Â , ƒ«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆

ÂÈ·B¯˜a53- CÈzLc˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ . ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿≈…ƒ«¿ƒ
ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ‡e‰54. À»ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»

‡e‰ - Èza ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒƒ
‰ÏB„b ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡55;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‰ÏB„‚e , »ƒ¿¿»¿»À∆∆ƒ¿»

ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯zÓe56ÈzLc˜ . À»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‡e‰ - È˙B‡ ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Cza ˙‡∆ƒ≈¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒ
¯zÓe ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»À»

ÂÈ·B¯˜ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ì‡‰Â ,Ì‡‰ ˙B·B¯˜a57. ƒ¿»≈¿»≈¬»«¿»

ש"כיון 52) איסור, כחתיכת עליו אותן עשה שבהודאתו
. . . נשים שש מקרובותיה עליו נאסרו אשה, אדם שקידש
אמה  ואם אמה הן: ואלו מותה, לאחר בין אשתו בחיי בין
אשתו  אחות וכן . . . בנה ובת בתה ובת ובתה אביה, ואם
פ"ב, ביאה איסורי (הל' אשתו" שתמות עד עליו ערוה

מכחישתו.53)ה"זֿט). בנו,54)שהיא אביו, אבי אביו,
עליה  שעשאתם מ:), (יבמות אחיו ובן אחיו בנו, ובן בנו

נא). הערה (כנ"ל בהודאתה איסור האם.55)כחתיכת
בתה.56) על נאמנת האם א.57)ואין סה, קידושין
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˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈLec˜ ÌL eÈ‰L∆»»ƒƒƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÔÈLecw‰ eÈ‰L e„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;e˙Ó B‡≈¬»ƒ∆»«ƒƒ¿…≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ -59ÌB˜Ó ÏÎÂ . ≈»ƒƒ¿∆≈«¿¿»»
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ :LÈ‡Ï ‰M‡ ¯Ó‡zL∆…«ƒ»¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈…
d¯Èz‰Ï Ëb dÏ ·zÎiL epnÓ ÌÈL˜·Ó - CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿…»≈¿«ƒ»

ÌÚ‰ ¯‡LÏ60„ÒÙ‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ,61dÏ Ô˙ Ì‡Â . ƒ¿»»»∆≈»∆∆¿≈¿ƒ»«»
‰a˙k ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - BÓˆÚÓ Ëb62. ≈≈«¿ƒƒ≈¿À»

היא.58) בין הוא ה"ו.59)בין פ"ד, אם 60)לעיל כי
ע"פ  – העולם לכל להנשא נאסרה הרי גט, תקבל לא

כתובה,61)דבריה. לה לתת יצטרך לא כי ממון, הפסד
הפסד  בזה אין - בקרובותיה יאסר יגרשנה שאם ואע"פ

(מגי  מקרובותיה חוץ לישא יוכל נשים הרבה כי דֿגדול,
רוצה  אינו כי לטעון שיוכל אפשר, אי לכופו אבל משנה)

בקרובותיה. דעתו 62)להאסר גילה כי א. סה, קידושין
אלאֿ כתובה לארוסה אין סובר שרבינו ואע"פ שקידשה,
יכול  היאך כן ואם הי"א) פ"י לקמן (ראה לה כתב אםֿכן
אולם  בידה?! כתובתה הרי - קידשה לא שמעולם לטעון
(ראה  שמקדשים קודם כתובה שכותבים במקום ידובר כאן
לא  שאולי מכתובתה הוכחה כל אין כן ואם הכ"ט), לקמן

(מגידֿמשנה). אח"כ הקידושין נתקיימו

.ÊÈdLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
ÁÈÏMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - BÓˆÚÏ63˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â . ¿«¿¬≈¿À∆∆«»ƒ«¿»«¬

Ôk64È¯·c ¯‡La Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ . ≈¿»»∆»»∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÓe ÁwÓ65. ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»

לקדשה 63) רצה אם אבל בכוונה, קידשה אם ודוקא
צריכה  אינה לי" מקודשת את "הרי ואמר: וטעה למשלחו
('הגהות  קידושין אינם בטעות קידושין כי מהשליח, גט

ס"ט). לה, סי' אהע"ז ושו"ע נח,64)מיימוניות' קידושין
רמאות". מנהג בו שנהג אלא - עשוי שעשה "מה ב:

אחר 65) ובא דקה), (עוגה בחררה המהפך "עני א: נט, שם
הל' השווה חבירו. לחיי שיורד רשע" נקרא - הימנו ונטלה

ה"י. פ"ז, מכירה

.ÁÈ,dLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰ÈzLc˜ ÈÓˆÚÏ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰66:˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â , «»ƒ«≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿»ƒ»∆∆

ÈzLc˜˙ BÁÏML ÔBL‡¯Ï67ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ - »ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ…»»«»ƒ«
ÌÈ„Úa68ÏM‰ È¯‰ -‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ÁÈ69‡È‰Â , ¿≈ƒ¬≈«»ƒ«»ƒ¿∆»¿ƒ

ÁlLÓ‰ È·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‰M‡‰Â ;ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ70, À∆∆ƒ¿»¿»ƒ»¬»ƒ¿≈«¿«≈«
‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ÁlLÓ‰Â71ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â ; ¿«¿«≈«À»ƒ¿∆»¿ƒÀ¿««»ƒ«

ÌÈ„Úa72ÔBL‡¯Ï ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -73. ¿≈ƒ¬≈¿À∆∆»ƒ

לקדשך 66) שלחני "פלוני מתחילה: השליח לה שאמר כגון
סתם. קידשה שעה ולאחר אומר:67)בשבילו", הוא

נתכוונתי. למשלח אומרת: והיא נתכוונתי. לעצמי
שליח 68) שעשה "האיש הט"ו: פ"ג, לעיל לשיטתו רבינו

לעדים  מקום שאין בעדים, לעשותו צריך אין אשה לו לקדש
הדבר". אמיתת להודיע אלא האיש כי 69)בשליחות

איסור  חתיכת עליו ועשאן לו, מקודשת היא הרי לדבריו
הט"ו. לעיל כמבואר נתקדשה 70)בהודאתו, שלדבריה

למשלח.71)לו. קידשה שלא צווח שלוחו שהרי
עדים.72) שני במעמד שליח המשלח והוא 73)שעשאו

זאת  ובכל ה"א) פ"ג, קידושין ('ירושלמי' בקרובותיה אסור
(מגידֿמשנה). בקרובותיה אסור השליח גם

.ËÈÁÏBMÏ Ì‡ ,ÈzLc˜˙ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡»¿»≈ƒ««¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«≈«
BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ :BÁeÏLÏ B‡ƒ¿ƒ…À¿««»ƒ«¿≈ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó74Ô‰ÈL - BÁeÏL ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ì‡Â , ¿À∆∆«≈ƒ¿ƒÀ¿«∆¿¿≈∆
Ëb ÔÈ˙B75ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B „Á‡ ,eˆ¯ Ì‡Â ;76. ¿ƒ≈¿ƒ»∆»≈≈¿∆»≈

בשעת 74) כאן אינו המשלח וגם עדות, כאן ואין הואיל
שהרי  זו, שליחות על כלֿכך סומכת האשה אין קידושין,

לדבר. עדים ואין בכל, לכפור יכול כאן 75)המשלח
לכפור  יוכל לא המשלח שהרי שליחותו, על דעתה סמכה
היא  הרי יודעת" "איני שאומרת מכיון אלא עדים במקום

לשניהם. קידושין ולדעת 76)בספק שם. 'ירושלמי'
עדים, בלי - אשה לקדש שליח לעשות אפשר אי הראב"ד
השליח  הוחזק מפרש: והוא הט"ו. פ"ג, לעיל כמפורש
- האשה במקום מפורסמת השליחות שהיתה - בעדים
השליח  מחאת שאין בקרובותיה, אסור הראשון אף ולפיכך
שלא  - השליח הוחזק לא מפורסמת. שליחות לבטל מועילה
וצווח  מוחה השליח אם כאן - מפורסמת השליחות היתה
בקרובותיה. מותר והראשון מחאתו מועלת קידשה שלעצמו

.Î,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»
da ‰¯ÊÁÂ ˙eÁÈÏM‰ ‰Ïha B˙ÎÈÏ‰ ˙Ú·e77ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»»¿≈

¯Á‡ B‡ ‰¯ÊÁ ÔÈLecw‰ dÏ ÏawL Ì„˜ Ì‡ Úe„È»«ƒ…∆∆ƒ≈»«ƒƒ»¿»««
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - ÔÈLecw‰78LÈ‡‰ ÔÎÂ . «ƒƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈¿≈»ƒ
Ba ¯ÊÁÂ ÁÈÏL ‰OÚL79. ∆»»»ƒ«¿»«

הדיבור 77) ומבטל השני הדיבור בא כי מועילה, וחזרתה
כמפורש  השליח, בפני שלא ואפילו נט:) (קידושין הראשון

שם. עט.).78)ברש"י (שם גט ב.79)וצריכה עח, שם

.‡ÎBÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÌÈL LÓÁÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««≈»≈»ƒ¿≈≈«≈
- Lc˜ È˙B‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,Lc˜ Ô‰Ó≈∆ƒ≈¿»««¿««∆∆ƒƒ≈

Ôlk ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡80˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ Ëb Ô˙BÂ ,81, »ƒ¿À»¿≈≈¿»««¿««
‰a˙k ÁÈpÓe82˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ˙Á‡83Lc˜ Ì‡Â . «ƒ«¿À»««≈≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ≈

‰‡È·a84ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ -85ÏÎÏ ‰a˙k ÔziL , ¿ƒ»»¿¬»ƒ∆ƒ≈¿À»¿»
˙Á‡Â ˙Á‡86˙Á‡Ï ·˙kL ‰a˙kL Úe„È ¯·c‰Â . ««¿««¿«»»»«∆¿À»∆»«¿««

‡È‰ È‡ :˙¯ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰„·‡ Ô‰Ó≈∆»¿»¿»««¿««∆∆¬ƒƒ
È˙a˙k ‰„·‡Â ‰a˙k ÈÏ z·˙ÎÂ ÈzLcwL87. ∆ƒ«¿«ƒ¿»«¿»ƒ¿À»¿»¿»¿À»ƒ

מספק.80) עליו אסורות לישא 81)שלכן רוצה אינו אם
כולן. כתובה.82)את לכל 83)סכום לשלם חייב ואינו

מספק. ואחת (רש"י 84)אחת אותה וגינה מעשה בה עשה
קיח:). לקדש 85)ליבמות שלא דבריהם על שעבר על

הכ"א. פ"ג לעיל כמבואר "רבי 86)בביאה ב: קיח, יבמות
גט  שיתן עד עבירה מידי מוציאתו דרך זו אין אומר, עקיבא
ה"ט. פ"ד, גזילה הל' השווה ואחת". אחת לכל וכתובה

מהן 87) לאחת כשכתב אלא יתואר לא זה דין כלומר,
לארוסה  "אין היא: הלכה כלל, כתב לא אם כי כתובה,
נשואה, באשה אבל הי"א. פ"י, לקמן כמבואר כלל" כתובה
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לה  לתת חייב סתם, נשאה אלא כתובה לה  כתב לא אפילו
ה"ה. פי"ב, לקמן כמפורש ביתֿדין מתנאי כתובתה

.·ÎÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ‰M‡‰»ƒ»∆»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ -¬≈¿∆¿«¿À∆∆««ƒ∆≈»¿»»

˜ÊÁ‰ ‡lL ÏB˜ ÏÎÂ .‰¯e¯aÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈc ˙È·a ¿»¿»∆…À¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
BÏ88‡È‰L Ba BÊ ˜ÊÁzL ÏBw‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .¿≈««∆À¿«∆ƒ

˙B¯p‰ e‡¯L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL ÔB‚k ?˙Lc˜Ó¿À∆∆¿∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
˙B˜ÏBc89,ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ È·e ,˙BÚvÓ ˙BhÓe , ¿ƒÀ»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

.ÌBi‰ ˙ÈBÏt ‰Lc˜˙ :˙B¯ÓB‡Â dÏ ˙BÁÓO ÌÈLÂ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÔÈ‡ - ÌBi‰ Lc˜˙z ˙ÈBÏt :˙B¯ÓB‡ Ô˙B‡ eÚÓL»¿»¿¿ƒƒ¿«≈«≈
„Ú ,‰Lc˜˙ ‡ÏÂ Lc˜Ï encÊ ‡nL ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿«¿¿«≈¿…ƒ¿«¿»«

‰Lc˜˙pL eÚÓLiL90:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿»¿≈ƒ»¿«ƒ¿»¿
‰¯·‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ,ÔÈÒe¯‡ ˙ÁÓO BÓk eÈ‡¯91, »ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿¬»»

˙ÈBÏt ‰Lc˜˙pL ÈBÏtÓ ÚÓML ÈBÏtÓ eÚÓLÂ¿»«¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ
‰È„ÓÏ ÌÈ„Ú‰ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆»≈ƒƒ¿ƒ»
d˙B‡ ˜ÈÊÁnL ÏB˜ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ ˙¯Á‡«∆∆≈¬≈∆∆«¬ƒ»

˙Lc˜Ó92. ¿À∆∆

מפלוני,88) שמע פלוני אומרים: "שהרבה ב: פט, גיטין
הים, למדינת שהלכו ופלוני מפלוני שמענו אומרים: והם
ולא  שמענו לא יאמרו: ויחקרו, לביתֿדין יבואו ואילו

שם). (ר"ן בשעת 89)ראינו" נר להדליק היו נוהגים
ב"ברורֿ הנר "אור לב:): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". משתה א.90)חיל" פט, ושאון.91)גיטין המולה 
(92- אחד עד מפי אלא שמעו לא השנים שאלו אע"פ

קול  זה הרי שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע מהיכן "פלוני בגמרא: לפנינו אבל פט.). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני, ופלוני מפלוני,
ויהודה  ולוי מיהודה, שמע ושמעון מלוי, שמע שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי להם", והלכו ופלוני מפלוני שמע?

שנים. מפי ששמע אחד מפי ששמע אחד על לפנינו

.‚Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na93ÌL ‰˙È‰ ‡lL «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿»»
‡Ï˙Ó‡94eÚÓLÂ ,‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬«¿»¬»ƒ»¿»»¬«¿»¿»¿

‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ‰Lc˜˙pL eÚÓMLk ‡Ï˙Ó‡‰»¬«¿»¿∆»¿∆ƒ¿«¿»…À¿¿»
ÏÚ ‰Lc˜˙ ˙ÈBÏt ?‡Ï˙Ó‡‰ ‡È‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«ƒ»¬«¿»¿ƒƒ¿«¿»«

È‡z95˜ÙÒ ÈLec˜ B‡ ,96ÔÈÏ‡BL ‡l‡ ,‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ¿«ƒ≈»≈…À¿¿»∆»¬ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»

˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰¯e¯a97. ¿»¿…»»

מקודשת.93) הקול 94)שהוחזקה את השובר וטעם משל
התנצלות. לשם תירוץ = פח:) שם לא 95)(רש"י ושמא
עמו. ושוברו קול זה והרי התנאי, ידוע 96)נתקיים שלא

היה  קטן שמא או לא. או פרוטה שוה בקידושין היו אם
ספק  הרבים, ברשות קידושיה לה זרק או שקידש. בעת

הכ"ב). פ"ד, (לעיל לה קרובים ספק לו, גיטין 97)קרובים
ב. פח,

.„ÎÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏÙÏ ‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ
‡Ï˙Ó‡ e¯Ó‡98‡e‰L ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯ Ì‡ , »¿¬«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ∆

Ôk99;˙Lc˜Ó ˜ÊÁz ‡ÏÂ ,‡Ï˙Ó‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ≈¿ƒ«»¬«¿»¿…À¿«¿À∆∆
˙Úa ‡Ï˙Ó‡‰ ‰ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿¿»»¬«¿»¿≈

.‡Ï˙Ó‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈLecw‰ eÚÓLpL∆ƒ¿¿«ƒƒ≈¿ƒ»¬«¿»

לפלונית",98) קידושין זרק "פלוני הקול: יצא שמתחילה
לו". קרובים היו "שהקידושין אמרו: ימים ולאחר

מתחילה 99) שהרי היא, אמת שהאמתלא לדבר שרגלים
קרובים  שנפלו אמרו ואחרֿכך הקידושין, לה שזרק אמרו
רב  וכדעת פט: (שם כזה דבר קורה פעמים כמה והרי לו,

זביד).

.‰Î‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ,˙Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿««∆»»»∆»∆ƒ¿«¿»
ÏÚ :¯Ó‡Â ÂÈ·‡Ï eÏ‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏt ÏL B·Ïƒ¿∆¿ƒ¿««¿«»¬¿»ƒ¿»««
eÎÓÒ ‡ÏÂ .È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ BÏ ‰Lc˜˙ Ck È‡z¿«»ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¿…»¿
,˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,ÂÈ¯·c ÏÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»»∆»»¿¬≈»≈¿À∆∆

‡Ï˙Ó‡ ÌL ÔÈ‡ el‡Îe100. ¿ƒ≈»¬«¿»

ורק 100) בצדו, אמתלא בלי הקול יצא שמתחלה כיון
דומה  זו אמתלא ואין פט.). (שם האמתלא נשמעה אחרֿכך

הקודמת). הערה (ראה כד בהלכה שלמעלה לזו

.ÂÎÈL ‡·e ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ»≈ƒ
eÈÙa dLc˜Â101Ô‰L ÔBL‡¯ ÈLec˜ ÏÚ ÔÈ˜„Ba - ¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ«ƒ≈ƒ∆≈

˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ :ÏB˜a¿ƒ»≈ƒƒ¿»»¿»∆ƒ¿À∆∆
ÌeÏk ÈL ÈLec˜ ÔÈ‡ - ÔBL‡¯Ï102- Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒ≈ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ«

ÈM‰ ‡OBÂ ,ÏB˜a ÂÈLecwL ÔBL‡¯ L¯‚Ó¿»≈ƒ∆ƒ»¿¿≈«≈ƒ
,ÔBL‡¯‰ ÒÎÈ ‡Ï - ÈM‰ L¯b Ì‡Â .È‡cÂ ÂÈLecwL∆ƒ»««¿ƒ≈≈«≈ƒ…ƒ¿…»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL103¯Á‡ ∆»…¿∆¡ƒ¿»ƒ»≈ƒ««
¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙pL104. ∆ƒ¿»¿»¿«≈

ודאי.101) גט.102)קידושי ממנו צריכה ואינה
לומר:103) שיטעו חששים שאנו הונא. וכרב ב פט, שם

הוא  ועכשיו שני, קידשה תחילה, ראשון שגירשה ידי "על
שם). (רש"י לקמן 104)מחזירה" כמבואר עליו, ואסורה

הי"ב. פי"א, גירושין הל'

.ÊÎÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿»»
Ëb ·˙Bk „Á‡ - ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L B˙BÓk ¯Á‡«≈¿∆ƒ¿À∆∆¿«≈∆»≈≈

ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,ÒBk „Á‡Â105. ¿∆»≈≈ƒ≈«¬

לא 105) ברורים, אינם שני קידושי שגם כיון שם. גיטין,
כי  וכו', האירוסין" מן גרושתו "החזיר יאמרו: שמא חששו
אמת  הקולות ששני יאמרו אלאֿאםֿכן זו לטעות יגיעו לא

צ.). שם ('תוספות' החמירו לא וכלֿכך הם,

.ÁÎe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏ·Ò ÁÏLÏ107‰Òe¯‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
eÏ·e‰L ˙BBÏ·Ò e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e ,Ò¯‡˙zL ¯Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰Lc˜˙ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - dÏ»¿ƒ»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ»≈
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÙqÓƒ»≈««ƒ∆…«¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ ‡l‡ ˙BBÏ·Ò108Ôlk e‚‰pL ÌB˜Óe . ƒ¿∆»…∆»≈ƒ»∆»¬À»
e‡¯Â ,ÔÈLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ˙BBÏ·Ò ÁÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ»¿««»¿«¿ƒ¿»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙BBÏ·Ò109. ƒ¿≈¿ƒ»
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לה  לתת חייב סתם, נשאה אלא כתובה לה  כתב לא אפילו
ה"ה. פי"ב, לקמן כמפורש ביתֿדין מתנאי כתובתה

.·ÎÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ‰M‡‰»ƒ»∆»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ -¬≈¿∆¿«¿À∆∆««ƒ∆≈»¿»»

˜ÊÁ‰ ‡lL ÏB˜ ÏÎÂ .‰¯e¯aÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈc ˙È·a ¿»¿»∆…À¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
BÏ88‡È‰L Ba BÊ ˜ÊÁzL ÏBw‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .¿≈««∆À¿«∆ƒ

˙B¯p‰ e‡¯L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL ÔB‚k ?˙Lc˜Ó¿À∆∆¿∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
˙B˜ÏBc89,ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ È·e ,˙BÚvÓ ˙BhÓe , ¿ƒÀ»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

.ÌBi‰ ˙ÈBÏt ‰Lc˜˙ :˙B¯ÓB‡Â dÏ ˙BÁÓO ÌÈLÂ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÔÈ‡ - ÌBi‰ Lc˜˙z ˙ÈBÏt :˙B¯ÓB‡ Ô˙B‡ eÚÓL»¿»¿¿ƒƒ¿«≈«≈
„Ú ,‰Lc˜˙ ‡ÏÂ Lc˜Ï encÊ ‡nL ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿«¿¿«≈¿…ƒ¿«¿»«

‰Lc˜˙pL eÚÓLiL90:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿»¿≈ƒ»¿«ƒ¿»¿
‰¯·‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ,ÔÈÒe¯‡ ˙ÁÓO BÓk eÈ‡¯91, »ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿¬»»

˙ÈBÏt ‰Lc˜˙pL ÈBÏtÓ ÚÓML ÈBÏtÓ eÚÓLÂ¿»«¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ
‰È„ÓÏ ÌÈ„Ú‰ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆»≈ƒƒ¿ƒ»
d˙B‡ ˜ÈÊÁnL ÏB˜ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ ˙¯Á‡«∆∆≈¬≈∆∆«¬ƒ»

˙Lc˜Ó92. ¿À∆∆

מפלוני,88) שמע פלוני אומרים: "שהרבה ב: פט, גיטין
הים, למדינת שהלכו ופלוני מפלוני שמענו אומרים: והם
ולא  שמענו לא יאמרו: ויחקרו, לביתֿדין יבואו ואילו

שם). (ר"ן בשעת 89)ראינו" נר להדליק היו נוהגים
ב"ברורֿ הנר "אור לב:): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". משתה א.90)חיל" פט, ושאון.91)גיטין המולה 
(92- אחד עד מפי אלא שמעו לא השנים שאלו אע"פ

קול  זה הרי שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע מהיכן "פלוני בגמרא: לפנינו אבל פט.). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני, ופלוני מפלוני,
ויהודה  ולוי מיהודה, שמע ושמעון מלוי, שמע שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי להם", והלכו ופלוני מפלוני שמע?

שנים. מפי ששמע אחד מפי ששמע אחד על לפנינו

.‚Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na93ÌL ‰˙È‰ ‡lL «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿»»
‡Ï˙Ó‡94eÚÓLÂ ,‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬«¿»¬»ƒ»¿»»¬«¿»¿»¿

‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ‰Lc˜˙pL eÚÓMLk ‡Ï˙Ó‡‰»¬«¿»¿∆»¿∆ƒ¿«¿»…À¿¿»
ÏÚ ‰Lc˜˙ ˙ÈBÏt ?‡Ï˙Ó‡‰ ‡È‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«ƒ»¬«¿»¿ƒƒ¿«¿»«

È‡z95˜ÙÒ ÈLec˜ B‡ ,96ÔÈÏ‡BL ‡l‡ ,‰˜ÊÁ‰ ‡Ï - ¿«ƒ≈»≈…À¿¿»∆»¬ƒ
‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»

˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰¯e¯a97. ¿»¿…»»

מקודשת.93) הקול 94)שהוחזקה את השובר וטעם משל
התנצלות. לשם תירוץ = פח:) שם לא 95)(רש"י ושמא
עמו. ושוברו קול זה והרי התנאי, ידוע 96)נתקיים שלא

היה  קטן שמא או לא. או פרוטה שוה בקידושין היו אם
ספק  הרבים, ברשות קידושיה לה זרק או שקידש. בעת

הכ"ב). פ"ד, (לעיל לה קרובים ספק לו, גיטין 97)קרובים
ב. פח,

.„ÎÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏÙÏ ‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ
‡Ï˙Ó‡ e¯Ó‡98‡e‰L ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯ Ì‡ , »¿¬«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ∆

Ôk99;˙Lc˜Ó ˜ÊÁz ‡ÏÂ ,‡Ï˙Ó‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ≈¿ƒ«»¬«¿»¿…À¿«¿À∆∆
˙Úa ‡Ï˙Ó‡‰ ‰ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿¿»»¬«¿»¿≈

.‡Ï˙Ó‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈLecw‰ eÚÓLpL∆ƒ¿¿«ƒƒ≈¿ƒ»¬«¿»

לפלונית",98) קידושין זרק "פלוני הקול: יצא שמתחילה
לו". קרובים היו "שהקידושין אמרו: ימים ולאחר

מתחילה 99) שהרי היא, אמת שהאמתלא לדבר שרגלים
קרובים  שנפלו אמרו ואחרֿכך הקידושין, לה שזרק אמרו
רב  וכדעת פט: (שם כזה דבר קורה פעמים כמה והרי לו,

זביד).

.‰Î‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ,˙Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿««∆»»»∆»∆ƒ¿«¿»
ÏÚ :¯Ó‡Â ÂÈ·‡Ï eÏ‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,ÈBÏt ÏL B·Ïƒ¿∆¿ƒ¿««¿«»¬¿»ƒ¿»««
eÎÓÒ ‡ÏÂ .È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ BÏ ‰Lc˜˙ Ck È‡z¿«»ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¿…»¿
,˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,ÂÈ¯·c ÏÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»»∆»»¿¬≈»≈¿À∆∆

‡Ï˙Ó‡ ÌL ÔÈ‡ el‡Îe100. ¿ƒ≈»¬«¿»

ורק 100) בצדו, אמתלא בלי הקול יצא שמתחלה כיון
דומה  זו אמתלא ואין פט.). (שם האמתלא נשמעה אחרֿכך

הקודמת). הערה (ראה כד בהלכה שלמעלה לזו

.ÂÎÈL ‡·e ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ»≈ƒ
eÈÙa dLc˜Â101Ô‰L ÔBL‡¯ ÈLec˜ ÏÚ ÔÈ˜„Ba - ¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ«ƒ≈ƒ∆≈

˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ :ÏB˜a¿ƒ»≈ƒƒ¿»»¿»∆ƒ¿À∆∆
ÌeÏk ÈL ÈLec˜ ÔÈ‡ - ÔBL‡¯Ï102- Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒ≈ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ«

ÈM‰ ‡OBÂ ,ÏB˜a ÂÈLecwL ÔBL‡¯ L¯‚Ó¿»≈ƒ∆ƒ»¿¿≈«≈ƒ
,ÔBL‡¯‰ ÒÎÈ ‡Ï - ÈM‰ L¯b Ì‡Â .È‡cÂ ÂÈLecwL∆ƒ»««¿ƒ≈≈«≈ƒ…ƒ¿…»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL103¯Á‡ ∆»…¿∆¡ƒ¿»ƒ»≈ƒ««
¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙pL104. ∆ƒ¿»¿»¿«≈

ודאי.101) גט.102)קידושי ממנו צריכה ואינה
לומר:103) שיטעו חששים שאנו הונא. וכרב ב פט, שם

הוא  ועכשיו שני, קידשה תחילה, ראשון שגירשה ידי "על
שם). (רש"י לקמן 104)מחזירה" כמבואר עליו, ואסורה

הי"ב. פי"א, גירושין הל'

.ÊÎÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿»»
Ëb ·˙Bk „Á‡ - ¯Á‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L B˙BÓk ¯Á‡«≈¿∆ƒ¿À∆∆¿«≈∆»≈≈

ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,ÒBk „Á‡Â105. ¿∆»≈≈ƒ≈«¬

לא 105) ברורים, אינם שני קידושי שגם כיון שם. גיטין,
כי  וכו', האירוסין" מן גרושתו "החזיר יאמרו: שמא חששו
אמת  הקולות ששני יאמרו אלאֿאםֿכן זו לטעות יגיעו לא

צ.). שם ('תוספות' החמירו לא וכלֿכך הם,

.ÁÎe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏ·Ò ÁÏLÏ107‰Òe¯‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
eÏ·e‰L ˙BBÏ·Ò e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e ,Ò¯‡˙zL ¯Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰Lc˜˙ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - dÏ»¿ƒ»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ»≈
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÙqÓƒ»≈««ƒ∆…«¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ

ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ ‡l‡ ˙BBÏ·Ò108Ôlk e‚‰pL ÌB˜Óe . ƒ¿∆»…∆»≈ƒ»∆»¬À»
e‡¯Â ,ÔÈLc˜Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ˙BBÏ·Ò ÁÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ»¿««»¿«¿ƒ¿»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙BBÏ·Ò109. ƒ¿≈¿ƒ»
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zeyi` zekld - miyp xtq - ixyz '` w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

העיר.106) אנשי פ"ד 107)מיעוט למעלה וראה מתנות.
המארסים 108)ה"כ. העיר אנשי למיעוט לחוש עלינו

והרי"ף  חננאל רבינו וכגירסת ג: (קידושין מסבלים ואח"כ
סבלונות  לה ששלח ומכיון כמוהם. נהג זה גם ושמא שם),
אין  כי הרוב, אחר בזה הולכים ואין מקודם. קידשה כבר -
המנהג, מצד אלא העולם, טבע מצד ומחוייב קבוע רוב זו
הזקן  ר"י 'תוספות' וראה שם, (ר"ן להשתנות עשוי והמנהג

שם). הוקדשה.109)לקידושין לא עדיין בוודאי כי

.ËÎd˙a˙k ¯ËL ˜ÊÁ‰110ÈL‡ ˙ˆ˜Ó C¯c Ì‡ : À¿«¿«¿À»»ƒ∆∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈLLBÁ - ÔÈ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ¿««»¿ƒ¿ƒ

dÏ111:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,¯ÙBÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; »¿««ƒ∆≈»≈≈¿ƒ
·˙ÎÂ ÌÈc˜‰ ‡ˆnL ¯ÙBq‰ ÈtÓ ‡nL112C¯c Ì‡Â ; ∆»ƒ¿≈«≈∆»»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆

- ÔÈLecw‰ Ì„˜ ‰a˙k‰ ÔÈ·˙BkL ÌB˜n‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»∆¿ƒ«¿À»…∆«ƒƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡113. ≈¿ƒ»

לידה.110) הגיע שלא אע"פ כתובתה שטר ראו
מכיון 111) לאחרים. להנשא רוצה אם גט להצריכה

זה  גם שמא הכתובה, כותבים ואחרֿכך מקדשים שהמיעוט
הכתובה. כתיבת לפני וקידשה כן, לא 112)נהג ועדיין

נ:).113)קידש. (קידושין נתקדשה לא עדיין שבוודאי

.Ï,ÈBÏt ÌBÈa ‰Lc˜˙pL ‰eÈ‡¯ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿¿ƒ
ÌlkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰eÈ‡¯ ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ»««ƒ∆À»

ÎL[˙ÚË] ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈ ¿≈ƒ¿»≈««¬≈¿À∆∆∆≈«¬«
‰Úˆa Lc˜Ï ÌÚ‰ C¯cL ,‰È‡¯ '‰eÈ‡¯ ‡Ï'114. …¿ƒ»¿»»∆∆∆»»¿«≈¿ƒ¿»

כג.).114) (כתובות ראו ולא שנתקדשה ואפשר

.‡Ï:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,BÊ ‡È‰ ˙Lc˜Ó :„Á‡ „Ú ¯Ó‡»«≈∆»¿À∆∆ƒ¿ƒ∆∆
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÈzLc˜˙ ‡Ï115:¯ÓB‡ „Á‡ . …ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆∆»≈

‡Opz ‡Ï - ˙Lc˜Ó dÈ‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â ,˙Lc˜Ó116; ¿À∆∆¿∆»≈≈»¿À∆∆…ƒ»≈
‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈ƒ∆∆…
‰„ÓÚ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,È‡ ˙Lc˜Ó :‰¯Ó‡ .ÈzLc˜˙ƒ¿««¿ƒ»¿»¿À∆∆¬ƒ¿««¿«»¿»

‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡ :dÓˆÚ ‰Lc˜Â117,‰È¯·„Ï ¿ƒ¿»«¿»ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
È‡L ‰lÁza Èz¯Ó‡ CÎÂ CÎ ÈtÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿≈»»»»«¿ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LnÓ ‰È¯·„a eÈ‡¯Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿»ƒƒ¿»∆»«»¬≈À∆∆

ÈMÏ118Ô‰a ÔÈ‡Â ‰˙pL B‡ ,‡Ï˙Ó‡ ‰˙ ‡Ï Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ…»¿»¬«¿»∆»¿»¿≈»∆
.˜ÙÒ ÈLec˜ ÈL ÈLec˜Â ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LnÓ«»¬≈¬»¿ƒ≈≈ƒƒ≈»≈
Ïk‰ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â ,Ëb dÏ Ô˙B CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»≈¿ƒ¿∆¬»»»¿««…

dÒe¯‡ ‡B·iL „Ú119:‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰ ÔÎÂ . «∆»¬»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ì‡ - È‡ ‰Èet :‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁÂ ,È‡ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¬ƒ¿»¿»¿»¿»¿»¬ƒƒ
BÊ È¯‰ ,LnÓ ‰È¯·„a LÈÂ ‰È¯·„Ï ‡Ï˙Ó‡ ‰˙»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»¿≈ƒ¿»∆»«»¬≈

˙Ó‡120. ∆¡∆∆

נאמן 115) אינו אחד עד כי סה:), (קידושין לאחרים להנשא
חזקה  - אותו מכחישה שהאשה במקום שנתקדשה, לומר
(מגידֿ להכחישו העד בפני פניה תעיז שלא בידינו היא

שמכיון 116)משנה). נתקדשתי, לא כשאומרת אפילו
את  להכחיש לכפור מעיזה היא לדבריה, המסייע עד שיש

להכחשתה. ערך כל ואין אמרה 117)העד, למה טעם
אני". "מקודשת "מעשה 118)תחילה: א: כב, כתובות

בני  עליה וקפצו בנוי, גדולה שהיתה גדולה אחת באשה
וקידשה  עמדה לימים אני, מקודשת ואמרה: לקדשה, אדם
אמרה: כן? לעשות ראית מה חכמים: לה אמרו עצמה. את
אמרתי: מהוגנים, שאינם אנשים עלי שבאו בתחילה
עמדתי  - מהוגנים אנשים עלי שבאו עכשיו אני, מקודשת

עצמי". את מותרת 119)וקידשתי אינה לו וגם הראשון.
(מגידֿמשנה). ספק קידושי שקידשה השני שיגרשנה עד

(120- עוד נתקדשה שלא ואףֿעלֿפי לשני, להתירה
שם). (כתובות, לו להתקדש להתירה עליה סומכים

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ברכת 1) נישואין, ארוסתו, על ביאה איסור רבינו בו כלל

יום  באיזה הנישואין, ושמחת המשתה ימי כתובה, חתנים,
זמן  וקביעת להנשא אסורה ימים ובאיזה נשאת האשה

הנישואין.

.‡‰Òe¯‡‰2ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡3ÔÓÊ Ïk »¬»¬»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰L4- ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . ∆ƒ¿≈»ƒ»¿«»«¬»¿≈»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ5‰‡È·a dLc˜ Ì‡ elÙ‡Â . «ƒ«««¿«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
‰È·‡ ˙È·a ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡ -6„Ú , »»»∆»ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»«

d˙B‡ ‡È·iL7B˙Èa CB˙Ï8‰pLÈ¯ÙÈÂ dnÚ „ÁÈ˙ÈÂ9 ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ∆»
‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ .BÏ10‡e‰Â ¿ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»¿À»¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡eO ‡¯˜p‰11ÌLÏ B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a‰Â . «ƒ¿»ƒƒ¿»»¿«»«¬»¿≈
dLcwL ¯Á‡ ÔÈ‡eO12da ‰¯ÚiMÓ -13,d‡˜ ƒƒ««∆ƒ¿»ƒ∆«¬∆»¿»»

‰‡eO ˙ÈOÚÂ14¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰ È¯‰Â ,15. ¿«¬≈¿»«¬≈ƒƒ¿¿»»»

למעלה 2) המנויים דברים משלשה באחד לבעלה המקודשת
שם. כמפורש מאורסת, או מקודשת נקראת ה"ב), (פ"א

חכמים.3) את 4)מדברי לנו "ואסר ב: ז, כתובות
בלא  "כלה בהתחלתה: כלה במסכת ושנינו הארוסות".
ברכה" ו"בלא כנדה". לבעלה אסורה חתנים) (ברכת ברכה
החופה, בשעת נאמרות שהברכות לפי חופה, בלי פירושו
רבינו  כתב וכבר ו. הלכה להלן ראה מעכבות, אינן והברכות
אסורה  ברכה, בלא "וכלה במוספנו): (מובאת בתשובתו
בלבד". הדבר לחזק "כנדה" שאמרו וזה מדרבנן, לבעלה

ה"א.5) פ"י, פסחים לשם 6)'ירושלמי' כוונתי אין אם
בלבד, מאורסת אלא אינה ראשונה ביאה ועלֿידי נישואין.
בקידושין  ורבא אביי דעת וכן נישואין. עושה אינה ביאה כי

א. אביה.7)י, בקביעות.8)מבית עמו לדור
לפי 9) לביתו הביאה "אבל הימים, כל בביתו עמו להיות

לבית  שלחה ואח"כ נישואין לשם שלא עליה ובא שעה
נה, סי' לאהע"ז מחוקק' ('חלקת נישואין" אלו אין - אביה

ב.10)ס"א). כה, סוכה נה,11)ראה סי' ובאהע"ז
פשוט  "והמנהג ומסיים: זה, בענין דעות כמה הרמ"א מביא
גבי  על פרוסה יריעה שמכניסים מקום חופה לקרות עכשיו
ואח"כ  . . . ברבים והכלה החתן תחתיה ומכניסים כלונסות,
ובסוטה  צנוע". במקום ביחד ואוכלים לביתם אותם מוליכין
המוזהבת", זהורית - חתנים חופת "מאי אמרו: - ב מט,
עד  זהב טסי קבועים ובה שני, צבועה "טלית רש"י: ומפרש

כיפה". כמין אותה קידושיה 12)שמעמידים על נוסף
נישואין. לשם כעת עליה יבוא ראש 13)מכבר, "המכניס

הערה" מקורה את מלשון מערה, הנקרא הוא בלבד, העטרה
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ה"י). פ"א, ביאה איסורי הל' רבינו בלא 14)(לשון אפילו
- ביאה צורך מפני אלא שאינה חופה שאם לחופה. כניסה
ומה  פ"א). לקידושין (ר"ן כלֿשכן לא עצמה ביאה קונה,
תהיה  ביאתו "וכשיגמור ה"ה): (פ"ג, למעלה רבינו שכתב
שם  היו שלא קידושין, של בביאה מדובר שם - מקודשת"
נישואין  של בביאה מדובר וכאן ביאה, אלא אחרים קידושין
לבעלה, "אשה ב: נה, ביבמות אמרו וכך הקידושין. שאחר
ופירש  קיחהֿקיחה". אתיא בהעראה? שנקנית מניין
הואיל  הקידושין. שאחר לביאה שהכוונה שם, ה'אלפסי'
וראה  בה. גומרת שהיא כל ביאה מכבר, קנין בה לו ויש

בביאורנו. ה"ה פ"ג מתה),15)לעיל (אם לירושה
שאשתו  נדריה. להפרת וכן הוא, כהן אם לה ולהטמא
ביבמות  כמבואר וכו' לה מיטמא ואינו יורשה אינו ארוסה

א. י, וקידושין ב כט,

.·˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰tÁÏ ‰Òe¯‡‰ ‰ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»¬»¿À»¬≈À∆∆
L‡ ‡È‰ È¯‰Â ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï‰¯eÓ‚ Bz »»∆»¿»≈∆ƒ¿∆«¬≈ƒƒ¿¿»

¯·c ÏÎÏ16ŒÛ‡ ,‰‡eO ˙‡¯˜ ‰tÁÏ ÒkzMÓe . ¿»»»ƒ∆ƒ»≈¿À»ƒ¿≈¿»«
‰ÏÚ· ‡lL ÈtŒÏÚ17‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â . «ƒ∆…ƒ¿¬»¿∆ƒ¿∆¿»

‰ÒÎpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰c ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÈÚ·Ïƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ e¯Ó‚ ‡Ï - dnÚ „ÁÈ˙Â ‰tÁÏ¿À»¿ƒ¿«≈ƒ»…»¿«ƒƒ«¬≈ƒ

ÔÈ„Ú ‰Òe¯‡k18. «¬»¬«ƒ

לכתוב 16) שצריך אלא ב. ה, בקידושין וכן ב. מח, כתובות
כתובה  ה"ז.לה בסמוך כמבואר לחופה, כניסה קודם

א.17) נו, "הלכך 18)כתובות המסיים: הרי"ף כדעת שם,
סי' אהע"ז בשו"ע ראה זה. על חולקים ויש קונה". אינה
המנהג  "ועכשיו הרמ"א: מסיים שם, ב ובסעיף ס"א. סא
תחילה  לחתן להודיע טוב ומ"מ ממתינים, ואין לדקדק שלא

נדה". שהיא

.‚ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙È·a ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Ce¯a .B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰¯˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰È·a ÔBiˆ20ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆
‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
‰¯‰Ó .˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ̄»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
ÏB˜ ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Ce¯a .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈ¯Úe Ì˙tÁÓ ÌÈ˙Á¬»ƒ≈À»»¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»»»

‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡22. «»¿»¿«≈«∆»»ƒ««»

הקידושין,19) קודם שמברכים אירוסין לברכת נוסף
הכ"גֿכד. פ"ג, לעיל התימנים,20)כמבואר ובכת"י

ירושלים. ובונה עמו משמח כת"י 21)הנוסח: בנוסח
"ואהובים". שונצינו: ובדפוס ברכה 22)התימנים, ובסוף

שהברכה  לפי וכלה" חתן "משמח חותם: הוא חמישית,
היא  תפילה אלא חתונה בשמחת עוסקת אינה הקודמת
ימיהם, כל בהצלחה שמחים שיהיו ומברכים שמתפללים
שמשמעה  הכלה עם חתן משמח בה לחתום אין לפיכך
לעולם  שניהם את משמח ה' ברוך אלא באשה, איש שמחת
משבח  הוא האחרונה בברכה ואילו טוב, וכל מזונות בסיפוק
וחדוה, שמחה ע"י באשה איש דיבוק חתונת שברא ה' את
איש  שמחת לשון - הכלה עם חתן משמח בה: חותם לפיכך
בהל' בביאורנו וראה שם). וברש"י ח. (כתובות באשה

הי"א. פ"ב, ברכות

.„C¯·Óe ,ÔÈÈ ÏL ÒBk ‡È·Ó - ÔÈÈ ÌL ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»«ƒ≈ƒ∆«ƒ¿»≈
ÔÈi‰ ÏÚ23‡ˆÓÂ ,ÒBk‰ ÏÚ Ôlk ˙‡ ¯cÒÓe ,‰lÁz «««ƒ¿ƒ»¿«≈∆À»««¿ƒ¿»

‡È·‰Ï e‚‰pL ,˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙BÎ¯a Ú·L C¯·Ó¿»≈∆«¿»¿≈¿∆»¬¿»ƒ
Ò„‰24Ú C¯·Óe ,ÔÈi‰ ÌÚÔÈi‰ ¯Á‡ Ò„‰‰ Ï25¯Á‡Â , ¬«ƒ««ƒ¿»≈««¬«««««ƒ¿««

LM‰ C¯·Ó Ck26. »¿»≈«≈

רש"י:23) פירש מב.). (ברכות לעצמו" ברכה גורם "שהיין
היו  שלא ואע"פ עליו, ומברכים בא הוא מקומות "בכמה
כמו  השכר על מברך יין לו אין ואם לשתייתו", צריכים
לעיל  והשווה במוספנו. המובאת רבינו בתשובת שמבואר

כד. כשנפטר 24)פ"ג, קי.): (שבת מצינו וכן בו. להריח
כל  בשמחה שימעטו לחופה, הדס להביא שלא גזרו רב,
לחופה. הדס להביא רגילים שהיו הרי שנה, אותה

למעלה 25) רבינו כתב [וכן קודם והוא יותר, תדיר שהיין
הי"ד]. ברכות מהל' וההדס 26)פ"ז היין אין אבל

מברכים  והדס יין לו אין ואפילו חתנים, ברכת מעכבים
סב. סי' אהע"ז 'טור' וראה אותה.

.‰ÌÈÏB„‚ ‰¯OÚa ‡l‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â27 ¿≈¿»¿ƒƒ¿«¬√ƒ∆»«¬»»¿ƒ
ÔÈ¯BÁ È·e28ÔÈn‰ ÔÓ Ô˙ÁÂ ,29. ¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

אנשים 27) עשרה "ויקח ב): ד, (רות שנאמר ב: ז, כתובות
קטנים. ולא אנשים העיר". לעבדים 28)מזקני פרט

מז:). בברכות (כמבואר כתובות 29)כנענים ב. כג, מגילה
ב. ח,

.Â„ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·e ‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»≈«ƒ¿«¬»ƒ¿…ƒ¿«≈
ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈ‡L ;‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - B˙È·a dnÚƒ»¿≈¬«ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿«¬»ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ‰OBÚ30ÒÎÂ Ò¯‡ . »«ƒƒ∆»¿ƒ»¿À»≈≈¿»«
‰‡eO BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯a ‡ÏÂ ‰tÁÏ¿À»¿…≈≈ƒ¿«¬»ƒ¬≈¿»

‰¯eÓ‚31ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,32‡ÏÂ . ¿»¿≈¿»≈¬ƒ«««»»ƒ¿…
˙k¯a dÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,¯‰ËzL „Ú ‰c ‡Opzƒ»≈ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿«

¯‰ËzL „Ú ÌÈ˙Á33BÈ‡ - C¯·e ‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿»»≈≈≈
C¯·Óe ¯ÊBÁ34. ≈¿»≈

(שמברכים 30) שנו וביהודה אביי, "אמר ב: ז, כתובות
אבל  עמה". שמתייחד מפני האירוסין) בבית חתנים ברכת
הרי  חתנים, ברכת לברך אין חופה, דהיינו יחוד, בלי
את  עושות הברכות ואין הנישואין, עושה שהייחוד

ומה 31)הנישואין. הנישואין. את מעכבת הברכה אין כי
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ה"י). פ"א, ביאה איסורי הל' רבינו בלא 14)(לשון אפילו
- ביאה צורך מפני אלא שאינה חופה שאם לחופה. כניסה
ומה  פ"א). לקידושין (ר"ן כלֿשכן לא עצמה ביאה קונה,
תהיה  ביאתו "וכשיגמור ה"ה): (פ"ג, למעלה רבינו שכתב
שם  היו שלא קידושין, של בביאה מדובר שם - מקודשת"
נישואין  של בביאה מדובר וכאן ביאה, אלא אחרים קידושין
לבעלה, "אשה ב: נה, ביבמות אמרו וכך הקידושין. שאחר
ופירש  קיחהֿקיחה". אתיא בהעראה? שנקנית מניין
הואיל  הקידושין. שאחר לביאה שהכוונה שם, ה'אלפסי'
וראה  בה. גומרת שהיא כל ביאה מכבר, קנין בה לו ויש

בביאורנו. ה"ה פ"ג מתה),15)לעיל (אם לירושה
שאשתו  נדריה. להפרת וכן הוא, כהן אם לה ולהטמא
ביבמות  כמבואר וכו' לה מיטמא ואינו יורשה אינו ארוסה

א. י, וקידושין ב כט,

.·˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰tÁÏ ‰Òe¯‡‰ ‰ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»¬»¿À»¬≈À∆∆
L‡ ‡È‰ È¯‰Â ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï‰¯eÓ‚ Bz »»∆»¿»≈∆ƒ¿∆«¬≈ƒƒ¿¿»

¯·c ÏÎÏ16ŒÛ‡ ,‰‡eO ˙‡¯˜ ‰tÁÏ ÒkzMÓe . ¿»»»ƒ∆ƒ»≈¿À»ƒ¿≈¿»«
‰ÏÚ· ‡lL ÈtŒÏÚ17‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â . «ƒ∆…ƒ¿¬»¿∆ƒ¿∆¿»

‰ÒÎpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰c ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÈÚ·Ïƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ e¯Ó‚ ‡Ï - dnÚ „ÁÈ˙Â ‰tÁÏ¿À»¿ƒ¿«≈ƒ»…»¿«ƒƒ«¬≈ƒ

ÔÈ„Ú ‰Òe¯‡k18. «¬»¬«ƒ

לכתוב 16) שצריך אלא ב. ה, בקידושין וכן ב. מח, כתובות
כתובה  ה"ז.לה בסמוך כמבואר לחופה, כניסה קודם

א.17) נו, "הלכך 18)כתובות המסיים: הרי"ף כדעת שם,
סי' אהע"ז בשו"ע ראה זה. על חולקים ויש קונה". אינה
המנהג  "ועכשיו הרמ"א: מסיים שם, ב ובסעיף ס"א. סא
תחילה  לחתן להודיע טוב ומ"מ ממתינים, ואין לדקדק שלא

נדה". שהיא

.‚ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙È·a ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Ce¯a .B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰¯˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰È·a ÔBiˆ20ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆
‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
‰¯‰Ó .˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ̄»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
ÏB˜ ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Ce¯a .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈ¯Úe Ì˙tÁÓ ÌÈ˙Á¬»ƒ≈À»»¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»»»

‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡22. «»¿»¿«≈«∆»»ƒ««»

הקידושין,19) קודם שמברכים אירוסין לברכת נוסף
הכ"גֿכד. פ"ג, לעיל התימנים,20)כמבואר ובכת"י

ירושלים. ובונה עמו משמח כת"י 21)הנוסח: בנוסח
"ואהובים". שונצינו: ובדפוס ברכה 22)התימנים, ובסוף

שהברכה  לפי וכלה" חתן "משמח חותם: הוא חמישית,
היא  תפילה אלא חתונה בשמחת עוסקת אינה הקודמת
ימיהם, כל בהצלחה שמחים שיהיו ומברכים שמתפללים
שמשמעה  הכלה עם חתן משמח בה לחתום אין לפיכך
לעולם  שניהם את משמח ה' ברוך אלא באשה, איש שמחת
משבח  הוא האחרונה בברכה ואילו טוב, וכל מזונות בסיפוק
וחדוה, שמחה ע"י באשה איש דיבוק חתונת שברא ה' את
איש  שמחת לשון - הכלה עם חתן משמח בה: חותם לפיכך
בהל' בביאורנו וראה שם). וברש"י ח. (כתובות באשה

הי"א. פ"ב, ברכות

.„C¯·Óe ,ÔÈÈ ÏL ÒBk ‡È·Ó - ÔÈÈ ÌL ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»«ƒ≈ƒ∆«ƒ¿»≈
ÔÈi‰ ÏÚ23‡ˆÓÂ ,ÒBk‰ ÏÚ Ôlk ˙‡ ¯cÒÓe ,‰lÁz «««ƒ¿ƒ»¿«≈∆À»««¿ƒ¿»

‡È·‰Ï e‚‰pL ,˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙BÎ¯a Ú·L C¯·Ó¿»≈∆«¿»¿≈¿∆»¬¿»ƒ
Ò„‰24Ú C¯·Óe ,ÔÈi‰ ÌÚÔÈi‰ ¯Á‡ Ò„‰‰ Ï25¯Á‡Â , ¬«ƒ««ƒ¿»≈««¬«««««ƒ¿««

LM‰ C¯·Ó Ck26. »¿»≈«≈

רש"י:23) פירש מב.). (ברכות לעצמו" ברכה גורם "שהיין
היו  שלא ואע"פ עליו, ומברכים בא הוא מקומות "בכמה
כמו  השכר על מברך יין לו אין ואם לשתייתו", צריכים
לעיל  והשווה במוספנו. המובאת רבינו בתשובת שמבואר

כד. כשנפטר 24)פ"ג, קי.): (שבת מצינו וכן בו. להריח
כל  בשמחה שימעטו לחופה, הדס להביא שלא גזרו רב,
לחופה. הדס להביא רגילים שהיו הרי שנה, אותה

למעלה 25) רבינו כתב [וכן קודם והוא יותר, תדיר שהיין
הי"ד]. ברכות מהל' וההדס 26)פ"ז היין אין אבל

מברכים  והדס יין לו אין ואפילו חתנים, ברכת מעכבים
סב. סי' אהע"ז 'טור' וראה אותה.

.‰ÌÈÏB„‚ ‰¯OÚa ‡l‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â27 ¿≈¿»¿ƒƒ¿«¬√ƒ∆»«¬»»¿ƒ
ÔÈ¯BÁ È·e28ÔÈn‰ ÔÓ Ô˙ÁÂ ,29. ¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

אנשים 27) עשרה "ויקח ב): ד, (רות שנאמר ב: ז, כתובות
קטנים. ולא אנשים העיר". לעבדים 28)מזקני פרט

מז:). בברכות (כמבואר כתובות 29)כנענים ב. כג, מגילה
ב. ח,

.Â„ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·e ‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»≈«ƒ¿«¬»ƒ¿…ƒ¿«≈
ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈ‡L ;‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - B˙È·a dnÚƒ»¿≈¬«ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿«¬»ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ‰OBÚ30ÒÎÂ Ò¯‡ . »«ƒƒ∆»¿ƒ»¿À»≈≈¿»«
‰‡eO BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯a ‡ÏÂ ‰tÁÏ¿À»¿…≈≈ƒ¿«¬»ƒ¬≈¿»

‰¯eÓ‚31ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,32‡ÏÂ . ¿»¿≈¿»≈¬ƒ«««»»ƒ¿…
˙k¯a dÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,¯‰ËzL „Ú ‰c ‡Opzƒ»≈ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿«

¯‰ËzL „Ú ÌÈ˙Á33BÈ‡ - C¯·e ‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿»»≈≈≈
C¯·Óe ¯ÊBÁ34. ≈¿»≈

(שמברכים 30) שנו וביהודה אביי, "אמר ב: ז, כתובות
אבל  עמה". שמתייחד מפני האירוסין) בבית חתנים ברכת
הרי  חתנים, ברכת לברך אין חופה, דהיינו יחוד, בלי
את  עושות הברכות ואין הנישואין, עושה שהייחוד

ומה 31)הנישואין. הנישואין. את מעכבת הברכה אין כי
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לבעלה  אסורה ברכה בלא "כלה כלה): (מסכת שאמרו
בשעת  היא הברכה עיקר כי חופה, בלא הכוונה כנדה"

מברך 32)חופה. קיימת, עשייתה שעדיין מצוה "כל כי
נקרא  זה ועדיין ה"ה) פי"א, ברכות (הל' עשייה" אחר
הוא  אשר הימים כל היא נישואין מצות כי לעשייתן" "עובר

סב). סי' לאהע"ז (ב"ח באשתו במי 33)דבוק שתטבול
ביאה  איסורי (הל' כמעיין שהם בימים או במעיין או מקוה,
ראוי  אין - עמה להתייחד לו שאסור דכיון הט"ז) פי"א,

ביאה. משום שהיא לחופה, שלא 34)שתיכנס אףֿעלֿפי
ה"ב). (למעלה עדיין כארוסה היא והרי הנישואין, גמרו
ובביאורי  בהגהה, ס"א סא סי' אבןֿהעזר בשו"ע ועיין

סק"ז. שם הגר"א

.Ê‰a˙k ·zÎÏ CÈ¯ˆÂ35‰tÁÏ ‰ÒÈk Ì„˜36¯Á‡Â , ¿»ƒƒ¿…¿À»…∆¿ƒ»«À»¿««
BzL‡a ¯zÓ ‰È‰È Ck37¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â .38. »ƒ¿∆À»¿ƒ¿¿∆»»≈¿««≈

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ïe˙a ‰˙È‰ Ì‡ ?dÏ ·˙Bk ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ»¿»¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa Ì‡Â ;ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁt dÏ»»ƒ»«ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .ÌÈ¯È„ ‰‡nÓ ˙BÁt dÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»

¯kk elÙ‡ ,dÏ ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰a˙k ¯wÚ39·‰Ê ƒ«¿À»¿ƒ»»¿ƒ»¬ƒƒ«»»
ÛÈÒBÓ -40·¯Ï ‡e‰ „Á‡ ¯wÚ‰ ÔÈ„Â ˙ÙÒBz‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ»∆»¿…

,Ì˙Ò ‰a˙k Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿ƒ»»»∆∆¡«¿À»¿»
„Á‡k ˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ‡e‰41ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁÂ . »ƒ»¿«∆∆¿∆»«¬»ƒ≈∆ƒ¿

ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰M‡Ï ‰a˙k¿À»¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»
d‡ÈˆB‰Ï42. ¿ƒ»

יגרשנה.35) אם לה  ליתן שחייב כסף כדי 36)סכום
ה"טֿי. בסמוך כמבואר לביאה, הראויה חופה שתהא

הכתובה,37) טופס ונוסח זנות. בעילתו כתובה, בלי כי
במוספנו: וראה הל"ג. פ"ד, וחליצה יבום בהל' רבינו הביאו

שבזמננו. הכתובה שהרי 38)נוסח ב. קסז, בבאֿבתרא
יוסף'). ('נמוקי הנדוניא בקבלת מרויח וגם קונה הוא

זהב 39) "ככר לט) כה, (שמות מלשון לזהב, עתיק משקל
אותה". יעשה אומרים 40)טהור ואין ב: נד, כתובות

ובלשון  (שם). לו שאין מי את לבייש שלא כדי רשאי, שאינו
יוסיף". - מנה מאה אפילו להוסיף רצה "אם שם: המשנה

אין 41) בביתֿדין כתובתה התובעת לדוגמה: שם. כתובות,
אלא  תבעה לא אם הואֿהדין ה"א). פי"ח, (לקמן מזונות לה

מזונות. לה אין - ב.42)תוספת פב, א. יא, (כתובות
במדינות  הזה "בזמן ס"ג): סו, סי' (אהע"ז הרמ"א והעיר
רבינו  'חרם משום אשה של בעלֿכרחה מגרשים שאין אלה
אין  אבל הכתובה. בכתיבת להקל אפשר היה גרשום',
גמליאל  בן שמעון כרבן פוסקים יש אמנם כן". המנהג
(שמות  הפסוק על מסתמך והוא התורה, מן היא שכתובה
שהתורה  משמע הבתולות", כמוהר ישקול "כסף טז): כב,
בנוסח  קוראים אנו לזה ובהתאם לבתולה. מוהר קבעה
מאתן  זוזי כסף ליכי "ויהיבנא לבתולה: שכותבים הכתובה
הראויים  זוז מאתים כסף לך (ואתן מדאורייתא" ליכי דחזי
להעיר  וכדאי א. י, לכתובות ב'תוספות' ראה התורה). מן לך
וחליצה, יבום מהל' בפ"ד לרבינו הכתובה בנוסח שגם
מקורות  שבכמה אלא מדאורייתא". ליכי "דחזי כתוב:
כתוב: אחד ובכת"י "מדאורייתא". המילה שם חסרה

מדרבנן. שכתובה כאן כשיטתו וזהו "מדרבנן".

.Á,¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ Ì˙B‡ ewz ‡Ï el‡ ÌÈ¯Ècƒ»ƒ≈…ƒ¿»ƒ«∆∆«»
‰Ú·L ‰È‰L ,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‰È‰L ÚaËnÓ ‡l‡∆»ƒ«¿≈«∆»»¿»«»ƒ∆»»ƒ¿»

ÚÏÒa ‰È‰iL „Ú ,ÛÒk „Á‡Â ˙LÁ ÌÈ˜ÏÁ43ÈˆÁ ¬»ƒ¿∆¿∆»∆∆«∆ƒ¿∆¿∆«¬ƒ
ÛÒk ÊeÊ44- ‰Ïe˙a ÏL ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ . ∆∆¿ƒ¿»»«ƒƒ»ƒ∆¿»

ÌÈ¯È„ ‰‡Óe ,¯B‰Ë ÛÒk ÏL ÔÈÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒƒ∆∆∆»≈»ƒ»ƒ
‰ˆÁÓe ÌÈÊeÊ ¯OÚ ÌÈL - ‰ÏeÚa ÏL45Ïk Ï˜LÓe . ∆¿»¿≈»»ƒ∆¡»ƒ¿«»

˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,˙B¯BÚO ÌÈÚL˙Â LL - ÊeÊ≈¿ƒ¿ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈ·e¯Ú46c‰Â .ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÊeÊ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯È ≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»≈

Ô˙B‡ ÚaËnÓ ‰È‰iL ÔÈa ¯B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ«∆∆«»≈∆ƒ¿∆ƒ«¿≈«»
.ÌÈÓi‰«»ƒ

דינרים.43) ארבעים דברים 45)טהור.44)שהוא מקור
האמור  כסף "כל יא.): (בקידושין שאמרו מה הוא אלו
מדינה  וכסף מדינה". כסף דבריהם ושל צורי, כסף בתורה
אלא  אינו כתובה חיוב והרי צורי, שבכסף שמינית  הוא

ה"ז. למעלה רבינו שכתב כמו הי"ב,46)מדבריהם פ"א
מעות, שש והדינר דינר, מאה - מקום בכל האמור "מנה

שעורות". ט"ז משקל והמעה

.Ë,‰‡nÓ ‰ÏeÚ·ÏÂ ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»
˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa - ˙ÁBt‰ ÏÎÂ47·˙Bk‰ „Á‡ . ¿»«≈¿ƒ»¿ƒ«¿∆»«≈

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L „Á‡Â ¯ËLa ‰a˙k‰ ˙‡48e˜Â ∆«¿À»ƒ¿»¿∆»∆≈ƒ»»≈ƒ¿»
B„iÓ49‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡Ó B‡ ‰‡Ó dÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»∆«»»≈»»«ƒ¬≈∆
¯zÓ50- d˙a˙k „‚k ÔÈÏËÏhÓ dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆¿À»»

·zÎÏ È‡t BÏ ‰È‰iL „Ú ÏÚ·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰51. ¬≈∆À»ƒ¿…«∆ƒ¿∆¿«ƒ¿…

דעתה 47) אין להוציאה, בעיניו קלה שהיא מה כל כי
עליה  יכעס שמחר וחוששת נישואיה, קשר על סומכת
כבעילת  בעילתה - באישותה בטחון שאין ומתוך ויוציאנה,

נו:). (כתובות לה 48)זנות לתת בפניהם שהתחייב
הקונה 49)כתובה. שיתן הזו, הדרך "ועיקר חליפין בקנין

או  החצר חלף זה כלי קנה לו ויאמר שהוא, כל  כלי למקנה
את  המוכר שהגביה כיון וכך, בכך  לי שמכרת . . . היין
המטלטלין  אותן או הקרקע אותה הלוקח קנה וקנהו, הכלי
הנקרא  וזהו . . . הדמים נתן ולא משכן לא שעדיין אע"פ

ה"ה). פ"ה, מכירה הל' רבינו (מדברי כתובות 50)קנין"
יכולים  הקנין סמך ועל עומד, לכתיבה קנין סתם א. נה,
שנית. בו להמלך צריכים ואינם כתובה לכתוב העדים

כי 51) לכתוב, חייב פנאי לו כשיהיה אבל א. ז, כתובות
לכתובתך" אחראין נכסי "כל לה: כותב שיהא תיקנו חכמים
לה  יאמר שלא כדי לכתובתה, מטלטלין לה ייחד ולא -

פב:). (כתובות וצאי כתובתך טלי (לכשיכעס)

.È·˙kL B‡ ,‰a˙k dÏ ·˙k ‡ÏÂ ‰M‡‰ ˙‡ ÒBk‰«≈∆»ƒ»¿…»«»¿À»∆»«
‰a˙k‰ ¯ËL „·‡Â52,dÏÚ·Ï d˙a˙k ‰ÏÁnL B‡ , ¿»«¿««¿À»∆»¬»¿À»»¿«¿»

¯wÚ dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ - d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL B‡∆»¿»¿À»»≈¿≈»ƒ«
‰a˙k53Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,dÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿À»ƒ»»¿«¿»¿ƒ∆»¿»»

Ï·‡ .‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿¬ƒ»»««¿…¿À»¬»
‰‡‰ ˙·BËa ÌÈ¯Á‡Ï d˙a˙k ˙¯ÎBn‰54BÈ‡ - «∆∆¿À»»«¬≈ƒ¿«¬»»≈

‡l‡ ‰a˙k ewz ‡lL ;˙¯Á‡ ‰a˙k dÏ ·zÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…»¿À»«∆∆∆…ƒ¿¿À»∆»
‡ÈˆB‰ Ì‡Â ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿ƒƒ
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‰Ê55ÌlLÓ ‰È‰L C¯„k Á˜BlÏ d˙a˙k ÌlLÓ - ∆¿«≈¿À»»«≈«¿∆∆∆»»¿«≈
‰¯ÎÓ ‡Ï Ì‡ dÏ56. »ƒ…»¿»

א.52) נז, מחלה 53)כתובות על מוסב וזה התוספת. ולא
צריך  הכתובה, שטר אבד אם אבל כתובתה. מכרה או
הראשונה  בכתובה הכתוב ככל התוספת, גם לה לכתוב

סק"י). סו סי' שמואל' או 54)('בית הוא ימות אם
בעלה  - היא תמות ואם הכתובה. את הם יגבו יגרשנה,
הכתובה  את למכור יכולה אינה ולכן אבוד. וכספם יורשה,
שכתב  הנאה" "טובת וזוהי מזה, בפחות אלא שוויה לפי

אשתו.55)רבינו. ב.56)את פט, בבאֿקמא

.‡È‰ÒÎ ‡ÏÂ ,‰a˙k dÏ ·˙ÎÂ ,‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»¿»«»¿À»¿…ƒ¿¿»
ÔÈ‡L ;‰‡eO dÈ‡Â ,‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - ‰tÁÏ«À»¬«ƒ¬»ƒ¿≈»¿»∆≈

ÔÈ‡eO ‰OBÚ ‰a˙k‰57‰·Bb - dL¯‚ B‡ ˙Ó Ì‡Â . «¿À»»ƒƒ¿ƒ≈≈¿»»
ÔÈ¯BÁ ÈaÓ d˙a˙k ¯wÚ58,ÏÏk ˙ÙÒBz ‰·Bb dÈ‡Â , ƒ«¿À»»ƒ¿≈ƒ¿≈»»∆∆¿»

dÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰59·˙k ‡ÏÂ ‰M‡ Ò¯‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…¿»»¬»ƒ≈≈ƒ»¿…»«
dÏ ÔÈ‡ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k dÏ»¿À»≈≈¿»¿ƒ¬»≈»
„Ú ‰a˙k ¯wÚ dÏ ewz ‡lL ;¯wÚ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ»ƒ»∆…ƒ¿»ƒ«¿À»«

iL „Ú B‡ ‡OpzL·zÎ60·˙ÎÂ ,Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰Â . ∆ƒ»≈«∆ƒ¿…¿«¿»≈∆ƒ¿»«
dÏ61d˙a˙k - ‰¯Ú ‰˙È‰Lk dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k »¿À»≈≈¿»¿∆»¿»«¬»¿À»»

‰È·‡Ï62[ÈLÈÏL ˜¯Ùa ‰ÏÚÓÏ] e¯‡aL BÓk ,63. ¿»ƒ»¿∆≈«¿¿«¿»¿∆∆¿ƒƒ

לכנסה".57) עלֿמנת אלא לה כתב "שלא ב: נד, כתובות
כנסה  שלא זמן כל כלום אינה שהכתובה רבינו ומפרש

שם). מנכסיו 58)(רא"ש, ולא ידו, תחת לו שיש מנכסים
(שם, לה משועבדים אינם לה שכתב אחרי ואפילו שמכר,
בין  עיקר (בין זה ואחד זה אחד - גובה "מאימת מג:):
ממשועבדים  טורפת אינה כלומר הנישואין". מן תוספת)

גאון. שרירא רב דעת וכן בן 59)כלל. אלעזר רבי כדעת
משום  אלא חנם ממונו לה כתב שלא נד:): (כתובות עזריה

נה.). שם (רש"י ביאה בבא60ֿ)חיבת ב. פט, כתובות
א. בֿיח, יז, ב.62)הבעל.61)מציעא מג, כתובות

הי"א.63)

.·È‰È‰È ‰Ïe˙a ‡OBp‰ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬»ƒ∆»«≈¿»ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L dnÚ ÁÓO64,BzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ BÈ‡ . »≈«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈≈ƒ¿«¿

.ÁÓOÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡l‡ ,˜eMa Ô˙BÂ ‡OB ‡ÏÂ¿…≈¿≈«∆»≈¿∆¿»≈«
‰˙È‰ Ì‡Â .ÔBÓÏ‡ ‰È‰L ÔÈa ,¯eÁa ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»≈∆»»«¿¿ƒ»¿»

‰ÏeÚa65ÌÈÓÎÁ ˙wzL .ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿»≈»ƒ¿»»ƒ∆«»«¬»ƒ
‰ÏeÚa‰ ÌÚ ÁÓO ‰È‰iL ,Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»≈«ƒ«¿»

a ¯eÁa ÔÈa ,ÌÈÓÈ ‰LÏLÔBÓÏ‡ ÔÈ66. ¿»»ƒ≈»≈«¿

תיקן 64) "משה ה"א): פ"א שם, וב'ירושלמי' ב. ז, כתובות
המשתה". ימי האירוסין,65)שבעת מן אלמנה אבל

סי' שמואל' ('בית ימים שבעה עמה ישמח - בעולה שאינה
סק"ג). תקנת 66)סד על חכמים "שקדו ב: ז, כתובות

אומרים  ויש ימים". שלשה עמה שמח שיהא ישראל בנות
כל  ברכות שבע שמברכים כיון אלמנה שנשא שבבחור
אינו  - ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה המשתה ימי שבעת
יעסוק  והוא שבעה כל חתנים ברכות לו שיברכו בדין

(מגידֿמשנה). במלאכתו

.‚ÈBÏ LÈ67ÌBÈa ˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL ‡OÏ Ì„‡Ï ≈¿»»ƒ»»ƒ«¿««¿
˙Á‡k ÔlÎÏ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Óe ,„Á‡68Ï·‡ . ∆»¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿À»¿««¬»

‰Èe‡¯‰ ‰ÁÓO ˙Á‡ Ïk ÌÚ ÁÓOÏ CÈ¯ˆ - ‰ÁÓOÏ¿ƒ¿»»ƒƒ¿…«ƒ»««ƒ¿»»¿»
ÔÈ‡Â ;‰LÏL - ‰ÏeÚa ÌÚ ,‰Ú·L - ‰Ïe˙a ÌÚ :dÏ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ69. ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»

כולם 68)רשאי.67) עושים "היו פ"ט: ברכות תוספתא
סב  סי' לאהע"ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

ו). והטעם 69)ס"ק ח:). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לברך  שלא הורו מיימוניות' וב'הגהות הי"ד. להלן יתבאר
סי' אהע"ז שו"ע וראה רעה. עין משום כאחד חתנים לשני
איבה, משום כאחת חופות שתי לעשות ש"אין ס"א סב
ואדרבה  מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת יכבדו שמא
משום  עשירות חופות עם עניות חופות לעשות מכוונים יש

מצוה".

.„ÈÏBÁ ÌBÈ ÏÎa Ò¯‡Ï ¯zÓ70‰ÚL˙a elÙ‡ , À»¿»≈¿»¬ƒ¿ƒ¿»
·‡a71ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ Ï·‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa , ¿»≈«≈««¿»¬»≈¿ƒ»ƒ

‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa „Á‡a ‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡Ï…¿∆∆«»¿…¿∆»¿«»¿≈»∆»»
„e¯Ë Ô˙Á‰L ,‰cÚq‰ Ôew˙a ˙aL ÏelÁ È„ÈÏƒ≈ƒ«»¿ƒ«¿À»∆∆»»»

‰cÚqa72‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿À»¿≈»ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙aLa73,ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ „ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â . ¿«»«¬ƒ¿À∆≈≈¿ƒ»ƒ

e¯‡aL BÓk74,‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆≈«¿¿ƒ∆≈¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡Ê ˙‡ Ìb EÏ ‰zÂ ˙‡Ê Ú·L ‡lÓ :¯Ó‡pL75. ∆∆¡««≈¿À«…¿ƒ¿»¿«∆…

.‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ ‡OÏ ¯zÓ ÌÈÓi‰ ¯‡Le¿»«»ƒÀ»ƒ»ƒ»¿»∆ƒ¿∆
Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔÈ‡eO ˙cÚÒa Á¯ËiL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿«ƒ¿À«ƒƒ¿»»ƒ…∆

ÔÈ‡eOp‰76. «ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

reay `ln xn`py ,dgnya dgny oiaxrn oi`y itl..."
."z`f

נאמרו  במפרשים הנה תורה, מתן מלפני למדין שאין ואף
טעם  בו שיש שבדבר שאמרו יש תירוצים, כמה בזה
- למדים שאין ומה תורה, מתן מלפני גם למדים וסברא,
שלימודים  שכתבו ויש הכתוב. וגזירת טעם בלי מצוה היינו
תורה. מתן מלפני למדים כן מילתא" "גילוי בתורת שהם
ע' תלמודית באנציקלופדיה זה בעניין תירוצים עוד (ועיין

תורה). מתן מלפני למדים אין
(124 cenr d"k zegiyÎihewl itÎlr)

הט"ז).70) יוםֿטוב מהל' פ"ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל
שבת  בהל' רבינו דברי והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר

הי"ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ"א, כתובות 'ירושלמי'
בתפילה". אחר אהע"ז 72)יקדמנו ובשו"ע א. ה, כתובות

לישא  המנהג פשט וכן מתירים. "ויש פוסק: ס"ג, סד סי'
שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח והוא שבת בערב נשים

הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה
ה"א). פ"א, כתובות (ירושלמי בשבת קנין קונים ואין

ב.74) ח, קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב מהל' פ"ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע תיהן
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‰Ê55ÌlLÓ ‰È‰L C¯„k Á˜BlÏ d˙a˙k ÌlLÓ - ∆¿«≈¿À»»«≈«¿∆∆∆»»¿«≈
‰¯ÎÓ ‡Ï Ì‡ dÏ56. »ƒ…»¿»

א.52) נז, מחלה 53)כתובות על מוסב וזה התוספת. ולא
צריך  הכתובה, שטר אבד אם אבל כתובתה. מכרה או
הראשונה  בכתובה הכתוב ככל התוספת, גם לה לכתוב

סק"י). סו סי' שמואל' או 54)('בית הוא ימות אם
בעלה  - היא תמות ואם הכתובה. את הם יגבו יגרשנה,
הכתובה  את למכור יכולה אינה ולכן אבוד. וכספם יורשה,
שכתב  הנאה" "טובת וזוהי מזה, בפחות אלא שוויה לפי

אשתו.55)רבינו. ב.56)את פט, בבאֿקמא

.‡È‰ÒÎ ‡ÏÂ ,‰a˙k dÏ ·˙ÎÂ ,‰M‡‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»¿»«»¿À»¿…ƒ¿¿»
ÔÈ‡L ;‰‡eO dÈ‡Â ,‡È‰ ‰Òe¯‡ ÔÈ„Ú - ‰tÁÏ«À»¬«ƒ¬»ƒ¿≈»¿»∆≈

ÔÈ‡eO ‰OBÚ ‰a˙k‰57‰·Bb - dL¯‚ B‡ ˙Ó Ì‡Â . «¿À»»ƒƒ¿ƒ≈≈¿»»
ÔÈ¯BÁ ÈaÓ d˙a˙k ¯wÚ58,ÏÏk ˙ÙÒBz ‰·Bb dÈ‡Â , ƒ«¿À»»ƒ¿≈ƒ¿≈»»∆∆¿»

dÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰59·˙k ‡ÏÂ ‰M‡ Ò¯‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…¿»»¬»ƒ≈≈ƒ»¿…»«
dÏ ÔÈ‡ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k dÏ»¿À»≈≈¿»¿ƒ¬»≈»
„Ú ‰a˙k ¯wÚ dÏ ewz ‡lL ;¯wÚ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ»ƒ»∆…ƒ¿»ƒ«¿À»«

iL „Ú B‡ ‡OpzL·zÎ60·˙ÎÂ ,Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰Â . ∆ƒ»≈«∆ƒ¿…¿«¿»≈∆ƒ¿»«
dÏ61d˙a˙k - ‰¯Ú ‰˙È‰Lk dL¯‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k »¿À»≈≈¿»¿∆»¿»«¬»¿À»»

‰È·‡Ï62[ÈLÈÏL ˜¯Ùa ‰ÏÚÓÏ] e¯‡aL BÓk ,63. ¿»ƒ»¿∆≈«¿¿«¿»¿∆∆¿ƒƒ

לכנסה".57) עלֿמנת אלא לה כתב "שלא ב: נד, כתובות
כנסה  שלא זמן כל כלום אינה שהכתובה רבינו ומפרש

שם). מנכסיו 58)(רא"ש, ולא ידו, תחת לו שיש מנכסים
(שם, לה משועבדים אינם לה שכתב אחרי ואפילו שמכר,
בין  עיקר (בין זה ואחד זה אחד - גובה "מאימת מג:):
ממשועבדים  טורפת אינה כלומר הנישואין". מן תוספת)

גאון. שרירא רב דעת וכן בן 59)כלל. אלעזר רבי כדעת
משום  אלא חנם ממונו לה כתב שלא נד:): (כתובות עזריה

נה.). שם (רש"י ביאה בבא60ֿ)חיבת ב. פט, כתובות
א. בֿיח, יז, ב.62)הבעל.61)מציעא מג, כתובות

הי"א.63)

.·È‰È‰È ‰Ïe˙a ‡OBp‰ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬»ƒ∆»«≈¿»ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L dnÚ ÁÓO64,BzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ BÈ‡ . »≈«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈≈ƒ¿«¿

.ÁÓOÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡l‡ ,˜eMa Ô˙BÂ ‡OB ‡ÏÂ¿…≈¿≈«∆»≈¿∆¿»≈«
‰˙È‰ Ì‡Â .ÔBÓÏ‡ ‰È‰L ÔÈa ,¯eÁa ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»≈∆»»«¿¿ƒ»¿»

‰ÏeÚa65ÌÈÓÎÁ ˙wzL .ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿»≈»ƒ¿»»ƒ∆«»«¬»ƒ
‰ÏeÚa‰ ÌÚ ÁÓO ‰È‰iL ,Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»≈«ƒ«¿»

a ¯eÁa ÔÈa ,ÌÈÓÈ ‰LÏLÔBÓÏ‡ ÔÈ66. ¿»»ƒ≈»≈«¿

תיקן 64) "משה ה"א): פ"א שם, וב'ירושלמי' ב. ז, כתובות
המשתה". ימי האירוסין,65)שבעת מן אלמנה אבל

סי' שמואל' ('בית ימים שבעה עמה ישמח - בעולה שאינה
סק"ג). תקנת 66)סד על חכמים "שקדו ב: ז, כתובות

אומרים  ויש ימים". שלשה עמה שמח שיהא ישראל בנות
כל  ברכות שבע שמברכים כיון אלמנה שנשא שבבחור
אינו  - ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה המשתה ימי שבעת
יעסוק  והוא שבעה כל חתנים ברכות לו שיברכו בדין

(מגידֿמשנה). במלאכתו

.‚ÈBÏ LÈ67ÌBÈa ˙Á‡k ˙Ba¯ ÌÈL ‡OÏ Ì„‡Ï ≈¿»»ƒ»»ƒ«¿««¿
˙Á‡k ÔlÎÏ ÌÈ˙Á ˙k¯a C¯·Óe ,„Á‡68Ï·‡ . ∆»¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿À»¿««¬»

‰Èe‡¯‰ ‰ÁÓO ˙Á‡ Ïk ÌÚ ÁÓOÏ CÈ¯ˆ - ‰ÁÓOÏ¿ƒ¿»»ƒƒ¿…«ƒ»««ƒ¿»»¿»
ÔÈ‡Â ;‰LÏL - ‰ÏeÚa ÌÚ ,‰Ú·L - ‰Ïe˙a ÌÚ :dÏ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ69. ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»

כולם 68)רשאי.67) עושים "היו פ"ט: ברכות תוספתא
סב  סי' לאהע"ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

ו). והטעם 69)ס"ק ח:). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לברך  שלא הורו מיימוניות' וב'הגהות הי"ד. להלן יתבאר
סי' אהע"ז שו"ע וראה רעה. עין משום כאחד חתנים לשני
איבה, משום כאחת חופות שתי לעשות ש"אין ס"א סב
ואדרבה  מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת יכבדו שמא
משום  עשירות חופות עם עניות חופות לעשות מכוונים יש

מצוה".

.„ÈÏBÁ ÌBÈ ÏÎa Ò¯‡Ï ¯zÓ70‰ÚL˙a elÙ‡ , À»¿»≈¿»¬ƒ¿ƒ¿»
·‡a71ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ Ï·‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa , ¿»≈«≈««¿»¬»≈¿ƒ»ƒ

‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa „Á‡a ‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡Ï…¿∆∆«»¿…¿∆»¿«»¿≈»∆»»
„e¯Ë Ô˙Á‰L ,‰cÚq‰ Ôew˙a ˙aL ÏelÁ È„ÈÏƒ≈ƒ«»¿ƒ«¿À»∆∆»»»

‰cÚqa72‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿À»¿≈»ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙aLa73,ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ „ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â . ¿«»«¬ƒ¿À∆≈≈¿ƒ»ƒ

e¯‡aL BÓk74,‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆≈«¿¿ƒ∆≈¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡Ê ˙‡ Ìb EÏ ‰zÂ ˙‡Ê Ú·L ‡lÓ :¯Ó‡pL75. ∆∆¡««≈¿À«…¿ƒ¿»¿«∆…

.‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ ‡OÏ ¯zÓ ÌÈÓi‰ ¯‡Le¿»«»ƒÀ»ƒ»ƒ»¿»∆ƒ¿∆
Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔÈ‡eO ˙cÚÒa Á¯ËiL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿«ƒ¿À«ƒƒ¿»»ƒ…∆

ÔÈ‡eOp‰76. «ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

reay `ln xn`py ,dgnya dgny oiaxrn oi`y itl..."
."z`f

נאמרו  במפרשים הנה תורה, מתן מלפני למדין שאין ואף
טעם  בו שיש שבדבר שאמרו יש תירוצים, כמה בזה
- למדים שאין ומה תורה, מתן מלפני גם למדים וסברא,
שלימודים  שכתבו ויש הכתוב. וגזירת טעם בלי מצוה היינו
תורה. מתן מלפני למדים כן מילתא" "גילוי בתורת שהם
ע' תלמודית באנציקלופדיה זה בעניין תירוצים עוד (ועיין

תורה). מתן מלפני למדים אין
(124 cenr d"k zegiyÎihewl itÎlr)

הט"ז).70) יוםֿטוב מהל' פ"ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל
שבת  בהל' רבינו דברי והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר

הי"ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ"א, כתובות 'ירושלמי'
בתפילה". אחר אהע"ז 72)יקדמנו ובשו"ע א. ה, כתובות

לישא  המנהג פשט וכן מתירים. "ויש פוסק: ס"ג, סד סי'
שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח והוא שבת בערב נשים

הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה
ה"א). פ"א, כתובות (ירושלמי בשבת קנין קונים ואין

ב.74) ח, קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב מהל' פ"ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע תיהן
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ה'תוספות' וכתבו ה"ז). פ"א, קטן מועד ('ירושלמי' בשמחה
ולא  אחת למצוה פנוי לבו שיהא שצריך - ב ח, קטן במועד
חבילותֿ מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי לבו יהא וכך - ב.76)חבילות ג, כתובות

.ÂËÈLa ‡l‡ Ba ÔÈ·LBÈ ÌÈÈ„ Èza ÔÈ‡L ÌB˜Ó¿∆≈≈≈ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ
„·Ïa ÈLÈÓÁ·e77Ì‡L ;ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ˙‡O ‰Ïe˙a , «¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿ƒƒ∆ƒ

ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰˙È‰78ÔÈc ˙È·Ï ÌÈkLÈ ,79‚‰Óe . »¿»«¬«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒƒ¿«
ÁÈ„k ,ÈLÈÓÁa ‰p‡OÈ ‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡OBp‰L ,ÌÈÓÎ¬»ƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆»«¬ƒƒ¿≈

‡ˆBÈÂ ,˙aLÂ ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁ dnÚ ÁÓO ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈«ƒ»¬ƒƒ¿∆∆«»¿«»¿≈
ÔBL‡¯ ÌBÈ BzÎ‡ÏÓÏ80. ƒ¿«¿ƒ

בימים 77) ועיר עיר בכל יושב ביתֿדין שיהא עזרא כתקנת
מהכפר  מתכנס העם שאז התורה, קריאת בהם שיש אלו

פב.). (בבאֿקמא התורה קריאת לשמוע שלא 78)לעיר
ה"ט. פי"א לקמן כמבואר בתולה, כעסו 79)מצאה בעוד

יתפייס  שמא לחוש יש בינתיים, שהות יש ואם עליו,
עליו  ונאסרה תחתיו זינתה ושמא ויקיימנה דעתו ותתקרר
כי  ראשון, ביום נשאת ואינה ב.) לכתובות רש"י (לשון
טורח  (החתן) שיהא ישראל בנות תקנת על חכמים "שקדו
ושלישי  בשבת ושני בשבת אחד ימים, שלושה בסעודה

(שם). כונסה" וברביעי שמכיון 80)בשבת, ה. שם,
ביום  אלא ברכות שבע מברכים אין אלמנה שנשא שבאלמן
יעזבנה  שמא חששו ה"ט) ברכות מהל' פ"ב (למעלה ראשון

שם). (רש"י למחר למלאכתו ויצא

.ÊËÔÈ‡eOÏ ÏÚa‰ dÚ·˙e ,‰pË˜ Bza ˙‡ Ò¯‡Ó‰«¿»≈∆ƒ¿«»¿»»«««¿ƒƒ
„Ú ‡Opz ‡lL ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È·‡ ÔÈa ‡È‰ ÔÈa -≈ƒ≈»ƒ»¿ƒ¿«≈∆…ƒ»≈«

ÏÈc‚zL81dÒÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰¯Ú ‰OÚ˙Â82- ∆«¿ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ»»¿»¿»
ÒBk83Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .84. ≈¿≈»«¬≈

שמא 81) בטענה לעכב יכול אביה שאף ב: נז, כתובות
אביה. לבית ותחזור בבעלה כנסה,82)תמרוד אם כלומר

(ועי' קיימים הנישואין - אביה ושל שלה ההתנגדות אף על
סק"ו). נו סי' מחוקק' קטנה.83)'חלקת בעודה אפילו

אפילו 84) אסור ובקידושין לנישואין. מתנגדים שהם מאחר
רוצה" אני בפלוני ותאמר שתגדיל "עד - רוצים שניהם

הי"ט). פ"ג, ולעיל מא. (קידושין

.ÊÈdÒ¯‡85È¯‰Â ÔÈ‡eOÏ dÚ·˙e ÌÈL ‰nk ‰‰LÂ ≈¿»¿»»«»»ƒ¿»»¿ƒƒ«¬≈
ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ‰¯Ú ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ

dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ ‰ÚÈ·z‰86‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰M ‰Ó Ôw˙Ïe «¿ƒ»¿«¿≈∆«¿»¿«≈«∆ƒ¿ƒ»

ÔÈ˙B - ‰¯‚aL ¯Á‡ dÚ·z .‡Opz Ck ¯Á‡Â ,dÏ»¿««»ƒ»≈¿»»««∆»¿»¿ƒ
¯‚a‰ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ87dLc˜ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»»…∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ¿»

ÌBiÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B - ¯‚a‰ ÌBÈa¿«∆∆¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ
Ì‡ ,‰¯‚aL ¯Á‡ dLc˜ .¯‚a‰ ÌBÈ ‡e‰L ,ÔÈLecw‰«ƒƒ∆«∆∆ƒ¿»««∆»¿»ƒ
Ck ¯Á‡Ïe d˙e¯‚·a L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰ÈÏÚ e¯·Ú»¿»∆»¿≈»»…∆¿«¿»¿««»
ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

‰ÏeÚa‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ ÔÎÂ .‰ÚÈ·z‰88dÏ ÔÈ˙B - «¿ƒ»¿≈«¿»≈∆«¿»¿ƒ»
‰ÚÈ·z‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL89. ¿ƒƒ«¿ƒ»

קטנה.85) (כתובות 86)כשהיא ותכשיטים במלבושים
תכשיטיה.87)נז:). לה להכין מתחילה שבגרה שמיום
פ"ה,88) כתובות וב'ירושלמי' (שם, הנישואין מן אלמנה

שכבר 89)ה"ג). בתכשיטין הרבה לטרוח צריכה שאינה
א). עמ' שם (רש"י בידה יש

.ÁÈÏÚa‰ dÚ·zMÓ ‰M‡Ï ÔÓÊ ÔÈ˙BpL ÌLk¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ»ƒ∆¿»»«««
ÔÓÊ ÔÈ˙B Ck ,‡Opz Ck ¯Á‡Â dÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ¿«¿≈∆«¿»¿««»ƒ»≈»¿ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ Ò¯ÙÏ LÈ‡Ï90.B˙B‡ ‰M‡‰ ‰Ú·zMÓ »ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ∆»¿»»ƒ»
¯OÚ ÌÈL Ì‡ :dÏ ÔÈ˙BpL BÓk ?BÏ ÔÈ˙B ‰nÎÂ¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈»»
ÌÈLÏL - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - L„Á…∆¿≈»»…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌBÈ91.

וחופה.90) סעודה ואין 91)בצרכי א. נז, כתובות
היא  אם בה, אלא - אלמן או בחור הוא אם בו משגיחין
היא  ואם אלמן. הוא ואפילו חודש, י"ב לה נותנין בתולה
וב'ירושלמי' בחור. הוא ואפילו יום, ל' אלא לו אין בעולה
שהוא: מה לפי זמן לו שנותנים משמע ה"ג, פ"ה כתובות

(מגידֿמשנה). יום ל' - לאלמן חודש, י"ב - לבחור

.ËÈ·iÁ˙ - d‡O ‡ÏÂ LÈ‡Ï e˙pL ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«∆»¿»ƒ¿…¿»»ƒ¿«≈
Òk ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰È˙BBÊÓa92ÔÓf‰ ÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿∆»««ƒ∆…»«¿ƒƒƒ««¿«

dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa B‡ ˙aLa „Á‡a¿∆»¿«»¿∆∆«»≈«¬∆»
ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÌBi‰ B˙B‡a ˙BBÊÓ93ÔÎÂ . ¿¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…¿≈

ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk ‰c ‰Ò¯tL B‡ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ÏÁ Ì‡ƒ»»ƒ∆≈¿»ƒ»¿∆ƒƒ««¿«
‡Op‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ;˙BBÊÓ dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ -≈«¬∆»¿∆¬≈≈»¿»¿ƒ»≈
ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‡È¯·zL „Ú B‡ ¯‰ËzL „Ú«∆ƒ¿««∆«¿ƒ¿≈≈»

‡È¯·iL „Ú ‰M‡ ‡OÏ94. ƒ»ƒ»«∆«¿ƒ

א.92) נז, הי"ד.93)כתובות לעיל כתובות 94)כמבואר
אינה  - אונס מחמת הוא הנישואין שעיכוב זמן שכל א. ב,

משלו. אוכלת
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meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz '`Ît"yz'd lel` c"k -`"tyz'd

ה'תש"פ  אלול כ"ד ראשון יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

במקום 1) המהלך התפילה; את המעכבים דברים חמישה
יתפלל. מה סכנה

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰lÙz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»««ƒ
˙¯‰ËÂ ,‰Â¯Ú‰ ÈeqÎÂ ,ÌÈ„È ˙¯‰Ë :dpÓÊ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿«»»√«»«ƒ¿ƒ»∆¿»¿»√«

ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·„e ,‰lÙz ÌB˜Ó2.·l‰ ˙eÎÂ ,B˙B‡ ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ¿«»««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dlitzd z` oiakrn mixac dyng"

התפילה  מקום וטהרת הערוה וכיסוי ידים טהרת ..."
הלב". וכוונת אותו החופזים ודברים

כמו  הוא הלב כוונת כשאין התפילה שעיכוב ומשמע
היאך  וא"כ כולה, התפילה את המעכבים הדברים ארבעת
לבו, את כיוון ולא שהתפלל "מי בהמשך הרמב"ם פסק
- ראשונה בברכה לבו את כיוון ואם בכוונה. ויתפלל יחזור
אלא  מעכבת אינה הלב שכוונת היינו צריך", אינו שוב

ראשונה. בברכה
הוא  האחד הלב, בכוונת גדרים שני שישנם הוא: והביאור
בתפילה  מדבר והאחר כוונה, צריכה שתפילה הכללי הגדר
עול' 'קבלת לדבר, דוגמא כדבעי. בה כיוון שלא פרטית
כמו  בהם פרטי גדר אינו אבל המצוות, בכל תנאי שהוא
עול  קבלת הוא הפרטי שעניינה קריאת־שמע במצות
לכל  הנוגע דבר שהוא ה' ידיעת למשל או שמים. מלכות
ובנוסף  עליהן, שציוה מי בגלל מקיימים שאנו המצוות
מגדר  חלק היא הידיעה ששם ה' ידיעת מצוות ישנה

ממש. המצוה
התפילה  במצות גדר היא הלב כוונת התפילה, בעניין ועד"ז
אבל  עומד", אתה מי לפני ב"דע הכוונה כלומר בכללות,
הבקשה  לתוכן בנוגע היא הלב כוונת - פרטית בתפילה
ראשונה. בברכה כיוון אם יצא זה שלעניין המילות, ופירוש
של  הכללי בגדר הרמב"ם מדבר תפילה, הלכות בריש
- להתפלל העומד של ברגש היינו בתפילה, הלב כוונת
להיות  שחייב כללי רגש שהוא עומד" אתה מי לפני "דע
בברכה  לבו כיוון "אם ומ"ש להתפלל. העומד כל אצל
בתפילה  לבקשה בנוגע הוא צריך" אינו שוב ראשונה,

המילות. פירוש היינו פרטית,
(e oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)

שהוא 2) כגון: בתפילתו, ונמהר נחפז להיות אתו המביאים
י). (הלכה בסמוך כמבואר לנקביו, צריך

.·˜¯t‰ „Ú ÌÈÓa ÂÈ„È ıÁB¯ ,„ˆÈk ÌÈ„È ˙¯‰Ë3 »√«»«ƒ≈«≈»»¿«ƒ««∆∆
Ïlt˙È Ck ¯Á‡Â4ÔÓÊ ÚÈb‰Â C¯ca Cl‰Ó ‰È‰ . ¿««»ƒ¿«≈»»¿«≈«∆∆¿ƒƒ«¿«

ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰lÙz¿ƒ»¿…»»«ƒƒ»»≈≈««ƒ
„Ú CÏB‰ ,‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙BÓL Ì‰L ,ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ∆≈¿«¬»ƒ«»≈«

Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ıÁB¯Â ÌÈn‰ ÌB˜Ó5BÈa ‰È‰ . ¿««ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈»»≈
¯ÙÚ· B‡ ¯B¯ˆa ÂÈ„È Áp˜Ó - Ôk ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÈ·e≈««ƒ≈«≈¿«≈«»»ƒ¿∆»»

‰¯B˜· B‡6.Ïlt˙Óe ¿»ƒ¿«≈

מ"ג;3) פ"ב, ידים מס' (וראה והזרוע, היד כף חיבור מקום
קו:). ו):4)חולין כו, (תהלים שנאמר ע"א. טו, ברכות

רבינו  וכתב ה'. מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ
בין  ידיו הנוטל "כל ב): הלכה ו, פרק ברכות (הלכות

ÏÈÙ˙Ï‰לאכילה ÔÈ· במצותיו קדשנו אשר תחילה: מברך -
כשאין  אף - היא חובה זו ונטילה ידים". נטילת על וצונו
- פת לאכילת ידיו ליטול צריך שהוא כשם מלוכלכות, ידיו

(כסףֿמשנה). נקיות שידיו וכן 5)אף שם; ברכות
ע"א. מו, הגירסא:6)בפסחים טו.) (ברכות ובגמרא

ובקסמית". ובצרור "בעפר,

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7ÂÈÙÏ ?8‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»¬»ƒ»»
¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯BÁ‡Ï ÌÈn‰ ÌB˜Ó¿««ƒ«¬»≈¿«¿ƒ«¬…
¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÓ ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .ÏÈÓ „Ú ‡l‡ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»∆»«ƒ¬»ƒ»«ƒ««ƒ≈

¯ÊÁÏ ·iÁ BÈ‡ -9‰na .Ïlt˙Óe ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ , ≈«»«¬…∆»¿«≈«»»ƒ¿«≈«∆
ÂÈ„È ‡l‡ ‰lÙ˙Ï ¯‰ËÓ BÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆»»»
Ï·‡ ;˙È¯ÁL ˙lÙzÓ ıeÁ ˙BlÙz ¯‡La ?„·Ïaƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¬»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ ,˙È¯ÁL10.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¬ƒ≈»»»»¿«¿»¿««»ƒ¿«≈
„·Ïa ÂÈ„È Áp˜Ó - ÌÈn‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ««ƒ¿«≈«»»ƒ¿»

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."eilbxe eici eipt ugex zixgy la`"

כתב  עז' וב'מגדל למה", רגליו ידעתי "לא השיג ובראב"ד
שנוי  אותו מצאתי תלמידו "ואני הראב"ד השגת על

ר  טומנין... במה דפרק ורגליו בברייתא ידיו פניו אדם וחץ
וב'כסף  למענהו". ה' פעל כל שנאמר משום קונהו, בשביל
מכיון  אבל זו, ברייתא הראב"ד ראה שבוודאי כתב משנה'
מותר  האם בעניין אלא התפילה בעניין מדברת שאינה
הביאה. לא לכן עצמו, לייפות כדי ורגליו ידיו פניו לרחוץ
תלויה  והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת ביארו, ובאחרונים
בברייתא  הגירסא הרמב"ם, לדעת שבברייתא. בגירסא
ישראל", אלקיך לקראת "הכון הפסוק את גם כוללת הנ"ל
הגירסא  הראב"ד לשיטת אבל בתפילה. מדברת וממילא
עוסקת  אינה ולכן למענהו", ה' פעל "כל רק היתה

בתפילה.
(184 cenr `"l wlg y"ewl itÎlr)
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meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz '`Ît"yz'd lel` c"k -`"tyz'd

ה'תש"פ  אלול כ"ד ראשון יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

במקום 1) המהלך התפילה; את המעכבים דברים חמישה
יתפלל. מה סכנה

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰lÙz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»««ƒ
˙¯‰ËÂ ,‰Â¯Ú‰ ÈeqÎÂ ,ÌÈ„È ˙¯‰Ë :dpÓÊ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿«»»√«»«ƒ¿ƒ»∆¿»¿»√«

ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·„e ,‰lÙz ÌB˜Ó2.·l‰ ˙eÎÂ ,B˙B‡ ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ¿«»««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dlitzd z` oiakrn mixac dyng"

התפילה  מקום וטהרת הערוה וכיסוי ידים טהרת ..."
הלב". וכוונת אותו החופזים ודברים

כמו  הוא הלב כוונת כשאין התפילה שעיכוב ומשמע
היאך  וא"כ כולה, התפילה את המעכבים הדברים ארבעת
לבו, את כיוון ולא שהתפלל "מי בהמשך הרמב"ם פסק
- ראשונה בברכה לבו את כיוון ואם בכוונה. ויתפלל יחזור
אלא  מעכבת אינה הלב שכוונת היינו צריך", אינו שוב

ראשונה. בברכה
הוא  האחד הלב, בכוונת גדרים שני שישנם הוא: והביאור
בתפילה  מדבר והאחר כוונה, צריכה שתפילה הכללי הגדר
עול' 'קבלת לדבר, דוגמא כדבעי. בה כיוון שלא פרטית
כמו  בהם פרטי גדר אינו אבל המצוות, בכל תנאי שהוא
עול  קבלת הוא הפרטי שעניינה קריאת־שמע במצות
לכל  הנוגע דבר שהוא ה' ידיעת למשל או שמים. מלכות
ובנוסף  עליהן, שציוה מי בגלל מקיימים שאנו המצוות
מגדר  חלק היא הידיעה ששם ה' ידיעת מצוות ישנה

ממש. המצוה
התפילה  במצות גדר היא הלב כוונת התפילה, בעניין ועד"ז
אבל  עומד", אתה מי לפני ב"דע הכוונה כלומר בכללות,
הבקשה  לתוכן בנוגע היא הלב כוונת - פרטית בתפילה
ראשונה. בברכה כיוון אם יצא זה שלעניין המילות, ופירוש
של  הכללי בגדר הרמב"ם מדבר תפילה, הלכות בריש
- להתפלל העומד של ברגש היינו בתפילה, הלב כוונת
להיות  שחייב כללי רגש שהוא עומד" אתה מי לפני "דע
בברכה  לבו כיוון "אם ומ"ש להתפלל. העומד כל אצל
בתפילה  לבקשה בנוגע הוא צריך" אינו שוב ראשונה,

המילות. פירוש היינו פרטית,
(e oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)

שהוא 2) כגון: בתפילתו, ונמהר נחפז להיות אתו המביאים
י). (הלכה בסמוך כמבואר לנקביו, צריך

.·˜¯t‰ „Ú ÌÈÓa ÂÈ„È ıÁB¯ ,„ˆÈk ÌÈ„È ˙¯‰Ë3 »√«»«ƒ≈«≈»»¿«ƒ««∆∆
Ïlt˙È Ck ¯Á‡Â4ÔÓÊ ÚÈb‰Â C¯ca Cl‰Ó ‰È‰ . ¿««»ƒ¿«≈»»¿«≈«∆∆¿ƒƒ«¿«

ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰lÙz¿ƒ»¿…»»«ƒƒ»»≈≈««ƒ
„Ú CÏB‰ ,‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙BÓL Ì‰L ,ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ∆≈¿«¬»ƒ«»≈«

Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ıÁB¯Â ÌÈn‰ ÌB˜Ó5BÈa ‰È‰ . ¿««ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈»»≈
¯ÙÚ· B‡ ¯B¯ˆa ÂÈ„È Áp˜Ó - Ôk ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÈ·e≈««ƒ≈«≈¿«≈«»»ƒ¿∆»»

‰¯B˜· B‡6.Ïlt˙Óe ¿»ƒ¿«≈

מ"ג;3) פ"ב, ידים מס' (וראה והזרוע, היד כף חיבור מקום
קו:). ו):4)חולין כו, (תהלים שנאמר ע"א. טו, ברכות

רבינו  וכתב ה'. מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ
בין  ידיו הנוטל "כל ב): הלכה ו, פרק ברכות (הלכות

ÏÈÙ˙Ï‰לאכילה ÔÈ· במצותיו קדשנו אשר תחילה: מברך -
כשאין  אף - היא חובה זו ונטילה ידים". נטילת על וצונו
- פת לאכילת ידיו ליטול צריך שהוא כשם מלוכלכות, ידיו

(כסףֿמשנה). נקיות שידיו וכן 5)אף שם; ברכות
ע"א. מו, הגירסא:6)בפסחים טו.) (ברכות ובגמרא

ובקסמית". ובצרור "בעפר,

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7ÂÈÙÏ ?8‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»¬»ƒ»»
¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯BÁ‡Ï ÌÈn‰ ÌB˜Ó¿««ƒ«¬»≈¿«¿ƒ«¬…
¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÓ ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .ÏÈÓ „Ú ‡l‡ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»∆»«ƒ¬»ƒ»«ƒ««ƒ≈

¯ÊÁÏ ·iÁ BÈ‡ -9‰na .Ïlt˙Óe ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ , ≈«»«¬…∆»¿«≈«»»ƒ¿«≈«∆
ÂÈ„È ‡l‡ ‰lÙ˙Ï ¯‰ËÓ BÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆»»»
Ï·‡ ;˙È¯ÁL ˙lÙzÓ ıeÁ ˙BlÙz ¯‡La ?„·Ïaƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¬»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ ,˙È¯ÁL10.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¬ƒ≈»»»»¿«¿»¿««»ƒ¿«≈
„·Ïa ÂÈ„È Áp˜Ó - ÌÈn‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ««ƒ¿«≈«»»ƒ¿»

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."eilbxe eici eipt ugex zixgy la`"

כתב  עז' וב'מגדל למה", רגליו ידעתי "לא השיג ובראב"ד
שנוי  אותו מצאתי תלמידו "ואני הראב"ד השגת על

ר  טומנין... במה דפרק ורגליו בברייתא ידיו פניו אדם וחץ
וב'כסף  למענהו". ה' פעל כל שנאמר משום קונהו, בשביל
מכיון  אבל זו, ברייתא הראב"ד ראה שבוודאי כתב משנה'
מותר  האם בעניין אלא התפילה בעניין מדברת שאינה
הביאה. לא לכן עצמו, לייפות כדי ורגליו ידיו פניו לרחוץ
תלויה  והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת ביארו, ובאחרונים
בברייתא  הגירסא הרמב"ם, לדעת שבברייתא. בגירסא
ישראל", אלקיך לקראת "הכון הפסוק את גם כוללת הנ"ל
הגירסא  הראב"ד לשיטת אבל בתפילה. מדברת וממילא
עוסקת  אינה ולכן למענהו", ה' פעל "כל רק היתה

בתפילה.
(184 cenr `"l wlg y"ewl itÎlr)
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שלפניו. בדרך הגמרא 9)נמצאים וגירסת ע"א. טו, ברכות
חוזר"; - ממיל פחות חוזר, אינו - "מיל היא: שלפנינו
אבל  חוזר, אינו ממיל "יותר לו: היתה אחרת גירסא ורבינו
מדת  רומית: בלשון - מיל צ"ב). סי' או"ח, (ב"י חוזר" מיל
אמה  ואלפים אמות, שתי - והפסיעה פסיעות. אלף של ארץ
ה'ערוך'. עלֿפי מ"ח), פ"ו, (יומא במשנה ונזכר המיל, -

יום 10) בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ ע"ב: נ, שבת
(כלומר, למענהו" ה' פעל כל שנאמר: משום קונו, בשביל
יותר  קונו" "כבוד לך שאין רבינו: וסובר לכבודו), ברא הכל
בתפילת  זו רחיצה ותיקנו רוקח). (מעשה התפילה מבשעת
חדשה, כבריה נעשים אנו שבשחר לפי - בלבד שחרית
אמונתך, רבה לבקרים חדשים כח): ג, (איכה ככתוב
לשרתו  לכבודו, מחדש שבראנו לה' להודות אנו וצריכים
קצ"א). סימן תשובה הרשב"א (מלשון בשמו ולברך
לרחוץ  לו למה כלומר: למה? רגליו ושואל: משיג והראב"ד
יחפים, בו שהולכים במקום מדבר רבינו אולם רגליו? את
רגליו  שאין במקום אבל ה), הלכה (פ"ה, לקמן וכמבואר

אבן'). ('טורי ברחיצתן צורך אין - מגולות

.„ÔÈ¯B‰hk „·Ïa Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯ ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿ƒ
ÌÈÏÏt˙Óe11ÏaËÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿…

¯·Îe .˙·kÚÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡ ,Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏÂ¿«¬ƒÀ¿»»≈«¿ƒ»¿«»∆¿»
e¯‡a12„·Ïa È¯˜ŒÏÚa ‡¯˜È ‡lL Ôw˙ ‡¯ÊÚL , ≈«¿∆∆¿»ƒ≈∆…ƒ¿»««∆ƒƒ¿»

ÏaËiL „Ú ‰¯B˙ŒÈ¯·„a13Œ¯Á‡ e„ÓÚL ÔÈcŒ˙È·e ; ¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿…≈ƒ∆»¿««
‰lÙ˙Ï Û‡ eÈ˜˙‰ Ôk14È¯˜ŒÏÚa Ïlt˙È ‡lL , ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿«≈««∆ƒ

eÚ‚ ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÈtÓ ‡ÏÂ .ÏaËiL „Ú „·Ïaƒ¿»«∆ƒ¿…¿…ƒ¿≈À¿»¿»√»»¿
d·15ÌÈÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ eÈ‰È ‡lL È„k ‡l‡ , »∆»¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ

Ì‰È˙BL Ïˆ‡16ÌÈÏB‚¯˙k17ewz ‰Ê ÈtÓe , ≈∆¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿
.ÔÈ‡Óh‰ ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï È¯˜ŒÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿««∆ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿≈ƒ

טבילה,11) צריכים וכו' קרי שראה "זב מ"ו: פ"ג, ברכות
הכל  - קרי ראה לא שאילו משם, משמע פוטר", יהודה ורבי
זובו  מחמת טומאתו למרות טבילה, צריך שאינו מודים

שם). ה"ח.12)(הרי"ף, פ"ד, שמע קריאת הלכות
בה 13) החמיר ראש, קלות מחמת לו באה זו שטומאה מפני

שם). וברש"י כב. לתפילה,14)(ברכות גזר לא עזרא כי
לטבילה  מים ימצא לא ושמא ותחנונים, רחמים שהיא משום
פ"ג, (ברכות בירושלמי אמרו וכן מלהתפלל. נמנע ונמצא
הטבילה  את התקינו לא עצמן כל חייא, רבי "אמר ה"ד):
שהוא  לו אומר אתה שאם תורה. תלמוד מפני אלא הזאת
ואעשה  אלך אומר: הוא אף טבילה) בלא (ללמוד מותר
אבן' 'טורי ובעל שם). פנים' (ב'מראה וראה וכו'. צרכי
עזרא  כלומר: לתפילה", "אך וגורס "אף", תיבת כאן מגיה
- לתורה בטלוה שאחריו וביתֿדין ולתפילה, לתורה תיקן
לתפילה. אך והעמידוה - טומאה מקבלים תורה דברי שאין
הכסףֿמשנה  דעת גם והיא (פ"ג). לברכות הרי"ף סובר וכן
(ה"ה), בסמוך עצמו רבינו מדברי לדבריו סמוכין ויש כאן.

שנבאר. טומאה,15)כמו מקבלים תורה דברי אין שהרי
ה"ח). פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל טורח 16)כמבואר ומשום

ימנעו. לא 17)טבילה, שהתרנגול אריסטו, בספרי וכתוב
לעולם. תאוותו ישביע

.‰·Ê elÙ‡L ,BÊ ‰wz ÔÓÊa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒƒ¿««»»∆¬ƒ»

È¯˜ ‰‡¯L18˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ ,19˙LnLÓe ,Ú¯Ê ∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«¿«∆∆
‰cŒÌc ‰˙‡¯L20ÔÎÂ ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ , ∆»¬»«ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿≈

ÔÈ‡ÓË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È¯w‰ ÈtÓ ‰lÙ˙Ï21ÔÎÂ ; ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«∆ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ¿≈
Ô˙B ÔÈc‰22ÈtÓ ‡l‡ ,‰¯‰Ë ÈtÓ BÊ ‰ÏÈ·Ë ÔÈ‡L , «ƒ≈∆≈¿ƒ»ƒ¿≈»√»∆»ƒ¿≈

„ÈÓz Ô‰È˙BL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ eÈ‰È ‡lL ,‰¯Êb‰23. «¿≈»∆…ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈∆»ƒ
‡lL ÈÙÏ ,‰lÙz ÏL BÊ ‰wz Ìb ‰ÏËa ¯·Îe¿»»¿»««»»∆¿ƒ»¿ƒ∆…
„ÓÚÏ ¯eava ÁÎ ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎ· ‰ËLÙ»¿»¿»ƒ¿»≈¿…»»…««ƒ«¬…

da24. »

ãycew zegiyn zecewpã

."...dlitz ly ef dpwz mb dlha xake"

הכנה  שהיא עזרא טבילת הרמב"ם ביטל לא ואף־על־פי־כן
משולם  ב"ר פנחס (לר' הרמב"ם וכתשובת כדבעי, לתפילה
טבילת  מעלת בדבר ואילך) 871 עמוד הרמב"ם אגרות -
טבילה  ביטל לא אופן שבשום שם שכתב ומה האנשים,

זו.
(345 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

הוא 18) טמא שהרי מזובו, מטהרתו לקריו טבילתו שאין
זובו. מחמת ימים ימים 19)שבעת שלשה בתוך

קרי. כטומאת מטמאתה שפליטתה אחרי 20)לתשמישה,
טמאים 21)התשמיש. עדיין - לקרים טבילתם אחרי ְְִָשגם

האחרת. טומאתם מחמת ימים שבעת שלמרות 22)הם
לקרים. יטבלו הנשארת, חכמים 23)טומאתם חילקו ולא ְְִָ

לקרי. קרי לעיל 24)בין בביאורנו וראה ע"א. כב, ברכות
"וכבר  כאן: רבינו מלשון ה"ח). (פ"ד, שמע קריאת הלכות

ÂÊ ‰˜˙ Ì‚ ‰ÏË· שבהלכה אבן' ה'טורי כדברי משמע "
ואחרֿכך  לתורה, עזרא תקנת ביטלו שמקודם הקודמת,

לתפילה. הטבילה גם ביטלו

.ÂÈ¯˜ŒÏÚa ÔÈ‡L ,„¯ÙÒ·e ¯ÚLa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»«∆≈««∆ƒ
ÌÈna B¯Na Ïk ıÁB¯L „Ú Ïlt˙Ó25ÔBk‰' ÌeMÓ , ƒ¿«≈«∆≈»¿»««ƒƒƒ

'Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ˙‡¯˜Ï26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«¡…∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
È¯˜ ‰‡¯L ‰ÏBÁ Ï·‡ ;ÏÚaL ‰ÏBÁ· B‡ ‡È¯·a¿»ƒ¿∆∆»«¬»∆∆»»∆ƒ

BÒ‡Ï27‰ˆÈÁ¯‰ ÔÓ ¯eËt ,28‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,29Â .ÔÎ ¿»¿»ƒ»¿ƒ»¿≈»∆ƒ¿»¿≈
Ô‰a ÔÈ‡ - Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«≈»∆

‚‰Ó30Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯Â ÔÓˆÚ ÔÈÁp˜Ó ‡l‡ , ƒ¿»∆»¿«¿ƒ«¿»¿¬ƒ¿≈∆
.ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ

(כב.).25) בברכות כמבואר קבים, כלומר:26)בתשעה
זאת  בכל לתפילה. טבילה של תקנה בטלה שכבר אףֿעלֿפי
כבוד  משום גופם כל את לרחוץ עצמם על הם מחמירים
ה'. לפני בעמדנו וטהרתו הגוף הכנת הדורשת התפילה,

כג.). ברכות לילה.27)(וראה מקרה כגון רצונו, נגד
גם 28) לפיכך מכלום, פטור היה התקנה ביטול לפני גם כי

(כסףֿמשנה). בו החמירו לא התקנה ביטול אחרי
שהחולה 29) שהוא, מקום באיזה כשנהגו אפילו כלומר:

כי  בטל, והוא זו למנהג תוקף אין - ירחץ לאנסו קרי שראה
פטור  היה התקנה בזמן וגם הואיל הוא, שטות מנהג
שרוחץ  ודאי - לאנסו שראה הבריא אבל ומרחיצה. מטבילה
בריא  בין לחלק שיש והמקור וספרד. שנער מנהג לפי הוא,
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dlitzקנח zekld - dad` xtq - lel` c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ע"ב. כב, ברכות במס' הוא וכו', אינם 30)לחולה כלומר:
בטומאתם, ישארו הרחיצה אחרי וגם הואיל לרחוץ. נוהגים
באיזה  נהגו אם אבל וכו'. מקנחין אלא לרחוץ נהגו לא
בזמן  שהרי תוקף, לו ויש בטל מנהג זה אין - לרחוץ מקום

(לחםֿמשנה). בטבילה. מחוייבים היו התקנה

.ÊB˙Â¯Ú ‰qkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ?„ˆÈk ‰Â¯Ú‰ Èeqkƒ»∆¿»≈«««ƒ∆ƒ»∆¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ÔÈqÎnL C¯„k31„Ú Ïlt˙È ‡Ï - ¿∆∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«¿«…ƒ¿«≈«

BaÏ ˙‡ ‰qÎiL32ÔÈ‡Â Ò‡pL B‡ ,BaÏ ‰qÎ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«∆∆ƒ¿ƒ…ƒ»ƒ∆∆¡«¿≈
.‡ˆÈ ,Ïlt˙‰Â B˙Â¯Ú ‰qÎÂ ÏÈ‡B‰ - ‰qÎÈ ‰na BÏ«∆¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ¿«≈»»

.‰NÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe¿«¿ƒ»…«¬∆

כמבואר 31) מתניו, על חגורה עור של או בגד של שטלית
י"ז). הלכה פ"ג, שמע קריאת (הלכות ברכות 32)לעיל

לפני  כעומד עצמו להראות הוא "צריך בתפילה כי ע"א. כה,
לפני  מדבר אינו בקריאתֿשמע אבל באימה, ולעמוד המלך

שם). רש"י, (לשון המלך"

.ÁÌB˜Óa Ïlt˙È ‡Ï ?„ˆÈk ‰lÙz‰ ÌB˜Ó ˙¯‰Ë»√«¿«¿ƒ»≈«…ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ùph‰33‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,ıÁ¯n· ‡ÏÂ , «ƒ…∆¿…«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÈ‡L ÌB˜Óa ‡ÏÂ ,‰tL‡·34„Ú , »«¿»¿…¿»∆≈¿∆¿«»√»«
Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ep˜c·iL∆ƒ¿¿∆¿»∆»»»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÈÁ¯nL ÌLÎe .Ba ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ35˙i‡¯Óe ˙n‰ ÔÓe Ú¯ ÁÈ¯Â ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿≈««ƒ«≈≈¿ƒ«
‰Â¯Ú‰36‰lÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÁ¯Ó Ck ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï37. »∆¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿ƒƒƒ¿ƒ»

קריאת 33) הלכות רבינו כלשון צואה, בו שיש המקום הוא
ה"ד). (פ"ג, שם 34)שמע שיש ולתלות להסתפק שיש

-35)צואה. ומלפניו מלאחריו, שהם בזמן אמות ד'
עיניו. כנגד 36)כמלוא לקרות ולא פניו להחזיר שצריך

הט"ז). (פ"ג, ק"ש הלכות לעיל הכל כמבואר הערוה,
לתפילה".37) "וכן - שם אמרו ע"א. כו, ברכות

.Ë,‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ - BÓB˜Óa ‰‡Bˆ ‡ˆÓe Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈»»»ƒ¿ƒ¿»»
˜„· ‡lL ÈtÓ38Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ ,Ïlt˙‰ ‡lL „Ú ƒ¿≈∆…»««∆…ƒ¿«≈≈ƒ¿«≈

ÌB˜Óa39‰‡Bˆ ‡ˆÓe ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ¿»»»»≈ƒ¿ƒ»»»»
‰p˜¯ÊiL È„k ÂÈÙÏ Cl‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :Bc‚k40ÂÈ¯Á‡Ï ¿∆¿ƒ»¿«≈¿»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿«¬»

Â‡Ï Ì‡Â ;Cl‰È - ˙Bn‡ Úa¯‡41‰p˜lÒÈ - «¿««¿«≈¿ƒ»¿«¿∆»
ÔÈ„„ˆÏ42ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .˜ÈÒÙÈ - ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»«¿ƒ¿≈«¬»ƒ

¯ÎL Ba LiL ˙È·a ÌÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï43˙È·· ‡ÏÂ …»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆≈≈»¿…¿«ƒ
ÒÈ¯eÓ Ba LiL44eLetÚ ˙Úa45,Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ , ∆≈¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈«

.¯B‰Ë ÌB˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«»»

(כסףֿמשנה).38) כאן ידובר טהרה" בחזקת "שאינו במקום
(39- שהתפלל "אע"פ שם: אמרו שכן ע"ב. כב, ברכות

תועבה" רשעים "זבח כזו: לתפילה וקראו תועבה". תפילתו
נז). כא, שישאירנה.40)(משלי שנהר 41)כלומר, כגון

שלפניו. הכיוון בכל צואה שיש או לפניו, מושך
ד'42) ממנה שיתרחק עד לצדדים ילך כלומר: שם. ברכות,

כנגד  ומתפלל הואיל פניו, יחזיר אל לאחריו אבל אמות;
רבינו  בשם ('פרישה', מערב נגד פניו להפוך לו אסור מזרח,

שם). לברכות, השכר 43)יונה ריח כי ע"א. סה, עירובין
וטורדו. ופירושה:44)משכרו רומית. מלה - מורייס שם.

כן  נקרא וביחוד מאכל; דבר בהם לכבוש במים ניתך מלח
('הערוך'). כבוש מדג היוצא מעלה 45)הציר כשהוא

רע. וריחו גבו על לבנוני עיפוש

.ÈCÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk B˙B‡ ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«¿ƒ≈«ƒ»»»ƒ
- Ïlt˙‰Â ÂÈ·˜Ï CÈ¯v‰ ÏÎÂ ;Ïlt˙È ‡Ï - ÂÈ·˜Ïƒ¿»»…ƒ¿«≈¿»«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«≈

‰·ÚBz B˙lÙz46‰NÚiL ¯Á‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿«≈««∆«¬∆
‰Ò¯Ù È„k BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡Â .ÂÈÎ¯ˆ47- ¿»»¿ƒ»¿«¬ƒ«¿¿≈«¿»

Ïlt˙È ‡Ï ‰lÁzÎÏ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰lÙz B˙lÙz¿ƒ»¿ƒ»¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú48¯ÈÒÈÂ , «∆ƒ¿…«¿»∆»∆¿ƒ¿…¿»»¿»ƒ

BÁÈk49B„¯Bh‰ ¯·c ÏÎÂ BÚÈÂ50.Ïlt˙È CÎŒ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ¿»»»«¿»««»ƒ¿«≈

שאר 46) גם להוציא שאסור והואֿהדין ע"א. כג, ברכות
נקביו  שיהוי מחמת משוקץ שגופו זמן כל מפיו, תורה דברי

מיימוניות). ארבעה 47)(הגהות של מרחק - פרסה שם.
(צד.). בפסחים כמבואר בברכות 48)מילין, ורבותינו

תלך  כאשר רגלך שמר יז): ד, (קהלת הפסוק את דרשו (שם)
עומד  שאתה בשעה נקביך "שמור לומר: האלהים, בית אל

לפני". הגרון 49)בתפילה מן היוצא העבה הרוק הוא
שהוא  כל נענוע עלֿידי הפה מן היוצא הוא - ניעו בכח.
ונזכרים  וניעו") "כיחו ד"ה ג: בבאֿקמא ('תוספות'

נה:). (נדה בתפילתו.50)בברייתא אותו ומפריע

.‡È˜‰bL ÈÓ51˜‰Ùe52LhÚ˙Â53Ì‡ - B˙lÙ˙a ƒ∆ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ
Ïlt˙iL Ì„˜ BÙeb ˜„a Ì‡Â ;‰‚Ó ‰Ê È¯‰ ,BBˆ¯Ïƒ¿¬≈∆¿À∆¿ƒ»«…∆∆ƒ¿«≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - BÒ‡Ï ‡·e54B˙lÙ˙a ˜¯ BÏ ÔncÊ . »¿»¿≈¿»¿ƒ¿«≈…ƒ¿ƒ»
¯ÚËˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .B„‚·a B‡ B˙ÈlËa BÚÈÏ·Ó -«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿«≈

CÎa55B„È· B˜¯BÊ -56¯ÚËˆÈ ‡lL È„k ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ¿»¿¿»«¬»¿≈∆…ƒ¿«≈
„e¯Ë ‡ˆÓÂ ‰lÙza57,‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆÈ . «¿ƒ»¿ƒ¿»»»»ƒ∆«ƒ¿«»

„Ú ‰‰BL - BzÚ„Ï ‡lL ,‰lÙza „ÓBÚ ‡e‰Lk¿∆≈«¿ƒ»∆…¿«¿∆«
B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL58. ∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿ƒ»

בקול.51) הפה דרך מהקיבה רוח פיו 52)שהוציא שפתח
שעמד  אחרי או לישון, שרוצה כאדם גדולה בהרחבה
כלומר: הקים, גו - גיהוק נוטריקון: דורשין ויש משנתו.

- פיהוק למעלה. גופו ופושט פיו מקים שפותח הקים, פה
כד.). ברכות (רש"י, התפרצות 53)הרבה הזרירה: הוא

תהל  עטישותיו י) מא, (איוב במקרא ונזכר מהנחירים, הרוח
לחולה". יפה "עיטוש : ע"ב נז, (ברכות אמרו וכן אור.

תראה 54) שלא פיו על ידו שישים אלא ע"ב. כד, ברכות
צ"ז). סימן או"ח ('טור' המלאה אנין 55)פתיחתו שהוא

בטליתו. רוקו להבליע לו וקשה בפיו,56)הדעת, לא אבל
ראש. קלות בתפילתו.57)משום לכוין יכול שאינו

ע"א.58) כד, דף ברכות, במסכת הכל
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ע"ב. כב, ברכות במס' הוא וכו', אינם 30)לחולה כלומר:
בטומאתם, ישארו הרחיצה אחרי וגם הואיל לרחוץ. נוהגים
באיזה  נהגו אם אבל וכו'. מקנחין אלא לרחוץ נהגו לא
בזמן  שהרי תוקף, לו ויש בטל מנהג זה אין - לרחוץ מקום

(לחםֿמשנה). בטבילה. מחוייבים היו התקנה

.ÊB˙Â¯Ú ‰qkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ?„ˆÈk ‰Â¯Ú‰ Èeqkƒ»∆¿»≈«««ƒ∆ƒ»∆¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ÔÈqÎnL C¯„k31„Ú Ïlt˙È ‡Ï - ¿∆∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«¿«…ƒ¿«≈«

BaÏ ˙‡ ‰qÎiL32ÔÈ‡Â Ò‡pL B‡ ,BaÏ ‰qÎ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«∆∆ƒ¿ƒ…ƒ»ƒ∆∆¡«¿≈
.‡ˆÈ ,Ïlt˙‰Â B˙Â¯Ú ‰qÎÂ ÏÈ‡B‰ - ‰qÎÈ ‰na BÏ«∆¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ¿«≈»»

.‰NÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe¿«¿ƒ»…«¬∆

כמבואר 31) מתניו, על חגורה עור של או בגד של שטלית
י"ז). הלכה פ"ג, שמע קריאת (הלכות ברכות 32)לעיל

לפני  כעומד עצמו להראות הוא "צריך בתפילה כי ע"א. כה,
לפני  מדבר אינו בקריאתֿשמע אבל באימה, ולעמוד המלך

שם). רש"י, (לשון המלך"

.ÁÌB˜Óa Ïlt˙È ‡Ï ?„ˆÈk ‰lÙz‰ ÌB˜Ó ˙¯‰Ë»√«¿«¿ƒ»≈«…ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ùph‰33‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,ıÁ¯n· ‡ÏÂ , «ƒ…∆¿…«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÈ‡L ÌB˜Óa ‡ÏÂ ,‰tL‡·34„Ú , »«¿»¿…¿»∆≈¿∆¿«»√»«
Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ep˜c·iL∆ƒ¿¿∆¿»∆»»»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÈÁ¯nL ÌLÎe .Ba ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ35˙i‡¯Óe ˙n‰ ÔÓe Ú¯ ÁÈ¯Â ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿≈««ƒ«≈≈¿ƒ«
‰Â¯Ú‰36‰lÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÁ¯Ó Ck ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï37. »∆¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿ƒƒƒ¿ƒ»

קריאת 33) הלכות רבינו כלשון צואה, בו שיש המקום הוא
ה"ד). (פ"ג, שם 34)שמע שיש ולתלות להסתפק שיש

-35)צואה. ומלפניו מלאחריו, שהם בזמן אמות ד'
עיניו. כנגד 36)כמלוא לקרות ולא פניו להחזיר שצריך

הט"ז). (פ"ג, ק"ש הלכות לעיל הכל כמבואר הערוה,
לתפילה".37) "וכן - שם אמרו ע"א. כו, ברכות

.Ë,‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ - BÓB˜Óa ‰‡Bˆ ‡ˆÓe Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈»»»ƒ¿ƒ¿»»
˜„· ‡lL ÈtÓ38Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ ,Ïlt˙‰ ‡lL „Ú ƒ¿≈∆…»««∆…ƒ¿«≈≈ƒ¿«≈

ÌB˜Óa39‰‡Bˆ ‡ˆÓe ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ¿»»»»≈ƒ¿ƒ»»»»
‰p˜¯ÊiL È„k ÂÈÙÏ Cl‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :Bc‚k40ÂÈ¯Á‡Ï ¿∆¿ƒ»¿«≈¿»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿«¬»

Â‡Ï Ì‡Â ;Cl‰È - ˙Bn‡ Úa¯‡41‰p˜lÒÈ - «¿««¿«≈¿ƒ»¿«¿∆»
ÔÈ„„ˆÏ42ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .˜ÈÒÙÈ - ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»«¿ƒ¿≈«¬»ƒ

¯ÎL Ba LiL ˙È·a ÌÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï43˙È·· ‡ÏÂ …»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆≈≈»¿…¿«ƒ
ÒÈ¯eÓ Ba LiL44eLetÚ ˙Úa45,Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ , ∆≈¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈«

.¯B‰Ë ÌB˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«»»

(כסףֿמשנה).38) כאן ידובר טהרה" בחזקת "שאינו במקום
(39- שהתפלל "אע"פ שם: אמרו שכן ע"ב. כב, ברכות

תועבה" רשעים "זבח כזו: לתפילה וקראו תועבה". תפילתו
נז). כא, שישאירנה.40)(משלי שנהר 41)כלומר, כגון

שלפניו. הכיוון בכל צואה שיש או לפניו, מושך
ד'42) ממנה שיתרחק עד לצדדים ילך כלומר: שם. ברכות,

כנגד  ומתפלל הואיל פניו, יחזיר אל לאחריו אבל אמות;
רבינו  בשם ('פרישה', מערב נגד פניו להפוך לו אסור מזרח,

שם). לברכות, השכר 43)יונה ריח כי ע"א. סה, עירובין
וטורדו. ופירושה:44)משכרו רומית. מלה - מורייס שם.

כן  נקרא וביחוד מאכל; דבר בהם לכבוש במים ניתך מלח
('הערוך'). כבוש מדג היוצא מעלה 45)הציר כשהוא

רע. וריחו גבו על לבנוני עיפוש

.ÈCÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk B˙B‡ ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«¿ƒ≈«ƒ»»»ƒ
- Ïlt˙‰Â ÂÈ·˜Ï CÈ¯v‰ ÏÎÂ ;Ïlt˙È ‡Ï - ÂÈ·˜Ïƒ¿»»…ƒ¿«≈¿»«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«≈

‰·ÚBz B˙lÙz46‰NÚiL ¯Á‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿«≈««∆«¬∆
‰Ò¯Ù È„k BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡Â .ÂÈÎ¯ˆ47- ¿»»¿ƒ»¿«¬ƒ«¿¿≈«¿»

Ïlt˙È ‡Ï ‰lÁzÎÏ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰lÙz B˙lÙz¿ƒ»¿ƒ»¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú48¯ÈÒÈÂ , «∆ƒ¿…«¿»∆»∆¿ƒ¿…¿»»¿»ƒ

BÁÈk49B„¯Bh‰ ¯·c ÏÎÂ BÚÈÂ50.Ïlt˙È CÎŒ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ¿»»»«¿»««»ƒ¿«≈

שאר 46) גם להוציא שאסור והואֿהדין ע"א. כג, ברכות
נקביו  שיהוי מחמת משוקץ שגופו זמן כל מפיו, תורה דברי

מיימוניות). ארבעה 47)(הגהות של מרחק - פרסה שם.
(צד.). בפסחים כמבואר בברכות 48)מילין, ורבותינו

תלך  כאשר רגלך שמר יז): ד, (קהלת הפסוק את דרשו (שם)
עומד  שאתה בשעה נקביך "שמור לומר: האלהים, בית אל

לפני". הגרון 49)בתפילה מן היוצא העבה הרוק הוא
שהוא  כל נענוע עלֿידי הפה מן היוצא הוא - ניעו בכח.
ונזכרים  וניעו") "כיחו ד"ה ג: בבאֿקמא ('תוספות'

נה:). (נדה בתפילתו.50)בברייתא אותו ומפריע

.‡È˜‰bL ÈÓ51˜‰Ùe52LhÚ˙Â53Ì‡ - B˙lÙ˙a ƒ∆ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ
Ïlt˙iL Ì„˜ BÙeb ˜„a Ì‡Â ;‰‚Ó ‰Ê È¯‰ ,BBˆ¯Ïƒ¿¬≈∆¿À∆¿ƒ»«…∆∆ƒ¿«≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - BÒ‡Ï ‡·e54B˙lÙ˙a ˜¯ BÏ ÔncÊ . »¿»¿≈¿»¿ƒ¿«≈…ƒ¿ƒ»
¯ÚËˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .B„‚·a B‡ B˙ÈlËa BÚÈÏ·Ó -«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿«≈

CÎa55B„È· B˜¯BÊ -56¯ÚËˆÈ ‡lL È„k ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ¿»¿¿»«¬»¿≈∆…ƒ¿«≈
„e¯Ë ‡ˆÓÂ ‰lÙza57,‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆÈ . «¿ƒ»¿ƒ¿»»»»ƒ∆«ƒ¿«»

„Ú ‰‰BL - BzÚ„Ï ‡lL ,‰lÙza „ÓBÚ ‡e‰Lk¿∆≈«¿ƒ»∆…¿«¿∆«
B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL58. ∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿ƒ»

בקול.51) הפה דרך מהקיבה רוח פיו 52)שהוציא שפתח
שעמד  אחרי או לישון, שרוצה כאדם גדולה בהרחבה
כלומר: הקים, גו - גיהוק נוטריקון: דורשין ויש משנתו.

- פיהוק למעלה. גופו ופושט פיו מקים שפותח הקים, פה
כד.). ברכות (רש"י, התפרצות 53)הרבה הזרירה: הוא

תהל  עטישותיו י) מא, (איוב במקרא ונזכר מהנחירים, הרוח
לחולה". יפה "עיטוש : ע"ב נז, (ברכות אמרו וכן אור.

תראה 54) שלא פיו על ידו שישים אלא ע"ב. כד, ברכות
צ"ז). סימן או"ח ('טור' המלאה אנין 55)פתיחתו שהוא

בטליתו. רוקו להבליע לו וקשה בפיו,56)הדעת, לא אבל
ראש. קלות בתפילתו.57)משום לכוין יכול שאינו

ע"א.58) כד, דף ברכות, במסכת הכל
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שצריך 60)להתאפק.59) מפני לפניו, מהלך אינו אבל
מהלך  היה ואם להתפלל. שהתחיל המקום כנגד פניו שיהיו
שאין  לגמרי, שפוסק כמי ודומה לאחריו מניח היה לפניו,

יונה). (רבינו לתפילתו לחזור ע"ב.61)כוונתו כד, ברכות
הלב, כגון: - חלולים והאזנים. החוטם הפה, כגון: - נקבים

שם). וברש"י ס: ברכות (ראה והמעים הכרס

.‚È- ÂÈk¯a ÏÚ ÂÈÏ‚¯ŒÈÓ eÙËÂ ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰»»≈ƒ¿ƒ»¿»¿≈«¿»«ƒ¿»
ÌÈn‰ eÏÎiL „Ú ÔÈzÓÓ62Ì‡Â .˜ÒtL ÌB˜nÏ ¯ÊBÁÂ «¿ƒ«∆ƒ¿««ƒ¿≈«»∆»«¿ƒ

.L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ‰lÙz‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰L»»¿≈ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿…

הובאה 62) צ"ח (סימן הרמ"א וכתשובות ע"א. כג, ברכות
חולי  לו שיש "מי כתב: ע"ח) סימן או"ח במגןֿאברהם
כדי  יעשה מה לאנסו, תמיד מטפטפים רגליו שמי האבן,
אברו, סביב בגד לו לעשות להתיר יש להתפלל? שיוכל
ויתפלל; הכנסת לבית ויכנס נקיים, יהיו העליונים והבגדים

יפסיק". - רגלים מי הטפת ובשעת

.„ÈÚa¯‡ Cel‰ È„k ‰‰BL ,ÌÈÓ ÔÈzLn‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ«¿«
˙Bn‡63¯Á‡ ‰‰BL - Ïlt˙‰MÓe .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â , «¿««»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈∆««

,ÔÈzLÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ Cel‰ È„k B˙lÙz¿ƒ»¿≈ƒ«¿««¿««»«¿ƒ
ÂÈtÓ ‰lÙz‰ È¯·c ˜ÒÙiL È„k64. ¿≈∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ

יטנפו 63) שלא רגליו מי ניצוצות משום ע"ב. כז, מגילה
ארבע 64)בגדיו. הילוך (כדי אמות, ארבע "שכל שם:

ועדיין  בפיו, (שגורה) סדורה תפילתו התפילה). אחר אמות
מרחשות.שפתי  ו

.ÂË,‰eÎa dÈ‡L ‰lÙz Ïk ?„ˆÈk ·l‰ ˙ek«»««≈≈«»¿ƒ»∆≈»¿«»»
‰lÙz dÈ‡65¯ÊBÁ - ‰eÎ ‡Ïa Ïlt˙‰ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈¿…«»»≈

Ïlt˙Óe66˙LaLÓ BzÚ„ ‡ˆÓ .‰eÎa67„e¯Ë BaÏÂ ƒ¿«≈¿«»»»»«¿¿À∆∆¿ƒ»
‡a‰ CÎÈÙÏ .BzÚc ·MÈ˙zL „Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -»¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ»«»

¯ˆÓ B‡ ÛÈÚ ‡e‰Â C¯c‰ ÔÓ68„Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ , ƒ«∆∆¿»≈≈≈»¿ƒ¿«≈«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BzÚc ·MÈ˙zL69ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‰LÈ : ∆ƒ¿«≈«¿»¿¬»ƒƒ¿∆¿»»ƒ

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BzÚc ¯¯˜˙˙Â ÁeiL „Ú«∆»«¿ƒ¿»≈«¿¿««»ƒ¿«≈

שער 65) הלבבות" "חובת בספרו בחיי רבינו לשון וזה
המילות  כי "ודע תשיעי) חשבון ג, (פרק הנפש חשבון
- ותפילה כלב. - במילות והעיון כקליפה, - בלשון תהיינה
בלשונו  המתפלל וכשיתפלל כרוח. - (הכוונה) והעיון כגוף;
בלא  גוף תפילתו תהיה התפילה, עיון בזולת טרוד ולבו
יען  יג): כט, (ישעיה הכתוב אמר וכן לב. בלא וקליפה רוח,
ממני  רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו הזה, העם נגש כי
יאמר: נא) פרק ג, (חלק ה"מורה" בספר ורבינו וכו'. וכו'
ואתה  הכותל, אל ופניך שפתיך בהנעת תתפלל אם "אבל
אבל  לתכלית, שהגעת תחשוב לא וממכרך... במקחך חושב
אתה  קרוב ב) יב, (ירמיה בהם שנאמר למי קרוב אז תהיה

וכו'. מכליותיהם ורחוק וראה 66)בפיהם ע"ב. ל, ברכות
א). הלכה י, (פרק לקמן רבינו מיושבת.67)דברי בלתי

טו):69)מצטער.68) ח, (עזרא שנאמר ע"א. סה, עירובין
שם ונחנה אהוה אל הבא הנהר אל ÌÈÓÈואקבצם ‰˘Ï˘,

להתבונן  התחיל לא עזרא שגם הרי - וגו' בעם ואבינה
דעתו. נתישבה שאז ימים, שלשה אחרי רק הדרך מן כשבא

אנו  אין כך בין כי הזה, בזמן אלה  בכל נזהרים אנו ואין
מיימוניות). (הגהות בתפילה כ"כ מכוונים

.ÊËÏkÓ BaÏ ˙‡ ‰pÙiL ?‰ek‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ««»»∆¿«∆∆ƒƒ»
ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ ,˙B·LÁn‰««¬»¿ƒ¿∆«¿¿ƒ≈ƒ¿≈

‰ÈÎM‰70‰lÙz‰ Ì„˜ ËÚÓ ·LÈÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . «¿ƒ»¿ƒ»»ƒ≈≈¿«…∆«¿ƒ»
˙Áa Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿««
‡NB ‰È‰L ÈÓk B˙lÙ˙ ‰NÚÈ ‡ÏÂ .ÌÈeÁ˙·e¿«¬ƒ¿…«¬∆¿ƒ»¿ƒ∆»»≈

ÈB‡NÓ71CÎÈÙÏ .BÏ CÏB‰Â BÎÈÏLÓe72·LÈÏ CÈ¯ˆ ««¿ƒ¿≈¿ƒ»»ƒ≈≈
ÌÈ„ÈÒÁ .¯ËtÈ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÙz‰ ¯Á‡ ËÚÓ¿««««¿ƒ»¿««»ƒ»≈¬ƒƒ
‰ÚLÂ ‰lÙz Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL ÔÈ‰BL eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»ƒ»»««…∆¿ƒ»¿»»

‰ÚL ‰lÙza ÔÈÎÈ¯‡Óe ,‰lÙz ¯Á‡Ï ˙Á‡73. ««¿««¿ƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»»»

תמיד 70) לנגדי ה' שויתי שנאמר: ע"א, כב, סנהדרין
ח). טז, ע"ב.71)(תהלים כט, יהא 72)ברכות שלא כדי

למשוי. עליו דומה תפילתו כאילו ע"ב.73)נראה לב, שם

.ÊÈBÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ïlt˙È Ï‡ - ¯BkL74Ì‡Â .‰ek ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆≈«»»¿ƒ
‰·ÚBz B˙lÙz ,Ïlt˙‰75Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ƒ¿«≈¿ƒ»≈»¿ƒ»≈ƒ¿«≈

kÔ˜B¯˙iL76Èe˙L .B˙e¯ÎMÓ77Ì‡Â .Ïlt˙È Ï‡ - ¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ
‰lÙz B˙lÙz - Ïlt˙‰78BÈ‡L ‰Ê ?¯BkL ‰ÊŒÈ‡ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒ»≈∆ƒ∆∆≈

ÈÙa ¯a„Ï ÏBÎÈ - ?Èe˙L .CÏn‰ ÈÙÏ ¯a„Ï ÏBÎÈ»¿«≈ƒ¿≈«∆∆»»¿«≈ƒ¿≈
LazLÓ BÈ‡Â CÏn‰79ÏÈ‡B‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ; «∆∆¿≈ƒ¿«≈««ƒ≈ƒ

BÈÈ ¯ÈÒiL „Ú Ïlt˙È ‡Ï ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ¿»»¿ƒƒ«ƒ…ƒ¿«≈«∆»ƒ≈
ÂÈÏÚÓ80. ≈»»

עליו.74) מיושבת דעתו ע"א.75)שאין סד, עירובין
רוקח")76) "מעשה קושטא, (שונצינו, ראשונים ובדפוסים

מתרונן  כגבור הכתוב: כלשון מיינו", "כשיתרונן הנוסח:
יינו  שכרון מסיר שהוא ופירושו: סה), עח, (תהלים מיינו
יונתן: וכתרגום ששתה, בטרם שהיה כמו פקח ונעשה
שהוא  שם: פירש ורש"י חמרא. מן דמתפקח כגבור

מיינו". להקיץ בדיבור ומתגבר יין 77)"מתעורר ששתה
לשכרה. לא אבל שם.78)ושכר, מתבלבל 79)עירובין,

ושינה 80)וטועה. מיל, "דרך שם: ואמרו ע"ב. סד, שם,
כששתה  אמורים? דברים במה היין. את מפיגים - שהיא כל
טורדתו  שדרך כלֿשכן מרביעית, יותר שתה אבל רביעית;
'ו'ש'כ'ר  צ"ט): סימן (או"ח ה'טור' וכתב משכרתו". ושינה

" תיבות: ראשי ט), י, (ויקרא 'ת'ש'ת È„Î'א'ל ‰˙˘ Ì‡Â
‰·ÚÂ˙ ¯ÂÎÈ˘ ˙ÏÈÙ˙ :ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÒ‡ - ˙ÈÚÈ·¯."

.ÁÈ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ,Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿«≈…ƒ¿¿…
‰ÁÈN CBzÓ ‡ÏÂ ,L‡¯Œ˙el˜ CBzÓ81CBzÓ ‡ÏÂ , ƒ«…¿…ƒƒ»¿…ƒ

‰¯B˙ŒÈ¯·c CBzÓ ‡l‡ ,ÒÚk CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó82. ¿ƒ»¿…ƒ««∆»ƒƒ¿≈»
ÔÈc CBzÓ ‡ÏÂ83‰ÎÏ‰Â84ŒÈ¯·c Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿…ƒƒ«¬»»««ƒ∆≈ƒ¿≈

CBzÓ ‡l‡ ;‰ÎÏ‰a „e¯Ë BaÏ ‡‰È ‡lL È„k ,‰¯B˙»¿≈∆…¿≈ƒ»«¬»»∆»ƒ
˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ ÔB‚k ,ÔeiÚ da ÔÈ‡L ‰¯B˙ŒÈ¯·c85. ƒ¿≈»∆≈»ƒ¿¬»¿

ע"א.82)ליצנות.81) לא, בדין,83)ברכות ישיבה
בדין. שיושבים הדיינים הלכתי,84)כגון: ומתן משא

יוכל  ולא תפילתו בעת בהם להרהר ויבוא עיון, הדורש
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הלכה. דין אחר: ונוסח מחלוקת 85)לכוין. בהן שאין
(שם). והרהור עיון צריכות ואינן

.ËÈÌÈ˜¯t‰ ˙BlÙz86ŒL‡¯ ÛÒeÓ ˙lÙz ÔB‚k , ¿ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ««…
L„Á87Œ¯Á‡Â B˙lÙz ¯ÈcÒ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙B„ÚBÓ ˙lÙ˙e …∆¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿««

da ÏLkÈ ‡lL È„k ,Ïlt˙Óe „ÓBÚ Ck88Cl‰Ó ‰È‰ . »≈ƒ¿«≈¿≈∆…ƒ»≈»»»¿«≈
È„e„b ÌB˜Ó ÔB‚k ,‰kÒ ÌB˜Óa89,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ ƒ¿«»»¿¿¿≈«¿ƒ¿ƒ

:‡È‰ BÊÂ ,˙Á‡ ‰Î¯a Ïlt˙Ó - ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â¿ƒƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«≈¿»»««¿ƒ
‰¯ˆ˜ ÌzÚ„Â ÌÈa¯Ó Ï‡¯NÈ EnÚ ÈÎ¯ˆ"90ÔBˆ¯ È‰È . »¿≈«¿ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¿»¿»»¿ƒ»

È„k „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzzL ,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…≈∆ƒ≈¿»∆»¿∆»¿≈
·Bh‰Â ,d¯BÒÁÓ Èc ‰iÂ‚e ‰iÂb ÏÎÏe B˙Ò¯Ù«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»¿«

EÈÈÚa91"‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰NÚ92. ¿≈∆¬≈»«»¿»≈«¿ƒ»
ÏBÎÈ Ì‡Â ;Cl‰Ó ‡e‰Lk C¯ca d˙B‡ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»«∆∆¿∆¿«≈¿ƒ»
BzÚc ¯¯˜˙˙Â ·eMÈÏ ÚÈbÓ ‡e‰LÎe .„ÓBÚ - „ÓÚÏ«¬…≈¿∆«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿
¯NÚŒ‰ÚLz ,d˙w˙k ‰lÙz Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ -≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿«»»»ƒ¿»»»

˙BÎ¯a93. ¿»

תדירות.86) ולא ידועים לזמנים פעם 87)שהן שהיא
יום. לה.).88)לשלשים (ר"ה בהן רגיל שאינו מתוך

צרכיהם.90)קבוצות.89) לפרש יודעים שאינם
התכלית 91) תהיה לא אולי בעינינו. שטוב מה לנו תתן "לא

לנו" עשה הגמור, הטוב שהוא בעיניך, הטוב אלא טובה;
עשה  במקרא: מצינו וכן מנוח), רבינו בשם (כסףֿמשנה

טו). י, (שופטים בעיניך הטוב ככל לנו ברכות 92)אתה
ע"ב. "הביננו"93)כט, תפילת בין וזה ע"א. ל, שם

ברכות  שלוש צריכה "הביננו" תפילת קצרה": ל"תפילה
אותה  ומתפלל האחרונות, ברכות ושלוש הראשונות
ומתפלל. חוזר אינו - עליו מתיישבת וכשדעתו מעומד;
- סכנה במקום אלא אותה מתפללים שאין קצרה ותפילה
ומתפלל  והאחרונות, ראשונות ברכות שלש צריכה אינה
הוא  - לביתו בא וכשהוא מעומד; ובין מהלך בין אותה

ומתפלל. חוזר

ה'תש"פ  אלול כ"ה שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם;1) להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה

ומנהגיה. אפיים נפילת ודיניהן; וקידה כריעה השתחווייה,

.‡Ô‰a ¯‰f‰Ï Ïlt˙n‰ CÈ¯ˆ ÌÈ¯·„ ‰BÓL¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ»≈»∆
˜eÁ„ ‰È‰ Ì‡Â ,Ô˙BNÚÏÂ2Ò‡ B‡3¯·ÚL B‡ ,4‡ÏÂ ¿«¬»¿ƒ»»»∆¡»∆»«¿…
.ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ,Ô˙B‡ ‰NÚ5ÁÎÂ ,‰„ÈÓÚ :Ô‰ el‡Â »»»≈¿«¿ƒ¿≈≈¬ƒ»¿…«

Ôew˙Â ,ÌÈLeaÏn‰ Ôew˙Â ,Ûeb‰ Ôew˙Â ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
‰ÈÂÁzL‰Â ,‰ÚÈ¯k‰Â ,ÏBw‰ ˙ÈÂL‰Â ,ÌB˜n‰6. «»¿«¿»««¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»

כמבואר 2) בהם, להיזהר לו וקשה דחוק במצב שנמצא
ב). (הלכה בו.3)בסמוך וכיוצא חולי בלי 4)מחמת
במזיד. סיבה, בפרק 5)שום המנויים הדברים כחמשת לא

לפעמים  לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם
רבינו 6)ולהתפלל. יבארם האלה הדברים שמונת כל

הבאות. בהלכות

.·„ÓÚÓ ‡l‡ Ïlt˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈk ‰„ÈÓÚ7‰È‰ . ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«≈∆»≈…∆»»

;„ÓÚÈ ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ‰Ï‚Ú· B‡ ‰ÈÙÒa ·LBÈ≈ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ»«¬…«¬…
Â‡Ï Ì‡Â8Ïlt˙Ó ‰ÏBÁ .Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ , »ƒ»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈

BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎiL ‡e‰Â ;Bcˆ ÏÚ ·ÎBL elÙ‡9. ¬ƒ≈«ƒ¿∆»¿«≈∆«¿
Ba LÈ Ì‡ ;ÌÈÏBÁ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,·Ú¯‰Â ‡Óv‰ ÔÎÂ¿≈«»≈¿»»≈¬≈≈ƒ¿«ƒƒ≈
Ï‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ˙ÏÎÈ¿…∆¿«≈∆«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«

Ïlt˙È10,‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰ .‰zLÈÂ ÏÎ‡iL „Ú ƒ¿«≈«∆…«¿ƒ¿∆»»≈««¿≈»
„¯È ‡Ï - BzÓ‰a ÊÁ‡iL ÈÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡11, ««ƒ∆∆ƒ∆…¬¿∆¿…≈≈
MÈÓ BzÚ„ ‡‰zL È„k ,Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ ‡l‡˙· ∆»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿≈∆¿≈«¿¿À∆∆

.ÂÈÏÚ»»

שכתוב:7) כמו ה', עבודת היא התפילה כי ל.) (ברכות
בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
אורח  (טור לשרתו ה' לפני לעמוד ח): י, (דברים שנאמר
עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך צ"ח). סימן חיים
טז, פרק סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי

י"ב). יוסף 8)הלכה (בית הספינה וכן מתנועעת שהעגלה
צד). חיים בשעת 9)אורח להתפלל שלא נוהג היה ורש"י

ואמרו  מיימוניות,). (הגהות שמע קריאת רק וקרא חליו,
בבית  להתפלל אמרתי אני הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל:
על  התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת
שתדום  ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך;
על  בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה
שמעוני). בילקוט הובאת (פסיקתא, סלה ודומו משכבכם

אסור 10) - "המיצר א) הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי
עליו. מיושבת דעתו שאין מפני אם 11)להתפלל", כי

דעתו. ותיטרד הדרך עיכוב עליו קשה ירד,

.‚- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk Lc˜n‰ ÁÎ…««ƒ¿»≈«»»≈¿»»»∆
Ïlt˙Óe Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÁÎ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ12„ÓBÚ ‰È‰ . «¬ƒ»»…«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈»»≈
ÌÈÏLe¯È „‚k ÂÈt ˙‡ ÔeÎÓ - ı¯‡a13„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆¿«≈∆»»¿∆∆¿»»ƒ»»≈
Lc˜n‰ „‚k ÂÈt ÔeÎÓ - ÌÈÏLe¯Èa14„ÓBÚ ‰È‰ . ƒ»«ƒ¿«≈»»¿∆∆«ƒ¿»»»≈

Lc˜naÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k ÂÈt ÔeÎÓ -15. «ƒ¿»¿«≈»»¿∆∆≈…∆«√»ƒ
˙BÁe¯‰ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ ‡lL ÈÓe ,‡ÓeÒ16Cl‰Ó‰Â , »ƒ∆…»¿«≈∆»¿«¿«≈

‰ÈÙÒa17BaÏ ˙‡ ÔeÎÈ -18.Ïlt˙ÈÂ ‰ÈÎM‰ „‚k ƒ¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿∆∆«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

אליך 12) והתפללו מח): ח, (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות
לאבותם. נתת אשר ארצם (שם,13)דרך שנאמר (שם),

בה. בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד):
הזה.14) הבית אל והתפללו לב): ו, הימיםֿב (דברי שנאמר
בית 15) הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום הקדשים הוא 16)קודש שאין
ירושלים. או ישראל ארץ נמצאת צד באיזה מבחין

לירושלים 17) פניו להחזיר לו אפשר שאי כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד ליבו 18)מפני "יפנה

בפירוש  רבינו הקדשים. קודש כנגד שפניו ויחשוב ורעיוניו
ה). משנה ד, פרק (ברכות המשנה

.„CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‡e‰Lk ?„ˆÈk Ûeb‰ Ôewzƒ«≈«¿∆≈ƒ¿ƒ»»ƒ
BÊ „ˆa BÊ ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ÔeÎÏ19,‰hÓÏ ÂÈÈÚ Ô˙BÂ , ¿«≈∆«¿»¿«¿≈≈»¿«»

,‰ÏÚÓÏ ÈeÙ BaÏ ‰È‰ÈÂ ;ı¯‡Ï ËÈaÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿∆ƒ»¿«¿»
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הלכה. דין אחר: ונוסח מחלוקת 85)לכוין. בהן שאין
(שם). והרהור עיון צריכות ואינן

.ËÈÌÈ˜¯t‰ ˙BlÙz86ŒL‡¯ ÛÒeÓ ˙lÙz ÔB‚k , ¿ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ««…
L„Á87Œ¯Á‡Â B˙lÙz ¯ÈcÒ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙B„ÚBÓ ˙lÙ˙e …∆¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿««

da ÏLkÈ ‡lL È„k ,Ïlt˙Óe „ÓBÚ Ck88Cl‰Ó ‰È‰ . »≈ƒ¿«≈¿≈∆…ƒ»≈»»»¿«≈
È„e„b ÌB˜Ó ÔB‚k ,‰kÒ ÌB˜Óa89,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ ƒ¿«»»¿¿¿≈«¿ƒ¿ƒ

:‡È‰ BÊÂ ,˙Á‡ ‰Î¯a Ïlt˙Ó - ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â¿ƒƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«≈¿»»««¿ƒ
‰¯ˆ˜ ÌzÚ„Â ÌÈa¯Ó Ï‡¯NÈ EnÚ ÈÎ¯ˆ"90ÔBˆ¯ È‰È . »¿≈«¿ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¿»¿»»¿ƒ»

È„k „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzzL ,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…≈∆ƒ≈¿»∆»¿∆»¿≈
·Bh‰Â ,d¯BÒÁÓ Èc ‰iÂ‚e ‰iÂb ÏÎÏe B˙Ò¯Ù«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»¿«

EÈÈÚa91"‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰NÚ92. ¿≈∆¬≈»«»¿»≈«¿ƒ»
ÏBÎÈ Ì‡Â ;Cl‰Ó ‡e‰Lk C¯ca d˙B‡ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»«∆∆¿∆¿«≈¿ƒ»
BzÚc ¯¯˜˙˙Â ·eMÈÏ ÚÈbÓ ‡e‰LÎe .„ÓBÚ - „ÓÚÏ«¬…≈¿∆«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿
¯NÚŒ‰ÚLz ,d˙w˙k ‰lÙz Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ -≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿«»»»ƒ¿»»»

˙BÎ¯a93. ¿»

תדירות.86) ולא ידועים לזמנים פעם 87)שהן שהיא
יום. לה.).88)לשלשים (ר"ה בהן רגיל שאינו מתוך

צרכיהם.90)קבוצות.89) לפרש יודעים שאינם
התכלית 91) תהיה לא אולי בעינינו. שטוב מה לנו תתן "לא

לנו" עשה הגמור, הטוב שהוא בעיניך, הטוב אלא טובה;
עשה  במקרא: מצינו וכן מנוח), רבינו בשם (כסףֿמשנה

טו). י, (שופטים בעיניך הטוב ככל לנו ברכות 92)אתה
ע"ב. "הביננו"93)כט, תפילת בין וזה ע"א. ל, שם

ברכות  שלוש צריכה "הביננו" תפילת קצרה": ל"תפילה
אותה  ומתפלל האחרונות, ברכות ושלוש הראשונות
ומתפלל. חוזר אינו - עליו מתיישבת וכשדעתו מעומד;
- סכנה במקום אלא אותה מתפללים שאין קצרה ותפילה
ומתפלל  והאחרונות, ראשונות ברכות שלש צריכה אינה
הוא  - לביתו בא וכשהוא מעומד; ובין מהלך בין אותה

ומתפלל. חוזר

ה'תש"פ  אלול כ"ה שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם;1) להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה

ומנהגיה. אפיים נפילת ודיניהן; וקידה כריעה השתחווייה,

.‡Ô‰a ¯‰f‰Ï Ïlt˙n‰ CÈ¯ˆ ÌÈ¯·„ ‰BÓL¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ»≈»∆
˜eÁ„ ‰È‰ Ì‡Â ,Ô˙BNÚÏÂ2Ò‡ B‡3¯·ÚL B‡ ,4‡ÏÂ ¿«¬»¿ƒ»»»∆¡»∆»«¿…
.ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ,Ô˙B‡ ‰NÚ5ÁÎÂ ,‰„ÈÓÚ :Ô‰ el‡Â »»»≈¿«¿ƒ¿≈≈¬ƒ»¿…«

Ôew˙Â ,ÌÈLeaÏn‰ Ôew˙Â ,Ûeb‰ Ôew˙Â ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
‰ÈÂÁzL‰Â ,‰ÚÈ¯k‰Â ,ÏBw‰ ˙ÈÂL‰Â ,ÌB˜n‰6. «»¿«¿»««¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»

כמבואר 2) בהם, להיזהר לו וקשה דחוק במצב שנמצא
ב). (הלכה בו.3)בסמוך וכיוצא חולי בלי 4)מחמת
במזיד. סיבה, בפרק 5)שום המנויים הדברים כחמשת לא

לפעמים  לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם
רבינו 6)ולהתפלל. יבארם האלה הדברים שמונת כל

הבאות. בהלכות

.·„ÓÚÓ ‡l‡ Ïlt˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈk ‰„ÈÓÚ7‰È‰ . ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«≈∆»≈…∆»»

;„ÓÚÈ ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ‰Ï‚Ú· B‡ ‰ÈÙÒa ·LBÈ≈ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ»«¬…«¬…
Â‡Ï Ì‡Â8Ïlt˙Ó ‰ÏBÁ .Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ , »ƒ»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈

BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎiL ‡e‰Â ;Bcˆ ÏÚ ·ÎBL elÙ‡9. ¬ƒ≈«ƒ¿∆»¿«≈∆«¿
Ba LÈ Ì‡ ;ÌÈÏBÁ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,·Ú¯‰Â ‡Óv‰ ÔÎÂ¿≈«»≈¿»»≈¬≈≈ƒ¿«ƒƒ≈
Ï‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ˙ÏÎÈ¿…∆¿«≈∆«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«

Ïlt˙È10,‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰ .‰zLÈÂ ÏÎ‡iL „Ú ƒ¿«≈«∆…«¿ƒ¿∆»»≈««¿≈»
„¯È ‡Ï - BzÓ‰a ÊÁ‡iL ÈÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡11, ««ƒ∆∆ƒ∆…¬¿∆¿…≈≈
MÈÓ BzÚ„ ‡‰zL È„k ,Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ ‡l‡˙· ∆»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿≈∆¿≈«¿¿À∆∆

.ÂÈÏÚ»»

שכתוב:7) כמו ה', עבודת היא התפילה כי ל.) (ברכות
בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
אורח  (טור לשרתו ה' לפני לעמוד ח): י, (דברים שנאמר
עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך צ"ח). סימן חיים
טז, פרק סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי

י"ב). יוסף 8)הלכה (בית הספינה וכן מתנועעת שהעגלה
צד). חיים בשעת 9)אורח להתפלל שלא נוהג היה ורש"י

ואמרו  מיימוניות,). (הגהות שמע קריאת רק וקרא חליו,
בבית  להתפלל אמרתי אני הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל:
על  התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת
שתדום  ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך;
על  בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה
שמעוני). בילקוט הובאת (פסיקתא, סלה ודומו משכבכם

אסור 10) - "המיצר א) הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי
עליו. מיושבת דעתו שאין מפני אם 11)להתפלל", כי

דעתו. ותיטרד הדרך עיכוב עליו קשה ירד,

.‚- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk Lc˜n‰ ÁÎ…««ƒ¿»≈«»»≈¿»»»∆
Ïlt˙Óe Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÁÎ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ12„ÓBÚ ‰È‰ . «¬ƒ»»…«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈»»≈
ÌÈÏLe¯È „‚k ÂÈt ˙‡ ÔeÎÓ - ı¯‡a13„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆¿«≈∆»»¿∆∆¿»»ƒ»»≈
Lc˜n‰ „‚k ÂÈt ÔeÎÓ - ÌÈÏLe¯Èa14„ÓBÚ ‰È‰ . ƒ»«ƒ¿«≈»»¿∆∆«ƒ¿»»»≈

Lc˜naÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k ÂÈt ÔeÎÓ -15. «ƒ¿»¿«≈»»¿∆∆≈…∆«√»ƒ
˙BÁe¯‰ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ ‡lL ÈÓe ,‡ÓeÒ16Cl‰Ó‰Â , »ƒ∆…»¿«≈∆»¿«¿«≈

‰ÈÙÒa17BaÏ ˙‡ ÔeÎÈ -18.Ïlt˙ÈÂ ‰ÈÎM‰ „‚k ƒ¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿∆∆«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

אליך 12) והתפללו מח): ח, (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות
לאבותם. נתת אשר ארצם (שם,13)דרך שנאמר (שם),

בה. בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד):
הזה.14) הבית אל והתפללו לב): ו, הימיםֿב (דברי שנאמר
בית 15) הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום הקדשים הוא 16)קודש שאין
ירושלים. או ישראל ארץ נמצאת צד באיזה מבחין

לירושלים 17) פניו להחזיר לו אפשר שאי כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד ליבו 18)מפני "יפנה

בפירוש  רבינו הקדשים. קודש כנגד שפניו ויחשוב ורעיוניו
ה). משנה ד, פרק (ברכות המשנה

.„CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‡e‰Lk ?„ˆÈk Ûeb‰ Ôewzƒ«≈«¿∆≈ƒ¿ƒ»»ƒ
BÊ „ˆa BÊ ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ÔeÎÏ19,‰hÓÏ ÂÈÈÚ Ô˙BÂ , ¿«≈∆«¿»¿«¿≈≈»¿«»

,‰ÏÚÓÏ ÈeÙ BaÏ ‰È‰ÈÂ ;ı¯‡Ï ËÈaÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿∆ƒ»¿«¿»
ÌÈÓMa „ÓBÚ ‡e‰ el‡k20BaÏ ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÓe . ¿ƒ≈«»»ƒ«ƒ«»»«ƒ

ÔÈ˙eÙk21˙ÈÏ‡ÓN‰ ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ ,22„·Úk „ÓBÚÂ , ¿ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ¿≈¿∆∆
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„ÁÙÂ ‰‡¯Èa ,‰ÓÈ‡a ,Ba¯ ÈÙÏ23ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»»««¿…«ƒ«»»«
ÂÈˆÏÁ24. ¬»»

ז)19) א, (יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר: י:), (ברכות
צריך  השכינה, עם לדבר שעומד מכיוון כי אחת, כרגל נראין
מלאך  הוא כאילו ולדמות מליבו החוץ מחשבות כל לסלק
לברוח, התנועה ממנו שנסתלקה רמז אחר: וטעם השרת.
חיים  אורח יוסף (בית ה' מבלעדי חפץ שום להשיג ולא

צה). והיו 20)סימן ג): ט, (מלכיםֿא אומר אחד כתוב
אומר  אחד וכתוב הימים; כל המקדש) (בבית שם וליבי עיני
מלמד: כיצד? הא - כפיים אל לבבנו נישא מא): ג, (איכה
ישראל, ארץ (כלפי למטה עיניו שייתן צריך "שהמתפלל
הללו" המקראות שני שיתקיימו כדי למעלה, וליבו רש"י)

קה:). הן 21)(יבמות כאילו ברעותה אחת חבוקות
בצד 22)קשורות. נרמז שהוא הרע יצר להכנעת רמז

צ"ה). סימן יוסף (בית "רבא 23)שמאל שמצינו: כמו
י.). (שבת מריה" קמיה כעבדא אמר: ומצלי, ידיה פכר

נשען 24) יהא לא וכן ראש. בקלות ה' לפני כעומד שנראה
אחר  נמשך רבינו מיימוניות"). ("הגהות דבר לשום ונסמך
על  ידו מניח היה "ולא (כד:): בברכות הגורס הרי"ף גירסת
כמו: צידו, - סנטרו הערוך ופירוש התפילה) (בשעת סנטרו"

צ"ה). סימן יוסף, (בית נוספת והנו"ן "סטרו,

.‰,‰lÁz ÂÈLeaÏÓ Ôw˙Ó ?„ˆÈk ÌÈLeaÏn‰ Ôewzƒ««¿ƒ≈«¿«≈«¿»¿ƒ»
ÔiˆÓe25'‰Ï eÂÁzL‰' :¯Ó‡pL ,¯c‰Óe BÓˆÚ ¿«≈«¿¿«≈∆∆¡«ƒ¿«¬«

B˙cÙ‡a ‰lÙza „ÓÚÈ ‡ÏÂ .'L„˜ ˙¯„‰a26‡ÏÂ , ¿«¿«…∆¿…«¬…«¿ƒ»«¬À¿»¿…
‰l‚Ó L‡¯a27˙Bl‚Ó ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ28ÈL‡ C¯c Ì‡ , ¿…¿À∆¿…¿«¿«ƒ¿Àƒ∆∆«¿≈

Èz·a ‡l‡ ÌÈÏB„b‰ ÈÙa e„ÓÚÈ ‡lL ,ÌB˜n‰«»∆…««¿ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿»≈
ÌÈÏ‚¯‰29B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡È ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »«¿»ƒ¿»»…∆¡…¿ƒƒ¿»

„e¯Ë BalL ÈtÓ ,Ïlt˙ÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ»
Ô‰a30B„Èa ˙BÚÓe ÌÈÏk ÊÁ‡È ‡ÏÂ .31Ïlt˙Ó Ï·‡ . »∆¿…∆¡…≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«≈

˙ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‚Á‰ ˙BÓÈa B„Èa ·ÏeÏÂ ‡e‰¿»¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«
ÌBi‰32- ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ÈBNÓ ‰È‰ . «»»««…¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏÈLÙÓ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‰È‰ Ì‡33 ƒ»»»≈«¿»»«ƒ«¿ƒ«¬»
ÈabŒÏÚ BÁÈpÓ - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ‰È‰ .Ba Ïlt˙Óeƒ¿«≈»»«¿»»«ƒ«ƒ««≈

,Ú˜¯˜34ÌÈÓÎÁ‰ Ïk C¯c .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¿«¿««»ƒ¿«≈∆∆»«¬»ƒ
ÌÈÙeËÚ Ô‰Lk ‡l‡ eÏÏt˙È ‡lL ,Ì‰È„ÈÓÏ˙Â35. ¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿∆»¿∆≈¬ƒ

"רב 25) ל:): (ברכות אמרו וכן בבגדיו, עצמו ומקשט
מצלי". והדר נפשיה, מציין הווה שילבש 26)יהודה בגד

החמודים  בגדיו יטנף שלא בו, להזיע בשרו על האדם
עליו  שילבש עד לבדו בו לצאת האדם מנהג ואין בזיעה;
ה). משנה ט, פרק ברכות לרבינו, המשנה (פירוש אחר. בגד

מגולה"27) כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו
ט"ו). הלכה י"ד, פרק סופרים יג:):28)(מסכת (חגיגה

רבו. לפני רגליו לגלות הוא ארץ דרך נתכוון 29)"לאו
לפני  העומדים ערב מדינות בני כל להוציא בזה רבינו
ברגליים  להתפלל מותר שלהם - מגולות ברגליים גדוליהם

משנה). (כסף ויתבזו 30)מגולות הארץ על יפלו שלא
כג:). הכלים 31)(ברכות מידו; יפלו שמא טרוד, ליבו כי

(שם). ויאבדו יתפזרו והמעות שחביבה 32)יישברו ומתוך

מא: (סוכה נטרד ואינו עליו כבד משאה אין המצוה, עליו
בידו  תפילות מחזור לאחוז מותר זה ומטעם שם) וברש"י
עצמה  תפילה לצורך תופסו והוא הואיל שמתפלל. בשעה
והרי  נטרד, ואינו כבד משאו אין ובדיוק, בעיון להתפלל כדי
חיים  אורח ערוך ובשולחן יונה; (רבינו ללולב דומה זה

ב). סעיף צ"ו, מונעו 33)סימן המשא כובד אין שאז
מציעא  (בבא ראשו על בעודו כן לא בתפילתו, מלכוון

משאו  "הנושא הנוסחא ששם אלא ÂÙÈ˙Îקה:), ÏÚ ורבינו "
צ"ז). סימן חיים אורח יוסף, (בית ראשו" "על גורס

בתפילתו.34) מלכוון מונעו המשא כובד כי (שם)
(הלכות 35) לקמן רבינו דברי ואלה י.). (שבת בטליתם

חכמים  לתלמידי הוא גדול "גנאי י"א): הלכה ג, פרק ציצית
סימן  חיים (אורח הב"ח וכתב עטופים. אינם והם שיתפללו
גאווה. דרך שזה ידיו, על וכסיות להתפלל נכון שלא צ"א)
אל  רשעים ויד גאווה רגל תבואני אל אומר: הכתוב ועליו

יב). לו, (תהלים תנידני

.ÂCeÓ ÌB˜Óa „ÓÚÈ ?„ˆÈk ÌB˜n‰ Ôewz36¯ÈÊÁÈÂ , ƒ«»≈««¬…¿»»¿«¬ƒ
Ï˙kÏ ÂÈt37„‚k ÌÈÁ˙Ù B‡ ˙BBlÁ ÁzÙÏ CÈ¯ˆÂ . »»«…∆¿»ƒƒ¿…««¿»ƒ¿∆∆

ÔÈeÎÂ' :¯Ó‡pL ,Ôc‚k Ïlt˙‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È38 ¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»∆∆¡«¿«ƒ
'ÌÏ˘e¯È „‚ d˙ÈlÚa dÏ ÔÁÈ˙t39Ú·B˜Â .'B‚Â ¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆¿¿≈¿¿≈«

„ÈÓz B˙lÙ˙Ï ÌB˜Ó40‰a¯Áa Ïlt˙Ó ÔÈ‡Â .41‡ÏÂ , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿«≈¿À¿»¿…
È¯BÁ‡42Œ˙È·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ¬≈≈«¿∆∆∆»ƒ≈∆¡ƒ»»¿≈

‰lÙ˙a „ÓBÚ‰ „ˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡Â .˙Òk‰43¯·ÚÏ B‡ «¿∆∆¿»≈≈¿«»≈ƒ¿ƒ»«¬…
.˙Bn‡ Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÙÏ¿»»«∆«¿ƒƒ∆«¿««

ãycew zegiyn zecewpã

ick milyexi cbpk migzt e` zepelg geztl jixve ..."
."ocbpk lltzdl

לבו  שיכוון לו ש"גורמין משום רק אינו בחלונות הצורך
מסתכל  רש"י שהוא (כפירוש נכנע" ולבו שמים כלפי

ירושלים, דרך תפילותיו שיעברו כדי אלא לד.), בברכות
ירושלים", "כנגד להיות צריכים שהחלונות מזה כדמוכח
העליה  עם קשורה ברוחניות שהעליה לזה דוגמא והוא

בגשמיות.
(11 dxrd 128 cenr c"i wlg y"ewl itÎlr)

הכתוב 36) וכן י:). (ברכות המקום לפני גבהות שאין לפי
ה'. קראתיך ממעמקים א): קל, (תהילים אומר

פניו 37) חזקיהו ויסב ב): לח, (ישעיה שנאמר ה:) (ברכות
הקיר  יוסף אל בבית (הובאת בתשובתו ורבינו ויתפלל.

אל  להתקרב שהצריכו שהטעם כתב: צ) סימן חיים אורח
המבטל  דבר לפניו יהא שלא כדי התפילה, בעת הקיר

שם).38)כוונתו. עזרא, (אבן ערבית בלשון חלונות
שעליו 39) ביתֿהמקדש, נגד מכוונת תפילתו שתהא כדי

הימים  כל שם וליבי עיני והיו ג): ט, (מלכיםֿא שלמה אמר
(ברכות  ורש"י שם). לדניאל, בפירושו גאון סעדיה (רבינו
מסתכל  שהוא ליבו: שיכוון לו גורמים "חלונות כתב: לד:)
רבינו". "תשובות במוספינו וראה ליבו". ונכנע שמים כלפי
חלונות  עשר שנים מצריך רנ"א) (עמוד פקודי פרשת ובזוהר
בשולחן  להלכה נפסק וכן כמוס, סוד פי על הכנסת לבית
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ד). סעיף צ, סימן חיים (אורח (ברכות 40)ערוך כמאמרם
שכן  בעזרו, אברהם אלוקי - לתפילתו מקום הקובע כל ו:):
אל  בבוקר אברהם וישכם כז): יט, (בראשית בו נאמר
שיתפלל  רק ולא שם). התפלל (שכבר שם עמד אשר המקום
מקום  יקבע עצמו הכנסת בבית גם אלא קבוע, כנסת בבית
בירושלמי  אמרו וכן מיימוניות). (הגהות לתפילתו קבוע
ויהי  לב): טו, (שמואלֿב כתוב ד) הלכה ד, פרק (ברכות
לאלוקים. שם ישתחווה אשר הראש עד בא דוד
אדם  שצריך מכאן - "ישתחווה" אלא נאמר לא "השתחווה"

להתפלל. הכנסת בבית מקום לו כמאמרם 41)לייחד
לחורבה: נכנסים אין דברים ג' מפני א): עמוד ג, דף (ברכות
רבינו  ובא - המזיקין ומפני המפולת, מפני החשד, מפני
ומתיירא  בדרך כשהוא לתפילה, שאפילו רבותא: להשמיענו
לחורבה  ייכנס לא כן גם - דרכים עוברי יפסיקוהו שמא

משנה). היו 42)(לחם הכנסת בתי פתחי ו:) (ברכות
ואחוריהם  למערב פניהם ובמשכן: במקדש כמו במזרח,
לבית  פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל למזרח,
(רש"י  לפניו, מתפלל שהציבור במי ככופר נראה הכנסת
סביב  הפסוק: את עליו קראו (שם) ז"ל וחכמינו שם).

ט). יב, (תהילים יתהלכון עמוד 43)רשעים לא דף (שם
שמים, מלכות עליו מקבל חבירו כאילו שנראה מפני ב)
הדברים  שאין גאון האי רבינו וכתב מקבל. אינו והוא
או  בתפילה, עוסק אם אבל בטל, כשיושב אלא אמורים
מעליו  כפורק נראה זה שאין מותר, - ושבח שיר דברי שאר
למדוה  ז"ל ורבותינו מיימוניות). (הגהות שמים מלכות
עימכה  הניצבת האשה אני הכהן: לעלי שאמרה מחנה (שם)

שהיא שמשמע כו) א, (שמואלֿא ה' אל להתפלל ÓÚ„‰בזה
הוא בתוך ÓÚ„וגם לישב שאסור מפני אמותיה, ארבע בתוך

העמידה  ולא הישיבה, אלא אסרו ולא תפילה, של אמות ד'
שם). לברכות, יונה (רבינו

.ÊÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL d·b ÌB˜Óa „ÓÚÈ ‡Ï¯˙B …«¬…¿»»…«¿»¿»ƒ≈
Ïlt˙ÈÂ44,ÏÒÙÒ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿«≈¿…««≈ƒ»¿…««≈«¿»

‡qÎ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ45Ba LÈ Ì‡ - d·b ÔÈa ‰È‰ . ¿…««≈ƒ≈»»ƒ¿»»…«ƒ∆
,˙Èa‰ ¯eÚL ‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆ƒ««ƒ
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓe ‰iÏÚk ‡e‰ È¯‰¬≈«¬ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»»
Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ˙BvÁÓ ÛwÓÀ»¿ƒƒ»»««ƒ∆≈
,Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯) ‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««À»¿ƒ¿«≈

BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ È¯‰L ,¯k B‰·b ÔÈ‡L ÈtÓ46. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»∆¬≈»«¿¿«¿

לפני 44) גבהות שאין "לפי ב') עמוד י' דף (ברכות
הרי  טפחים, שלושה גבוה המקום אין אם אבל המקום";

ומותר. הקרקע כגוף נידון מגובה 45)הוא פחותים אפילו
עליהם, עומד כשהוא להתפלל אסור - טפחים שלושה
על  לעבוד לו אסור המקדש בעבודת שהרי חציצה; משום
(פרישה  היא עבודה במקום ותפילה - חציצה משום כלי גבי
צ"ח). סימן (שם, בטור מבואר וכן צ). סימן חיים לאורח
(מסכת  מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו

ט"ו). הלכה י"ד, פרק כרשות 46)סופרים נידון זה והרי
לעמוד  ציבור לשליח מותר זה ומטעם לעצמה. נפרדת
שהיא  פי על אף הכנסת, שבבית הבימה על ולהתפלל

חלוקה  רשות והיא הואיל טפחים, משלושה יותר גבוהה
עוז"). ("מגדל לעצמה

.Á‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÔÈn‡‰47B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a »À»ƒ∆»ƒ¿»»¿…»ƒ»
Ca„p‰ L‡¯a48‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,Ï˙k‰ L‡¯a B‡ ¿…«ƒ¿»¿…«…∆¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÔÈÏÏt˙Óe ‰hÓÏ ÔÈ„¯BÈ -49Ì‡Â .ÔzÎ‡ÏÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
ÔÈÏÏt˙Ó - ‰‡z‰ L‡¯a B‡ ˙Èf‰ L‡¯a eÈ‰»¿…««ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔÁ¯hL ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa50t˙Ó Ô‰ ‰Óe .‰a¯Ó?ÔÈÏÏ ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿À∆«≈ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡51LÏL ÔÈÏÏt˙Ó - ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»
˙BÎ¯a ¯NÚŒ‰ÚLz ÏL ˙BlÙz52Ô¯ÎNa ÔÈNBÚ eÈ‰ . ¿ƒ∆ƒ¿»»»¿»»ƒƒ¿»»

'eÈ·‰' ÔÈÏÏt˙Ó -53ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e . ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈≈»≈»≈¿ƒ
‰·z‰ ÈÙÏ54Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â55. ƒ¿≈«≈»¿≈¿ƒ∆«≈∆

עבודה.47) נותן במלאכת אלא עצמן, במלאכת לא
נדבכין 48) ד): ו, (עזרא בתנ"ך ונזכרת החומה בניין שורת

יונתן: תירגם טו) ב, (חגי אבן על אבן וכן גלל. אבן די
(ברכות  המשנה בפירוש ורבינו (הערוך). נדבך" על "נדבך
להציב  בעפר הקירות בוני "מנהג יאמר: ד) משנה ב, פרק
עץ  בכלי אותם וירקעו באמצע העפר ומשליכים לוחות, שני
הלוחות  מסירים כך ואחר ויקשר, הקיר תבנית יאחז עד יד
ליציקת  כיום הבונים שעושים (כמו בנו אשר הבניין מן ההם
ויכונן  יבנה בם אשר השניים מאלו האחד והלוח מלט).
על  המלה פירוש וזה "נדבך", אותו: קוראים הקיר

בעמדם 49)אמיתתה". בתפילתם לכוון להם אפשר אי כי
א). עמוד ט"ז דף (ברכות יפלו שמא הפחד מפני למעלה,

האילנות 50) שאלה מפני ה). הלכה ב, פרק שם (ירושלמי
בעלייתם  טורח ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי
יבטלו  ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך ובירידתם,

שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל שהיו 51)ממלאכת
עבודתם. בשכר מזונות רק אנו 52)מקבלים אין כי

מועט  ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים
שם). ג).53)(ברכות, הלכה ב, (פרק לעיל אין 54)ראה

אין  כלומר: התיבה, לפני (חזן) ציבור שליח מעמידים
מדי. יותר מלאכה ביטול בזה שיש מפני בציבור, מתפללים

(שם).55) כהנים לברכת

.ËB˙lÙ˙a BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï ?„ˆÈk ÏBw‰ ˙ÈÂL‰«¿»««≈«…«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
BaÏa Ïlt˙È ‡ÏÂ56ÂÈ˙ÙNa ÌÈ¯·c‰ CzÁÓ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈¿ƒ∆»¿«≈«¿»ƒƒ¿»»

LÁÏa ÂÈÊ‡Ï ÚÈÓLÓe57BÏB˜ ÚÈÓLÈ ‡ÏÂ .58Œ‡l‡ , «¿ƒ«¿»¿»¿««¿…«¿ƒ«∆»
„Ú BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L B‡ ,‰ÏBÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆∆≈»¿«≈∆ƒ«
‡‰È ‡lL „·Ï·e ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏB˜ ÚÈÓLiL∆«¿ƒ«¬≈∆À»ƒ¿«∆…¿≈

BÏBwÓ ÔzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,¯eaˆa59. ¿ƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿»ƒ

דיבור.56) וחיתוך שפתיים הנעת דף 57)בלי (ברכות
פרק  (שמואלֿא אלקנה אשת בחנה שנאמר א) עמוד ל"א
שיחתוך  למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק יג): פסוק א,

לא וקולה להגביה בשפתיו; שאסור מכאן - (שם) יישמע
"מפני  ב): עמוד ל"ב דף (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו
עוברי  את לבייש שלא כדי בלחש? תפילה תיקנו מה
שבידם). עבירות על בתפילתם (המתוודים עבירה"

קולו 58) "המשמיע ב): עמוד כ"ד דף (ברכות חז"ל אמרו
הקדושֿברוךֿ אין (כאילו אמונה מקטני זה הרי - בתפילתו
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ד). סעיף צ, סימן חיים (אורח (ברכות 40)ערוך כמאמרם
שכן  בעזרו, אברהם אלוקי - לתפילתו מקום הקובע כל ו:):
אל  בבוקר אברהם וישכם כז): יט, (בראשית בו נאמר
שיתפלל  רק ולא שם). התפלל (שכבר שם עמד אשר המקום
מקום  יקבע עצמו הכנסת בבית גם אלא קבוע, כנסת בבית
בירושלמי  אמרו וכן מיימוניות). (הגהות לתפילתו קבוע
ויהי  לב): טו, (שמואלֿב כתוב ד) הלכה ד, פרק (ברכות
לאלוקים. שם ישתחווה אשר הראש עד בא דוד
אדם  שצריך מכאן - "ישתחווה" אלא נאמר לא "השתחווה"

להתפלל. הכנסת בבית מקום לו כמאמרם 41)לייחד
לחורבה: נכנסים אין דברים ג' מפני א): עמוד ג, דף (ברכות
רבינו  ובא - המזיקין ומפני המפולת, מפני החשד, מפני
ומתיירא  בדרך כשהוא לתפילה, שאפילו רבותא: להשמיענו
לחורבה  ייכנס לא כן גם - דרכים עוברי יפסיקוהו שמא

משנה). היו 42)(לחם הכנסת בתי פתחי ו:) (ברכות
ואחוריהם  למערב פניהם ובמשכן: במקדש כמו במזרח,
לבית  פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל למזרח,
(רש"י  לפניו, מתפלל שהציבור במי ככופר נראה הכנסת
סביב  הפסוק: את עליו קראו (שם) ז"ל וחכמינו שם).

ט). יב, (תהילים יתהלכון עמוד 43)רשעים לא דף (שם
שמים, מלכות עליו מקבל חבירו כאילו שנראה מפני ב)
הדברים  שאין גאון האי רבינו וכתב מקבל. אינו והוא
או  בתפילה, עוסק אם אבל בטל, כשיושב אלא אמורים
מעליו  כפורק נראה זה שאין מותר, - ושבח שיר דברי שאר
למדוה  ז"ל ורבותינו מיימוניות). (הגהות שמים מלכות
עימכה  הניצבת האשה אני הכהן: לעלי שאמרה מחנה (שם)

שהיא שמשמע כו) א, (שמואלֿא ה' אל להתפלל ÓÚ„‰בזה
הוא בתוך ÓÚ„וגם לישב שאסור מפני אמותיה, ארבע בתוך

העמידה  ולא הישיבה, אלא אסרו ולא תפילה, של אמות ד'
שם). לברכות, יונה (רבינו

.ÊÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL d·b ÌB˜Óa „ÓÚÈ ‡Ï¯˙B …«¬…¿»»…«¿»¿»ƒ≈
Ïlt˙ÈÂ44,ÏÒÙÒ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿«≈¿…««≈ƒ»¿…««≈«¿»

‡qÎ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ45Ba LÈ Ì‡ - d·b ÔÈa ‰È‰ . ¿…««≈ƒ≈»»ƒ¿»»…«ƒ∆
,˙Èa‰ ¯eÚL ‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆ƒ««ƒ
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓe ‰iÏÚk ‡e‰ È¯‰¬≈«¬ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»»
Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ˙BvÁÓ ÛwÓÀ»¿ƒƒ»»««ƒ∆≈
,Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯) ‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««À»¿ƒ¿«≈

BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ È¯‰L ,¯k B‰·b ÔÈ‡L ÈtÓ46. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»∆¬≈»«¿¿«¿

לפני 44) גבהות שאין "לפי ב') עמוד י' דף (ברכות
הרי  טפחים, שלושה גבוה המקום אין אם אבל המקום";

ומותר. הקרקע כגוף נידון מגובה 45)הוא פחותים אפילו
עליהם, עומד כשהוא להתפלל אסור - טפחים שלושה
על  לעבוד לו אסור המקדש בעבודת שהרי חציצה; משום
(פרישה  היא עבודה במקום ותפילה - חציצה משום כלי גבי
צ"ח). סימן (שם, בטור מבואר וכן צ). סימן חיים לאורח
(מסכת  מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו

ט"ו). הלכה י"ד, פרק כרשות 46)סופרים נידון זה והרי
לעמוד  ציבור לשליח מותר זה ומטעם לעצמה. נפרדת
שהיא  פי על אף הכנסת, שבבית הבימה על ולהתפלל

חלוקה  רשות והיא הואיל טפחים, משלושה יותר גבוהה
עוז"). ("מגדל לעצמה

.Á‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÔÈn‡‰47B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a »À»ƒ∆»ƒ¿»»¿…»ƒ»
Ca„p‰ L‡¯a48‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,Ï˙k‰ L‡¯a B‡ ¿…«ƒ¿»¿…«…∆¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÔÈÏÏt˙Óe ‰hÓÏ ÔÈ„¯BÈ -49Ì‡Â .ÔzÎ‡ÏÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
ÔÈÏÏt˙Ó - ‰‡z‰ L‡¯a B‡ ˙Èf‰ L‡¯a eÈ‰»¿…««ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔÁ¯hL ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa50t˙Ó Ô‰ ‰Óe .‰a¯Ó?ÔÈÏÏ ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿À∆«≈ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡51LÏL ÔÈÏÏt˙Ó - ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»
˙BÎ¯a ¯NÚŒ‰ÚLz ÏL ˙BlÙz52Ô¯ÎNa ÔÈNBÚ eÈ‰ . ¿ƒ∆ƒ¿»»»¿»»ƒƒ¿»»

'eÈ·‰' ÔÈÏÏt˙Ó -53ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e . ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈≈»≈»≈¿ƒ
‰·z‰ ÈÙÏ54Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â55. ƒ¿≈«≈»¿≈¿ƒ∆«≈∆

עבודה.47) נותן במלאכת אלא עצמן, במלאכת לא
נדבכין 48) ד): ו, (עזרא בתנ"ך ונזכרת החומה בניין שורת

יונתן: תירגם טו) ב, (חגי אבן על אבן וכן גלל. אבן די
(ברכות  המשנה בפירוש ורבינו (הערוך). נדבך" על "נדבך
להציב  בעפר הקירות בוני "מנהג יאמר: ד) משנה ב, פרק
עץ  בכלי אותם וירקעו באמצע העפר ומשליכים לוחות, שני
הלוחות  מסירים כך ואחר ויקשר, הקיר תבנית יאחז עד יד
ליציקת  כיום הבונים שעושים (כמו בנו אשר הבניין מן ההם
ויכונן  יבנה בם אשר השניים מאלו האחד והלוח מלט).
על  המלה פירוש וזה "נדבך", אותו: קוראים הקיר

בעמדם 49)אמיתתה". בתפילתם לכוון להם אפשר אי כי
א). עמוד ט"ז דף (ברכות יפלו שמא הפחד מפני למעלה,

האילנות 50) שאלה מפני ה). הלכה ב, פרק שם (ירושלמי
בעלייתם  טורח ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי
יבטלו  ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך ובירידתם,

שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל שהיו 51)ממלאכת
עבודתם. בשכר מזונות רק אנו 52)מקבלים אין כי

מועט  ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים
שם). ג).53)(ברכות, הלכה ב, (פרק לעיל אין 54)ראה

אין  כלומר: התיבה, לפני (חזן) ציבור שליח מעמידים
מדי. יותר מלאכה ביטול בזה שיש מפני בציבור, מתפללים

(שם).55) כהנים לברכת

.ËB˙lÙ˙a BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï ?„ˆÈk ÏBw‰ ˙ÈÂL‰«¿»««≈«…«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
BaÏa Ïlt˙È ‡ÏÂ56ÂÈ˙ÙNa ÌÈ¯·c‰ CzÁÓ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈¿ƒ∆»¿«≈«¿»ƒƒ¿»»

LÁÏa ÂÈÊ‡Ï ÚÈÓLÓe57BÏB˜ ÚÈÓLÈ ‡ÏÂ .58Œ‡l‡ , «¿ƒ«¿»¿»¿««¿…«¿ƒ«∆»
„Ú BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L B‡ ,‰ÏBÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆∆≈»¿«≈∆ƒ«
‡‰È ‡lL „·Ï·e ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏB˜ ÚÈÓLiL∆«¿ƒ«¬≈∆À»ƒ¿«∆…¿≈

BÏBwÓ ÔzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,¯eaˆa59. ¿ƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿»ƒ

דיבור.56) וחיתוך שפתיים הנעת דף 57)בלי (ברכות
פרק  (שמואלֿא אלקנה אשת בחנה שנאמר א) עמוד ל"א
שיחתוך  למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק יג): פסוק א,

לא וקולה להגביה בשפתיו; שאסור מכאן - (שם) יישמע
"מפני  ב): עמוד ל"ב דף (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו
עוברי  את לבייש שלא כדי בלחש? תפילה תיקנו מה
שבידם). עבירות על בתפילתם (המתוודים עבירה"

קולו 58) "המשמיע ב): עמוד כ"ד דף (ברכות חז"ל אמרו
הקדושֿברוךֿ אין (כאילו אמונה מקטני זה הרי - בתפילתו
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רם  (בקול בתפילתו קולו המגביה לחש); תפילת שומע הוא
יח, (מלכיםֿא בהם שנאמר השקר" מנביאי זה הרי - יותר)

גדול. בקול ויקראו והמנהג 59)כח): שם) (ברכות
עורר  הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות קול להשמיע
וה"בית  זה. על תגר שקראו ויש הפוסקים, בין רב תימהון
הואיל  ואומר: עליו ממליץ ק"א) סימן חיים (אורח יוסף"
ימי  האלה שהימים וגם אלו; בברכות רגילים אנו ואין
לחוש  ואין יותר. לכוון כדי קולנו משמיעים אנו הם, תשובה
נותנים  התפילה להם שחביבה מתוך כי הציבור, לטירדת
בידם  מצויים וגם הקול. שמיעת למרות יטעו ולא דעתם,

יתבלבלו. ולא מחזורים

.ÈÏÎa ˙BÚÈ¯k LÓÁ Ú¯Bk Ïlt˙n‰ ?„ˆÈk ‰ÚÈ¯k¿ƒ»≈««ƒ¿«≈≈«»≈¿ƒ¿»
ÛBq·e ‰lÁza ,‰BL‡¯ ‰Î¯·a :‰lÙ˙e ‰lÙz60; ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»«¿ƒ»«

- ‰lÙz‰ ¯ÓBbLÎe ;ÛBq·e ‰lÁza - '‰È„B‰'·e«»»«¿ƒ»«¿∆≈«¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÒBÙe Ú¯Bk61‡e‰LÎe . ≈«≈«»¿ƒ«¬»¿∆

Ú¯Bk62CkŒ¯Á‡Â ,BÓˆÚ Ï‡ÓNÓ ÌBÏL Ô˙B - ≈«≈»ƒ¿…«¿¿««»
BÓˆÚ ÔÈÓÈÓ63.‰ÚÈ¯k‰ ÔÓ BL‡¯ dÈa‚Ó CkŒ¯Á‡Â , ƒƒ«¿¿««»«¿ƒ«…ƒ«¿ƒ»

'Ce¯·'a Ú¯Bk - ˙BÚÈ¯k‰ Úa¯‡a Ú¯Bk ‡e‰LÎe64; ¿∆≈«¿«¿««¿ƒ≈«¿»
'ÌM'a Û˜BÊ ,Û˜BÊ ‡e‰LÎe65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈≈«≈«∆¿»ƒ¬ƒ

‰Î¯a Ïk ˙lÁ˙a Ú¯Bk ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰a¿∆¿¬»…≈»≈«ƒ¿ƒ«»¿»»
,‰BL‡¯a ‰ÁML ÔÂÈk - CÏn‰Â .‰Î¯a Ïk ÛBÒ·e¿»¿»»¿«∆∆≈»∆»»»ƒ»

B˙lÙz Ïk ¯ÓBbL „Ú BL‡¯ dÈa‚Ó BÈ‡66. ≈«¿ƒ«…«∆≈»¿ƒ»

א).60) עמוד ל "ד דף ב)61)(ברכות עמוד נ"ג דף (יומא
מרבו. הנפטר יד 62)כתלמיד בכתב וכן שונצינו בנוסח

וכו'". שלום ונותן כורע "כשהוא מבואר 63)התימנים:
י"א). (הלכה אתה".64)בסמוך "ברוך אומר: כשהוא

ה'65) שנאמר: א), עמוד י"ב דף (ברכות ה' אומר: כשהוא
ח). פסוק קמ"ו, פרק (תהילים כפופים (ברכות 66)זוקף

ולהשפיל  להכניע צריך ביותר גדול שהוא מה "כל לד:)
שם). רש"י, (לשון עצמו"

.‡ÈÈtÓ ?‰lÁz BÏ‡ÓNÏ ÌBÏL Ô˙B ‰nÏÂ¿»»≈»ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿≈
‡e‰Lk - ¯ÓBÏk ;ÂÈt „‚kL ÔÈÓÈ ‡e‰ BÏ‡ÓNL∆¿…»ƒ∆¿∆∆»»¿«¿∆

ÔÈÓÈÏ ÌBÏL Ô˙B ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ67,CÏn‰ ≈ƒ¿≈«∆∆≈»ƒƒ«∆∆
ÔÓ ¯ËtiL ,eÚ·˜Â ;CÏn‰ Ï‡ÓNÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿…«∆∆¿»¿∆ƒ»≈ƒ

Ùz‰CÏn‰ ÈÙlÓ ÔÈ¯ËÙpL BÓk ‰l68. «¿ƒ»¿∆ƒ¿»ƒƒƒ¿≈«∆∆

הוא 67) וכן נג:), יומא (ראה יותר חשובה היא שהימין
למו. דת אש מימינו ב): לג, (דברים שנותנים 68)אומר

כאילו  עצמו רואה המתפלל וגם ממנו. כשנפטרים שלום לו
ח): פסוק ט"ז פרק (תהילים שנאמר פניו, ממול שכינה
שם). וברש"י ב עמוד נ"ג דף (יומא תמיד לנגדי ה' שיויתי

.·È„Ú Ô‰a Ú¯ÎÈL CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÚÈ¯k‰ Ïk»«¿ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«»∆«
e˜wt˙iL69BÓˆÚ ‰NÚÈÂ ,‰¯„MaL ˙BÈÏÁ Ïk ∆ƒ¿«¿»À¿∆«ƒ¿»¿«¬∆«¿

˙L˜k70Ú¯BÎk ‰‡¯Â ,BÓˆÚ ¯ÚˆÂ ËÚÓ ‰ÁL Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»»¿«¿ƒ≈«¿¿ƒ¿∆¿≈«
BÁk ÏÎa71LLBÁ BÈ‡ -72. ¿»…≈≈

(רש"י 69) חוליותיו שבפרקי הקשרים הם הפקקים, שיראו
הפקק  מן "ובגפנים מלשון ב). עמוד כ"ח דף ברכות

ב). עמוד פ' דף בתרא (בבא להעיר 70)ולמעלה" וכדאי
איסר  שיראה "עד אלא "כקשת", נזכר לא שם, שבתלמוד
האדר"ת  הרב ואמר ביאור. שם ברש"י וראה ליבו". כנגד
שיראה  עד שם: בתלמוד רבינו נוסחת הייתה דעתו שלפי
ואז  כקשת" עצמו "שיעשה כתב: כן ועל ליבו, כנגד יתר

הקשת. גבי על המתוח כיתר ליבו נגד כלומר:71)יראה
חולה. או זקן כגון: בה, ומצטער עליו קשה שהכריעה

בראשו 72) שנענע "כיוון כאמרם: חובתו, ידי יצא כבר כי
שם). (ברכות, צריך" אינו שוב -

.‚È‰ÚÈ¯kÓ BL‡¯ dÈa‚nL ¯Á‡ ?„ˆÈk ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»≈«««∆«¿ƒ«…ƒ¿ƒ»
ÂÈt ÏÚ ÏÙBÂ ,ı¯‡Ï ·LÈ ,˙ÈLÈÓÁ73‰ˆ¯‡ ¬ƒƒ≈≈»»∆¿≈«»»«¿»

‰ˆ¯iL ÌÈeÁz‰ ÏÎa ÔpÁ˙Óe74‰¯eÓ‡‰ ‰ÚÈ¯k . ƒ¿«≈¿»««¬ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¬»
ÌÈk¯a ÏÚ - ÌB˜Ó ÏÎa75ÌÈt‡ ÏÚ - ‰„È˜ ;76; ¿»»«ƒ¿«ƒƒ»«««ƒ

‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMt ‰Ê - ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ«∆ƒ¿»
‰ˆ¯‡ ÂÈt ÏÚ ÏËeÓ77. »«»»»¿»

וגו'73) ה' לפני ואתנפל בו: שנאמר משה, שעשה כמו
ארצה  פניו על ויפול ביהושע: מצינו וכן כה); ט, (דברים
כ"ב  דף (מגילה בתלמוד מצינו וכן ו); ז, פרק (יהושע וגו'
נפל  הציבור וכל הכנסת... לבית לבבל הגיע "רב ב): עמוד
סדרים: בשלושה תפילתו שיסדר כדי והטעם: פניו", על
ואחר  שמע, וקריאת דזמרה בפסוקי מיושב מתפלל תחילה
מתפלל  כך ואחר מעומד, עשרה" "שמונה מתפלל כך
בהר  ואשב בו: שכתוב רבינו משה תפילת כסדר - בנפילה
י  פרק (שם בהר עמדתי ואנוכי ט); פסוק ט פרק (דברים
אורח  טור יח) פסוק ט פרק (שם ה', לפני ואתנפל י); פסוק

קל"א). (סימן ה"טור"74)חיים בימי ואפילו רבינו בימי
לתפילת  קבועה נוסחה הייתה לא עוד שם) טור (ראה

התחנן אחד וכל בנוסח ÂÂˆ¯Î"תחנון" קבעוה כך ואחר .
וחנו  "רחום כיום: אותו אומרים שאנו חטא ידוע לפניך"ן תי

על 75)וכו'. מכרוע שנאמר: ב), עמוד לד דף (ברכות
כריעה  שלשון הרי - נ"ד) פסוק ח, פרק (מלכיםֿא ברכיו

ברכיים. כריעת על מטה 76)נופלת אלא אינו הפנים, על
(מלכיםֿא  שנאמר ברכיו. על כורע ואינו הארץ כלפי פנים

ארץ. אפיים שבע בת ותיקוד ל"א): פסוק א כמו 77)פרק
ואמך  אני נבוא הבוא י): פסוק לז, פרק (בראשית שנאמר

ארצה). שטוח כולו (משמע ארצה לך להשתחוות ואחיך

.„ÈÈÓ LÈ - ‰lÙz ¯Á‡ ÌÈt ˙ÏÈÙ ‰NBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿ƒ«»ƒ««¿ƒ»≈ƒ
.‰ÈÂÁzL‰ ‰NBÚ ‡e‰L ÈÓ LÈÂ ,‰„È˜ ‰NBÚ ‡e‰L∆∆ƒ»¿≈ƒ∆∆ƒ¿«¬»»

ÌÈ·‡‰ ÏÚ ‰ÈÂÁzL‰ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡Â78‡l‡ , ¿»«¬ƒ¿«¬»»«»¬»ƒ∆»
Lc˜na79ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,80. «ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,ÂÈt ÏÚ ÏtÏ È‡M¯ ·eLÁ Ì„‡ ÔÈ‡Â¿≈»»»««ƒ…«»»∆»ƒ≈
ÚLB‰Èk ˜Ècˆ ‡e‰L BÓˆÚa Ú„BÈ ‡e‰81‰hÓ Ï·‡ . ≈«¿«¿∆«ƒƒÀ«¬»«∆
Ú˜¯wa Ô˙B‡ L·BÎ BÈ‡Â ,ËÚÓ ÂÈÙ82Ì„‡Ï ¯zÓe . »»¿«¿≈≈»««¿«À»¿»»

¯Á‡ ÌB˜Óa ÂÈt ÏÚ ÏtÏÂ ‰Ê ÌB˜Óa Ïlt˙‰Ï83. ¿ƒ¿«≈¿»∆¿ƒ…«»»¿»«≈

לא 78) משכית ואבן א): פסוק כ"ו פרק (ויקרא שנאמר
להשתחוות  שאסור מכאן - עליה להשתחוות בארצכם תתנו

ב). עמוד כ"ב דף (מגילה אבנים של רצפה (שם)79)על
אבל  משתחווה, אתה אי (בגבולין) - "בארצכם" שנאמר:

המקדש". בית של אבנים על משתחווה ו 80)אתה (פרק
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ז). בזכות 81)הלכה בתפילתו שייענה הוא שמובטח
ויאמר  י): פסוק ז, פרק (יהושע בו שנאמר כיהושע, מעשיו
שאם  פניך. על נופל אתה זה למה לך, קום יהושע: אל ה'
ויחרפוהו  ייענה לא שמא - ייפול לא בצידקתו מובטח אינו
הלכה  ב, פרק (תענית ובירושלמי ב). עמוד י"ד דף (תענית
היא  שבושה הציבור, עם כשמתפלל אלא זה שאין אמרו: ו)
בינו  אבל להיענות, ראוי שאינו אחריו יהרהר שהקהל לו

מותר. - עצמו כיום 82)לבין עושים שאנו כמו אלא
ב). עמוד ל"ד דף כ"ב 83)(ברכות (דף במגילה מקורו

להתחנן  פניו על נפל שלא רב על שם שמסופר ב), עמוד
שם  ואמרו נפל, הכנסת שבבית הקהל וכל "תחנון" תפילת
ואסור  אבנים של ריצפה הייתה שבמקומו מפני הטעם:
למקום  לילך לו היה שם: הגמרא ושואלת עליה, להשתחוות
הרי  וכו' וכו' עימהם? פניו על וייפול עומד שהציבור
אחר  במקום פניו על וליפול אחד במקום להתפלל שאפשר

משנה). (לחם

.ÂËËeLt ‚‰Ó84ÌÈt‡ ˙ÏÈÙ ÔÈ‡L ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«««ƒ
ŒÈL‡¯· ‡ÏÂ ‰M‰ŒL‡¯· ‡ÏÂ ,ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aMa««»«¬ƒ¿…¿…«»»¿…¿»≈
È·¯Ú ÏL ‰ÁÓ· ‡ÏÂ ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ«¬À»¿ƒ¿…¿ƒ¿»∆«¿≈

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL85˙È·¯Ú· ‡ÏÂ ,86.ÌBÈ ÏÎaL «»¿»ƒƒ¿…¿«¿ƒ∆¿»
ŒÌBÈ·e .˙È·¯Úa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙBpL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ«¿≈∆¿«¿ƒ¿
‰lÙz ÏÎa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙB „·Ïa ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿»¿ƒ«¿≈∆¿»¿ƒ»

‰lÙ˙e87.˙ÈÚ˙Â ‰Lw·e ‰pÁz ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»«»»¿«¬ƒ

ישראל.84) בכל ומועד,85)שנתקבל חג ימי אלה כל כי
בתחנונים. בהם מרבים רומזת 86)ואין אפיים נפילת כי

לפי  בלילה השוררים קשים לדינים סמל שהיא לילה, למידת
שהיא  בלילה קשים דינים לעורר ראוי ואין הקבלה, תורת
"ספר  בשם קל"א סימן יוסף (בית דין אומרת כולה
הוסיפו  קל"א) (סימן חיים אורח ערוך ובשולחן צרורות").
ועוד, חתן ובבית האבל, בבית "תחנון" אומרים שאין עוד

שם. בשום 87)ראה פנינו על נופלים אנו שאין ומנהגנו:
כשאומר: ציבור, השליח בחזרת מוסף מתפילת חוץ תפילה,

רוקח). (מעשה וכו' והעם והכהנים

ה'תש"פ  אלול כ"ו שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בו 1) מתפלל שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי העובר

המלאכות  התפילה, קודם לטעום מותר אם יתנהג; איך
הפטורים  הם מי התפילה; זמן לפני לעשות שאסור

מתפילה.

.‡È¯BÁ‡ ¯·ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡2‰ÚLa ˙Òk‰Œ˙È· »¿»»«¬…¬≈≈«¿∆∆¿»»
ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰L3‡NB ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ∆«ƒƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈»»≈

ÈB‡NÓ4ÈLa ÌÈÁ˙Ù ÈL ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰L B‡ , «∆»»¿≈«¿∆∆¿≈¿»ƒƒ¿≈
Á˙tÓ ÒkÈÂ CÏÈ ‡nL ,¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L ;˙BÁe¯∆»∆≈∆»≈≈¿ƒ»≈ƒ∆«
¯Ó‡È ,˙BiÒÎŒÈz· ÈL ¯ÈÚ· ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡‰»«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈»≈¿≈ƒ…«
LÈ Ì‡Â .Ba ÏÈ‚¯‰ ˙Òk‰Œ˙È·Ï CÏÈ ‡nL :‰‡B¯‰»∆∆»≈≈¿≈«¿∆∆»»ƒ¿ƒ∆
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ ,BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ¿ƒƒ¿…À»«¬…¿««ƒ∆≈

‡e‰L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ÔÈlÙz‰L ;el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL»∆»ƒ»≈∆«¿ƒƒƒƒ»»∆
‰lÙ˙ ÈÏh·nÓ BÈ‡Â ˙BˆÓ ¯Á‡ Û„B¯5. ≈««ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈¿ƒ»

הפתח.2) שבו הצד שכיון 3)באותו ע"א, סא ברכות
(רש"י). הכנסת בית ומבזה עול כפורק נראה נכנס, שאינו

מלהכניס.4) נמנע משאו שמפני ניכר אז שם.5)כי

.·‡ CÈ¯‡È ‡Ï ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙n‰¯˙BÈ B˙lÙz ˙ «ƒ¿«≈ƒ«ƒ…«¬ƒ∆¿ƒ»≈
B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ï·‡ ;È‡cÓ6Ì‡Â . ƒ«¬»≈¿≈«¿»¿¿»¿ƒ

B˙lÙz ¯Á‡ ¯ÓBÏ ‡a7ŒÌBÈ ÈecÂ ¯„Òk elÙ‡ »«««¿ƒ»¬ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ¯etk‰8‰Î¯a ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÓB‡ - «ƒƒ≈¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿»»

ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e9ÛÈÒBÓ - ‰Î¯a‰10. ¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»»ƒ

כשהיה 6) עקיבא: רבי של מנהגו היה "כך לא.: ברכות
הציבור; טורח מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל
זו  בזוית מניחו אדם עצמו, לבין בינו מתפלל וכשהיה
והשתחוויות". כריעות מפני - אחרת בזוית ומוצאו

"שמונהֿעשרה".7) תפילת גמר ארוך 8)אחרי שהוא
(שם). ע"א.10)מענין.9)מאד ח, ע"ז

.‚˙k¯·a ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ Lw·Ó ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»∆¿«≈»»«¬ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏBÁ11BBLÏ ˙eÁˆ ÈÙk12- ‰Ò¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ . ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿«¿»»

ÌÈM‰ ˙k¯·a ‰Lw·e ‰pÁz ÛÈÒBÓ13‰Ê C¯c ÏÚÂ , ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ¿««»ƒ¿«∆∆∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa14ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ï‡LÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»««≈∆¿ƒ»»ƒ¿…»¿»»
'‰lÙz ÚÓBL'a15‡Ï ,Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ï‡BL - ¿≈«¿ƒ»≈¬»…ƒ¿«…

˙BB¯Á‡ LÏL· ‡ÏÂ ˙BBL‡¯ LÏL·16. ¿»ƒ¿…¿»«¬

"רפאנו".11) ברכת ויכלתו.12)היא ידיעתו לפי
השנה 13) בתבואת המדברת עלינו" "ברך ברכת היא

ח.). (עבודהֿזרה שוכח 14)וביבולה היה אם כגון:
- הוא תשובה בעל אם הדעת"; ב"חונן מאריך - תלמודו

שם). (רש"י, ב"השיבנו" כל 15)מאריך כוללת שהיא
(שם). לעבד 16)הבקשות דומה - "ראשונות לד.: ברכות

אמ  רבו; לפני שבח שמבקש שמסדר לעבד דומה - צעיות
פ  שקבל לעבד דומה - אחרונות מרבו; מרבו",פרס רס

לעיל  וראה קיב). סימן או"ח ('טור' לו והולך שמשבחו
אבל  בהן, שואלים אין יחיד" "צרכי ודוקא ה"ד). (פ"א,
האחרונות, שלש כל תוכן שהרי שואלים, רבים" "צרכי
"יעלה  אומרים: אנו זה ומטעם הוא, רבים צרכי בקשת
רבו, שבח בהן שמסדר בראשונות, וכן "בעבודה". ויבוא"
שרבים  לרב וכבוד שבח שזה רבים" "צרכי לשאול יכול
"מי  לחיים", "זכרנו בהן: אומרים אנו ולפיכך לו. צריכים
לומר  מותר וכן תשובה. ימי בעשרת - הרחמים" אב כמוך
בהן  אומרים אנו ולפיכך היום, וכבוד שבח דברי שאר בהן
דברי  עלֿפי מיימוניות" ("הגהות פיוט דברי "קרובץ",

ועוד). הגאונים

.„ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡17‰NÚiL B‡ »¿»»∆ƒ¿«¿∆«¬∆
Î‡ÏÓ‰18Ïlt˙iL „Ú ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó , ¿»»≈««∆«¬∆«««««∆ƒ¿«≈

Ï‡LÏ B¯·Á Á˙ÙÏ ÌÈkLÈ ‡Ï ÔÎÂ .˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿≈…«¿ƒ¿∆«¬≈ƒ¿…
˙È¯ÁL ˙lÙz Ïlt˙iL Ì„˜ BÓBÏLa19‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈¿ƒ««¬ƒ¿…≈≈

ÌÚBË Ï·‡ ;Ïlt˙iL Ì„˜ C¯c·20‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ «∆∆…∆∆ƒ¿«≈¬»≈¿∆¿»»
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ז). בזכות 81)הלכה בתפילתו שייענה הוא שמובטח
ויאמר  י): פסוק ז, פרק (יהושע בו שנאמר כיהושע, מעשיו
שאם  פניך. על נופל אתה זה למה לך, קום יהושע: אל ה'
ויחרפוהו  ייענה לא שמא - ייפול לא בצידקתו מובטח אינו
הלכה  ב, פרק (תענית ובירושלמי ב). עמוד י"ד דף (תענית
היא  שבושה הציבור, עם כשמתפלל אלא זה שאין אמרו: ו)
בינו  אבל להיענות, ראוי שאינו אחריו יהרהר שהקהל לו

מותר. - עצמו כיום 82)לבין עושים שאנו כמו אלא
ב). עמוד ל"ד דף כ"ב 83)(ברכות (דף במגילה מקורו

להתחנן  פניו על נפל שלא רב על שם שמסופר ב), עמוד
שם  ואמרו נפל, הכנסת שבבית הקהל וכל "תחנון" תפילת
ואסור  אבנים של ריצפה הייתה שבמקומו מפני הטעם:
למקום  לילך לו היה שם: הגמרא ושואלת עליה, להשתחוות
הרי  וכו' וכו' עימהם? פניו על וייפול עומד שהציבור
אחר  במקום פניו על וליפול אחד במקום להתפלל שאפשר

משנה). (לחם

.ÂËËeLt ‚‰Ó84ÌÈt‡ ˙ÏÈÙ ÔÈ‡L ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«««ƒ
ŒÈL‡¯· ‡ÏÂ ‰M‰ŒL‡¯· ‡ÏÂ ,ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aMa««»«¬ƒ¿…¿…«»»¿…¿»≈
È·¯Ú ÏL ‰ÁÓ· ‡ÏÂ ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ«¬À»¿ƒ¿…¿ƒ¿»∆«¿≈

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL85˙È·¯Ú· ‡ÏÂ ,86.ÌBÈ ÏÎaL «»¿»ƒƒ¿…¿«¿ƒ∆¿»
ŒÌBÈ·e .˙È·¯Úa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙBpL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ«¿≈∆¿«¿ƒ¿
‰lÙz ÏÎa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙB „·Ïa ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿»¿ƒ«¿≈∆¿»¿ƒ»

‰lÙ˙e87.˙ÈÚ˙Â ‰Lw·e ‰pÁz ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»«»»¿«¬ƒ

ישראל.84) בכל ומועד,85)שנתקבל חג ימי אלה כל כי
בתחנונים. בהם מרבים רומזת 86)ואין אפיים נפילת כי

לפי  בלילה השוררים קשים לדינים סמל שהיא לילה, למידת
שהיא  בלילה קשים דינים לעורר ראוי ואין הקבלה, תורת
"ספר  בשם קל"א סימן יוסף (בית דין אומרת כולה
הוסיפו  קל"א) (סימן חיים אורח ערוך ובשולחן צרורות").
ועוד, חתן ובבית האבל, בבית "תחנון" אומרים שאין עוד

שם. בשום 87)ראה פנינו על נופלים אנו שאין ומנהגנו:
כשאומר: ציבור, השליח בחזרת מוסף מתפילת חוץ תפילה,

רוקח). (מעשה וכו' והעם והכהנים

ה'תש"פ  אלול כ"ו שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בו 1) מתפלל שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי העובר

המלאכות  התפילה, קודם לטעום מותר אם יתנהג; איך
הפטורים  הם מי התפילה; זמן לפני לעשות שאסור

מתפילה.

.‡È¯BÁ‡ ¯·ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡2‰ÚLa ˙Òk‰Œ˙È· »¿»»«¬…¬≈≈«¿∆∆¿»»
ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰L3‡NB ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ∆«ƒƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈»»≈

ÈB‡NÓ4ÈLa ÌÈÁ˙Ù ÈL ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰L B‡ , «∆»»¿≈«¿∆∆¿≈¿»ƒƒ¿≈
Á˙tÓ ÒkÈÂ CÏÈ ‡nL ,¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L ;˙BÁe¯∆»∆≈∆»≈≈¿ƒ»≈ƒ∆«
¯Ó‡È ,˙BiÒÎŒÈz· ÈL ¯ÈÚ· ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡‰»«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈»≈¿≈ƒ…«
LÈ Ì‡Â .Ba ÏÈ‚¯‰ ˙Òk‰Œ˙È·Ï CÏÈ ‡nL :‰‡B¯‰»∆∆»≈≈¿≈«¿∆∆»»ƒ¿ƒ∆
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ ,BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ¿ƒƒ¿…À»«¬…¿««ƒ∆≈

‡e‰L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ÔÈlÙz‰L ;el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL»∆»ƒ»≈∆«¿ƒƒƒƒ»»∆
‰lÙ˙ ÈÏh·nÓ BÈ‡Â ˙BˆÓ ¯Á‡ Û„B¯5. ≈««ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈¿ƒ»

הפתח.2) שבו הצד שכיון 3)באותו ע"א, סא ברכות
(רש"י). הכנסת בית ומבזה עול כפורק נראה נכנס, שאינו

מלהכניס.4) נמנע משאו שמפני ניכר אז שם.5)כי

.·‡ CÈ¯‡È ‡Ï ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙n‰¯˙BÈ B˙lÙz ˙ «ƒ¿«≈ƒ«ƒ…«¬ƒ∆¿ƒ»≈
B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ï·‡ ;È‡cÓ6Ì‡Â . ƒ«¬»≈¿≈«¿»¿¿»¿ƒ

B˙lÙz ¯Á‡ ¯ÓBÏ ‡a7ŒÌBÈ ÈecÂ ¯„Òk elÙ‡ »«««¿ƒ»¬ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ¯etk‰8‰Î¯a ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÓB‡ - «ƒƒ≈¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿»»

ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e9ÛÈÒBÓ - ‰Î¯a‰10. ¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»»ƒ

כשהיה 6) עקיבא: רבי של מנהגו היה "כך לא.: ברכות
הציבור; טורח מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל
זו  בזוית מניחו אדם עצמו, לבין בינו מתפלל וכשהיה
והשתחוויות". כריעות מפני - אחרת בזוית ומוצאו

"שמונהֿעשרה".7) תפילת גמר ארוך 8)אחרי שהוא
(שם). ע"א.10)מענין.9)מאד ח, ע"ז

.‚˙k¯·a ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ Lw·Ó ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»∆¿«≈»»«¬ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏBÁ11BBLÏ ˙eÁˆ ÈÙk12- ‰Ò¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ . ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿«¿»»

ÌÈM‰ ˙k¯·a ‰Lw·e ‰pÁz ÛÈÒBÓ13‰Ê C¯c ÏÚÂ , ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ¿««»ƒ¿«∆∆∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa14ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ï‡LÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»««≈∆¿ƒ»»ƒ¿…»¿»»
'‰lÙz ÚÓBL'a15‡Ï ,Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ï‡BL - ¿≈«¿ƒ»≈¬»…ƒ¿«…

˙BB¯Á‡ LÏL· ‡ÏÂ ˙BBL‡¯ LÏL·16. ¿»ƒ¿…¿»«¬

"רפאנו".11) ברכת ויכלתו.12)היא ידיעתו לפי
השנה 13) בתבואת המדברת עלינו" "ברך ברכת היא

ח.). (עבודהֿזרה שוכח 14)וביבולה היה אם כגון:
- הוא תשובה בעל אם הדעת"; ב"חונן מאריך - תלמודו

שם). (רש"י, ב"השיבנו" כל 15)מאריך כוללת שהיא
(שם). לעבד 16)הבקשות דומה - "ראשונות לד.: ברכות

אמ  רבו; לפני שבח שמבקש שמסדר לעבד דומה - צעיות
פ  שקבל לעבד דומה - אחרונות מרבו; מרבו",פרס רס

לעיל  וראה קיב). סימן או"ח ('טור' לו והולך שמשבחו
אבל  בהן, שואלים אין יחיד" "צרכי ודוקא ה"ד). (פ"א,
האחרונות, שלש כל תוכן שהרי שואלים, רבים" "צרכי
"יעלה  אומרים: אנו זה ומטעם הוא, רבים צרכי בקשת
רבו, שבח בהן שמסדר בראשונות, וכן "בעבודה". ויבוא"
שרבים  לרב וכבוד שבח שזה רבים" "צרכי לשאול יכול
"מי  לחיים", "זכרנו בהן: אומרים אנו ולפיכך לו. צריכים
לומר  מותר וכן תשובה. ימי בעשרת - הרחמים" אב כמוך
בהן  אומרים אנו ולפיכך היום, וכבוד שבח דברי שאר בהן
דברי  עלֿפי מיימוניות" ("הגהות פיוט דברי "קרובץ",

ועוד). הגאונים

.„ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡17‰NÚiL B‡ »¿»»∆ƒ¿«¿∆«¬∆
Î‡ÏÓ‰18Ïlt˙iL „Ú ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó , ¿»»≈««∆«¬∆«««««∆ƒ¿«≈

Ï‡LÏ B¯·Á Á˙ÙÏ ÌÈkLÈ ‡Ï ÔÎÂ .˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿≈…«¿ƒ¿∆«¬≈ƒ¿…
˙È¯ÁL ˙lÙz Ïlt˙iL Ì„˜ BÓBÏLa19‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈¿ƒ««¬ƒ¿…≈≈

ÌÚBË Ï·‡ ;Ïlt˙iL Ì„˜ C¯c·20‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ «∆∆…∆∆ƒ¿«≈¬»≈¿∆¿»»
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‰ÁÓ Ì„˜Â ÛÒeÓ Ïlt˙iL Ì„˜21BÈ‡ Ï·‡ ; …∆∆ƒ¿«≈»¿…∆ƒ¿»¬»≈
„ÚBÒ22‰ÁÓÏ CeÓÒ23. ≈»¿ƒ¿»

עליו 17) שיתפלל, קודם ושותה האוכל "כל ע"ב: י, ברכות
ט), יד, (מלכיםֿא גוך אחרי השלכת ואותי אומר: הכתוב
לאחר  הוא: ברוך הקדוש אמר "גאיך", אלא - גוך תקרא אל
(דברים  ככתוב גאוה, לידי גורמת (שהאכילה זה שנתגאה
עליו  קיבל וגו') לבבך ורם ושבעת... תאכל פן יבֿיד): ח,
אין  כי התפילה. לפני מים לשתות ומותר שמים". מלכות
חדש' ה'פרי התיר וכן (כסףֿמשנה). גאות משום בשתייתם
דעתו  לכוין שיוכל כדי קפה, לשתות פ"ט) סימן (או"ח
מתיישבת  הדעת שאין המזרח בארצות וביחוד ולהתפלל,

הדברים ורק קפה; אסורים.‰ÌÈ¯Î˘Óבלי ברכות 18)הם
לדרך  וישם יהלך, לפניו צדק יד): פה, (תהלים שנאמר יד.:
לברואו, אותו המצדיקה התפילה קודם יתפלל - פעמיו

לחפציו. יפנה כב):19)ואחרֿכך ב, (ישעיה שנאמר שם.
לכם  כשיש האדם, בכבוד תתעסקו (אל האדם מן לכם חדלו
הוא? נחשב במה כי - באפו נשמה אשר ה') בכבוד לעסוק
כבודו  שהקדמת לאלוה ולא (האדם) לזה חשבתו במה

שואל. - בדרך כשמצאו אבל ה'? אכילת 20)לכבוד כגון
הלב, את לסעוד כדי בו שיש מועטת, פת אפילו או פירות,

ג). סעיף רפ"ו, (סימן בשו"ע כח,21)כמבואר ברכות
קבועה.22)ע"ב. למנחה 23)סעודה  קודם  שעה חצי

שם). ובר"ן ט: (שבת

.‰‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊ ÚÈb‰L ÔÂÈk24ÒkÈ ‡Ï , ≈»∆ƒƒ«¿«ƒ¿»¿»…ƒ»≈
ÚÈf‰Ï elÙ‡ ,ıÁ¯ÓÏ25ÛlÚ˙È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ,26 «∆¿»¬ƒ¿«ƒ««∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿«≈

,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ elÙ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿…∆¡…¬ƒ¬ƒ«¬«
‰ÏÈÎ‡a CLnÈ ‡nL27,ÔÈcŒ¯Ó‚a elÙ‡ ,Ôe„Ï ‡ÏÂ . ∆»ƒ»≈»¬ƒ»¿…»¬ƒƒ¿«ƒ

¯˙qÈ ‡nL28ÔÎÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ ,CLnÈÂ ÔÈc‰ ∆»ƒ»≈«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿≈
ËBÈ„‰ ˙¯tÒz elÙ‡ ,¯tÒÏ ¯tq‰ ÈÙÏ ·LÈ ‡Ï29, …≈≈ƒ¿≈««»ƒ¿…¬ƒƒ¿…∆∆¿

‚ef‰ ¯·MÈ ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú30ÒkÏ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«≈∆»ƒ»≈«¿…ƒ»≈
È˜Ò¯·Ï31‰‡¯È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ‰ÁÓÏ CeÓÒ ¿À¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

zÎ‡ÏÓa „ÒÙ‰.‰lÙz‰ ÔÓ ·kÚ˙ÈÂ ,da ˜qÚ˙ÈÂ B ∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»
el‡Ó ˙Á‡a ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â32,¯ÓBb ‡l‡ ,˜ÈÒÙÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ¿««≈≈…«¿ƒ∆»≈

‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â33. ¿««»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»

ה"ב).24) פ"ג, לעיל (כמבואר וחצי שעות בשש שהוא
ובצוננים.25) בחמים וישתטף שיתרחץ מבלי בלבד,
ט:).26) (שבת הזיעה מרוב התפילה.27)יחלש מן ויבטל
בו 28) יחזור ביתֿדין הדין, בעלי של חדשות טענות עלֿידי

הוא  כאילו מחדש, בדין לעיין ויתחיל הקודמת מהחלטתו
דין. של 29)בהתחלת כתספורת אמנותית שאינה רגילה,

ש"ראשו  רב: זמן ודורשת מיוחדת תספורת שהיא כהןֿגדול
שלא  כלומר: נא.), (נדרים זה" של עיקרו בצד זה שער של
קצת, השערות כל מניח אלא לגמרי, ראשו כל מספר היה
השני  של עיקרו בצד אחד שער של ראשו שיהיה כדי
ה"ו). ה, פרק המקדש כלי הלכות (ראה לו. הסמוך

אחר.30) זוג אחר לחזר ויצטרך המספרים, בית 31)של
עורות. בזמן 32)עיבוד שהוא באיסור כשהתחיל אפילו

הערב 33)מנחה. עד להתפלל שהות עוד לו ויש הואיל

יפסיק  - להתפלל שהות עוד לו כשאין אבל  שם), (שבת,
ויתפלל.

.Â˙¯tÒz ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Ó34˙¯tÚÓ ÁÈpiMÓ ?35ÏL ≈≈»««¿»«ƒ¿…∆ƒ∆«ƒ««¿…∆∆
?ıÁ¯Ó ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÂÈk¯a ÏÚ ÔÈ¯tÒ«»ƒ«ƒ¿»≈≈»««¿»«∆¿»
˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯N·Ï CeÓq‰ „‚a‰ ËLÙiMÓƒ∆ƒ¿…«∆∆«»ƒ¿»≈≈»««¿»«
ÔÈn‡‰L BÓk ,ÂÈÙ˙k ÔÈa „‚a ¯L˜iMÓ ?È˜Ò¯a‰«À¿¿ƒƒ∆ƒ¿…∆∆≈¿≈»¿∆»À»ƒ
Œı¯‡ È·Ï ?‰ÏÈÎ‡ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÔÈNBÚƒ≈≈»««¿»«¬ƒ»ƒ¿≈∆∆

Ï‡¯NÈ36Ï·a È·ÏÂ ,ÂÈ„È ÏhiMÓ -37¯ÈziMÓ - ƒ¿»≈ƒ∆ƒ…»»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«ƒ
eÙhÚ˙iMÓ ?ÔÈc‰ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯B‚Á38 ¬≈≈»««¿»««ƒƒ∆ƒ¿«¿

ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â .e·LÈÂ ÌÈic‰39eÏÈÁ˙iMÓ - ««»ƒ¿≈≈¿ƒ»¿ƒƒ∆«¿ƒ
.ÔÚËÏ ÔÈÈ„ŒÈÏÚa«¬≈ƒƒƒ¿…

מנחה.34) לתפילת מפסיק אינו בה התחיל הוא 35)שאם
השער  יפול שלא המסתפרים, את מכסים שהסּפרים הסדין
"סודר  - מעפורת מפרש: "הערוך" ובעל בגדיהם, על הגזוז
שם  שיפול ברכיו על מניחו וכשמגלח ראשו; שמעטף
מתרגם  לח) כ, (מלכיםֿא עיניו על ּבאפר ויחפש  שערו".

עינוהי. במעפרא וכריך לחגור 36)יונתן: רגילים שאינם
בחוזק. וכן 37)עצמם באזור, עצמם את חוגרים שהיו

אזור  חגורי טו): כג, (יחזקאל הכתוב עליהם מעיד
להתירו. צריכים אוכלים וכשהם בטליתם.38)במתניהם,

השכינה,כ  מאימת בטליתם להתעטף הדיינים של דרכם כן י
דעתם  תהא למען ולכאן, לכאן ראשם להפנות ושלא

י.). שבת רש"י (מלשון עליהם ועסקו 39)מיושבת כבר,
הדין  ממושב מעוטפים והיו זה, אחר זה שונים בדינים

הראשון.

.Ê˙eL¯ ˙È·¯Ú ˙lÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡40‡B·È ‡Ï - ««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿…»
ËÚÓ ÔLÈ‡Â ,ËÚÓ ÏÎ‡ :¯Ó‡ÈÂ BzÎ‡ÏnÓ Ì„‡41, »»ƒ¿«¿¿…«…«¿«¿ƒ«¿«

Ò‡z ‡nL ;Ïlt˙‡ CkŒ¯Á‡Â42‡ˆÓÂ ,‰L B˙B‡ ¿««»∆¿«≈∆»∆¡…≈»¿ƒ¿»
CkŒ¯Á‡Â ,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó ‡l‡ .‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ»≈»««¿»∆»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»

ÔLÈ B‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡43ÒkÏÂ ¯tzÒ‰Ï ¯zÓe . ≈¿∆»≈À»¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈
CeÓÒ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ÈtÓ ,˙È¯ÁLÏ CeÓÒ ıÁ¯nÏ«∆¿»»¿«¬ƒƒ¿≈∆…»¿∆»»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ,‰ÁÓÏ44ÌL ÔÈÒÎ ÌÚ‰ ·¯L , ¿ƒ¿»∆»»«»∆…»»ƒ¿»ƒ»
B· e¯Ê‚ ‡Ï ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ,¯ÁLa Ï·‡ ;ÌBia45. «¬»«««»»∆≈»…»¿

ו).40) הלכה א, (פרק לעיל מעט.41)ראה
ע"ב.43)תתקפהו.42) ד, על45ֿ)רגיל.44)ברכות

החכמים" בו גזרו לא - שכיח שאינו "דבר הידוע: הכלל פי
סג:). (עירובין

.ÁÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«
Ïlt˙Óe ˜ÒBt - ‰lÙz‰46B˙¯B˙ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»»

B˙en‡47˜ÒBÚ ‰È‰Â ,ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ BÈ‡Â À»¿≈∆¿»»¿»¿»»≈
˜ÒBÙ BÈ‡ - B˙lÙz ˙ÚLa ‰¯Bza48˙ÂˆnL , «»ƒ¿«¿ƒ»≈≈∆ƒ¿«

‰lÙz ˙ÂˆnÓ ‰ÏB„b ‰¯BzŒ„eÓÏz49˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ . «¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·„a ˜ÒBÚk ,ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa50. ¿»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ¿≈»

כלֿשכן 46) למלאכתנו, תורתנו מפסיקים אנו אם כי
לתפילה. וחבריו.47)שנפסיק יוחאי בן שמעון רבי כגון

ע"א.48) יא, ה"ג)49)שבת ג, (פרק ת"ת בהל' ורבינו
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כנגד  שקולה שהיא כולן המצוות בכל מצוה לך "אין אומר:
לפיכך  - מעשה לידי מביא שהתלמוד תורה... תלמוד

מקום". בכל למעשה קודם שתורתו 50)התלמוד
פ"ה, ברכות (ירושלמי לתפילה מפסיק ואינו אומנותו,

ה"א).

.Ë˙kÒ ÈtÓ ‡l‡ ,B˙lÙz ˜ÈÒÙÓ Ïlt˙n‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡Â .„·Ïa ˙BLÙ51BÓBÏLa Ï‡BL ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï -52ÍÏÓÏ ‡e‰ ˜ÒBt Ï·‡ ;,ÌÈ·ÎBk „·BÚ …¿ƒ∆¬»≈¿∆∆¿≈»ƒ
„·BÚ CÏÓ ‰‡¯Â ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .ep‚¯‰È ‡nL∆»««¿∆»»≈ƒ¿ƒ»¿»»∆∆≈

Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk53¯v˜È - Bc‚Î ‡a54BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ«»»¿∆¿¿«≈¿ƒ≈
ÏBÎÈ55ÌÈ‡a ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˜ÈÒÙÈ - »«¿ƒ¿≈ƒ»»¿»ƒ¿«¿«ƒ»ƒ

Ô˙B‡a Ôk¯„ ‰È‰Â ,ÂÈÏ‡ eÚÈb‰ Ì‡ - Bc‚k¿∆¿ƒƒƒ≈»¿»»«¿»¿»
˜ÒBt - ÔÈ˙ÈÓÓ Ô‰L ˙BÓB˜n‰56‡Ï Ì‡Â ;Á¯B·e «¿∆≈¿ƒƒ≈≈«¿ƒ…

.˜ÒBÙ BÈ‡ - ˙ÈÓ‰Ï Ôk¯„ ‰È‰»»«¿»¿»ƒ≈≈

לכבדו.51) וחייב כבודו שעומד 52)שגדול בשעה כי
לכבוד  להפסיק לו אין הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
לג.). (ברכות בקבר ומחר כאן שהיום בשרֿודם, מלך

זרוע.53) ובעל מציק, פתיחות 54)איש רק שיאמר
וחתימתן. למרות 55)הברכות תפילתו לגמור יספיק שלא

(שם). וראוי 56)קיצורו ה"א. פ"ה, ברכות ירושלמי
ששת: רב אמר מצינו: לג.) (ברכות בבלי שבתלמוד להעיר,
כ"כ  מוכן הנחש (שאין פוסק אינו - נחש פוסק, - עקרב
דברי  אולם לעקרב. נחש להשוות אין א"כ כעקרב). לישוך
בשבת... נחש "הצד קז.): (שבת שאמרו ע"ז מיוסדים רבינו
על  קערה כופין דתנן: מניין? ומותר. פטור - ישכנו שלא
לעקרב  נחש בין לחלק שאין הרי - תישוך" שלא עקרב
אות  פי"ג, שבת למסכת הרא"ש על נתנאל (קרבן הם ושוים

א).

.ÈÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL57‰lÙza ÔÈ·iÁ58LÈ‡ ÏÎÂ . »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËtL59‰lÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,60ÏÎÂ . ∆»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«¿ƒ»¿»

C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰«¿«ƒ∆«≈««ƒ∆≈«ƒ»…∆
Ô‰a61‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,62. »∆¿ƒƒ«¿ƒ»

לחנכו 57) מחוייב אביו - וקטן חינוך. לכלל שהגיעו
מקריאת 58)בתפילה. פטורים ועבדים שנשים ואףֿעלֿפי

משום  ה"א), פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר שמע,
מפני  בתפילה, הם חייבים - היא גרמא שהזמן שמצותֿעשה
יהיו  אלה שאף חכמינו ותיקנו היא, "רחמים" שהתפילה
(פ"א, לעיל רבינו ולדעת כ:). (ברכות רחמים מבקשי בכלל
מ"ע  שתפילה משום - התורה מן בתפילה הם חייבים ה"ב)

היא. גרמא הזמן המת,59)שלא שומר או אונן, כגון
פ"ד, שמע קריאת (הלכות לעיל המנויים המטה ונושאי

ע"ב.60)ה"גֿו). יז, בקריאתֿשמע,61)ברכות וחייבים
(שם). לעיל אמרנו,62)כמבואר וכבר לבם. טרדת מפני

שם). (ברכות, יתפלל אל - עליו מיושבת דעתו שאין שכל
אינם  והמלוים עמידה, צריכה שתפילה מפני מפרשים: ויש
לאמרה  יכולים קריאתֿשמע אבל ולעמוד; לשהות יכולים
ואינם  בעמידה. ראשון פסוק לקרות להם ודי בדרך. בלכתם

שם). יונה, (רבינו כ"כ מתעכבים

ה'תש"פ  אלול כ"ז רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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ÌÈ¯e‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÈÚ¯ ˙BÓBÏÁ ÈeÏ‰·È4‡‰˙e ,ÌÈÚ¯ ¿«¬ƒ¬»ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

‰ÓÏL È˙hÓ5ÌÈiÁÏ ‰pnÓ È„ÈÓÚ˙Â ,EÈÙÏ ƒ»ƒ¿≈»¿»∆¿«¬ƒ≈ƒƒ∆»¿«ƒ
˙Ân‰ ÔLÈ‡ Ôt ÈÈÚ ‰¯È‡‰Â ,ÌBÏLÏe6‰z‡ Ce¯a . ¿»¿»ƒ»≈«∆ƒ««»∆»«»

"B„B·Îa Blk ÌÏBÚÏ ¯È‡n‰ ,ÈÈ7. ¿»«≈ƒ»»Àƒ¿

מדי 2) יותר הער כי יג), יג, (הושע יולדה חבלי מלשון
ויש  חבלי. ניקודו: ולפ"ז שיישן, עד וחבלים צירים ֶיאחזוהו
השינה  ע"י כי ו), א, (אסתר בוץ חבלי מענין מפרשים,
חבלי  ניקודו: יהיה ולפ"ז חזקים, כביתרים העינים ַתאסרנה

התפילות"). "אוצר לסדור תפילה" "עיון מלשון 3)(מתוך
בו; תלוי שהאור שבעין השחור והוא ח). יז, (תהלים הכתוב
לילה  אישון כמו: חושך לשון אישון, קרוי: שחרוריתו וע"ש

שם). (רש"י, ט) ז, (משלי מלשון 4)ואפלה מחשבות,
ב). ד, (דניאל בזרעי.5)הכתוב פסול יהא שלא

לישון 6) בשנתי אמות שלא ד) יג, (תהלים הכתוב מלשון
שנת  וישנו שינה: היא גם נקראת המיתה כי המות, שנת

נז). נא, (ירמיה האירה 7)עולם והארץ הכתוב: שם על
הבריות  מעמיד השינה שאחרי ב). מג, (יחזקאל מכבודו
זו  ברכה ונוסח (אבודרהם). לעסקיהם ללכת היום לאור

(ס:). ברכות במסכת קלים בשינויים נמצא

.·ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ‰BL‡¯ ‰L¯t ‡¯B˜Â8,ÔLÈÂ ¿≈»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈
nÚ ‰LÈ BzL‡ elÙ‡ÂB9B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt ‡¯B˜) «¬ƒƒ¿¿≈»ƒ≈»ƒ

- ‰L ezÒ‡ Ì‡Â ;(ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt¿≈«¬ƒ¿««»ƒ»¿ƒ¬»«≈»
ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt elÙ‡ ‡¯B˜10, ≈¬ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ

.ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»

קריאתֿשמע 8) אדם שקרא "אףֿעלֿפי ע"ב: ד, ברכות
להעיר, וראוי מיטתו". על לקרותה מצוה - הכנסת בבית
לברכת  קריאתֿשמע הקדימו ס:) (ברכות התלמוד שבנוסח
- לקריאתֿשמע "המפיל" ברכת מקדים ורבינו "המפיל",
האומר: ה"א) פ"א, (ברכות הירושלמי על סומך שהוא מפני
שהיה  עד וקורא וחוזר שמע, את קורא היה זעירא "רבי
צריכה  שקריאתֿשמע משמע: מכאן בשינה". משתקע
נסים  רב בשם מיימוניות" ("הגהות לשנתו סמוכה להיות

יח).9)גאון). הלכה פ"ג, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר
הזה. המשפט אין התימנים "בידך 10)ובכת"י כגון:

(ה.). בברכות נאמר וכך ו) לא, (תהלים וגו' רוחי אפקיד
ה' כגון: רחמים, של פסוקים עוד הוסיפו (טו:) ובשבועות
היה  לוי בן יהושע שרבי ב), ג, (תהלים וגו' צרי רבו מה

שנתו. לפני קוראם
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כנגד  שקולה שהיא כולן המצוות בכל מצוה לך "אין אומר:
לפיכך  - מעשה לידי מביא שהתלמוד תורה... תלמוד

מקום". בכל למעשה קודם שתורתו 50)התלמוד
פ"ה, ברכות (ירושלמי לתפילה מפסיק ואינו אומנותו,

ה"א).

.Ë˙kÒ ÈtÓ ‡l‡ ,B˙lÙz ˜ÈÒÙÓ Ïlt˙n‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡Â .„·Ïa ˙BLÙ51BÓBÏLa Ï‡BL ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï -52ÍÏÓÏ ‡e‰ ˜ÒBt Ï·‡ ;,ÌÈ·ÎBk „·BÚ …¿ƒ∆¬»≈¿∆∆¿≈»ƒ
„·BÚ CÏÓ ‰‡¯Â ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .ep‚¯‰È ‡nL∆»««¿∆»»≈ƒ¿ƒ»¿»»∆∆≈

Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk53¯v˜È - Bc‚Î ‡a54BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ«»»¿∆¿¿«≈¿ƒ≈
ÏBÎÈ55ÌÈ‡a ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˜ÈÒÙÈ - »«¿ƒ¿≈ƒ»»¿»ƒ¿«¿«ƒ»ƒ

Ô˙B‡a Ôk¯„ ‰È‰Â ,ÂÈÏ‡ eÚÈb‰ Ì‡ - Bc‚k¿∆¿ƒƒƒ≈»¿»»«¿»¿»
˜ÒBt - ÔÈ˙ÈÓÓ Ô‰L ˙BÓB˜n‰56‡Ï Ì‡Â ;Á¯B·e «¿∆≈¿ƒƒ≈≈«¿ƒ…

.˜ÒBÙ BÈ‡ - ˙ÈÓ‰Ï Ôk¯„ ‰È‰»»«¿»¿»ƒ≈≈

לכבדו.51) וחייב כבודו שעומד 52)שגדול בשעה כי
לכבוד  להפסיק לו אין הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
לג.). (ברכות בקבר ומחר כאן שהיום בשרֿודם, מלך

זרוע.53) ובעל מציק, פתיחות 54)איש רק שיאמר
וחתימתן. למרות 55)הברכות תפילתו לגמור יספיק שלא

(שם). וראוי 56)קיצורו ה"א. פ"ה, ברכות ירושלמי
ששת: רב אמר מצינו: לג.) (ברכות בבלי שבתלמוד להעיר,
כ"כ  מוכן הנחש (שאין פוסק אינו - נחש פוסק, - עקרב
דברי  אולם לעקרב. נחש להשוות אין א"כ כעקרב). לישוך
בשבת... נחש "הצד קז.): (שבת שאמרו ע"ז מיוסדים רבינו
על  קערה כופין דתנן: מניין? ומותר. פטור - ישכנו שלא
לעקרב  נחש בין לחלק שאין הרי - תישוך" שלא עקרב
אות  פי"ג, שבת למסכת הרא"ש על נתנאל (קרבן הם ושוים

א).

.ÈÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL57‰lÙza ÔÈ·iÁ58LÈ‡ ÏÎÂ . »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËtL59‰lÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,60ÏÎÂ . ∆»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«¿ƒ»¿»

C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰«¿«ƒ∆«≈««ƒ∆≈«ƒ»…∆
Ô‰a61‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,62. »∆¿ƒƒ«¿ƒ»

לחנכו 57) מחוייב אביו - וקטן חינוך. לכלל שהגיעו
מקריאת 58)בתפילה. פטורים ועבדים שנשים ואףֿעלֿפי

משום  ה"א), פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר שמע,
מפני  בתפילה, הם חייבים - היא גרמא שהזמן שמצותֿעשה
יהיו  אלה שאף חכמינו ותיקנו היא, "רחמים" שהתפילה
(פ"א, לעיל רבינו ולדעת כ:). (ברכות רחמים מבקשי בכלל
מ"ע  שתפילה משום - התורה מן בתפילה הם חייבים ה"ב)

היא. גרמא הזמן המת,59)שלא שומר או אונן, כגון
פ"ד, שמע קריאת (הלכות לעיל המנויים המטה ונושאי

ע"ב.60)ה"גֿו). יז, בקריאתֿשמע,61)ברכות וחייבים
(שם). לעיל אמרנו,62)כמבואר וכבר לבם. טרדת מפני

שם). (ברכות, יתפלל אל - עליו מיושבת דעתו שאין שכל
אינם  והמלוים עמידה, צריכה שתפילה מפני מפרשים: ויש
לאמרה  יכולים קריאתֿשמע אבל ולעמוד; לשהות יכולים
ואינם  בעמידה. ראשון פסוק לקרות להם ודי בדרך. בלכתם

שם). יונה, (רבינו כ"כ מתעכבים

ה'תש"פ  אלול כ"ז רביעי יום
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ודיניהן.1) סדרן יום, בכל לברך אדם חייב ברכות כמה
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Ï‡Â ,Ú¯ Ú‚tÓe Ú¯ ¯ˆiÓ ÈÏÈvzL È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…«∆«ƒ≈ƒƒ≈∆«ƒ∆««¿«
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‰ÓÏL È˙hÓ5ÌÈiÁÏ ‰pnÓ È„ÈÓÚ˙Â ,EÈÙÏ ƒ»ƒ¿≈»¿»∆¿«¬ƒ≈ƒƒ∆»¿«ƒ
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מדי 2) יותר הער כי יג), יג, (הושע יולדה חבלי מלשון
ויש  חבלי. ניקודו: ולפ"ז שיישן, עד וחבלים צירים ֶיאחזוהו
השינה  ע"י כי ו), א, (אסתר בוץ חבלי מענין מפרשים,
חבלי  ניקודו: יהיה ולפ"ז חזקים, כביתרים העינים ַתאסרנה

התפילות"). "אוצר לסדור תפילה" "עיון מלשון 3)(מתוך
בו; תלוי שהאור שבעין השחור והוא ח). יז, (תהלים הכתוב
לילה  אישון כמו: חושך לשון אישון, קרוי: שחרוריתו וע"ש

שם). (רש"י, ט) ז, (משלי מלשון 4)ואפלה מחשבות,
ב). ד, (דניאל בזרעי.5)הכתוב פסול יהא שלא

לישון 6) בשנתי אמות שלא ד) יג, (תהלים הכתוב מלשון
שנת  וישנו שינה: היא גם נקראת המיתה כי המות, שנת

נז). נא, (ירמיה האירה 7)עולם והארץ הכתוב: שם על
הבריות  מעמיד השינה שאחרי ב). מג, (יחזקאל מכבודו
זו  ברכה ונוסח (אבודרהם). לעסקיהם ללכת היום לאור

(ס:). ברכות במסכת קלים בשינויים נמצא

.·ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ‰BL‡¯ ‰L¯t ‡¯B˜Â8,ÔLÈÂ ¿≈»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈
nÚ ‰LÈ BzL‡ elÙ‡ÂB9B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt ‡¯B˜) «¬ƒƒ¿¿≈»ƒ≈»ƒ

- ‰L ezÒ‡ Ì‡Â ;(ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt¿≈«¬ƒ¿««»ƒ»¿ƒ¬»«≈»
ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt elÙ‡ ‡¯B˜10, ≈¬ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ

.ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»

קריאתֿשמע 8) אדם שקרא "אףֿעלֿפי ע"ב: ד, ברכות
להעיר, וראוי מיטתו". על לקרותה מצוה - הכנסת בבית
לברכת  קריאתֿשמע הקדימו ס:) (ברכות התלמוד שבנוסח
- לקריאתֿשמע "המפיל" ברכת מקדים ורבינו "המפיל",
האומר: ה"א) פ"א, (ברכות הירושלמי על סומך שהוא מפני
שהיה  עד וקורא וחוזר שמע, את קורא היה זעירא "רבי
צריכה  שקריאתֿשמע משמע: מכאן בשינה". משתקע
נסים  רב בשם מיימוניות" ("הגהות לשנתו סמוכה להיות

יח).9)גאון). הלכה פ"ג, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר
הזה. המשפט אין התימנים "בידך 10)ובכת"י כגון:

(ה.). בברכות נאמר וכך ו) לא, (תהלים וגו' רוחי אפקיד
ה' כגון: רחמים, של פסוקים עוד הוסיפו (טו:) ובשבועות
היה  לוי בן יהושע שרבי ב), ג, (תהלים וגו' צרי רבו מה

שנתו. לפני קוראם
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.‚B˙L ÛBÒa ı˜ÈiL ‰ÚLa11ÏÚ ‡e‰Â C¯·Ó , ¿»»∆ƒ«¿¿»¿»≈¿«
‰¯B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL ,È‰Ï‡" :Ck B˙hÓ12‰z‡ . ƒ»»¡…«¿»»∆»«»ƒ¿»«»

dzÁÙ ‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡Â d˙‡¯·13‰z‡Â Èa ¿»»¿«»¿«¿»¿«»¿«¿»ƒ¿«»
Èa¯˜a d¯nLÓ14‰z‡Â ,ÈpnÓ ‰ÏhÏ „È˙Ú ‰z‡Â , ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»

„È˙ÚÏ Èa d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú15‰ÓLp‰L ÔÓÊ Ïk .‡B·Ï »ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆»ƒ»»¿«∆«¿»»
Ïk ÔBa¯ ,È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ,Èa¯˜a ‰ÈeÏ¿̇»¿ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿»∆¿»¡…«ƒ»
ÌÈ¯‚ÙÏ ˙BÓL ¯ÈÊÁn‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÌÈNÚn‰16 ««¬ƒ»«»¿»««¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ

."ÌÈ˙Ó≈ƒ

שנתו.11) באמצע למתעורר פרט עוד, לישון בדעתו שאין
האלהים 12) אל תשוב והרוח קנב:): (שבת ז"ל וכמאמרם

מה  לך שנתנה כמו לו, "תנה - ז): יב, (קהלת נתנה אשר
ונוסח  בטהרה". לו החזירה אתה אף בטהרה, לך נתנה הוא
הרווח: והנוסח ס:). (ברכות התלמוד כגירסת הוא רבינו
נשמתו  על חוטא אדם יאמר איך כי מוטעה, היא", "טהורה
אין  ס"ה): גודל (קשר החיד"א החליט וכן טהורה? שהיא

טהורה. אלא: - היא" "טהורה ג'13)אומרים כנגד
(בראשית  האדם את אלהים ויברא האדם: שבבריאת לשונות
באפיו  ויפח ז); ב, (שם האדם את אלהים ה' וייצר כז); א,

(שם).נש  חיים זמנה.14)מת לפני תצא בעת 15)שלא
ל, (יחזקאל וחייתם בכם רוחי ונתתי ככתוב: המתים, תחיית

מתים 16)יד). כשהם בעליֿחיים או אדם בני גופות
ז"ל: כמאמרם לישנים, כינוי וכאן לה). יט, (מלכיםֿב
זה  ברכה וסיום נז:). (ברכות למיתה" מששים אחד - "שינה
השינה; מן היקיצה על הודאה - האחד פירושים: ב' סובל

לעת  המתים תחיית על - שמחזיר והב' כמו כי ידֿלבוא.
לישני  הנשמות יחזיר כן בוקר, בכל לאדם הנשמות הקב"ה
ז"ל  חכמינו ממליצת היא ולקוחה לעתידֿלבוא, עפר
נשמות  מחזיר שהקב"ה בשעה "אפילו קח.): (סנהדרין

ישראל"). ("עבודת מתים לפגרים

.„‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏB˜ ÚÓBMLk¿∆≈«««¿¿ƒ¿»≈»«»
ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ17ÔÈÁ·‰Ï ‰È· ¿»¡…≈∆∆»»«≈«∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ

Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈ„‚a L·BlLk ."‰ÏÈÏ ÔÈ·e ÌBÈ ÔÈa≈≈»¿»¿∆≈¿»»¿»≈»
."ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡«»¿»¡…≈∆∆»»«¿ƒ¬ƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,BL‡¯ ÏÚ BÈ„Ò ÁÈpnLk¿∆«ƒ«¿ƒ«…¿»≈»«»¿»

"‰¯‡Ù˙a Ï‡¯NÈ ¯ËBÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡18. ¡…≈∆∆»»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚnLk19"ÌÈ¯ÂÚ Á˜Bt" C¯·Ó ,20. ¿∆«¬ƒ»»«≈»¿»≈≈«ƒ¿ƒ

"ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓ" C¯·Ó ,B˙hÓ ÏÚ ·LiLk21. ¿∆≈≈«ƒ»¿»≈«ƒ¬ƒ
,Ú˜¯˜ ÈabŒÏÚ ÌÁÈpÓe ‰hn‰ ÔÓ ÂÈÏ‚¯ „È¯BnLk¿∆ƒ«¿»ƒ«ƒ»«ƒ»««≈«¿«

"ÌÈn‰ ÏÚ ı¯‡‰ Ú˜B¯" C¯·Ó22C¯·Ó ,„ÓBÚLk . ¿»≈«»»∆««»ƒ¿∆≈¿»≈
"ÌÈÙeÙk Û˜BÊ"23¯L‡" C¯·Ó ,ÂÈ„È ÏËBpLk . ≈¿ƒ¿∆≈»»¿»≈¬∆

ıÁB¯Lk ."ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ¿∆≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈt»»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
È‰È .ÈtÚÙÚÓ ‰Óe˙e ÈÈÚÓ ‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰««¬ƒ∆¿≈≈»≈≈«¿»≈«¿«»¿ƒ
ÈÏÈ‚¯zL ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¿»¡…«≈…≈¬«∆«¿ƒ≈ƒ
ËÏL˙Â .ÔBÚÂ ‰¯·Ú ¯·„Ï ÈÏÈ‚¯z Ï‡Â ‰ÂˆÓ ¯·„Ïƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ≈ƒƒ¿«¬≈»¿»¿«¿∆

Ú¯ ¯ˆÈ Èa ËÏLÈ Ï‡Â ,·BË ¯ˆÈ Èa24È˜fÁ˙e . ƒ≈∆¿«ƒ¿…ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ
„ÒÁÏe ÔÁÏ Èz˙Â ,E˙¯B˙a È˜ÏÁ Ô˙Â ,EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿∆∆

ÌÈ„ÒÁ ÈÏÓ‚˙Â ,È‡B¯ ÏÎ ÈÈÚ·e EÈÈÚa ÌÈÓÁ¯Ïe¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ
ÌÈ·BË25."ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a . ƒ»«»¿»≈¬»ƒƒ

שכוי 17) - לתרנגול ידועים במקומות קוראים שכן תרנגול.
אומר: כ"ג) אות (פ"ט לברכות והרא"ש כו.). השנה (ראש
נתן  מי לו): לח, (איוב המקרא בלשון שכוי נקרא: "הלב
מבחין  אדם הבינה ידי ועל המבין. הוא והלב בינה, לשכוי
בין  להבחין כן גם מבין שהתרנגול ומפני ללילה. יום בין
התקינו  בקול), קורא הוא הבוקר (שבאשמורת ללילה יום
לא  אם אף אולם התרנגול. קול בשמיעת זו ברכה לומר
הודאה  אלא שאינה זו, ברכה לברך יכול התרנגול קול שמע
יישן  אם שאף צרכינו: כל לנו וברא בינה, לנו שנתן לה'
התרנגול". קול ידי על היום בביאת יבחין - אפל בבית אדם

ביד 18) תפארת עטרת והיית ג): סב, (ישעיה הכתוב מלשון
כמבואר  ראש, בגלוי לילך שאסור לפי זו: ברכה ומעם ה'.
משום  אלא זה שאין המפרשים לדעת ואפילו (קיח:). בשבת
לכסות  הוא הנכון שמן מודים הכל אבל חסידות, מדת
נצטוו  שישראל ומכיון שמים. מורא עלינו שיהיה כדי הראש
סימן  או"ח יוסף (בית וכו' ישראל עוטר מברכים אנו כך, על
שם) יוסף בבית (הובא קכ"ב דף נשא פרשת ובזוהר מו).
אסור  האדם, של לראשו מעל היא שהשכינה "מתוך נאמר:

ראש. בגילוי אמות ארבע ללכת שהעינים 19)לו בעוד
שעלֿידיֿזה  עליהן, ידיהם להעביר הבריות דרך עצומות

מעבירים  הם או"ח כאילו ('פרישה', מעיניהם שינה חבלי
לו  אפשר איך הרמב"ם: מפרשי תמהו וכבר מ"ו). סימן
(שבת  אמרו בפירוש הלא ידיו, שנטל טרם בעיניו ליגע
נטילת  קודם בעין לנגוע שאסור תיקצץ" - לעין "יד קח:):
אומר  א) ס"ק מ"ו (סימן באו"ח אברהם" וה"מגן היד?

מותר. וזה מפית, עלֿידי בעיניו הכתוב 20)שנוגע מלשון
(ברכות  שלנו שבתלמוד להעיר, וכדאי יח). קמו, (תהלים
אלא  עורים", פוקח יאמר... עיניו "כשפותח כך: כתוב ס:)

(שם). הרי"ף כגירסת היא רבינו הנעת 21)שגירסת בגלל
הלילה. במשך אסורים שהיו הכתוב 22)אבריו מלשון

פני  על הארץ ששטח לה' שבח הבעת והיא ו), קלו, (תהלים
מקיפים  המים היסודות טבע לפי שהרי הטבע, היפך המים,
את  הפך בארץ, יהלכו שהבריות רצה ה' אבל הארץ; את

(לבוש). הארץ את והשקיע ח)23)הטבע קמו, (תהלים
כפופה. קומתו במיטתו האדם בהיות אףֿעלֿפי 24)כי

בי  "הכל לג:): (ברכות ז"ל חכמינו חוץ שאמרו שמים די
בי  ישלוט "ואל לתפילה: מקום איפוא ואין שמים" מיראת
זאת  בכל בעצמו? בו אלא תלוי זה אין שהרי הרע", יצר
המונעים  כל ממנו שיסיר מה' לבקש לאדם לו ראוי

ישראל"). ("עבודת אותו לעבוד אותו על25ֿ)המעכבים
ואחד  טוב. ורב ה'... חסדי ז): סג, (ישעיה הכתוב לשון פי
וחידש  מעיניו שנתו העביר שהקב"ה הוא: החסדים מאלה
הפסוק  על כ"ה פרק תהלים במדרש שדרשו וכמו כוחותיו,
ערב  בכל מפקיד "אדם כג): ג, (איכה לבקרים חדשים
והקב"ה  היום, כל קשה מעבודה עייפה הקב"ה ביד נשמתו

ורגועה". חדשה לו מחזירה

.‰:ÒkiL Ì„˜ ¯ÓB‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈≈…∆∆ƒ»≈
ÌÈ„aÎÓ e„ak˙‰"26Èe¯ÊÚ .ÔBÈÏÚ È˙¯LÓ ,ÌÈLB„˜ , ƒ¿«¿¿À»ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿ƒ
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Èe¯ÓL Èe¯ÓL ,Èe¯ÊÚ27Òk‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈
"Ì„‡ŒÈa ÏL Ôk¯„ ‰fL ,‡ˆ‡Â28‡ˆiL ¯Á‡Â . ¿≈≈∆∆«¿»∆¿≈»»¿««∆»»

¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÈ·˜ ÌÈ·˜ B· ‡¯·e ,‰ÓÎÁa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ29 »«∆»»»¿»¿»»»¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ30,E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb . ¬ƒ¬ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿∆
Ì‰Ó „Á‡ Ì˙qÈ Ì‡L31Ì‰Ó „Á‡ Á˙tÈ Ì‡ B‡32, ∆ƒƒ»≈∆»≈∆ƒƒ»≈«∆»≈∆

,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ Ìi˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬ƒ»»∆»»«»¿»
¯Na ÏÎ ‡ÙB¯33"˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓe34. ≈»»»«¿ƒ«¬

יב):26) צא, (תהלים שכתוב כמו אותו, המלוים למלאכים
ס:). ברכות (רש"י כן אומר הוא - וגו' לך יצוה מלאכיו כי

להם: הכסא ‰˙Â„·Îואומר לבית אתו ויכנסו יתבזו שאל -
סימן  לאו"ח (פרישה מבחוץ וישארו כבודם על ישמרו אלא

(שם).27)ג). הטינופת במקום המצויים המזיקים מן
דרך 28) כן כי לטורח, לכם זה יהי ואל בחוץ תחכו כלומר

בקשה  נוסח וכל (שם), בהליכתי פושע אני ואין האדם בני
שאין  אבודרהם, דוד הרב העיר וכבר (ס:). ברכות במסכת זו
עליו, שורה שהשכינה וחסיד שמים לירא אלא זה לומר
זה, ומטעם כיהירות. נראה שזה מפני לא, אחר איש אבל
בדורות  אמירתו נתבטלה ג), סימן (או"ח יוסף" ה"בית אומר

על 29)הללו. להורות אותם וכפל וכו' החוטם הפה כגון
חלולים,30)רבויים. אברים שהם והמעים הלב כגון

על  לא חלולים, שהם האברים על נופלת "בריאה" ולשון
עצמם אין החללים שהרי בריאה, לשון תיצדק לא שבהם

חללים, שלפנינו: התלמוד שגירסת ואףֿעלֿפי ממש. בהם
הגורס: שם הרי"ף אחרי רבינו נמשך ס:), ברכות (ראה
ו). סימן לאו"ח (ב"י כד: בברכות הגירסא וכן  חלולים.
כרוב, משקל על חלּול היחיד מן רבים מספר שם - ַוחלולים

ישראל"). ("עבודת הפתוחים.31)זבול הנקבים מן ְ
החלולים.32) האברים שהיא 33)מן ליציאה הכוונה

ס:). לברכות (רש"י הגוף כל עושה 34)רפואת כשאדם
מתוכו  יוצאת הרוח מחט, מלא אחד נקב בו יש אפילו נאד,
רבים, נקבים באדם ברא והקב"ה בתוכו; נשמר היין ואין
פליאה  וזוהי חייו, ימי כל בתוכו הרוח ואףֿעלֿפיֿכן

פ"א). ב"ר מדרש (עלֿפי וחכמה

.ÂÏ‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó ,B¯B‚Á ¯‚BÁLk35."‰¯e·‚a ¿∆≈¬¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÈNÚL" C¯·Ó ,ÂÈÏÚ L·BlLk36"Èk¯ˆ Ïk Èl37. ¿∆≈¿»»¿»≈∆»ƒ»ƒ»»¿ƒ

È„ÚˆÓ ÔÈÎn‰" C¯·Ó ,C¯cÏ ˙‡ˆÏ Cl‰nLk¿∆¿«≈»≈«∆∆¿»≈«≈ƒƒ¿¬≈
"¯·‚38ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :ÌBÈ ÏÎa Ì„‡ C¯·Óe . »∆¿»≈»»¿»»«»¿»

"ÈBb ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡39Ce¯a" ; ¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ»
"‰M‡ ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡40; «»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒƒ»

ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ
"„·Ú41. »∆

להתנועע 35) האדם יוכל במתניו, החגור האזור ידי על כי
כגבר  נא אזר ג): לח, (איוב ככתוב וגבורה, כח ביתר

בתלמוד 36)חלציך. הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
אחר: ונוסח אלו. לברכות המקור ששם ס:) (ברכות

לצאת 37)"שעשית". יכול אינו יחף שהוא זמן שכל
(אבודרהם). ועסקיו צרכיו הכתוב 38)ולעשות ע"פ

כג). לז, מצוות 39)(תהלים בשבע אלא מחוייב שאינו
בלבד. נח בני במצוותֿעשה 40)של מחוייבת שאינה

מ  הנשים שנפטרו "והטעם גרמן. שהזמן שהזמן מצוותֿעשה
לבעלה  משועבדת שהאשה לפי - אבודרהם יאמר - גרמן
במצותֿעשה  מחוייבת היתה ואם ומצוותיו; צרכיו לעשות
יצוה  המצוה, את עושה שהיא שבשעה אפשר גרמא, שהזמן
לפיכך  אז? לעשות עליה ומה - מצותו לעשות בעלה עליה
בעלה. עם שלום לה להיות כדי ממצוותיו, הבורא פטרה
נמחה  ובטהרה בקדושה הנכתב הגדול שהשם מצינו, שכן

לבעלה". אשה בין שלום להטיל כדי המים, שגם 41)על
ומזולזל  אותן, גורם שהזמן מצוותֿעשה מכל פטור הוא
בקהל. לבוא לו אסור וגם אבות, זכות לו שאין ביותר: הוא
(מג:). מנחות במסכת מקורן האחרונות ברכות שלש ואלה
כגון: חיוב בדרך ולא שלילה בדרך אלו ברכות ונתקנו
שאמרו  לפי - בהם וכיוצא איש" "שעשני ישראל", "שעשני
נברא  שלא לאדם לו שנוח וגמרו: "נמנו ז"ל: חכמינו
אלו: בברכות הכוונה תהיה כן אם יג:), (עירובין משנברא"
ה' את אברך - שעשני ועכשיו עיקר, כל עשני שלא יתן מי
סעיף  מו, (סימן בב"ח וראה ("לבוש"). וכו' גוי עשני שלא
הוא: מו) (סימן ב'טור' אלו ברכות שסדר להעיר, וראוי ז).
על  מברך הוא שבתחילה מחייב השכל וכן אשה; עבד, גוי,
ולבסוף  מגוי, עדיף שהוא העבד על ואחרֿכך יותר, הגרוע
מהעבד. חשובה שהיא מפני אשה" עשני "שלא מברך הוא
ואולי: (מג:). במנחות התלמוד גירסת אחר נמשך ורבינו
בעוד  לעולם, מצוות לתרי"ג תבוא לא שהאשה מפני
כבן  להיות יושלם חורין לבן ויהא ישתחרר רק אם שהעבד
שבכת"י  ומעניין רוקח"). ("מעשה דבריו לכל ישראל

אשה. לפני עבד נזכר התימנים

.Ê¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ el‡ ˙BÎ¯a ‰¯NÚŒ‰BÓL42‡l‡ , ¿∆∆¿≈¿»≈≈»∆≈∆∆»
BÏÈ·La ‰Î¯a‰L ¯·c ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk C¯·Ó¿»≈»««≈∆«»»∆«¿»»ƒ¿ƒ
,B˙hÓ ÏÚ ‡e‰Â B¯B‚Á ¯‚ÁL È¯‰ ?„ˆÈk .B˙ÚLaƒ¿»≈«¬≈∆»«¬¿«ƒ»
ÏB˜ ÚÓL ;"‰¯e·‚a Ï‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«

ÏB‚¯z‰43‰Î¯a ÏÎÂ ."‰È· ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰" C¯·Ó , ««¿¿¿»≈«≈«∆¿ƒƒ»¿»¿»»
.d˙B‡ C¯·Ó BÈ‡ - da ·iÁ˙ ‡lL Ô‰Ó≈∆∆…ƒ¿«≈»≈¿»≈»

הסדר.42) פי על אחד בהמשך לאמרן ודעת 43)שיתחייב
- התרנגול קריאת שמע לא שאפילו ס:) (ברכות ה'תוספות'
שהתרנגול  האורה הנאת על אלא זו ברכה שאין מברך,

האורה  מן נהנה והוא "שמיעת מבחין בתלמוד הוזכרה ולא .
שם  שאין במדבר שנמצא מי להוציא אלא התרנגול", קול
("הגהות  כלל שומע שאינו החרש את או כלל, תרנגול
בצירוף  הוא אלו, ברכות שמונהֿעשרה ומנין מיימוניות").

"ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· שנתבארה בלילה שנתו לפני מברך שאדם "
וכו' רצון יהי שברכת להעיר, ראוי כן (ה"א). לעיל
אלא  לעצמה, מיוחדת ברכה אינה ד) (הלכה לעיל המבוארת
שינה  חבלי המעביר ברכת - הקודמת הברכה של המשכה
לומר  נוהגים ואנו טובים". חסדים ב"גומל נחתמת והיא -
היא  וכן הקודמת. הברכה המשך שזה להורות רצון" "ויהי
אחר  אמן לענות אין כן על אשר ס:), (ברכות הגמרא נוסחת
להלכה  נפסק וכך ברכה. סוף שאינה וכו' שינה" "המעביר

מו). (סימן אורחֿחיים ב'טור'
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Èe¯ÓL Èe¯ÓL ,Èe¯ÊÚ27Òk‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈
"Ì„‡ŒÈa ÏL Ôk¯„ ‰fL ,‡ˆ‡Â28‡ˆiL ¯Á‡Â . ¿≈≈∆∆«¿»∆¿≈»»¿««∆»»

¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÈ·˜ ÌÈ·˜ B· ‡¯·e ,‰ÓÎÁa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ29 »«∆»»»¿»¿»»»¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ30,E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb . ¬ƒ¬ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿∆
Ì‰Ó „Á‡ Ì˙qÈ Ì‡L31Ì‰Ó „Á‡ Á˙tÈ Ì‡ B‡32, ∆ƒƒ»≈∆»≈∆ƒƒ»≈«∆»≈∆

,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ Ìi˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬ƒ»»∆»»«»¿»
¯Na ÏÎ ‡ÙB¯33"˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓe34. ≈»»»«¿ƒ«¬

יב):26) צא, (תהלים שכתוב כמו אותו, המלוים למלאכים
ס:). ברכות (רש"י כן אומר הוא - וגו' לך יצוה מלאכיו כי

להם: הכסא ‰˙Â„·Îואומר לבית אתו ויכנסו יתבזו שאל -
סימן  לאו"ח (פרישה מבחוץ וישארו כבודם על ישמרו אלא

(שם).27)ג). הטינופת במקום המצויים המזיקים מן
דרך 28) כן כי לטורח, לכם זה יהי ואל בחוץ תחכו כלומר

בקשה  נוסח וכל (שם), בהליכתי פושע אני ואין האדם בני
שאין  אבודרהם, דוד הרב העיר וכבר (ס:). ברכות במסכת זו
עליו, שורה שהשכינה וחסיד שמים לירא אלא זה לומר
זה, ומטעם כיהירות. נראה שזה מפני לא, אחר איש אבל
בדורות  אמירתו נתבטלה ג), סימן (או"ח יוסף" ה"בית אומר

על 29)הללו. להורות אותם וכפל וכו' החוטם הפה כגון
חלולים,30)רבויים. אברים שהם והמעים הלב כגון

על  לא חלולים, שהם האברים על נופלת "בריאה" ולשון
עצמם אין החללים שהרי בריאה, לשון תיצדק לא שבהם

חללים, שלפנינו: התלמוד שגירסת ואףֿעלֿפי ממש. בהם
הגורס: שם הרי"ף אחרי רבינו נמשך ס:), ברכות (ראה
ו). סימן לאו"ח (ב"י כד: בברכות הגירסא וכן  חלולים.
כרוב, משקל על חלּול היחיד מן רבים מספר שם - ַוחלולים

ישראל"). ("עבודת הפתוחים.31)זבול הנקבים מן ְ
החלולים.32) האברים שהיא 33)מן ליציאה הכוונה

ס:). לברכות (רש"י הגוף כל עושה 34)רפואת כשאדם
מתוכו  יוצאת הרוח מחט, מלא אחד נקב בו יש אפילו נאד,
רבים, נקבים באדם ברא והקב"ה בתוכו; נשמר היין ואין
פליאה  וזוהי חייו, ימי כל בתוכו הרוח ואףֿעלֿפיֿכן

פ"א). ב"ר מדרש (עלֿפי וחכמה

.ÂÏ‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó ,B¯B‚Á ¯‚BÁLk35."‰¯e·‚a ¿∆≈¬¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÈNÚL" C¯·Ó ,ÂÈÏÚ L·BlLk36"Èk¯ˆ Ïk Èl37. ¿∆≈¿»»¿»≈∆»ƒ»ƒ»»¿ƒ

È„ÚˆÓ ÔÈÎn‰" C¯·Ó ,C¯cÏ ˙‡ˆÏ Cl‰nLk¿∆¿«≈»≈«∆∆¿»≈«≈ƒƒ¿¬≈
"¯·‚38ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :ÌBÈ ÏÎa Ì„‡ C¯·Óe . »∆¿»≈»»¿»»«»¿»

"ÈBb ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡39Ce¯a" ; ¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ»
"‰M‡ ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡40; «»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒƒ»

ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ
"„·Ú41. »∆

להתנועע 35) האדם יוכל במתניו, החגור האזור ידי על כי
כגבר  נא אזר ג): לח, (איוב ככתוב וגבורה, כח ביתר

בתלמוד 36)חלציך. הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
אחר: ונוסח אלו. לברכות המקור ששם ס:) (ברכות

לצאת 37)"שעשית". יכול אינו יחף שהוא זמן שכל
(אבודרהם). ועסקיו צרכיו הכתוב 38)ולעשות ע"פ

כג). לז, מצוות 39)(תהלים בשבע אלא מחוייב שאינו
בלבד. נח בני במצוותֿעשה 40)של מחוייבת שאינה

מ  הנשים שנפטרו "והטעם גרמן. שהזמן שהזמן מצוותֿעשה
לבעלה  משועבדת שהאשה לפי - אבודרהם יאמר - גרמן
במצותֿעשה  מחוייבת היתה ואם ומצוותיו; צרכיו לעשות
יצוה  המצוה, את עושה שהיא שבשעה אפשר גרמא, שהזמן
לפיכך  אז? לעשות עליה ומה - מצותו לעשות בעלה עליה
בעלה. עם שלום לה להיות כדי ממצוותיו, הבורא פטרה
נמחה  ובטהרה בקדושה הנכתב הגדול שהשם מצינו, שכן

לבעלה". אשה בין שלום להטיל כדי המים, שגם 41)על
ומזולזל  אותן, גורם שהזמן מצוותֿעשה מכל פטור הוא
בקהל. לבוא לו אסור וגם אבות, זכות לו שאין ביותר: הוא
(מג:). מנחות במסכת מקורן האחרונות ברכות שלש ואלה
כגון: חיוב בדרך ולא שלילה בדרך אלו ברכות ונתקנו
שאמרו  לפי - בהם וכיוצא איש" "שעשני ישראל", "שעשני
נברא  שלא לאדם לו שנוח וגמרו: "נמנו ז"ל: חכמינו
אלו: בברכות הכוונה תהיה כן אם יג:), (עירובין משנברא"
ה' את אברך - שעשני ועכשיו עיקר, כל עשני שלא יתן מי
סעיף  מו, (סימן בב"ח וראה ("לבוש"). וכו' גוי עשני שלא
הוא: מו) (סימן ב'טור' אלו ברכות שסדר להעיר, וראוי ז).
על  מברך הוא שבתחילה מחייב השכל וכן אשה; עבד, גוי,
ולבסוף  מגוי, עדיף שהוא העבד על ואחרֿכך יותר, הגרוע
מהעבד. חשובה שהיא מפני אשה" עשני "שלא מברך הוא
ואולי: (מג:). במנחות התלמוד גירסת אחר נמשך ורבינו
בעוד  לעולם, מצוות לתרי"ג תבוא לא שהאשה מפני
כבן  להיות יושלם חורין לבן ויהא ישתחרר רק אם שהעבד
שבכת"י  ומעניין רוקח"). ("מעשה דבריו לכל ישראל

אשה. לפני עבד נזכר התימנים

.Ê¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ el‡ ˙BÎ¯a ‰¯NÚŒ‰BÓL42‡l‡ , ¿∆∆¿≈¿»≈≈»∆≈∆∆»
BÏÈ·La ‰Î¯a‰L ¯·c ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk C¯·Ó¿»≈»««≈∆«»»∆«¿»»ƒ¿ƒ
,B˙hÓ ÏÚ ‡e‰Â B¯B‚Á ¯‚ÁL È¯‰ ?„ˆÈk .B˙ÚLaƒ¿»≈«¬≈∆»«¬¿«ƒ»
ÏB˜ ÚÓL ;"‰¯e·‚a Ï‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«

ÏB‚¯z‰43‰Î¯a ÏÎÂ ."‰È· ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰" C¯·Ó , ««¿¿¿»≈«≈«∆¿ƒƒ»¿»¿»»
.d˙B‡ C¯·Ó BÈ‡ - da ·iÁ˙ ‡lL Ô‰Ó≈∆∆…ƒ¿«≈»≈¿»≈»

הסדר.42) פי על אחד בהמשך לאמרן ודעת 43)שיתחייב
- התרנגול קריאת שמע לא שאפילו ס:) (ברכות ה'תוספות'
שהתרנגול  האורה הנאת על אלא זו ברכה שאין מברך,

האורה  מן נהנה והוא "שמיעת מבחין בתלמוד הוזכרה ולא .
שם  שאין במדבר שנמצא מי להוציא אלא התרנגול", קול
("הגהות  כלל שומע שאינו החרש את או כלל, תרנגול
בצירוף  הוא אלו, ברכות שמונהֿעשרה ומנין מיימוניות").

"ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· שנתבארה בלילה שנתו לפני מברך שאדם "
וכו' רצון יהי שברכת להעיר, ראוי כן (ה"א). לעיל
אלא  לעצמה, מיוחדת ברכה אינה ד) (הלכה לעיל המבוארת
שינה  חבלי המעביר ברכת - הקודמת הברכה של המשכה
לומר  נוהגים ואנו טובים". חסדים ב"גומל נחתמת והיא -
היא  וכן הקודמת. הברכה המשך שזה להורות רצון" "ויהי
אחר  אמן לענות אין כן על אשר ס:), (ברכות הגמרא נוסחת
להלכה  נפסק וכך ברכה. סוף שאינה וכו' שינה" "המעביר

מו). (סימן אורחֿחיים ב'טור'
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.ÁÚLk C¯·Ó BÈ‡ - B˙eÒÎa ÔÏ ?„ˆÈk„ÓB ≈«»ƒ¿≈¿»≈¿∆≈
˙ÈNÚL" C¯·Ó BÈ‡ - ÛÁÈ CÏ‰ ;"ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ"«¿ƒ¬ƒ»«»≈≈¿»≈∆»ƒ»
ÔÈ‡L ,·‡a ‰ÚL˙·e ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ."Èk¯ˆ Ïk Èlƒ»»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿»∆≈
‡ÏÂ ,"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó BÈ‡ - ‰ˆÈÁ¯ ÌL»¿ƒ»≈¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿…

"‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰"44‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡Ï Ì‡ ; ««¬ƒ∆¿≈≈»ƒ…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
¯‡L ÔÎÂ ;"Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ -≈¿»≈¬∆»«∆»»»¿≈¿»

.el‡ ˙BÎ¯a¿»≈

לעיל 44) כמבואר פניו, שרחץ אחרי אלא אומרה שאינו
עשור" "שביתת בהלכות לשיטתו נאמן רבינו ד). (הלכה
בבוקר, הכיפורים ביום ידים נטילת שאין ה"ב) ג, (פרק
שאר  אבל וכדומה. בטיט ידיו נתלכלכו אלאֿאםֿכן
ביום  ידיו אדם שנוטל סוברים: בראשם והראב"ד הפוסקים
הן  והרי עליהן השורה רעה רוח משום בבוקר, הכיפורים
אף  אלו לברכות מקום יש ולדבריהם בטיט; כמלוכלכות

מיימוניות). (הגהות הכיפורים ביום

.Ë¯Á‡ BÊ el‡ ˙BÎ¯a C¯·Ï eÈ¯Ú ·¯a ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿…»≈¿»≈¿»≈««
e·iÁ˙ ‡Ï ÔÈa ,Ô‰· e·ÈÁ˙ ÔÈa ,˙Òk‰Œ˙È·a BÊ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿«¿»∆≈…ƒ¿«¿
C¯·È ‡ÏÂ ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ˙eÚËÂ - Ô‰·»∆¿»¿≈»«¬≈¿…¿»≈

da ·ÈÁ˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Î¯a45. ¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«≈»

טועה 45) טעויות שתי רבינו, בדעת הכסףֿמשנה פירוש לפי
פניו  רוחץ (שהרי עשייתם זמן אחר שמברך - אחד העם:
נטילת  על בביתֿהכנסת מברך הוא זמן ולאחר בביתו,
בה. נתחייב אלאֿאםֿכן ברכה לברך שאין - שנית ידים);
בבית  זו אחר זו הברכות כל לסדר המנהג פשט כבר אבל
לברך  יודעים אינם הארצות מעמי שרבים מפני הכנסת,
אחריהן  אמן ויענו בביתֿהכנסת, שיסדרון תקנו כראוי,
רב  והגאונים: מו). סימן או"ח ('טור' חובתן ידי ויצאו
נימקו  שם) יוסף' ב'בית דבריהם (הובאו עמרם ורב נטרונאי
עצמו  על לא כי - בעצמו נתחייב כשלא אפילו לברך שיש
ה' את מברך הוא העולם כל על אלא מברך הוא בלבד
להקפיד  אין וכן לכל. תמיד והחסדים הטובות כל שעשה
אלא  נאמר לא זה כלל כי עשייתן, זמן אחר שמברך זה על
לולב  נטילת או שופר, תקיעת כגון: המצוות, בברכות
הודאה  בברכות אבל לעשייתן; קודם לברכן שיש וכדומה,
ראוי  תמיד כי - זמנן עבור אחר אפילו לברך יכול ושבח

לו. להודות

.ÈŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜iL Ì„˜ ‰¯Bz· ‡¯˜Ï ÌÈkLn‰««¿ƒƒ¿…«»…∆∆ƒ¿»¿ƒ«
ÚÓL46‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa ,·˙ÎaL ‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa - ¿«≈»»¿»∆ƒ¿»≈»»¿»

,˙BÎ¯a LÏL C¯·Óe ‰lÁz ÂÈ„È ÏËB - ‰tŒÏÚaL∆¿«∆≈»»¿ƒ»¿»≈»¿»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :Ô‰ el‡Â .‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈¿≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ ·¯Ú‰Â" ;"‰¯B˙ È¯·c ÏÚ eeˆÂ47˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿ƒ»«ƒ¿≈»¿«¬∆»¿»¡…≈∆
,Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk EnÚ ˙BiÙÈÙ·e eÈÙa E˙¯B˙ È¯·cƒ¿≈»¿¿ƒ¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿»≈

eÈ‡ˆ‡ˆÂ eÁ‡ ‰È‰Â48EÓL ÈÚ„BÈ EnÚ È‡ˆ‡ˆÂ49 ¿ƒ¿∆¬«¿¿∆¡»≈¿∆¡»≈«¿¿≈¿∆
BnÚÏ ‰¯Bz „nÏÓ‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .E˙¯B˙ È˜ÒBÚÂ¿¿≈»∆»«»¿»«¿«≈»¿«

"Ï‡¯NÈ50,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" . ƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡¬∆»«»ƒ»»«ƒ¿»«»∆»

."‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈«»

ãycew zegiyn zecewpã

."dxez ixac lr epeive eizeevna epycw xy`"

א.)בגמרא כא, התורה,(ברכות לברכת מיוחד לימוד ישנו
שלא  ומזה לאלוקינו". גודל הבו אקרא ה' שם "כי שנאמר
הוא  המצוות, כל על שמברכין במה זו לברכה החיוב נכלל

שביניהם. המהותי החילוק מפני
אותנו  שקידש על לקב"ה הודאה היא הברכה המצוות, בכל
התורה, לימוד עצם על היא התורה ברכת אבל במצוותיו,

ממש. הנהנין כברכת והיא
jxk y"ewl itÎlr)(148 cenr c"i

צריך 46) אינו - ברכותיה עם קריאתֿשמע שקרא אחרי אבל
מעין  בה שיש רבה", "אהבה בברכת נפטר שכבר לברך,
דברי  כל את ולקיים ללמוד... בלבנו... "ותן התורה: ברכות

יא:). (ברכות תורתך" ונציה 47)תלמוד דפוס כגירסת
זה  ואין "והערב", אחרים: ובדפוסים רוקח"). ("מעשה ש"י
ורק  לשלפניה, שייכת ואינה היא נפרדת זו שברכה מדוייק,
גורסים  שלפניה הברכה של המשכה שזו שסוברים אלה
המתק. - הערב מו.). לברכות 'תוספות' (ראה "והערב"

מעיך.48) וצאצאי יט): מח, (ישעיה ככתוב חלצינו, יוצאי
לג).49) לא, (ירמיה אותי ידעו כולם כי הכתוב: שם על

פעולותיך. בכל גדולתך שנכיר דפוס 50)כלומר: כנוסח
מיימוניות", "הגהות לפני הנוסח היה וכן ש"י, וונציא
ישראל". לעמו תורה "המלמד אחר: ונוסח לפנינו. כמבואר
לחתום  נוהגים ואנו רבינו". "תשובות במוספנו וראה
וברי"ף  יא:) (ברכות התלמוד כגירסת וכו' תורה המלמד

שם.

.‡È,el‡ ˙BÎ¯a LÏL C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ ÌBÈ ÏÎa¿»«»»»¿»≈»¿»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ËÚÓ ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â51ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿««»≈¿«ƒƒ¿≈»¿»¬»»

ÌÈ‰k ˙k¯a ‡¯˜Ï52Âˆ" :ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ƒ¿…ƒ¿«…¬ƒ¿≈¿∆ƒ«
"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡53.Ô‰ÈzL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ∆¿≈ƒ¿»≈¿≈¿∆ƒ¿≈∆
ÌÈ˜¯t ÔÈ¯B˜Â54˙BÎÏ‰ B‡55ÔÓe ‰Ln‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¬»ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BzÈ¯a‰56. «»«¿

עליו.51) שמברך הדבר ובין הברכה בין להפסיק שלא כדי
על  ששנה "והוא ה"ה): פ"א, (ברכות בירושלמי אמרו וכן

(מיד). לקרותה 52)אתר" נוהגים היו משמר אנשי שגם
ב  למסכת ב'תוספות' כמבואר בוקר, (שם).בכל רכות

שאמרו 53) כמו התמיד. בקרבן המדברת אֿט) כח, (במדבר
שאין  בזמן הקב"ה, את אבינו אברהם שאל כז:): (תענית
להם  תקנתי כבר א"ל: עליהם? תהא מה קיים, ביתֿהמקדש
עליהם  אני מעלה - לפני בהם שקוראים בזמן קרבינות. סדר
עוונותיהם. כל על להם מוחל ואני לפני, הקריבום כאילו

זה,54) פרק ובחרו זבחים. של מקומן איזהו כגון: שלמים.
מסיני  למשה ברורה משנה והכל מחלוקת, הפרק בכל שאין

נ.). סימן או"ח יוסף' כגון:55)('בית שלם, פרק מן חלק
המשנה  שהוא וכו', שיעור" להם שאין דברים "אלו

פאה. למסכת כל 56)הראשונה אליהו: דבי "תנא כגון:
כאלה, ברייתות ועוד וכו', יום" בכל הלכות השונה
לרבינו. השנה" כל תפילות ב"סדר זה ספר בסוף המובאות
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.·ÈÌÈÓÎÁ eÁaLÂ57¯ÙqÓ ˙B¯ÈÓÊ ‡¯BwL ÈÓÏ ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈∆
'„Â„Ï ‰l‰z'Ó ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈl‰z58ÛBÒ „Ú ¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«

¯Ùq‰59Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˜eÒt ˙B¯˜Ï e‚‰ ¯·Îe .60 «≈∆¿»»¬ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯Á‡Ïe61‡È‰Â ,˙B¯ÈÓf‰ ÈÙÏ ‰Î¯· ew˙Â . ¿«¬≈∆¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

'ÁazLÈ' ‡e‰Â ,Ì‰È¯Á‡Ï ‰Î¯·e ,'¯Ó‡L Ce¯a'62. »∆»«¿»»¿«¬≈∆¿ƒ¿««
Œ˙‡È¯˜ ‡¯B˜Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«¿«¿≈¿ƒ«

.ÚÓL¿«

הלל 57) מגומרי חלקי יהא יוסי ר' אמר ע"ב: קיח, שבת
התכוין. דזמרה" של"פסוקי שם והסיקו יום... בכל

קמה.58) פ"ה).59)פרק (ברכות הרי"ף כגון:60)ע"פ
וכו'. לעולם ה' כבוד אמן 61)יהי לעולם ה' ברוך כגון:

וכו'. ולדעת 62)ואמן (שם). ברי"ף הוזכרו אלו ברכות
תקנוה. הגדולה כנסת אנשי זו ברכה - ועוד זרוע" "אור בעל
בין  "המספר הירושלמי: בשם מובא מיימוניות" וב"הגהות
עליה  וחוזר בידו, היא עבירה - אור' ל'יוצר 'ישתבח'
שראה  מעיד (פ"ה) בברכות יונה ורבינו המלחמה". ממערכי
"ישתבח" בברכת מביא "אבודרהם" ובספר כן. במדרש
וגו': הלבב ורך הירא האיש מי הפסוק: על האומר מדרש
מבואר  הרי - התפילה סוף עד שאמר ברוך בין המפסיק זה
(שם) לברכות וברי"ף אלו, ברכות הזכירו התלמוד שחכמי
נזכרת  וכן וכו'. לפניהם ברכה לומר רבנן ותקינו מפורש:
וכו' תניינא בתקונא רסו:) ויקהל (פרשת בזוהר זו ברכה

רוקח). (מעשה

.‚È¯Á‡ ,ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï Ô‰· e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬»∆ƒ¿¿»««
'ÁazLÈ' ÔÈÎ¯·nL63ÔÈÎ¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ,Ìi‰ ˙¯ÈL , ∆¿»¿ƒƒ¿««ƒ««»¿««»¿»¿ƒ

.'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .'ÚÓL' ÏÚ«¿«¿≈¿∆ƒƒ««¬ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ - ˙B¯ÈM‰ ÈzL ÔÈ¯BwL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿≈«ƒ«…¿ƒ

.‚‰n‰«ƒ¿»

לפני 63) הים שירת אומרים אלא כן. נוהגין אין ובזמננו
שירת  במקום לומר הספרדים נוהגים באב ובתשעה ישתבח.
אבל  פורעניות). מיני בכל (המדברת האזינו שירת - הים

רוקח). (מעשה ישתבח לפני הכל

.„È‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ64. «»»»¿»≈≈»¿»≈«¿««¿»
˙BÎ¯a LÏLÂŒÌÈ¯NÚ ?el‡ ˙BÎ¯· ‰‡Ó Ô‰ ‰Óe«≈≈»¿»≈∆¿ƒ¿»¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏL ˙BÎ¯a Ú·LÂ ;‰Ê ˜¯Ùa eÈnL∆»ƒ¿∆∆∆¿∆«¿»∆¿ƒ«¿«

‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ÏL65ÛhÚ˙nLÎe ; ∆«¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿∆ƒ¿«≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,˙ˆÈva«ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
;"˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÔÈlÙz L·BlLÎe¿∆≈¿ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈
ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«
Œ‰BÓL Ô‰Ó ‰lÙz ÏÎaL ,˙BlÙz LÏLÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¿»¿ƒ»≈∆¿∆
‡e‰LÎe ;˙BÎ¯a LLÂ ÌÈBÓL È¯‰ - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»¬≈¿ƒ¿≈¿»¿∆
ŒÚa¯‡ C¯·Ó ,‰ÏÈl‰Â ÌBÈ ÏL ˙B„eÚÒ ÈzL ÏÎB‡≈¿≈¿∆¿««¿»¿»≈«¿«
ÂÈ„È ÏhiLk ˙Á‡ :‰„eÚÒ ÏÎa Ú·L - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»∆«¿»¿»««¿∆ƒ…»»

‰lÁza ˙Á‡ ÔBÊn‰ ÏÚÂ ,‰lÁz66ÛBqa LÏLÂ67, ¿ƒ»¿««»«««¿ƒ»¿»«
ÔÈi‰ ÏÚÂ68ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ69È¯‰ .˙BÎ¯a Ú·L È¯‰ - ¿«««ƒ¿»»¿«¬»¬≈∆«¿»¬≈

.Ïk‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó≈»¿»≈«…

אדם 64) חייב אומר: מאיר רבי "היה ע"ב: מג, מנחות
ועתה  יב): י, (דברים שנאמר יום, בכל ברכות מאה לברך
אל  רש"י: ופירש וכו' מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל
וב'טור' שם. ב'תוספות' וראה "מאה". אלא "מה" תקרא
המלך  שדוד גאון, נטרונאי רב בשם מובא מו) (סימן או"ח
- על הוקם א): כג, (שמואלֿב דכתיב ברכות, מאה תיקן
פרשת  רבה במדבר מדרש פי (על מאה בגימטריא "על"

לאחריה;65)קרח). ואחת לפניה שתים מברך - שבשחר
לעיל  כמבואר לאחריה, ושתים לפניה שתים מברך - ובערב

ה). הלכה א, פרק שמע קריאת ברכת 66)(הלכות
הארץ 67)המוציא. על הכל, את הזן שהן: המזון בברכת

ירושלים. בונה המזון, מברך 68)ועל יין לו יש שאם
הכוס. על המזון מעין 69)ברכת שהיא אחרונה ברכה

ט"ו). הלכה ח, (פרק ברכות הלכות לקמן ראה שלש,

.ÂËÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ˙k¯a ewzL ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆ƒ¿ƒ¿«»∆ƒƒ
‰lÙza70ÔBÊn‰Œ˙k¯·a '·ÈËn‰Â ·Bh‰' eÙÈÒB‰Â ,71 «¿ƒ»¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒ¿««»

LÓÁ e‡ˆÓ -72ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa .˙B¯˙È ˙BÎ¯a ƒ¿¿»≈¿»¿≈¿«»¿»ƒ
·iÁ˙ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ,˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz‰L ,ÌÈ·BËƒ∆«¿ƒ»∆«¿»¿≈ƒ…ƒ¿«≈
ÔLÈ ‡lL ÔB‚k ,el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎa ÌÈÓi‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ¿»«¿»»≈¿∆…»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡ÏÂ ,B¯B‚Á ¯Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÈl‰ Ïk»««¿»¿…ƒƒ¬¿…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
ÔÓ ˙BÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ - el‡· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈»ƒ¿«¿ƒ≈»¿»ƒ

˙B¯t‰73. «≈

ה"א).70) (פ"ב, לעיל ברכות 71)ראה הלכות לקמן ראה
ה"א). ב, סעודות 72)(פרק לשתי המזון, בברכת שתים

היום. תפילות בשלש ושלש ע"ב.73)היום, מג, מנחות
העולים  שמברכים שהברכות כתוב: מיימוניות" וב"הגהות
בקריאת  וכן שחרית, בקריאת ברכות שתי אחד, כל לתורה
לחשבון  עולות - ברכות ז' שהן המפטיר ברכות וכן מנחה,
שישמעו  כדי רם, בקול לברך הוא נכון לפיכך לשומעיהם,
מוסף  שבתפלת ברכות שבע להוסיף ראוי כן לצאת. ויכוונו
יוסף' וב'בית שבת. שבליל אבות" "מגן ברכת וגם לשבת.
שלישית  שבסעודה ברכות שבע עוד הוסיף מו) (סימן או"ח

בשבת. אפילו ממאה יותר כבר שיש באופן לשבת,

.ÊË;ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ C¯·Óe ,˜¯È ËÚÓ ÏÎB‡ ?„ˆÈk≈«≈¿«»»¿»≈¿»»¿«¬»
C¯·Óe ‰Ê È¯tÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ74ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ75; ¿≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿»≈¿»»¿«¬»

.ÌBÈ ÏÎa ‰‡Ó ÌÈÏLnL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ‰BÓe∆»«¿»«∆«¿ƒ≈»¿»

אם 74) כי כאן. ידובר עוד לאכול בדעתו היה כשלא
אסור  - הפרי מאותו זו בשעה לאכול בדעתו היה בתחילה
(לחםֿמשנה). לבטלה ברכה זו שהרי בשניה, ברכה לברך לו

ברכות 75) הלכות לקמן ראה רבות". נפשות "בורא ברכת
ה"א). (פ"ח,

.ÊÈC¯·Óe Ì„‡ ÌÈkLÓ ¯ÁMa :‡e‰ Ck ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»««««¿ƒ»»¿»≈
˙B¯ÈÓf‰ ‡¯B˜Â ,el‡ ˙BÎ¯a76Ì‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆

‰ÈÙÏ C¯·Óe 'ÚÓL' CkŒ¯Á‡ ‡¯B˜Â ;Ì‰È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿≈««»¿«¿»≈¿»∆»
‰BL‡¯ ‰Î¯a‰ ÔÓ ‰M„˜ ‚l„Óe ,‰È¯Á‡Ïe¿«¬∆»¿«≈¿À»ƒ«¿»»ƒ»

‰M„˜ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ,‰ÈÙlL77‡e‰LÎe ; ∆¿»∆»∆≈«»ƒ≈¿À»¿∆
‰l‡b CÓÒiL È„k ,„ÓÚÈ „iÓ ,'Ï‡¯NÈ Ï‡b' Ì˙BÁ78 ≈»«ƒ¿»≈ƒ»«¬…¿≈∆ƒ¿…¿À»
e¯Ó‡L BÓk ,„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï79; ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆»»¿
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.·ÈÌÈÓÎÁ eÁaLÂ57¯ÙqÓ ˙B¯ÈÓÊ ‡¯BwL ÈÓÏ ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈∆
'„Â„Ï ‰l‰z'Ó ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈl‰z58ÛBÒ „Ú ¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«

¯Ùq‰59Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˜eÒt ˙B¯˜Ï e‚‰ ¯·Îe .60 «≈∆¿»»¬ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯Á‡Ïe61‡È‰Â ,˙B¯ÈÓf‰ ÈÙÏ ‰Î¯· ew˙Â . ¿«¬≈∆¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

'ÁazLÈ' ‡e‰Â ,Ì‰È¯Á‡Ï ‰Î¯·e ,'¯Ó‡L Ce¯a'62. »∆»«¿»»¿«¬≈∆¿ƒ¿««
Œ˙‡È¯˜ ‡¯B˜Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«¿«¿≈¿ƒ«

.ÚÓL¿«

הלל 57) מגומרי חלקי יהא יוסי ר' אמר ע"ב: קיח, שבת
התכוין. דזמרה" של"פסוקי שם והסיקו יום... בכל

קמה.58) פ"ה).59)פרק (ברכות הרי"ף כגון:60)ע"פ
וכו'. לעולם ה' כבוד אמן 61)יהי לעולם ה' ברוך כגון:

וכו'. ולדעת 62)ואמן (שם). ברי"ף הוזכרו אלו ברכות
תקנוה. הגדולה כנסת אנשי זו ברכה - ועוד זרוע" "אור בעל
בין  "המספר הירושלמי: בשם מובא מיימוניות" וב"הגהות
עליה  וחוזר בידו, היא עבירה - אור' ל'יוצר 'ישתבח'
שראה  מעיד (פ"ה) בברכות יונה ורבינו המלחמה". ממערכי
"ישתבח" בברכת מביא "אבודרהם" ובספר כן. במדרש
וגו': הלבב ורך הירא האיש מי הפסוק: על האומר מדרש
מבואר  הרי - התפילה סוף עד שאמר ברוך בין המפסיק זה
(שם) לברכות וברי"ף אלו, ברכות הזכירו התלמוד שחכמי
נזכרת  וכן וכו'. לפניהם ברכה לומר רבנן ותקינו מפורש:
וכו' תניינא בתקונא רסו:) ויקהל (פרשת בזוהר זו ברכה

רוקח). (מעשה

.‚È¯Á‡ ,ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï Ô‰· e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬»∆ƒ¿¿»««
'ÁazLÈ' ÔÈÎ¯·nL63ÔÈÎ¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ,Ìi‰ ˙¯ÈL , ∆¿»¿ƒƒ¿««ƒ««»¿««»¿»¿ƒ

.'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .'ÚÓL' ÏÚ«¿«¿≈¿∆ƒƒ««¬ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ - ˙B¯ÈM‰ ÈzL ÔÈ¯BwL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿≈«ƒ«…¿ƒ

.‚‰n‰«ƒ¿»

לפני 63) הים שירת אומרים אלא כן. נוהגין אין ובזמננו
שירת  במקום לומר הספרדים נוהגים באב ובתשעה ישתבח.
אבל  פורעניות). מיני בכל (המדברת האזינו שירת - הים

רוקח). (מעשה ישתבח לפני הכל

.„È‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ64. «»»»¿»≈≈»¿»≈«¿««¿»
˙BÎ¯a LÏLÂŒÌÈ¯NÚ ?el‡ ˙BÎ¯· ‰‡Ó Ô‰ ‰Óe«≈≈»¿»≈∆¿ƒ¿»¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏL ˙BÎ¯a Ú·LÂ ;‰Ê ˜¯Ùa eÈnL∆»ƒ¿∆∆∆¿∆«¿»∆¿ƒ«¿«

‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ÏL65ÛhÚ˙nLÎe ; ∆«¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿∆ƒ¿«≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,˙ˆÈva«ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
;"˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÔÈlÙz L·BlLÎe¿∆≈¿ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈
ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«
Œ‰BÓL Ô‰Ó ‰lÙz ÏÎaL ,˙BlÙz LÏLÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¿»¿ƒ»≈∆¿∆
‡e‰LÎe ;˙BÎ¯a LLÂ ÌÈBÓL È¯‰ - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»¬≈¿ƒ¿≈¿»¿∆
ŒÚa¯‡ C¯·Ó ,‰ÏÈl‰Â ÌBÈ ÏL ˙B„eÚÒ ÈzL ÏÎB‡≈¿≈¿∆¿««¿»¿»≈«¿«
ÂÈ„È ÏhiLk ˙Á‡ :‰„eÚÒ ÏÎa Ú·L - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»∆«¿»¿»««¿∆ƒ…»»

‰lÁza ˙Á‡ ÔBÊn‰ ÏÚÂ ,‰lÁz66ÛBqa LÏLÂ67, ¿ƒ»¿««»«««¿ƒ»¿»«
ÔÈi‰ ÏÚÂ68ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ69È¯‰ .˙BÎ¯a Ú·L È¯‰ - ¿«««ƒ¿»»¿«¬»¬≈∆«¿»¬≈

.Ïk‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó≈»¿»≈«…

אדם 64) חייב אומר: מאיר רבי "היה ע"ב: מג, מנחות
ועתה  יב): י, (דברים שנאמר יום, בכל ברכות מאה לברך
אל  רש"י: ופירש וכו' מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל
וב'טור' שם. ב'תוספות' וראה "מאה". אלא "מה" תקרא
המלך  שדוד גאון, נטרונאי רב בשם מובא מו) (סימן או"ח
- על הוקם א): כג, (שמואלֿב דכתיב ברכות, מאה תיקן
פרשת  רבה במדבר מדרש פי (על מאה בגימטריא "על"

לאחריה;65)קרח). ואחת לפניה שתים מברך - שבשחר
לעיל  כמבואר לאחריה, ושתים לפניה שתים מברך - ובערב

ה). הלכה א, פרק שמע קריאת ברכת 66)(הלכות
הארץ 67)המוציא. על הכל, את הזן שהן: המזון בברכת

ירושלים. בונה המזון, מברך 68)ועל יין לו יש שאם
הכוס. על המזון מעין 69)ברכת שהיא אחרונה ברכה

ט"ו). הלכה ח, (פרק ברכות הלכות לקמן ראה שלש,

.ÂËÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ˙k¯a ewzL ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆ƒ¿ƒ¿«»∆ƒƒ
‰lÙza70ÔBÊn‰Œ˙k¯·a '·ÈËn‰Â ·Bh‰' eÙÈÒB‰Â ,71 «¿ƒ»¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒ¿««»

LÓÁ e‡ˆÓ -72ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa .˙B¯˙È ˙BÎ¯a ƒ¿¿»≈¿»¿≈¿«»¿»ƒ
·iÁ˙ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ,˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz‰L ,ÌÈ·BËƒ∆«¿ƒ»∆«¿»¿≈ƒ…ƒ¿«≈
ÔLÈ ‡lL ÔB‚k ,el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎa ÌÈÓi‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ¿»«¿»»≈¿∆…»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡ÏÂ ,B¯B‚Á ¯Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÈl‰ Ïk»««¿»¿…ƒƒ¬¿…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
ÔÓ ˙BÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ - el‡· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈»ƒ¿«¿ƒ≈»¿»ƒ

˙B¯t‰73. «≈

ה"א).70) (פ"ב, לעיל ברכות 71)ראה הלכות לקמן ראה
ה"א). ב, סעודות 72)(פרק לשתי המזון, בברכת שתים

היום. תפילות בשלש ושלש ע"ב.73)היום, מג, מנחות
העולים  שמברכים שהברכות כתוב: מיימוניות" וב"הגהות
בקריאת  וכן שחרית, בקריאת ברכות שתי אחד, כל לתורה
לחשבון  עולות - ברכות ז' שהן המפטיר ברכות וכן מנחה,
שישמעו  כדי רם, בקול לברך הוא נכון לפיכך לשומעיהם,
מוסף  שבתפלת ברכות שבע להוסיף ראוי כן לצאת. ויכוונו
יוסף' וב'בית שבת. שבליל אבות" "מגן ברכת וגם לשבת.
שלישית  שבסעודה ברכות שבע עוד הוסיף מו) (סימן או"ח

בשבת. אפילו ממאה יותר כבר שיש באופן לשבת,

.ÊË;ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ C¯·Óe ,˜¯È ËÚÓ ÏÎB‡ ?„ˆÈk≈«≈¿«»»¿»≈¿»»¿«¬»
C¯·Óe ‰Ê È¯tÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ74ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ75; ¿≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿»≈¿»»¿«¬»

.ÌBÈ ÏÎa ‰‡Ó ÌÈÏLnL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ‰BÓe∆»«¿»«∆«¿ƒ≈»¿»

אם 74) כי כאן. ידובר עוד לאכול בדעתו היה כשלא
אסור  - הפרי מאותו זו בשעה לאכול בדעתו היה בתחילה
(לחםֿמשנה). לבטלה ברכה זו שהרי בשניה, ברכה לברך לו

ברכות 75) הלכות לקמן ראה רבות". נפשות "בורא ברכת
ה"א). (פ"ח,

.ÊÈC¯·Óe Ì„‡ ÌÈkLÓ ¯ÁMa :‡e‰ Ck ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»««««¿ƒ»»¿»≈
˙B¯ÈÓf‰ ‡¯B˜Â ,el‡ ˙BÎ¯a76Ì‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆

‰ÈÙÏ C¯·Óe 'ÚÓL' CkŒ¯Á‡ ‡¯B˜Â ;Ì‰È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿≈««»¿«¿»≈¿»∆»
‰BL‡¯ ‰Î¯a‰ ÔÓ ‰M„˜ ‚l„Óe ,‰È¯Á‡Ïe¿«¬∆»¿«≈¿À»ƒ«¿»»ƒ»

‰M„˜ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ,‰ÈÙlL77‡e‰LÎe ; ∆¿»∆»∆≈«»ƒ≈¿À»¿∆
‰l‡b CÓÒiL È„k ,„ÓÚÈ „iÓ ,'Ï‡¯NÈ Ï‡b' Ì˙BÁ78 ≈»«ƒ¿»≈ƒ»«¬…¿≈∆ƒ¿…¿À»
e¯Ó‡L BÓk ,„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï79; ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆»»¿
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dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ,ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ≈≈¿ƒ…«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«
ÌÈeÁ˙ È¯·„a ,·LBÈ ‡e‰Â ,ËÚÓ ÔpÁ˙Óe BL‡¯80; …ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ¿≈«¬ƒ

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜È CkŒ¯Á‡Â81ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ ;(·LiÓ) ¿««»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒƒ…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ
.ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ…¿ƒ»≈¿«¬»

דזמרה.76) כג:):77)פסוקי (מגילה ששנינו כמו
יהא  לא שבקדושה דבר כל - ישראל בני בתוך "ונקדשתי
ובנעימה" ברורה ל"בשפה כשמגיע ולפיכך מעשרה", פחות
רבינו  וכדברי יתנו. נעימות ברוך לאל ומתחיל: מדלג
יוסף' ב'בית הובא קל"ב:) (דף שמות ב'זוהר' מפורש
מובא  חיים' שב'ארחות להעיר, וראוי נ"ט. סימן לאו"ח
מזה, אביו בו שחזר הרמב"ם, של בנו אברהם רבי בשם
(כסףֿמשנה). זו קדושה אומר שהיחיד למעשה והורה
ל"מעשה  הרמב"ם בחידושי (הובאת בתשובתו ורבינו
סיפור: דרך רק היא יוצר שקדושת מנמק: א) עמוד רוקח"
אנחנו  שאין ומכיון השם, את מקדישים המלאכים איך
פחות  יהא לא שבקדושה "דבר בכלל: זה אין המקדישים,

יט):78)מעשרה". (שם שנאמר תהלים בספר רמזה ודוד
א) כ, (שם צרה ביום ה' יענך לזה: וסמוך וגואלי, צורי ה'
שאינו  "מי אמרו: א) הלכה א, (פרק ברכות ובירושלמי
מלך  של לאוהבו דומה? הוא למה לתפלה, גאולה סומך
שהפליג  ומצאו המלך יצא מלך, של פתחו על ודפק שבא
להקב"ה  מתקרב אדם יהיה אלא הפליג" הוא אף (נתרחק)
והוא  מצרים יציאת של וקילוסים בתשבחות ומרצהו אליו
(עלֿפי  צרכיו לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב

ד:). ברכות ב).79)רש"י הלכה (פ"ה, כגון:80)לעיל
תפילות  ("סדר לקמן ראה וכו'. נעשה" מה נדע לא "ואנחנו

השנה"). לדוד 81)כל תהלה האומר "כל ע"ב: ד, ברכות
שהוא  לו מובטח פעמים, שלש יום בכל קמה) פרק (תהלים,

הבא". עולם בן

.ÁÈ'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜Ï ÏÈÁ˙Ó ,‰Án‰ ˙lÙ˙·eƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ
;‰Án‰ ˙lÙz Ïlt˙Óe „ÓBÚ CkŒ¯Á‡Â ;·LiÓƒ…∆¿««»≈ƒ¿«≈¿ƒ««ƒ¿»
BL‡¯ dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ÂÈt ÏÚ ÏÙB ,ÌÈÏLnLÎe¿∆«¿ƒ≈«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«…
·¯Ú‰ ˙lÙ˙·e .ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ…¿ƒ»≈¿«¬»ƒ¿ƒ«»∆∆
CÓBÒÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿≈
·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe ;„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï ‰l‡b82 ¿À»ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆«¿ƒ≈≈

‰Ê È¯‰ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ¯Á‡ ÔpÁ˙n‰Â .¯ËtÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ»≈¿«ƒ¿«≈««¿ƒ««¿ƒ¬≈∆
ÁaLÓ83Ï‡b' ¯Á‡ 'e·ÈkL‰' C¯·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿À»¿««ƒ∆¿»≈«¿ƒ≈««»«

l‡b ÔÈa ˜ÒÙ‰ dÈ‡ ,'Ï‡¯NÈÈ¯‰Â ,‰lÙ˙Ï ‰ ƒ¿»≈≈»∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»«¬≈
‰k¯‡ ˙Á‡ ‰Î¯·k Ô‰ÈzL84. ¿≈∆ƒ¿»»««¬À»

מעט 82) לישב שצריך טז) הלכה ד' (פרק לעיל כמפורש
נושא  שהיה כמי תפילתו תעשה שלא כדי התפילה, אחר

לו. והולך ומשליכו רשות,83)משאוי שהיא שאףֿעלֿפי
לשבח  ראוי הוא לפיכך תחנונים, בדברי בה מאריך הוא

רוקח). אריכתא 84)(מעשה "כגאולה ע"ב: ד, ברכות
היא, הגאולה מעין ש"השכיבנו" מפני והטעם: דמיא".
מפחדים  אבותינו היו מצרים, את לנגוף ה' שעבר שבשעה
המשחית  יתן שלא דברו, לקיים עולם לבורא ומתפללים
יגרום  שמא תמיד שיראים הצדיקים שדרך בתיהם, אל לבוא
"השכיבנו", לומר התקינו התפילה אותה וכנגד החטא,

מה  כנגד לאמרה שהתקינו וכיון רע, דבר מכל ה' שיצילנו
יונה  (רבינו הגאולה מעין היא הרי - הגאולה בשעת שהיה

שם). לברכות

ה'תש"פ  אלול כ"ח חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בית 1) בתפילתו; הציבור עם עצמו לשתף אדם שצריך

מוציא  מי את יותר; גדול מהם מי הכנסת ובית המדרש
ציבור. שליח להיות ממנים מי את חובתו, ידי השליחֿציבור

.‡Ô‰· eÈ‰ elÙ‡Â ;„ÈÓz ˙ÚÓL ¯eav‰ ˙lÙz¿ƒ««ƒƒ¿««»ƒ«¬ƒ»»∆
ÌÈ‡ËBÁ2ÏL Ô˙lÙ˙a Ò‡BÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ≈«»»≈ƒ¿ƒ»»∆

ÌÈa¯3¯eav‰ ÌÚ BÓˆÚ ÛzLÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .4; «ƒ¿ƒ»»ƒ»»¿«≈«¿ƒ«ƒ
„ÈÁÈa Ïlt˙È ‡ÏÂ5ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏBÎiL ÔÓÊŒÏk , ¿…ƒ¿«≈¿»ƒ»¿«∆»¿ƒ¿«≈ƒ

Ì„‡ ÌÈkLÈ ÌÏBÚÏe .¯eav‰6˙Òk‰Œ˙È·Ï ·È¯ÚÈÂ7, «ƒ¿»«¿ƒ»»¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆
˙Ú ÏÎa ˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡L8.˙Òk‰Œ˙È·a ‡l‡ ∆≈¿ƒ»ƒ¿««¿»≈∆»¿≈«¿∆∆

Ba Ïlt˙Ó BÈ‡Â B¯ÈÚa ˙Òk‰Œ˙Èa BÏŒLiL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆≈«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«≈
Ú¯ ÔÎL ‡¯˜ ,¯eav‰ ÌÚ9. ƒ«ƒƒ¿»»≈»

א).2) עמוד ח דף (איוב 3)(תענית שנאמר ח.) (ברכות
לא  רבים (תפילת ימאס לא כביר אֿל הן ה): פסוק לו פרק

רש"י). ביחידות,4)ימאס, בביתו מתפלל כשהוא אפילו
"ואני  שנאמר: מתפללים, שהציבור בשעה להתפלל יכוון

ה' לך ¯ˆÔÂתפילתי ˙Ú,רצון של שהיא עת שיש הרי - "
שם). (ברכות, הציבור תפילת עת רמב"ם 5)וזוהי לפי

יחידי". יתפלל "ולא התימנים בן 6)כתב יהושע רבי אמר
עם  וימנה שיזכה כדי הכנסת, לבית אדם ישכים לעולם לוי,
לו  נותנים אחריו, באים מאה שאפילו הראשונים, עשרה

ב). עמוד מ"ז דף (ברכות כולם כנגד אפילו 7)שכר
ליחיד  מצוה בביתֿהכנסת, מתפללים הציבור כשאין
(ברכות  ביותר נשמעת התפילה ששם הכנסת בבית להתפלל

א). עמוד ו נשמעת 8)דף שתפילתו עת יש אמנם שאם
"בכל  אבל - מתפללים שהציבור עת וזוהי - בביתו אפילו

הכנסת. בבית אלא נשמעת איננה ח 9)עת" דף (שם,
א). עמוד

.·ıe¯Ï ‰ÂˆÓe10‰Ú„Â" :¯Ó‡pL ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ƒ¿»»¿≈«¿∆∆∆∆¡«¿≈¿»
Ï‡ ,˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÎe ."ÈÈ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Ùc¯ƒ¿¿»»««∆¿»¿∆≈≈ƒ≈«¿∆∆«

‰ÚÈÒt ÚÈÒÙÈ11ÒkiLÎe .ËÚÓ ËÚÓ CÏÈ ‡l‡ ,‰q‚ «¿ƒ«¿ƒ»«»∆»≈≈¿«¿»¿∆ƒ»≈
ÌÈÁ˙Ù ÈL ¯eÚL ÒkÈ ,˙Òk‰Œ˙È·a12CkŒ¯Á‡Â ¿≈«¿∆∆ƒ»≈ƒ¿≈¿»ƒ¿««»

pM ‰Ó Ìi˜Ï ,Ïlt˙È"ÈÁ˙t ˙ÊeÊÓ ¯ÓLÏ" :¯Ó‡13. ƒ¿«≈¿«≈«∆∆¡«ƒ¿…¿…¿»»

ב).10) עמוד ו דף שעיכוב 11)(שם, בעצמו שמראה לפי
שם). (רש"י, כמשא עליו דומה הכנסת שני 12)בית רוחב

בית  עיכוב עליו שנראה לפתח, סמוך ישב שלא פתחים
ח  דף (שם לצאת לפתח סמוך מזומן ויושב כמשא הכנסת
בכך  אין - הפתח אצל קבוע מקום לו יש אם אבל א), עמוד
שם). יונה, (רבינו הקבוע מקומו שזה ידוע שהדבר כלום,

כניסה 13) על לימד - ּפתחי ולא ּפתחי מזּוזת; ולא ְְְְִִַָָֹמזּוזת
ברכות  (ירושלמי פתחים שני כשיעור הכנסת בית לפנים

א). הלכה ה, פרק

.‚L¯„n‰Œ˙Èa14˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ÏB„b15ÌÈÓÎÁÂ . ≈«ƒ¿»»ƒ≈«¿∆∆«¬»ƒ
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˙BiÒÎŒÈza Ì¯ÈÚa Ì‰Ï eÈ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÏB„b¿ƒ««ƒ∆»»∆¿ƒ»»≈¿≈ƒ
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L ÌB˜na ‡l‡ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï ,‰a¯‰«¿≈…»ƒ¿«¿ƒ∆»«»∆»¿ƒ

‰¯Bza ÌL16¯eav‰ ˙lÙz ÌL Ïlt˙iL ,‡e‰Â ;17. »«»¿∆ƒ¿«≈»¿ƒ««ƒ

ברבים.14) תורה בו לתפילה 15)שמרביצים שמיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה עמוד 16)בלבד ח דף (ברכות

עשר  שלושה להם שהיו גב על  אף אסי ורב אמי "רב א)
מדרשם  בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי
פרק  (תהילים הכתוב שאמר הוא בתורה, שם עוסקים שהיו
"אוהב  יעקב משכנות מכל ציון שערי ה' אוהב ב): פסוק פז,
כנסיות". מבתי יותר בהלכה, המצויינים שערים ה'

לבית 17) ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"זמן  כי - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת
וכן  א). עמוד י דף (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, תפילה
צריך  חכם "שתלמיד ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב
התפילה  על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו שלא לחוש
לכף  אותו ידונו לא כי בטלים; כנסיות בתי ונמצא כלל,

לימודו. בשביל בא שאינו לומר זכות

.„Ïlt˙Ó „Á‡ ‰È‰È ?¯eav‰ ˙lÙz ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆∆»ƒ¿«≈
ÌÈÚÓBL Ïk‰Â Ì¯ ÏB˜a18˙BÁÙa Ôk ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿»¿«…¿ƒ¿≈ƒ≈¿»

ÌÈÏB„‚ ‰¯NÚÓ19ÔÈ¯BÁŒÈ·e20„Á‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ∆»
Ì‰Ó21È„È e‡ˆÈÂ eÏÏt˙‰ ¯·kL Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡Â . ≈∆«¬ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¿¿»¿¿≈

·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;‰¯NÚÏ Ì‰Ï ÔÈÓÈÏLÓ ,Ô˙·BÁ22 »»«¿ƒƒ»∆«¬»»¿∆ƒ¿…
‡ÏÂ ,‰M„˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .eÏlt˙‰ ‡lL ‰¯NÚ‰»¬»»∆…ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿À»¿…
‡ÏÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Óe ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿…

‰¯NÚa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ23. «¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»«¬»»

טֿי).18) (הלכה בסמוך עשרה 19)ראה שלוש בני
ב). עמוד כג דף (מגילה שערות שתי פרט 20)שהביאו

אינם  כנשים, במצוות שחייבים פי על שאף כנענים לעבדים
ב). עמוד לח דף (גיטין למניין הוא 21)מצטרפים שגם

תפילה. בכלל הוא וגם הואיל המניין, שישה 22)מן
נאמר  ז): הלכה י, (פרק סופרים במסכת אמרו וכן אנשים,
בהתנדב  בישראל פרעות בפרוע ב) פסוק ה פרק (שופטים
משלימים  התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם
וכן  ברכו, עד מלים שש כאן יש שהרי לעשרה, עליהם
בתלמוד  מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין:

משנה). ב).23)(כסף עמוד כג דף (מגילה

.‰'ÚÓL' ˙k¯a C¯·Ó „Á‡ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24Ïk‰Â ¿≈…ƒ¿∆∆»¿»≈ƒ¿«¿«¿«…
ÌÈÚÓBL25‰ÊÂ .‰¯NÚa ‡l‡ ,'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚÂ ¿ƒ¿ƒ«¬»»≈∆»«¬»»¿∆

'ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt' ‡¯˜p‰ ‡e‰26LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈«¿«¿≈¿ƒ«ƒ
Ì‰È„È ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .‰¯NÚa ‡l‡27‡l‡ ∆»«¬»»¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆»

ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰k‰Â ,‰¯NÚa28Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÏkL . «¬»»¿«…¬ƒƒ«ƒ¿»∆»¬»»ƒƒ¿»≈
‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú" :¯Ó‡pL ,‰„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ≈»∆∆¡««»«»≈»»»»

·ÏÎÂ ÚLB‰È e‡ˆÈ È¯‰L ,‰¯NÚ eÈ‰Â ,'B‚Â "˙‡f‰29. «…¿¿»¬»»∆¬≈»¿¿À«¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã
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ענין  - במנין לתפילה שהמקור יתכן היאך להבין, צריך

המרגלים  והלא המרגלים, מעדת דווקא ילמד - שבקדושה
תמרודו  אל בה' "אך כלב (כדברי בה' מורדים בגדר היו
"מורדים" לצרף כלל פשוט זה אין הלכה ע"פ והרי כו'"),
המרגלים  מעדת שהלימוד אלא עוד ולא עשרה. למנין
שאין  פשיטא שבזה הסנהדרין, למנין מקור גם משמש

כלל. רשע בהם
נעלית  בדרגה היו שהמרגלים מבואר, החסידות בתורת
הכניסה  על־ידי באלוקות מדביקותם להפרד רצו ולא מאוד
חייב  זה עניין אמנם העולם, גשמיות עם והעסק לארץ,

שבתורה. ההלכה חלק עם גם להתאים
כמה  עד הרמב"ם מאריך תשובה, מהל' י' בפרק ובהקדים:
כדי  התורה... מצוות עושה "הריני שיאמר לאדם אסור
לחיי  שאזכה כדי או בה הכתובות הברכות כל שאקבל
דרך  על והעובד זה, דרך על לעבוד ראוי אין הבא... העולם

הנביאים. מעלת ואינה מיראה עובד הוא זה
ישראל  כל נתאוו זה "ומפני כתב שלפנ"ז ט' ובפרק
לחיי  שיזכו כדי המשיח...כו' לימות חכמיהם נביאיהם
מעלת  שאינה שלפנ"ז בהלכה כתב ואיך הבא", העולם

הנביאים?
דבר  מפני לא מאהבה.. "העובד ממשיך י' בפרק להלן
הטובה  וסוף אמת, שהוא מפי האמת עושה אלא בעולם...
אבינו  אברהם מעלת והיא היא, גדולה ומעלה בגללה, לבוא
מאהבה". אלא עבד שלא לפי אוהבו הקב"ה שקראו
שהעבודה  כתב בה"א כי עצמו, את סותר כאן גם ולכאורה
החכמים  מעלת ואינה הארץ, עמי דרך היא מיראה
עבודה  על כתב וכאן מאהבה, עבודה שמעלתם והנביאים

לה". זוכה חכם כל "שאין זו
העוה"ב" לחיי שיזכו "כדי בפ"ט שכתב מה בזה: והביאור
כדי  אלא הבא, העולם של השכר לקבל כדי פירושו אין
בעולם  שהוא באופן ומצוות בתורה העסק להמשך להגיע
התורה  עסק על שכר רק אינם הבא העולם חיי כי הבא,
לשלימות  תמידית והתקרבות עליה המשך אלא ומצוותיה

בה' ומצוות.הדביקות התורה שע"י
אדם  יאמר "אל פ"י בתחילת שכתב מה בין החילוק וזהו
כי  העוה"ב" לחיי שאזכה כדי או שאקבל... כדי הריני...כו'

שכר. קבלת בכוונת התורה מצוות עשיית שולל כאן
נביאיהם  ישראל כל ש"נתאוו ט' בפרק שכתב מה אבל

העולם לחיי שיזכו כדי כו' כוונתו וחכמיהם.. אין הבא",
ושלימות  העבודה לתכלית אלא עבודתם על פרס בתור
על־ידי  שתיגרם תמיד בה לשגות בה' והדביקות האהבה

המשיח. בימות בחכמה תמיד ויוסיפו שירבו
והנביאים  החכמים מדרגת יותר נעלית דרגה ישנה אמנם
כי  אבינו, אברהם של מדריגתו והיא מאהבה, העובדים
הוא  והמצוות התורה עסק הרי מאהבה היא העבודה כאשר
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˙BiÒÎŒÈza Ì¯ÈÚa Ì‰Ï eÈ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÏB„b¿ƒ««ƒ∆»»∆¿ƒ»»≈¿≈ƒ
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L ÌB˜na ‡l‡ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï ,‰a¯‰«¿≈…»ƒ¿«¿ƒ∆»«»∆»¿ƒ

‰¯Bza ÌL16¯eav‰ ˙lÙz ÌL Ïlt˙iL ,‡e‰Â ;17. »«»¿∆ƒ¿«≈»¿ƒ««ƒ

ברבים.14) תורה בו לתפילה 15)שמרביצים שמיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה עמוד 16)בלבד ח דף (ברכות

עשר  שלושה להם שהיו גב על  אף אסי ורב אמי "רב א)
מדרשם  בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי
פרק  (תהילים הכתוב שאמר הוא בתורה, שם עוסקים שהיו
"אוהב  יעקב משכנות מכל ציון שערי ה' אוהב ב): פסוק פז,
כנסיות". מבתי יותר בהלכה, המצויינים שערים ה'

לבית 17) ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"זמן  כי - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת
וכן  א). עמוד י דף (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, תפילה
צריך  חכם "שתלמיד ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב
התפילה  על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו שלא לחוש
לכף  אותו ידונו לא כי בטלים; כנסיות בתי ונמצא כלל,

לימודו. בשביל בא שאינו לומר זכות

.„Ïlt˙Ó „Á‡ ‰È‰È ?¯eav‰ ˙lÙz ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆∆»ƒ¿«≈
ÌÈÚÓBL Ïk‰Â Ì¯ ÏB˜a18˙BÁÙa Ôk ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿»¿«…¿ƒ¿≈ƒ≈¿»

ÌÈÏB„‚ ‰¯NÚÓ19ÔÈ¯BÁŒÈ·e20„Á‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ∆»
Ì‰Ó21È„È e‡ˆÈÂ eÏÏt˙‰ ¯·kL Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡Â . ≈∆«¬ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¿¿»¿¿≈

·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;‰¯NÚÏ Ì‰Ï ÔÈÓÈÏLÓ ,Ô˙·BÁ22 »»«¿ƒƒ»∆«¬»»¿∆ƒ¿…
‡ÏÂ ,‰M„˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .eÏlt˙‰ ‡lL ‰¯NÚ‰»¬»»∆…ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿À»¿…
‡ÏÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Óe ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿…

‰¯NÚa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ23. «¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»«¬»»

טֿי).18) (הלכה בסמוך עשרה 19)ראה שלוש בני
ב). עמוד כג דף (מגילה שערות שתי פרט 20)שהביאו

אינם  כנשים, במצוות שחייבים פי על שאף כנענים לעבדים
ב). עמוד לח דף (גיטין למניין הוא 21)מצטרפים שגם

תפילה. בכלל הוא וגם הואיל המניין, שישה 22)מן
נאמר  ז): הלכה י, (פרק סופרים במסכת אמרו וכן אנשים,
בהתנדב  בישראל פרעות בפרוע ב) פסוק ה פרק (שופטים
משלימים  התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם
וכן  ברכו, עד מלים שש כאן יש שהרי לעשרה, עליהם
בתלמוד  מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין:

משנה). ב).23)(כסף עמוד כג דף (מגילה

.‰'ÚÓL' ˙k¯a C¯·Ó „Á‡ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24Ïk‰Â ¿≈…ƒ¿∆∆»¿»≈ƒ¿«¿«¿«…
ÌÈÚÓBL25‰ÊÂ .‰¯NÚa ‡l‡ ,'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚÂ ¿ƒ¿ƒ«¬»»≈∆»«¬»»¿∆

'ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt' ‡¯˜p‰ ‡e‰26LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈«¿«¿≈¿ƒ«ƒ
Ì‰È„È ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .‰¯NÚa ‡l‡27‡l‡ ∆»«¬»»¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆»

ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰k‰Â ,‰¯NÚa28Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÏkL . «¬»»¿«…¬ƒƒ«ƒ¿»∆»¬»»ƒƒ¿»≈
‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú" :¯Ó‡pL ,‰„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ≈»∆∆¡««»«»≈»»»»

·ÏÎÂ ÚLB‰È e‡ˆÈ È¯‰L ,‰¯NÚ eÈ‰Â ,'B‚Â "˙‡f‰29. «…¿¿»¬»»∆¬≈»¿¿À«¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

izn cr xn`py ,dcr oi`xwpd od l`xyin dxyr lky"
."dcrl

ענין  - במנין לתפילה שהמקור יתכן היאך להבין, צריך

המרגלים  והלא המרגלים, מעדת דווקא ילמד - שבקדושה
תמרודו  אל בה' "אך כלב (כדברי בה' מורדים בגדר היו
"מורדים" לצרף כלל פשוט זה אין הלכה ע"פ והרי כו'"),
המרגלים  מעדת שהלימוד אלא עוד ולא עשרה. למנין
שאין  פשיטא שבזה הסנהדרין, למנין מקור גם משמש

כלל. רשע בהם
נעלית  בדרגה היו שהמרגלים מבואר, החסידות בתורת
הכניסה  על־ידי באלוקות מדביקותם להפרד רצו ולא מאוד
חייב  זה עניין אמנם העולם, גשמיות עם והעסק לארץ,

שבתורה. ההלכה חלק עם גם להתאים
כמה  עד הרמב"ם מאריך תשובה, מהל' י' בפרק ובהקדים:
כדי  התורה... מצוות עושה "הריני שיאמר לאדם אסור
לחיי  שאזכה כדי או בה הכתובות הברכות כל שאקבל
דרך  על והעובד זה, דרך על לעבוד ראוי אין הבא... העולם

הנביאים. מעלת ואינה מיראה עובד הוא זה
ישראל  כל נתאוו זה "ומפני כתב שלפנ"ז ט' ובפרק
לחיי  שיזכו כדי המשיח...כו' לימות חכמיהם נביאיהם
מעלת  שאינה שלפנ"ז בהלכה כתב ואיך הבא", העולם

הנביאים?
דבר  מפני לא מאהבה.. "העובד ממשיך י' בפרק להלן
הטובה  וסוף אמת, שהוא מפי האמת עושה אלא בעולם...
אבינו  אברהם מעלת והיא היא, גדולה ומעלה בגללה, לבוא
מאהבה". אלא עבד שלא לפי אוהבו הקב"ה שקראו
שהעבודה  כתב בה"א כי עצמו, את סותר כאן גם ולכאורה
החכמים  מעלת ואינה הארץ, עמי דרך היא מיראה
עבודה  על כתב וכאן מאהבה, עבודה שמעלתם והנביאים

לה". זוכה חכם כל "שאין זו
העוה"ב" לחיי שיזכו "כדי בפ"ט שכתב מה בזה: והביאור
כדי  אלא הבא, העולם של השכר לקבל כדי פירושו אין
בעולם  שהוא באופן ומצוות בתורה העסק להמשך להגיע
התורה  עסק על שכר רק אינם הבא העולם חיי כי הבא,
לשלימות  תמידית והתקרבות עליה המשך אלא ומצוותיה

בה' ומצוות.הדביקות התורה שע"י
אדם  יאמר "אל פ"י בתחילת שכתב מה בין החילוק וזהו
כי  העוה"ב" לחיי שאזכה כדי או שאקבל... כדי הריני...כו'

שכר. קבלת בכוונת התורה מצוות עשיית שולל כאן
נביאיהם  ישראל כל ש"נתאוו ט' בפרק שכתב מה אבל

העולם לחיי שיזכו כדי כו' כוונתו וחכמיהם.. אין הבא",
ושלימות  העבודה לתכלית אלא עבודתם על פרס בתור
על־ידי  שתיגרם תמיד בה לשגות בה' והדביקות האהבה

המשיח. בימות בחכמה תמיד ויוסיפו שירבו
והנביאים  החכמים מדרגת יותר נעלית דרגה ישנה אמנם
כי  אבינו, אברהם של מדריגתו והיא מאהבה, העובדים
הוא  והמצוות התורה עסק הרי מאהבה היא העבודה כאשר
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להתקשרות  להגיע אמצעי שהם אלא עצמם התומ"צ לא
את  "עושה של בדרגה היה אאע"ה אבל בקב"ה, ודביקות
בעבודתו, אחר מבוקש כל ואין אמת", שהוא מפני האמת

לזה". זוכה חכם כל "ואין כתב כך ועל
- גדולה במעלה שהיו המרגלים עניין גם יובן ומעתה
בקב"ה, הדביקות לשלימות להגיע ורצו - מאהבה עבודה
נעלית  לדרגה מביאה ישראל לארץ הכניסה ומכל־מקום
"עושה  כלל, מבוקש שום בלי ה' ציווי קיום והוא יותר,

אמת". שהוא מפני האמת
הרי  המרגלים, של עונשם היה מה גם יובן על־פי־זה
נכנסו  ולא מבוקשם את קיבלו דבר של בסופו לכאורה
כרוכה  לארץ שהכניסה מובן הנ"ל שעל־פי אלא לארץ,
שהיו  והגם לה", זוכה חכם כל ש"לא יותר גדולה בהתעלות
לדרגה  להגיע זכו לא מאהבה, עבודה של נעלית במדריגה

אמת". שהוא מפני האמת "עושה של
(85 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

שמע.24) שלפני -25)הברכות עימו לקרות והיודע
א). הלכה ט, (פרק בסמוך כמבואר האמור 26)קורא,

הפריסה  הוא - פורס ג). משנה ד, (פרק מגילה במסכת
והן  שמע קריאת קודם שהיא מפה, פריסת מעין וההצעה,
שם). למשנה בפירושו רבינו (מלשון ואהבה" "יוצר, ברכות
החזן, בקריאת היוצאים שאלה מפני עשרה, שצריך והטעם
אין  אמן, אחריו ועונין שומעים אלא עימו, אומרים ואינם
ורבינו  בעשרה. כשמברכים אלא להם, מועלת אמן עניית
יברך  הוא כי מברך, - פורס מפרש: ג) פרק (לברכות יונה
הוא  ארי יונתן: מתרגם יג) פסוק ט פרק (שמואלֿא, הזבח

נכסתא. על כהנים.27)יפרוס בית 28)לברכת שהרי
לאחיהם  ומברכים לדוכן עולים כולם - כהנים שכולו הכנסת
מניין, - לבדם הם ואם ב); עמוד לח דף (סוטה שבשדות

משנה). (כסף למניין שמצטרפים שכן שלא 29)כל
ושם  ב). עמוד כג דף (מגילה רעה הארץ דיבת הוציאו

ונקדשתי  נאמר: יותר, פרק ·˙ÍÂביארו (ויקרא ישראל בני
היבדלו ונאמר: לב) פסוק (במדבר ÍÂ˙Óכב הזאת העדה

מה  תוך": "תוך שווה גזירה דנים אנו כא) פסוק טז פרק
אף  - כמבואר מעשרה, פחותה עדה אין שהרי עשרה, להלן
פחות  יהא שלא שבקדושה דבר לכל מכאן עשרה. כאן

מעשרה.

.Â‰M„˜ ¯·c ÏÎÂ30‰„Ú‰ CB˙a ‡l‡ ‡‰È ‡Ï ¿»¿«¿À»…¿≈∆»¿»≈»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
eÎÏ‰Â ‰¯NÚa Ì‰· eÏÈÁ˙‰ Ì‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒƒƒ¿ƒ»∆«¬»»¿»¿

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì˙ˆ˜Ó31e¯Ó‚È - ƒ¿»»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿¿
¯‡M‰32. «¿»

"נברך 30) אומר (שהמברך בשם הזימון ברכת כגון:
ג). משנה ז, (פרק ברכות ראה ועליהם 31)אלוקינו").

(ירושלמי  יכלו ה' ועוזבי כח): פסוק א פרק (ישעיה נאמר
ד). הלכה ד, פרק לקרוא 32)מגילה שהתחילו כגון:

לתורה  והעולה גומרים, - מקצתם ויצאו בעשרה בתורה

במוספנו  וראה שם). (ירושלמי, עשרה שם היו כאילו מברך
רבינו". "תשובות

.Ê¯eaˆŒÁÈÏLe ,„Á‡ ÌB˜Óa Ìlk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿À»¿»∆»¿ƒ«ƒ
d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜ ¯ˆÁ .„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚƒ»∆¿»∆»»≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»

‰ÏB„b ¯ˆÁÏ33‰pËwa „ÈÁÈÂ ‰ÏB„ba ‰ÚL˙ eÈ‰Â , ¿»≈¿»¿»ƒ¿»«¿»¿»ƒ«¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -34ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba „ÈÁÈÂ ‰pËwa ‰ÚLz ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»«¿«»¿»ƒ«¿»≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ35- ‰pËwa ¯eaˆŒÁÈÏLe ‰ÏB„ba ¯eaˆ ; ƒ¿»¿ƒƒ«¿»¿ƒ«ƒ«¿«»

Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ36¯eaˆŒÁÈÏLe ‰pËwa ¯eaˆ ; ¿ƒ¿≈»»ƒ«¿«»¿ƒ«ƒ
‚ÏÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba«¿»≈¿ƒ¿≈»»∆¬≈À¿»
‰ÏB„ba LiL ÈtÓ ;„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚ BÈ‡Â Ì‰Ó≈∆¿≈ƒ»∆¿»∆»ƒ¿≈∆≈«¿»

ÔÈqt37Ô‡kÓe Ô‡kÓ38˙‚ÏÙÓ BÓk ‡È‰ È¯‰ ,39ÔÓ «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ
È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰pËw‰ ÔÈ‡Â ,‰pËw‰«¿«»¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»∆»¬≈

.dlL ˙ÈÂÊŒÔ¯˜k ‡È‰ƒ¿∆∆»ƒ∆»

החצר 33) אין אבל הגדולה, לחצר כולה פתוחה היא והרי
הגדולה  קיר שחלקי מפני לקטנה במלואה פרוצה הגדולה

ביניהן. חוצים ומכאן מכאן הקטנה 34)העודפים כי
ממנה. כזוית היא והרי - הגדולה אחרי אין 35)נגררת כי

פריצת  למרות שבגדולה המיעוט אחרי נמשך שבקטנה הרוב
ב). עמוד צב דף (עירובין לזו ציבור 36)זו השליח כי
הציבור. אחרי ונמשך הוא קירות.37)יחיד מחיצות,

ומכאן 38) מכאן פסים הגדולה בקיר נשתיירו לא אילו אבל
נידונות  היו אז - ברוחבן שוות והגדולה שהקטנה כגון -

ממש. אחת הדברים 39)כחצר ואין ומבודדת. מורחקת
קדושה  עניית לעניין אבל עשרה, צירוף לעניין אלא אמורים
אף  לענות, הכנסת לבית מחוץ הנמצא יחיד כל יכול וברכו
בכלל  הוא והרי מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין פי על
פה  דף (פסחים לוי בן יהושע רבי כדברי שבפנים, ציבור
ישראל  בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה "אפילו ב): עמוד
עמוד  צב (דף לעירובין בתוספות וראה שבשמים". לאביהם

בגדולה". "תשעה המתחיל: דיבור ב)

.ÁÏlt˙‰Ï ¯eÒ‡ ,‰ÏB„ba ‰‡Bˆ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«¿»»¿ƒ¿«≈
‰pËwa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ40,‰pËwa ‰‡Bˆ ‰˙È‰ ; ¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿«»»¿»»«¿«»

‡Ï Ì‡ ,‰ÏB„ba ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ Ïlt˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿»ƒ…
‰pnÓ ˙‚ÏÙÓ ‡È‰L ÈtÓ ,Ú¯ ÁÈ¯ ÌL ‰È‰41. »»»≈««ƒ¿≈∆ƒÀ¿∆∆ƒ∆»

הצואה 40) רואים ואנו מהגדולה, מופלגת הקטנה שאין
בקטנה. היא שאנשי 41)כאילו פי על ואף שם) (עירובין,

אוסרת  היא אין הקטנה שבחצר הצואה את רואים הגדולה
המונחת  כצואה היא הרי היא, אחרת וברשות הואיל עליהם,
אותה, שרואה פי על שאף זכוכית, של מחיצה  מאחורי
פרק  שמע קריאת (הלכות לעיל כמבואר כנגדה לקרות מותר

משנה). (כסף חלוקות שהרשויות מפני י) הלכה ג,

.Ë.Ô˙·BÁ È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»
ÔÈBÚÂ ÔÈÚÓBL Ì‰Â Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰ÚLa ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¿ƒ
.ÔÈÏÏt˙Ók Ô‰ È¯‰ - ‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡'»≈««»¿»»¿»»¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒ
Ï·‡ ;Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈≈«¿ƒ¿«≈¬»

BÓˆÚ ˙lÙ˙a ‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡ Ú„Bi‰42. «≈«≈≈¿≈»∆»ƒ¿ƒ««¿

על 42) חוזר אינו והש"ץ ב) עמוד לד דף השנה (ראש
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אורח  (טור אחריו קדושה שיענו כדי אלא בקול, התפילה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קכד). סימן חיים

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ıeÁ ,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»
Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó44Ï·‡ ; ≈…«»»¿«ƒƒ∆¿««≈¬»

ÌLk ,Ú„Bi‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL el‡ ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ≈¿ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈
,˙Bk¯‡ ˙BÎ¯a Ì‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆≈≈«ƒ¿≈∆≈¿»¬À
ŒÁÈÏLk ÔzÚc ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ Ô˙B‡ ÌÈÚ„Bi‰ ·¯ ÔÈ‡Â¿≈…«¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿ƒ«

¯eaˆ45ÌÈÓÈ ÈLa CÓÒÏ Ú„Bi‰ ‰ˆ¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ
- B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ˙lÙz ÏÚ el‡≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈»

.B„Èa ˙eL¯‰»¿¿»

עצמו.43) בתפילת אלא חובתו ידי יוצא אינו שהיודע,
השנה 44) ראש כבמוסף מוסף בתפילת ברכות תשע בו שיש

ח). הלכה ב, (פרק לעיל לה 45)כמבואר דף השנה (ראש
א). עמוד

.‡È¯eavaL ÏB„b ‡l‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ∆»»∆«ƒ
ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa46ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿»¿«¬»¿ƒ»»»≈¬≈∆¿À»

BÏB˜L Ì„‡ ¯eaˆŒÁÈÏL ˙BÈ‰Ï ÔÈÏczLÓe .¯˙BÈa¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»»∆
È‚¯Â ·¯Ú˙B¯˜Ï Ï47B˜Ê ‡lÓ˙ ‡lL ÈÓe .48- »≈¿»ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿»

,¯eaˆŒÁÈÏL ‡‰È ‡Ï ,ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»…¿≈¿ƒ«ƒ
,ÚÓL ÏÚ ‡e‰ Ò¯Bt Ï·‡ ;¯eav‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿«ƒ¬»≈«¿«

ÌÈL ‰¯NÚŒLÏL ¯Á‡ ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·iMÓ49. ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈»ƒ

עלי46) "נתנה אמרו: ושם א). עמוד טז דף ·˜ÏÂ‰(תענית
ציבור  שליח זה ח) פסוק יב, פרק (ירמיה שנאתיה כן על

התיבה". לפני היורד הגון ובנביאים 47)שאינו בתורה
תפילה  של הפסוקים שיהו הברכות, בכל בקי וכן ובכתובים,
שם  אמורים הדברים א). עמוד טז דף (תענית בפיו סדורים
ומשם  ציבור, תענית בתפילת שליחֿציבור לעניין בעיקר

יוםֿיום. לתפילות רבינו לימים 48)למד צעיר שהוא
אחד  אדם על רבינו נשאל וכבר ב). עמוד כד דף (חולין
להיות  היוכל כלל, זקן לו צמח ולא הארבעים לגיל שהגיע
אלא  השער צמיחת נצריך לא והשיב: לא? אם שליחֿציבור,
חמה", כ"סריס דינו יהיה הנזכר זה אמנם זה, שאפשר למי
זה  בדין כוונתם שאין שערו, שהפיל חולי לו שאירע מי או
"מי  לומר: להם היה כן אילו כי והיעדרו, השער מציאות
אשר  הדעת של השלימות על הכוונה אבל זקן..." לו שאין
להיות  לו ראוי ולכן וצמיחתו, הזקן עליית בעת לה יגיע
טו, סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ספק בלי שליחֿציבור

אחרים). מקורות לפי לשון שינויי קצת (מגילה 49)עם
רבינו  שמונה התנאים שכל להעיר, וכדאי א). עמוד כד דף
כלשון  קבוע, בשליחֿציבור אלא אינם שליחֿציבור, במינוי
קבוע  שליחֿציבור במינוי ממנין, אין ההלכה: ְִַהתחלת
רק  אפילו ארעי, דרך התיבה לפני לעבור אבל כאן, ידובר
יכול  קטן, ואיננו הואיל שנה, י"ג אחר שערות שתי הביא

משנה). (לחם הוא

.·ÈB‡ Ô"ÈÚ Û"Ï‡Ï ‡¯BwL ÈÓ ÔB‚k ,‚lÚ‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ≈¿ƒ∆≈¿»∆«ƒ
˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,Û"Ï‡ Ô"ÈÚÏ¿«ƒ»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆

¯eaˆŒÁÈÏL B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰50. »ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ

ÂÈÙÏ Ïlt˙‰Ï ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡ ‰pÓÓ ·¯‰Â¿»«¿«∆∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»
¯eaˆa51ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt ‡Óeq‰ .52ŒÁÈÏL ‰NÚÂ ¿ƒ«»≈«¿«¿«¬∆¿ƒ«
¯eaˆ53‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Bl‚Ó ÂÈÙ˙kL ÈÓ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ∆¿≈»¿À««ƒ∆

ÚÓL ÏÚ Ò¯BÙ54,‰lÙ˙Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‰NÚ BÈ‡ , ≈«¿«≈«¬∆¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»
ÛeËÚ ‰È‰iL „Ú55. «∆ƒ¿∆»

אנשי 50) לא התיבה לפני מורידין אין ב) עמוד כד דף (שם,
לאלפי"ן  שקוראין מפני חיפה... בית אנשי ולא שאן בית
הם  כהנים לברכת (וכשמגיעים אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן

יש ÚÈ¯אומרים: כי הוא, קללה ולשון יאר) (במקום פניו ה' »≈
שם). (רש"י כעס, לשון המתפרשים על 51)"פנים" אף

שבציבור  גדול אלא שליחֿציבור ממנין אין כלל שבדרך פי
למנות  הרב יכול זאת בכל י"א) הלכה (לעיל כמבואר וכו'
בו  שאין פי על אף בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד
ממסכת  להוכיח יש וכן משנה). (כסף האמורים התנאים כל

ב). עמוד לג (דף "יוצר 52)ברכות ברכת ומברך
סוף  כי השמש, אור את רואה שאינו פי על אף המאורות"
דף  (מגילה יוסי רבי של כמאמרו מהאור, הוא גם נהנה סוף
והיית  זה: מקרא על מצטער הייתי ימי "כל ב): עמוד כד
פרק  (דברים באפלה העיוור ימשש כאשר בצהריים, ממשש

בי  לעיוור לו איכפת מה וכי כט) פסוק לאורה?כח, אפילה ן
לילה  באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי: מעשה שבא עד
לו: אמרתי בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי
בידי, שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זו אבוקה בני,
ומן  הפתחים מן אותי ומצילים אותי רואים אדם בני

ד,53)הקוצים". פרק (מגילה שם במשנה אמנם לתפילה,
לפני  שעובר אבל שמע; על שפורס אלא נזכר אינו ו) משנה
דברי  על מיוסדים רבינו שדברי אלא שם, אין התיבה
קנזֿט) (סימן כד, למגילה הגאונים" ב"אוצר הובאו הגאונים
לפני  יורדים זיקנה, מרוב עיניו שכהו או "סומא, האומרים:

חובתם. ידי הרבים את ומוציאים ששנינו 54)התיבה כמו
ופירש  שמע" את פורס "פוחח ו): משנה ג, פרק (מגילה
וכתיפיו  קרועים שבגדיו מי - פוחח אלפס: רבינו שם
ויחף" ערום ישעיה עבדי הלך "כאשר ערומות, וזרועותיו

ויחף. ּפחיח יונתן: מתרגם ג) כ, פרק משום 55)(ישעיה ֵַָ
טו). הלכה י"ד פרק סופרים (מסכת הציבור כבוד

ה'תש"פ  אלול כ"ט שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
משתקים 1) מי את ובשבת; בחול הציבור תפילת סדר

למה  בשבת, - שבע מעין תפילת חזרת התפילה; באמצע
תיקנוה.

.‡¯eav‰ ˙BlÙz ¯„Ò2ÌÚ‰ Ïk ¯ÁMa :‡e‰ Ck ≈∆¿ƒ«ƒ»«««»»»
„¯BÈ ¯eaˆŒÁÈÏLe ,ÌÈ·LBÈ3‰·z‰ ÈÙÏ4„ÓBÚÂ , ¿ƒ¿ƒ«ƒ≈ƒ¿≈«≈»¿≈

ÌÚ‰ ÚˆÓ‡a5LÈc˜ ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe ,6ÌÚ‰ ÏÎÂ , ¿∆¿«»»«¿ƒ¿≈«ƒ¿»»»
‡a¯ dÓL ‡‰È ,ÔÓ‡" :ÌÈBÚ7ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ƒ»≈¿≈¿≈«»¿»«¿»«¿»¿≈

"‡iÓÏÚ8ÔÁk ÏÎa9LÈc˜ ÛBÒa 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ,10. »¿«»¿»…»¿ƒ»≈¿«ƒ
:ÌÈBÚ Ì‰Â ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿∆¿»«¿…»¿≈ƒ

Á˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a"Ò¯BÙe ÏÈ11ÏÚ »¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ≈«
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÌÈBÚ Ì‰Â ,Ì¯ ÏB˜a ÚÓL¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



קעה dlitz zekld - dad` xtq - lel` h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אורח  (טור אחריו קדושה שיענו כדי אלא בקול, התפילה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קכד). סימן חיים

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ıeÁ ,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»
Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó44Ï·‡ ; ≈…«»»¿«ƒƒ∆¿««≈¬»

ÌLk ,Ú„Bi‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL el‡ ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ≈¿ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈
,˙Bk¯‡ ˙BÎ¯a Ì‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆≈≈«ƒ¿≈∆≈¿»¬À
ŒÁÈÏLk ÔzÚc ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ Ô˙B‡ ÌÈÚ„Bi‰ ·¯ ÔÈ‡Â¿≈…«¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿ƒ«

¯eaˆ45ÌÈÓÈ ÈLa CÓÒÏ Ú„Bi‰ ‰ˆ¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ
- B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ˙lÙz ÏÚ el‡≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈»

.B„Èa ˙eL¯‰»¿¿»

עצמו.43) בתפילת אלא חובתו ידי יוצא אינו שהיודע,
השנה 44) ראש כבמוסף מוסף בתפילת ברכות תשע בו שיש

ח). הלכה ב, (פרק לעיל לה 45)כמבואר דף השנה (ראש
א). עמוד

.‡È¯eavaL ÏB„b ‡l‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ∆»»∆«ƒ
ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa46ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿»¿«¬»¿ƒ»»»≈¬≈∆¿À»

BÏB˜L Ì„‡ ¯eaˆŒÁÈÏL ˙BÈ‰Ï ÔÈÏczLÓe .¯˙BÈa¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»»∆
È‚¯Â ·¯Ú˙B¯˜Ï Ï47B˜Ê ‡lÓ˙ ‡lL ÈÓe .48- »≈¿»ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿»

,¯eaˆŒÁÈÏL ‡‰È ‡Ï ,ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»…¿≈¿ƒ«ƒ
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עלי46) "נתנה אמרו: ושם א). עמוד טז דף ·˜ÏÂ‰(תענית
ציבור  שליח זה ח) פסוק יב, פרק (ירמיה שנאתיה כן על

התיבה". לפני היורד הגון ובנביאים 47)שאינו בתורה
תפילה  של הפסוקים שיהו הברכות, בכל בקי וכן ובכתובים,
שם  אמורים הדברים א). עמוד טז דף (תענית בפיו סדורים
ומשם  ציבור, תענית בתפילת שליחֿציבור לעניין בעיקר

יוםֿיום. לתפילות רבינו לימים 48)למד צעיר שהוא
אחד  אדם על רבינו נשאל וכבר ב). עמוד כד דף (חולין
להיות  היוכל כלל, זקן לו צמח ולא הארבעים לגיל שהגיע
אלא  השער צמיחת נצריך לא והשיב: לא? אם שליחֿציבור,
חמה", כ"סריס דינו יהיה הנזכר זה אמנם זה, שאפשר למי
זה  בדין כוונתם שאין שערו, שהפיל חולי לו שאירע מי או
"מי  לומר: להם היה כן אילו כי והיעדרו, השער מציאות
אשר  הדעת של השלימות על הכוונה אבל זקן..." לו שאין
להיות  לו ראוי ולכן וצמיחתו, הזקן עליית בעת לה יגיע
טו, סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ספק בלי שליחֿציבור

אחרים). מקורות לפי לשון שינויי קצת (מגילה 49)עם
רבינו  שמונה התנאים שכל להעיר, וכדאי א). עמוד כד דף
כלשון  קבוע, בשליחֿציבור אלא אינם שליחֿציבור, במינוי
קבוע  שליחֿציבור במינוי ממנין, אין ההלכה: ְִַהתחלת
רק  אפילו ארעי, דרך התיבה לפני לעבור אבל כאן, ידובר
יכול  קטן, ואיננו הואיל שנה, י"ג אחר שערות שתי הביא

משנה). (לחם הוא
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אנשי 50) לא התיבה לפני מורידין אין ב) עמוד כד דף (שם,
לאלפי"ן  שקוראין מפני חיפה... בית אנשי ולא שאן בית
הם  כהנים לברכת (וכשמגיעים אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן

יש ÚÈ¯אומרים: כי הוא, קללה ולשון יאר) (במקום פניו ה' »≈
שם). (רש"י כעס, לשון המתפרשים על 51)"פנים" אף

שבציבור  גדול אלא שליחֿציבור ממנין אין כלל שבדרך פי
למנות  הרב יכול זאת בכל י"א) הלכה (לעיל כמבואר וכו'
בו  שאין פי על אף בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד
ממסכת  להוכיח יש וכן משנה). (כסף האמורים התנאים כל

ב). עמוד לג (דף "יוצר 52)ברכות ברכת ומברך
סוף  כי השמש, אור את רואה שאינו פי על אף המאורות"
דף  (מגילה יוסי רבי של כמאמרו מהאור, הוא גם נהנה סוף
והיית  זה: מקרא על מצטער הייתי ימי "כל ב): עמוד כד
פרק  (דברים באפלה העיוור ימשש כאשר בצהריים, ממשש

בי  לעיוור לו איכפת מה וכי כט) פסוק לאורה?כח, אפילה ן
לילה  באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי: מעשה שבא עד
לו: אמרתי בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי
בידי, שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זו אבוקה בני,
ומן  הפתחים מן אותי ומצילים אותי רואים אדם בני

ד,53)הקוצים". פרק (מגילה שם במשנה אמנם לתפילה,
לפני  שעובר אבל שמע; על שפורס אלא נזכר אינו ו) משנה
דברי  על מיוסדים רבינו שדברי אלא שם, אין התיבה
קנזֿט) (סימן כד, למגילה הגאונים" ב"אוצר הובאו הגאונים
לפני  יורדים זיקנה, מרוב עיניו שכהו או "סומא, האומרים:

חובתם. ידי הרבים את ומוציאים ששנינו 54)התיבה כמו
ופירש  שמע" את פורס "פוחח ו): משנה ג, פרק (מגילה
וכתיפיו  קרועים שבגדיו מי - פוחח אלפס: רבינו שם
ויחף" ערום ישעיה עבדי הלך "כאשר ערומות, וזרועותיו

ויחף. ּפחיח יונתן: מתרגם ג) כ, פרק משום 55)(ישעיה ֵַָ
טו). הלכה י"ד פרק סופרים (מסכת הציבור כבוד

ה'תש"פ  אלול כ"ט שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
משתקים 1) מי את ובשבת; בחול הציבור תפילת סדר

למה  בשבת, - שבע מעין תפילת חזרת התפילה; באמצע
תיקנוה.
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יחיד,2) של תפילה בסדר רבינו דיבר ה"יז) ז, (בפרק לעיל
הציבור. תפילות סדר על מרצה הוא שמצוה 3)וכאן לפי

בו  נופלת ה"ו), (פ"ה, לעיל כמבואר נמוך, במקום להתפלל
שם). ברש"י לב. (ר"ה "יורד" שבו 4)לשון להיכל נוסף

ארוכה  תיבה היתה שבביתֿהכנסת, ספריֿתורה כל נמצאים
להתפלל  יורד הש"ץ ולפניה אחד, ספרֿתורה רק ובה וצרה
עיר  של לרחובה מוציאים זו ותיבה ק"נ). סימן לאו"ח (ב"ח
וראה  מ"א). פ"ב, (תענית במשנה כמפורש ציבור, בתענית
כיום  מנהגנו ואין שם. ובביאורנו גֿד) הלכה (פ"יא, לקמן
בהיכל  הספרים כל אלא ב"תיבה" ספרֿתורה להניח

לדרום.5)מונחים. צפון שבין האמצעי במקום כלומר:
שמו 6) וקידוש לה' שבח דברי כוללת זו שתפילה שם על

סופרים  במסכת "קדיש" בשם זו תפילה ונזכרת ברבים.
ה"יב). הגדול.7)(פ"טז, תרגם 8)שמו וכן ועד. לעולם

יח). טו, (שמות ועד לעולם ימלוך ה' הפסוק: את אונקלוס

שם. ובביאורנו לרבינו, הקדיש" ב"נוסח זה ספר בסוף וראה
רם 9) בקול מפרשים: ויש קיט:). (שבת כוונתם בכל

כחו  בכל אמן העונה כל שם: ואמרו שם). ('תוספות'
גוי  ויבוא שערים "פתחו שנאמר: עדן, גן שערי לו פותחים
אמן. שאומרים אלא אמונים תקרא אל אמונים". שומר צדיק
אל  שהוא בוראו על (שמעיד "נאמן "מלך "אל אמן? מאי

נאמן). חמשה 10)מלך שלו, הקדיש" ב"נוסח מונה רבינו
סמך  כנראה, וכאן וקדיש; קדיש בכל שעונים "אמנים"

(לחםֿמשנה). שם שמבאר מה על לעיל 11)רבינו ראה
ה"ה). (פ"ח,
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"שמונהֿעשרה",12) בתפילת קול להגביה שאסור משום
ה"ט). (פ"ה, לעיל של 13)כמבואר בנו אברהם ורבינו

אביו  שתיקן מה נודע שכבר בחידושיו, מעיד הרמב"ם
על  הש"ץ כשיחזור "שראה דורו: חכמי עמו והסכימו
לשמוע  קשובה אוזן העם כל יתנו לא רם, בקול התפילה
עם  זה וישיחו כרחו בעל כעומד יעמדו אלא באימה, ממנו
בהתפללם  חובתם ידי יצאו שכבר בהיות בטילה, שיחה זה
בכבוד  גדול זלזול בזה שיש ז"ל, מארי אבא וראה בלחש.
ולא  מתחילה קולו הש"ץ שיגביה תיקן לפיכך - שמים
שנוהג  כמו בתפילה המנהג וינהוג כלל, בלחש הש"ץ יתפלל
בקי. שאינו מי להוציא קולו את שמגביה שמע, על בפריסה
נמוך  בקול או בלחש, עמו יתפללו להתפלל והבקיאים
והציבור  הש"ץ ויסיים בתפילתם. עצמם להוציא מקולו
ימי  כל מצרים בארץ הזה המנהג ופשט כאחד, תפילתם
רבינו". "תשובות במוספנו וראה ז"ל". פטירתו ואחרי חייו,

חוזר 14) אם מרבו הנפטר לתלמיד "משל ע"ב: נג, יומא
לאחוריו  פסע שלא תחילתו על מוכיח שסופו וכו' לאלתר"

סי' או"ח ('טור' מיד אליו שחוזר כיון מרבו, להפטר כדי
בסמוך 15)קכ"ג). כמבואר לקדושה ש"ץ שיגיע עד
(ה"ד).
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בניגוד 16) וזה פסיעותיו, שלש שכלו במקום להתפלל
להתפלל  ומתחיל למקומו חוזר שהש"ץ כיום: למנהגנו
שכוונתו  רבינו דברי לפרש אפשר אולם (כסףֿמשנה).

ÎÁÈÂ‰לומר: „ÂÓÚÈ˘ ומתחיל למקומו חוזר ומיד מעט,
הובאת  תל"ו סימן בתשובותיו הרשב"א דעת וכן להתפלל.
כת"י  וברמב"ם רוקח). (מעשה קכג סימן או"ח יוסף' ב'בית

איננה. "ויעמוד" תיבת צדק 17)התימנים, כהן רב כדעת
"אמן". ערך וב"ערוך" (נב.) לסוכה ב'תוספות' הובאה גאון,
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פ"ה).18) (סוף לברכות (פ"א,19)הרי"ף ברכות ירושלמי
בהודאה". ש"ץ עם שוחים "הכל מפני 20)ה"ה) שם.

שלא  כדי אלא עכשיו שוחים ואינם בלחש, התפללו שכבר
די  לפיכך - הש"ץ) עם יחד ישחו לא (אם ככופרים יראו

י  ששוחה ומי מעט; כיהיר שישחו נראה זה הרי מדאי, ותר
(כסףֿמשנה). הקודש,21)וגאה עיר ירושלים לחצרות

בחצרות  ישתהו "ומקבציו ט): סב, (ישעיה הכתוב כלשון
מ,22)קדשי". דף סוטה במסכת נמצא הזה הנוסח כל

מכמה  מורכב שהוא מפני דרבנן" "מודים ונקרא ע"א.
רבנן. שאמרו בך 23)"מודים" דבקים להיות בלבנו שנתת

"בעבור  מפרשים: ויש שם). רש"י, (מפירוש לך ומודים
תחיינו  לך מודים שאנו ההודאה בזכות כלומר: ההודאה",
פ"א, (ברכות ובירושלמי ישראל"). "עבודת (סדר ותקיימנו
ההודאות". אל ה' אתה "ברוך בה: חותם ה"ה)

רשויות:24) שתי עליו כמקבל שנראה מפני בו, גוערים
שם). וברש"י כה. (מגילה אלוה אחר לאלוה, שמודה
דברים  במה אומר: ה"ה) א, פרק (ברכות ובירושלמי
ולכן  עליו, מקפידים אנו אין ביחיד אבל בציבור, אמורים

הציבור. תפילות בסדר זה דין רבינו כתב
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.‰ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ»«¿ƒ»≈≈¿ƒ…«»»
‰hÈÂ25ÏÙB ‡e‰Â ÔpÁ˙ÈÂ ,¯eav‰ ÏÎÂ ‡e‰ ,ËÚÓ26. ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈

ÈÂËÚÓ ÔpÁ˙Óe ,ÌÚ‰ ¯‡Le ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚ÈÂ ·L ¿≈≈¿«¿ƒ«…¿»»»ƒ¿«≈¿«
Bc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓÚÈ CkŒ¯Á‡Â .·LiÓ Ì¯ ÏB˜a¿»ƒ…∆¿««»«¬…¿ƒ«ƒ¿«
ÔÈBÚL C¯„k ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰iL ÌÚt LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ««¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆ƒ

‰lÁza27'ÌeÁ¯ ‡e‰Â' ¯ÓB‡Â .28'eÎÂ '‰l‰z' ,'eÎÂ «¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ»¿
.BnÚ ÌÈ‡¯B˜ Ì‰Â ,ÌÈ·LBÈ Ì‰Â „ÓBÚ ‡e‰ -≈¿≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ
'˙‡Ê È‡Â' ,'eÎÂ 'Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿ƒ≈¿«¬ƒ…
,'LB„˜ ¯Ó‡Â ‰Ê Ï‡ ‰Ê ‡¯˜Â ...LB„˜ ‰z‡Â' ,'eÎÂ¿¿«»»¿»»∆∆∆¿»«»
LÏL 'LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ Ì‰Â ,‰M„w‰ ¯ÓB‚Â¿≈«¿À»¿≈ƒ»»»
¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z ‰M„w‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈¿≈«¿À»«¿¿≈
ÈÈ" ¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z B˙B‡ ‡¯B˜Â 'eÎÂ 'Áe¯ È‡NzÂ'«ƒ»≈ƒ«¿¿≈«¿¿≈¿»
ÔÈ·‰Ï È„k ,Ìeb¯z e‰‡¯B˜Â "„ÚÂ ÌÏÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿…»»∆¿¿≈«¿¿≈¿»ƒ

ÌÚ‰29. »»

שם.25) ובביאורנו הי"ד) (פ"ה, לעיל כלומר:26)ראה
למטה. מטים שפניו ברכו,27)בשעה שלפני בקדיש

ה"א. לעיל שני 28)כמבואר ביום רק לאמרו נוהגים אנו
קבלת  של יום שארבעים רצון: ימי שהם בלבד וחמישי
על  לישראל ומחל למשה, ה' נתרצה בהם האחרונות לוחות
ביום  ונגמרו משה עלה בו ה' ביום התחילו - העגל חטא
וירא  פ' תנחומא במדרש כמבואר ההר, מן משה ירד בו ב'
(פב.). לבבאֿקמא ב'תוספות' הובא בובר) (הוצאת טז אות
כתוב: זה, ספר בסוף לרבינו ה"קדיש" שבנוסח להעיר, ויש

אלו ופסוקים בדברים פנים בנפילת להתחנן ÌÈÓÚÙ"מנהגנו
Ì˙ˆ˜Ó· ÌÈÓÚÙÂ ÌÏÂÎ· שני בין להבדיל נתכוין ואולי ."

הימים. לשאר ארמית 29)וחמישי אלא אז שמעו שלא
בלבד.

.ÂÌÚ ‰È¯Á‡ ÏLÂ ‰M„˜ ÈÙlL ÌÈ˜eÒt‰ el‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈¿À»¿∆«¬∆»ƒ
‰M„˜ ¯„Ò ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÔÓeb¯z30CkŒ¯Á‡Â . «¿»≈«ƒ¿»ƒ≈∆¿À»¿««»

È˜eÒÙ·e ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙Ó31¯ÓB‡Â ÌÈÓÁ¯ ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈«¬ƒ¿≈
.ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

שונים.30) מפסוקים המלוקט לציון" "ובא שבסדר הקדושה
אין  ביתֿהמקדש שחרב "מיום מט.): (סוטה חז"ל אמרו וכך
חבירו. משל מרובה קללתו יום וכל קללה, בו שאין יום
ובאר  דסדרא". "קדושה בזכות קיים? מה בזכות עולם ואלא
בתורה  עוסקים ישראל כל שיהו אלא תקנוה "שלא רש"י:
והם  - ותרגומו קריאתו שאומר מועט: דבר יום בכל
ובעמי  בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון בתורה. כעוסקים
חביב  - תורה ותלמוד השם קדושת שתים: כאן ויש הארץ;

השנה"31)הוא. כל תפילות ב"סדר לקמן ערוכים והם
הספר. שבסוף

.Ê,¯BtˆŒÔ˜ ÏÚ ÌÁ¯L ÈÓ" :ÌÈeÁza ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«««¬ƒƒ∆ƒ≈««ƒ
ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL32B˙‡ ËÁLÏ ‡lL B‡ , ∆…ƒ«»≈««»ƒ∆…ƒ¿……

„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â33ÔÈÚa ‡ˆBiÎÂ ,"eÈÏÚ ÌÁ¯È , ¿∆¿¿∆»¿«≈»≈¿«≈¿ƒ¿»
·e˙k‰ ˙¯Êb el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰Ê∆¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈««»

ÌÈÓÁ¯ ÔÈ‡Â Ô‰34‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÁ¯ ÈtÓ eÈ‰ el‡L ; ≈¿≈»«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ…»»
ÌÈÈepÎa ‰a¯È ‡Ï ÔÎÂ .¯wÚŒÏk ‰ËÈÁL eÏ ¯ÈzÓ«ƒ»¿ƒ»»ƒ»¿≈…«¿∆¿ƒƒ

L ÏL˜ÊÁ‰Â ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ÏB„b‰ Ï‡‰" :¯Ó‡ÈÂ Ì ∆≈¿…«»≈«»«ƒ¿«»¿∆»»
"ÊefÚ‰Â ıÈn‡‰Â35ÛBÒa ÚÈb‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»ƒ∆≈…«¿»»¿«ƒ«¿

ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LÓ ¯Ó‡M ‰Ó ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÂÈÁ·L¿»»∆»≈«∆»«∆«≈»»
ÌBÏM‰36. «»

ו).32) כב, (דברים בתורה ב"ויקרא"33)ככתוב ככתוב
כח). שם,34)(כב, רש"י פירוש וכפי ע"ב. לג, ברכות

לשטן  שיש בדברים אף גזרותיו חוקי ישראל על הטיל שה'
ודוקא  זו? במצוה צורך מה ולומר: עליהם להשיב ולגויים

בתפילתו כך ˙ÌÈÂÁכשאומר Í¯„ כך שכשאומר אסור, -
דרך  כך כשאומר אבל הוודאות; בכל הדבר מחליט בתפילה
שהדגיש  וזהו אותו. משתקים אין - לפסוק פירוש או דרש,

ואמר: ·˙ÌÈÂÁרבינו ¯Ó‡˘ ÈÓ מצינו ובפירוש וכו'.
אותו  שה או ושור הפסוק: על עוזיאל" בן יונתן ל"תרגום
שמתרגם: כח) כב, (ויקרא אחד ביום תשחטו לא בנו ואת
אתם  אף רחמן, שבשמים שאבינו כמו ישראל! בני עמי
ורבינו  אחד. ביום ובנו שור תשחטו ולא רחמנים תהיו בארץ
ואת  אותו לשחוט אסר "וכן יאמר: פ"מח) (ח"ג מו"נ בספרו
לעיני  הבן משניהם לשחוט ולהרחיק להשמר אחד ביום בנו
ברמב"ן  וראה מאד". גדול בזה בעליֿחיים צער כי האם,
אלו, המצוות לשתי טעם "כי שם: האומר ו) כב, (דברים

‡È¯ÊÎהוא: ·Ï ÂÏ ˙ÂÈ‰ È˙Ï·Ï.נרחם ברכות 35)ולא
ותואריו  ה' שבחי כל את סיים כבר כאילו שמראה ע"ב. לג,
למלך  "משל שבחו. למקצת אפילו הגיע לא ועדיין -
מקלסים  והיו זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו בשרֿודם
(ח"א, במו"נ וראה לו". הוא גנאי והלא כסף, בשל אותו

הזה. המשל בכוונת יפה פירוש הגדול 36)פ"נט) האל
הגדולה  כנסת אנשי תיקנו וכן יז). י, (דברים והנורא הגבור

לב). ט, (נחמיה הסופר בעזרא שמצינו כמו בתפילתם,

.Á'E˙È· È·LBÈ È¯L‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ«¿≈¿≈≈∆
‰l‰z' ,'eÎÂ37,·LiÓ ÌÚ‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ ,'eÎÂ '„Â„Ï ¿¿ƒ»¿»ƒ¿≈¿»»ƒ…∆

ÌÈ„ÓBÚ Ì‰Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓBÚÂ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ
Œ¯Á‡Â .LÁÏa Ìlk ÔÈÏÏt˙Óe ,Ôk¯„k ÔÈBÚÂ ÂÈ¯Á‡«¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒÀ»¿««¿««
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁ Ck»≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¿∆∆
ÌÈÏÙBÂ .‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL „Ú ,˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ«∆«¿ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ
,Ì‰Â ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚Óe ÔpÁ˙Óe ,Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆ƒ¿«≈«¿ƒ«…»≈
„ÓBÚÂ ,˙È¯ÁLa ‰NÚL C¯„k ·LiÓ ËÚÓ ÔpÁ˙Óeƒ¿«≈¿«ƒ…∆¿∆∆∆»»¿«¬ƒ¿≈
ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.Ô‰ÈNÚÓÏ¿«¬≈∆

שכן 37) ביום, פעמים ג' זה מזמור אמירת להשלים תיקנו
שלש  לדוד' 'תהלה האומר "כל ד:): (ברכות חז"ל אמרו

הבא". העולם בן שהוא לו מובטח ביום, פעמים

.Ë¯ÓB‡Â „ÓBÚ ‡e‰Â ,ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ Ïk ·¯Úa»∆∆»»»¿ƒ¿≈¿≈
‡e‰Â'38,'eÎÂ "C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" ,'eÎÂ 'ÌeÁ¯ ¿«¿»¿∆¿»«¿…»¿

ÏÈÁ˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a" ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ»¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ
ÚÓL ÏÚ Ò¯ÙÏ39Ïk‰ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ƒ¿…«¿«¿≈«ƒ¿««»«…

¯ÓB‡ ÔÈÓÈÏLnLÎe ,LÁÏa ÔÈÏÏt˙Óe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««¿∆«¿ƒƒ≈
Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ Ì‰Â ,LÈc«̃ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«≈¿»

‰·BÁ ˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙È·¯Ú40‡Ï CÎÈÙÏ ; «¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»…
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.‰ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ»«¿ƒ»≈≈¿ƒ…«»»
‰hÈÂ25ÏÙB ‡e‰Â ÔpÁ˙ÈÂ ,¯eav‰ ÏÎÂ ‡e‰ ,ËÚÓ26. ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈

ÈÂËÚÓ ÔpÁ˙Óe ,ÌÚ‰ ¯‡Le ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚ÈÂ ·L ¿≈≈¿«¿ƒ«…¿»»»ƒ¿«≈¿«
Bc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓÚÈ CkŒ¯Á‡Â .·LiÓ Ì¯ ÏB˜a¿»ƒ…∆¿««»«¬…¿ƒ«ƒ¿«
ÔÈBÚL C¯„k ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰iL ÌÚt LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ««¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆ƒ

‰lÁza27'ÌeÁ¯ ‡e‰Â' ¯ÓB‡Â .28'eÎÂ '‰l‰z' ,'eÎÂ «¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ»¿
.BnÚ ÌÈ‡¯B˜ Ì‰Â ,ÌÈ·LBÈ Ì‰Â „ÓBÚ ‡e‰ -≈¿≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ
'˙‡Ê È‡Â' ,'eÎÂ 'Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿ƒ≈¿«¬ƒ…
,'LB„˜ ¯Ó‡Â ‰Ê Ï‡ ‰Ê ‡¯˜Â ...LB„˜ ‰z‡Â' ,'eÎÂ¿¿«»»¿»»∆∆∆¿»«»
LÏL 'LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ Ì‰Â ,‰M„w‰ ¯ÓB‚Â¿≈«¿À»¿≈ƒ»»»
¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z ‰M„w‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈¿≈«¿À»«¿¿≈
ÈÈ" ¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z B˙B‡ ‡¯B˜Â 'eÎÂ 'Áe¯ È‡NzÂ'«ƒ»≈ƒ«¿¿≈«¿¿≈¿»
ÔÈ·‰Ï È„k ,Ìeb¯z e‰‡¯B˜Â "„ÚÂ ÌÏÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿…»»∆¿¿≈«¿¿≈¿»ƒ

ÌÚ‰29. »»

שם.25) ובביאורנו הי"ד) (פ"ה, לעיל כלומר:26)ראה
למטה. מטים שפניו ברכו,27)בשעה שלפני בקדיש

ה"א. לעיל שני 28)כמבואר ביום רק לאמרו נוהגים אנו
קבלת  של יום שארבעים רצון: ימי שהם בלבד וחמישי
על  לישראל ומחל למשה, ה' נתרצה בהם האחרונות לוחות
ביום  ונגמרו משה עלה בו ה' ביום התחילו - העגל חטא
וירא  פ' תנחומא במדרש כמבואר ההר, מן משה ירד בו ב'
(פב.). לבבאֿקמא ב'תוספות' הובא בובר) (הוצאת טז אות
כתוב: זה, ספר בסוף לרבינו ה"קדיש" שבנוסח להעיר, ויש

אלו ופסוקים בדברים פנים בנפילת להתחנן ÌÈÓÚÙ"מנהגנו
Ì˙ˆ˜Ó· ÌÈÓÚÙÂ ÌÏÂÎ· שני בין להבדיל נתכוין ואולי ."

הימים. לשאר ארמית 29)וחמישי אלא אז שמעו שלא
בלבד.

.ÂÌÚ ‰È¯Á‡ ÏLÂ ‰M„˜ ÈÙlL ÌÈ˜eÒt‰ el‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈¿À»¿∆«¬∆»ƒ
‰M„˜ ¯„Ò ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÔÓeb¯z30CkŒ¯Á‡Â . «¿»≈«ƒ¿»ƒ≈∆¿À»¿««»

È˜eÒÙ·e ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙Ó31¯ÓB‡Â ÌÈÓÁ¯ ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈«¬ƒ¿≈
.ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

שונים.30) מפסוקים המלוקט לציון" "ובא שבסדר הקדושה
אין  ביתֿהמקדש שחרב "מיום מט.): (סוטה חז"ל אמרו וכך
חבירו. משל מרובה קללתו יום וכל קללה, בו שאין יום
ובאר  דסדרא". "קדושה בזכות קיים? מה בזכות עולם ואלא
בתורה  עוסקים ישראל כל שיהו אלא תקנוה "שלא רש"י:
והם  - ותרגומו קריאתו שאומר מועט: דבר יום בכל
ובעמי  בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון בתורה. כעוסקים
חביב  - תורה ותלמוד השם קדושת שתים: כאן ויש הארץ;

השנה"31)הוא. כל תפילות ב"סדר לקמן ערוכים והם
הספר. שבסוף

.Ê,¯BtˆŒÔ˜ ÏÚ ÌÁ¯L ÈÓ" :ÌÈeÁza ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«««¬ƒƒ∆ƒ≈««ƒ
ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL32B˙‡ ËÁLÏ ‡lL B‡ , ∆…ƒ«»≈««»ƒ∆…ƒ¿……

„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â33ÔÈÚa ‡ˆBiÎÂ ,"eÈÏÚ ÌÁ¯È , ¿∆¿¿∆»¿«≈»≈¿«≈¿ƒ¿»
·e˙k‰ ˙¯Êb el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰Ê∆¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈««»

ÌÈÓÁ¯ ÔÈ‡Â Ô‰34‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÁ¯ ÈtÓ eÈ‰ el‡L ; ≈¿≈»«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ…»»
ÌÈÈepÎa ‰a¯È ‡Ï ÔÎÂ .¯wÚŒÏk ‰ËÈÁL eÏ ¯ÈzÓ«ƒ»¿ƒ»»ƒ»¿≈…«¿∆¿ƒƒ

L ÏL˜ÊÁ‰Â ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ÏB„b‰ Ï‡‰" :¯Ó‡ÈÂ Ì ∆≈¿…«»≈«»«ƒ¿«»¿∆»»
"ÊefÚ‰Â ıÈn‡‰Â35ÛBÒa ÚÈb‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»ƒ∆≈…«¿»»¿«ƒ«¿

ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LÓ ¯Ó‡M ‰Ó ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÂÈÁ·L¿»»∆»≈«∆»«∆«≈»»
ÌBÏM‰36. «»

ו).32) כב, (דברים בתורה ב"ויקרא"33)ככתוב ככתוב
כח). שם,34)(כב, רש"י פירוש וכפי ע"ב. לג, ברכות

לשטן  שיש בדברים אף גזרותיו חוקי ישראל על הטיל שה'
ודוקא  זו? במצוה צורך מה ולומר: עליהם להשיב ולגויים

בתפילתו כך ˙ÌÈÂÁכשאומר Í¯„ כך שכשאומר אסור, -
דרך  כך כשאומר אבל הוודאות; בכל הדבר מחליט בתפילה
שהדגיש  וזהו אותו. משתקים אין - לפסוק פירוש או דרש,

ואמר: ·˙ÌÈÂÁרבינו ¯Ó‡˘ ÈÓ מצינו ובפירוש וכו'.
אותו  שה או ושור הפסוק: על עוזיאל" בן יונתן ל"תרגום
שמתרגם: כח) כב, (ויקרא אחד ביום תשחטו לא בנו ואת
אתם  אף רחמן, שבשמים שאבינו כמו ישראל! בני עמי
ורבינו  אחד. ביום ובנו שור תשחטו ולא רחמנים תהיו בארץ
ואת  אותו לשחוט אסר "וכן יאמר: פ"מח) (ח"ג מו"נ בספרו
לעיני  הבן משניהם לשחוט ולהרחיק להשמר אחד ביום בנו
ברמב"ן  וראה מאד". גדול בזה בעליֿחיים צער כי האם,
אלו, המצוות לשתי טעם "כי שם: האומר ו) כב, (דברים

‡È¯ÊÎהוא: ·Ï ÂÏ ˙ÂÈ‰ È˙Ï·Ï.נרחם ברכות 35)ולא
ותואריו  ה' שבחי כל את סיים כבר כאילו שמראה ע"ב. לג,
למלך  "משל שבחו. למקצת אפילו הגיע לא ועדיין -
מקלסים  והיו זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו בשרֿודם
(ח"א, במו"נ וראה לו". הוא גנאי והלא כסף, בשל אותו

הזה. המשל בכוונת יפה פירוש הגדול 36)פ"נט) האל
הגדולה  כנסת אנשי תיקנו וכן יז). י, (דברים והנורא הגבור

לב). ט, (נחמיה הסופר בעזרא שמצינו כמו בתפילתם,

.Á'E˙È· È·LBÈ È¯L‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ«¿≈¿≈≈∆
‰l‰z' ,'eÎÂ37,·LiÓ ÌÚ‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ ,'eÎÂ '„Â„Ï ¿¿ƒ»¿»ƒ¿≈¿»»ƒ…∆

ÌÈ„ÓBÚ Ì‰Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓBÚÂ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ
Œ¯Á‡Â .LÁÏa Ìlk ÔÈÏÏt˙Óe ,Ôk¯„k ÔÈBÚÂ ÂÈ¯Á‡«¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒÀ»¿««¿««
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁ Ck»≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¿∆∆
ÌÈÏÙBÂ .‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL „Ú ,˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ«∆«¿ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ
,Ì‰Â ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚Óe ÔpÁ˙Óe ,Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆ƒ¿«≈«¿ƒ«…»≈
„ÓBÚÂ ,˙È¯ÁLa ‰NÚL C¯„k ·LiÓ ËÚÓ ÔpÁ˙Óeƒ¿«≈¿«ƒ…∆¿∆∆∆»»¿«¬ƒ¿≈
ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.Ô‰ÈNÚÓÏ¿«¬≈∆

שכן 37) ביום, פעמים ג' זה מזמור אמירת להשלים תיקנו
שלש  לדוד' 'תהלה האומר "כל ד:): (ברכות חז"ל אמרו

הבא". העולם בן שהוא לו מובטח ביום, פעמים

.Ë¯ÓB‡Â „ÓBÚ ‡e‰Â ,ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ Ïk ·¯Úa»∆∆»»»¿ƒ¿≈¿≈
‡e‰Â'38,'eÎÂ "C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" ,'eÎÂ 'ÌeÁ¯ ¿«¿»¿∆¿»«¿…»¿

ÏÈÁ˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a" ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ»¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ
ÚÓL ÏÚ Ò¯ÙÏ39Ïk‰ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ƒ¿…«¿«¿≈«ƒ¿««»«…

¯ÓB‡ ÔÈÓÈÏLnLÎe ,LÁÏa ÔÈÏÏt˙Óe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««¿∆«¿ƒƒ≈
Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ Ì‰Â ,LÈc«̃ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«≈¿»

‰·BÁ ˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙È·¯Ú40‡Ï CÎÈÙÏ ; «¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»…
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,Ì‰a ·iÁ˙pL Ì„‡ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Ïh·Ï ˙BÎ¯a C¯·È¿»≈¿»¿«»»∆≈»»»∆ƒ¿«≈»∆
B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï È„k41. ¿≈¿ƒ¿≈»

קרבינות 38) יש ובמנחה שבשחרית לפי - אמירתו וטעם
לכפר, קרבן בה שאין ערבית אבל מכפרים; שהם התמיד
שי"ט). סימן ('רוקח' עון" יכפר רחום "והוא לומר: תיקנו
רחום  והוא לומר: צריך ולערב חוטא, אדם היום שכל ועוד,

רל"ז). סימן או"ח בב"י הובא בו'. ('כל שתי 39)וגו'
כל  תפילות וב"סדר שלאחריה. ושתים שלפניה ברכות
שונים  פסוקים שאומר רבינו, כותב זה, ספר שבסוף השנה"
ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך כגון: "השכיבנו", ברכת אחרי

נוספת. בברכה לעיל 40)וחותם כמבואר הדין, מצד
בקול. הש"ץ חזרת מתחילה תיקנו לא ולכן ה"ו), (פ"א,
לעיל  כמבואר חובה, כתפילת כך אחר שקבלוה ואףֿעלֿפי
(ב"ח  עומדת במקומה הראשונה התקנה זאת בכל (שם),

רל"ז). הש"ץ.41)או"ח, חזרת ע"י

.È¯ÊBÁ ˙B˙aL ÈÏÈÏa42Ïlt˙nL ¯Á‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ¿≈≈«»≈¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿«≈
BÈ‡ Ï·‡ .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ,¯eav‰ ÌÚ LÁÏa¿««ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¬»≈

Ú·L ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ‡l‡ ,Ú·L Ïlt˙Ó43ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆«∆»¿»»««≈≈∆«¿≈
,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ ‡e‰≈»«»¿»¡…≈≈…≈¬≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
ÌÈÓL ÂÈÓÁ¯· ‰˜ ,ÔBÈÏÚ Ï‡ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»≈∆¿…≈¿«¬»»«ƒ

ı¯‡Â44˙B·‡ Ô‚Ó .45ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ ,B¯·„a46,B¯Ó‡Óa »»∆»≈»ƒ¿»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÁÈn‰ .e‰BÓk ÔÈ‡L LB„w‰ Ï‡‰47˙aL ÌBÈa BnÚÏ »≈«»∆≈»«≈ƒ«¿«¿««

‰ˆ¯ Ì· Èk ,BL„˜48‰‡¯Èa „·Ú ÂÈÙÏ .Ì‰Ï ÁÈ‰Ï »¿ƒ»»»¿»ƒ«»∆¿»»«¬…¿ƒ¿»
ÔÈÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa BÓLÏ ‰„BÂ ,„ÁÙÂ49.˙BÎ¯a‰ »««¿∆ƒ¿¿»»ƒ≈≈«¿»

ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,˙B‡„B‰‰ Ï‡50C¯·Óe ˙aM‰ Lc˜Ó , ≈«»¬«»¿«≈««»¿»≈
‰M„˜a ÁÈÓe ,ÈÚÈ·M‰51‚Ú ÈM„Ó ÌÚÏ52¯ÎÊ , «¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿À»¿«¿À¿≈…∆≈∆

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ53‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .‡ ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È ¿«¬≈¿≈ƒ¡…≈≈…≈¬≈¿≈»
."˙aM‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .'eÎÂ e˙ÁeÓ·ƒ¿»≈¿»«»¿»¿«≈««»

.ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯ËÙÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»

י"א.42) הלכה בסמוך מבואר זו, חזרה הכוללת 43)טעם
בלחש. שבתפילה הברכות שבע מלשון 44)תמצית

השלים  השביעי שביום שם על כב), יד, (בראשית הכתוב
(אבודרהם). וארץ שמים וקנה מלאכתו ברכת 45)ה' כנגד

תירא  אל א): טו, (בראשית אומר הכתוב וכן "אבות",
לך. מגן אנכי כולן.46)אברם, וכן התחיה", "ברכת כנגד

מנוחה.47) במנוחתנו".48)הנותן "רצה ע"פ 49)כנגד
"וכי  יום": יום ה' "ברוך הפסוק על מו.) (סוכה חז"ל דברי
בכל  אלא אותו? מברכים אין ובלילה אותו, מברכים ביום
של  שבת; של מעין שבת "של ברכותיו": מעין לו תן יום
מעין  הכל - יו"ט של מעין יו"ט של חול; של מעין חול
כתוב: התימנים, כת"י וברמב"ם שם). (רש"י, המאורע"
הברכות  מעון שהוא להקב"ה, והכוונה הברכות", "מעון

רב".50)ומקורן. "שלום יום 51)כנגד היא השבת
לישראל. וקדושה נה,52)מנוחה (ישעיה הכתוב מלשון

ביום  נפשם את המענגים והם נפשכם, בדשן ותתענג ב):
עונג. לשבת וקראת יג): נח, (שם ככתוב העונג, יום השבת

העולם.53) לחידוש זכר היא השבת

.‡ÈÔÈ‡a ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ?‰Ê ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ¿»»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿≈∆…»»»ƒ
ÈÓ ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙B˙aL ÈÏÈÏa ˙È·¯Ú Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿≈≈«»¿ƒ¿∆»ƒ
Bc·Ï ¯‡MÈÂ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ‡·Ï ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈»…¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ˙Òk‰Œ˙È·a54ŒÁÈÏL ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ¿≈«¿∆∆¿»…ƒ≈«»»¿ƒ»≈¿ƒ«
ÌÈÏLiL „Ú ,ÌÚ‰ ÏÎ e·kÚ˙iL È„k ,Ïlt˙Óe ¯eaƒ̂ƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«¿»»»«∆«¿ƒ

.Ì‰nÚ ‡ˆÈÂ ¯Á‡˙n‰«ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»∆

כנסיות 54) שבתי לישוב; מחוץ המצויים מזיקים סכנת
בלילי  רק באו (לביתֿהכנסת לעיר. מחוץ היו שלהם
והתפללו  במלאכתם עסוקים היו החול ובלילות שבתות,
שאין  ובדורותינו שם). וברש"י כד: (שבת בבתיהם) ערבית
משום  אלא אותה אומרים אנו אין מצויה, מזיקים סכנת

רס"ח). סי' או"ח ('טור' בידינו אבותינו מנהג

.·ÈŒÌBÈ B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»ƒ¿¿«»
„¯Bi‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡ ,L„ÁŒL‡¯ B‡ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ……∆≈¿ƒ«ƒ«≈
Ï·‡ ,BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰ ÔÈÚ ¯ÈkÊÓ ‰·z‰ ÈÙÏ ˙È·¯Ú«¿ƒƒ¿≈«≈»«¿ƒƒ¿««ƒ¿»»¬»
·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ,„·Ïa '˙aM‰ Lc˜Ó' da Ì˙BÁ≈»¿«≈««»ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰55. «ƒ¿»»

שחל 55) יו"ט בליל זו ברכה אומר ש"ץ אין שבת, שאלמלא
ולא  סכנה, משום אלא לאמרה תקנוה לא שהרי בחול,
חכמים  חשו שלא והטעם שם). (שבת, היום חובת מחמת
ואין  לבוא מקדימים כולם שביו"ט מפני לסכנה, יו"ט בלילי

יט). עשין (סמ"ג מאחרים

.‚È¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbLk ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ¿∆≈¿ƒ«ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡ ,Ì¯ ÏB˜a ˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿»≈«ƒ¿««»
ÛÒeÓ ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â 'eÎÂ '„Â„Ï ‰l‰z'¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ»
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a ÛÒeÓ Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,LÁÏa¿««¿««»ƒ¿«≈»¿»¿∆∆
,ÛÒeÓ ˙lÙz ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓB‡Â .˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ«»

‰M„˜ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰Â56¯Á‡ ÌÈeÁ˙Â ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À»¿«¬ƒ««
ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙È¯ÁL ˙lÙz57d˙B‡ ¯ÓB‡ ‡l‡ , ¿ƒ««¬ƒƒ¿»«»ƒ∆»≈»

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯B˜ ?„ˆÈk .‰Án‰ ˙lÙz Ì„…̃∆¿ƒ««ƒ¿»≈«≈¿ƒ»¿»ƒ
ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡Â58ÌÈeÁ˙ È¯·„Â ,59,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ¿≈≈∆«¿ƒ¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ

ÏB˜a ‰ÁÓ ˙lÙz ÚÈÓLÓe ¯ÊBÁÂ ,‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»¿
.LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,Ì»̄¿≈«ƒ

(ה"ה).56) לעיל הנזכר קדושה שהאריכו 57)סדר מפני
עד  והניחוה יותר להכביד רצו לא שחרית, בתפילת הרבה
בנו  אברהם רבי השיב וכבר שס"ב). סימן ('רוקח' המנחה
בשבת  אותה אומרים שאנו קדושה סדר על רבינו של

"כי מנחה בתפילת ˙ÂÓ¯‰וביו"ט ‡È‰ אנו שאין למה
אברהם  רבי (תשובות שחרית" אחרי בבוקר אותה אומרים
פ"ח). סימן תרצ"ח, ירושלים מק"נ הוצאת ז"ל, הרמב"ם בן

מנטובה 58) (שוינצינו, כנוסח נוסחנו ו'. הלכה לעיל הנזכר
היום". "סדר אחרים: ובדפוסים ומוסיפים:59)ועוד).

סימן  או"ח ב'טור' (הובא המדרש ע"פ וגו' תפלתי" "ואני
(תהלים  שכר שותי ונגינות שער יושבי בי "ישיחו רצ"ב):
עת  ה' לך תפלתי ואני יד): סט, (שם אחריו וכתוב יג). סט,
אין  עולם! של רבונו הקב"ה: לפני דוד אמר וגו'. רצון
ומשתכרים  כששותים העולם, אומות כשאר זו אומה
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dlitzקעח zekld - dad` xtq - ixyz '` w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באים  אנו ששתינו אע"פ אלא כן, לא ואנו ופוחזים; הולכים
העולם". על לכפר רצון עת ממך ולשאול לפניך להתפלל

.„È¯„Ò ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈≈≈∆
¯„Ò ¯ÓB‡ ˙aLŒÈ‡ˆBÓa .ÛÒeÓ ˙lÙz Ì„˜ ‰M„¿̃À»…∆¿ƒ«»¿»≈«»≈≈∆

ÌBi‰60·¯Ú‰ ˙lÙz ¯Á‡ Ìb61,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â , ««««¿ƒ«»∆∆¿¿ƒ«ƒ
ÍkŒ¯Á‡Â.ÏÈc·Ó ¿««»¿«¿ƒ

היום".60) "סדר אחר: ונוסח ועוד. מנטובה כנוסח
גאון 61) עמרם רב בשם מביא רצ"ח סימן או"ח ה'טור'

ששבתו  לגיהנם רשעים חזרת זמן שהוא לפי בסידורו:
שישתהו  כדי קדושה" ב"סדר בנעימה מאריכים ע"כ בשבת,
לחזור, הרשעים ימהרו ולא פדריהם, בהשלמת ישראל
לגיהנם  חזרו הרוחות: על הממונה צועק שבת שבמוצאי

סדריהם. את ישראל השלימו שכבר

ה'תשפ"א  תשרי א' ש"ק יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ולהתפלל 1) לחזור חייב אימתי כוונה בלא המתפלל

דינו; מה בתפילתו וטל גשם הזכיר ולא טעה בכוונה;
ויבוא" "יעלה הזכיר שלא או בשבת, חול של המתפלל

דינו. מה חודש בראש

.‡Ïlt˙ÈÂ ¯ÊÁÈ - BaÏ ˙‡ ÔeÎ ‡ÏÂ Ïlt˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…ƒ≈∆ƒ«¬…¿ƒ¿«≈
‰eÎa2‰BL‡¯ ‰Î¯·a BaÏ ˙‡ Ôek Ì‡Â ;3·eL , ¿«»»¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿»»ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡4˙BÎ¯a LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚhL ÈÓ . ≈»ƒƒ∆»»¿««ƒ»¿»
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ˙BBL‡¯‰5LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . »ƒ≈»…¿ƒ»»¿««ƒ»

'‰„B·Ú'Ï ¯ÊÁÈ - ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a6˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»«¬«¬…»¬»¿ƒ»»¿««
,d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓƒ»∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»»»

¯„q‰ ÏÚ B˙lÙz ÌÈÏLÓe7‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»««≈∆¿≈¿ƒ«ƒ∆»»
¯ÊBÁ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚ - Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Ó ‡e‰Lk8. ¿∆ƒ¿«≈¿»«∆∆≈

ע"ב.2) ל, אבות".3)ברכות ולהתפלל 4)"ברכת לחזור
אבות" ב"ברכת שהכוונה והטעם לד:). (שם, בכוונה
ובשעת  הראשונה, הברכה שהיא "מפני הוא: מעכבת,
תכלית  כי ועוד: בכוונה. שקידה צריכה לתפילה הכניסה
ביותר  ראויה והיא שמים, מלכות עול קבלת היא זו ברכה
ע"ט  סימן הרמב"ם בן אברהם רבי תשובת (מלשון לכוונה
חוזרים  אנו אין "וכיום תרצ"ח). ירושלים מק"נ הוצאת
יכוין, שלא הוא קרוב בחזרה שאף - כוונה חסרון בשביל

קא). סימן או"ח ('טור' יחזור"? למה לד,5)א"כ שם
הקב"ה  של שבחו לסדר הם: אחד ענין שכולן מכיון ע"א.
ארוכה. אחת ברכה של דין להן יש בתפילה, הבקשה לפני

וגם 6) האחרונות. מהשלוש הראשונה הברכה שהיא שם.
פרס  שקיבל "כעבד שהן להן: אחד ענין האחרונות אלה
(כסףֿ אחת כברכה דינן לפיכך לו", והולך ומשבחו מרבו

הסדר.7)משנה). על והלאה ממנה תפילתו וממשיך (שם)
שעבר  אחרי בה ונזכר ברכה איזו שכח שאם רבינו, וסובר
מוכרח  אלא ודיו, שזוכרה במקום אומרה שאינה מקומו,
ואילך  משם ולהתפלל ולחזור הראוי למקומה לחזור הוא

הסדר. על שיתפלל להוציא 8)כדי מכוונת שחזרתו שכיון

כדין  בחזרה דינו ה"ט), (פ"ח, לעיל ראה בקי, שאינו את
רוקח'). ('מעשה שטעה יחיד

.·Ïlt˙Ó ‡e‰Lk ¯eaˆŒÁÈÏL ‰ÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«≈
ÌÚt Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ - LÁÏa¿««¬ƒ≈∆≈≈ƒ¿«≈««

‰iL9‰lÙz‰ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡ ,¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈…«ƒ∆»≈««¿ƒ»
LÏLa ‰ÚË ‡lL ,‡e‰Â .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙nL∆ƒ¿«≈¿»¿∆…»»¿»
BÓk ,¯ÊBÁ ÌÏBÚÏ ,Ì‰· ‰ÚË Ì‡L ;˙BBL‡ƒ̄∆ƒ»»»∆¿»≈¿

¯ÊBÁ „ÈÁi‰L10. ∆«»ƒ≈

לשאר 10)בלחש.9) ראשונות" "שלש בין והחילוק
מנין  שאמרו: יז:) (מגילה התלמוד דברי על מיוסד הברכות,
(הזכירו  אלים בני לה' הבו שנאמר: - אבות? שאומרים
גבורות? שאומרים ומנין האבות). - הארץ אילי את לפניו
הבו  שנאמר: מנין? קדושות ועוז. כבוד לה' הבו שנאמר:

נאמרו שכולן הרי - קודש" בהדרת ˆÈÂÂÈלה'... ÔÂ˘Ï·
על  נשענות הברכות ששאר בעוד בהחלט, חיוב שמשמעה
שמבואר  כמו בעלמא, רמז אלא ציווי בהם שאין פסוקים
והכסףֿ שמח'), ('אור כלֿכך בהן הקפידו לא לפיכך שם,
בגירסא  רבינו דברי מביא קכ"ו או"ח שה'טור' מעיר משנה

שמתפלל באותה טעה "ואם נאמר: ושם לגמרי, ·˜ÏÂאחרת
Ì¯בתפילתו טעה אבל לעולם; חוזר -˘ÁÏ·,חוזר אינו

בכת"י  ואמנם הראשונות". השלש של בטעות אפילו
בקול  מתפלל שהוא התפילה על "סומך הגירסא: התימנים,
ההקפדה  שאין הרי - חוזר" לעולם בה טעה אם והיא רם.

בקול. התפילה על אלא

.‚,ÏÈÁ˙È ÔÎÈ‰Ó Ú„È ‡ÏÂ Ï‰·Â ‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ∆»»¿ƒ¿«¿…»«≈≈»«¿ƒ
‰ÚL ‰‰LÂ11ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ -12˙k¯·a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»»»»«¬…«≈«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

„iÓ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰13¯Á‡ „ÓÚÈ »∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»«¬…«≈
‰˜¯Ê ˙eÒ¯B˜Èt‡ ‡nL ,ÂÈzÁz14‡lL ,‡e‰Â ;B· «¿»∆»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿∆…

BÏ ÔÈÈzÓÓ - da ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;da ÏÈÁ˙‰15.‰ÚL ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
Ô·¯Ò ÈM‰ ‡‰È ‡ÏÂ16‰ÚL d˙B‡a17. ¿…¿≈«≈ƒ«¿»¿»»»

ממושך.11) שתשוב 12)זמן עד לו ממתינים אנו ואין
לד.). (ברכות עליו כלל.13)דעתו שהה לא אם אפילו

אבדן 14) שענינה: זו ברכה לומר רוצה אינו ולפיכך
להעיר  וראוי עצמו. את לקלל רוצה אינו כי המינים,
קכו) סי' או"ח ה'טור' גירסת (לפי ה"ג ברכות שב'ירושלמי'
'מחיה  אמר שלא ממי חוץ אותו מסלקים אין "לכל אמרו:
לחוש  יש אלה בכל כי ירושלים' ובונה זדים, מכניע המתים,
בביאת  או המתים בתחיית מאמין ואינו הוא מין שמא

מין,15)המשיח". שאינו מתברר בה שהתחיל מאחר כי
כט.). (שם, הברכות בשאר כטועה אלא ממאן 16)ואינו

לעמוד  הציבור כבוד זה שאין משום התיבה, לפני לרדת
לד.). (שם, התפילה באמצע בשעת 17)ולחכות שלא אבל

עצמו  ולעשות לסרב, לו ראוי - התפילה באמצע טעות
ש"ץ  אינו (אם התיבה לפני יורד ואינו כדאי, אינו כאילו

(שם). פעמים. שלש בו שהפצירו אחרי אלא קבוע),

.„d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁzÓ ?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÎÈ‰Óe≈≈»«¿ƒƒ¿ƒ«¿»»∆»»»
Ì‡ Ï·‡ .˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ»»¿««ƒ»∆¿»ƒ¬»ƒ
ÔÓ ÈM‰ ÏÈÁ˙Ó ,˙BBL‡¯ LÏM‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË»»¿««ƒ«»ƒ«¿ƒ«≈ƒƒ
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קעט dlitz zekld - dad` xtq - ixyz '` w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באים  אנו ששתינו אע"פ אלא כן, לא ואנו ופוחזים; הולכים
העולם". על לכפר רצון עת ממך ולשאול לפניך להתפלל

.„È¯„Ò ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈≈≈∆
¯„Ò ¯ÓB‡ ˙aLŒÈ‡ˆBÓa .ÛÒeÓ ˙lÙz Ì„˜ ‰M„¿̃À»…∆¿ƒ«»¿»≈«»≈≈∆

ÌBi‰60·¯Ú‰ ˙lÙz ¯Á‡ Ìb61,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â , ««««¿ƒ«»∆∆¿¿ƒ«ƒ
ÍkŒ¯Á‡Â.ÏÈc·Ó ¿««»¿«¿ƒ

היום".60) "סדר אחר: ונוסח ועוד. מנטובה כנוסח
גאון 61) עמרם רב בשם מביא רצ"ח סימן או"ח ה'טור'

ששבתו  לגיהנם רשעים חזרת זמן שהוא לפי בסידורו:
שישתהו  כדי קדושה" ב"סדר בנעימה מאריכים ע"כ בשבת,
לחזור, הרשעים ימהרו ולא פדריהם, בהשלמת ישראל
לגיהנם  חזרו הרוחות: על הממונה צועק שבת שבמוצאי

סדריהם. את ישראל השלימו שכבר

ה'תשפ"א  תשרי א' ש"ק יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ולהתפלל 1) לחזור חייב אימתי כוונה בלא המתפלל

דינו; מה בתפילתו וטל גשם הזכיר ולא טעה בכוונה;
ויבוא" "יעלה הזכיר שלא או בשבת, חול של המתפלל

דינו. מה חודש בראש

.‡Ïlt˙ÈÂ ¯ÊÁÈ - BaÏ ˙‡ ÔeÎ ‡ÏÂ Ïlt˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…ƒ≈∆ƒ«¬…¿ƒ¿«≈
‰eÎa2‰BL‡¯ ‰Î¯·a BaÏ ˙‡ Ôek Ì‡Â ;3·eL , ¿«»»¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿»»ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡4˙BÎ¯a LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚhL ÈÓ . ≈»ƒƒ∆»»¿««ƒ»¿»
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ˙BBL‡¯‰5LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . »ƒ≈»…¿ƒ»»¿««ƒ»

'‰„B·Ú'Ï ¯ÊÁÈ - ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a6˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»«¬«¬…»¬»¿ƒ»»¿««
,d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓƒ»∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»»»

¯„q‰ ÏÚ B˙lÙz ÌÈÏLÓe7‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»««≈∆¿≈¿ƒ«ƒ∆»»
¯ÊBÁ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚ - Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Ó ‡e‰Lk8. ¿∆ƒ¿«≈¿»«∆∆≈

ע"ב.2) ל, אבות".3)ברכות ולהתפלל 4)"ברכת לחזור
אבות" ב"ברכת שהכוונה והטעם לד:). (שם, בכוונה
ובשעת  הראשונה, הברכה שהיא "מפני הוא: מעכבת,
תכלית  כי ועוד: בכוונה. שקידה צריכה לתפילה הכניסה
ביותר  ראויה והיא שמים, מלכות עול קבלת היא זו ברכה
ע"ט  סימן הרמב"ם בן אברהם רבי תשובת (מלשון לכוונה
חוזרים  אנו אין "וכיום תרצ"ח). ירושלים מק"נ הוצאת
יכוין, שלא הוא קרוב בחזרה שאף - כוונה חסרון בשביל

קא). סימן או"ח ('טור' יחזור"? למה לד,5)א"כ שם
הקב"ה  של שבחו לסדר הם: אחד ענין שכולן מכיון ע"א.
ארוכה. אחת ברכה של דין להן יש בתפילה, הבקשה לפני

וגם 6) האחרונות. מהשלוש הראשונה הברכה שהיא שם.
פרס  שקיבל "כעבד שהן להן: אחד ענין האחרונות אלה
(כסףֿ אחת כברכה דינן לפיכך לו", והולך ומשבחו מרבו

הסדר.7)משנה). על והלאה ממנה תפילתו וממשיך (שם)
שעבר  אחרי בה ונזכר ברכה איזו שכח שאם רבינו, וסובר
מוכרח  אלא ודיו, שזוכרה במקום אומרה שאינה מקומו,
ואילך  משם ולהתפלל ולחזור הראוי למקומה לחזור הוא

הסדר. על שיתפלל להוציא 8)כדי מכוונת שחזרתו שכיון

כדין  בחזרה דינו ה"ט), (פ"ח, לעיל ראה בקי, שאינו את
רוקח'). ('מעשה שטעה יחיד

.·Ïlt˙Ó ‡e‰Lk ¯eaˆŒÁÈÏL ‰ÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«≈
ÌÚt Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ - LÁÏa¿««¬ƒ≈∆≈≈ƒ¿«≈««

‰iL9‰lÙz‰ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡ ,¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈…«ƒ∆»≈««¿ƒ»
LÏLa ‰ÚË ‡lL ,‡e‰Â .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙nL∆ƒ¿«≈¿»¿∆…»»¿»
BÓk ,¯ÊBÁ ÌÏBÚÏ ,Ì‰· ‰ÚË Ì‡L ;˙BBL‡ƒ̄∆ƒ»»»∆¿»≈¿

¯ÊBÁ „ÈÁi‰L10. ∆«»ƒ≈

לשאר 10)בלחש.9) ראשונות" "שלש בין והחילוק
מנין  שאמרו: יז:) (מגילה התלמוד דברי על מיוסד הברכות,
(הזכירו  אלים בני לה' הבו שנאמר: - אבות? שאומרים
גבורות? שאומרים ומנין האבות). - הארץ אילי את לפניו
הבו  שנאמר: מנין? קדושות ועוז. כבוד לה' הבו שנאמר:

נאמרו שכולן הרי - קודש" בהדרת ˆÈÂÂÈלה'... ÔÂ˘Ï·
על  נשענות הברכות ששאר בעוד בהחלט, חיוב שמשמעה
שמבואר  כמו בעלמא, רמז אלא ציווי בהם שאין פסוקים
והכסףֿ שמח'), ('אור כלֿכך בהן הקפידו לא לפיכך שם,
בגירסא  רבינו דברי מביא קכ"ו או"ח שה'טור' מעיר משנה

שמתפלל באותה טעה "ואם נאמר: ושם לגמרי, ·˜ÏÂאחרת
Ì¯בתפילתו טעה אבל לעולם; חוזר -˘ÁÏ·,חוזר אינו

בכת"י  ואמנם הראשונות". השלש של בטעות אפילו
בקול  מתפלל שהוא התפילה על "סומך הגירסא: התימנים,
ההקפדה  שאין הרי - חוזר" לעולם בה טעה אם והיא רם.

בקול. התפילה על אלא

.‚,ÏÈÁ˙È ÔÎÈ‰Ó Ú„È ‡ÏÂ Ï‰·Â ‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ∆»»¿ƒ¿«¿…»«≈≈»«¿ƒ
‰ÚL ‰‰LÂ11ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ -12˙k¯·a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»»»»«¬…«≈«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

„iÓ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰13¯Á‡ „ÓÚÈ »∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»«¬…«≈
‰˜¯Ê ˙eÒ¯B˜Èt‡ ‡nL ,ÂÈzÁz14‡lL ,‡e‰Â ;B· «¿»∆»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿∆…

BÏ ÔÈÈzÓÓ - da ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;da ÏÈÁ˙‰15.‰ÚL ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
Ô·¯Ò ÈM‰ ‡‰È ‡ÏÂ16‰ÚL d˙B‡a17. ¿…¿≈«≈ƒ«¿»¿»»»

ממושך.11) שתשוב 12)זמן עד לו ממתינים אנו ואין
לד.). (ברכות עליו כלל.13)דעתו שהה לא אם אפילו

אבדן 14) שענינה: זו ברכה לומר רוצה אינו ולפיכך
להעיר  וראוי עצמו. את לקלל רוצה אינו כי המינים,
קכו) סי' או"ח ה'טור' גירסת (לפי ה"ג ברכות שב'ירושלמי'
'מחיה  אמר שלא ממי חוץ אותו מסלקים אין "לכל אמרו:
לחוש  יש אלה בכל כי ירושלים' ובונה זדים, מכניע המתים,
בביאת  או המתים בתחיית מאמין ואינו הוא מין שמא

מין,15)המשיח". שאינו מתברר בה שהתחיל מאחר כי
כט.). (שם, הברכות בשאר כטועה אלא ממאן 16)ואינו

לעמוד  הציבור כבוד זה שאין משום התיבה, לפני לרדת
לד.). (שם, התפילה באמצע בשעת 17)ולחכות שלא אבל

עצמו  ולעשות לסרב, לו ראוי - התפילה באמצע טעות
ש"ץ  אינו (אם התיבה לפני יורד ואינו כדאי, אינו כאילו

(שם). פעמים. שלש בו שהפצירו אחרי אלא קבוע),

.„d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁzÓ ?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÎÈ‰Óe≈≈»«¿ƒƒ¿ƒ«¿»»∆»»»
Ì‡ Ï·‡ .˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ»»¿««ƒ»∆¿»ƒ¬»ƒ
ÔÓ ÈM‰ ÏÈÁ˙Ó ,˙BBL‡¯ LÏM‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË»»¿««ƒ«»ƒ«¿ƒ«≈ƒƒ

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

dlitz zekld - dad` xtq - ixyz '` w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈM‰ ÏÈÁ˙È ,˙BB¯Á‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â .L‡¯‰»…¿ƒ»»¿««ƒ»«¬«¿ƒ«≈ƒ
'‰„B·Ú'‰ ÔÓ18. ƒ»¬»

ה"א.18) לעיל וכאמור הטועה, יחיד כדין ע"א. לד, ברכות

.‰È„‚aL ÈtÓ ,‰·z‰ ÈÙÏ „¯BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡‰»≈≈ƒ≈ƒ¿≈«≈»ƒ¿≈∆¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÌÈ·Ïa Û‡ - !ÌÈÚe·ˆ19‰lÙz d˙B‡a20. ¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«¬…¿»¿ƒ»

Û‡ - !ÏcÒ ÈÏ‚¯a LiL ÈtÓ ,¯·BÚ ÈÈ‡ :¯Ó‡»«≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿««¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÛÁÈ21. »≈…«¬…

שדרך 19) מינות, בו נזרקה שמא חוששים ע"ב. כד, מגילה
ישראל  של דרכם שאין כיון ועוד בכך. להקפיד המינים
בלבו  נכנסו שטות הרהורי שמא חוששים בכך, להקפיד

שם). (ר"ן בו נזרקה ראוי 20)ומינות אחרת לתפילה אבל
ודי  בעלמא, חשש אלא זה אין כי התיבה, לפני לעבור הוא
לעולם  גמור כמין שנחזיקהו ולא בשעתו לו לחוש לנו
התיבה  לפני יורד אינו הראב"ד, ולדעת רכד). סימן (ריב"ש

ÌÏÂÚÏ.(21.שם מגילה,

.ÂBÈ‡ - Ïlt˙‰ ‡Ï Ì‡ Ïlt˙‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿«≈ƒ…ƒ¿«≈≈
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ22ÏÚ BÊ ‰lÙz Ïlt˙Ó ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ≈ƒ¿«≈∆»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ»«

‰·„ ‡È‰L ˙Úc23Ïk Ïlt˙‰Ï „ÈÁÈ ‰ˆ¯ Ì‡L ; ««∆ƒ¿»»∆ƒ»»»ƒ¿ƒ¿«≈»
Ïlt˙È ,‰·„ ˙lÙz ÌBi‰24„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ . «¿ƒ«¿»»ƒ¿«≈ƒ∆»»≈

elÙ‡Â ,˜ÒBt - Ïlt˙‰ ¯·kL ¯kÊÂ ,‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«≈≈«¬ƒ
‰Î¯a ÚˆÓ‡a25BÈ‡ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆¿«¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ««¿ƒ≈

˙Úc ÏÚ ‡l‡ ,‰lÁzÓ d˙B‡ Ïlt˙‰ ‡lL ,˜ÒBÙ≈∆…ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»∆»«««
‰·BÁ dÈ‡L26. ∆≈»»

שהרי 22) - שנית להתפלל לו אסור התפלל כבר שמא כי
כנגד  התפילות (כי בשחרית תמידים שני כמקריב הוא
אנכי  אשר הדבר על תוסיפו לא על: ועובר תוקנו), תמידים

ב). ד, (דברים אתכם להביא 23)מצוה אדם ויכול
כרצונו. נדבה דרך "ולואי 24)קרבינותיו ע"א: כא, ברכות

דבר  איזה שיחדש ובתנאי כולו" היום כל אדם שיתפלל
לעיל  כמבואר נדבה, שהיא להודיע כדי הברכות באחת
צריך  אינו חידוש אפילו התפלל, ובספק ה"ט). (פ"א,

על 25)(לחםֿמשנה). להתפלל שהתחיל מאחר כי שם.
עוד. להתפלל לו אסור חובה, שהיא כבר 26)דעת כי

והראב"ד  רשות, ערבית שתפילת ה"ו) (פ"א, לעיל נתבאר
בתפילת  אפילו כלומר: רוח", נחת כאן "אין ואומר: משיג
כתפילת  עלינו קבלנוה וכבר הואיל לפסוק, עליו ערבית

עם להתחשב שעלינו סובר הרמב"ם אבל ˙ÏÈÁ˙חובה.
בלבד  רשות דרך על אלא ניתקנה שלא זו תפלה תיקון

(כסףֿמשנה).

.Ê‡ˆÈ ‡Ï - ˙aLa ÏÁ ÏL Ïlt˙‰Â ‰ÚhL ÈÓ27. ƒ∆»»¿ƒ¿«≈∆…¿«»…»»
¯ÓBb - ‰lÙz‰ CB˙a ‡e‰Â ¯kÊ Ì‡Â28‰Î¯a ¿ƒƒ¿«¿¿«¿ƒ»≈¿»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙aL ÏL Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ ,da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«≈∆«»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29Ï·‡ ;‰ÁÓ· B‡ ˙È¯ÁL· B‡ ˙È·¯Úa ? ¬ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»¬»

‰Î¯a‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ˜ÒBt ÛÒeÓa30Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¬ƒ¿∆¿««¿»»¿≈ƒ
˙Úc ÏÚ ÏÁ ÏL ‰lÙz ÌÈÏL‰31¯ÊBÁ - ÛÒeÓ ‡e‰L ƒ¿ƒ¿ƒ»∆…«««∆»≈

„Á‡Â ·BËŒÌBÈ „Á‡Â ˙aL „Á‡ .ÛÒeÓ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»∆»«»¿∆»¿∆»
.L„ÁŒL‡…̄…∆

בתפילתו.27) שבת של הזכיר לא כא,28)שהרי ברכות
ובדין  הואיל הברכה, באמצע להפסיק מחוייב ואינו ע"א.
שבת  כבוד משום אלא ברכות, י"ח יתפלל בשבת שגם הוא
חייבוהו  לא לפיכך כך, כל להאריך החכמים הטריחוהו לא

באמצע. בה.29)להפסיק שנזכר ברכתו את שגומר
בחול,30) אפילו ברכות י"ח של מוסף תפלת ואין הואיל

חיובו. ממין זה אין כי יפסיק לפיכך וחוה"מ, ר"ח כגון
בחשבו.31)

.Á„È¯BÓ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰ÚhL ÈÓƒ∆»»ƒ«¿»ƒ¿…»«ƒ
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'Ïh‰ „È¯BÓ' ‡ÏÂ 'ÌLb‰32Ì‡Â ; «∆∆¿…ƒ«»≈»…¿ƒ

Ïh‰ ¯ÈkÊ‰33¯ÊBÁ BÈ‡ ,34‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰ÚË Ì‡Â . ƒ¿ƒ««≈≈¿ƒ»»ƒ««»
b‰ „È¯BÓ' ¯Ó‡ÂL‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'ÌL35‡Ï Ì‡Â ; ¿»«ƒ«∆∆≈»…¿ƒ…

¯ˆÚ Ïh‰ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÏË ¯ÈkÊ‰36 ƒ¿ƒ«≈«¬ƒƒ∆≈««∆¡»
‰Lwa CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37. ¿≈»ƒ«»»

התפילה.32) התחלת שהיא אבות" אע"פ 33)ל"ברכת
חיובה. עיקר שזו הגשם" "מוריד הזכיר שגם 34)שלא

הארץ, על מים המשפיע הקב"ה של גבורתו מסמל הטל
הגשם" "ירידת הזכרת חסרון את ידועה במדה ממלא והוא

ה"א). פ"א, תענית החמה 35)(ירושלמי בימות שהגשמים
(שם). מקלל אלא מברך זה ואין הם, קללה סימן

ג.)36) (תענית מתקיים העולם היה לא נעצר שאלמלי
חי  א): יז, (מלכיםֿא לאחאב שאמר אליהו מדברי ולמדוהו

האלה השנים יהיה אם ËÓÂ¯ה'... ÏË,דברי לפי אם כי
הראה  לך לאמור: אליהו אל ה' דבר היה רבים ימים ואחרי

ואתנה אחאב ולא ËÓ¯אל א) יח, (שם, האדמה פני על
באותן  ואפילו נעצר, הטל שאין מזה סימן כלל, טל הזכיר

מטר. ירד שלא אותו,37)השנים מזכיר לכתחילה אבל
השנה" כל תפילות ב"נוסח רבינו קבעו וכן בקשה, דרך בלי
שאומר: ט"ו), הלכה (פ"ב, לעיל וראה הספר. שבסוף
ה"א) (פ"א, תענית ובירושלמי הטל". מוריד החמה: "בימות
כל  הגשם, מוריד הזכיר אם יודע ואינו התפלל אמרו:
(וצריך  לאמרו למוד שלא חזקה הראשונים יום שלשים
אליו  וחזקה לומר, הוא למוד ואילך, מכאן ולהזכיר), לחזור
מתקופה  להזכירם שצריך הדברים בכל וכן שהזכיר.
זו  דרך על הכל לא, אם הזכירם אם בידו וספק לתקופה,

מיימוניות"). ("הגהות הולך

.Ë˙k¯·a ‰Ï‡L ÁÎML ÈÓ38¯kÊ Ì‡ :ÌÈM‰ ƒ∆»«¿≈»¿ƒ¿««»ƒƒƒ¿«
ÚÓBL'a ÌÈÓLb‰ ˙‡ Ï‡BL - '‰lÙz ÚÓBL' Ì„…̃∆≈«¿ƒ»≈∆«¿»ƒ¿≈«

'‰lÙz39¯ÊBÁ - '‰lÙz ÚÓBL' C¯aL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ««∆≈«≈«¿ƒ»≈
ÌÈM‰ ˙k¯·Ï40Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ¯kÊ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆ƒ¿ƒ»

‰iL Ïlt˙Óe L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz41. ¿ƒ»≈»…ƒ¿«≈¿ƒ»

לברכה".38) ומטר טל "ותן בה: סוף 39)ששואל שהיא
כמבואר  בקשות, מיני כל כוללת והיא האמצעיות ברכות

ג). הלכה ו, (פרק ע"א.40)לעיל כט, ואין 41)ברכות
המתפלל  אבל ביחיד, כשמתפלל אלא אמורים הדברים
בקול  ציבור שליח מתפילת שומעה שהרי חוזר, אינו בציבור
מסוגיית  מבואר וכן כהן). משה ר' בשם (כסףֿמשנה

שם). (ברכות, התלמוד

.È'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË42Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : »»¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»ƒƒ¿«…∆
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Ì‡Â ;¯ÈkÊÓe '‰„B·Ú'Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏLiL∆«¿ƒ¿ƒ»≈»¬»«¿ƒ¿ƒ
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏL‰L ¯Á‡ ¯kÊ43Ì‡Â ; ƒ¿«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»…¿ƒ

B˙lÙz ¯Á‡ ÌÈeÁz ¯ÓBÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰44¯Á‡ ¯kÊÂ , »»»ƒ««¬ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«««
¯ÊBÁ - ÂÈÏ‚¯ ¯˜ÚiL Ì„˜ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»…∆∆«¬…«¿»≈

'‰„B·Ú'Ï45. »¬»

ה"עבודה".42) ע"ב.43)בברכת כט, כגון:44)ברכות
אחר  בעמידה אומרים שאנו מרע" לשוני נצור "אלהי

עקר 45)התפילה. לא אפילו רגיל, אינו אם אבל (שם)
לראש  וחוזר תפילתו כהשלים הוא הרי - רגליו עדיין

(כסףֿמשנה).

.‡ÈB‡ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À∆≈
˙È·¯Ú Ï·‡ ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ‰ÁÓ·e ˙È¯ÁL·¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆»≈√»ƒ¬»«¿ƒ

¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡ ,L„ÁŒL‡¯ ÏL46. ∆……∆ƒ…ƒ¿ƒ≈≈

(ברכות 46) בלילה החודש את מקדשים ביתֿדין שאין לפי
אחאי": דרב ב"שאילתות וכן גדולות" ב"הלכות וכתב ל:).
שצריך  דבר כל או ויבוא", "יעלה אמר ולא ששכח מי
מהשליחֿ וישמע דעתו יכוין - ולהתפלל בשבילו לחזור
בהתאם  חובתו ידי ויוצא סוף ועד מראש ברכות י"ח ציבור
את  מוציא ש"ץ לד:): (ר"ה האומר גמליאל רבן לדברי
את  גם ומה בקי; שאינו את שמוציא כשם להתפלל, הבקי
('הגהות  מתפילתו דבר ששכח אלא בעצמו שהתפלל זה
ס"י). קכד (סי' או"ח בשו"ע להלכה נפסק וכן מיימוניות'),

.·È¯eaˆŒÁÈÏL ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ „ÈÁi‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆«»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
ÏB˜a Ïlt˙nL ˙Úa B˙BÓÎ ‰ÚË Ì‡ ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ≈ƒ¿«≈ƒ»»¿¿≈∆ƒ¿«≈¿
ÁÎL Ì‡L ,L„ÁŒL‡¯ ÏL ˙È¯ÁMÓ ıeÁ ,Ì»̄ƒ«¬ƒ∆……∆∆ƒ»«
ÌÈÏL‰L „Ú '‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»«∆ƒ¿ƒ

B˙lÙz47¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -48; ¿ƒ»≈«¬ƒƒƒ¿≈…«ƒ
da ¯ÈkÊÓ ‡e‰L ,ÂÈÙÏ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz È¯‰L∆¬≈¿ƒ««»ƒ¿»»∆«¿ƒ»

L„ÁŒL‡¯49. ……∆

חוזר 47) ואינו הואיל תפילתו, השלים לא עדיין אם אבל
לעבודה. ויחזור מרובה טורח זה אין לעבודה, אלא

אין 48) בשחרית, ר"ח של הזכיר ולא טעה ע"ב: ל, ברכות
יוחנן  רבי אמר במוסף. לאמרה שיכול מפני אותו מחזירים

.ÂÈ˘ ¯Â·Èˆ·Â משום שנינו, ציבור בשליח הרי"ף: ופירוש
הצבור. אותו,49)טורח מחזירים - במוסף כשטעה אבל

להתפלל  נוהגים שאין מפני לפניו, מנחה הרי אומרים ואין
מנחה  "הרי בזה: לומר שייך ולא כאחד, ומנחה מוסף
שלפנינו  התלמוד וגירסת שם). לברכות (הרא"ש לפניו"
ומכאן  שם. הרי"ף גירסת ע"פ מכוונים ודברינו משובשת,
שטעה  "ש"ץ שגם: ה"א) (לעיל, רבינו לדברי המקור
בביאורנו  שרמזנו וכמו חוזר", - רם בקול מתפלל כשהוא

שם.

.‚È,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ∆≈…«»»««ƒƒ
'LB„w‰ Ï‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì‰a Ì˙ÁÂ ‰ÚË50- »»¿»«»∆ƒ¿»»¿ƒƒ»≈«»

·‰B‡ CÏÓ' ‰¯NÚŒÈzLÚa Ì˙ÁÂ ‰ÚË .L‡¯Ï ¯ÊBÁ≈»…»»¿»«¿«¿≈∆¿≈∆∆≈
'ËtLÓe ‰˜„ˆ51da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿»»¿≈»

Â ;¯„q‰ ÏÚ CÏB‰Â Ïlt˙Óe ,'ËtLn‰ CÏn‰'Ì‡ «∆∆«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈««≈∆¿ƒ

¯ÊBÁ ,B˙lÙz Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ‡l‡ ¯kÊ ‡Ï…ƒ¿«∆»«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈
L‡¯Ï52.¯eaˆŒÁÈÏL „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . »…∆»»ƒ¿∆»¿ƒ«ƒ

הקדוש".50) "המלך "המלך 51)במקום במקום
יח). הלכה ב, (פרק לעיל ראה יב,52)המשפט", ברכות

"וכתוב", או "זכרנו", אלה בימים אמר ולא שכח ואם ע"ב.
בתלמוד: נזכרו לא כי אותו מחזירין אין חיים" "בספר או
בפירוש  בתלמוד שהוזכרו דברים על אלא מחזירים ואין

כ'). אות ב פרק לעיל מיימוניות' ('הגהות

.„ÈÔBÁ'a ‰Ïc·‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË53- '˙Úc‰ »»¿…ƒ¿ƒ«¿»»¿≈«»«
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â B˙lÙz ÌÈÏLÓ54‡lL ÈÓ ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿≈ƒ∆…

˙lÙ˙a 'eÚ'Â ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa 'ÌÈqp‰ ÏÚ' ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ««ƒƒ«¬À»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ«
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ˙ÈÚz55„Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . «¬ƒ≈≈ƒ¿«≈∆»»ƒ¿∆»

,ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ¯˜ÚiL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Â .¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«…∆∆«¬…∆«¿»
eÚ" :¯ÓB‡56ÏÈvÓe ‰„Bt ,‰lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ≈¬≈ƒ«»≈«¿ƒ»∆«ƒ

'B‚Â "ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È - ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa57. ¿»≈»»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿

בה 53) שאומר ויוםֿטוב שבת למוצאי מעריב בתפילת
התפילות  כנוסח וכו' הבדלת" "אתה או חוננתנו", "אתה

יב). הלכה ב, (פרק לעיל וכמבואר יכול 54)לרבינו, שהרי
כט.). (ברכות הכוס על אחרֿכך הוא,55)לאמרה שכלל

לא  אם ופורים חנוכה כגון: מוסף, קרבן בהם שאין ימים
והטעם: כד.). (שבת אותו מחזירים אין המאורע מעין אמר

חכמים. מתקנת אלא התורה, מן שאינם כדעת 56)מפני
פ"א). (תענית לא 57)הרי"ף כי בברכה, חותם ואינו

אבל  במקומה, אותה כשאומרים אלא הברכה תוקנה
הרי  - הקבוע במקומה שלא התפילה, אחר אותה כשאומרים
אבל  תקס"ה). סימן או"ח ו'טור' (מהרל"ח, לבטלה ברכה זו
רגליו, שיעקור קודם כשנזכר אפילו אומר אינו הנסים" "על
עננו" "תפלת כן לא ושבח; הודאה אלא שאינה משום
('מעשה  יותר בה מקפידים אנו ה', מאת בקשה שהיא

רוקח').

.ÂËÏlt˙È - ˙aLŒ·¯Úa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ÁÎL .·BËŒÌBÈa ÔÎÂ ,˙aL ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú«¿ƒ¿«ƒ∆«»¿≈¿»«¿…
Ïlt˙Ó ,·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ƒ¿«≈ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«≈

ÏÁ ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú Ô‰È‡ˆBÓa58ÏÈc·Ó - ¿»≈∆«¿ƒ¿«ƒ∆…«¿ƒ
‰BL‡¯a59‰iMa ÏÈc·Ó BÈ‡Â60ÏÈc·‰ Ì‡Â ; »ƒ»¿≈«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ÏÈc·‰ ‡Ï B‡ Ô‰ÈzLa61‡ˆÈ -62Ï·‡ ; ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ¿««≈∆»»¬»
‰iMa ÏÈc·‰Â ‰BL‡¯a ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡63¯ÊBÁ - ƒ…ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈

‡Ï ‰BL‡¯‰L ÈtÓ ,˙ÈLÈÏL ‰lÙz Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ»…
˙È·¯Ú ˙lÙ˙Ï dÓÈc˜‰L ÈtÓ ,BÏ ‰˙ÏÚ64ÏÎÂ . »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»

ÈzL Ïlt˙n‰65ÛÒeÓe ˙È¯ÁL elÙ‡ ,˙BlÙ˙66‡Ï - «ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»…
‰lÙ˙Ï ‰lÙz ÔÈa ‰‰LÈ ‡l‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ Ïlt˙Èƒ¿«≈««∆»ƒ¿∆≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÔBÁ˙zL È„k67.ÂÈÏÚ BzÚc ¿≈∆ƒ¿≈«¿»»

ע"ב.58) כו, בזמנה.59)ברכות מעריב תפילת שהיא שם.
הבדלה.60) בה שאין שבת, תפילת לתשלום אלא שאינה
כלל.61) בתפילה הבדיל להבדיל ש 62)שלא עתיד הרי

ה"יד. לעיל וכאמור הכוס. שהיא 63)על דעתו גילה
בזמנה. מעריב תפילת שתפילת 64)לחובת הוא וכלל
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Ì‡Â ;¯ÈkÊÓe '‰„B·Ú'Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏLiL∆«¿ƒ¿ƒ»≈»¬»«¿ƒ¿ƒ
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏL‰L ¯Á‡ ¯kÊ43Ì‡Â ; ƒ¿«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»…¿ƒ

B˙lÙz ¯Á‡ ÌÈeÁz ¯ÓBÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰44¯Á‡ ¯kÊÂ , »»»ƒ««¬ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«««
¯ÊBÁ - ÂÈÏ‚¯ ¯˜ÚiL Ì„˜ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»…∆∆«¬…«¿»≈

'‰„B·Ú'Ï45. »¬»

ה"עבודה".42) ע"ב.43)בברכת כט, כגון:44)ברכות
אחר  בעמידה אומרים שאנו מרע" לשוני נצור "אלהי

עקר 45)התפילה. לא אפילו רגיל, אינו אם אבל (שם)
לראש  וחוזר תפילתו כהשלים הוא הרי - רגליו עדיין

(כסףֿמשנה).

.‡ÈB‡ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À∆≈
˙È·¯Ú Ï·‡ ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ‰ÁÓ·e ˙È¯ÁL·¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆»≈√»ƒ¬»«¿ƒ

¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡ ,L„ÁŒL‡¯ ÏL46. ∆……∆ƒ…ƒ¿ƒ≈≈

(ברכות 46) בלילה החודש את מקדשים ביתֿדין שאין לפי
אחאי": דרב ב"שאילתות וכן גדולות" ב"הלכות וכתב ל:).
שצריך  דבר כל או ויבוא", "יעלה אמר ולא ששכח מי
מהשליחֿ וישמע דעתו יכוין - ולהתפלל בשבילו לחזור
בהתאם  חובתו ידי ויוצא סוף ועד מראש ברכות י"ח ציבור
את  מוציא ש"ץ לד:): (ר"ה האומר גמליאל רבן לדברי
את  גם ומה בקי; שאינו את שמוציא כשם להתפלל, הבקי
('הגהות  מתפילתו דבר ששכח אלא בעצמו שהתפלל זה
ס"י). קכד (סי' או"ח בשו"ע להלכה נפסק וכן מיימוניות'),

.·È¯eaˆŒÁÈÏL ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ „ÈÁi‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆«»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
ÏB˜a Ïlt˙nL ˙Úa B˙BÓÎ ‰ÚË Ì‡ ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ≈ƒ¿«≈ƒ»»¿¿≈∆ƒ¿«≈¿
ÁÎL Ì‡L ,L„ÁŒL‡¯ ÏL ˙È¯ÁMÓ ıeÁ ,Ì»̄ƒ«¬ƒ∆……∆∆ƒ»«
ÌÈÏL‰L „Ú '‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»«∆ƒ¿ƒ

B˙lÙz47¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -48; ¿ƒ»≈«¬ƒƒƒ¿≈…«ƒ
da ¯ÈkÊÓ ‡e‰L ,ÂÈÙÏ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz È¯‰L∆¬≈¿ƒ««»ƒ¿»»∆«¿ƒ»

L„ÁŒL‡¯49. ……∆

חוזר 47) ואינו הואיל תפילתו, השלים לא עדיין אם אבל
לעבודה. ויחזור מרובה טורח זה אין לעבודה, אלא

אין 48) בשחרית, ר"ח של הזכיר ולא טעה ע"ב: ל, ברכות
יוחנן  רבי אמר במוסף. לאמרה שיכול מפני אותו מחזירים

.ÂÈ˘ ¯Â·Èˆ·Â משום שנינו, ציבור בשליח הרי"ף: ופירוש
הצבור. אותו,49)טורח מחזירים - במוסף כשטעה אבל

להתפלל  נוהגים שאין מפני לפניו, מנחה הרי אומרים ואין
מנחה  "הרי בזה: לומר שייך ולא כאחד, ומנחה מוסף
שלפנינו  התלמוד וגירסת שם). לברכות (הרא"ש לפניו"
ומכאן  שם. הרי"ף גירסת ע"פ מכוונים ודברינו משובשת,
שטעה  "ש"ץ שגם: ה"א) (לעיל, רבינו לדברי המקור
בביאורנו  שרמזנו וכמו חוזר", - רם בקול מתפלל כשהוא

שם.

.‚È,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ∆≈…«»»««ƒƒ
'LB„w‰ Ï‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì‰a Ì˙ÁÂ ‰ÚË50- »»¿»«»∆ƒ¿»»¿ƒƒ»≈«»

·‰B‡ CÏÓ' ‰¯NÚŒÈzLÚa Ì˙ÁÂ ‰ÚË .L‡¯Ï ¯ÊBÁ≈»…»»¿»«¿«¿≈∆¿≈∆∆≈
'ËtLÓe ‰˜„ˆ51da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿»»¿≈»

Â ;¯„q‰ ÏÚ CÏB‰Â Ïlt˙Óe ,'ËtLn‰ CÏn‰'Ì‡ «∆∆«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈««≈∆¿ƒ

¯ÊBÁ ,B˙lÙz Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ‡l‡ ¯kÊ ‡Ï…ƒ¿«∆»«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈
L‡¯Ï52.¯eaˆŒÁÈÏL „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . »…∆»»ƒ¿∆»¿ƒ«ƒ

הקדוש".50) "המלך "המלך 51)במקום במקום
יח). הלכה ב, (פרק לעיל ראה יב,52)המשפט", ברכות

"וכתוב", או "זכרנו", אלה בימים אמר ולא שכח ואם ע"ב.
בתלמוד: נזכרו לא כי אותו מחזירין אין חיים" "בספר או
בפירוש  בתלמוד שהוזכרו דברים על אלא מחזירים ואין

כ'). אות ב פרק לעיל מיימוניות' ('הגהות

.„ÈÔBÁ'a ‰Ïc·‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË53- '˙Úc‰ »»¿…ƒ¿ƒ«¿»»¿≈«»«
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â B˙lÙz ÌÈÏLÓ54‡lL ÈÓ ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿≈ƒ∆…

˙lÙ˙a 'eÚ'Â ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa 'ÌÈqp‰ ÏÚ' ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ««ƒƒ«¬À»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ«
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ˙ÈÚz55„Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . «¬ƒ≈≈ƒ¿«≈∆»»ƒ¿∆»

,ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ¯˜ÚiL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Â .¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«…∆∆«¬…∆«¿»
eÚ" :¯ÓB‡56ÏÈvÓe ‰„Bt ,‰lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ≈¬≈ƒ«»≈«¿ƒ»∆«ƒ

'B‚Â "ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È - ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa57. ¿»≈»»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿

בה 53) שאומר ויוםֿטוב שבת למוצאי מעריב בתפילת
התפילות  כנוסח וכו' הבדלת" "אתה או חוננתנו", "אתה

יב). הלכה ב, (פרק לעיל וכמבואר יכול 54)לרבינו, שהרי
כט.). (ברכות הכוס על אחרֿכך הוא,55)לאמרה שכלל

לא  אם ופורים חנוכה כגון: מוסף, קרבן בהם שאין ימים
והטעם: כד.). (שבת אותו מחזירים אין המאורע מעין אמר

חכמים. מתקנת אלא התורה, מן שאינם כדעת 56)מפני
פ"א). (תענית לא 57)הרי"ף כי בברכה, חותם ואינו

אבל  במקומה, אותה כשאומרים אלא הברכה תוקנה
הרי  - הקבוע במקומה שלא התפילה, אחר אותה כשאומרים
אבל  תקס"ה). סימן או"ח ו'טור' (מהרל"ח, לבטלה ברכה זו
רגליו, שיעקור קודם כשנזכר אפילו אומר אינו הנסים" "על
עננו" "תפלת כן לא ושבח; הודאה אלא שאינה משום
('מעשה  יותר בה מקפידים אנו ה', מאת בקשה שהיא

רוקח').

.ÂËÏlt˙È - ˙aLŒ·¯Úa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ÁÎL .·BËŒÌBÈa ÔÎÂ ,˙aL ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú«¿ƒ¿«ƒ∆«»¿≈¿»«¿…
Ïlt˙Ó ,·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ƒ¿«≈ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«≈

ÏÁ ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú Ô‰È‡ˆBÓa58ÏÈc·Ó - ¿»≈∆«¿ƒ¿«ƒ∆…«¿ƒ
‰BL‡¯a59‰iMa ÏÈc·Ó BÈ‡Â60ÏÈc·‰ Ì‡Â ; »ƒ»¿≈«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ÏÈc·‰ ‡Ï B‡ Ô‰ÈzLa61‡ˆÈ -62Ï·‡ ; ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ¿««≈∆»»¬»
‰iMa ÏÈc·‰Â ‰BL‡¯a ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡63¯ÊBÁ - ƒ…ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈

‡Ï ‰BL‡¯‰L ÈtÓ ,˙ÈLÈÏL ‰lÙz Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ»…
˙È·¯Ú ˙lÙ˙Ï dÓÈc˜‰L ÈtÓ ,BÏ ‰˙ÏÚ64ÏÎÂ . »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»

ÈzL Ïlt˙n‰65ÛÒeÓe ˙È¯ÁL elÙ‡ ,˙BlÙ˙66‡Ï - «ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»…
‰lÙ˙Ï ‰lÙz ÔÈa ‰‰LÈ ‡l‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ Ïlt˙Èƒ¿«≈««∆»ƒ¿∆≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÔBÁ˙zL È„k67.ÂÈÏÚ BzÚc ¿≈∆ƒ¿≈«¿»»

ע"ב.58) כו, בזמנה.59)ברכות מעריב תפילת שהיא שם.
הבדלה.60) בה שאין שבת, תפילת לתשלום אלא שאינה
כלל.61) בתפילה הבדיל להבדיל ש 62)שלא עתיד הרי

ה"יד. לעיל וכאמור הכוס. שהיא 63)על דעתו גילה
בזמנה. מעריב תפילת שתפילת 64)לחובת הוא וכלל
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ה"ח). (פ"ג, לעיל כמבואר לבסוף, באה התשלומין
שתים.65) עכשיו ומתפלל להתפלל, ששכח כגון
טעות.66) מחמת לא כרגיל, שתים שתהא 67)שמתפלל

ל:). (ברכות תחינה דרך תפילתו לערוך מיושבת דעתו
הילוך  כדי שיעור: לה נתנו ה"ו) פ"ד, (שם, ובירושלמי

אמות. ארבע

.ÊËB˙lÙz ÌÈc˜iL ¯eaˆa Ïlt˙nÏ BÏ ¯eÒ‡»«ƒ¿«≈¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eav‰ ˙lÙ˙Ï68¯eaˆ ‡ˆÓe ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰ . ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ¿»¿≈«¿∆∆»»ƒ

„Ú ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :LÁÏa ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«
Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbÈ ‡lL∆…«ƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÔÈzÓÈ -69¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „ÚÏB˜a Ïlt˙‰Ï «¿ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈¿
ÚÈbiL „Ú ‰lÓ· ‰lÓ LÁÏa BnÚ Ïlt˙ÈÂ ,Ì»̄¿ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»«∆«ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ‰M„˜ ‰BÚÂ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL70, ¿ƒ«ƒƒ¿À»¿∆¿À»ƒ«ƒ
Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ‰lÙz ¯‡L Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»¿ƒ»¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
‡Ï - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈb‰Â ,¯eaˆŒÁÈÏL Ì„…̃∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»…

ÔÓ‡' ‰ÚÈ ‡Ï ÔÎÂ .Ô‰nÚ ‰M„˜ ‰ÚÈ ‡ÏÂ ˜ÈÒÙÈ«¿ƒ¿…«¬∆¿À»ƒ»∆¿≈…«¬∆»≈
'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È71ÔÈ‡Â ,‰lÙz‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰Â ¿≈¿≈«»¿»«¿¿∆¿««¿ƒ»¿≈

˙BÎ¯a‰ ¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72. »ƒ«ƒ¿»«¿»

הציבור 68) שתפילת הציבור, עם שיתפלל כדי ימתין אלא
כח:). (ברכות ה' לפני יותר ימתין 69)רצויה לא אם כי

להפסיק  לו שאסור הצבור עם קדושה לענות יוכל לא
אומרים  שאין לאמרה יוכל לא ביחיד וגם תפילתו, באמצע

כא:). (שם, מעשרה פחות האי 70)קדושה רב כדעת
שם. לברכות ברי"ף הובאה קדיש 71)גאון, שבתפילת

שהיא 72)(שם). ברכה איזו באמצע עומד כשהוא
להפסיק  לו שאסור הנהנין ברכות או המצוות, מברכות
להפסיק  לו אסור תפילה באמצע שאם וכו'. אמן לעניית

Î¯·Ï‰אפילו ‰Î¯· ÔÈ· כלֿשכן לא הברכה באמצע ,
לעניית  בתפילתו יפסיק שלא מפרשים: ויש (כסףֿמשנה).

(לחםֿמשנה). הברכות לשאר אמן
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ה'תש"פ  אלול כ"ד ראשון יום

נט. קנג. עשה מצות
― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים
"yeciw")החדׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw)אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש a)יתעּלה: ,ai zeny), ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
נאמר ak.)ּובפרּוׁש dpyd y`x)מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ

ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",
ּבראׁשית jexaּכׁשּבת yecwd zay day myÎlr .zayd) ְְִֵַַ

(ziy`xa dyrnn `edימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ
אתֿהּלבנה הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש (iaeyigיעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
(dxezd inkg erawy itk geldיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ
(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה
טעּו ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מחמת הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהקרבת
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹידעּוהּו
העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאנּו
― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֹׁשּבידינּו
אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹלא
יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזה
ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, הּיֹום אֹו ֲֵֶֶֶַַָָֹֹֹחדׁש
ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ּפעּלתם ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻׁשהיתה

ּבּקּבלה לנּו dk.)ׁשּנמסר dpyd y`x)אׁשרּֿתקראּו" : ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
a)אתם ,bk `xwie),"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ― ֲִֵֵֶָָֹ

ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָֻאפּלּו
אתֿהּיֹום ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאנּו

ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו עצמֹוׁשּקבעּו זה ׁשּבסדר ּכיון ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― הּיֹום וקֹובעים ְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹמחּׁשבים
אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. על לא ― סֹומכים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹאנּו

מּלתא epnfa)לגּלֹויי rawp xaky xac zelbl)זה והבן , ְְְִֵֵֶַָָ
ֵֵהיטב.
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ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא אתֿהחדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תש"פ  אלול כ"ה שני יום

נט. עשה מצות
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תש"פ  אלול כ"ו שלישי יום

נטמצ עשה :ות

נדפס אֿב. פרק וחנוכה מגילה הלכות
פרקים. לג' בשיעור קיב - קז עמ' לעיל

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תש"פ  אלול כ"ז רביעי יום

נדפס גֿד. פרק וחנוכה מגילה הלכות
פרקים. לג' בשיעור קיז - קיב עמ' לעיל

ריג. עשה מצות
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
`(וקּדּוׁשין)b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ

c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין

ה'תש"פ  אלול כ"ח חמישי יום

ריג. עשה מצות
יום שניֿ חמישי כ "הֿ כ "ח אלול 
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ
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ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא אתֿהחדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תש"פ  אלול כ"ה שני יום

נט. עשה מצות
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תש"פ  אלול כ"ו שלישי יום

נטמצ עשה :ות

נדפס אֿב. פרק וחנוכה מגילה הלכות
פרקים. לג' בשיעור קיב - קז עמ' לעיל

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תש"פ  אלול כ"ז רביעי יום

נדפס גֿד. פרק וחנוכה מגילה הלכות
פרקים. לג' בשיעור קיז - קיב עמ' לעיל

ריג. עשה מצות
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
`(וקּדּוׁשין)b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ

c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין

ה'תש"פ  אלול כ"ח חמישי יום

ריג. עשה מצות
יום שניֿ חמישי כ "הֿ כ "ח אלול 
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ
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וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`)ּובעלּה" ,ck mixac)ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a)"ויצאה ,my)ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―(hb) ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ(oi`eypd)נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה מּמהּֿׁשּנאמר (zenyּבכסף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(`i ,`kלאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּומּנּו? sqka)אב.(edin?)אחר, eza eyciw xy`k edfe)אבל ֲֵַַָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין
ּבכתּבֹות `)וקּדּוׁשין(b.)מקֹומֹות dpyn ` wxt)ונּדהwxt) ְְְְִִִִָֻ

(c dpyn dּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּמּסכּתא
נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ְְְִִִֶַַָׁשּמצות

ה'תש"פ  אלול כ"ט שישי יום

שנה. תעשה לא מצות
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אתרֿ "אלּֿתחּלל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ

(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "אתּֿבּת "אלּֿתחּלל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ּככלּֿדבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג

לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ּבמהּֿׁשהּואלחברֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" אתּֿבּת my)"אלּֿתחּלל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה

"ולאֿ ואמר: לכ אתֿהּטעם וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי
וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

ה'תשפ"א  תשרי א' ש"ק יום

שנה. תעשה לא מצות
יוםשישיֿשבתֿקודשכ"טאלולֿא'תשרי

― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
קדׁשה "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה

יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
אתרֿ "אלּֿתחּלל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ
(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "אתּֿבּת "אלּֿתחּלל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ּככלּֿדבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ּבמהּֿׁשהּוא לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" אתּֿבּת my)"אלּֿתחּלל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ אתֿהּטעם וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי
וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.
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ãî-÷øô äéîøéakÎbi

âé:øácáe áòøa áøça íìLeøé-ìò ézã÷t øLàk íéøöî õøàa íéáLBiä ìò ézã÷ôeãéäéäé àìå ¨©§¦À©³©«§¦Æ§¤´¤¦§©½¦©£¤¬¨©−§¦©§«¨¨®¦©¤¬¤¨¨−̈©¨«¤§¸Ÿ¦§¤¹
ì ãéøNå èéìtìå íéøöî õøàa íL-øeâì íéàaä äãeäé úéøàLíéàOðî änä-øLà äãeäé õøà | áeL ¨¦³§¨¦Æ¦§¥¦´§½̈©¨¦¬¨«−̈§¤´¤¦§¨®¦§¨´¤´¤§À̈£¤¥¹¨§©§¦³

ì íLôð-úàì áeL:íéèìt-íà ék eáeLé-àì ék íL úáLåèíéòãiä íéLðàä-ìk eäéîøé-úà eðòiå ¤©§¨Æ¨Æ¨¤´¤½̈¦¬«Ÿ¨−¦¬¦§¥¦«©©£´¤«¦§§À̈¨¨£¨¦³©«Ÿ§¦Æ
íéøöî-õøàa íéáLiä íòä-ìëå ìBãb ìä÷ úBãîòä íéLpä-ìëå íéøçà íéäìàì íäéLð úBøh÷î-ék¦«§©§³§¥¤Æ¥Ÿ¦´£¥¦½§¨©¨¦¬¨Ÿ§−¨¨´¨®§¨¨¨²©Ÿ§¦¬§¤«¤¦§©−¦

:øîàì ñBøúôaæèéìà íéòîL epðéà ýåýé íLa eðéìà zøac-øLà øácä:EæéäNòð äNò ék §©§¬¥«Ÿ©¨¨²£¤¦©¬§¨¥¥−§¥´§¨®¥¤¬Ÿ§¦−¥¤«¦Á¨¸Ÿ©£¤¹
éqäå íéîMä úëìîì øh÷ì eðétî àöé-øLà | øácä-ìk-úàeðéúáàå eðçðà eðéNò øLàk íéëñð dì-C ¤«¨©¨¨´£¤¨¨´¦¦À§©¥º¦§¤´¤©¨©¦»§©¥«¨´§¨¦¼©£¤̧¨¦¹£©³§©£Ÿ¥ÆÆ

:eðéàø àì äòøå íéáBè äéäpå íçì-òaNpå íìLeøé úBöçáe äãeäé éøòa eðéøNå eðéëìîçéæà-ïîe §¨¥´§¨¥½§¨¥´§½̈§ª−§¨¨®¦©¦§©«¤Æ¤Æ©¦«§¤´¦½§¨−̈¬Ÿ¨¦«¦¿̈
:eðîz áòøáe áøçáe ìë eðøñç íéëñð dì-Cqäå íéîMä úëìîì øh÷ì eðìãçèéíéøh÷î eðçðà-éëå ¨©¹§§©¥̧¦§¤¯¤©¨©²¦§©¥«¨¬§¨¦−¨©´§®Ÿ©¤¬¤¨¨−̈¨«§§¦«£©³§§©§¦Æ

:íéëñð dì Cqäå äáöòäì íéðek dì eðéNò eðéLðà éãòìaîä íéëñð dì Cqäìe íéîMä úëìîì¦§¤´¤©¨©½¦§©¥¬−̈§¨¦®£¦«©§£¥´£¨¥À¨¦̧¨³©¨¦Æ§©´£¦½̈§©¥¬−̈§¨¦«
ë:øîàì øác Búà íéðòä íòä-ìk-ìòå íéLpä-ìòå íéøábä-ìò íòä-ìk-ìà eäéîøé øîàiåàëàBìä ©¬Ÿ¤¦§§−̈¤¨¨¨®©©§¨¦³§©©¨¦Æ§©¨¨½̈¨Ÿ¦¬Ÿ²¨−̈¥«Ÿ£´

õøàä íòå íëéøNå íëéëìî íëéúBáàå ízà íìLeøé úBöçáe äãeäé éøòa ízøh÷ øLà øhwä-úà¤©¦¥À£¤̧¦©§¤¹§¨¥³§¨Æ§ª´§¨©¦ ½©¤¯©£«¥¤²©§¥¤¬§¨¥¤−§©´¨¨®¤
:Baì-ìò äìòzå ýåýé øëæ íúàáëúáòBzä éðtî íëéììòî òø éðtî úàNì ãBò ýåýé ìëeé-àìå Ÿ¨Æ¨©´§½̈©«©£¤−©¦«§«Ÿ©Á§¨̧¹¨¥À¦§¥Æ´Ÿ©©©§¥¤½¦§¥¬©¥−Ÿ

ìe äaøçì íëöøà éäzå íúéNò øLà:äfä íBiäk áLBé ïéàî äìì÷ìå änL £¤´£¦¤®©§¦´©Â§§¤§¨§¨̧§©¨¯§¦§¨¨²¥¥¬¥−§©¬©¤«

i"yx
(„È).íéèéìô íà éë שהגלה לשם חזרו וברוך ירמיה

ושבע  בעשרים בידו מצרים ארץ כשניתנה נבוכדנאצר
כט )למלכו עולם:(יחזקאל  בסדר שנויה כך

(ËÈ).åðéùðà éãòìáîä:מדעתם äáéöòäì.שלא íéðååë
עצבים כדמות כב)דפוסים לעיל כמו עלמה  דמות :(עצבים 

(·Î).úàùì ãåò 'ä ìëåé àìå:יכול ולא כמו

cec zcevn
(‚È).È˙„˜ÙÂ:'וכו היושבים  על  גמול  ולהשיב להפרע אשגיח

.'ÂÎÂ ·¯Á·:מהם להפרע הגמול אשיב באלה ÏÂ‡(È„)ר"ל
.ËÈÏÙ ‰È‰È:מה שארית במצרים מהם  ישאר Â˘ÏÂ·.לא 

ומבטיחים ומרוממים מצפים המה אשר יהודה  לארץ  ולחזור 
ישובו לא כי יהיה כן לא הנה שמה  לשבת  לשוב  נפשם  את 
החסרון ויובן קצר מקרא  והוא האויב מחרב הפליטים  כ "א

‰Â„ÓÂÚ˙.(ÂË)מעצמו: ÌÈ˘‰ ÏÎÂ במעמד עומדות  שהיו
רב: קיבוץ והיה ÂÎÂ'.ההוא  ÌÚ‰ ÏÎÂנמשכים היו המה  גם

מצרים:·ÒÂ¯˙Ù.אחריהם: מארץ  Èˆ‡(ÊÈ)שהיא ¯˘‡
.ÂÈÙÓ ר"ל השמים , למלכת לקטר  עצמנו על קיבלנו אשר

כולם: על  מולך  וכאילו השמש  הוא שבשמים  גדול לכוכב 
.‰Ï ÍÈÒ‰Â:לה ÌÁÏ.ולהסיך  Ú·˘Â:לחם שבעים היינו  ואז 

.ÌÈ·ÂË ‰È‰Â:טוב ומלאים עשירים  ‡Ê.(ÁÈ)ר"ל ÔÓÂמהזמן
עמנו: שהיה הטובה כל  חסרנו וכו' לקטר  חדלנו אז ‡ÂÁ.(ËÈ)אשר ÈÎÂמה וכי שאמרו לבדן  המקטרות הנשים מאמר  זהו

מאכל: מיני השמים  למלכת עשינו אנשינו דעת מבלעדי  האם נסכים לה להסך וזהירות  מקטרים לשמח ÈˆÚ‰Ï·‰.שאנחנו ר "ל 
עמנו: דעתם אין  וכי בידינו ימחו למען  לאנשינו תוכיח  זה  מה וכאומרות  הכינוי דרך על ואמר ‰‚·¯ÌÈ.(Î)אותה  ÏÚ אל

להשיב : תחלה שפתחו נשיהם מקטרות  כי היודעים  והם ‰ÌÚ.הגברים ÏÎ ÏÚÂ: אחריהם הנמשכים  האמור„·¯.הם  הדבר
‰'.(Î‡)למעלה: ¯ÎÊ Ì˙Â‡כי אותם  (ואמר לבו על ועלו בהם  זכר  כי  שכחם לא הנה מהם נפרע היה  לא  מאז כי עם ר "ל 

מיוחד ): קטר  היה  לכ "א אבל הכלל שם הוא  הקטר ומ"ש  קטרו הרבה ‰'.(Î·)לאלהות  ÏÎÂÈ ‡ÏÂ ולהאריך לסבול  עוד  יוכל  לא
וכו': לחרבה ארצכם היתה ולכן וכו' מעלליכם רוע  מפני  ‰Ê‰.אפו ÌÂÈ‰Î:חרבה שהיא 

oeiv zcevn
(‚È).È˙„˜ÙÂ: השגחה È¯˘Â„.(È„)ענין ËÈÏÙהצלה

מבטיחים:ÌÈ‡˘Ó.ושארית: ור"ל  הרמה  ÌÈËÈÏÙ.ענין
ומוצלים: עם:˜‰Ï.(ÂË)נמלטים  קיבוץ ÎÏÓÏ˙(ÊÈ)ענין

.ÌÈÓ˘‰השמים למלכת כוונים לעשות  וכן השמש (לעיל היא 

כליון:˙ÂÓ.(ÁÈ):ז') זולת‰È„ÚÏ·Ó.(ËÈ)ענין  כמו ענינו
אישך  מבלעדי ה')וכן מיןÌÈÂÎ.בעלינו:‡ÂÈ˘.:(במדבר

רב ותיקון הלב  בכוונת עשאום  כי על כן שנקרא ויתכן  מאכל
כוונים  לעשות ז')וכן דרך ÈˆÚ‰Ï·‰.:(לעיל והוא  עצבון מלשון

השמחה: על  וסבל :Ï˘‡˙.(Î·)כינוי  משא מלשון
.ÌÎÈÏÏÚÓ: מעשיכם.‰·¯ÁÏÂ: חורבן Ó˘ÏÂ‰.מלשון 

ולתמהון:

f wxt l`ipc - miaezk

æ-÷øô ìàéðãckÎfh

æè:éðpòãBäé àilî øLôe éì-øîàå äðc¯ìk-ìò dpî-àòáà àáévéå àiîà÷-ïî ãç-ìò úáø÷æéïélà ¦§¥À©©Æ¦¨´£©½̈§©¦¨¬¤§¥«¦¥−©«¨§¨®©£©¦¾§©¬¦©−̈§§¦©«¦¦¥Æ
:àòøà-ïî ïeîe÷é ïéëìî äòaøà òaøà ïépà éc àúáøáø àúåéççéïéðBéìò éLéc÷ àúeëìî ïeìa÷éå ¥¨¨´©§§¨½̈¦¬¦¦−©§©®©§§¨¬©§¦−§¬¦©§¨«¦«©§Æ©§½̈©¦¥−¤§¦®

:àiîìò íìò ãòå àîìò-ãò àúeëìî ïeðñçéåèéäéðL úåä-éc àúéòéáø àúåéç-ìò àávéì úéáö ïéãà §©§§³©§¨Æ©«¨´§½̈§©−¨©¬¨§©¨«¡©À¦§¦Æ§©¨½̈©¥«§¨Æ§¦¨´§½̈¦«£¨¬¨«§−̈
déìâøa àøàLe ä÷cî äìëà Lçð-éc déøôèå ìæøô-éc dpL (äéðù) äøézé äìéçc ïéälk (ïåäìë)-ïî¦¨§¥®§¦¨´©¦À¨¦©³¦«©§¤Æ§¦§©´¦«§½̈¨«§¨´©£½̈§¨−̈§©§©¬

:äñôøëàðø÷å úìz dîã÷ (äéîã÷)-ïî äìôðe (åìôðå) ú÷ìñ éc éøçàå dLàøá éc øNò àiðø÷-ìòå ¨«§¨«§©©§©¨³£©Æ¦´§¥©½§¨¢¦Æ¦´¦§©½§©¬¨¦¢¨©−§¨®§©§¨̧
:dúøáç-ïî áø dåæçå ïáøáø ìlîî íôå dì ïéðéòå ïkãàëáø÷ äãáò ïkã àðø÷å úéåä äæç ¦¥¹§©§¦´©À§ªÆ§©¦´©§§½̈§¤§©−©¬¦©§¨©«¨¥´£¥½§©§¨´¦¥½¨§¨¬§−̈

:ïBäì äìëéå ïéLéc÷-íòáëàúeëìîe äèî àðîæå ïéðBéìò éLéc÷ì áäé àðéãå àiîBé ÷ézò äúà-éc ãò ¦©¦¦®§¨§−̈§«©´¦«£À̈©¦Æ«©½̈§¦¨´§¦½§©¦¥−¤§¦®§¦§¨´§½̈©§−̈
:ïéLéc÷ eðñçäâëàðLú éc àòøàá àåäz äàòéáø (àéòéáø) eëìî àúéòéáø àúåéç øîà ïk ¤¡¦¬©¦¦«¥»£©¼¥«§¨Æ§¦¨´§½̈©§³§¦¨¨Æ¤¡¥´§©§½̈¦¬¦§¥−

:dp÷cúå dpLeãúe àòøà-ìk ìëàúå àúåëìî-ìk-ïîãëïéëìî äøNò äúeëìî dpî øNò àiðø÷å ¦¨©§§¨¨®§¥ªÆ¨©§½̈§¦©−§©§¦©«§©§©¨´£©½¦©Æ©§½̈©§¨¬©§¦−
:ìtLäé ïéëìî äúìúe àéîã÷-ïî àðLé àeäå ïBäéøçà íe÷é ïøçàå ïeî÷é§ª®§¨¢º̈§´©£¥À§³¦§¥Æ¦©§¨¥½§¨¨¬©§¦−§©§¦«

i"yx
(ÊË).àéîà÷ ïî ãç ìò úáø÷ מן א' אצל  קרבתי

נקראו  המלאכים הימים. עתיק לפני שם העומדים
מפני  האלה העומדים בין ג') (זכריה שנא' עומדים

קפצים: להם äðî.שאין àòáà àáéöéå שאלתי והאמת
ïéëìî.(ÊÈ)ממנו: äòáøà:מלכיות ïåìá÷éå(ÁÈ)ד'

.ïéðåéìò éùéã÷ àúåëìî המלכות שיטלו ישראל אלו
àáöéì.(ËÈ)מהרביעית: úéáö ïéãà לעמוד חפצתי אז

הרביעית: החיה מן האמת ïî.על äéðù úåä éã כולהון
יתירה: באימה מכולן משונה היתה אשר יתירה. דחילה

(Î).úìú äîã÷ ïî äìôðå מן שלש מפניה ונפלו
äì.הראשונו': ïéðéòå ïëã àðø÷å כזאת אשר והקרן

למעלה: ככתוב לה úéåä.(Î‡)ועינים äæç בחלומי
למעלה: שסיפרתי ÷ïéùéã.הראשון íò:ישראל עם

(·Î).ïéðåéìò éùéã÷ì áéäé àðéãå להם נתן ונקמה
øîà.(Î‚)ממנה: ïë את לי הפותר המלאך ענני כה

øùò.(Î„)החלום: àéðø÷å לה ראיתי אשר י' וקרנים
פתרונו: àúåëìî.זה äðî:המלכות ïéøçàåמאותה

.ïåäéøçà íå÷é:טיטוס הוא אחריהן יקום והאחרון

cec zcevn
(ÊË).˙·¯˜מעלה מלאכי  הם  העומדים  מן אחד  אל קרבתי

ישיבה : בהם כל ÈˆÈÂ·‡.שאין  על  האמת  פתרון  ממנו  בקשתי 
במ"ש: ענין כפל  והוא הדברים פתרון  לי והודיע לי ואמר ארבע‡ÔÈÏ.(ÊÈ)זאת במספר המה  אשר  הגדולות  החיות  אלה

הארץ: מן יעמדו מלכים ארבעה אשר  הוא  עליוניםÔÂÏ·˜ÈÂ.(ÁÈ)הפתרון  ישראל הם עליונים קדושי המלוכה יקחו אח "ז
זמןÔÂÒÁÈÂ.במעלה: על  עולם  יאמר לפעמים  כי ממש  עולם עד ור"ל עלמיא עלם עד  ופירש וחזר עולם עד המלוכה  ינחלו

כא ): (שמות לעולם ועבדו כמו  משונה‡„ÔÈ.(ËÈ)ארוך  היתה  אשר הרביעית  החיה על הפתרון אמיתת  לדעת חפצתי אז
רב: בהשתנות כולן  מן  ובמעשיה ושחקה„ÏÈÁ‰.בתארה ואכלה  נחושת של וצפרניה ברזל  של  שיניה  ומרובה יתירה  נוראה

ברגלה : רמסה  והנשאר ˜¯È‡.(Î)הדק  ÏÚÂהאחרת והקרן בראשה אשר הקרנים עשרת על  הפתרון אמיתת לדעת  חפצתי גם
מלפניה : שלשה  ונפלו  עלתה  אשר ונפלאות¯˜Â‡.הקטנה גדולות המדבר ופה  לה עינים אשר  הזאת התמוה הקרן ופתרון

חברותיה: מן בתמהון גדול  עםÊÁ‰.(Î‡)ומראה מלחמה עשתה הזאת  הקרן אשר הייתי שרואה מה פתרון לדעת חפצתי גם 
ונצחם : להם  ויכלה הקדושים ‡˙‰.(Î·)ישראל  È„ „Ú ר"ל עליונים לקדישי  משפט  ונתן בימים המיושן הזקן  בא אשר  עד 
הזאת: קרן מיד  ישראל  משפט  חפצתיÓÊÂ‡.שפט האלה  הדברים כל  ור"ל המלוכה את הקדושים  ישראל  ונחלו  העת והגיע

פתרונם: ‡Ó¯.(Î‚)לדעת  ÔÎמשונה תהיה אשר  בארץ  תהיה  רביעית מלכות  כי תרמז הרביעית  החיה  המלאך  לי השיב כן
הדק: אותה ותשחק  אותה ותדוש  הארץ  כל  ותחריב המלכיות  מכל  המלכותÈ¯˜Â‡.(Î„)מאד מן אשר ירמזו  הקרנים  עשרת 

למעלה: הנזכרים  הם מלכיות  עשר יהיו ישמעאל  במלכות  ר"ל מלכים  עשר יעמדו המלך Ô¯Á‡Â.ההיא  אשר יורה הזעירה  הקרן
מלכים: שלשה  מהם  וישפיל הראשונים  מן משונה יהיה  והוא אחריהם יעמוד  אשר

oeiv zcevn
(‚Î).‰˘Â„˙Â:דישה מל'



קפה cn wxt dinxi - mi`iap

ãî-÷øô äéîøéakÎbi

âé:øácáe áòøa áøça íìLeøé-ìò ézã÷t øLàk íéøöî õøàa íéáLBiä ìò ézã÷ôeãéäéäé àìå ¨©§¦À©³©«§¦Æ§¤´¤¦§©½¦©£¤¬¨©−§¦©§«¨¨®¦©¤¬¤¨¨−̈©¨«¤§¸Ÿ¦§¤¹
ì ãéøNå èéìtìå íéøöî õøàa íL-øeâì íéàaä äãeäé úéøàLíéàOðî änä-øLà äãeäé õøà | áeL ¨¦³§¨¦Æ¦§¥¦´§½̈©¨¦¬¨«−̈§¤´¤¦§¨®¦§¨´¤´¤§À̈£¤¥¹¨§©§¦³

ì íLôð-úàì áeL:íéèìt-íà ék eáeLé-àì ék íL úáLåèíéòãiä íéLðàä-ìk eäéîøé-úà eðòiå ¤©§¨Æ¨Æ¨¤´¤½̈¦¬«Ÿ¨−¦¬¦§¥¦«©©£´¤«¦§§À̈¨¨£¨¦³©«Ÿ§¦Æ
íéøöî-õøàa íéáLiä íòä-ìëå ìBãb ìä÷ úBãîòä íéLpä-ìëå íéøçà íéäìàì íäéLð úBøh÷î-ék¦«§©§³§¥¤Æ¥Ÿ¦´£¥¦½§¨©¨¦¬¨Ÿ§−¨¨´¨®§¨¨¨²©Ÿ§¦¬§¤«¤¦§©−¦

:øîàì ñBøúôaæèéìà íéòîL epðéà ýåýé íLa eðéìà zøac-øLà øácä:EæéäNòð äNò ék §©§¬¥«Ÿ©¨¨²£¤¦©¬§¨¥¥−§¥´§¨®¥¤¬Ÿ§¦−¥¤«¦Á¨¸Ÿ©£¤¹
éqäå íéîMä úëìîì øh÷ì eðétî àöé-øLà | øácä-ìk-úàeðéúáàå eðçðà eðéNò øLàk íéëñð dì-C ¤«¨©¨¨´£¤¨¨´¦¦À§©¥º¦§¤´¤©¨©¦»§©¥«¨´§¨¦¼©£¤̧¨¦¹£©³§©£Ÿ¥ÆÆ

:eðéàø àì äòøå íéáBè äéäpå íçì-òaNpå íìLeøé úBöçáe äãeäé éøòa eðéøNå eðéëìîçéæà-ïîe §¨¥´§¨¥½§¨¥´§½̈§ª−§¨¨®¦©¦§©«¤Æ¤Æ©¦«§¤´¦½§¨−̈¬Ÿ¨¦«¦¿̈
:eðîz áòøáe áøçáe ìë eðøñç íéëñð dì-Cqäå íéîMä úëìîì øh÷ì eðìãçèéíéøh÷î eðçðà-éëå ¨©¹§§©¥̧¦§¤¯¤©¨©²¦§©¥«¨¬§¨¦−¨©´§®Ÿ©¤¬¤¨¨−̈¨«§§¦«£©³§§©§¦Æ

:íéëñð dì Cqäå äáöòäì íéðek dì eðéNò eðéLðà éãòìaîä íéëñð dì Cqäìe íéîMä úëìîì¦§¤´¤©¨©½¦§©¥¬−̈§¨¦®£¦«©§£¥´£¨¥À¨¦̧¨³©¨¦Æ§©´£¦½̈§©¥¬−̈§¨¦«
ë:øîàì øác Búà íéðòä íòä-ìk-ìòå íéLpä-ìòå íéøábä-ìò íòä-ìk-ìà eäéîøé øîàiåàëàBìä ©¬Ÿ¤¦§§−̈¤¨¨¨®©©§¨¦³§©©¨¦Æ§©¨¨½̈¨Ÿ¦¬Ÿ²¨−̈¥«Ÿ£´

õøàä íòå íëéøNå íëéëìî íëéúBáàå ízà íìLeøé úBöçáe äãeäé éøòa ízøh÷ øLà øhwä-úà¤©¦¥À£¤̧¦©§¤¹§¨¥³§¨Æ§ª´§¨©¦ ½©¤¯©£«¥¤²©§¥¤¬§¨¥¤−§©´¨¨®¤
:Baì-ìò äìòzå ýåýé øëæ íúàáëúáòBzä éðtî íëéììòî òø éðtî úàNì ãBò ýåýé ìëeé-àìå Ÿ¨Æ¨©´§½̈©«©£¤−©¦«§«Ÿ©Á§¨̧¹¨¥À¦§¥Æ´Ÿ©©©§¥¤½¦§¥¬©¥−Ÿ

ìe äaøçì íëöøà éäzå íúéNò øLà:äfä íBiäk áLBé ïéàî äìì÷ìå änL £¤´£¦¤®©§¦´©Â§§¤§¨§¨̧§©¨¯§¦§¨¨²¥¥¬¥−§©¬©¤«

i"yx
(„È).íéèéìô íà éë שהגלה לשם חזרו וברוך ירמיה

ושבע  בעשרים בידו מצרים ארץ כשניתנה נבוכדנאצר
כט )למלכו עולם:(יחזקאל  בסדר שנויה כך

(ËÈ).åðéùðà éãòìáîä:מדעתם äáéöòäì.שלא íéðååë
עצבים כדמות כב)דפוסים לעיל כמו עלמה  דמות :(עצבים 

(·Î).úàùì ãåò 'ä ìëåé àìå:יכול ולא כמו

cec zcevn
(‚È).È˙„˜ÙÂ:'וכו היושבים  על  גמול  ולהשיב להפרע אשגיח

.'ÂÎÂ ·¯Á·:מהם להפרע הגמול אשיב באלה ÏÂ‡(È„)ר"ל
.ËÈÏÙ ‰È‰È:מה שארית במצרים מהם  ישאר Â˘ÏÂ·.לא 

ומבטיחים ומרוממים מצפים המה אשר יהודה  לארץ  ולחזור 
ישובו לא כי יהיה כן לא הנה שמה  לשבת  לשוב  נפשם  את 
החסרון ויובן קצר מקרא  והוא האויב מחרב הפליטים  כ "א

‰Â„ÓÂÚ˙.(ÂË)מעצמו: ÌÈ˘‰ ÏÎÂ במעמד עומדות  שהיו
רב: קיבוץ והיה ÂÎÂ'.ההוא  ÌÚ‰ ÏÎÂנמשכים היו המה  גם

מצרים:·ÒÂ¯˙Ù.אחריהם: מארץ  Èˆ‡(ÊÈ)שהיא ¯˘‡
.ÂÈÙÓ ר"ל השמים , למלכת לקטר  עצמנו על קיבלנו אשר

כולם: על  מולך  וכאילו השמש  הוא שבשמים  גדול לכוכב 
.‰Ï ÍÈÒ‰Â:לה ÌÁÏ.ולהסיך  Ú·˘Â:לחם שבעים היינו  ואז 

.ÌÈ·ÂË ‰È‰Â:טוב ומלאים עשירים  ‡Ê.(ÁÈ)ר"ל ÔÓÂמהזמן
עמנו: שהיה הטובה כל  חסרנו וכו' לקטר  חדלנו אז ‡ÂÁ.(ËÈ)אשר ÈÎÂמה וכי שאמרו לבדן  המקטרות הנשים מאמר  זהו

מאכל: מיני השמים  למלכת עשינו אנשינו דעת מבלעדי  האם נסכים לה להסך וזהירות  מקטרים לשמח ÈˆÚ‰Ï·‰.שאנחנו ר "ל 
עמנו: דעתם אין  וכי בידינו ימחו למען  לאנשינו תוכיח  זה  מה וכאומרות  הכינוי דרך על ואמר ‰‚·¯ÌÈ.(Î)אותה  ÏÚ אל

להשיב : תחלה שפתחו נשיהם מקטרות  כי היודעים  והם ‰ÌÚ.הגברים ÏÎ ÏÚÂ: אחריהם הנמשכים  האמור„·¯.הם  הדבר
‰'.(Î‡)למעלה: ¯ÎÊ Ì˙Â‡כי אותם  (ואמר לבו על ועלו בהם  זכר  כי  שכחם לא הנה מהם נפרע היה  לא  מאז כי עם ר "ל 

מיוחד ): קטר  היה  לכ "א אבל הכלל שם הוא  הקטר ומ"ש  קטרו הרבה ‰'.(Î·)לאלהות  ÏÎÂÈ ‡ÏÂ ולהאריך לסבול  עוד  יוכל  לא
וכו': לחרבה ארצכם היתה ולכן וכו' מעלליכם רוע  מפני  ‰Ê‰.אפו ÌÂÈ‰Î:חרבה שהיא 

oeiv zcevn
(‚È).È˙„˜ÙÂ: השגחה È¯˘Â„.(È„)ענין ËÈÏÙהצלה

מבטיחים:ÌÈ‡˘Ó.ושארית: ור"ל  הרמה  ÌÈËÈÏÙ.ענין
ומוצלים: עם:˜‰Ï.(ÂË)נמלטים  קיבוץ ÎÏÓÏ˙(ÊÈ)ענין

.ÌÈÓ˘‰השמים למלכת כוונים לעשות  וכן השמש (לעיל היא 

כליון:˙ÂÓ.(ÁÈ):ז') זולת‰È„ÚÏ·Ó.(ËÈ)ענין  כמו ענינו
אישך  מבלעדי ה')וכן מיןÌÈÂÎ.בעלינו:‡ÂÈ˘.:(במדבר

רב ותיקון הלב  בכוונת עשאום  כי על כן שנקרא ויתכן  מאכל
כוונים  לעשות ז')וכן דרך ÈˆÚ‰Ï·‰.:(לעיל והוא  עצבון מלשון

השמחה: על  וסבל :Ï˘‡˙.(Î·)כינוי  משא מלשון
.ÌÎÈÏÏÚÓ: מעשיכם.‰·¯ÁÏÂ: חורבן Ó˘ÏÂ‰.מלשון 

ולתמהון:

f wxt l`ipc - miaezk

æ-÷øô ìàéðãckÎfh

æè:éðpòãBäé àilî øLôe éì-øîàå äðc¯ìk-ìò dpî-àòáà àáévéå àiîà÷-ïî ãç-ìò úáø÷æéïélà ¦§¥À©©Æ¦¨´£©½̈§©¦¨¬¤§¥«¦¥−©«¨§¨®©£©¦¾§©¬¦©−̈§§¦©«¦¦¥Æ
:àòøà-ïî ïeîe÷é ïéëìî äòaøà òaøà ïépà éc àúáøáø àúåéççéïéðBéìò éLéc÷ àúeëìî ïeìa÷éå ¥¨¨´©§§¨½̈¦¬¦¦−©§©®©§§¨¬©§¦−§¬¦©§¨«¦«©§Æ©§½̈©¦¥−¤§¦®

:àiîìò íìò ãòå àîìò-ãò àúeëìî ïeðñçéåèéäéðL úåä-éc àúéòéáø àúåéç-ìò àávéì úéáö ïéãà §©§§³©§¨Æ©«¨´§½̈§©−¨©¬¨§©¨«¡©À¦§¦Æ§©¨½̈©¥«§¨Æ§¦¨´§½̈¦«£¨¬¨«§−̈
déìâøa àøàLe ä÷cî äìëà Lçð-éc déøôèå ìæøô-éc dpL (äéðù) äøézé äìéçc ïéälk (ïåäìë)-ïî¦¨§¥®§¦¨´©¦À¨¦©³¦«©§¤Æ§¦§©´¦«§½̈¨«§¨´©£½̈§¨−̈§©§©¬

:äñôøëàðø÷å úìz dîã÷ (äéîã÷)-ïî äìôðe (åìôðå) ú÷ìñ éc éøçàå dLàøá éc øNò àiðø÷-ìòå ¨«§¨«§©©§©¨³£©Æ¦´§¥©½§¨¢¦Æ¦´¦§©½§©¬¨¦¢¨©−§¨®§©§¨̧
:dúøáç-ïî áø dåæçå ïáøáø ìlîî íôå dì ïéðéòå ïkãàëáø÷ äãáò ïkã àðø÷å úéåä äæç ¦¥¹§©§¦´©À§ªÆ§©¦´©§§½̈§¤§©−©¬¦©§¨©«¨¥´£¥½§©§¨´¦¥½¨§¨¬§−̈

:ïBäì äìëéå ïéLéc÷-íòáëàúeëìîe äèî àðîæå ïéðBéìò éLéc÷ì áäé àðéãå àiîBé ÷ézò äúà-éc ãò ¦©¦¦®§¨§−̈§«©´¦«£À̈©¦Æ«©½̈§¦¨´§¦½§©¦¥−¤§¦®§¦§¨´§½̈©§−̈
:ïéLéc÷ eðñçäâëàðLú éc àòøàá àåäz äàòéáø (àéòéáø) eëìî àúéòéáø àúåéç øîà ïk ¤¡¦¬©¦¦«¥»£©¼¥«§¨Æ§¦¨´§½̈©§³§¦¨¨Æ¤¡¥´§©§½̈¦¬¦§¥−

:dp÷cúå dpLeãúe àòøà-ìk ìëàúå àúåëìî-ìk-ïîãëïéëìî äøNò äúeëìî dpî øNò àiðø÷å ¦¨©§§¨¨®§¥ªÆ¨©§½̈§¦©−§©§¦©«§©§©¨´£©½¦©Æ©§½̈©§¨¬©§¦−
:ìtLäé ïéëìî äúìúe àéîã÷-ïî àðLé àeäå ïBäéøçà íe÷é ïøçàå ïeî÷é§ª®§¨¢º̈§´©£¥À§³¦§¥Æ¦©§¨¥½§¨¨¬©§¦−§©§¦«

i"yx
(ÊË).àéîà÷ ïî ãç ìò úáø÷ מן א' אצל  קרבתי

נקראו  המלאכים הימים. עתיק לפני שם העומדים
מפני  האלה העומדים בין ג') (זכריה שנא' עומדים

קפצים: להם äðî.שאין àòáà àáéöéå שאלתי והאמת
ïéëìî.(ÊÈ)ממנו: äòáøà:מלכיות ïåìá÷éå(ÁÈ)ד'

.ïéðåéìò éùéã÷ àúåëìî המלכות שיטלו ישראל אלו
àáöéì.(ËÈ)מהרביעית: úéáö ïéãà לעמוד חפצתי אז

הרביעית: החיה מן האמת ïî.על äéðù úåä éã כולהון
יתירה: באימה מכולן משונה היתה אשר יתירה. דחילה

(Î).úìú äîã÷ ïî äìôðå מן שלש מפניה ונפלו
äì.הראשונו': ïéðéòå ïëã àðø÷å כזאת אשר והקרן

למעלה: ככתוב לה úéåä.(Î‡)ועינים äæç בחלומי
למעלה: שסיפרתי ÷ïéùéã.הראשון íò:ישראל עם

(·Î).ïéðåéìò éùéã÷ì áéäé àðéãå להם נתן ונקמה
øîà.(Î‚)ממנה: ïë את לי הפותר המלאך ענני כה

øùò.(Î„)החלום: àéðø÷å לה ראיתי אשר י' וקרנים
פתרונו: àúåëìî.זה äðî:המלכות ïéøçàåמאותה

.ïåäéøçà íå÷é:טיטוס הוא אחריהן יקום והאחרון

cec zcevn
(ÊË).˙·¯˜מעלה מלאכי  הם  העומדים  מן אחד  אל קרבתי

ישיבה : בהם כל ÈˆÈÂ·‡.שאין  על  האמת  פתרון  ממנו  בקשתי 
במ"ש: ענין כפל  והוא הדברים פתרון  לי והודיע לי ואמר ארבע‡ÔÈÏ.(ÊÈ)זאת במספר המה  אשר  הגדולות  החיות  אלה

הארץ: מן יעמדו מלכים ארבעה אשר  הוא  עליוניםÔÂÏ·˜ÈÂ.(ÁÈ)הפתרון  ישראל הם עליונים קדושי המלוכה יקחו אח "ז
זמןÔÂÒÁÈÂ.במעלה: על  עולם  יאמר לפעמים  כי ממש  עולם עד ור"ל עלמיא עלם עד  ופירש וחזר עולם עד המלוכה  ינחלו

כא ): (שמות לעולם ועבדו כמו  משונה‡„ÔÈ.(ËÈ)ארוך  היתה  אשר הרביעית  החיה על הפתרון אמיתת  לדעת חפצתי אז
רב: בהשתנות כולן  מן  ובמעשיה ושחקה„ÏÈÁ‰.בתארה ואכלה  נחושת של וצפרניה ברזל  של  שיניה  ומרובה יתירה  נוראה

ברגלה : רמסה  והנשאר ˜¯È‡.(Î)הדק  ÏÚÂהאחרת והקרן בראשה אשר הקרנים עשרת על  הפתרון אמיתת לדעת  חפצתי גם
מלפניה : שלשה  ונפלו  עלתה  אשר ונפלאות¯˜Â‡.הקטנה גדולות המדבר ופה  לה עינים אשר  הזאת התמוה הקרן ופתרון

חברותיה: מן בתמהון גדול  עםÊÁ‰.(Î‡)ומראה מלחמה עשתה הזאת  הקרן אשר הייתי שרואה מה פתרון לדעת חפצתי גם 
ונצחם : להם  ויכלה הקדושים ‡˙‰.(Î·)ישראל  È„ „Ú ר"ל עליונים לקדישי  משפט  ונתן בימים המיושן הזקן  בא אשר  עד 
הזאת: קרן מיד  ישראל  משפט  חפצתיÓÊÂ‡.שפט האלה  הדברים כל  ור"ל המלוכה את הקדושים  ישראל  ונחלו  העת והגיע

פתרונם: ‡Ó¯.(Î‚)לדעת  ÔÎמשונה תהיה אשר  בארץ  תהיה  רביעית מלכות  כי תרמז הרביעית  החיה  המלאך  לי השיב כן
הדק: אותה ותשחק  אותה ותדוש  הארץ  כל  ותחריב המלכיות  מכל  המלכותÈ¯˜Â‡.(Î„)מאד מן אשר ירמזו  הקרנים  עשרת 

למעלה: הנזכרים  הם מלכיות  עשר יהיו ישמעאל  במלכות  ר"ל מלכים  עשר יעמדו המלך Ô¯Á‡Â.ההיא  אשר יורה הזעירה  הקרן
מלכים: שלשה  מהם  וישפיל הראשונים  מן משונה יהיה  והוא אחריהם יעמוד  אשר

oeiv zcevn
(‚Î).‰˘Â„˙Â:דישה מל'

מדברי קודש רבנו הזקן . . ה' יתברך עושה מהרוחניות גשמיות, ועם ישראל עושה מהגשמיות רוחניות.
היום יום כז אלול



gקפו dpyn iriyz wxt milk zkqn

Êìéút ãéîö ówî øepzä ét ìò äðeúð àéäL äãéøñ,äãéøqì øepzä ïî ÷cñð–òcøî ét àGî BøeòL,àHL §¦¨¤¦§¨©¦©©ª¨¨¦¨¦¦§©¦©©©§¦¨¦§¦©§¥©¤
ñðëð;äãeäé éaøøîBà:ñðëð.äãéøñ ä÷cñð–ñðëð òcøî ét àGîk BøeòL;äãeäé éaøøîBà:àHL ¦§¨©¦§¨¥¦§¨¦§§¨§¦¨¦¦§¦©§¥©¦§¨©¦§¨¥¤
ñðëð.ìâò äéä,Cøà BúBà ïéàBø ïéà,ñðëð òcøî ét àGîk BøeòL àlà. ¦§¨¨¨¨Ÿ¥¦¨Ÿ¤¨¦¦§¦©§¥©¦§¨
ÁBðéòî áwpL øepz–Leë àGî BøeòL,àöBéå ñðëð,÷ìBc;äãeäé éaøøîBà:÷ìBc àHL.ðBcvî áw– ©¤¦©¥¥¦§¦§¨§¥¥©¦§¨¥¤¥¦©¦¦

Leë àGîk BøeòL,àöBéå ñðëð,÷ìBc àHL;äãeäé éaøøîBà:÷ìBc.ïBòîL éaøøîBà:òöîàä ïî–ñðëð,ïî ¦¦§¦§¨§¥¤¥©¦§¨¥¥©¦¦§¥¦¨¤§©¦§¨¦
ãvä–ñðëð Bðéà;äáwpL úéáçä úôeâîa øîBà äéä ïëå,ïBôéL ìL äiðL ävî àGî døeòL,òöîàä ïî– ©©¥¦§¨§¥¨¨¥¦§©¤¨¦¤¦§¨¦¨§¦¨§¦¨¤¦¦¨¤§©

ãvä ïî ,ñðëð–ñðëð Bðéà;eáwpL íéìBãb íéáöça øîBà äéä ïëå,äð÷ ìL äiðL ävî àGî íøeòL,òöîàä ïî ¦§¨¦©©¥¦§¨§¥¨¨¥©£¨¦§¦¤¦§¦¨§¦¨§¦¨¤¨¤¦¨¤§©
–ñðëð,ãvä ïî–ñðëð Bðéà.íéøeîà íéøác äna?ïééì eNòpL ïîæa,ì eNòð íà ìáàïé÷Lî øàL,ìk elôà ¦§¨¦©©¥¦§¨©¤§¨¦£¦¦§©¤©£§©¦£¨¦©£¦§¨©§¦£¦¨

f.dcixq:äàîåè úìá÷î äðéàå äèåùô àéäå ,äá ùîúùî íåúçðäù äðè÷ äáéøò ïéîë.xepzd it lr dpezp `idyé÷äì éãë èéèá úçøåîîåãéîöá ó
:úîä ìäåàá øåðúä àîèé àìå ìéúô.dcixql xepz on wcqp:çåøéîä ÷ãñðù åðééä.qpkp `ly rcxn it `elnåô÷éäá ùéå ,ø÷áä ãîìî àåä òãøîä

á÷ðä ïéàù ô"òàå ,äåùá òãøîä éô àåìî ïðáøì ,çåøéîä ÷ãñðùë ÷ãñä øåòùå .íéçôè äùìù åôé÷äá ùé çôè åéáòá ùéù ìëù ,çôè ùéìù åéáòå çôè
ñðëéù ìåãâ ÷ãñä äéäéù ãò ìéúô ãéîö éåä íìåòì äãåäé 'øìå ,ìéúô ãéîö ïàë ïéà òãøîä éô àåìî ÷ãñä äåùå ìéàåä ,åàåìîá òãøî éô ñðëéù ìåãâ

:òãøîä éô åá.dnvr dcixq dwcqpìå ,çåøéîä ÷ãñðùëî ìé÷ ïðáøì:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äîöò äãéøñ ä÷ãñðî çåøéîä ÷ãñðùë ìé÷ äãåäé éáø
g.epirn awpy:çåøéîä íå÷îá ë"çà á÷éðå åäåîúñå èéèá åðéò åçøéîå .ïùòä åðîî àöéù éãë åá íéùåòù á÷ðä àåä ,øåðú ìù ïéò.wlec `veie qpkp

:çåéøá àöåéå ñðëð ùåëäå áçø á÷ðäù.ecvn awip:ïéò ìù.ziagd ztebna xne` did okeñðëð òöîàä ïî íðéãã ,éðä ìëá øîåà ïåòîù 'ø äéä ïëå
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ñðëð åðéà ãöä ïîå.oetiy ly dipy dvin `eln,äùìùä ïî øúåé äáòå ïåùàøä ïî ÷ã éðùäù .ïåôéù ìù äð÷ ìù éðù øù÷ àåìî

:æ"òìá à"ðééå ,ïåôéù .äìåòå ÷ã÷ãúîå äèîìî áò äð÷äù.oiwyn x`yl:áìçå ùáã ïîù ïåâë.mi`nh ody lk elit`ïéìéöî ïéà ïäù ìë á÷ð åìéôà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

äãéøñ פשוטה והיא בה, משתמש שהנחתום קטנה עריבה כמין  – ÀÄÈ
טומאה, מקבלת ãéîöואינה ówî øepzä ét ìò äðeúð àéäLÆÄÀÈÇÄÇÇËÈÈÄ

útìéועל בטיט, בו וממורחת לתנור ככיסוי מחוברת שהסרידה – ÈÄ
המת, באוהל עומד והוא פתיל ; צמיד מוקף התנור נמצא כך  cñðÄÀÇ÷ידי 

äãéøqì øepzä ïî,לסרידה התנור שבין  המירוח שנסדק היינו  – ÄÇÇÇÀÄÈ
BøeòL,מהתנור פתיל צמיד  דין שיבטל  כדי  הסדק, שיעור  –àGî ÄÀ

òcøî étשליש שעביו  הבקר, מלמד  הוא המרדע, של כעוביו  – ÄÇÀÅÇ
טפח ),טפח הוא  המרדע  פי שמלא שמפרש, רמב"ם  עיין àHLÆ(ר"ש ;
ñðëðמכל לסדק להיכנס יכול אינו  המרדע פי  שמלוא פי  על אף – ÄÀÈ

עוד חשוב התנור אין  המרדע, פי למלוא בדיוק שווה הסדק אם מקום
וטמא; פתיל  צמיד ñðëðמוקף :øîBà äãeäé éaø אם דווקא – ÇÄÀÈÅÄÀÈ

מדין  התנור  יוצא אז לתוכו, נכנס מרדע פי שמלוא עד גדול הסדק
חשוב  עדיין  זה, משיעור פחות הוא הסדק אם אבל  פתיל , צמיד  מוקף

פתיל . צמיד מוקף äãéøñהתנור ä÷cñð,עצמה –àGîk BøeòL ÄÀÀÈÀÄÈÄÄÀ
ñðëð òcøî étפי מלוא לתוכו  ליכנס שיכול  גדול, הסדק אם – ÄÇÀÅÇÄÀÈ

פתיל . צמיד מדין התנור  יוצא àHLהמרדע, :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÆ
ñðëð שווה שהסדק אלא לסדק, נכנס מרדע פי  מלוא אין  אפילו  – ÄÀÈ

קמא  תנא פתיל . צמיד דין  מהתנור בטל  מרדע, פי למלוא בצמצום
מקל יהודה רבי ואילו  שבמירוח, בסדק מאשר שבסרידה בסדק מקל 

שבסרידה. בסדק מאשר שבמירוח ìâòבסדק äéä הסדק היה – ÈÈÈÙ
Cøàעגול , BúBà ïéàBø ïéà המפרשים וכל  מובנת, אינה זו  פיסקה – ÅÄÈÙ

ש כותב, והרש"ש בפירושה; ונדחקים לפרש:מתקשים לו didנראה
lebr,למטה וצר למעלה רחב כדורי, היינו –jex` eze` oi`ex oi`–

כלמעלה, למטה שווה היה òcøîכאילו  ét àGîk BøeòL àlàÆÈÄÄÀÄÇÀÅÇ
ñðëð,המרדע פי  מלוא לתוכו להיכנס שיכול עד  גדול הסדק שאם – ÄÀÈ

פתיל. צמיד  מדין יוצא התנור הרי 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øepz,פתיל צמיד  המוקף –Bðéòî áwpL,התנור של  העין  מן – ÇÆÄÇÅÅ
אם  ז ); ח, לעיל (עיין  העשן דרכו  שיצא כדי  בו , העשוי החור הוא

המירוח, במקום וניקב בטיט, וסתום מרוח החור  –BøeòLהיה Ä

מהתנור, פתיל צמיד  דין  שיבטל כדי הנקב, Leëשיעור  àGî– À
הפלך, של  הכוש  ìBc÷כרוחב ,àöBéå ñðëð רחב יהא שהנקב – ÄÀÈÀÅÅ

יכבה. ולא דולק כשהוא בריווח בו ולצאת להיכנס הכוש  שיוכל  עד 
÷ìBc àHL :øîBà äãeäé éaø נכנס כוש  כמלוא הנקב שיעור – ÇÄÀÈÅÆÅ

דולק. כשהוא בו עובר  שיהא צריך  ולא בלבד , התנור,áwðויוצא – ÄÇ
Bcvî,המירוח במקום שלא העין , בדופן היינו העין, של –BøeòL ÄÄÄ

הנקב, רוחב של –÷ìBc àHL ,àöBéå ñðëð ,Leë àGîk– ÄÀÄÀÈÀÅÆÅ
ולצאת  להיכנס דולק, שלא הכוש, שיוכל  כשיעור רק רחב הנקב שיהא

ìBc÷בו. :øîBà äãeäé éaøהתנור את מוציא אינו בצידו הנקב – ÇÄÀÈÅÅ
להיכנס  הכוש שיוכל כשיעור רחב הוא כן  אם אלא פתיל , צמיד מדין

דולק כשהוא בריווח בו  ו"משנה ולצאת בועז , ישראל", "תפארת (עיין

המחלוקת ). טעם  בענין òöîàäאחרונה", ïî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÈÆÀÇ
המירוח, במקום היינו  העין , מאמצע ניקב אם –ñðëð הנקב שיעור  – ÄÀÈ

דולק; שלא הכוש, בו שייכנס ãväכדי ïîהצד מן  ניקב ואם – ÄÇÇ
העין , בדופן  היינו  העין, ñðëðשל Bðéàכוש כמלוא הנקב שיעור  – ÅÄÀÈ

לו  שווה אלא לנקב נכנס miyexitשאינו  dfa mi`iany ,miyxtna oiir)
.(mipeyøîBà äéä ïëå, שמעון רבי  –:äáwpL úéáçä úôeâîa ÀÅÈÈÅÄÀÇÆÈÄÆÄÀÈ

ïBôéL ìL äiðL ävî àGî døeòL בקנה השני  הקשר  כעובי – ÄÈÀÄÈÀÄÈÆÄ
זה  שווים שאינם קשרים קשרים עשוי זה קנה שכן  שיפון , בו  שגדל 

הקשר כעובי רחב הנקב שיהא שצריך חכמים, ושיערו בעוביים, לזה
הקנה של  eiaerהשני lr xizie ,oezgzd xywd ly eiaern zegt `edy)

(epnn dlrnly xywd ly; פתיל צמיד  מדין  החבית את להוציא כדי 
אומר: שמעון  רבי  òöîàäוהיה ïî החבית מגופת ניקבה אם – ÄÈÆÀÇ

האמצע, שיפון ñðëðמן של בקנה השני  הקשר כמלוא הנקב שיעור – ÄÀÈ
לנקב; ãväשנכנס ïî,הצד מן ניקבה ואם –ñðëð Bðéàשיעור – ÄÇÇÅÄÀÈ

לו . שווה אלא לנקב, נכנס שאינו  הקשר  כמלוא øîBàהנקב äéä ïëåÀÅÈÈÅ
íéáöça– בכדים –äiðL ävî àGî íøeòL ,eáwpL íéìBãb ÇÂÈÄÀÄÆÄÀÄÈÀÄÈÀÄÈ
äð÷ ìL,פתיל צמיד מדין החצבים את המוציא הנקב שיעור  – ÆÈÆ

הכוונה  כאן שאף במפרשים, ומבואר שבקנה; שני  קשר של  כעוביו 
שניקבה החצבים אחרונה"),למגופת "משנה  טוב"; יום  ïîÄ("תוספות 

òöîàä,באמצע ניקבו –ñðëð שנייה מיצה כמלא הנקב שיעור  – ÈÆÀÇÄÀÈ
לנקב; ãväהנכנסת ïî,בצידם ניקבו  –ñðëð Bðéà הנקב שיעור  – ÄÇÇÅÄÀÈ

לנקב. נכנסת שאינה שנייה מיצה oerny.כמלא iaxk dkld oi`eänaÇÆ
íéøeîà íéøác שנייה מיצה כמלא החבית במגופת הנקב ששיעור – ÀÈÄÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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àeäL–íéàîè.íéøeîà íéøác äna?íãà éãéa eNòð àHL ïîæa,íãà éãéa eNòð íà ìáà,àeäL ìk elôà ¤§¥¦©¤§¨¦£¦¦§©¤©£¦¥¨¨£¨¦©£¦¥¨¨£¦¨¤
–íéàîè.eáwð,ïéìëàì éeNòä–íéúéæa ïøeòL.íé÷Lîì éeNòä–íé÷Lîa ïøeòL.Cëìe Cëì éeNòä– §¥¦¦¨¤¨§Ÿ¨¦¦¨§¥¦¤¨§©§¦¦¨§©§¦¤¨§¨§¨

ä÷Lî ñðBëáe ìéút ãéîöa Bøîçì BúBà íéìéhî. ©¦¦§ª§§¨¦¨¦§¥©§¤
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ìéút ãéîöa ïéìévî íéìk elà:íéììâ éìk,íéðáà éìk,äîãà éìk,ñøç éìk,øúð éìëe,BøBòå âcä úBîöò, ¥¥¦©¦¦§¨¦¨¦§¥§¨¦§¥£¨¦§¥£¨¨§¥¤¤§¥¤¤©§©¨§
døBòå íiaL äiç úBîöò,íéøBähä õò éìëe.íäétî ïéa íéìévî,ïäécvî ïéa,ïäéìeL ìò ïéáLBé ïéa,ïéhî ïéa ©§©¨¤©¨§¨§¥¥©§¦©¦¦¥¦¦¤¥¦¦¥¤¥§¦©¥¤¥ª¦

ïäécö ìò.ïäét ìò íééeôk eéä–íBäzä ãò ïäézçzL ìk íéìévî.øæòéìà éaøànèî.ïéìévî ìkä ìò,õeç ©¦¥¤¨§¦©¦¤©¦¦¨¤©§¥¤©©§©¦¡¦¤¤§©¥©©Ÿ©¦¦
ñøç éìkî,íéìëàä ìò àlà ìévî BðéàL,ïé÷Lnä ìòå,ñøç éìk ìòå. ¦§¦¤¤¤¥©¦¤¨©¨Ÿ¨¦§©©©§¦§©§¥¤¤

:íéàîèå ìéúô ãéîöá.mc` icia eyrp `ly:ïäéìàî àìà ïéåëúîá åá÷éð àìù.mizifa exeriy milke`l ieyrd eawipéìëä úçôðùá éøééî àúùä
:åçúôáù äîéúñ äúçôðùë ìéòìã íéøåòéù êðä ìëå .á÷éðå åîöò.mizifa oxeriyàøîâáå .çåøéî éòá àì ïàëî úåçôáå ,çåøéî éòá úéæ àéöåîá úçôð íà

úáù úëñîá[.åö]ïéà åáåøá úçôðù ïè÷ éìëå ïåîø àéöåîá á÷éðù ìåãâ éìëã çéëåîìèáã ïåéë ìéúô ãéîöá ìéöî åðéà áåùå ,åá ïéìéòåî äîéúñå çåøéî
:ïìéöî èéèä ïéàù èéèá ïìáâù íéìëåàë äùòð åçøéî íàå .éìë úøåúî.oiwyna oxeriy:ä÷ùî ñðåëá.jkle jkl ieyrd:ïéìëåàìå ïé÷ùîìoilihn

.exnegl eze`:çøîåéù ãò ìéúô ãéîöá ìéöî åðéà ä÷ùî ñðåëá á÷éð íàå
i`.millb ilk .milk el`:ø÷á éòéôö ìù.dnc` ilke mipa` ilkãéîöá ïéìéöî êëìå ,íéøôåñ éøáãî àìå äøåú éøáãî àì äàîåè íäì ïéà éðä ìëã

ïðéáøî éîð íéìë øàù íå÷î ìëî ,åøéåàî àîèéîù ñøç éìë åðééäã åçúôì úîãå÷ äàîåèù éìëá ,àø÷ éòúùî ñøç éìëá ,çåúô éìë ìëã â"òàå .ìéúô
:ìëå áéúëãî ,íéìéöîù.bcd zenvreìëå .øåäè íéáù ìë æ"é ÷øôá ïî÷ì ïðúãë ,äàîåè íéìá÷î ïéàù éôì .íéìéöî ,íéáù úåéøá úåîöòî éìë äùò íà

áéúëã ,íéøåäè óåòä úåîöòî íéìë(à"ì øáãîá):úåôåòì èøô ,íéæò äùòî ìëå.mixedhd ur ilkíéòáøà íé÷éæçîù äãîá íéàáä íéìåãâ íéìë ïåâë
íéìéöîå ,íéàìî íéìèìèéî ïéà êë ìë íéìåãâ íäù ïåéëå ,ï÷éøå àìî ìèìèéîù ÷ùã àéîåã ïðéòáã .äàîåè éìá÷î àìã ,ùáéá íééøåë ïäù çìá äàñ

:ìéúô ãéîöá.oditn:ïäéôá ìéúô ãéîöäù.odicvn:ìéúô ãéîö ïôé÷äå ïäéãöá åá÷éð íà.`nhn xfril` 'xäèîì åçøéî åìéôàå ,ìéöî åðéà éåôë øáñ÷

`xephxa yexit

קנה? של שנייה מיצה כמלא גדולים ובחצבים שיפון, ïîæaÄÀÇשל
ïééì eNòpL ניחא ולא שהואיל  ליין, והחצבים החביות שנעשו – ÆÇÂÀÇÄ

בו  קבעו לפיכך  ריחו, מפיג שהיין  מפני  נקב, בהם שיהא לבעלים
כסתום חשוב הריהו  שיעור מאותו  קטן הנקב שאם (הגר "א ;שיעור,

אחרונה"), "משנה  ישראל"; ïé÷Lî"תפארת  øàLì eNòð íà ìáàÂÈÄÇÂÄÀÈÇÀÄ
וחלב, דבש שמן, כגון –àeäL ìk elôà,שהוא כל בנקב אפילו – ÂÄÈÆ

íéàîè,בנקב לבעלים שניחא לפי פתיל , בצמיד  ניצולים שאינם – ÀÅÄ
אותם  מוציא שהוא כל נקב אפילו  הלכך  להם, יפה והאוויר  הואיל 

פתיל . צמיד íéøeîàמדין íéøác änaשיעור ליין, נעשו  שאם – ÇÆÀÈÄÂÄ
כדלעיל ? הוא eNòðהנקב àHL ïîæa,הנקבים –íãà éãéa– ÄÀÇÆÇÂÄÅÈÈ

ניקבו , מאליהם אלא במתכוון, íãàהיינו  éãéa eNòð íà ìáà– ÂÈÄÇÂÄÅÈÈ
במתכוון, àeäLשניקבו  ìk elôà,שהוא כל בנקב אפילו –íéàîè ÂÄÈÆÀÅÄ

נקב, חשוב שהוא כל אפילו  בכוונה אדם בידי  שנעשה שהנקב –
פתיל . צמיד דין  או eáwðומבטל בדופנם ניקבו , עצמם הכלים אם – ÄÈ

ïéìëàìבקרקעיתם, éeNòä,לאוכלים העשויים כלים –ïøeòL ÆÈÀÙÈÄÄÈ
íéúéæa,הכלי מן  זית לצאת יכול שדרכם נקב, בהם נעשה אם – ÀÅÄ

פתיל ; בצמיד  מצילים íé÷Lîìאינם éeNòä העשויים כלים – ÆÈÀÇÀÄ
íé÷Lîaלמשקים, ïøeòLלכלי להיכנס יכולים המשקים שאם – ÄÈÀÇÀÄ

פתיל, צמיד  דין  מהכלי  בטל  הנקב, Cëìeדרך  Cëì éeNòä– ÆÈÀÈÀÈ
ולמשקים, ñðBëáeלאוכלים ìéút ãéîöa Bøîçì BúBà íéìéhîÇÄÄÀËÀÀÈÄÈÄÀÅ

ä÷Lî:גורסים ויש  –qpekaמשקה,(e"`e ila) בכונס הנקב שאפילו  ÇÀÆ
פתיל. בצמיד  מציל  הכלי  אין  בלבד , משקה

אלא  התנא בא לא בפרקנו , ששנינו הנקבים שיעורי  שבכל  מבואר, במפרשים
מציל הכלי סתמו , שלא פי על  אף מהשיעור, פחות הנקב שאם להשמיענו,
אלא  פתיל , בצמיד מציל הכלי  אין כשיעור, שהנקב כל אבל  פתיל , בצמיד
סתימה. בו מועילה מהשיעור גדול הנקב ואפילו  הנקב. את וסתם מירח כן אם
מירוח  אין  רימון , כמוציא שניקב גדול כלי או ברובו שנפחת קטן  כלי  ברם,
כלי, מתורת בטל  שכבר מאחר  פתיל , בצמיד להציל כדי בו, מועילים וסתימה

מצילם. הטיט שאין  בטיט, שגיבלם כאוכלים זה והרי

i p y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

פתיל. צמיד של הדינים בפרטי לעסוק מוסיף זה פרק

íéìk elà,להלן המפורטים –ìéút ãéîöa ïéìévî מה על – ÅÅÄÇÄÄÀÈÄÈÄ
המת: באוהל  כשהם מלהיטמא, íéììâשבתוכם éìk שנעשו כלים – ÀÅÀÈÄ

בקר , äîãàמגללי éìk ,íéðáà éìk נצרפו ולא מטיט שנעשו  – ÀÅÂÈÄÀÅÂÈÈ
מצילים  ולפיכך כלל , טומאה מקבלים אינם הללו  הכלים כל בכבשן;

שבתוכם; מה על  פתיל  בצמיד  øúðהם éìëe ,ñøç éìk שדינם – ÀÅÆÆÀÅÆÆ
(ב, לעיל  ששנינו  כמו  מגביהם, טומאה מקבלים שאינם חרס, ככלי

BøBòåא), âcä úBîöò, מעורו או  הדג מעצמות הנעשים כלים – ÇÀÇÈÀ
døBòå íiaL äiç úBîöò שבים חיה מעצמות הנעשים כלים – ÇÀÇÈÆÇÈÀÈ

טומאה, מקבלים אינם אלו שכלים מעורה, íéøBähäאו õò éìëeÀÅÅÇÀÄ
ארבעים  המחזיקים גדולים כלים כגון  טומאה, מקבלים שאינם אלו –

שהואיל אמות, שלוש  ברום אמה על  אמה הוא שנפחם היינו בלח, סאה
שחכמים  טומאה, מקבלים אינם מלאים, כשהם לטלטלם יכול אדם ואין

המיטלטל לשק דומה כשהוא אלא טומאה מקבל  כלי  שאין  דרשו ,
מכסה  המשמשים עץ כלי  פשוטי כגון  מפרשים, ויש וריקן; מלא

לעיל שנימנו  הללו (רמב"ם ),לכלים הכלים בצמידíéìévîכל  – ÇÄÄ
íäétîפתיל , ïéa,פיהם על  פתיל  שהצמיד –ïäécvî ïéa– ÅÄÄÆÅÄÄÅÆ

פתיל, צמיד והקיפום בצידיהם ïäéìeLשניקבו ìò ïéáLBé ïéa– ÅÀÄÇÅÆ
תחתיתם, ïäécöעל  ìò ïéhî ïéa הם הרי המת באוהל היו אם – ÅËÄÇÄÅÆ

הטומאה. מן  שבתוכם מה על  ïäétמצילים ìò íééeôk eéä– ÈÀÄÇÄÆ
הקרקע, על בטיט פיהם את ãòומירח ïäézçzL ìk íéìévîÇÄÄÈÆÇÀÅÆÇ

íBäzä הדברים על  בין  היינו  שמתחתיהם, בקרקע הנמצא כל על – ÇÀ
התהום. עד  לכלי מתחת הקרקע שבתוך  מה על ובין  הכלי  שבחלל 

ànèî øæòéìà éaø אף מציל , אינו  פיו על כפוי  כלי  שלדעתו – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
שנאמר בקרקע, למטה ממורח טו):שהוא יט, lizt(במדבר  cinv"

e ilr,". פתיל צמיד גבי  על  `xfril.ולא iaxk dkld oi`eìkä ìòÇÇÙ
ïéìévîפתיל בצמיד מצילים במשנתנו , שנימנו  הללו הכלים כל  – ÇÄÄ

ב  שבתוכם, מה כל עלעל  בין  בגדים, על בין  ומשקים, אוכלים על  ין

במקוה, טהרה להם שיש  כלים היינו  שטף, כלי  על  בין  חרס, כלי 
ñøç éìkî õeç, פתיל צמיד המוקף –ìò àlà ìévî BðéàL ÄÀÄÆÆÆÅÇÄÆÈÇ

ñøç éìk ìòå ,ïé÷Lnä ìòå ,íéìëàäעל היינו שבתוכו , – ÈÙÈÄÀÇÇÇÀÄÀÇÀÅÆÆ
טהרה  להם שיש דברים על לא אבל  במקוה, טהרה להם שאין  דברים

חבר יבוא שמא חכמים, מגזירת ובגדים, מתכת כלי  כגון  במקוה,
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Êìéút ãéîö ówî øepzä ét ìò äðeúð àéäL äãéøñ,äãéøqì øepzä ïî ÷cñð–òcøî ét àGî BøeòL,àHL §¦¨¤¦§¨©¦©©ª¨¨¦¨¦¦§©¦©©©§¦¨¦§¦©§¥©¤
ñðëð;äãeäé éaøøîBà:ñðëð.äãéøñ ä÷cñð–ñðëð òcøî ét àGîk BøeòL;äãeäé éaøøîBà:àHL ¦§¨©¦§¨¥¦§¨¦§§¨§¦¨¦¦§¦©§¥©¦§¨©¦§¨¥¤
ñðëð.ìâò äéä,Cøà BúBà ïéàBø ïéà,ñðëð òcøî ét àGîk BøeòL àlà. ¦§¨¨¨¨Ÿ¥¦¨Ÿ¤¨¦¦§¦©§¥©¦§¨
ÁBðéòî áwpL øepz–Leë àGî BøeòL,àöBéå ñðëð,÷ìBc;äãeäé éaøøîBà:÷ìBc àHL.ðBcvî áw– ©¤¦©¥¥¦§¦§¨§¥¥©¦§¨¥¤¥¦©¦¦

Leë àGîk BøeòL,àöBéå ñðëð,÷ìBc àHL;äãeäé éaøøîBà:÷ìBc.ïBòîL éaøøîBà:òöîàä ïî–ñðëð,ïî ¦¦§¦§¨§¥¤¥©¦§¨¥¥©¦¦§¥¦¨¤§©¦§¨¦
ãvä–ñðëð Bðéà;äáwpL úéáçä úôeâîa øîBà äéä ïëå,ïBôéL ìL äiðL ävî àGî døeòL,òöîàä ïî– ©©¥¦§¨§¥¨¨¥¦§©¤¨¦¤¦§¨¦¨§¦¨§¦¨¤¦¦¨¤§©

ãvä ïî ,ñðëð–ñðëð Bðéà;eáwpL íéìBãb íéáöça øîBà äéä ïëå,äð÷ ìL äiðL ävî àGî íøeòL,òöîàä ïî ¦§¨¦©©¥¦§¨§¥¨¨¥©£¨¦§¦¤¦§¦¨§¦¨§¦¨¤¨¤¦¨¤§©
–ñðëð,ãvä ïî–ñðëð Bðéà.íéøeîà íéøác äna?ïééì eNòpL ïîæa,ì eNòð íà ìáàïé÷Lî øàL,ìk elôà ¦§¨¦©©¥¦§¨©¤§¨¦£¦¦§©¤©£§©¦£¨¦©£¦§¨©§¦£¦¨

f.dcixq:äàîåè úìá÷î äðéàå äèåùô àéäå ,äá ùîúùî íåúçðäù äðè÷ äáéøò ïéîë.xepzd it lr dpezp `idyé÷äì éãë èéèá úçøåîîåãéîöá ó
:úîä ìäåàá øåðúä àîèé àìå ìéúô.dcixql xepz on wcqp:çåøéîä ÷ãñðù åðééä.qpkp `ly rcxn it `elnåô÷éäá ùéå ,ø÷áä ãîìî àåä òãøîä

á÷ðä ïéàù ô"òàå ,äåùá òãøîä éô àåìî ïðáøì ,çåøéîä ÷ãñðùë ÷ãñä øåòùå .íéçôè äùìù åôé÷äá ùé çôè åéáòá ùéù ìëù ,çôè ùéìù åéáòå çôè
ñðëéù ìåãâ ÷ãñä äéäéù ãò ìéúô ãéîö éåä íìåòì äãåäé 'øìå ,ìéúô ãéîö ïàë ïéà òãøîä éô àåìî ÷ãñä äåùå ìéàåä ,åàåìîá òãøî éô ñðëéù ìåãâ

:òãøîä éô åá.dnvr dcixq dwcqpìå ,çåøéîä ÷ãñðùëî ìé÷ ïðáøì:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äîöò äãéøñ ä÷ãñðî çåøéîä ÷ãñðùë ìé÷ äãåäé éáø
g.epirn awpy:çåøéîä íå÷îá ë"çà á÷éðå åäåîúñå èéèá åðéò åçøéîå .ïùòä åðîî àöéù éãë åá íéùåòù á÷ðä àåä ,øåðú ìù ïéò.wlec `veie qpkp

:çåéøá àöåéå ñðëð ùåëäå áçø á÷ðäù.ecvn awip:ïéò ìù.ziagd ztebna xne` did okeñðëð òöîàä ïî íðéãã ,éðä ìëá øîåà ïåòîù 'ø äéä ïëå
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ñðëð åðéà ãöä ïîå.oetiy ly dipy dvin `eln,äùìùä ïî øúåé äáòå ïåùàøä ïî ÷ã éðùäù .ïåôéù ìù äð÷ ìù éðù øù÷ àåìî

:æ"òìá à"ðééå ,ïåôéù .äìåòå ÷ã÷ãúîå äèîìî áò äð÷äù.oiwyn x`yl:áìçå ùáã ïîù ïåâë.mi`nh ody lk elit`ïéìéöî ïéà ïäù ìë á÷ð åìéôà
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äãéøñ פשוטה והיא בה, משתמש שהנחתום קטנה עריבה כמין  – ÀÄÈ
טומאה, מקבלת ãéîöואינה ówî øepzä ét ìò äðeúð àéäLÆÄÀÈÇÄÇÇËÈÈÄ

útìéועל בטיט, בו וממורחת לתנור ככיסוי מחוברת שהסרידה – ÈÄ
המת, באוהל עומד והוא פתיל ; צמיד מוקף התנור נמצא כך  cñðÄÀÇ÷ידי 

äãéøqì øepzä ïî,לסרידה התנור שבין  המירוח שנסדק היינו  – ÄÇÇÇÀÄÈ
BøeòL,מהתנור פתיל צמיד  דין שיבטל  כדי  הסדק, שיעור  –àGî ÄÀ

òcøî étשליש שעביו  הבקר, מלמד  הוא המרדע, של כעוביו  – ÄÇÀÅÇ
טפח ),טפח הוא  המרדע  פי שמלא שמפרש, רמב"ם  עיין àHLÆ(ר"ש ;
ñðëðמכל לסדק להיכנס יכול אינו  המרדע פי  שמלוא פי  על אף – ÄÀÈ

עוד חשוב התנור אין  המרדע, פי למלוא בדיוק שווה הסדק אם מקום
וטמא; פתיל  צמיד ñðëðמוקף :øîBà äãeäé éaø אם דווקא – ÇÄÀÈÅÄÀÈ

מדין  התנור  יוצא אז לתוכו, נכנס מרדע פי שמלוא עד גדול הסדק
חשוב  עדיין  זה, משיעור פחות הוא הסדק אם אבל  פתיל , צמיד  מוקף

פתיל . צמיד מוקף äãéøñהתנור ä÷cñð,עצמה –àGîk BøeòL ÄÀÀÈÀÄÈÄÄÀ
ñðëð òcøî étפי מלוא לתוכו  ליכנס שיכול  גדול, הסדק אם – ÄÇÀÅÇÄÀÈ

פתיל . צמיד מדין התנור  יוצא àHLהמרדע, :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÆ
ñðëð שווה שהסדק אלא לסדק, נכנס מרדע פי  מלוא אין  אפילו  – ÄÀÈ

קמא  תנא פתיל . צמיד דין  מהתנור בטל  מרדע, פי למלוא בצמצום
מקל יהודה רבי ואילו  שבמירוח, בסדק מאשר שבסרידה בסדק מקל 

שבסרידה. בסדק מאשר שבמירוח ìâòבסדק äéä הסדק היה – ÈÈÈÙ
Cøàעגול , BúBà ïéàBø ïéà המפרשים וכל  מובנת, אינה זו  פיסקה – ÅÄÈÙ

ש כותב, והרש"ש בפירושה; ונדחקים לפרש:מתקשים לו didנראה
lebr,למטה וצר למעלה רחב כדורי, היינו –jex` eze` oi`ex oi`–

כלמעלה, למטה שווה היה òcøîכאילו  ét àGîk BøeòL àlàÆÈÄÄÀÄÇÀÅÇ
ñðëð,המרדע פי  מלוא לתוכו להיכנס שיכול עד  גדול הסדק שאם – ÄÀÈ

פתיל. צמיד  מדין יוצא התנור הרי 
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øepz,פתיל צמיד  המוקף –Bðéòî áwpL,התנור של  העין  מן – ÇÆÄÇÅÅ
אם  ז ); ח, לעיל (עיין  העשן דרכו  שיצא כדי  בו , העשוי החור הוא

המירוח, במקום וניקב בטיט, וסתום מרוח החור  –BøeòLהיה Ä

מהתנור, פתיל צמיד  דין  שיבטל כדי הנקב, Leëשיעור  àGî– À
הפלך, של  הכוש  ìBc÷כרוחב ,àöBéå ñðëð רחב יהא שהנקב – ÄÀÈÀÅÅ

יכבה. ולא דולק כשהוא בריווח בו ולצאת להיכנס הכוש  שיוכל  עד 
÷ìBc àHL :øîBà äãeäé éaø נכנס כוש  כמלוא הנקב שיעור – ÇÄÀÈÅÆÅ

דולק. כשהוא בו עובר  שיהא צריך  ולא בלבד , התנור,áwðויוצא – ÄÇ
Bcvî,המירוח במקום שלא העין , בדופן היינו העין, של –BøeòL ÄÄÄ

הנקב, רוחב של –÷ìBc àHL ,àöBéå ñðëð ,Leë àGîk– ÄÀÄÀÈÀÅÆÅ
ולצאת  להיכנס דולק, שלא הכוש, שיוכל  כשיעור רק רחב הנקב שיהא

ìBc÷בו. :øîBà äãeäé éaøהתנור את מוציא אינו בצידו הנקב – ÇÄÀÈÅÅ
להיכנס  הכוש שיוכל כשיעור רחב הוא כן  אם אלא פתיל , צמיד מדין

דולק כשהוא בריווח בו  ו"משנה ולצאת בועז , ישראל", "תפארת (עיין

המחלוקת ). טעם  בענין òöîàäאחרונה", ïî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÈÆÀÇ
המירוח, במקום היינו  העין , מאמצע ניקב אם –ñðëð הנקב שיעור  – ÄÀÈ

דולק; שלא הכוש, בו שייכנס ãväכדי ïîהצד מן  ניקב ואם – ÄÇÇ
העין , בדופן  היינו  העין, ñðëðשל Bðéàכוש כמלוא הנקב שיעור  – ÅÄÀÈ

לו  שווה אלא לנקב נכנס miyexitשאינו  dfa mi`iany ,miyxtna oiir)
.(mipeyøîBà äéä ïëå, שמעון רבי  –:äáwpL úéáçä úôeâîa ÀÅÈÈÅÄÀÇÆÈÄÆÄÀÈ

ïBôéL ìL äiðL ävî àGî døeòL בקנה השני  הקשר  כעובי – ÄÈÀÄÈÀÄÈÆÄ
זה  שווים שאינם קשרים קשרים עשוי זה קנה שכן  שיפון , בו  שגדל 

הקשר כעובי רחב הנקב שיהא שצריך חכמים, ושיערו בעוביים, לזה
הקנה של  eiaerהשני lr xizie ,oezgzd xywd ly eiaern zegt `edy)

(epnn dlrnly xywd ly; פתיל צמיד  מדין  החבית את להוציא כדי 
אומר: שמעון  רבי  òöîàäוהיה ïî החבית מגופת ניקבה אם – ÄÈÆÀÇ

האמצע, שיפון ñðëðמן של בקנה השני  הקשר כמלוא הנקב שיעור – ÄÀÈ
לנקב; ãväשנכנס ïî,הצד מן ניקבה ואם –ñðëð Bðéàשיעור – ÄÇÇÅÄÀÈ

לו . שווה אלא לנקב, נכנס שאינו  הקשר  כמלוא øîBàהנקב äéä ïëåÀÅÈÈÅ
íéáöça– בכדים –äiðL ävî àGî íøeòL ,eáwpL íéìBãb ÇÂÈÄÀÄÆÄÀÄÈÀÄÈÀÄÈ
äð÷ ìL,פתיל צמיד מדין החצבים את המוציא הנקב שיעור  – ÆÈÆ

הכוונה  כאן שאף במפרשים, ומבואר שבקנה; שני  קשר של  כעוביו 
שניקבה החצבים אחרונה"),למגופת "משנה  טוב"; יום  ïîÄ("תוספות 

òöîàä,באמצע ניקבו –ñðëð שנייה מיצה כמלא הנקב שיעור  – ÈÆÀÇÄÀÈ
לנקב; ãväהנכנסת ïî,בצידם ניקבו  –ñðëð Bðéà הנקב שיעור  – ÄÇÇÅÄÀÈ

לנקב. נכנסת שאינה שנייה מיצה oerny.כמלא iaxk dkld oi`eänaÇÆ
íéøeîà íéøác שנייה מיצה כמלא החבית במגופת הנקב ששיעור – ÀÈÄÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ixiyr wxt milk zkqn

àeäL–íéàîè.íéøeîà íéøác äna?íãà éãéa eNòð àHL ïîæa,íãà éãéa eNòð íà ìáà,àeäL ìk elôà ¤§¥¦©¤§¨¦£¦¦§©¤©£¦¥¨¨£¨¦©£¦¥¨¨£¦¨¤
–íéàîè.eáwð,ïéìëàì éeNòä–íéúéæa ïøeòL.íé÷Lîì éeNòä–íé÷Lîa ïøeòL.Cëìe Cëì éeNòä– §¥¦¦¨¤¨§Ÿ¨¦¦¨§¥¦¤¨§©§¦¦¨§©§¦¤¨§¨§¨

ä÷Lî ñðBëáe ìéút ãéîöa Bøîçì BúBà íéìéhî. ©¦¦§ª§§¨¦¨¦§¥©§¤
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ìéút ãéîöa ïéìévî íéìk elà:íéììâ éìk,íéðáà éìk,äîãà éìk,ñøç éìk,øúð éìëe,BøBòå âcä úBîöò, ¥¥¦©¦¦§¨¦¨¦§¥§¨¦§¥£¨¦§¥£¨¨§¥¤¤§¥¤¤©§©¨§
døBòå íiaL äiç úBîöò,íéøBähä õò éìëe.íäétî ïéa íéìévî,ïäécvî ïéa,ïäéìeL ìò ïéáLBé ïéa,ïéhî ïéa ©§©¨¤©¨§¨§¥¥©§¦©¦¦¥¦¦¤¥¦¦¥¤¥§¦©¥¤¥ª¦

ïäécö ìò.ïäét ìò íééeôk eéä–íBäzä ãò ïäézçzL ìk íéìévî.øæòéìà éaøànèî.ïéìévî ìkä ìò,õeç ©¦¥¤¨§¦©¦¤©¦¦¨¤©§¥¤©©§©¦¡¦¤¤§©¥©©Ÿ©¦¦
ñøç éìkî,íéìëàä ìò àlà ìévî BðéàL,ïé÷Lnä ìòå,ñøç éìk ìòå. ¦§¦¤¤¤¥©¦¤¨©¨Ÿ¨¦§©©©§¦§©§¥¤¤

:íéàîèå ìéúô ãéîöá.mc` icia eyrp `ly:ïäéìàî àìà ïéåëúîá åá÷éð àìù.mizifa exeriy milke`l ieyrd eawipéìëä úçôðùá éøééî àúùä
:åçúôáù äîéúñ äúçôðùë ìéòìã íéøåòéù êðä ìëå .á÷éðå åîöò.mizifa oxeriyàøîâáå .çåøéî éòá àì ïàëî úåçôáå ,çåøéî éòá úéæ àéöåîá úçôð íà

úáù úëñîá[.åö]ïéà åáåøá úçôðù ïè÷ éìëå ïåîø àéöåîá á÷éðù ìåãâ éìëã çéëåîìèáã ïåéë ìéúô ãéîöá ìéöî åðéà áåùå ,åá ïéìéòåî äîéúñå çåøéî
:ïìéöî èéèä ïéàù èéèá ïìáâù íéìëåàë äùòð åçøéî íàå .éìë úøåúî.oiwyna oxeriy:ä÷ùî ñðåëá.jkle jkl ieyrd:ïéìëåàìå ïé÷ùîìoilihn

.exnegl eze`:çøîåéù ãò ìéúô ãéîöá ìéöî åðéà ä÷ùî ñðåëá á÷éð íàå
i`.millb ilk .milk el`:ø÷á éòéôö ìù.dnc` ilke mipa` ilkãéîöá ïéìéöî êëìå ,íéøôåñ éøáãî àìå äøåú éøáãî àì äàîåè íäì ïéà éðä ìëã

ïðéáøî éîð íéìë øàù íå÷î ìëî ,åøéåàî àîèéîù ñøç éìë åðééäã åçúôì úîãå÷ äàîåèù éìëá ,àø÷ éòúùî ñøç éìëá ,çåúô éìë ìëã â"òàå .ìéúô
:ìëå áéúëãî ,íéìéöîù.bcd zenvreìëå .øåäè íéáù ìë æ"é ÷øôá ïî÷ì ïðúãë ,äàîåè íéìá÷î ïéàù éôì .íéìéöî ,íéáù úåéøá úåîöòî éìë äùò íà

áéúëã ,íéøåäè óåòä úåîöòî íéìë(à"ì øáãîá):úåôåòì èøô ,íéæò äùòî ìëå.mixedhd ur ilkíéòáøà íé÷éæçîù äãîá íéàáä íéìåãâ íéìë ïåâë
íéìéöîå ,íéàìî íéìèìèéî ïéà êë ìë íéìåãâ íäù ïåéëå ,ï÷éøå àìî ìèìèéîù ÷ùã àéîåã ïðéòáã .äàîåè éìá÷î àìã ,ùáéá íééøåë ïäù çìá äàñ

:ìéúô ãéîöá.oditn:ïäéôá ìéúô ãéîöäù.odicvn:ìéúô ãéîö ïôé÷äå ïäéãöá åá÷éð íà.`nhn xfril` 'xäèîì åçøéî åìéôàå ,ìéöî åðéà éåôë øáñ÷
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קנה? של שנייה מיצה כמלא גדולים ובחצבים שיפון, ïîæaÄÀÇשל
ïééì eNòpL ניחא ולא שהואיל  ליין, והחצבים החביות שנעשו – ÆÇÂÀÇÄ

בו  קבעו לפיכך  ריחו, מפיג שהיין  מפני  נקב, בהם שיהא לבעלים
כסתום חשוב הריהו  שיעור מאותו  קטן הנקב שאם (הגר "א ;שיעור,

אחרונה"), "משנה  ישראל"; ïé÷Lî"תפארת  øàLì eNòð íà ìáàÂÈÄÇÂÄÀÈÇÀÄ
וחלב, דבש שמן, כגון –àeäL ìk elôà,שהוא כל בנקב אפילו – ÂÄÈÆ

íéàîè,בנקב לבעלים שניחא לפי פתיל , בצמיד  ניצולים שאינם – ÀÅÄ
אותם  מוציא שהוא כל נקב אפילו  הלכך  להם, יפה והאוויר  הואיל 

פתיל . צמיד íéøeîàמדין íéøác änaשיעור ליין, נעשו  שאם – ÇÆÀÈÄÂÄ
כדלעיל ? הוא eNòðהנקב àHL ïîæa,הנקבים –íãà éãéa– ÄÀÇÆÇÂÄÅÈÈ

ניקבו , מאליהם אלא במתכוון, íãàהיינו  éãéa eNòð íà ìáà– ÂÈÄÇÂÄÅÈÈ
במתכוון, àeäLשניקבו  ìk elôà,שהוא כל בנקב אפילו –íéàîè ÂÄÈÆÀÅÄ

נקב, חשוב שהוא כל אפילו  בכוונה אדם בידי  שנעשה שהנקב –
פתיל . צמיד דין  או eáwðומבטל בדופנם ניקבו , עצמם הכלים אם – ÄÈ

ïéìëàìבקרקעיתם, éeNòä,לאוכלים העשויים כלים –ïøeòL ÆÈÀÙÈÄÄÈ
íéúéæa,הכלי מן  זית לצאת יכול שדרכם נקב, בהם נעשה אם – ÀÅÄ

פתיל ; בצמיד  מצילים íé÷Lîìאינם éeNòä העשויים כלים – ÆÈÀÇÀÄ
íé÷Lîaלמשקים, ïøeòLלכלי להיכנס יכולים המשקים שאם – ÄÈÀÇÀÄ

פתיל, צמיד  דין  מהכלי  בטל  הנקב, Cëìeדרך  Cëì éeNòä– ÆÈÀÈÀÈ
ולמשקים, ñðBëáeלאוכלים ìéút ãéîöa Bøîçì BúBà íéìéhîÇÄÄÀËÀÀÈÄÈÄÀÅ

ä÷Lî:גורסים ויש  –qpekaמשקה,(e"`e ila) בכונס הנקב שאפילו  ÇÀÆ
פתיל. בצמיד  מציל  הכלי  אין  בלבד , משקה

אלא  התנא בא לא בפרקנו , ששנינו הנקבים שיעורי  שבכל  מבואר, במפרשים
מציל הכלי סתמו , שלא פי על  אף מהשיעור, פחות הנקב שאם להשמיענו,
אלא  פתיל , בצמיד מציל הכלי  אין כשיעור, שהנקב כל אבל  פתיל , בצמיד
סתימה. בו מועילה מהשיעור גדול הנקב ואפילו  הנקב. את וסתם מירח כן אם
מירוח  אין  רימון , כמוציא שניקב גדול כלי או ברובו שנפחת קטן  כלי  ברם,
כלי, מתורת בטל  שכבר מאחר  פתיל , בצמיד להציל כדי בו, מועילים וסתימה

מצילם. הטיט שאין  בטיט, שגיבלם כאוכלים זה והרי

i p y m e i
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פתיל. צמיד של הדינים בפרטי לעסוק מוסיף זה פרק

íéìk elà,להלן המפורטים –ìéút ãéîöa ïéìévî מה על – ÅÅÄÇÄÄÀÈÄÈÄ
המת: באוהל  כשהם מלהיטמא, íéììâשבתוכם éìk שנעשו כלים – ÀÅÀÈÄ

בקר , äîãàמגללי éìk ,íéðáà éìk נצרפו ולא מטיט שנעשו  – ÀÅÂÈÄÀÅÂÈÈ
מצילים  ולפיכך כלל , טומאה מקבלים אינם הללו  הכלים כל בכבשן;

שבתוכם; מה על  פתיל  בצמיד  øúðהם éìëe ,ñøç éìk שדינם – ÀÅÆÆÀÅÆÆ
(ב, לעיל  ששנינו  כמו  מגביהם, טומאה מקבלים שאינם חרס, ככלי

BøBòåא), âcä úBîöò, מעורו או  הדג מעצמות הנעשים כלים – ÇÀÇÈÀ
døBòå íiaL äiç úBîöò שבים חיה מעצמות הנעשים כלים – ÇÀÇÈÆÇÈÀÈ

טומאה, מקבלים אינם אלו שכלים מעורה, íéøBähäאו õò éìëeÀÅÅÇÀÄ
ארבעים  המחזיקים גדולים כלים כגון  טומאה, מקבלים שאינם אלו –

שהואיל אמות, שלוש  ברום אמה על  אמה הוא שנפחם היינו בלח, סאה
שחכמים  טומאה, מקבלים אינם מלאים, כשהם לטלטלם יכול אדם ואין

המיטלטל לשק דומה כשהוא אלא טומאה מקבל  כלי  שאין  דרשו ,
מכסה  המשמשים עץ כלי  פשוטי כגון  מפרשים, ויש וריקן; מלא

לעיל שנימנו  הללו (רמב"ם ),לכלים הכלים בצמידíéìévîכל  – ÇÄÄ
íäétîפתיל , ïéa,פיהם על  פתיל  שהצמיד –ïäécvî ïéa– ÅÄÄÆÅÄÄÅÆ

פתיל, צמיד והקיפום בצידיהם ïäéìeLשניקבו ìò ïéáLBé ïéa– ÅÀÄÇÅÆ
תחתיתם, ïäécöעל  ìò ïéhî ïéa הם הרי המת באוהל היו אם – ÅËÄÇÄÅÆ

הטומאה. מן  שבתוכם מה על  ïäétמצילים ìò íééeôk eéä– ÈÀÄÇÄÆ
הקרקע, על בטיט פיהם את ãòומירח ïäézçzL ìk íéìévîÇÄÄÈÆÇÀÅÆÇ

íBäzä הדברים על  בין  היינו  שמתחתיהם, בקרקע הנמצא כל על – ÇÀ
התהום. עד  לכלי מתחת הקרקע שבתוך  מה על ובין  הכלי  שבחלל 

ànèî øæòéìà éaø אף מציל , אינו  פיו על כפוי  כלי  שלדעתו – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
שנאמר בקרקע, למטה ממורח טו):שהוא יט, lizt(במדבר  cinv"

e ilr,". פתיל צמיד גבי  על  `xfril.ולא iaxk dkld oi`eìkä ìòÇÇÙ
ïéìévîפתיל בצמיד מצילים במשנתנו , שנימנו  הללו הכלים כל  – ÇÄÄ

ב  שבתוכם, מה כל עלעל  בין  בגדים, על בין  ומשקים, אוכלים על  ין

במקוה, טהרה להם שיש  כלים היינו  שטף, כלי  על  בין  חרס, כלי 
ñøç éìkî õeç, פתיל צמיד המוקף –ìò àlà ìévî BðéàL ÄÀÄÆÆÆÅÇÄÆÈÇ

ñøç éìk ìòå ,ïé÷Lnä ìòå ,íéìëàäעל היינו שבתוכו , – ÈÙÈÄÀÇÇÇÀÄÀÇÀÅÆÆ
טהרה  להם שיש דברים על לא אבל  במקוה, טהרה להם שאין  דברים

חבר יבוא שמא חכמים, מגזירת ובגדים, מתכת כלי  כגון  במקוה,

izdw - zex`ean zeipyn
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·íéôéwî äna?ãéña,ñéñtâáe,úôæa,äåòLáe,èéèa,äàBöáe,øîça,úéñøçáe,çøîúnä øác ìëáe.ïéà ©¤©¦¦§¦§¦§¦§¤¤§©£¨§¦§¨§Ÿ¤§©§¦§¨¨¨©¦§¨¥©¥
õòáa àG íéôéwî,úøôBòa àGå,ãéîö Bðéàå ìéút àeäL éðtî.äìáãa àG ïéôéwî ïéàäðîL,÷öáa àGå ©¦¦§©©§§¤¤¦§¥¤¨¦§¥¨¦¥©¦¦¦§¥¨§¥¨§§¨¥

éîa LBlpLúBøô,ìeñô éãéì epàéáé àHL.éwä íàåó–ìévä. ¤¦§¥¥¤§¦¤¦¥§§¦¦¦¦¦
‚úèîLð dðéàå úìçìçîä úéáçä úôeâî–éaøäãeäéøîBà:úìvî;íéîëçåíéøîBà:úìvî dðéà.äéä §©¤¨¦©§ª§¤¤§¥¨¦§¤¤©¦§¨¥©¤¤©£¨¦§¦¥¨©¤¤¨¨

dëBúa ò÷BL dlL òaöà úéa,dëBúa õøMä–äàîè úéáçä;úéáça õøMä–íéàîè dëBúaL ïéìëà. ¥¤§©¤¨¥©§¨©¤¤§¨¤¨¦§¥¨©¤¤¤¨¦Ÿ¨¦¤§¨§¥¦
„úéáçä ét ìò ïðúpL éîb ìL úòwtäå øeckä:ïéããvä ïî çøî íà–ìévä àG,ïhîlîe ïìòîìî çøîiL ãò. ©©§©©©©¤¤¦¤§¨¨©¦¤¨¦¦¥©¦©§¨¦¦¦©¤§¨©¦§©§¨¦§©¨

ãâa ìL úéìèîa ïëå;øBò ìL Bà øéð ìL äúéä,äçéLîa døL÷e,ïéããvä ïî çøî íà–ìévä. §¥§©§¦¤¤¤¨§¨¤§¨¤§¨¨¦§¦¨¦¥©¦©§¨¦¦¦

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .åáâ ìò ìéúô ãéîö àìå ,åéìò ìéúô ãéîö øîàðù .ò÷ø÷á.milivn lkd lrìëäî ìë ìò ïéìéöî ,ïéúéðúîá ïðúã íéìë éðä
:íé÷ùîå íéìëåà ïéá íéãâá ïéá ñøç éìë ïéá óèù éìë ïëåúá åéä ïéá ïëåúáù.qxg ilkn ueg,ïëåúáù ñøç éìëå íé÷ùîå íéìëåà ìò àìà íéìéöî ïéàù

ä"á åøæçù äøæç øçàì åæ äðùîå .ìéòìã ïé÷øôá àðùéøô àîòèå .äå÷îá äøäè íäì ùéù .íéãâáå úåëúî éìë ìò àìå ,äå÷îá äøäè ïäì ïéàù íéøáã
:éàîù úéá éøáãë úåøåäì

a.oitiwn dna:ìéúô ãéîö áùçéå éìëä éô ìò éåñéëä íé÷áãî åà éìëä éô íéîúåñ äîá.miqtbåîë ïùáëá óøùðå ãéñî ïáì øúåéå ,àåä ãéñ ïéî
:ãéñä.ziqxg:íéîá äúåà íéùìå ,íéñøç úùéúë.ura:àöòá éîìùåøé íåâøúå .àöáà úé ïðéîâøúî ,ìéãáä úà .ìéãá àåä.cinv epi`e lizt `edy

:éìëä éô ìò äôé ÷áåãîå øáåçî åðéà ìáà ,àåä éåñéë øîåìë.zexit ina yelpy wvaa `le dpiny dliaca `låøùëåä àì éøäù íéìéöîã â"òàå
:ìéöî àîè øáã ïéàå ,íéøéùëîä ïé÷ùî ïäéìò åìôéù åøùëåé àîù äøéæâ ,ïäá ïéôé÷î ïéà äìéçúëì ë"ôòà ,äàîåè ìá÷ì.siwd m`eíéî ïäéìò àá àìå

:åìéöä ,ïéøéùëîä ïé÷ùîä ïî ãçà åà
b.zlglgznd:äëìîä ìçìçúúå ïåùì .úãðãðúîå úòðòðúî.zlvn xne` dcedi iax:úàöåé äðéàå ìéàåä ìéúô ãéîö äì áéùçãmixne` minkge

.zlvn dpi`:íéîëçë äëìäå .àåä ìéúô ãéîö åàì úìçìçúîã ïåéëã.rav` zia didäëåúáù õøùä áéùç ,úéáçä êåúì ñðëðå ò÷åùî äôåâî ìù
:åëåúì åòáöà ñéðëî íãàù äôåâîä ïî íå÷îä àåä òáöà úéáå .úéáçä êåúá àåä åìéàë.dkezay milke`êåúì ñðëðå ò÷åùä òáöà úéá êåúáù

:úéáçä.mi`nh:àéîã úéáçë úéáçä úôåâîã
c.xeckd:æ"òìá à"èåìô.inb ly zrwtd:æ"òìá ù"øåîåìâ .éúù ìù úåéò÷ô ïéîë ìåâò åúåà íéùåòå äæ íò äæ åúåà íéëøåëù êåøà çì.gxniy cr

:ìåìç àåäù éðôî ,åìåë äñëéù éãë ,äìòîìå úò÷ô ìù åà øåãë ìù äèîìî.cba ly zilhn okeïéàùë àìà ïéìéöî ïéà åäìåëå .åäðéð íéìåìç éðä ìëã
:äàîåè ìá÷ì øåòéù íäá.dgiyna dxyweéîð éòá äøéù÷ä ìò óñåîå ,åúåà íéøùå÷ù øééðá åà ãâáá ãåðä éô íéñëîùë íéùåòù êøãë ÷ã èåçá

:ïéããöä ïî äçéøî
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נשנתה  זו  ומשנה ב). (ט, לעיל  שבארנו  כמו הארץ, מעם אותם לשאול
שמאי. כבית להורות הלל  בית שחזרו  לאחר

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéôéwî änaהכיסוי את מחברים או  הכלי  פי סותמים במה – ÇÆÇÄÄ
פתיל "? "צמיד נחשב שיהא ñéñtâáeלכלי, ,ãéña,ובגבס –,úôæa ÀÄÀÄÀÄÀÆÆ

øîça ,äàBöáe ,èéèa ,äåòLáe,עבה בטיט –úéñøçáe– ÀÇÂÈÀÄÀÈÀÙÆÀÇÀÄ
חרס כלי  ממנו שעושים מעפר  טיט רוב (הגר"א);במין לדעת ברם

במים,ziqxgהמפרשים: שגבלוהו  כתוש  חרס øácהיינו ìëáeÀÈÈÈ
çøîúnä. לכלי הכיסוי בו  ונדבק –õòáa àG íéôéwî ïéà– ÇÄÀÈÅÇÅÇÄÄÀÇÇ

– ìéútבבדיל àeäL éðtî ,úøôBòa àGå,כיסוי –ãéîö Bðéàå ÀÀÆÆÄÀÅÆÈÄÀÅÈÄ
ומתד מתחבר  אינו  לכלי.– יפה äðîL,בק äìáãa àG ïéôéwî ïéàÅÇÄÄÄÀÅÈÀÅÈ

úBøô éîa LBlpL ÷öáa àGåלקבל הוכשרו  שלא פי  על  אף – ÀÀÈÅÆÄÀÅÅ
מקיפים  אין לכתחילה מקום מכל הטומאה, בפני  וחוצצים טומאה

ìeñôבהם, éãéì epàéáé àHLהכלי את יביא שלא כלומר, – ÆÀÄÆÄÅÀ
שמא  לחוש שיש  לפי טומאה, לידי  שבתוכו מה ואת בהם המוקף

טומאה, לקבל אותם המכשירים משקים הבצק ועל  הדבילה על יפלו
מציל  טמא דבר  אין סוברת,(הר"ש );והרי שמשנתנו  הרמב"ם, וכותב

ישראל. שבארץ לחולין טומאה לגרום אסור óéwäכי íàå בדבילה – ÀÄÄÄ
טומאה, לקבל  הוכשרו  שלא בבצק, צמידìéväאו משום בדיעבד  – ÄÄ

פתיל.
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úìçìçîä úéáçä úôeâî,לחבית מהודקת שאינה המתנדנדת, – ÀÇÆÈÄÇÀËÀÆÆ
úèîLð dðéàå,החבית מפי נופלת אינה אבל  –:øîBà äãeäé éaø ÀÅÈÄÀÆÆÇÄÀÈÅ

úìvî;"פתיל "צמיד  חשובה היא הרי  נשמטת, ואינה שהואיל – ÇÆÆ
úìvî dðéà :íéøîBà íéîëçå ואינה ומתנדנדת שהואיל  – ÇÂÈÄÀÄÅÈÇÆÆ

פתיל ". "צמיד  אינה לחבית, dlLמהודקת òaöà úéa äéä– ÈÈÅÆÀÇÆÈ
במגופה, לאחוז כדי האצבע את שם שמכניסים שבמגופה, השקע

dëBúa ò÷BL,החבית לתוך  ונכנס המגופה בתוך  –dëBúa õøMä ÅÇÀÈÇÆÆÀÈ
המגופה, של האצבע בית בתוך  היינו –äàîè úéáçä כאילו – ÆÈÄÀÅÈ

לתוך שוקע האצבע ובית שהואיל  החבית, אוויר בתוך  השרץ היה

החבית; כאוויר חשוב אווירו úéáçaהחבית, õøMä היה אם – ÇÆÆÆÈÄ
בחבית, dëBúaLשרץ ïéìëà,האצבע בית שבתוך –íéàîè– ÙÈÄÆÀÈÀÅÄ

ואינה  החבית של  חלק היא המגופה שכן החבית, בתוך  היו  כאילו 
תוכו " "תוך משום שלה האצבע שבבית האוכלים את להציל כלי 

ברטנורא ). פי על אחרונה " "משנה ישראל"; ("תפארת 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

éîb ìL úòwtäå øeckä– גומא קני של  –ét ìò ïðúpL ÇÇÀÇÇÇÇÆÆÄÆÀÈÈÇÄ
ïéããvä ïî çøî íà :úéáçä,בחבית נוגעים שהם במקום – ÆÈÄÄÅÇÄÇÀÈÄ

ìévä àG,נקבים בפקעת או בכדור  שנשארו מפני  פתיל , בצמיד  – ÄÄ
çøîiL ãò,עצמם והפקעת הכדור פני על  –ïhîlîe ïìòîìî ÇÆÀÈÇÄÀÇÀÈÄÀÇÈ

מפרשים: ויש נקביהם; כל שייסתמו  כדי –,ohnln e` olrnln e`
הנקבים כל נסתמים זה בכגון אף אחרונה";שהרי "משנה  (הגר"א ;

ישראל "). ãâa"תפארת  ìL úéìèîa ïëå,הכלי פי  על  שכרכה – ÀÅÀÇÀÄÆÆÆ
אינה  באריג, נקבים ויש הואיל  טומאה, לקבלת שיעור בה שאין  וכגון 

כולה; שימרח עד  –äúéäמצילה המטלית –LìL Bà øéð ì ÈÀÈÆÀÈÆ
äçéLîa døL÷e ,øBò,הכלי פי לשפת מסביב בחוט, –çøî íà ÀÈÈÄÀÄÈÄÅÇ

ïéããvä ïî,הקשירה על נוסף –ìéväצריך ואינו  פתיל, בצמיד  – ÄÇÀÈÄÄÄ
נקבים. בה שאין לפי כולה, למרחה
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‰úãîBò dlL úôfäå äôl÷úpL úéáç,äôOä íò ïúôbL ñéøî ìL íéúBá÷ ïëå–äãeäé éaøøîBà:íðéà ¨¦¤¦§©§¨§©¤¤¤¨¤¤§¥§¦¤ª§¨¤§¨¨¦©¨¨©¦§¨¥¥¨
ïéìévî;íéîëçåíéøîBà:ïéìévî. ©¦¦©£¨¦§¦©¦¦

ÂíéøîL äeîúñe äáwpL úéáç–äeìévä;äøBîæa d÷÷t–íéããvä ïî çøîiL ãò.íézL eéä–çøîiL ãò ¨¦¤¦§¨§¨¨§¨¦¦¦¨§¨¨¦§¨©¤§¨©¦©§¨¦¨§©¦©¤§¨©
ïîïéããvä,dzøáçì äøBîæ ïéáe.àeäL øñðøepzä ét ìò ïeúð,ïéããvä ïî çøî íà–ìévä;íéðL eéä– ¦©§¨¦¥§¨©£¤§¨¤¤¤¨©¦©©¦¥©¦©§¨¦¦¦¨§©¦

ïéããvä ïî çøîiL ãò,Bøáçì øñð ïéáe.ïéðéña ïàNò,ïéîbLa Bà–éøö Bðéàòöîàä ïî çøîì C. ©¤§¨©¦©§¨¦¥¤¤©£¥£¨¨§¦¦§ª§¦¥¨¦§¨©¦¨¤§©
ÊLãçä CBúa ïLé øepz,ïLiä ét ìò äãéøñe;úìôBð äãéøñe ïLiä ìhð–ìkäàîè;åàì íàå–øBäè ìkä. ©¨¨§¤¨¨§¦¨©¦©¨¨¦©©¨¨§¦¨¤¤©Ÿ¨¥§¦¨©Ÿ¨

d.dtlwzpy ziag:íéðôáî åãâðë ãîåò úôæäå ,õåçáî äðîî ñøç ìèéðå íéðôáî äúåôæ úéáç.mizeawíéàø÷ð ñééøåî ïäá ïéçéðîù ñøç ìù íéð÷ð÷
:íéúåá÷.oqtby:åá ïéôé÷îù ìéòì ïðúã íéñôâ ïéøå÷ù ãéñ ïéîá ïúåà äñëù.dtyd mrðù ,éìëä úôùî äèîìäìåâî äôùäå íéðôáî ìéúô ãéîöä àöî
:õåçáî.oilivn oi` xne` dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .åëåúî ìéúô ãéîö àìå ,áéúë åéìò ìéúô ãéîö øáñ÷ã

e.delivd mixny denzqe:íéðôáî ìéúô ãéîö ùéã íéîëçë àîúñ.gxniy cr:çåøéî éòá àì äîöò äøåîæä ìò ìáà .íéããöä ïî äøåîæì áéáñ.xqp
:àåä õò éìë éèåùô.mipiqa:äðñ ìù úå÷ã úåôéì÷ øñðì øñð ïéá ïúðù.oinbya e`:ïøáçì éãë øñðì øñð ïéá ïúð ïéôéì÷ ïúåàå .ïéîâù ìù õò éôéì÷

f.oyi xepz:äàîåè ìá÷ì éìë áåùç úåéäì åúëàìî øîâ àéä åæù .íéðâôåñ åá úåôàì éãë ÷ñåäù.ycg:äàîåè ìá÷î åðéàå ÷ñåä àìùlr `cixqe

`xephxa yexit
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úéáç,מבפנים זפותה –äôl÷úpL,מבחוץ הטיט ממנה שנקלף – ÈÄÆÄÀÇÀÈ
úãîBò dlL úôfäå וסותמת קיימת, החבית שמבפנים והזפת – ÀÇÆÆÆÈÆÆ

הטיט, שנקלף במקום החבית ÷íéúBáאת ïëå,קנקנים מיני –ìL ÀÅÀÄÆ
ñéøî,כבושים דגים ציר  היינו מורייס, לתוכם שנותנים –ïúôbL ËÀÈÆÀÈÈ

בגבס היינו בגיפסיס, שהקיפם כלומר  שגיפסן , גורסים: ויש  –oiir)
,(a dpyn lirläôOä íòהכיסוי ונמצא הכלי , משפת למטה – ÄÇÈÈ

זה  דין  ונקט הכיסוי ; סביב לחוץ בולטת הכלי ושפת הכלי , בתוך

לעשות  ונוח סביב, מסגרת השפה מן למטה להם שיש  משום בקבותים,
מבפנים; המסגרת על  פתיל  צמיד  íðéàבהם :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÈ

ïéìévîשכתוב לפי טו):– יט , צמיד(במדבר ולא עליו", פתיל  "צמיד ÇÄÄ
מתוכו; ïéìévîפתיל :íéøîBà íéîëçå מתוכו פתיל צמיד שאף – ÇÂÈÄÀÄÇÄÄ

להציל; minkgk.מועיל  dklde

והראב"ד הרמב"ם הרא"ש, אבל מברטנורא. והרב הר "ש פי  על משנתנו בארנו 
מביא  ישראל" "תפארת בעל ואף אחרת. בדרך  אותה מפרש מהם אחד  כל

הפירושים. כל  משאר שונה פירוש ב"בועז"

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç, פתיל צמיד  המוקפת –äáwpL,מצידה –íéøîL äeîúñe ÈÄÆÄÀÈÀÈÈÀÈÄ
הנקב, את שמרים וסתמו –äeìévä,הקודמת במשנה חכמים כדעת – ÄÄÈ

מועיל ; מבפנים פתיל צמיד הנקב,d÷÷tשאף את סתם –äøBîæa ÀÈÈÄÀÈ
מצילה, אינה בענף, –íéããvä ïî çøîiL ãò,לזמורה סביב – ÇÆÀÈÇÄÇÀÈÄ

למרוח. צריך  אינו עצמה הזמורה על íézLאבל  eéä את סתם – ÈÀÇÄ
מצילות, אינן זמורות, בשתי  ïéáeהנקב ,ïéããvä ïî çøîiL ãòÇÆÀÈÇÄÇÀÈÄÅ

dzøáçì äøBîæ. ביניהן ריווח יש שהרי  –øñðפשוטי שהוא – ÀÈÇÂÆÀÈÆÆ
טומאה, מקבל ואינו עץ, øepzäכלי ét ìò ïeúð àeäL, לסתמו – ÆÈÇÄÇÇ

ïéããvä ïî çøî íà, התנור שפת סביב –ìévä; פתיל בצמיד – ÄÅÇÄÇÀÈÄÄÄ
íéðL eéäמצילים אינם נסרים, שני התנור פי  על  שנתן –ãò ÈÀÇÄÇ

Bøáçì øñð ïéáe ,ïéããvä ïî çøîiL.ביניהם סדק יש שהרי – ÆÀÈÇÄÇÀÈÄÅÆÆÇÂÅ
ïéðéña ïàNò שקעים שעשה עץ, בשיני הנסרים שני את חיבר  – ÂÈÈÀÄÄ

או  שיניים בצורת העשויים שבבים בהם ותקע בעביים מקבילים

לזה זה הנסרים את ידם על והידק ïéîbLa(רמב"ם );מסמרים Bà– ÀËÀÄ
מתאימים  חריצים כנגדן עשה שני  ובנסר בליטות אחד  בנסר שעשה

לזה זה הנסרים את יהוסף );ושילב ה "ר בשם  שלמה" "מלאכת ויש(עיין
oipiqaמפרשים: o`yr סנה של דקות קליפות לנסר  נסר  בין שנתן  –

פשתן ). של נעורת עץ של חביות בשולי נותנים שאנו oinbeya(כמו  e`
שעם היינו שגמון , של  קליפות ביניהם שנתן ועיין – ברטנורא ; (ר "ש;

גאון), האי רב òöîàäפירוש  ïî çøîì Céøö Bðéà הנסרים ששני  – ÅÈÄÀÈÇÄÈÆÀÇ
אחד. נסר הם כאילו  יפה מחוברים

i y i n g m e i
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היינו טפח, הפחות לכל הם ממדיו שכל  שהאוהל  נשנה, ז ) (ג, אהלות במסכת
הריהו טפח, חללו  וגובה טפח ורחבו  טפח d`nehd,ארכו  z` `ian נמצאת שאם

טמא, שם הנמצא כל  תחתיו, מת d`nehd,טומאת ipta uvege היא הטומאה שאם
א), (ו , שם נשנה כן  – מלהיטמא. שבתוכו מה כל על מציל  הריהו  לו , מחוצה
בפני חוצצים אינם אבל  הטומאה, את שמביאים האוהלים, מן דינם שונה שהכלים
א  במשנה שנימנו  הכלים אותם שונים ברם, אוהל . נעשה כלי  שאין  הטומאה,
שם  נשנה מכאן פתיל. בצמיד  שבתוכם מה על הם מצילים מקום שמכל בפרקנו ,

חדש תנור  בין  הבדל שיש א), יב, oiicr(אהלות wqed `ly qxg ly xepz epiid)
(d`neh lawn epi`e ישן תנור  mipbteq,לבין  ea zet`l ick wqed xaky xepz epiid)

,(d`neh lawl ilk aygidl ick ,ezk`ln xnb `id efy והוא הואיל הישן , שהתנור
כלים  כשאר  פתיל צמיד מוקף היה כן אם אלא שבתוכו  מה על מציל  אינו כלי ,
אוהל, נעשה הוא אלא זה, לענין  ככלי דינו  אין החדש  התנור  ואילו  המצילים,
הוא  חוצץ שכן  פתיל , צמיד בלא בלבד, בכיסוי  שבתוכו  מה על מציל  הוא ולפיכך 

זה. בתוך  זה שהיו וחדש  ישן בתנור  דנה משנתנו  אוהל. כדין הטומאה  בפני

Lãçä CBúa ïLé øepz ואינו הוסק, לא שעדיין התנור בתוך – ÇÈÈÀÆÈÈ
טומאה `),מקבל  ,d lirl oiir),המת באוהל  הם äãéøñeÀÄÈועומדים

עריבה, כמין כיסוי –ïLiä ét ìò ואין הפנימי , התנור  על היינו  – ÇÄÇÈÈ
פתיל צמיד  כאן ואין  בטיט, ממורחת מוסיפים,(ברטנורא );הסרידה ויש

הן  הישן של  פיו  ושפת החדש של  פיו  ששפת בכגון  כאן שמדובר
ישראל ");שוות גורסים:("תפארת יש  ycgdאבל it lr dcixqe,

הישן  פי  על  נשענת והיא החיצון, התנור פי  על  וכגון (iniptd),היינו 
להחדש מחוץ קצת בולט הישן  כא ,שהתנור  מת טומאת  הל' (רמב "ם

אחרונה "): "משנה טוב"; יום "תוספות  הרא"ש; פירוש  עיין  ïLiäט ; ìhðÄÇÇÈÈ
úìôBð äãéøñe שאין הסרידה, תפול  הישן  התנור  כשיינטל  אם – ÀÄÈÆÆ

הישן , את לכסות כדי אלא רחבה àîèהסרידה ìkäשהתנור – ÇÙÈÅ
עליו  אין  והרי פתיל, בצמיד  אלא להציל יכול  אינו  כלי, שהוא הישן,
אמנם  היה יכול  כלי , נעשה לא שעדיין  החדש, והתנור  פתיל ; צמיד

עליו , נסמכת היתה הסרידה אילו אוהל , משום שבתוכו  מה על  להציל 
פתיל, לצמיד  צריך  אינו  אוהל משום המציל  כל שכן מכוסה, פיו  והיה

נסמכת  הסרידה ואין הואיל  אבל  למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו 
הלכך אוהל, משום להציל יכול  אינו הרי  מגולה, פיו  ונמצא עליו,

טמא; åàìהכל íàå, הישן כשניטל נופלת הסרידה אין  ואם –ìkä ÀÄÈÇÙ
øBäè, שבתוכו מה כל על  מציל  בסרידה, המכוסה החדש , שהתנור – È

izdw - zex`ean zeipyn
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·íéôéwî äna?ãéña,ñéñtâáe,úôæa,äåòLáe,èéèa,äàBöáe,øîça,úéñøçáe,çøîúnä øác ìëáe.ïéà ©¤©¦¦§¦§¦§¦§¤¤§©£¨§¦§¨§Ÿ¤§©§¦§¨¨¨©¦§¨¥©¥
õòáa àG íéôéwî,úøôBòa àGå,ãéîö Bðéàå ìéút àeäL éðtî.äìáãa àG ïéôéwî ïéàäðîL,÷öáa àGå ©¦¦§©©§§¤¤¦§¥¤¨¦§¥¨¦¥©¦¦¦§¥¨§¥¨§§¨¥

éîa LBlpLúBøô,ìeñô éãéì epàéáé àHL.éwä íàåó–ìévä. ¤¦§¥¥¤§¦¤¦¥§§¦¦¦¦¦
‚úèîLð dðéàå úìçìçîä úéáçä úôeâî–éaøäãeäéøîBà:úìvî;íéîëçåíéøîBà:úìvî dðéà.äéä §©¤¨¦©§ª§¤¤§¥¨¦§¤¤©¦§¨¥©¤¤©£¨¦§¦¥¨©¤¤¨¨

dëBúa ò÷BL dlL òaöà úéa,dëBúa õøMä–äàîè úéáçä;úéáça õøMä–íéàîè dëBúaL ïéìëà. ¥¤§©¤¨¥©§¨©¤¤§¨¤¨¦§¥¨©¤¤¤¨¦Ÿ¨¦¤§¨§¥¦
„úéáçä ét ìò ïðúpL éîb ìL úòwtäå øeckä:ïéããvä ïî çøî íà–ìévä àG,ïhîlîe ïìòîìî çøîiL ãò. ©©§©©©©¤¤¦¤§¨¨©¦¤¨¦¦¥©¦©§¨¦¦¦©¤§¨©¦§©§¨¦§©¨

ãâa ìL úéìèîa ïëå;øBò ìL Bà øéð ìL äúéä,äçéLîa døL÷e,ïéããvä ïî çøî íà–ìévä. §¥§©§¦¤¤¤¨§¨¤§¨¤§¨¨¦§¦¨¦¥©¦©§¨¦¦¦

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .åáâ ìò ìéúô ãéîö àìå ,åéìò ìéúô ãéîö øîàðù .ò÷ø÷á.milivn lkd lrìëäî ìë ìò ïéìéöî ,ïéúéðúîá ïðúã íéìë éðä
:íé÷ùîå íéìëåà ïéá íéãâá ïéá ñøç éìë ïéá óèù éìë ïëåúá åéä ïéá ïëåúáù.qxg ilkn ueg,ïëåúáù ñøç éìëå íé÷ùîå íéìëåà ìò àìà íéìéöî ïéàù

ä"á åøæçù äøæç øçàì åæ äðùîå .ìéòìã ïé÷øôá àðùéøô àîòèå .äå÷îá äøäè íäì ùéù .íéãâáå úåëúî éìë ìò àìå ,äå÷îá äøäè ïäì ïéàù íéøáã
:éàîù úéá éøáãë úåøåäì

a.oitiwn dna:ìéúô ãéîö áùçéå éìëä éô ìò éåñéëä íé÷áãî åà éìëä éô íéîúåñ äîá.miqtbåîë ïùáëá óøùðå ãéñî ïáì øúåéå ,àåä ãéñ ïéî
:ãéñä.ziqxg:íéîá äúåà íéùìå ,íéñøç úùéúë.ura:àöòá éîìùåøé íåâøúå .àöáà úé ïðéîâøúî ,ìéãáä úà .ìéãá àåä.cinv epi`e lizt `edy

:éìëä éô ìò äôé ÷áåãîå øáåçî åðéà ìáà ,àåä éåñéë øîåìë.zexit ina yelpy wvaa `le dpiny dliaca `låøùëåä àì éøäù íéìéöîã â"òàå
:ìéöî àîè øáã ïéàå ,íéøéùëîä ïé÷ùî ïäéìò åìôéù åøùëåé àîù äøéæâ ,ïäá ïéôé÷î ïéà äìéçúëì ë"ôòà ,äàîåè ìá÷ì.siwd m`eíéî ïäéìò àá àìå

:åìéöä ,ïéøéùëîä ïé÷ùîä ïî ãçà åà
b.zlglgznd:äëìîä ìçìçúúå ïåùì .úãðãðúîå úòðòðúî.zlvn xne` dcedi iax:úàöåé äðéàå ìéàåä ìéúô ãéîö äì áéùçãmixne` minkge

.zlvn dpi`:íéîëçë äëìäå .àåä ìéúô ãéîö åàì úìçìçúîã ïåéëã.rav` zia didäëåúáù õøùä áéùç ,úéáçä êåúì ñðëðå ò÷åùî äôåâî ìù
:åëåúì åòáöà ñéðëî íãàù äôåâîä ïî íå÷îä àåä òáöà úéáå .úéáçä êåúá àåä åìéàë.dkezay milke`êåúì ñðëðå ò÷åùä òáöà úéá êåúáù

:úéáçä.mi`nh:àéîã úéáçë úéáçä úôåâîã
c.xeckd:æ"òìá à"èåìô.inb ly zrwtd:æ"òìá ù"øåîåìâ .éúù ìù úåéò÷ô ïéîë ìåâò åúåà íéùåòå äæ íò äæ åúåà íéëøåëù êåøà çì.gxniy cr

:ìåìç àåäù éðôî ,åìåë äñëéù éãë ,äìòîìå úò÷ô ìù åà øåãë ìù äèîìî.cba ly zilhn okeïéàùë àìà ïéìéöî ïéà åäìåëå .åäðéð íéìåìç éðä ìëã
:äàîåè ìá÷ì øåòéù íäá.dgiyna dxyweéîð éòá äøéù÷ä ìò óñåîå ,åúåà íéøùå÷ù øééðá åà ãâáá ãåðä éô íéñëîùë íéùåòù êøãë ÷ã èåçá

:ïéããöä ïî äçéøî
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נשנתה  זו  ומשנה ב). (ט, לעיל  שבארנו  כמו הארץ, מעם אותם לשאול
שמאי. כבית להורות הלל  בית שחזרו  לאחר

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéôéwî änaהכיסוי את מחברים או  הכלי  פי סותמים במה – ÇÆÇÄÄ
פתיל "? "צמיד נחשב שיהא ñéñtâáeלכלי, ,ãéña,ובגבס –,úôæa ÀÄÀÄÀÄÀÆÆ

øîça ,äàBöáe ,èéèa ,äåòLáe,עבה בטיט –úéñøçáe– ÀÇÂÈÀÄÀÈÀÙÆÀÇÀÄ
חרס כלי  ממנו שעושים מעפר  טיט רוב (הגר"א);במין לדעת ברם

במים,ziqxgהמפרשים: שגבלוהו  כתוש  חרס øácהיינו ìëáeÀÈÈÈ
çøîúnä. לכלי הכיסוי בו  ונדבק –õòáa àG íéôéwî ïéà– ÇÄÀÈÅÇÅÇÄÄÀÇÇ

– ìéútבבדיל àeäL éðtî ,úøôBòa àGå,כיסוי –ãéîö Bðéàå ÀÀÆÆÄÀÅÆÈÄÀÅÈÄ
ומתד מתחבר  אינו  לכלי.– יפה äðîL,בק äìáãa àG ïéôéwî ïéàÅÇÄÄÄÀÅÈÀÅÈ

úBøô éîa LBlpL ÷öáa àGåלקבל הוכשרו  שלא פי  על  אף – ÀÀÈÅÆÄÀÅÅ
מקיפים  אין לכתחילה מקום מכל הטומאה, בפני  וחוצצים טומאה

ìeñôבהם, éãéì epàéáé àHLהכלי את יביא שלא כלומר, – ÆÀÄÆÄÅÀ
שמא  לחוש שיש  לפי טומאה, לידי  שבתוכו מה ואת בהם המוקף

טומאה, לקבל אותם המכשירים משקים הבצק ועל  הדבילה על יפלו
מציל  טמא דבר  אין סוברת,(הר"ש );והרי שמשנתנו  הרמב"ם, וכותב

ישראל. שבארץ לחולין טומאה לגרום אסור óéwäכי íàå בדבילה – ÀÄÄÄ
טומאה, לקבל  הוכשרו  שלא בבצק, צמידìéväאו משום בדיעבד  – ÄÄ

פתיל.
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úìçìçîä úéáçä úôeâî,לחבית מהודקת שאינה המתנדנדת, – ÀÇÆÈÄÇÀËÀÆÆ
úèîLð dðéàå,החבית מפי נופלת אינה אבל  –:øîBà äãeäé éaø ÀÅÈÄÀÆÆÇÄÀÈÅ

úìvî;"פתיל "צמיד  חשובה היא הרי  נשמטת, ואינה שהואיל – ÇÆÆ
úìvî dðéà :íéøîBà íéîëçå ואינה ומתנדנדת שהואיל  – ÇÂÈÄÀÄÅÈÇÆÆ

פתיל ". "צמיד  אינה לחבית, dlLמהודקת òaöà úéa äéä– ÈÈÅÆÀÇÆÈ
במגופה, לאחוז כדי האצבע את שם שמכניסים שבמגופה, השקע

dëBúa ò÷BL,החבית לתוך  ונכנס המגופה בתוך  –dëBúa õøMä ÅÇÀÈÇÆÆÀÈ
המגופה, של האצבע בית בתוך  היינו –äàîè úéáçä כאילו – ÆÈÄÀÅÈ

לתוך שוקע האצבע ובית שהואיל  החבית, אוויר בתוך  השרץ היה

החבית; כאוויר חשוב אווירו úéáçaהחבית, õøMä היה אם – ÇÆÆÆÈÄ
בחבית, dëBúaLשרץ ïéìëà,האצבע בית שבתוך –íéàîè– ÙÈÄÆÀÈÀÅÄ

ואינה  החבית של  חלק היא המגופה שכן החבית, בתוך  היו  כאילו 
תוכו " "תוך משום שלה האצבע שבבית האוכלים את להציל כלי 

ברטנורא ). פי על אחרונה " "משנה ישראל"; ("תפארת 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

éîb ìL úòwtäå øeckä– גומא קני של  –ét ìò ïðúpL ÇÇÀÇÇÇÇÆÆÄÆÀÈÈÇÄ
ïéããvä ïî çøî íà :úéáçä,בחבית נוגעים שהם במקום – ÆÈÄÄÅÇÄÇÀÈÄ

ìévä àG,נקבים בפקעת או בכדור  שנשארו מפני  פתיל , בצמיד  – ÄÄ
çøîiL ãò,עצמם והפקעת הכדור פני על  –ïhîlîe ïìòîìî ÇÆÀÈÇÄÀÇÀÈÄÀÇÈ

מפרשים: ויש נקביהם; כל שייסתמו  כדי –,ohnln e` olrnln e`
הנקבים כל נסתמים זה בכגון אף אחרונה";שהרי "משנה  (הגר"א ;

ישראל "). ãâa"תפארת  ìL úéìèîa ïëå,הכלי פי  על  שכרכה – ÀÅÀÇÀÄÆÆÆ
אינה  באריג, נקבים ויש הואיל  טומאה, לקבלת שיעור בה שאין  וכגון 

כולה; שימרח עד  –äúéäמצילה המטלית –LìL Bà øéð ì ÈÀÈÆÀÈÆ
äçéLîa døL÷e ,øBò,הכלי פי לשפת מסביב בחוט, –çøî íà ÀÈÈÄÀÄÈÄÅÇ

ïéããvä ïî,הקשירה על נוסף –ìéväצריך ואינו  פתיל, בצמיד  – ÄÇÀÈÄÄÄ
נקבים. בה שאין לפי כולה, למרחה

izdw - zex`ean zeipyn
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‰úãîBò dlL úôfäå äôl÷úpL úéáç,äôOä íò ïúôbL ñéøî ìL íéúBá÷ ïëå–äãeäé éaøøîBà:íðéà ¨¦¤¦§©§¨§©¤¤¤¨¤¤§¥§¦¤ª§¨¤§¨¨¦©¨¨©¦§¨¥¥¨
ïéìévî;íéîëçåíéøîBà:ïéìévî. ©¦¦©£¨¦§¦©¦¦

ÂíéøîL äeîúñe äáwpL úéáç–äeìévä;äøBîæa d÷÷t–íéããvä ïî çøîiL ãò.íézL eéä–çøîiL ãò ¨¦¤¦§¨§¨¨§¨¦¦¦¨§¨¨¦§¨©¤§¨©¦©§¨¦¨§©¦©¤§¨©
ïîïéããvä,dzøáçì äøBîæ ïéáe.àeäL øñðøepzä ét ìò ïeúð,ïéããvä ïî çøî íà–ìévä;íéðL eéä– ¦©§¨¦¥§¨©£¤§¨¤¤¤¨©¦©©¦¥©¦©§¨¦¦¦¨§©¦

ïéããvä ïî çøîiL ãò,Bøáçì øñð ïéáe.ïéðéña ïàNò,ïéîbLa Bà–éøö Bðéàòöîàä ïî çøîì C. ©¤§¨©¦©§¨¦¥¤¤©£¥£¨¨§¦¦§ª§¦¥¨¦§¨©¦¨¤§©
ÊLãçä CBúa ïLé øepz,ïLiä ét ìò äãéøñe;úìôBð äãéøñe ïLiä ìhð–ìkäàîè;åàì íàå–øBäè ìkä. ©¨¨§¤¨¨§¦¨©¦©¨¨¦©©¨¨§¦¨¤¤©Ÿ¨¥§¦¨©Ÿ¨

d.dtlwzpy ziag:íéðôáî åãâðë ãîåò úôæäå ,õåçáî äðîî ñøç ìèéðå íéðôáî äúåôæ úéáç.mizeawíéàø÷ð ñééøåî ïäá ïéçéðîù ñøç ìù íéð÷ð÷
:íéúåá÷.oqtby:åá ïéôé÷îù ìéòì ïðúã íéñôâ ïéøå÷ù ãéñ ïéîá ïúåà äñëù.dtyd mrðù ,éìëä úôùî äèîìäìåâî äôùäå íéðôáî ìéúô ãéîöä àöî
:õåçáî.oilivn oi` xne` dcedi 'x:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .åëåúî ìéúô ãéîö àìå ,áéúë åéìò ìéúô ãéîö øáñ÷ã

e.delivd mixny denzqe:íéðôáî ìéúô ãéîö ùéã íéîëçë àîúñ.gxniy cr:çåøéî éòá àì äîöò äøåîæä ìò ìáà .íéããöä ïî äøåîæì áéáñ.xqp
:àåä õò éìë éèåùô.mipiqa:äðñ ìù úå÷ã úåôéì÷ øñðì øñð ïéá ïúðù.oinbya e`:ïøáçì éãë øñðì øñð ïéá ïúð ïéôéì÷ ïúåàå .ïéîâù ìù õò éôéì÷

f.oyi xepz:äàîåè ìá÷ì éìë áåùç úåéäì åúëàìî øîâ àéä åæù .íéðâôåñ åá úåôàì éãë ÷ñåäù.ycg:äàîåè ìá÷î åðéàå ÷ñåä àìùlr `cixqe

`xephxa yexit
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úéáç,מבפנים זפותה –äôl÷úpL,מבחוץ הטיט ממנה שנקלף – ÈÄÆÄÀÇÀÈ
úãîBò dlL úôfäå וסותמת קיימת, החבית שמבפנים והזפת – ÀÇÆÆÆÈÆÆ

הטיט, שנקלף במקום החבית ÷íéúBáאת ïëå,קנקנים מיני –ìL ÀÅÀÄÆ
ñéøî,כבושים דגים ציר  היינו מורייס, לתוכם שנותנים –ïúôbL ËÀÈÆÀÈÈ

בגבס היינו בגיפסיס, שהקיפם כלומר  שגיפסן , גורסים: ויש  –oiir)
,(a dpyn lirläôOä íòהכיסוי ונמצא הכלי , משפת למטה – ÄÇÈÈ

זה  דין  ונקט הכיסוי ; סביב לחוץ בולטת הכלי ושפת הכלי , בתוך

לעשות  ונוח סביב, מסגרת השפה מן למטה להם שיש  משום בקבותים,
מבפנים; המסגרת על  פתיל  צמיד  íðéàבהם :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÈ

ïéìévîשכתוב לפי טו):– יט , צמיד(במדבר ולא עליו", פתיל  "צמיד ÇÄÄ
מתוכו; ïéìévîפתיל :íéøîBà íéîëçå מתוכו פתיל צמיד שאף – ÇÂÈÄÀÄÇÄÄ

להציל; minkgk.מועיל  dklde

והראב"ד הרמב"ם הרא"ש, אבל מברטנורא. והרב הר "ש פי  על משנתנו בארנו 
מביא  ישראל" "תפארת בעל ואף אחרת. בדרך  אותה מפרש מהם אחד  כל

הפירושים. כל  משאר שונה פירוש ב"בועז"

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç, פתיל צמיד  המוקפת –äáwpL,מצידה –íéøîL äeîúñe ÈÄÆÄÀÈÀÈÈÀÈÄ
הנקב, את שמרים וסתמו –äeìévä,הקודמת במשנה חכמים כדעת – ÄÄÈ

מועיל ; מבפנים פתיל צמיד הנקב,d÷÷tשאף את סתם –äøBîæa ÀÈÈÄÀÈ
מצילה, אינה בענף, –íéããvä ïî çøîiL ãò,לזמורה סביב – ÇÆÀÈÇÄÇÀÈÄ

למרוח. צריך  אינו עצמה הזמורה על íézLאבל  eéä את סתם – ÈÀÇÄ
מצילות, אינן זמורות, בשתי  ïéáeהנקב ,ïéããvä ïî çøîiL ãòÇÆÀÈÇÄÇÀÈÄÅ

dzøáçì äøBîæ. ביניהן ריווח יש שהרי  –øñðפשוטי שהוא – ÀÈÇÂÆÀÈÆÆ
טומאה, מקבל ואינו עץ, øepzäכלי ét ìò ïeúð àeäL, לסתמו – ÆÈÇÄÇÇ

ïéããvä ïî çøî íà, התנור שפת סביב –ìévä; פתיל בצמיד – ÄÅÇÄÇÀÈÄÄÄ
íéðL eéäמצילים אינם נסרים, שני התנור פי  על  שנתן –ãò ÈÀÇÄÇ

Bøáçì øñð ïéáe ,ïéããvä ïî çøîiL.ביניהם סדק יש שהרי – ÆÀÈÇÄÇÀÈÄÅÆÆÇÂÅ
ïéðéña ïàNò שקעים שעשה עץ, בשיני הנסרים שני את חיבר  – ÂÈÈÀÄÄ

או  שיניים בצורת העשויים שבבים בהם ותקע בעביים מקבילים

לזה זה הנסרים את ידם על והידק ïéîbLa(רמב"ם );מסמרים Bà– ÀËÀÄ
מתאימים  חריצים כנגדן עשה שני  ובנסר בליטות אחד  בנסר שעשה

לזה זה הנסרים את יהוסף );ושילב ה "ר בשם  שלמה" "מלאכת ויש(עיין
oipiqaמפרשים: o`yr סנה של דקות קליפות לנסר  נסר  בין שנתן  –

פשתן ). של נעורת עץ של חביות בשולי נותנים שאנו oinbeya(כמו  e`
שעם היינו שגמון , של  קליפות ביניהם שנתן ועיין – ברטנורא ; (ר "ש;

גאון), האי רב òöîàäפירוש  ïî çøîì Céøö Bðéà הנסרים ששני  – ÅÈÄÀÈÇÄÈÆÀÇ
אחד. נסר הם כאילו  יפה מחוברים

i y i n g m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

היינו טפח, הפחות לכל הם ממדיו שכל  שהאוהל  נשנה, ז ) (ג, אהלות במסכת
הריהו טפח, חללו  וגובה טפח ורחבו  טפח d`nehd,ארכו  z` `ian נמצאת שאם

טמא, שם הנמצא כל  תחתיו, מת d`nehd,טומאת ipta uvege היא הטומאה שאם
א), (ו , שם נשנה כן  – מלהיטמא. שבתוכו מה כל על מציל  הריהו  לו , מחוצה
בפני חוצצים אינם אבל  הטומאה, את שמביאים האוהלים, מן דינם שונה שהכלים
א  במשנה שנימנו  הכלים אותם שונים ברם, אוהל . נעשה כלי  שאין  הטומאה,
שם  נשנה מכאן פתיל. בצמיד  שבתוכם מה על הם מצילים מקום שמכל בפרקנו ,

חדש תנור  בין  הבדל שיש א), יב, oiicr(אהלות wqed `ly qxg ly xepz epiid)
(d`neh lawn epi`e ישן תנור  mipbteq,לבין  ea zet`l ick wqed xaky xepz epiid)

,(d`neh lawl ilk aygidl ick ,ezk`ln xnb `id efy והוא הואיל הישן , שהתנור
כלים  כשאר  פתיל צמיד מוקף היה כן אם אלא שבתוכו  מה על מציל  אינו כלי ,
אוהל, נעשה הוא אלא זה, לענין  ככלי דינו  אין החדש  התנור  ואילו  המצילים,
הוא  חוצץ שכן  פתיל , צמיד בלא בלבד, בכיסוי  שבתוכו  מה על מציל  הוא ולפיכך 

זה. בתוך  זה שהיו וחדש  ישן בתנור  דנה משנתנו  אוהל. כדין הטומאה  בפני

Lãçä CBúa ïLé øepz ואינו הוסק, לא שעדיין התנור בתוך – ÇÈÈÀÆÈÈ
טומאה `),מקבל  ,d lirl oiir),המת באוהל  הם äãéøñeÀÄÈועומדים

עריבה, כמין כיסוי –ïLiä ét ìò ואין הפנימי , התנור  על היינו  – ÇÄÇÈÈ
פתיל צמיד  כאן ואין  בטיט, ממורחת מוסיפים,(ברטנורא );הסרידה ויש

הן  הישן של  פיו  ושפת החדש של  פיו  ששפת בכגון  כאן שמדובר
ישראל ");שוות גורסים:("תפארת יש  ycgdאבל it lr dcixqe,

הישן  פי  על  נשענת והיא החיצון, התנור פי  על  וכגון (iniptd),היינו 
להחדש מחוץ קצת בולט הישן  כא ,שהתנור  מת טומאת  הל' (רמב "ם

אחרונה "): "משנה טוב"; יום "תוספות  הרא"ש; פירוש  עיין  ïLiäט ; ìhðÄÇÇÈÈ
úìôBð äãéøñe שאין הסרידה, תפול  הישן  התנור  כשיינטל  אם – ÀÄÈÆÆ

הישן , את לכסות כדי אלא רחבה àîèהסרידה ìkäשהתנור – ÇÙÈÅ
עליו  אין  והרי פתיל, בצמיד  אלא להציל יכול  אינו  כלי, שהוא הישן,
אמנם  היה יכול  כלי , נעשה לא שעדיין  החדש, והתנור  פתיל ; צמיד

עליו , נסמכת היתה הסרידה אילו אוהל , משום שבתוכו  מה על  להציל 
פתיל, לצמיד  צריך  אינו  אוהל משום המציל  כל שכן מכוסה, פיו  והיה

נסמכת  הסרידה ואין הואיל  אבל  למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו 
הלכך אוהל, משום להציל יכול  אינו הרי  מגולה, פיו  ונמצא עליו,

טמא; åàìהכל íàå, הישן כשניטל נופלת הסרידה אין  ואם –ìkä ÀÄÈÇÙ
øBäè, שבתוכו מה כל על  מציל  בסרידה, המכוסה החדש , שהתנור – È
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CBúa LãçïLiä,ïLiä ét ìò äãéøñe;çôè çúBt äãéøqì Lãç ïéa ïéà íà–LãçaL ìkøBäè. ¨¨§©¨¨§¦¨©¦©¨¨¦¥¥¨¨©§¦¨¥©¤©¨¤¤¨¨¨
ÁúBåL ïäéúBúôNå Bæ CBúa Bæ ïéñôì,äðBéìòa õøMääðBzçza Bà–äàîè àéä,úBøBäè ïlëå.ñðBëa eéä §¨¦§§¦§¥¤¨©¤¤¨¤§¨©©§¨¦§¥¨§ª¨§¨§¥

ä÷Lî,äðBéìòa õøMä–úBàîè ïlk;äðBzçza–äàîè àéä,ïlëåúBøBäè.äðBzçzäå äðBéìòa õøMä ©§¤©¤¤¨¤§¨ª¨§¥©©§¨¦§¥¨§ª¨§©¤¤¨¤§¨§©©§¨
úôãBò–äàîè äðBzçzäå àéä;úôãBò äðBzçzäå äðBéìòa–çôBè ä÷Lî da LiL ìk,äàîè. ¤¤¦§©©§¨§¥¨¨¤§¨§©©§¨¤¤¨¤¤¨©§¤¥©§¥¨

.oyid it:ìéúô ãéîö ïàë ïéàå ,èéèá úçøåîî äðéàå.zltep `cixqe oyid lhip:ùãçä éô ìò úëîñð äðéàù.`nh lkdáåùç àãéøñä åéìòù ïùéäù
ìëã ,åéìò úëîñð àãéøñä äúéä íà ìäåà íåùî äàîåèä éðôá õöåç äéä éìë åðéàù ùãçäå .ìéúô ãéîö ïàë ïéà éøäå ,ìéúô ãéîöá àìà ìéöî åðéàå éìë

ãéøñä ïéàù ïîæá ìáà .ìéúô ãéîöì êéøö åðéà ìäà íåùî ìéöîä:àîè ìëä êëìä ,ìäåà ïàë ïéà åéìò úëîñð à.gth gzet `cixql ycg oia oi` m`
äàîåèä éðôá õöåçå ìäåà ùãçä äùòðå ,ùãçä éôá àåä åìéàë ïùéä ìòù éåñéëä áùçð ,ùãçä øåðúä ìù äôì ïùéä ìòù éåñéëä ïéá çôè äáåâ ïéà íà

:øåäè åëåúáù äî ìëå
g.oiqtl.ïéñôìà åîëìæøá ìù úåìåãâ úåáçî:ïäá ïéìùáîù.zeey odizeztye:äúøáçî ääåáâ ïäî úçà úôù ïéàù.dpeilraúéîéðôä àéä

:äéúçú äðåöéçäù.d`nh `idøîà àðîçøã ,ïéøåäè äðåúçúáù ïéìëåà ,äðåéìòá õøùä íà(à"é àø÷éå)õøùäå ,åëåú êåú ìà àìå ,åëåú ìà ìåôé øùà ìë
øîà àðîçøã ,äðåéìòáù íéìëåàä åàîèð àì ,äðåúçúá õøùä íàå .àåä äðåúçúã åëåú êåú äðåéìòáù(íù):åëåú êåúáù àìå ,àîèé åëåúá øùà ìë

.dwyn qpeka eid:ä÷ùî ñðåëá åøîåçì åúåà ïéìéèîå ,ïéìëåàìå íé÷ùîì ïééåùò ïéñôìàã ,ïúøäè éãë åðééäã ä÷ùî ñðåëá íéáå÷ð øîåìë.dpeilra uxyd
:úéîéðôä åðééäã.ze`nh olek:ä÷ùî ñðåëá úåáå÷ðã ïåéë ,úçà ìëá àåä åìéàë õøùä úà ïéàåøã.dpezgza:äðåöéçä àéäã.zexedh oleke d`nh `id

íåùî ,àîòè åðééäå .éðéîù ÷øôá ìéòì çëåîãë á÷ðä çøéî àìã ïåéë ,åàîèð ,úéîéðôá íé÷ùîå íéìëåà åéä íà åäéîå .åéìåù êøã úñðëð äàîåè ïéàã
:ñøç éìë øéåàî ïéàîèéî íéìëå íãà ïéàå ñøç éìë øéåàî ïéàîèéî ïé÷ùîå íéìëåàå ,äðåöéç ìù øéåàë áùçð åúøäè éãëá á÷éðã.dpeilra uxydúùäà

:úåîéìù ïéñôìá éøééî.d`nh dpezgzde `id:ñøç éìë øéåàá àîèéî éìë ïéàã ,äøåäè úéòöîà ìáà .úôãåòã ïåéë éîã äëåúá çðåîëãea yiy lk
.`nh gteh dwynäøéæâ ,éìë àîèéù ä÷ùî ìò åøæâ ïðáøã .íéìëä úà àîéèå ä÷ùîä øæçå ,ñøç éìë øéåàî éòöîàä éìëä êåúáù çôåè ä÷ùî àîèð

:òöîàá çôåè ä÷ùî ùéå úôãåò äðåúçúäå äðåéìòá õøùäùë àùéøá çôåè ä÷ùî ìù äæ ùåãéç ïðéòåîùàì éöî äåäã ïéãä àåäå .äáæå áæ ä÷ùî íåùî

`xephxa yexit

אוהל. משום הישן, התנור על  ïLiäאף CBúa Lãçתנור היה – ÈÈÀÇÈÈ
המת, באוהל  העומד  הישן , התנור  בתוך ïLiäחדש ét ìò äãéøñeÀÄÈÇÄÇÈÈ

החדש לתוך הסרידה תפול  לא זה, תנור יינטל  ואם החיצון , התנור –
הישן, של מפיו  צר פיו שכן פיו, על  Lãçאלא ïéa ïéà íàÄÅÅÈÈ

çôè çúBt äãéøqìהתנור שעל  הסרידה בין טפח גובה שאין – ÇÀÄÈÅÇÆÇ
החדש, התנור לשפת øBäèהישן  LãçaL ìk את שרואים – ÈÆÆÈÈÈ

כל על מציל החדש  ולפיכך החדש , פי על מונחת היא כאילו הסרידה
מאחר טמא, שבחוץ הישן  התנור ברם, אוהל. משום שבתוכו מה

פתיל. צמיד  מוקף שאינו 
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ïéñôì,חרס של  מחבתות היינו אילפסים, –Bæ CBúa Bæויש – ÀÈÄÀ
ומשקים, אוכלים שם להניח לחברתה אילפס בין ïäéúBúôNåÀÄÀÅÆריווח

úBåL:מחברתה גבוהה אחת שפה שאין –äðBéìòa õøMä– ÈÇÆÆÈÆÀÈ
בפנימית, äðBzçzaהיינו Bà,בחיצונית –äàîè àéä שהשרץ זו  – ÇÇÀÈÄÀÅÈ
טמאה, úBøBäèבתוכה ïlëå וכן טהורות; האילפסים שאר וכל – ÀËÈÀ

בפנימית השרץ שאם טהור , שבתוכן מה החיצוניות (dpeilra),כל

ונאמר  תוכן , בתוך אלא ב"תוכן " אינו שהשרץ לפי  (ויקרא טהורות,

לג): ודרשו :יא , תוכו", אל מהם יפול  אשר חרש כלי ekez,"וכל  l`
בחיצונית השרץ ואם תוכו ; תוך אל  טהורות,(dpezgza),ולא הפנימיות

והמשקים  והאוכלים חרס, כלי  מאוויר טומאה מקבלים כלים שאין
ונאמר תוכן, בתוך  שהם לפי טהורים, בתוכו (שם):שבתוכן  אשר  "כל

ודרשו : תוכו.ekezaיטמא", בתוך  –eéäולא נקובות האילפסים – È
ä÷Lî ñðBëa, שנינו וכבר בהם, להיכנס למשקה שאפשר  נקבים – ÀÅÇÀÆ

לחומרה, אותם מטילים למשקים ובין  לאוכלים בין  העשויים שכלים
זה  לענין  כלים חשובים הם עדיין אמנם משקה, בכונס ניקבו שאם

בלבד, לאוכלים העשויים הכלים כדין טומאה, מקבלים שבעצמם
זית במוציא הוא להיטהר  zifששיעורם z`vl leki ekxcy awpa)

,(ilkdn שבתוכם מה על  להציל  כדי  כלים עוד חשובים אינם אולם
ששיעורם  בלבד , למשקים העשויים הכלים כדין  תוכם", "תוך משום

ולמשקים, לאוכלים מיוחדות שהאילפסים וכיון משקה, בכונס הוא
ולפיכך : שבתוכן , מה על מצילות אינן  משקה שבכונס דינן, הרי

äðBéìòa õøMä,בפנימית –úBàîè ïlk,טמאה הפנימית – ÇÆÆÈÆÀÈËÈÀÅ
בה  והולכים בלבד , משקה בכונס אלא זית במוציא ניקבה לא שהרי 

והחיצוניות  כלי , מתורת טומאה קבלת לענין  בטלה שאינה לחומרה,
ששוב  לחומרה, בה הולכים משקה בכונס וניקבה שהואיל טמאות,

תוכן , תוך משום החיצוניות את יטמא שלא השרץ בפני  חוצצת אינה
מהחיצוניות. אחת כל  של  באווירה מונח כאילו  השרץ את רואים אלא

äðBzçza,החיצונית באילפס השרץ היה –äàîè àéä כמו – ÇÇÀÈÄÀÅÈ
כלי , חשובה שעדיין  לעיל, הטעם úBøBäèשבארנו ïlëå– ÀËÈÀ

הן  ואם באווירן; הטומאה שאין  לפי טהורות הפנימיות והאילפסים
ואם  חרס; כלי  מאוויר  טומאה מקבלים כלים אין  הרי  כלים חשובות

האוכלים  ברם, כלל . טומאה מקבלות אינן  הרי  כלים, חשובות אינן
ואומרים, לחומרה שהולכים טמאים, הפנימיות שבתוך  והמשקים

והמשקים  האוכלים על מצילות ואינן  כלים חשובות אינן  שהפנימיות
ומטמאים  חוזרים אינם שנטמאו המשקים אמנם תוכן ". "תוך משום

שלגבי בתוכן , שהמשקים האילפסים onvrאותן z`neh אומרים

שבתוכן  המשקים על הן  מצילות הרי הם, כלים אם נפשך ": "ממה
אינם  הרי כלים, אינם ואם טמאים, שאינם ונמצא תוכן", "תוך  משום

בכלל טומאה רבא ").מקבלים äðBzçzäå("אליהו äðBéìòa õøMäÇÆÆÈÆÀÈÀÇÇÀÈ
úôãBò, זו בתוך זו שלמות באילפסים ללמד כאן  חוזרת משנתנו  – ÆÆ

האחרות, משפות גבוהה החיצונה שפת אלא שוות, שפתותיהן ואין
בפנימית, נמצא בתוכה,àéäוהשרץ שהשרץ הפנימית –äðBzçzäå ÄÀÇÇÀÈ

והחיצונית, –äàîè כאילו זה הרי  עודפת, והחיצונית שהואיל – ÀÅÈ
על אף טהורות, האמצעיות אבל  החיצונית. באוויר גם השרץ מונח

חרס. כלי מאוויר מיטמאים כלים שאין החיצונית, באוויר שהן פי 
úôãBò äðBzçzäå äðBéìòa, לכן קודם ששנינו בענין  כלומר – ÈÆÀÈÀÇÇÀÈÆÆ

בלבד והתחתונה העליונה עודפת", והתחתונה בעליונה "השרץ שאם
טהורות, האמצעיות אבל  çôBèטמאות, ä÷Lî da LiL ìk– ÈÆÆÈÇÀÆÅÇ

בו , הנוגעת היד את ללחלח כדי משקה בה שיש אמצעית אילפס כל
äàîè ומטמא וחוזר  החיצונה האילפס מאוויר נטמא שהמשקה לפי  – ÀÅÈ

טמאים  משקים על גזרו חכמים שכן בתוכה, שהמשקה האילפס את
אב  שהם וזבה, זב של  משקים משום גזירה כלים, מטמאים שיהיו 

אחדים. במקומות בארנו שכבר כמו הטומאה,
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של זה לשון המשנה נקטה ולמה והגר "א. הרא"ש לפי  הסיפא את בארנו 
שמשנתנו הגר "א, כותב כך על  עודפת"? והתחתונה "בעליונה הפיסקה על  חזרה
בה  שיש שכל  הוא, הדין בסיפא ששנינו זה בכגון שדווקא להשמיע, באה
טומאה, ומקבלות שלמות האילפסים וכל  שהואיל טמאה, טופח משקה
והמשקים  התחתונה באוויר  מונח השרץ כאילו זה והרי  עודפת, והתחתונה
מאוויר המשקים נטמאים לפיכך  התחתונה, באוויר  מונחים הם אף שבאילפסים
ברישא, ששנינו  בכגון אבל  הכלים. את ומטמאים וחוזרים התחתונה
יש  אפילו בתחתונה, ושרץ שוות ושפתותיהן  משקה בכונס ניקבו  שהאילפסים

זה. בענין במשנה בארנו  שכבר  כמו  טהורות, כולן טופח, משקה בהן

בסיפא: גורסים ztcer,ויש dpezgzde dpeilrd מברטנורא הרב של מפירושו  ואף
ופירוש  גירסתו ; היתה כך שאמנם סוברים ויש אחרת, גירסה לו  שהיתה נראה
על עודפות שתיהן  והחיצונית), (הפנימית והתחתונה העליונה שאם הדברים,

בא  לא טומאה שאין  ונמצא בעליונה, והשרץ בתחתונה,האמצעית, ולא מצעית
הוא  הרי  באמצעית, טופח משקה שיש כל  העליונה, באוויר  מהן אחת שאין
האמצעית  האילפס את ומטמא המשקה וחוזר  הפנימית, האילפס מן  במגע נטמא
זו, גירסה לפי מפרשים ויש אחרונה"). ("משנה לחיצונית האמצעית וכן 
בה  שיש כל  עודפת, שהתחתונה בין  עודפת שהעליונה בין  היא: שהכוונה

טמאה טופח dwynמשקה qpeka eidy oebka s` ezrcly ,"aeh mei zetqez" oiir)
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כלים, מסכת של  קמא" "בבא בשם בתוספתא הנקראים הראשונים, הפרקים בעשרת
מתכות. כלי דיני  נישנים יד פרק סוף ועד  מכאן  חרס. כלי  דיני  נישנו 

ïéàîè ïäéìa÷îe ïäéèeLt ,úBëzî éìk:שנינו א) (ב, לעיל  – ÀÅÇÀÀÅÆÀÇÀÅÆÀÅÄ
odilawne mixedh odiheyt ,zikekf ilke mvr ilke xer ilke ur ilk"

,"mi`nh הכלים מכל מתכות כלי  של דינם ששונה ללמד , משנתנו  ובאה
אותם  שכל הוא, והטעם טומאה; מקבלים פשוטיהם שאפילו הללו,

לשק בכתוב הוקשו  שם שנימנו  לב ),הכלים יא, שבארנו (ויקרא כמו 
מפרש והרמב"ם הוקשו . לא מתכות כלי  אבל  למסכתנו, בפתיחה

מתכות כלי  בטומאת שכתוב לפי  כג):הטעם, לא , דבר(במדבר "כל
מקבלים. בין פשוטים בין  ומשמע באש ", תעבירו  באש  יבוא אשר

eøaLð,הכלים –eøäè בפרקים) ולהלן  טומאתם; מידי יצאו  – ÄÀÀÈÈ
פי על  שאף מעירים, יש  להיטהר . שבירתם שיעור  יבואר  יג-יד )

מכל מתכות, כלי  מפשוטי גרועים אינם מתכת כלי  שברי  שלכאורה
ונעשו  הואיל  מתכת, כלי שפשוטי  לפי  טומאה, לענין דינם שונה מקום

שנשבר כלי אבל  כלים, נקראים הם הרי  פשוטים, כלים לשם מתחילתם
כלי מתורת בטל הריהו  כבתחילה, אחרונה ").ואינו  äNòå("משנה øæçÈÇÀÈÈ

íéìk ïäîואחר מטומאתם, וטהרו  ונשברו , שנטמאו מתכת כלי – ÅÆÅÄ
השברים, מן  חדשים כלים ועשה חזר  äðLéäכך ïúàîèì eøæçÈÀÀËÀÈÈÇÀÈÈ

מטהרתם  כלים של  שבירתם הבריות: יאמרו שמא חכמים, מגזירת –

שהרי שמש , הערב טעונה אינה שבירתם מה מטהרתם, וטבילתם
חדשים, ועשאם וחזר ונשברו  שנטמאו  יום באותו בהם משתמשים

וקדשים  תרומה לעשות ויבואו  שמש, הערב טעונה אינה טבילתם אף
שמשם העריב שלא "תוספות בכלים ועיין  ברטנורא ; ב; טז , שבת  (גמרא 

טוב"). בגמראיום מובא שטח.(שם ),כן  בן שמעון  של תקנתו  שזוהי
äàîè ìëì àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,חוזרים הם – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÀÈËÀÈ

Lôpä úàîèì àlà נטמאו שאם חוזרים, בלבד  המת לטומאת – ÆÈÀËÀÇÇÆÆ
הישנה. לטומאתן  חזרו  כלים, מהן  ועשה וחזר ונשברו, המת בטומאת
אינם  כלים, מהם ועשה וחזר  ונשברו  אחרת בטומאה נטמאו אם אבל 

מבואר גמליאל בן  שמעון רבן של  טעמו  הישנה. לטומאתם חוזרים
שחששו  משום אלא אינה גזירה אותה כל  שלדעתו  ובמפרשים, בגמרא

חטאת מי תורת תשתכח שמא dnec`d)חכמים dxtd xt` in) מן
ימים  שבעת הכלים בעל ימתין לא מתכות, כלי  ייטמאו שאם הכלים,

אותם  ויעשה ויחזור מיד ישברם אלא עליהם, החטאת מי להזאת
הזאה  שצריכים בלבד מת לטומאת אלא גזרו  לא הלכך חדשים;

ובשביעי. l`ilnbבשלישי oa oerny oaxk dkld oi`e, במפרשים (עיין

שטף ). כלי  בשאר ולא בלבד  מתכות  בכלי גזירה  אותה גזרו מה משום
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באה  טומאה, מקבלים פשוטיהם אף מתכות שכלי הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
להם  יש  כן אם אלא טומאה מקבלים מתכות כלי פשוטי שאין להשמיע, משנתנו

אחר כלי שם על נקראים ואינם עצמם בפני `dpexg").שם dpyn" ;m"anx)

Bîöò éðôa íL Bì LiL úBëzî éìk ìkומיוחד ידוע שהוא – ÈÀÄÇÀÆÆÅÄÀÅÇÀ
לואי , שם לו ואין בית àîèבשמו, לו יש  בין טומאה, מקבל  – ÈÅ

לו אין בין  ברטנורא),קיבול úìcä(רמב"ם; ïî õeç,מתכת של  – ÄÇÆÆ
øâpä ïîe,הדלת לנעילת יתד  או  בריח מין –ìeòðnä ïîe– ÄÇÆÆÄÇÇÀ

הדלת, øéväשבתוך  úçzL äúBtäå,ברזל של קטנה כוס כמין  – ÀÇÈÆÇÇÇÄ
הדלת  בצד קבועים הצירים היו לא בימיהם (שכן הדלת ציר נתון  שבה
ולמטה, למעלה הדלת שפת מאמצע בולטים היו  אלא אצלנו, כמו 

בחור – שלמטה והציר  שבמשקוף, בחור  תחוב היה שלמעלה והציר 
היו  לפיכך למטה, הוא הדלת כובד  וכל  הואיל  אולם שבאסקופה,

שבאסקופה, בחור  אותה ומכניסים ברזל  של קטנה כוס מין עושים
הציר סיבוב ידי  על  החור יעמיק ולא התחתון הציר  בתוכו  שיסוב כדי 

– תדיר . ישראל"בו  א"תפארת  מלכים בספר זה שם ונזכר  נ):); (ז ,

,"zezlcl zezetde"øéväå,הדלת מסתובבת שעליו –äøBwäå– ÀÇÄÀÇÈ
הדלת שמעל  מתכת י);של  א , קטן מועד גורסים:(עיין xewde`ויש

לקרוא  כדי הדלת, על בו שמקישים הקורנס שהוא ומפרשים, (באל"ף),

izdw - zex`ean zeipyn
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CBúa LãçïLiä,ïLiä ét ìò äãéøñe;çôè çúBt äãéøqì Lãç ïéa ïéà íà–LãçaL ìkøBäè. ¨¨§©¨¨§¦¨©¦©¨¨¦¥¥¨¨©§¦¨¥©¤©¨¤¤¨¨¨
ÁúBåL ïäéúBúôNå Bæ CBúa Bæ ïéñôì,äðBéìòa õøMääðBzçza Bà–äàîè àéä,úBøBäè ïlëå.ñðBëa eéä §¨¦§§¦§¥¤¨©¤¤¨¤§¨©©§¨¦§¥¨§ª¨§¨§¥

ä÷Lî,äðBéìòa õøMä–úBàîè ïlk;äðBzçza–äàîè àéä,ïlëåúBøBäè.äðBzçzäå äðBéìòa õøMä ©§¤©¤¤¨¤§¨ª¨§¥©©§¨¦§¥¨§ª¨§©¤¤¨¤§¨§©©§¨
úôãBò–äàîè äðBzçzäå àéä;úôãBò äðBzçzäå äðBéìòa–çôBè ä÷Lî da LiL ìk,äàîè. ¤¤¦§©©§¨§¥¨¨¤§¨§©©§¨¤¤¨¤¤¨©§¤¥©§¥¨

.oyid it:ìéúô ãéîö ïàë ïéàå ,èéèá úçøåîî äðéàå.zltep `cixqe oyid lhip:ùãçä éô ìò úëîñð äðéàù.`nh lkdáåùç àãéøñä åéìòù ïùéäù
ìëã ,åéìò úëîñð àãéøñä äúéä íà ìäåà íåùî äàîåèä éðôá õöåç äéä éìë åðéàù ùãçäå .ìéúô ãéîö ïàë ïéà éøäå ,ìéúô ãéîöá àìà ìéöî åðéàå éìë

ãéøñä ïéàù ïîæá ìáà .ìéúô ãéîöì êéøö åðéà ìäà íåùî ìéöîä:àîè ìëä êëìä ,ìäåà ïàë ïéà åéìò úëîñð à.gth gzet `cixql ycg oia oi` m`
äàîåèä éðôá õöåçå ìäåà ùãçä äùòðå ,ùãçä éôá àåä åìéàë ïùéä ìòù éåñéëä áùçð ,ùãçä øåðúä ìù äôì ïùéä ìòù éåñéëä ïéá çôè äáåâ ïéà íà

:øåäè åëåúáù äî ìëå
g.oiqtl.ïéñôìà åîëìæøá ìù úåìåãâ úåáçî:ïäá ïéìùáîù.zeey odizeztye:äúøáçî ääåáâ ïäî úçà úôù ïéàù.dpeilraúéîéðôä àéä

:äéúçú äðåöéçäù.d`nh `idøîà àðîçøã ,ïéøåäè äðåúçúáù ïéìëåà ,äðåéìòá õøùä íà(à"é àø÷éå)õøùäå ,åëåú êåú ìà àìå ,åëåú ìà ìåôé øùà ìë
øîà àðîçøã ,äðåéìòáù íéìëåàä åàîèð àì ,äðåúçúá õøùä íàå .àåä äðåúçúã åëåú êåú äðåéìòáù(íù):åëåú êåúáù àìå ,àîèé åëåúá øùà ìë

.dwyn qpeka eid:ä÷ùî ñðåëá åøîåçì åúåà ïéìéèîå ,ïéìëåàìå íé÷ùîì ïééåùò ïéñôìàã ,ïúøäè éãë åðééäã ä÷ùî ñðåëá íéáå÷ð øîåìë.dpeilra uxyd
:úéîéðôä åðééäã.ze`nh olek:ä÷ùî ñðåëá úåáå÷ðã ïåéë ,úçà ìëá àåä åìéàë õøùä úà ïéàåøã.dpezgza:äðåöéçä àéäã.zexedh oleke d`nh `id

íåùî ,àîòè åðééäå .éðéîù ÷øôá ìéòì çëåîãë á÷ðä çøéî àìã ïåéë ,åàîèð ,úéîéðôá íé÷ùîå íéìëåà åéä íà åäéîå .åéìåù êøã úñðëð äàîåè ïéàã
:ñøç éìë øéåàî ïéàîèéî íéìëå íãà ïéàå ñøç éìë øéåàî ïéàîèéî ïé÷ùîå íéìëåàå ,äðåöéç ìù øéåàë áùçð åúøäè éãëá á÷éðã.dpeilra uxydúùäà

:úåîéìù ïéñôìá éøééî.d`nh dpezgzde `id:ñøç éìë øéåàá àîèéî éìë ïéàã ,äøåäè úéòöîà ìáà .úôãåòã ïåéë éîã äëåúá çðåîëãea yiy lk
.`nh gteh dwynäøéæâ ,éìë àîèéù ä÷ùî ìò åøæâ ïðáøã .íéìëä úà àîéèå ä÷ùîä øæçå ,ñøç éìë øéåàî éòöîàä éìëä êåúáù çôåè ä÷ùî àîèð

:òöîàá çôåè ä÷ùî ùéå úôãåò äðåúçúäå äðåéìòá õøùäùë àùéøá çôåè ä÷ùî ìù äæ ùåãéç ïðéòåîùàì éöî äåäã ïéãä àåäå .äáæå áæ ä÷ùî íåùî

`xephxa yexit

אוהל. משום הישן, התנור על  ïLiäאף CBúa Lãçתנור היה – ÈÈÀÇÈÈ
המת, באוהל  העומד  הישן , התנור  בתוך ïLiäחדש ét ìò äãéøñeÀÄÈÇÄÇÈÈ

החדש לתוך הסרידה תפול  לא זה, תנור יינטל  ואם החיצון , התנור –
הישן, של מפיו  צר פיו שכן פיו, על  Lãçאלא ïéa ïéà íàÄÅÅÈÈ

çôè çúBt äãéøqìהתנור שעל  הסרידה בין טפח גובה שאין – ÇÀÄÈÅÇÆÇ
החדש, התנור לשפת øBäèהישן  LãçaL ìk את שרואים – ÈÆÆÈÈÈ

כל על מציל החדש  ולפיכך החדש , פי על מונחת היא כאילו הסרידה
מאחר טמא, שבחוץ הישן  התנור ברם, אוהל. משום שבתוכו מה

פתיל. צמיד  מוקף שאינו 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ïéñôì,חרס של  מחבתות היינו אילפסים, –Bæ CBúa Bæויש – ÀÈÄÀ
ומשקים, אוכלים שם להניח לחברתה אילפס בין ïäéúBúôNåÀÄÀÅÆריווח

úBåL:מחברתה גבוהה אחת שפה שאין –äðBéìòa õøMä– ÈÇÆÆÈÆÀÈ
בפנימית, äðBzçzaהיינו Bà,בחיצונית –äàîè àéä שהשרץ זו  – ÇÇÀÈÄÀÅÈ
טמאה, úBøBäèבתוכה ïlëå וכן טהורות; האילפסים שאר וכל – ÀËÈÀ

בפנימית השרץ שאם טהור , שבתוכן מה החיצוניות (dpeilra),כל

ונאמר  תוכן , בתוך אלא ב"תוכן " אינו שהשרץ לפי  (ויקרא טהורות,

לג): ודרשו :יא , תוכו", אל מהם יפול  אשר חרש כלי ekez,"וכל  l`
בחיצונית השרץ ואם תוכו ; תוך אל  טהורות,(dpezgza),ולא הפנימיות

והמשקים  והאוכלים חרס, כלי  מאוויר טומאה מקבלים כלים שאין
ונאמר תוכן, בתוך  שהם לפי טהורים, בתוכו (שם):שבתוכן  אשר  "כל

ודרשו : תוכו.ekezaיטמא", בתוך  –eéäולא נקובות האילפסים – È
ä÷Lî ñðBëa, שנינו וכבר בהם, להיכנס למשקה שאפשר  נקבים – ÀÅÇÀÆ

לחומרה, אותם מטילים למשקים ובין  לאוכלים בין  העשויים שכלים
זה  לענין  כלים חשובים הם עדיין אמנם משקה, בכונס ניקבו שאם

בלבד, לאוכלים העשויים הכלים כדין טומאה, מקבלים שבעצמם
זית במוציא הוא להיטהר  zifששיעורם z`vl leki ekxcy awpa)

,(ilkdn שבתוכם מה על  להציל  כדי  כלים עוד חשובים אינם אולם
ששיעורם  בלבד , למשקים העשויים הכלים כדין  תוכם", "תוך משום

ולמשקים, לאוכלים מיוחדות שהאילפסים וכיון משקה, בכונס הוא
ולפיכך : שבתוכן , מה על מצילות אינן  משקה שבכונס דינן, הרי

äðBéìòa õøMä,בפנימית –úBàîè ïlk,טמאה הפנימית – ÇÆÆÈÆÀÈËÈÀÅ
בה  והולכים בלבד , משקה בכונס אלא זית במוציא ניקבה לא שהרי 

והחיצוניות  כלי , מתורת טומאה קבלת לענין  בטלה שאינה לחומרה,
ששוב  לחומרה, בה הולכים משקה בכונס וניקבה שהואיל טמאות,

תוכן , תוך משום החיצוניות את יטמא שלא השרץ בפני  חוצצת אינה
מהחיצוניות. אחת כל  של  באווירה מונח כאילו  השרץ את רואים אלא

äðBzçza,החיצונית באילפס השרץ היה –äàîè àéä כמו – ÇÇÀÈÄÀÅÈ
כלי , חשובה שעדיין  לעיל, הטעם úBøBäèשבארנו ïlëå– ÀËÈÀ

הן  ואם באווירן; הטומאה שאין  לפי טהורות הפנימיות והאילפסים
ואם  חרס; כלי  מאוויר  טומאה מקבלים כלים אין  הרי  כלים חשובות

האוכלים  ברם, כלל . טומאה מקבלות אינן  הרי  כלים, חשובות אינן
ואומרים, לחומרה שהולכים טמאים, הפנימיות שבתוך  והמשקים

והמשקים  האוכלים על מצילות ואינן  כלים חשובות אינן  שהפנימיות
ומטמאים  חוזרים אינם שנטמאו המשקים אמנם תוכן ". "תוך משום

שלגבי בתוכן , שהמשקים האילפסים onvrאותן z`neh אומרים

שבתוכן  המשקים על הן  מצילות הרי הם, כלים אם נפשך ": "ממה
אינם  הרי כלים, אינם ואם טמאים, שאינם ונמצא תוכן", "תוך  משום

בכלל טומאה רבא ").מקבלים äðBzçzäå("אליהו äðBéìòa õøMäÇÆÆÈÆÀÈÀÇÇÀÈ
úôãBò, זו בתוך זו שלמות באילפסים ללמד כאן  חוזרת משנתנו  – ÆÆ

האחרות, משפות גבוהה החיצונה שפת אלא שוות, שפתותיהן ואין
בפנימית, נמצא בתוכה,àéäוהשרץ שהשרץ הפנימית –äðBzçzäå ÄÀÇÇÀÈ

והחיצונית, –äàîè כאילו זה הרי  עודפת, והחיצונית שהואיל – ÀÅÈ
על אף טהורות, האמצעיות אבל  החיצונית. באוויר גם השרץ מונח

חרס. כלי מאוויר מיטמאים כלים שאין החיצונית, באוויר שהן פי 
úôãBò äðBzçzäå äðBéìòa, לכן קודם ששנינו בענין  כלומר – ÈÆÀÈÀÇÇÀÈÆÆ

בלבד והתחתונה העליונה עודפת", והתחתונה בעליונה "השרץ שאם
טהורות, האמצעיות אבל  çôBèטמאות, ä÷Lî da LiL ìk– ÈÆÆÈÇÀÆÅÇ

בו , הנוגעת היד את ללחלח כדי משקה בה שיש אמצעית אילפס כל
äàîè ומטמא וחוזר  החיצונה האילפס מאוויר נטמא שהמשקה לפי  – ÀÅÈ

טמאים  משקים על גזרו חכמים שכן בתוכה, שהמשקה האילפס את
אב  שהם וזבה, זב של  משקים משום גזירה כלים, מטמאים שיהיו 

אחדים. במקומות בארנו שכבר כמו הטומאה,

izdw - zex`ean zeipyn
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¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡úBëzî éìk–ïéàîè ïäéìa÷îe ïäéèeLt.eøaLð–eøäè.íéìk ïäî äNòå øæç–äðLéä ïúàîèì eøæç. §¥©§§¥¤§©§¥¤§¥¦¦§§¨¨¨©§¨¨¥¤¥¦¨§§ª§¨¨©§¨¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äàîè ìëì àG,Lôpä úàîèì àlà. ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨ª§¨¤¨§ª§©©¤¤
·Bîöò éðôa íL Bì LiL úBëzî éìk ìk–àîè,úìcä ïî õeç,øâpä ïîe,ìeòðnä ïîe,øévä úçzL äúBtäå, ¨§¦©§¤¤¥¦§¥©§¨¥¦©¤¤¦©¤¤¦©©§§©¨¤©©©¦

øéväå,äøBwäå,øBpväå;ò÷øwì eNòpL. §©¦§©¨§©¦¤©£©©§©

`i`.mi`nh odiheyt zekzn ilk:÷ùì ù÷úéà àìã.dpyid oz`nehl exfgåøæçéù ,íéùãç íéìë ïäî äùòå ïëéúäù úåëúî éìë ìò åøæâ íéîëç
íåéä åúåàá ïäá ïéùîúùî éøäù ,ùîù áøòä äðåòè äðéà ïúøéáù äî .ïúøäèî ïúìéáèå ïúøäèî íéìë ìù ïúøéáù åøîàé àîù äøéæâ .äðùéä ïúàîåèì

:ïùîù áéøòä àìù íéìëá íéùã÷å äîåøú ãáòéîì àéúàå ,ùîù áøòä äðåòè äðéà ïúìéáè óà ,íéùãç ïàùòå øæçå ïøáùå åàîèðùd`neh lkl `l
.ytp z`nehl `l`ïî úàèç éî úøåú çëúùú àîù äøéæâ àìà äðéà äðùé ïúàîåèì åøæçéù úåëúî éìë ìò åøæâã àîòèã øáñ ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø

éùéìù úàæä íéëéøöù ãáìá úî úàîåèì àìà åøæâ àì êëìéä ,íéùãç ïúåà äùåòå øæåçå ãéî ïøáåù àìà íéîé úòáù ïéúîî íãà êì ïéàù ,íéìëä
:â"áùøë äëìä ïéàå .éòéáùå

a.envr ipta my el yiy:åîùá ãçåéîå øëéðå òåãé àåäù.`nh÷ úéá åì ùé ïéá:ìåá÷ úéá åì ïéà ïéá ìåá.xbpdãçà åùàø õòåðù ìæøá ìù ãúé
:äö÷ä ìà äö÷ä ïî úìãä çéøáîå øâåñù ãåîò ïéîë ,éîð éà .úìãä éøåçà éðùä åùàøå ò÷ø÷á.lerpn.ìåòðî àø÷ð úìãä åá íéøâåñå íéìòåðù øáã ìë

íéøéùä øéùá àø÷îá åúîâåãå('ä 'ä):ìåòðîä úåôë ìò.dzetçúôäì çåð àäéù éãë åéìò ááåñ úìãä øéöå ,õøàá íéòáå÷ ìæøá ìù ïè÷ ñåë ïéîë

`xephxa yexit

של זה לשון המשנה נקטה ולמה והגר "א. הרא"ש לפי  הסיפא את בארנו 
שמשנתנו הגר "א, כותב כך על  עודפת"? והתחתונה "בעליונה הפיסקה על  חזרה
בה  שיש שכל  הוא, הדין בסיפא ששנינו זה בכגון שדווקא להשמיע, באה
טומאה, ומקבלות שלמות האילפסים וכל  שהואיל טמאה, טופח משקה
והמשקים  התחתונה באוויר  מונח השרץ כאילו זה והרי  עודפת, והתחתונה
מאוויר המשקים נטמאים לפיכך  התחתונה, באוויר  מונחים הם אף שבאילפסים
ברישא, ששנינו  בכגון אבל  הכלים. את ומטמאים וחוזרים התחתונה
יש  אפילו בתחתונה, ושרץ שוות ושפתותיהן  משקה בכונס ניקבו  שהאילפסים

זה. בענין במשנה בארנו  שכבר  כמו  טהורות, כולן טופח, משקה בהן

בסיפא: גורסים ztcer,ויש dpezgzde dpeilrd מברטנורא הרב של מפירושו  ואף
ופירוש  גירסתו ; היתה כך שאמנם סוברים ויש אחרת, גירסה לו  שהיתה נראה
על עודפות שתיהן  והחיצונית), (הפנימית והתחתונה העליונה שאם הדברים,

בא  לא טומאה שאין  ונמצא בעליונה, והשרץ בתחתונה,האמצעית, ולא מצעית
הוא  הרי  באמצעית, טופח משקה שיש כל  העליונה, באוויר  מהן אחת שאין
האמצעית  האילפס את ומטמא המשקה וחוזר  הפנימית, האילפס מן  במגע נטמא
זו, גירסה לפי מפרשים ויש אחרונה"). ("משנה לחיצונית האמצעית וכן 
בה  שיש כל  עודפת, שהתחתונה בין  עודפת שהעליונה בין  היא: שהכוונה

טמאה טופח dwynמשקה qpeka eidy oebka s` ezrcly ,"aeh mei zetqez" oiir)
.(`"xbd zhiyl dpyna epx`ay enk `ly ,jk oicd dpezgza uxyde
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כלים, מסכת של  קמא" "בבא בשם בתוספתא הנקראים הראשונים, הפרקים בעשרת
מתכות. כלי דיני  נישנים יד פרק סוף ועד  מכאן  חרס. כלי  דיני  נישנו 

ïéàîè ïäéìa÷îe ïäéèeLt ,úBëzî éìk:שנינו א) (ב, לעיל  – ÀÅÇÀÀÅÆÀÇÀÅÆÀÅÄ
odilawne mixedh odiheyt ,zikekf ilke mvr ilke xer ilke ur ilk"

,"mi`nh הכלים מכל מתכות כלי  של דינם ששונה ללמד , משנתנו  ובאה
אותם  שכל הוא, והטעם טומאה; מקבלים פשוטיהם שאפילו הללו,

לשק בכתוב הוקשו  שם שנימנו  לב ),הכלים יא, שבארנו (ויקרא כמו 
מפרש והרמב"ם הוקשו . לא מתכות כלי  אבל  למסכתנו, בפתיחה

מתכות כלי  בטומאת שכתוב לפי  כג):הטעם, לא , דבר(במדבר "כל
מקבלים. בין פשוטים בין  ומשמע באש ", תעבירו  באש  יבוא אשר

eøaLð,הכלים –eøäè בפרקים) ולהלן  טומאתם; מידי יצאו  – ÄÀÀÈÈ
פי על  שאף מעירים, יש  להיטהר . שבירתם שיעור  יבואר  יג-יד )

מכל מתכות, כלי  מפשוטי גרועים אינם מתכת כלי  שברי  שלכאורה
ונעשו  הואיל  מתכת, כלי שפשוטי  לפי  טומאה, לענין דינם שונה מקום

שנשבר כלי אבל  כלים, נקראים הם הרי  פשוטים, כלים לשם מתחילתם
כלי מתורת בטל הריהו  כבתחילה, אחרונה ").ואינו  äNòå("משנה øæçÈÇÀÈÈ

íéìk ïäîואחר מטומאתם, וטהרו  ונשברו , שנטמאו מתכת כלי – ÅÆÅÄ
השברים, מן  חדשים כלים ועשה חזר  äðLéäכך ïúàîèì eøæçÈÀÀËÀÈÈÇÀÈÈ

מטהרתם  כלים של  שבירתם הבריות: יאמרו שמא חכמים, מגזירת –

שהרי שמש , הערב טעונה אינה שבירתם מה מטהרתם, וטבילתם
חדשים, ועשאם וחזר ונשברו  שנטמאו  יום באותו בהם משתמשים

וקדשים  תרומה לעשות ויבואו  שמש, הערב טעונה אינה טבילתם אף
שמשם העריב שלא "תוספות בכלים ועיין  ברטנורא ; ב; טז , שבת  (גמרא 

טוב"). בגמראיום מובא שטח.(שם ),כן  בן שמעון  של תקנתו  שזוהי
äàîè ìëì àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,חוזרים הם – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÀÈËÀÈ

Lôpä úàîèì àlà נטמאו שאם חוזרים, בלבד  המת לטומאת – ÆÈÀËÀÇÇÆÆ
הישנה. לטומאתן  חזרו  כלים, מהן  ועשה וחזר ונשברו, המת בטומאת
אינם  כלים, מהם ועשה וחזר  ונשברו  אחרת בטומאה נטמאו אם אבל 

מבואר גמליאל בן  שמעון רבן של  טעמו  הישנה. לטומאתם חוזרים
שחששו  משום אלא אינה גזירה אותה כל  שלדעתו  ובמפרשים, בגמרא

חטאת מי תורת תשתכח שמא dnec`d)חכמים dxtd xt` in) מן
ימים  שבעת הכלים בעל ימתין לא מתכות, כלי  ייטמאו שאם הכלים,

אותם  ויעשה ויחזור מיד ישברם אלא עליהם, החטאת מי להזאת
הזאה  שצריכים בלבד מת לטומאת אלא גזרו  לא הלכך חדשים;

ובשביעי. l`ilnbבשלישי oa oerny oaxk dkld oi`e, במפרשים (עיין

שטף ). כלי  בשאר ולא בלבד  מתכות  בכלי גזירה  אותה גזרו מה משום
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באה  טומאה, מקבלים פשוטיהם אף מתכות שכלי הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
להם  יש  כן אם אלא טומאה מקבלים מתכות כלי פשוטי שאין להשמיע, משנתנו

אחר כלי שם על נקראים ואינם עצמם בפני `dpexg").שם dpyn" ;m"anx)

Bîöò éðôa íL Bì LiL úBëzî éìk ìkומיוחד ידוע שהוא – ÈÀÄÇÀÆÆÅÄÀÅÇÀ
לואי , שם לו ואין בית àîèבשמו, לו יש  בין טומאה, מקבל  – ÈÅ

לו אין בין  ברטנורא),קיבול úìcä(רמב"ם; ïî õeç,מתכת של  – ÄÇÆÆ
øâpä ïîe,הדלת לנעילת יתד  או  בריח מין –ìeòðnä ïîe– ÄÇÆÆÄÇÇÀ

הדלת, øéväשבתוך  úçzL äúBtäå,ברזל של קטנה כוס כמין  – ÀÇÈÆÇÇÇÄ
הדלת  בצד קבועים הצירים היו לא בימיהם (שכן הדלת ציר נתון  שבה
ולמטה, למעלה הדלת שפת מאמצע בולטים היו  אלא אצלנו, כמו 

בחור – שלמטה והציר  שבמשקוף, בחור  תחוב היה שלמעלה והציר 
היו  לפיכך למטה, הוא הדלת כובד  וכל  הואיל  אולם שבאסקופה,

שבאסקופה, בחור  אותה ומכניסים ברזל  של קטנה כוס מין עושים
הציר סיבוב ידי  על  החור יעמיק ולא התחתון הציר  בתוכו  שיסוב כדי 

– תדיר . ישראל"בו  א"תפארת  מלכים בספר זה שם ונזכר  נ):); (ז ,

,"zezlcl zezetde"øéväå,הדלת מסתובבת שעליו –äøBwäå– ÀÇÄÀÇÈ
הדלת שמעל  מתכת י);של  א , קטן מועד גורסים:(עיין xewde`ויש

לקרוא  כדי הדלת, על בו שמקישים הקורנס שהוא ומפרשים, (באל"ף),

izdw - zex`ean zeipyn
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‚úLòä ïî íéìk äNBòä,äøøçä ïîe,ìbìb ìL ááBqä ïîe,ïéqhä ïîe,ïééetvä ïîe,íéìë épkî,íéìë éðâàîe, ¨¤¥¦¦¨¤¤¦©£¨¨¦©¥¤©§©¦©©¦¦©¦¦¦©¥¥¦¥¨§¥¥¦
íéìë éðæàî,úìçMä ïî,úãøbä ïîe–ïéøBäè.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úööwä ïî óà.íéìë éøáMî,ïî ¥¨§¥¥¦¦©§Ÿ¤¦©§Ÿ¤§¦©¦¨¨¤¦¥©¦©§Ÿ¤¦¦§¥¥¦¦

íéèeøbä,íéìkî eNòpL òeãiL úBøîñnä ïîe–ïéàîè.úBøîñnä ïî–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî. ©§¦¦©©§§¤¨©¤©£¦¥¦§¥¦¦©©§§¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦
„øBäè ìæøa íò BììaL àîè ìæøa,àîhä ïî áø íà–àîè,øBähä ïî áø íàå–øBäè,äöçîì äöçî– ©§¤¨¥¤§¨¦©§¤¨¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨¨¤¡¨§¤¡¨

àîè.íéììbä ïîe àîlçä ïî ïëå.àøèñì÷–äàîè,ätöîe–äøBäè.ïétä,äðøetäå–ïéàîè.àøèñìwäå ¨¥§¥¦©©¨¨¦©§¨¦§ª§§¨§¥¨§ª¨§¨©¦§©§¨§¥¦§©§ª§§¨

àø÷îá åúîâåãå .øâñäìå('ð 'æ à íéëìî):úéîéðôä úéáä úåúìãì úåúåôäå.xepvde:æ"òìá é"ìàð÷.rwxwl eyrpyò÷ø÷ì øáåçîä ìëå .ò÷ø÷á ùîúùäì
:äàîåè ìá÷î åðéàå ò÷ø÷ë àåä éøä

b.zyrd:áöçîä ïî åúåà íéàéöåîùë ìæøá ìù äëéúç.dxxg:äâåò ïéîë ìåâéò åðîî íéùåò ìæøáä íéëéúîù øçàì.lblb ly aaeqìù äìâòä ìâìâ
:íéòìñáå íéùøèá øáùé àìù ìæøá ìù ñè åáéáñ íéùåò ,õò.oiqháäæä éçô úà åò÷øéå(è"ì úåîù):àáäãã éñè úé åãéãøå ïðéîâøúî ,.milk ipkéñéñá

:äéñéñá úéå ïðéîâøúîã ,åðë úàå ïåùì .íéìë.milk ipbed:íéìëä úôù úåáéáñ ÷ðò ïéîë.milk ipf`:éìëä åá íéæçåàù ãé úéá.zelegydøééúùðù äî
åäéúéùî íéîä ïî éë .ç óã úåëøá àáìçî àúéðá ìçùîë ïåùì .äùòðù øçàì éìëä ïîúåîù)(,'á:äéúìçù àéî ïî éøà ïðéîâøúî.zecexbïî ãøâðù

áåéàá øåîàä åá ãøâúäì ïåùì .åúééùò úòùá éìëä('ç 'á):.mixedhïúàîåèì åøæç éìë ïäî äùòå øæçùëå åàá àîè éìëî àîù éðä ìëá ïðéùééç àìã
éìë éîìåâ ,àúôñåúá àéðú éëäå .äàîåè ïéìá÷î ïéà úåëúî éìë éîìåâå ,åäðéð úåëúî éìë éîìåâã íåùî ,íìåòî äàîåè ìá÷ì åàøð àì éðä ìëã ,äðùé

:øåäè .ïæåà åà ïâåà øñåçî ,ñðøå÷á ùé÷äìå ,áëøëìå .ãøâì ,õáùì ,óåùì ãéúòù ìë ,úåëúî éìë éîìåâ ïä åìàå ,íéøåäè úåëúî.zevevwd on s`íà
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .äðùé ïúàîåèì åøæç àì úåëéúç ïúåàî íéùòðä íéìë ,úåëéúçì íéìë õö÷.ze`hexbäùòðå ïùéîùú éðôî åøáúùðù íéìë

:íéìë éøáùî íéðè÷ ïäå .úåèåøâ íéàø÷ð ïúåìá éøçà úåðè÷ úåëéúç ïäá.milkn eyrpy reciy zexnqnd oneíéøåäè íéìëî íà ïðéòãé àìã â"òà
:ïéàîèä ïî åà åàá.oi`nh:äðùéä ïúàîåèì åøæçå åàá ïéàîè íéìëî àîù ïðéùééçã .íäî íéùòðä íéìëä íéàîè.zexnqnd oníà ïðéòãé àìã .íúñ

:úùòä ïî åà íéìëî åùòð.oi`nhn i`ny zia:éðä åèà éðä åøæâã.oixdhn lld ziae:åøæâ àìã
c.`nh lfxa:íéìë éøáùî àáù.ellay:éìë íäéðùî äùòå ïëéúäå äæá äæ ïôøèù.xedh lfxa:'åëå äøøçä ïîå úùòä ïî àáù`nhd on aex m`

.`nh:äðùéä åúàîåèì øæåçã.`nlgd:äöéá ïáåìë ÷áãä èéè.millbd oneïî áåø íà .ïùáëá ïôøöå íéìë ïäî äùòå ø÷áä éììâ íò èéèä áøéòù
:äàîåè ïéìá÷î ïéà íéììâ éìëã ,íéøåäè ,íéììâä ïî áåø íàå .ñøç éìë ïéãë äàîåè íéìá÷î .àîìçä.`xhqelwíéìòåðù ãúéä àåäå .úìãä ìù øâðä

`xephxa yexit

הדלת את שיפתחו  הבית שם );("לבני אנשי תוספות  ישראל "; תפארת

øBpväåבו סובב הדלת שציר  ושבמפתן שבמשקוף ברזל של –,mxa) ÀÇÄ
,"dzet" `xwp `ed f`e ,dphw qek oink xepiv mewna oztna miyer yi

lirl epx`ay enk;("ישראל "תפארת  –,d`neh milawn mpi` el` lk
meynò÷øwì eNòpLוכל לקרקע, במחובר  בהם להשתמש – ÆÇÂÇÇÀÇ

כותב, הרמב"ם טומאה. מקבל  ואינו כקרקע, הוא הרי לקרקע המחובר

עשייתם  ועיקר הואיל טומאה, מקבלים אינם שייקבעו קודם שאפילו 
בקרקע. להשתמש
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úLòä ïî íéìk äNBòä,מתכת של מגוש  –äøøçä ïîe– ÈÆÅÄÄÈÆÆÄÇÂÈÈ
עוגה, כמין העשויה ברזל ìbìbמחתיכת ìL ááBqä ïîe טס – ÄÇÅÆÇÀÇ
עץ, של  לגלגלים שמסביב ברזל  ïéqhäשל ïîe,מתכת של לוחות – ÄÇÇÄ

ïééetvä ïîe,עץ כלי שעל  מתכת מציפויי –íéìë épkî– ÄÇÄÄÄÇÅÅÄ
כלים, של  íéìëמבסיסים éðâàîe,כלים של  משפתם –éðæàî ÅÈÀÅÅÄÅÈÀÅ

íéìë,שלהם אחיזה מבתי –úìçMä ïîהנופלת הפסולת מן – ÅÄÄÇÀÙÆ
כלי, ממנה כשעושים úãøbäהמתכת, ïîe בשעת הכלים מן  הנגרד – ÄÇÀÙÆ

מכלים ïéøBäèעשייתם, באו  שמא אלו, בכל חוששים ואין  הכלים, – ÀÄ
שכל לפי  הישנה, לטומאתם חזרו  כלים, מהם ועשה וכשחזר  טמאים,

לעולם. טומאה לקבל  נראו ולא כלל, כלי  צורת עליהם אין éaøÇÄאלו 
úööwä ïî óà :øîBà éøeð ïa ïðçBé ממה כלים העושה – ÈÈÆÄÅÇÄÇÀÙÆ

שפתיו  וקיצץ גדול כלי שעשה כגון עשייתו , בשעת הכלי  מן שנקצץ

) טהורים אלו  אף להקטינו , שמבאר סביביו הרא "ש, פירוש עיין הגר "א;

מבאר: מברטנורא הרב אבל  דומה ; כלים בדרך לחתיכות, כלים קצץ אם

הישנה... לטומאתם חזרו לא חתיכות, מאותן מבואר הנעשים וכן

ועיין  נורי; בן יוחנן רבי  של טעמו בענין שם  עיין ישראל"; ב"תפארת 

אחרונה"). "משנה  טוב"; יום  íéìë"תוספות  éøáMî העושה אבל – ÄÄÀÅÅÄ
כלים, משברי  íéèeøbäכלים ïî כלים מחלקי הגרוטאות, מן  – ÄÇÀÄ

íéìkîישנים, eNòpL òeãiL úBøîñnä ïîe שלא פי  על אף – ÄÇÇÀÀÆÈÇÆÇÂÄÅÄ
באו, מטמאים או טהורים מכלים אם שנעשו ïéàîèידוע הכלים – ÀÅÄ

הישנה. לטומאתם וחזרו  טמאים מכלים באו  שמא ïîÄמהם,
úBøîñnä נעשו אם ידוע, שאין סתם, המסמרות מן  כלים העושה – ÇÇÀÀ

ïéànèîמכלים, éànL úéa משום סתם במסמרות שגוזרים – ÅÇÇÀÇÀÄ
מכלים, שנעשו  ïéøäèîהמסמרות ìlä úéáe.גוזרים שאינם – ÅÄÅÀÇÂÄ

חזרו שמא חוששים אם בה, שהנידון המפרשים, רוב לפי  משנתנו בארנו 
מש  מפרש הרמב"ם אבל  הישנה. לטומאתם שכןהכלים אחרת, בדרך נתנו 

להבא טומאה קבלת בענין  כולה המשנה דנה epzpynl;לפירושו  eyexita oiir)
.(a ,g milk 'ld oiire
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àîè ìæøa,שנשבר טמא מכלי הבא –øBäè ìæøa íò BììaL ÇÀÆÈÅÆÀÈÄÇÀÆÈ
כלי, מהתערובת ועשה –àîhä ïî áø íàהכלי של רובו אם – ÄÙÄÇÈÅ

הטמא, הברזל מן הישנה;àîèהוא לטומאתו  חוזר  שהוא הכלי , – ÈÅ
øBähä ïî áø íàå,הטהור הברזל  מן הוא הכלי רוב ואם –øBäè ÀÄÙÄÇÈÈ

הכלי. –äöçîì äöçî הטמא הברזל  מן  מחצה בכלי  שיש – ÆÁÈÀÆÁÈ
הטהור, הברזל  מן  לחומרה.àîèומחצה בו  שהולכים הכלי, –ïëå ÈÅÀÅ

íéììbä ïîe àîlçä ïî–`nlgהעשוי וכלי עבה, טיט מין  הוא ÄÇÇÈÈÄÇÀÈÄ
שהעושה  ללמד , המשנה ובאה חרס, כלי כדין טומאה מקבל ממנו 

הכלי החלמא, מן  הכלי רוב אם וגללים, חלמא של מתערובת כלי 
מקבל אינו הכלי  הגללים, מן רובו  ואם חרס, כלי כדין טומאה מקבל 

מקבל מחצה, על  מחצה טומאה; מקבלים אינם גללים שכלי  טומאה,
בדרך טומאה שמפרש  ישראל" "תפארת  ועיין ברטנורא; ר"ש; (רמב"ם ;

הדלת,÷àøèñìאחרת ). של הבריח שבראש  עבה כדור  כמין – ÀËÀÀÈ
äàîè,הישנה לטומאה היא חוזרת שכן טמא, מברזל נעשתה אם – ÀÅÈ
ätöîe,טמאה מתכת ומצופה טהור, ברזל  של  היתה אם –äøBäè ÀËÈÀÈ

הציפוי  אחר  ולא העיקר אחר שהולכים ברטנורא );– הרא"ש ; (הר"ש ;

מפרשים: d`nhויש  `xhqelw,טומאה מקבלת –dtevne קלוסטרא –

ברזל , המצופה עץ כליdxedhשל  שפשוטי  טומאה, מקבלת אינה –
טומאה מקבלים אינם מתכת המצופים "תפארת עץ הגר"א ; (רמב"ם ;

äðøetäåישראל"). ,ïétä–dpxetd, המנעול השיניים oitdeהיינו הן ÇÄÀÇÀÈ
נסגר, והמנעול  הפורנא לתוך  טומאה;ïéàîèהנכנסות מקבלים – ÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn xyr cg` wxt milk zkqn

–òLBäé éaøøîBà:úaMa Bøáça dìBúå äæ çútî dèîBL;ïBôøè éaøøîBà:íéìkä ìëk Bì àéä éøä,úìèìhîe ©¦§ª©¥§¨¦¤©¤§¨©£¥©©¨©¦©§¥£¥¦§¨©¥¦¦©§¤¤
øöça. ¤¨¥

åá êåãì éåàøù éôì ,äðùéä åúàîåèì øæåç ,àîè ìæøáî äùòð íàå .àøèñåìâ àø÷ð àåäå ,çåôú ïéîë åùàøá úåùòì íéìéâø ,ìéòì àðùéøôãë úìãä åá
:äëåãîá ïéîåù.dxedh dtevne:àîè úëúî ìù àåäù éåôéöä øúá àìå ïðéìæà àø÷éò øúáã .äøåäè ,àîè úëúî ìù äôåöîå øåäè ìæøá ìù äúéä íà
.`pxetde oitd:àðøåôä êåúá ñðëð ïéôäå ,úçúåôá íéòåá÷ä íéðéù.exiaga dleze df gztn dhneyìáà .àåä ãöä ïî ìåèìèã ,ãáìá äøéøâ é"ò

àìà àéä ìëä éøáã åàì àùéøá ïðúã äàîè àøèñåì÷ã àëä ïðéòîùàì àðú àúà àîùå .äéçøà éë øåîâ ìåèìè åìéôà éøù ïåôøè 'øå .àì ,øåîâ ìåèìè
:äàîåè ïéðòì àðî äì éåùî àì éîð éëä úáù ïéðòì àðî äì éåùî àìã éëéä éëã ,äøåäè òùåäé 'øìã ,ïåôøè 'øå òùåäé éáøã àúâåìô

`xephxa yexit

עשוי זה שכלי  פי  על  שאף להשמיענו , המשנה שבאה הרא"ש, ומבאר
טמא מקום מכל אחת, מלאכה העושות חתיכות "zx`tzמשתי  oiir)

`l` d`neh milawn mpi`y ,mixne` oi`y ,y"`xd zpeeky ,"l`xyi
lk `l` ,cg` seb ly mixai` ipyk miaygp mdy meyn ,mxeaig zrya
.zxg` dlert dyer cg` lky xg`n ,d`neh lawn envr ipta cg`
la` ,d`neh milawn mxeaiga `weecy ,azek "dpexg` dpyn" lra la`

;(d`neh lawn epi` envr ipta cg` lkàøèñìwäåלעיל ששנינו  – ÀÇÀËÀÀÈ
שבת: לענין  תנאים בה נחלקו טמאה, øîBà:שהיא òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ

úaMa Bøáça dìBúå äæ çútî dèîBLשמותר כלומר  – ÀÈÄÆÇÆÀÈÇÂÅÇÇÈ

שטלטו  גרירה, ידי על  לפתח מפתח אבללהעבירה הוא, הצד מן ל
אסור . ממש ìëkלטלטלה Bì àéä éøä :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÂÅÄÀÈ

øöça úìèìhîe ,íéìkä לטלטלה שמותר  סובר, טרפון  רבי – ÇÅÄÄÇÀÆÆÆÈÅ
באה  שמשנתנו  מפרשים, יש  הכלים. כל  כדין גמור, טלטול בחצר 

ולדעת  טומאה, לענין נחלקו כך שבת לענין שנחלקו שכשם להשמיע,
שבת  לענין  כלי חשובה שאינה שכשם טהורה, הקלוסטרא יהושע רבי

טומאה לענין כלי  אינה ישראל"כך  "תפארת  עיין ברטנורא; (הרא "ש;

בועז ).

izdw - zex`ean zeipyn



קצג c dpyn xyr cg` wxt milk zkqn

‚úLòä ïî íéìk äNBòä,äøøçä ïîe,ìbìb ìL ááBqä ïîe,ïéqhä ïîe,ïééetvä ïîe,íéìë épkî,íéìë éðâàîe, ¨¤¥¦¦¨¤¤¦©£¨¨¦©¥¤©§©¦©©¦¦©¦¦¦©¥¥¦¥¨§¥¥¦
íéìë éðæàî,úìçMä ïî,úãøbä ïîe–ïéøBäè.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úööwä ïî óà.íéìë éøáMî,ïî ¥¨§¥¥¦¦©§Ÿ¤¦©§Ÿ¤§¦©¦¨¨¤¦¥©¦©§Ÿ¤¦¦§¥¥¦¦

íéèeøbä,íéìkî eNòpL òeãiL úBøîñnä ïîe–ïéàîè.úBøîñnä ïî–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî. ©§¦¦©©§§¤¨©¤©£¦¥¦§¥¦¦©©§§¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦
„øBäè ìæøa íò BììaL àîè ìæøa,àîhä ïî áø íà–àîè,øBähä ïî áø íàå–øBäè,äöçîì äöçî– ©§¤¨¥¤§¨¦©§¤¨¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨¨¤¡¨§¤¡¨

àîè.íéììbä ïîe àîlçä ïî ïëå.àøèñì÷–äàîè,ätöîe–äøBäè.ïétä,äðøetäå–ïéàîè.àøèñìwäå ¨¥§¥¦©©¨¨¦©§¨¦§ª§§¨§¥¨§ª¨§¨©¦§©§¨§¥¦§©§ª§§¨

àø÷îá åúîâåãå .øâñäìå('ð 'æ à íéëìî):úéîéðôä úéáä úåúìãì úåúåôäå.xepvde:æ"òìá é"ìàð÷.rwxwl eyrpyò÷ø÷ì øáåçîä ìëå .ò÷ø÷á ùîúùäì
:äàîåè ìá÷î åðéàå ò÷ø÷ë àåä éøä

b.zyrd:áöçîä ïî åúåà íéàéöåîùë ìæøá ìù äëéúç.dxxg:äâåò ïéîë ìåâéò åðîî íéùåò ìæøáä íéëéúîù øçàì.lblb ly aaeqìù äìâòä ìâìâ
:íéòìñáå íéùøèá øáùé àìù ìæøá ìù ñè åáéáñ íéùåò ,õò.oiqháäæä éçô úà åò÷øéå(è"ì úåîù):àáäãã éñè úé åãéãøå ïðéîâøúî ,.milk ipkéñéñá

:äéñéñá úéå ïðéîâøúîã ,åðë úàå ïåùì .íéìë.milk ipbed:íéìëä úôù úåáéáñ ÷ðò ïéîë.milk ipf`:éìëä åá íéæçåàù ãé úéá.zelegydøééúùðù äî
åäéúéùî íéîä ïî éë .ç óã úåëøá àáìçî àúéðá ìçùîë ïåùì .äùòðù øçàì éìëä ïîúåîù)(,'á:äéúìçù àéî ïî éøà ïðéîâøúî.zecexbïî ãøâðù

áåéàá øåîàä åá ãøâúäì ïåùì .åúééùò úòùá éìëä('ç 'á):.mixedhïúàîåèì åøæç éìë ïäî äùòå øæçùëå åàá àîè éìëî àîù éðä ìëá ïðéùééç àìã
éìë éîìåâ ,àúôñåúá àéðú éëäå .äàîåè ïéìá÷î ïéà úåëúî éìë éîìåâå ,åäðéð úåëúî éìë éîìåâã íåùî ,íìåòî äàîåè ìá÷ì åàøð àì éðä ìëã ,äðùé

:øåäè .ïæåà åà ïâåà øñåçî ,ñðøå÷á ùé÷äìå ,áëøëìå .ãøâì ,õáùì ,óåùì ãéúòù ìë ,úåëúî éìë éîìåâ ïä åìàå ,íéøåäè úåëúî.zevevwd on s`íà
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .äðùé ïúàîåèì åøæç àì úåëéúç ïúåàî íéùòðä íéìë ,úåëéúçì íéìë õö÷.ze`hexbäùòðå ïùéîùú éðôî åøáúùðù íéìë

:íéìë éøáùî íéðè÷ ïäå .úåèåøâ íéàø÷ð ïúåìá éøçà úåðè÷ úåëéúç ïäá.milkn eyrpy reciy zexnqnd oneíéøåäè íéìëî íà ïðéòãé àìã â"òà
:ïéàîèä ïî åà åàá.oi`nh:äðùéä ïúàîåèì åøæçå åàá ïéàîè íéìëî àîù ïðéùééçã .íäî íéùòðä íéìëä íéàîè.zexnqnd oníà ïðéòãé àìã .íúñ

:úùòä ïî åà íéìëî åùòð.oi`nhn i`ny zia:éðä åèà éðä åøæâã.oixdhn lld ziae:åøæâ àìã
c.`nh lfxa:íéìë éøáùî àáù.ellay:éìë íäéðùî äùòå ïëéúäå äæá äæ ïôøèù.xedh lfxa:'åëå äøøçä ïîå úùòä ïî àáù`nhd on aex m`

.`nh:äðùéä åúàîåèì øæåçã.`nlgd:äöéá ïáåìë ÷áãä èéè.millbd oneïî áåø íà .ïùáëá ïôøöå íéìë ïäî äùòå ø÷áä éììâ íò èéèä áøéòù
:äàîåè ïéìá÷î ïéà íéììâ éìëã ,íéøåäè ,íéììâä ïî áåø íàå .ñøç éìë ïéãë äàîåè íéìá÷î .àîìçä.`xhqelwíéìòåðù ãúéä àåäå .úìãä ìù øâðä

`xephxa yexit

הדלת את שיפתחו  הבית שם );("לבני אנשי תוספות  ישראל "; תפארת

øBpväåבו סובב הדלת שציר  ושבמפתן שבמשקוף ברזל של –,mxa) ÀÇÄ
,"dzet" `xwp `ed f`e ,dphw qek oink xepiv mewna oztna miyer yi

lirl epx`ay enk;("ישראל "תפארת  –,d`neh milawn mpi` el` lk
meynò÷øwì eNòpLוכל לקרקע, במחובר  בהם להשתמש – ÆÇÂÇÇÀÇ

כותב, הרמב"ם טומאה. מקבל  ואינו כקרקע, הוא הרי לקרקע המחובר

עשייתם  ועיקר הואיל טומאה, מקבלים אינם שייקבעו קודם שאפילו 
בקרקע. להשתמש

y c e w z a y

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úLòä ïî íéìk äNBòä,מתכת של מגוש  –äøøçä ïîe– ÈÆÅÄÄÈÆÆÄÇÂÈÈ
עוגה, כמין העשויה ברזל ìbìbמחתיכת ìL ááBqä ïîe טס – ÄÇÅÆÇÀÇ
עץ, של  לגלגלים שמסביב ברזל  ïéqhäשל ïîe,מתכת של לוחות – ÄÇÇÄ

ïééetvä ïîe,עץ כלי שעל  מתכת מציפויי –íéìë épkî– ÄÇÄÄÄÇÅÅÄ
כלים, של  íéìëמבסיסים éðâàîe,כלים של  משפתם –éðæàî ÅÈÀÅÅÄÅÈÀÅ

íéìë,שלהם אחיזה מבתי –úìçMä ïîהנופלת הפסולת מן – ÅÄÄÇÀÙÆ
כלי, ממנה כשעושים úãøbäהמתכת, ïîe בשעת הכלים מן  הנגרד – ÄÇÀÙÆ

מכלים ïéøBäèעשייתם, באו  שמא אלו, בכל חוששים ואין  הכלים, – ÀÄ
שכל לפי  הישנה, לטומאתם חזרו  כלים, מהם ועשה וכשחזר  טמאים,

לעולם. טומאה לקבל  נראו ולא כלל, כלי  צורת עליהם אין éaøÇÄאלו 
úööwä ïî óà :øîBà éøeð ïa ïðçBé ממה כלים העושה – ÈÈÆÄÅÇÄÇÀÙÆ

שפתיו  וקיצץ גדול כלי שעשה כגון עשייתו , בשעת הכלי  מן שנקצץ

) טהורים אלו  אף להקטינו , שמבאר סביביו הרא "ש, פירוש עיין הגר "א;

מבאר: מברטנורא הרב אבל  דומה ; כלים בדרך לחתיכות, כלים קצץ אם

הישנה... לטומאתם חזרו לא חתיכות, מאותן מבואר הנעשים וכן

ועיין  נורי; בן יוחנן רבי  של טעמו בענין שם  עיין ישראל"; ב"תפארת 

אחרונה"). "משנה  טוב"; יום  íéìë"תוספות  éøáMî העושה אבל – ÄÄÀÅÅÄ
כלים, משברי  íéèeøbäכלים ïî כלים מחלקי הגרוטאות, מן  – ÄÇÀÄ

íéìkîישנים, eNòpL òeãiL úBøîñnä ïîe שלא פי  על אף – ÄÇÇÀÀÆÈÇÆÇÂÄÅÄ
באו, מטמאים או טהורים מכלים אם שנעשו ïéàîèידוע הכלים – ÀÅÄ

הישנה. לטומאתם וחזרו  טמאים מכלים באו  שמא ïîÄמהם,
úBøîñnä נעשו אם ידוע, שאין סתם, המסמרות מן  כלים העושה – ÇÇÀÀ

ïéànèîמכלים, éànL úéa משום סתם במסמרות שגוזרים – ÅÇÇÀÇÀÄ
מכלים, שנעשו  ïéøäèîהמסמרות ìlä úéáe.גוזרים שאינם – ÅÄÅÀÇÂÄ

חזרו שמא חוששים אם בה, שהנידון המפרשים, רוב לפי  משנתנו בארנו 
מש  מפרש הרמב"ם אבל  הישנה. לטומאתם שכןהכלים אחרת, בדרך נתנו 

להבא טומאה קבלת בענין  כולה המשנה דנה epzpynl;לפירושו  eyexita oiir)
.(a ,g milk 'ld oiire

ד ה נ ש מ ר ו א ב

àîè ìæøa,שנשבר טמא מכלי הבא –øBäè ìæøa íò BììaL ÇÀÆÈÅÆÀÈÄÇÀÆÈ
כלי, מהתערובת ועשה –àîhä ïî áø íàהכלי של רובו אם – ÄÙÄÇÈÅ

הטמא, הברזל מן הישנה;àîèהוא לטומאתו  חוזר  שהוא הכלי , – ÈÅ
øBähä ïî áø íàå,הטהור הברזל  מן הוא הכלי רוב ואם –øBäè ÀÄÙÄÇÈÈ

הכלי. –äöçîì äöçî הטמא הברזל  מן  מחצה בכלי  שיש – ÆÁÈÀÆÁÈ
הטהור, הברזל  מן  לחומרה.àîèומחצה בו  שהולכים הכלי, –ïëå ÈÅÀÅ

íéììbä ïîe àîlçä ïî–`nlgהעשוי וכלי עבה, טיט מין  הוא ÄÇÇÈÈÄÇÀÈÄ
שהעושה  ללמד , המשנה ובאה חרס, כלי כדין טומאה מקבל ממנו 

הכלי החלמא, מן  הכלי רוב אם וגללים, חלמא של מתערובת כלי 
מקבל אינו הכלי  הגללים, מן רובו  ואם חרס, כלי כדין טומאה מקבל 

מקבל מחצה, על  מחצה טומאה; מקבלים אינם גללים שכלי  טומאה,
בדרך טומאה שמפרש  ישראל" "תפארת  ועיין ברטנורא; ר"ש; (רמב"ם ;

הדלת,÷àøèñìאחרת ). של הבריח שבראש  עבה כדור  כמין – ÀËÀÀÈ
äàîè,הישנה לטומאה היא חוזרת שכן טמא, מברזל נעשתה אם – ÀÅÈ
ätöîe,טמאה מתכת ומצופה טהור, ברזל  של  היתה אם –äøBäè ÀËÈÀÈ

הציפוי  אחר  ולא העיקר אחר שהולכים ברטנורא );– הרא"ש ; (הר"ש ;

מפרשים: d`nhויש  `xhqelw,טומאה מקבלת –dtevne קלוסטרא –

ברזל , המצופה עץ כליdxedhשל  שפשוטי  טומאה, מקבלת אינה –
טומאה מקבלים אינם מתכת המצופים "תפארת עץ הגר"א ; (רמב"ם ;

äðøetäåישראל"). ,ïétä–dpxetd, המנעול השיניים oitdeהיינו הן ÇÄÀÇÀÈ
נסגר, והמנעול  הפורנא לתוך  טומאה;ïéàîèהנכנסות מקבלים – ÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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–òLBäé éaøøîBà:úaMa Bøáça dìBúå äæ çútî dèîBL;ïBôøè éaøøîBà:íéìkä ìëk Bì àéä éøä,úìèìhîe ©¦§ª©¥§¨¦¤©¤§¨©£¥©©¨©¦©§¥£¥¦§¨©¥¦¦©§¤¤
øöça. ¤¨¥

åá êåãì éåàøù éôì ,äðùéä åúàîåèì øæåç ,àîè ìæøáî äùòð íàå .àøèñåìâ àø÷ð àåäå ,çåôú ïéîë åùàøá úåùòì íéìéâø ,ìéòì àðùéøôãë úìãä åá
:äëåãîá ïéîåù.dxedh dtevne:àîè úëúî ìù àåäù éåôéöä øúá àìå ïðéìæà àø÷éò øúáã .äøåäè ,àîè úëúî ìù äôåöîå øåäè ìæøá ìù äúéä íà
.`pxetde oitd:àðøåôä êåúá ñðëð ïéôäå ,úçúåôá íéòåá÷ä íéðéù.exiaga dleze df gztn dhneyìáà .àåä ãöä ïî ìåèìèã ,ãáìá äøéøâ é"ò

àìà àéä ìëä éøáã åàì àùéøá ïðúã äàîè àøèñåì÷ã àëä ïðéòîùàì àðú àúà àîùå .äéçøà éë øåîâ ìåèìè åìéôà éøù ïåôøè 'øå .àì ,øåîâ ìåèìè
:äàîåè ïéðòì àðî äì éåùî àì éîð éëä úáù ïéðòì àðî äì éåùî àìã éëéä éëã ,äøåäè òùåäé 'øìã ,ïåôøè 'øå òùåäé éáøã àúâåìô

`xephxa yexit

עשוי זה שכלי  פי  על  שאף להשמיענו , המשנה שבאה הרא"ש, ומבאר
טמא מקום מכל אחת, מלאכה העושות חתיכות "zx`tzמשתי  oiir)

`l` d`neh milawn mpi`y ,mixne` oi`y ,y"`xd zpeeky ,"l`xyi
lk `l` ,cg` seb ly mixai` ipyk miaygp mdy meyn ,mxeaig zrya
.zxg` dlert dyer cg` lky xg`n ,d`neh lawn envr ipta cg`
la` ,d`neh milawn mxeaiga `weecy ,azek "dpexg` dpyn" lra la`

;(d`neh lawn epi` envr ipta cg` lkàøèñìwäåלעיל ששנינו  – ÀÇÀËÀÀÈ
שבת: לענין  תנאים בה נחלקו טמאה, øîBà:שהיא òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ

úaMa Bøáça dìBúå äæ çútî dèîBLשמותר כלומר  – ÀÈÄÆÇÆÀÈÇÂÅÇÇÈ

שטלטו  גרירה, ידי על  לפתח מפתח אבללהעבירה הוא, הצד מן ל
אסור . ממש ìëkלטלטלה Bì àéä éøä :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÂÅÄÀÈ

øöça úìèìhîe ,íéìkä לטלטלה שמותר  סובר, טרפון  רבי – ÇÅÄÄÇÀÆÆÆÈÅ
באה  שמשנתנו  מפרשים, יש  הכלים. כל  כדין גמור, טלטול בחצר 

ולדעת  טומאה, לענין נחלקו כך שבת לענין שנחלקו שכשם להשמיע,
שבת  לענין  כלי חשובה שאינה שכשם טהורה, הקלוסטרא יהושע רבי

טומאה לענין כלי  אינה ישראל"כך  "תפארת  עיין ברטנורא; (הרא "ש;

בועז ).

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc oiaexir(oey`x meil)

e÷ôñ íà,dkiygyn e` mei ceran aexird lwlwzd m` xacd ¦¨¥
,mi`pz dfa ewlgpìnb ønç äæ éøä ,íéøîBà äãeäé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦§¨§¦£¥¤©¨©¨

,eixeg`n lnbe eiptl xeng jxca jilend mc`k `ed ixd -
oeik ,xnelk .mdipy lr ezrc zzle eixg`le eiptl zeptl jixvy
wtqy `vnp ,zeynyd oiaa xyk aexird did m` rcei epi`y
eilr ok lre ,eziaa e` eaexir mewna dziay dpw m` xacd
on wegxd cvl ezian wgxzdl el xeq` ,jklde .mdipyl yeygl
seqa ezia `vnpe eaexir mewna dziay dpw `ny ,aexird
dpw `ny ,aexirl xarn wgxzdl el xeq` ok enke ,megzd
leki epi` jkitle .megzd seqa aexird `vnpe eziaa dziay
j` .[xeiv d`x] eaexirl ezia oiay zen`d miitl`a `l` jldl

,øLk áeøéò ÷ôñ ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaødziay dpwy epice ©¦¥§©¦¦§§¦§¥¥¨¥
.gex lkl dn` miitl` myn zkll lekie ,eaexir mewnaéaø øîà̈©©¦

.øLkL áeøéò ÷ôñ ìò íéð÷æ äMîç íeMî ãéòä ñBîìeèáà ,éñBé¥©§§¥¦¦£¦¨§¥¦©§¥¥¤¨¥

àøîâ
:dpyna epipyìbìbúðaexirdíeçzì õeç.aexir epi` ,mei ceran ¦§©§¥©§

:`xnbd zx`aneðL àì ,àáø øîàdf oicàlàote`aìbìbúpL ¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¦§©§¥
n l` aexirdBnà òaøàì õeçú,megzd seqnìáàwx lblbzp m` §©§©©£¨

hrnúBnà òaøà CBúì.aexir eaexir ,megzd seql zekenqd §©§©©
lky ,xacd mrheBáeøéò ïúBpä,ezgpd mewna dziay zepwl ick ©¥¥
úBnà òaøà Bì Lé,aexird aiaq zen` rax` jldl `ed leki - ¥©§©©

`ed el` zen` rax`l sqepae ,mc` zziay mewn xeriy edfy
lblbzd m` jkitle .zen` miitl` cer d`lde myn dpen
mewny `vnp ,megzl zekenqd zen` rax` jez l` aexird
aygp `ed ok lre ,megzd jezl qpkp aexird aiaqy dziayd

.eil` qpkidl xzene megzdn wlgk
:dpyna epipy'åëå ìb åéìò ìôð`xnbd .aexir epi` ,mei ceran ¨©¨¨©

:df oic xn`p in zhiyk zxxanCzòc à÷ìñ à÷dlrz dxe`kl - ¨©§¨©§¨
ote`a lbd ltpy ,jzrcadéì ìé÷L éöî éòa éàcdvxi m`y - §¦¨¥¨¥¨¦¥

mrhde ,aexird z` ozgzn `ivedle eicia mipa`d zeptl lkei
.olhlhl xeq`e dvwen od mipa`y meyn `ed aexir epi`y

ok m` :`xnbd zxxanéaøk àìc ïéúéðúî àîéìyi dxe`kl - ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
,iax zhiyk dpi` epzpyny xneléaøk éàc,zeywdl yiøîàä §¦§©¦¨¨©

lirl iax(.bl),àeäL øác ìkxeq`úeáL íeMîdxifb meyn - ¨¨¨¤¦§

,opaxcåéìò eøæb àìaúBLîMä ïéaxeqi`y oeike ,zayd zqipk ly Ÿ¨§¨¨¥©§¨
onf `edy] zeynyd oiaay `vnp ,minkg zxifb `ed dvwen
mipa`d z` zeptl leki did [aexird mewna dziayd ziipw
eaexir oi` recn dyw ok m`e ,lbl zgzn aexird z` `ivedle
mixeqi`y my minkg zrck zxaeq epzpyn i`ce `l` .aexir
`l ixdy lg aexird oi` ok lre ,zeynyd oiaa s` mibdep opaxc

.elk`le lbl zgzn e`ivedl lki
:`xnbd daiynàîéz eléôàepzpyny xnel dvxz m` s` - £¦¥¨

zxaeq,éaøkmipa`d zeptl lekiy ote`a mlerl ik ,dyw df oi` §©¦
e ,aexird lg ok` eiciaàëéøö àìxnel dpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,aexir epi`yàðéöçå àøî éòácofxbe xcrn jixvy - §¨¥¨¨©£¦¨
`ed mci lr iepitdy oeike ,aexird lrn lbd z` zeptl ick
oiaa iaxl mby `vnp ,dxezd on zaya dxeq`d dk`ln

.lg epi` ok lre ,enewnn aexird z` `ivedl lki `l zeynyd
mbe lblbzp mb xikfdl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:lb eilr ltpéëéøöemipte` ipy eprinydl dpynd dkxvede - §¦¥
,el`àðz éàcoic z` wxìbìbúðmixeaq epiid ,megzl ueg §¦¨¨¦§©§¥

aexir epi` df ote`a `weecydéab àúéìc íeMîaexird oi`y - ¦§¥¨©¥
,egipdy mc`d mr cg` mewna `vnpìáày ote`a,ìb åéìò ìôð £¨¨©¨¨©

déab déúéàc,dqekn `edy `l` enr `vnp aexirdy -àîéà §¦¥©¥¥¨
áeøéò éåäéìdkxved ok lr ,aexir eaexir didiy xn`p `ny - ¤¡¥¥

epi` mewn lkny oeik ,aexir epi` df ote`a mby cnll dpynd
.elk`l lekiåokàðz éàoic z` wx,ìb åéìò ìôðmixeaq epiid §¦¨¨¨©¨¨©

aexir epi` my `weecyéñëéîc íeMîepnn dqekn aexirdy - ¦§¦§¦
,llk eicil ribdl leki epi`eìáàykìbìbúðc ,megzl uegnïéðîéæ £¨¦§©§¥¦§¦

déì éúééîe à÷éæ éúàcjez l` ezxifgne gex d`a minrtly - §¨¥¦¨©§¦¥
,megzdáeøéò éåäéì àîéàlre ,aexir eaexir didiy xn`p `ny - ¥¨¤¡¥¥

oiaay oeik ,aexir epi` df ote`a s`y cnll dpynd dkxved ok
:`xnbd zniiqn .enewna aexird oi` zeynydàëéøö`vnp - §¦¨
.el` mipte` ipy eprinydl `pzd jxved ok`y

:dpyna epipyóøNð Bàa axiry e` ,aexird,úàîèðå äîeøzm` ¦§©§¨§¦§¥
dxw:`xnbd zxxan .aexir epi` mei ceran xacdéì änìmyl - ¨¨¦

:`xnbd daiyn .el` mipic s` eprinydl `pzd jxved dnàðz̈¨
,óøNð¦§¨
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dlibnקצד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כט המועדים àøîâדף שבכל וההפטרות הקריאות את המבארת eðz̈:ברייתא

a ,ïðaøשל ראשון טוב úBãòBîיום úLøôa ïéøB÷ çñt,כהנים שבתורת ©¨¨§¤©¦§¨¨©£
ïéøéèôîeבנביאçñôa ב ישראל בו שנימולוìbìbשנצטוו לאחר יהושע (יהושע בימי ©§¦¦§¤©¦§¨

ב־יב) הגמרא:.ה לארץàðãéàäåמוסיפה éîBéבחוץ éøz àkéàc מחמת למועדים §¨¦§¨§¦¨§¥¥
ב הספק  ההפטרה אך שני, טוב ביום גם המועדות פרשת וקורא חוזר ,çñôa àn÷ àîBé¨©¨§¤©

çñôa øçîìe ,ìbìbעליו מישראל eäiLàéשציוה והפסלים הבמות שביער לאחר ¦§¨§¨¨§¤©Ÿ¦¨
א־כה) כג ב' .(מלכים

הברייתא: çñtäהמשך úBîé øàLe,המועד ìLבחול Bðéðòî àøB÷å èwìî §¨§©¤©§©¥§¥¥¦§¨¤
çñt.:הגמרא àéäמבררת éàî.:הגמרא ïîéñ.משיבה B"tàî ,àtt áø øîà ¤©©¦¨©©¨¨¥©¦¨

למׁשּפחתיכם  צאן לכם ּוקחּו 'מׁשכּו והם אלו. באותיות המתחילות הפרשיות ְְְְְִִֵֶֶָֹֹכלומר

הּפסח' כא)וׁשחטּו יב עּמי'(שמות את ּתלוה ּכסף 'אם כד), כב לחת (שם ׁשני ל 'ּפסל , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּכראׁשנים' א)אבנים לד הּפסח (שם את יׂשראל בני ויעׂשּו וגו' מׁשה אל ה' 'וידּבר , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

א)ּבמֹועדֹו' ט .(במדבר ְֲ

הברייתא: çlLa'ב המשך éäéå' ïéøB÷ çñt ìL ïBøçàä áBè íBé קריעת ענין שבה ¨©£¤¤©¦©§¦§©©
השירה ופרשת סוף כו)ים טו - יז יג להם (שמות כשנקרע ישראל בני אמרוה זה שביום ,

ãåcהים. øaãéå' ïéøéèôîe'הּזאת הּׁשירה ּדברי את כב)לה' ב' ביום øçîìe.(שמואל ©§¦¦©§©¥¨¦ְִִֵֶַַַָֹ§¨¨
קוראים לארץ בחוץ שני øBëaäטוב ìk''וגו יּולד' יט)אׁשר טו ïéøéèôîe,(דברים ¨©§ֲִֵֶָ©§¦¦

íBiä ãBò''וגו לעמד' לב)ּבנב י .(ישעיה ©ְֲַֹֹ

הפסח: קריאות בסדר בזמננו éø÷éîìהמנהג àîìò âeäð àðãéàäå ,éiaà øîà̈©©©¥§¨¦§¨¨¨§¨§¦§¥
זה: סימן לפי ראשון,'CLî'בפסח טוב ביום לכם' ּוקחּו 'מׁשכּו דהיינו 'àøBz'דהיינו §©ְְִֶָ¨

שני, ביום כׂשב' אֹו ּבכֹו'÷Lc''ׁשֹור כל לי 'קּדׁש ב)ר'דהיינו יג שלישי,(שמות ביום ֶֶ©¥ְִֶַָ

'àtñëa',רביעי ביום עּמי' את ּתלוה ּכסף 'אם לחת 'ìñt'דהיינו ׁשני ל 'ּפסל דהיינו §©§¨ְִִֶֶֶֶַַ§Ÿְְְֵָֹֻ

חמישי, ביום בני 'àøaãîa'אבנים' ויעׂשּו וגו' סיני במדּבר מׁשה אל ה' 'וידּבר דהיינו ֲִָ§©§¨¨ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

שישי, ביום ּבמֹועדֹו' הּפסח את פסח,'çlL'יׂשראל של בשביעי ּבׁשּלח' 'ויהי דהיינו ְְֲִֵֶַַָָ©©ְְִַַַ

'àøëea' לארץ בחוץ האחרון טוב ביום יּולד' אׁשר הּבכֹור 'ּכל .דהיינו §¨ְֲִֵֶַָָ

הברייתא: úBòeáLקוראיםúøöòaהמשך äòáL''לה ׁשבעֹות חג ועׂשית ל ּתסּפר ¨£¤¤¦§¨¨ְְִִַַָָָָָֻ

'ט)אלהי טז ewáça÷,(דברים ïéøéèôîe(א תורה (ג במתן שמדברת íéøçà.בפרשה ֱֶֹ©§¦¦©£©£¥¦
,íéøîBàקוראים'éLéìMä Lãça''א)וגו יט התורה,(שמות קבלת פרשת שהיא §¦©Ÿ¤©§¦¦

a ïéøéèôîe ה יחזקאלäákønפרשת א)בנבואת הגמרא:.(יחזקאל àðãéàäåמוסיפה ©§¦¦§¤§¨¨§¨¦§¨
לארץ àëtéàå,בחוץ ,eäééåøúk ïðéãáò ,éîBé éøz àkéàc הראשון ביום דהיינו §¦¨§¥¥©§¦¨§©§©§§¦§¨

ומפטירים  שבועות' 'שבעה קוראים ובשני במרכבה, ומפטירים השלישי' 'בחדש קוראים

.בחבקוק 

הברייתא: äðMäהמשך Làøaקוראים'éòéáMä Lãça'(א כט פרשת (במדבר שהיא §Ÿ©¨¨©Ÿ¤©§¦¦
היום, בסופהïéøéèôîeקרבנות שנאמר יט)בפרשה לא íéøôà'(ירמיה éì øéwé ïáä' ©§¦¦£¥©¦¦¤§©¦

בזכרונות  שמדבר ה'' נאם ארחמּנּו רחם וגו' עֹוד אזּכרּנּו 'זכר הפסוק המשך משום .וגו', ְְְֲֲֵֶֶֶַַָֹֻ

,íéøîBà Léåקוראים'äøN úà ã÷t 'äå'(א כא השנה(בראשית בראש (ר"ה שהיה §¥§¦©¨©¤¨¨
a,יא.) ïéøéèôîeמעשהäpç(א א' אז(שמואל נפקדה היא שם)שאף מוסיפה .(ר"ה ©§¦¦§©¨

éîBéהגמרא: éøz àkéàc àðãéàäåישראל בארץ אף השנה ראש ל:)של ,(ר"ה §¨¦§¨§¦¨§¥¥
÷ànב  àîBéנוהגים,íéøîBà Lék וøçîìקוראים'íäøáà úà äqð íéäìàäå' ¨©¨§¥§¦§¨¨§¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨

כב) היום,(בראשית במשפט יצחק עקידת זכות להזכיר øéwéכדי ïáä' ïéøéèôîe לי ©§¦¦£¥©¦ִ

וגו'. ְִֶַאפרים'

i"yx

àøîâ:opiqxb ikdçñôá ïðáø åðú
'åë úåãòåî úùøôá ïéøå÷Ð

lk x`ye" cr `id dnily `ziixa
."bgd zepaxwa oixew bgd zeni
dewiqt` `xnbd ilray `l`
dn meia mei cren lka yxtl
zeyrl ebdpy mipexg`d epwiz
itl ,ipy meia zexwl mini ipy
l`xyi ux`a zipyp `ziixady
.cg` mei `l` aeh mei oiyer oi`y

ìâìâ çñôáÐlk x`ye ,ryedia
ekyn" :e"t`n oniq gqtd zeni
delz sqk m`" ,"o`v mkl egwe
"xacie" ,"jl lqt" ,"inr z`
oixew ipy aeh meie .jzelrdaay

."ayk e` xey" oey`x meikéäéå
äòøô çìùáÐiriay meiay itl

.mid lr dxiy exn` gqt ly
ãåã øáãéå ïéøéèôîåÐ`idy

z`ivin da xacne ,dzenk dxiy
'ebe "et`a oyr dlr" mixvn

.'ebe "mvitie eivg glyie"ãåò
íåéäÐaixgpq ly ezltny itl

.did gqt lila÷å÷áçá ïéøéèôîå
Ðdel`" dxez ozna xacny

.dxez ozna "`eai onizn
äáëøîáÐmy lr ,l`wfgic

itl` zeaax `eaxa ipiqa dlbpy
.o`pyéîåé éøú àëéàã àðãéàäå

àëôéàå åäééåøúë ïðéãáòÐ
i`xza edpi`c mixg` ixn`wc
iyilyd ycga ,`nw `pzl

dakxna xihtneÐoey`xd meia
`nw `pz xn`wce ,edl opixw
oixihtne zereay dray zxvra
ipyd meia opixw Ð wewaga
.oeiqa iyya dxez oznc ,`kti`e

íéøôà éì øé÷é ïáäÐxekf" meyn
."epngx` mgx" "epxkf`ïéøéèôî

äðçáÐdzid dzciwty itl
wgvi zciwre .dpyd y`xa
meid epl xkfzy ick oixikfn

.htyna



קצה

שבח.  מלשון  לי",  הוו  תושבחן   – ל"זמירות  התרגום5  פירוש  עפ"י  בזה,  והביאור  ב. 
כמבואר בתניא6 שדוד קרא את דברי תורה בשם “זמירות", כי זהו ענין “שבחא דאורייתא"7, 

שהי' משבח את התורה בזה שחיות כל העולמות תלוי בדקדוק אחד מדקדוקי התורה.

לי חוקיך" )שבס"א(, הוא שע"י  זה לפירוש הפשוט ב"זמירות היו  והשייכות דפירוש 
ההתבוננות במעלת ושבח התורה, שכל העולמות בטלים במציאות לגבי דקדוק אחד מדקדוקי 
התורה, על ידי זה פעל בעצמו שכל עניני העולם לא יתפסו מקום אצלו, וגם כשלא הי' לו טוב 

בגשמיות, הי' עוסק בתורה בשמחה גדולה8.

כ"ק מו"ח אדמו"ר מביא9 פירוש נוסף ב"זמירות", מלשון חיתוך וכריתה, כמו “לזמר 
עריצים"10. דע"י עסק התורה של דוד המלך נתבטלו כל שונאיו ורודפיו, כמארז"ל11 “השכם 

וערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהן".

ויש לקשר פירוש זה לפירושים הנ"ל, שעל ידי שדוד עסק בתורה באופן של שבח, שהי' 
זה  ידי  נרגש אצלו שחיות כל העלמות תלוי בדקדוק אחד של תורה )כמובא מהתניא(, על 
נפעל שמה שאינו מתאים לתורה, ומכל שכן מה שמנגד לתורה, לא יהי' לו חיות, “זמירות" 

מלשון “לזמר עריצים".

שני  כי  דוקא,  חוקיך"  לי  היו  “זמירות  נוקט  המלך  שדוד  הטעם  יתבאר  זה  כל  פי  על 
הענינים הנ"ל שב"זמירות" התורה: א( “שבחא דאורייתא". ב( “לזמר עריצים". הם בעיקר 

מצד ענין החוקים שבתורה. 

ג. והענין בזה, מבואר בחסידות12 שג' החלוקות משפטים, עדות, חוקים, נחלקים בכללות 
לב' חלוקות: מצוות שיש עליהם טעם )משפטים ועדות(, ומצוות שלמעלה מטעם )חוקים(. 
והעבודה  ודעת,  טעם  שעפ"י  עבודה  מצווה,  בכל  להיות  שצריכים  כללים  ענינים  ב'  שהם 
דקבלת עול: זה שהמצוה היא רצונו ית', הו"ע שלמעלה מטעם )חוקים(, והוא בכל המצוות 
בשווה. וזה שהמצווה מובנת בטעם ודעת )משפטים ועדות( הוא כפי שהרצון התלבש בחכמה 
דתורה, ולכל מצוה יש את ענינה הפרטי שנמשך על ידה, כמאמר הזהר13 “רמ"ח פיקודין הם 

רמ"ח איברים דמלכא"14, דכל אבר הוא כלי לכוח פרטי.

וזהו מה שבקיום כל מצווה צריך להיות שתי כוונות15: כוונה כללית – לקיים רצון ה' 
)חוקים(, וכוונה פרטית – השייכת לאותה מצווה )משפטים ועדות(.

5( כאן. וראה יהל אור עה"פ כאן )ע' תסב( "החכמה של הזמירות . . לעורר ההתפעלות . . וכמו"כ ענין השבחים למעלה הוא לעורר 
גילוי המדות".

6( קו"א ד"ה זמירות )קס, א ואילך(.
7( ראה זח"ג ח, ב.

8( ראה קו"א שם. וד"ה הוי לי בעוזרי תרפ"ז פ"ב פ"ד.
9( תרפ"ז שם.

10( ע"ד מ"ש )ישעי' כה, ה( "זמיר עריצים". ראה שהש"ר פ"ב, יב.  
11( גיטין ז, א. וראה תו"א מקץ לא, סע"ג שמביא מארז"ל זה לענין "זמירות היו לי חוקיך".

12( ראה ד"ה רבי אומר ה'תש"ב שם.
13( תקו"ז תל )עד, סע"א(. תניא רפכ"ג. 

14( בתניא רפכ"ג מבואר שהמצוות נקראים אברים לפי שהם לבושים לרצון. שבזה כל המצוות )והאברים( שווים. אבל בפשטות צריך 
לומר, דזה שהמצוות נקראים אברים הוא גם מצד ענינו הפרטי שבכל אבר – ראה לקו"ת בחוקתי )מז, ב( דזה שהמצוות הם רמ"ח 
אברים הוא ע"ד "כח הראי' בעין וכח השמיעה באוזן". וראה גם לקו"ת בלק )עא, סע"ב( ש"ע"י קיום המצוות . . ממשיכים האור בפרט 
להתלבש במצוה פרטית שהיא אבר א' מרמ"ח אברים דמלכא". ולהעיר גם מלקו"ת במדבר )יג, סע"א( "המצוות שהם אברין דמלכא 
עד"מ יש בהן התחלקות". ובקו"א )בתניא( ד"ה להבין מ"ש בפע"ח )קנה, ב(. "להמשיך האור למטה לרמ"ח אברין דז"א, ומתחלקת 

ההמשכה לתרי"ג המשכות פרטיות לפי ערך המצוות".   
15( תניא רפמ"א. ראה שער האמונה פי"ג. עטרת ראש דרוש לעשי"ת נח, ב ואילך. המשך תרס"ו ע' נז. ובכ"מ. 

המשך ביאור תהלים מתוך "תהילות מנחם" מעמוד ג



קצו

ונמצא שיש התכללות בין משפטים לחוקים: כי גם את המצוות דמשפטים ועדות צריך 
לקיים בעיקר מצד רצון ה', כמו חוקים. ולאידך, גם במצוות דחוקים יש בהם טעם וכוונה 

פרטית16, שעל ידה נמשך אור וגילוי פרטי.

ענין המשפטים הוא  ענינים כללים בהנהגת האדם17:  ענינים אלו הם  ויתירה מזו, שני 
לשפוט כל דבר, אם זה מתאים עפ"י שכל וחכמת התורה, וגם כשאין בו שמץ איסור, צריך 
לשקול היטב אם זה לא יגרום חלישות באיזה מצווה או מנהג ישראל, שאז צריך לדחותו מכל 
וכל. וענין החוקים הוא שבכל עת ממשך היום18, צריכה להיות אצלו העבודה דקבלת עול 

מלכות שמים.

ולכן אמר דוד “זמירות היו לי חוקיך", כי דוקא ע"י העבודה בעסק התורה באופן של 
“חוקיך", שהוא רצון שלמעלה מטעם, שכך עלה ברצונו ית' )“חוקה חקקתי גזירה גזרתי"(, 
אזי נרגש אצלו שכל העולמות בטלים במציאות לגבי דקדוק אחד מדקדוקי התורה. כי בבחינת 
התורה כמו שהיא נמשכה בחכמה, מכיון שהמצוות והדקדוקים שבהם הם מצד טעם, הרי 
בהכרח שיש תפיסת מקום להעולמות, שהרי כל דקדוקי ההלכות שמצד בחינה זו הם בכדי 
שיומשך שפע בעולמות. ורק כשעסק התורה שלו הוא באופן של “חוקיך", שייך שכל דבר 
שלומד יהי' “זמירות" – תענוג ושעשועים גם בבית מגוריו, וכל הרדיפות שסובל משונאיו 
אינם תופסים מקום אצלו. ויתירה מזו, על ידי זה דוקא גם נפעל בעולם, שהשונאים והרודפים 

מתבטלים, זמירות מלשון “לזמר עריצים". 

ד. אבל עדיין צריך להבין, הרי גם בעדות מצינו שיש בזה ענין שלמעלה מטעם ודעת, 
וכדלקמן, וא"כ למה אמר “חוקיך" דוקא?

דהנה מבואר בחסידות19 עה"פ20 “ויקם עדות ביעקב", שכללות המצוות – גם המצוות 
דמשפטים וחוקים – נקראים “עדות", לפי שהם ממשיכים ומגלים העלם העצמי דעצמות אור 

אין סוף, שלמעלה מהעלם השייך לגילוי.

והענין בזה, ענין ה"עדות" הוא על דבר הנעלם דוקא, כי על דבר הגלוי אין שייך “עדות", 
ואפילו על “מילתא דעבידא לאגלויי"21 אין צריך “עדות". כמו כן ברוחניות, אור הממלא כל 
עלמין הוא דבר הגלוי שמושג מצד השכל, וכידוע22 בענין “מבשרי אחזה אלוקה"23, שכמו 
שהאדם חי וברור לו שאין זה מצד הגוף עצמו, אלא מצד הנפש שהתלבשה בגופו להחיותו, 
כמו כן הוא גם בנוגע להעולם, שכשרואים שהוא דבר חי, יודעים בבירור24 שיש חיות אלקי 

שמחי' אותו.

ויתירה מזו, גם אור הסובב כל עלמין, שלמעלה מהתלבשות בעולמות, מכיון שעל ידי 
ידיעה והשגה באור הממכ"ע מוכרח שיש אור שמופלא מהעולמות, שהוא מקור שממנו נמשך 
אור הממכ"ע25, הרי זה בכלל “מילתא דעבידא לאגלויי" )העלם ששייך לגילוי(, שלא צריך 

על זה את ענין ה"עדות".

16( שהרי גם במצוות דחוקים הם אברים פרטים מרמ"ח אברים דמלכא. ומה שהם חוקים – י"ל שלא נתפרש טעמם בנגלה דתורה.  
17( ראה ד"ה הוי' לי בעוזרי תרפ"ז פ"ג. ד"ה ויקם עדות ה'ש"ת ספ"ב. 

18( ראה קונטרס העבודה פ"ב.
19( ד"ה ויקם עדות ה'ש"ת )סה"מ ה'ש"ת ע' 51 ואילך(. וראה גם לקו"ת פקודי ד, א ואילך. 

20( תהלים עח, ה. וראה "תהלות מנחם" עה"פ.
21( ר"ה כב, ב. 

22( ראה לקו"ת אמור לא, ב. ואתחנן ד, א. סהמ"צ לצ"צ מה, א.  
23( איוב יט, כו. 

24( ועד להתאמתות של ראי' – "מבשרי אחזה אלוקה", כמבואר בלקו"ת וסהמ"צ שם.
25( וראה סה"מ עת"ר ע' ב.



קצז

וענין ה"עדות" הוא על עצמות אוא"ס, שנעלם לגמרי, ולא שייך בו כלל ידיעה והשגה, 
אוא"ס  עצמות  ולגלות  להמשיך  הוא  המצוות  ענין  שכל  ומכיון  השלילה26.  ידיעת  לא  גם 

שלמעלה מסובב, רצון שלמעלה מטעם, לכן הם נקראים “עדות".

ה. והנה הטעם שהמצוות הם עדות על עצמות אוא"ס הוא מפני שהם רצונו ית', רצון 
שלמעלה מטעם, ולפי זה צריך להבין: א( מהו החילוק בין ענין ה"עדות" לענין ה"חוקים", הרי 
לפי הנ"ל )ס"ד( ענין ה"עדות" הוא ממש ע"ד ענין החוקים )כנ"ל ס"ג(, גילוי רצון שלמעלה 
מטעם? ב( לפי הנ"ל שכללות המצוות נקראים “עדות" ע"ש שהם מעידים על עצמות אוא"ס, 
מפני שהם רצון שלמעלה מטעם, במה מיוחד סוג המצוות שנקראים “עדות" מפני שהם אות 

וזיכרון?

ודעת,  מטעם  למעלה  הם  ו"חוקים"  ד"עדות"  העבודות  ב'  שאומנם  בהקדם  זה  ויובן 
דלבא  ברעותא  עבודה  הוא  ה"עדות"  ענין  האדם:  בעבודת  ביניהם  חילוק  יש  מקומם  מכל 
)ברצון הלב(27, לרצות אלקות מצד עצם הנשמה, ועי"ז תופסים בהעצמות, כמאמר28 “לית 
מחשבה תפיסא בי' כלל" )גם לא השגה באופן של שלילה(, אבל “נתפס איהו ברעותא דלבא". 

והעבודה דחוקים הוא עבודה בקבלת עול.

והחילוק בין ב' עבודות אלו, הוא שברעותא דלבא הרי מכיון שיש להאדם רצון באלקות, 
הגם שזהו מצד התקשרותו באוא"ס )מצד עצם הנשמה שלו(, בכל זאת הוא בבחי' מציאות29. 
וגם כשאינו רוצה לעצמו כלל, וכל רצונו הוא בגילוי אלקות בעולם, ושתושלם הכוונה “להיות 
לו ית' דירה בתחתונים"30, מכל מקום עצם ענין הרצון הוא מציאות. ואילו העבודה דקבלת 
עול הוא שאין לו רצון כלל, וכל עשייתו היא מצד האדון, שמכריחו לקיים רצונו, אמיתת ענין 

הביטול31.

במצוות:  הקב"ה  של  הרצון  בענין  שביניהם  להבדל  בהתאם  הוא  בעבודה  זה  וחילוק 
שהרצון במצוות ד"עדות" עם היות שהם למעלה מטעם, מכל מקום מכיון שיש בהם מבוקש 
להמשיך ולגלות את עצמות אוא"ס בעולם, הרי זה בדוגמת טעם )שיש ב"משפטים"(. ולכן 
נדרשת בזה עבודה שיש בה מבוקש, רעותא דלבא כנ"ל. ואילו הרצון שבמצוות ד"חוקים" 
אין בו מבוקש כלל, אלא הוא רצון עצמי של עצמותו ית'32. ומצד זה נדרשת עבודה של קבלת 

עול, ביטול עצמי, שלמעלה מכל ענין ההתפשטות )גם של קדושה(.

וזהו הטעם שדוד המלך אמר “זמירות היו לי חוקיך", כי דוקא ע"י “חוקיך" נפעל “לזמר 
לגבי  נרגש שכל העולמות בטלים במציאות  רק ב"חוקיך"  כי  עריצים" בתכלית השלימות, 
דקדוק אחד של תורה, משא"כ במצוות ד"עדות" ועאכו"כ ב"משפטים", אין נרגש שלילת 

העולמות בתכלית, ובמילא לא שייך שלימות הענין ד"לזמר עריצים"33.

26( ראה המשך תרס"ו ע' נח. סה"מ תרפ"ז ע' קעו ואילך. ד"ה תכלית חכמה תרפ"ט פ"ב ואילך )סה"מ קונטרסים ח"א כט, ב ואילך(. 
ועוד. 

27( ראה המשך תער"ב ח"א פס"ז.
28( תקו"ז בהקדמה )יז, א(.

29( ראה תניא פמ"א )נז, ב(. ובארוכה בסה"מ תר"ס ע' קמט ואילך. שגם הרצון שמצד אהבה טבעית "לדבקה בה' ולא ליפרד . . בשום 
אופן אפילו במסירות נפש ממש" הוא דוגמת הרצון "לרוות נפשו הצמאה", וענין הביטול הוא שכל רצונו הוא רצון הוי' – שיהי' גילוי 

אלקות בעולם.   
30( ראה תנחומא נשא טז. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו. 

31( ראה סה"מ תרפ"ז ע' קפא ואילך.
32( ראה המשך תרס"ו ע' תקכא.

33( מסה"מ מלוקט ב ע' נה )ד"ה הוי' לי בעוזרי ה'תשי"ז(.
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úa eúáML íéìëì ïä úçà úeLøïëBzetitxwe zexivg zebb lk - §©©¥§¥¦¤¨§§¨

myinyz oi`y oeikn ,mipey milra mdl yiy it lr s` ,xiray
xzene ,mkeza ezayy milkl zg` zeyxk miaygp ,xicze cgein
z` `iadl leki okle ,aexir `la ef zeyxl ef zeyxn lhlhl

`vnpae .zetitxwe zexivg zebb jxc lcbnd l` gztndäãOa©¨¤
,e`iadl leki epi`yk áeøéò Báeøéò ïéàzhiyïðaømixaeqd ¥¥¥§©¨¨

zeynyd oiaa mb mdilr exfb zeay meyn mixeq`d mixacy
oeike ,[zeynyd oiaa zeay lr exfb `ly xaeqd iax lr miwlege]
zeyxl dpnn qipkdl xeqi`de zilnxk `id dcydy s` oky
zeynyd oia exizd `l ,opaxcn `l` dxezd on epi` cigid
,lcbnd `vnp day cigid zeyxl my `vnpd gztn qipkdl
dpew epi`e zeynyd oiaa lcbndn eaexir z` lehil leki epi`e

.my dziay
lirl dzywdy dn sqep ote`a ayiil zxfeg `xnbd(:cl)recn

,aexir eaexir gztnd ca`e lcbna epzpa epzpyna `nw `pzl
enk df ixd eaexir z` lehil leki epi`y xg`ny mixne` oi`e

:`xnbd zvxzn .xg` mewna eaexire cg` mewna `edyáøå äaø©¨§©
ïðé÷ñò õò ìL ìcâîa àëä ,eäééåøz éøîàc óñBéepzpyna o`k - ¥§¨§¥©§©§¨¨§¦§¨¤¥©§¦¨

mipal ly lcbna `le] ur ly lcbna eaexir z` ozpy xaecn
mirax` liknd lecb lcbna xaecne ,[l`enye ax evxizy itk

,`id xfril` iaxe `nw `pz ly mzwelgn zxaqe ,d`qøîc- §©
`nw `pzøáñlecb lcbn s`yïéàå íéìëa ïéða ïéàå ,àeä éìk ¨©§¦§¥¦§¨§¥¦§¥

íéìëa äøéúñeaexir jkitle ,aexird z` `ivedle exzql lekie §¦¨§¥¦
,aexirøîexfril` iax -øáñ`vi elcb zngn ur ly df lcbn ©¨©

`viy oeike ,`ln `edyk elhlhl xyt` i`y iptn ,ilk zxezn
ilk zxeznàeä ìäà.aexir eaexir oi` jkle ,exzql xeq`e Ÿ¤

:mzwelgn z` x`al `xnbd dkiynnéàpz éðäc àzâeìôáe- ¦§§¨§¨¥©¨¥
,oldlc mi`pzd zwelgna ewlgp xfril` iaxe `nw `pzeïðúc¦§©

Léwäetexb`a afdìcâîe äáéz äãéL éab ìòmirax` miwifgnd ¦¦©©¥¦¨¥¨¦§¨
md ixd ,mda rbpy `la ,d`qïéàîè`nhn afe ,mhiqdy iptn §¥¦

.hqida.ïéøäèî ïBòîL éaøå äéîçð éaø:`xnbd zx`anåàì éàî ©¦§¤§¨§©¦¦§§©£¦©©
øî ,éâìôî÷ àäa`nw `pz -øáñlcbn e` daiz dciyàeä éìk §¨¨¦§§¥©¨©§¦

.d`neh lawn jkle ,ld` `leøáñ øîeoerny iaxe dingp iax - ©¨©
`l` ,ilk epi` d`q mirax` ea yiy ilky exaq,àeä ìäàepi`e Ÿ¤

wifgnd lcbn m` mi`pz ewlgpy epivny oeike .d`neh lawn
,epzpyna s` ok yxtl yiy ixd ,ld` e` ilk `ed d`q mirax`

.xfril` iaxe `nw `pz ewlgp dfay
iaxe dingp iax mr `nw `pz zwelgny xe`iad z` dgec iia`
dgec .ld` e` ilk miaeyg lcbne daiz dciy m` `id oerny

:`xnbdàøañézå ,éiaà øîàzxaq `id efy dz` xeaq ike - ¨©©©¥§¦§§¨
,mzwelgnìäà ,àéðzäårwxwa dti rewz epi`yèqéðå- §¨©§¨Ÿ¤§¦©

ld`d ixd ,enewnn xwrp `ed eilr yiwnykeàîè.ef dywda ¨¥
eli`eéìkc`n cak `edy e` rwxwa rewzyèqéð Bðéàåepi`e - §¦§¥¦©

ilkd afd eilr yiwdy s` ,eilr miyiwnyk rrepzn.øBäèixd ¨
afd hqida d`neh oiprly `vnp ,`nh hqip `ed m` ld` s`y
z`neha mi`pzd zwelgn oiprl ok m`e ,ld`e ilk oia welig oi`
ewlgpy yxtl xyt` i` ,afd mdilr yiwdy lcbne daiz dciy

.xg` ote`a mzwelgn z` yxtl gxkde ,ld` e` md milk m`

:mzwelgn zxaq ef oi`y zegcl iia` jiynneàôéñ éðz÷åoke - §¨¨¥¥¨
'eke 'dciy iab lr yiwd' lirl z`aend `ztqezd ly `tiqa

,epipyïéèBqéð eéä íàåmnewnn effed lcbne daiz dciyd m` - §¦¨¦¦
y micen oerny iaxe dingp iax mb ,afd mda yiwdykäæ .íéàîè§¥¦¤

Bçk úîçî èqéð ,ììkädf ixd af ly,àîèm`eäãòø úîçî- ©§¨¦©¥£©Ÿ¨¥¥£©§¨¨
ixd ,enewnn lcbnd ffed df gekne rwxwd lr elbxa afd gthy

lcbnd,øBäèafd ly egeka ziyrpk zaygp epi` ezffdy meyn ¨
iaxe dingp iax exdih `ly gken ixd .egek geka ziyrpk `l`

.milk `le milde` mdy meyn lcbne daiz dciyd z` oerny
:`ziixaa mi`pzd ewlgp dna x`an iia`éleëc ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥§¥

àîìòy mixaeq oerny iaxe dingp iax oiae `nw `pz oia -èqéä ¨§¨¤¥
Bçk úîçîdf ixd ,egeka ld`d z` e` ilkd z` hiqd m` - ¥£©Ÿ

.àîèm`eäãòø úîçîdf gekne rwxwd lr elbxa afd gthy - ¨¥¥£©§¨¨
df ixd ,enewnn ld`d e` ilkd ff,øBäèaeyg epi` df ote`ay ¨

.ehiqd afdyïðé÷ñò Bçk úîçî äãòøa àëäå`ziixaa o`ke ± §¨¨¦§¨¨¥£©Ÿ©§¦¨
ecrx wx `l` mnewnn eff `le mdilr yiwd afdy ote`a xaecn

,dywdd zngnøîc ,éâìôéî à÷ àäáe`nw `pz -èqéä éåä ,øáñ §¨¨¦§§¥§©¨©¨¥¤¥
,`nhe hqidl aygp df ixd -øáñ øîeoerny iaxe dingp iaxe - ©¨©

dcrxy exaqèqéä éåä àì.xedhe ,hqid daeyg dpi` - Ÿ¨¥¤¥
lcbn iab lr yiwdy af iabl ewlgpy mi`pzdy x`azpy xg`l

'eke:`xnbd zl`ey ,ld` e` ilk `ed lcbn m`d ewlgp `l
dì ïðéî÷Bî éàîa ïéúéðúîemi`pzd zwelgn z` x`ap cvik - ©§¦¦§©§¦©¨

,gla d`q mirax` wifgny lecb `ed lcbnd m` ixd ,epzpyna
`nw `pz xaeq recne ,zaya exzql xeq`e ld` `ed ixd
`ed ixd ok m` ,dfn zegt lcbna xaecn m`e ,aexir eaexiry

.xfril` iax ly enrh dne ,milka dxizq oi`e ,ilk
:`xnbd dper,eäééåøz éøîàc àáøå éiaàzxacn epzpyn mlerl ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§

,zaya exzeql xeq`y ,d`q mirax` wifgny lecb lcbna
eïðé÷ñò àðúîa øéè÷e ìeòðîalerpna lerp lcbna xaecne - §©§§¦§¦§¨©§¦¨

,egztl gztn el oi`e lcbnd z` geztl `ade ,laga xeywy
,cia ekzgl leki epi` la` ,lagd jezig ici lr egztl lekiéòáe¨¥

dé÷ñôéîì àðékñ,ewlgp dfae .ekzgl ick oikq jixve -àn÷ àpz ©¦¨§¦§§¥©¨©¨
aexir eaexiry xn`yíéìkä ìk øîàc éñBé éaøk dì øáñelit` ¨©¨§©¦¥§¨©¨©¥¦

md ixd xeqi`l mzk`lnìBãbä øqnî õeç ,úaLa ïéìhéðxeqn-] ¦¨¦§©¨¦©¨©¨
[zexew jezgl ieyry lecbäLéøçî ìL ãúéåieyrd lecb ilk-] §¨¥¤©£¥¨

oeiky ,[dyixgd zrya mlzd z` miyer ezxfray ,oikqk
yinyz mda ynzydl `l mixdfp enbti `ly mdilr micitwny
jkle .mlhlhl oi`e ,qik oexqg zngn dvwen md ixd ,xg`
`nw `pz xaeq laga xeywy lerpna lerp lcbndy epzpyna
lagd z` jezgl oikq lhlhl xzeny oeik ,aexir eaexiry

.lcbnd z` geztleøæòéìà éaøåaexir eaexir oi` xn`ydì øáñ §©¦¡¦¤¤¨©¨
úélè eléôà øîàc äéîçð éaøkeãååøz eléôàmilk mdy [sk-] §©¦§¤§¨§¨©£¦©¦£¦©§¨

xzidl mzk`lnyïLéîLz CøBöì àlà ïéìhéð ïéàmicrein mdy ¥¦¨¦¤¨§¤©§¦¨
zgwl xeq` jkle .xg` yinyz jxevl mda ynzydl xeq`e ,el
ick lagd z` ea jezgle ,milke` ea jezgl eyinyzy oikq
eaexir oi`y xfril` iax xaq okle ,lcbndn aexird z` zgwl

.aexir

äðùî
ie`x epi`e aexird lwlwzd mda mipte`a zwqer epzpyn
seqa eaexir z` gipnd :enewnn ezgwl xyt` i`y e` ,dlik`l

e ,megzdìbìbúðn l`íeçzì õeç,myn ezgwl leki epi` ok lre ¦§©§¥©§
y e`ìb åéìò ìôð,mipa` lyBàyóøNðaxiry e` ,aexird ¨©¨¨©¦§©

aúàîèðå äîeøzzay axra xacd dxw m` ,dlik`a dxq`pe §¨§¦§¥
,áeøéò Bðéà ,íBé ãBòaîmc`d dpew ea zeynyd oia onfay oeik ¦§¥¥

xacd dxw m` j` .elk`l leki did `l ,eaexir mewna dziay
äëéLçMî,miakekd z`v xg`l -,áeøéò äæ éøäoiaay meyn ¦¤£¥¨£¥¤¥

didiy jixv oi`e ,aexird mewna dziay dpw xak zeynyd
.zayd lk dlik`l ie`x aexird
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המשך בעמוד הצג

ezny in` cenr dl sc ± iyily wxtoiaexir
áåøéò åáåøéò ïéà úáùá ìáà.xzqinl opax dil exy `lc Ðçúôîä àöîð.zaya Ð

áåøéò åáåøéò ïéà."zebb lk" wxta oerny iaxc `de .oerny iaxc dil zilc Ðïéàå
íéìëá äøéúñ.dil xzq ira i`e Ðùé÷ä.'ek dciy iab lr etexb`a af ÐíéàîèÐ

zkizga eyiwdy :inp i` .dribpa `nhn `lc ci zia yeal didy oebke .ohiqdy iptn

.eciay uràåä ìäà.d`neh lawn `le Ð

àøáñúå.`ed ld` e`le ld` meyn `nrhc Ð

èñéðåepi`y Ðhqip ea yiwnyke ,dti rewzÐ

cak e` rewze xaegny ,`ed ilk m`e .`nh

ezngn hqip epi`y daxd.xedh Ðéîð éðú÷å
àôéñeid m` ,dciy iab lr yiwdc `ziinwc Ð

oihqip,oerny iaxe dingp iaxl elit` oi`nh Ð

.`ed ld` meyn e`l ediinrh :`nl`ììëä äæ
åçë úîçî èñéðz` e` ilkd z` hiqdy Ð

.edyn eayenn ewzipy ,ynn ld`dúîçî
äãòøreprip zngne ,rwxwa eilbxa gthy Ð

ux`d on wzipy it lr s` ,ilkd hqip rwxwd

.`ed egek gkc ,xedh Ðàîìò éìåëãelit` Ð

egk zngn ynn hiqd ,dingp iaxl,`nh Ð

.ld` elit`eøåäè äãòø úîçî`ed elit`e Ð

.ilkåçë úîçî äãòøá àëäåodilr yiwdy Ð

.ecrx `l` ,ehqed `le owzp `le ,ynn

ïéúéðúîå`dc ,dl opinwen i`na aexirc Ð

`ed lecb i` `nlr ilekli`n`e ,`ed ld` Ð

mirax` wifgn epi`y ohw i` ?aexir eaexir

gla d`qiaxc `nrh i`ne ,`ed ilk Ð

.xfril`àðúîá øéè÷.laga lerpnd xeyw Ð

äé÷ñôéîì àðéëñ éòáåivn ded i`c Ð

dicia diwqtinliaxl elit` inc xity Ð

,xaegna `l` dxeq` mixyrizg oi`c ,xfril`

zkqna `ipzck .ixye ,`ed lwlwn `kd la`

riwtne xizn milkay zenzeg :(a,`l) dvia

opixn`e ,`ed ld` `kdc ab lr s`e .jzege

jezgl xeq` rwxway mzdopaxc dxifb Ð

.`ed ynn oipa xzeq `le xzeqk ifginc ,`id

`ed zeayc oeik ,`ed `nlra zlc zgizt `dc

.zeynyd oia eilr exfb `l Ðêøåöì àìà
ïùéîùújezgl `l oikq ly eyinyz xwire Ð

ikde .oilke`e xyae mgl `l` ,`ed milag

,jkld ,dingp iaxc dil zil `nw `pz :ibilt

aexir eaexiriax .`pzinl dil wiqtc Ð

ca` xira m` :xne` xfril`,aexir df ixd Ð

m`e .zetitxw jxc dil iziin dil xkcn ikc

dcya,ivn `l lerpn wiqtinc ,aexir epi` Ð

.dingp iaxckoizipznåðéà íåçúì õåç ìâìâúð
áåøéòcr my ol `edy ezian yie li`ed Ð

lk jytp dnnc .dn` mitl`n xzei eaexir

eaexira i` eziaa i` dziay dpwc `kid`l Ð

.dilwynle lfinl ivnìâ åéìò ìôðyxtn Ð

`iedc ,iieptl `pivge `xn irac `xnba

.zeay `le dk`lnúàîèðå äîåøú`lc Ð

.ipixg`l `le dicicl `l `ifgäëéùçùîÐ

li`ed zaye ,zeynyd oia aexir dpw xak

.dxzed dxzede÷ôñm` mei ceran m` Ð

.dkiygynìîâ øîç äæ éøäi` ol `wtqnc Ð

el yi `kdne ,ezia ied `kde aexir df dil ipw

xarny mitl` ciqtde gex lkl dn` mitl`

yi eziane ,aexir dpw `l `ny e` d`lde ezia

eaexir xarl dpw `le gex lkl mitl` el

elkjli`e eaexirny mitl` la` .ixzyn jpda jytp dnnc ,eaexirl ezia oiay dn` mitl` `l` jlil xq`p df wtq zngne .minp jli`e eziane .aexir dpw `l `nlic ,`l Ð

`ljyen `ed lnbde ,ebidpn dfe eiptl jled xengdy ,lnbe xeng bidpnd mc`k .o`kl ekyen dfe ,jlil o`k ekyen df `vnp .aexir dpw `nlc Ð.eixg`le eiptl zeptl jixve Ð

`xnbåáåøéò úà ïúåðä`negza orlain zen` rax` edpde li`edc ,zen` rax` el yi dziay my zepwl oiekzpe li`ed Ðseqay ziaa eaexir z` ozepk iede ,`negzk edl eed Ð

.dn` mitl` dl dvege dlek z` jldn dn` sl` `ed elit`y megzdäéì ìé÷ù éòá éàã.`ed opaxc zeayc ,mipa` lehlh meyn aexir epi` oizipzn ipzwe Ð
êòéãåäì
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éøåñçoizipznc ,wc `le .xaca zewelgn ylye :qxhpewd yxit Ð ipzw ikde `xqgin

ibilte ,zaya `vnpyk `ziixae .e`l i` dil xzq ivn i` ibilte ,aeh meia ixii`

ipaa xfril` iaxl minkg micene :oiaexirc (ipy wxt) `ztqeza `ipzc `de .oerny iaxca

eaby zqtxn ipae xvgenewna gztnd oi`y oirceiy it lr s` ,ziaa edepzpe oaexir

zexivg iaexirac Ð `nrh epiid .aexir eaexiry

i`w ,zaya gztn `vnp`c d`xp ,edine .eliwd

,aeh meiae xfril` iaxl minkg micene xn`wcn

,ith eliwd minkg daxc` Ð gztn `vnp `l ik

xfril` iax dcene ,`kti` xninl dil dede

.minkgløéòá,zaya `vnpa Ð aexir eaexir

.zeynyd oia cea` didy it lr s`éðú÷å
`l cegl `tiq jdn .oi`nh oihqip eid m` `tiq

`ed dcrx zngnc xninl ivnc ,wcinl ivn

Ð hqida la` ,ilkl ld` oia welg yic .ibiltc

dcrx zngnc `ziixa iziin jkl .`nh inp ld`

inp cegl `ziixae .ilkl ld` oia welig oi` inp

dingp iaxk `l `iz`c `pin` dedc ,`ibq `l

.ediizlinc `tiq izii` ikdl ,oerny iaxk `le

ïéúéðúîåira `le .dil iwen i`na

oipa oi`c `zbelta dinewe`l

lld ziae i`ny ziac `zbeltc meyn ,milka

.(`,ak) dviac ipy wxta `id

éòái`c :qxhpewd yxit Ð diwqtinl `pikq

,xfril` iax elit` ixy ded Ð cia

:(a,`l) dvia zkqna `ipzc .`ed lwlwnc

lr s`e .jzege riwtne xizn Ð milkay zenzeg

Ð xeq` rwxway xn`e ,`ed ld` `kdc ab

oipa xzeq `le xzeqk ifginc ,`ed opaxc dxifb

oeike .`ed `nlra zlc zgizt `dc ,`ed ynn

epi`e .zeynyd oia eilr exfb `l Ð `ed zeayc

Ð dingp iaxk xfril` iax xaq inp ikc ,d`xp

yi jkl .opaxcn `l` xeq` `l oikq lehlhc ixy

cia diwqtnl ivn ded i`e `ed ilk `kdc xnel

,dingp iaxk ,xeq` `pikqa la` ,ixy ded Ð

:wgvi epiax wcwcn o`kne .iaxc dil zile

epiid ,jzege riwtne xizn milkay zenzegc

e` ur ly gzet la` ,`pzin ly xyw oirk `wec

oipa yi inp ilkac ,xayl xeq` Ð zkzn ly

.lirl izyxitck dxizqe

ìâìâúð.opaxc oinegz elit` Ð megzl ueg

`edy xac lk :xn`c ,iaxl elit`e

lkn Ð zeynyd oia eilr exfb `l zeay meyn

ivn zeynyd oiac ab lr s` .aexir ied `l mewn

mewna dziay dpw m`c oeik ,iiezi`e dilwyinl

r cner did aexird lblbzpy,megzl ueg dz

opax epwz jklid Ð zen` rax` `l` el oi`e

.megzd jeza `edyk `l` aexir didi `ly
wtq
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קצט ezny in` cenr dl sc ± iyily wxtoiaexir
áåøéò åáåøéò ïéà úáùá ìáà.xzqinl opax dil exy `lc Ðçúôîä àöîð.zaya Ð

áåøéò åáåøéò ïéà."zebb lk" wxta oerny iaxc `de .oerny iaxc dil zilc Ðïéàå
íéìëá äøéúñ.dil xzq ira i`e Ðùé÷ä.'ek dciy iab lr etexb`a af ÐíéàîèÐ

zkizga eyiwdy :inp i` .dribpa `nhn `lc ci zia yeal didy oebke .ohiqdy iptn

.eciay uràåä ìäà.d`neh lawn `le Ð

àøáñúå.`ed ld` e`le ld` meyn `nrhc Ð

èñéðåepi`y Ðhqip ea yiwnyke ,dti rewzÐ

cak e` rewze xaegny ,`ed ilk m`e .`nh

ezngn hqip epi`y daxd.xedh Ðéîð éðú÷å
àôéñeid m` ,dciy iab lr yiwdc `ziinwc Ð

oihqip,oerny iaxe dingp iaxl elit` oi`nh Ð

.`ed ld` meyn e`l ediinrh :`nl`ììëä äæ
åçë úîçî èñéðz` e` ilkd z` hiqdy Ð

.edyn eayenn ewzipy ,ynn ld`dúîçî
äãòøreprip zngne ,rwxwa eilbxa gthy Ð

ux`d on wzipy it lr s` ,ilkd hqip rwxwd

.`ed egek gkc ,xedh Ðàîìò éìåëãelit` Ð

egk zngn ynn hiqd ,dingp iaxl,`nh Ð

.ld` elit`eøåäè äãòø úîçî`ed elit`e Ð

.ilkåçë úîçî äãòøá àëäåodilr yiwdy Ð

.ecrx `l` ,ehqed `le owzp `le ,ynn

ïéúéðúîå`dc ,dl opinwen i`na aexirc Ð

`ed lecb i` `nlr ilekli`n`e ,`ed ld` Ð

mirax` wifgn epi`y ohw i` ?aexir eaexir

gla d`qiaxc `nrh i`ne ,`ed ilk Ð

.xfril`àðúîá øéè÷.laga lerpnd xeyw Ð

äé÷ñôéîì àðéëñ éòáåivn ded i`c Ð

dicia diwqtinliaxl elit` inc xity Ð

,xaegna `l` dxeq` mixyrizg oi`c ,xfril`

zkqna `ipzck .ixye ,`ed lwlwn `kd la`

riwtne xizn milkay zenzeg :(a,`l) dvia

opixn`e ,`ed ld` `kdc ab lr s`e .jzege

jezgl xeq` rwxway mzdopaxc dxifb Ð

.`ed ynn oipa xzeq `le xzeqk ifginc ,`id

`ed zeayc oeik ,`ed `nlra zlc zgizt `dc

.zeynyd oia eilr exfb `l Ðêøåöì àìà
ïùéîùújezgl `l oikq ly eyinyz xwire Ð

ikde .oilke`e xyae mgl `l` ,`ed milag

,jkld ,dingp iaxc dil zil `nw `pz :ibilt

aexir eaexiriax .`pzinl dil wiqtc Ð

ca` xira m` :xne` xfril`,aexir df ixd Ð

m`e .zetitxw jxc dil iziin dil xkcn ikc

dcya,ivn `l lerpn wiqtinc ,aexir epi` Ð

.dingp iaxckoizipznåðéà íåçúì õåç ìâìâúð
áåøéòcr my ol `edy ezian yie li`ed Ð

lk jytp dnnc .dn` mitl`n xzei eaexir

eaexira i` eziaa i` dziay dpwc `kid`l Ð

.dilwynle lfinl ivnìâ åéìò ìôðyxtn Ð

`iedc ,iieptl `pivge `xn irac `xnba

.zeay `le dk`lnúàîèðå äîåøú`lc Ð

.ipixg`l `le dicicl `l `ifgäëéùçùîÐ

li`ed zaye ,zeynyd oia aexir dpw xak

.dxzed dxzede÷ôñm` mei ceran m` Ð

.dkiygynìîâ øîç äæ éøäi` ol `wtqnc Ð

el yi `kdne ,ezia ied `kde aexir df dil ipw

xarny mitl` ciqtde gex lkl dn` mitl`

yi eziane ,aexir dpw `l `ny e` d`lde ezia

eaexir xarl dpw `le gex lkl mitl` el

elkjli`e eaexirny mitl` la` .ixzyn jpda jytp dnnc ,eaexirl ezia oiay dn` mitl` `l` jlil xq`p df wtq zngne .minp jli`e eziane .aexir dpw `l `nlic ,`l Ð

`ljyen `ed lnbde ,ebidpn dfe eiptl jled xengdy ,lnbe xeng bidpnd mc`k .o`kl ekyen dfe ,jlil o`k ekyen df `vnp .aexir dpw `nlc Ð.eixg`le eiptl zeptl jixve Ð

`xnbåáåøéò úà ïúåðä`negza orlain zen` rax` edpde li`edc ,zen` rax` el yi dziay my zepwl oiekzpe li`ed Ðseqay ziaa eaexir z` ozepk iede ,`negzk edl eed Ð

.dn` mitl` dl dvege dlek z` jldn dn` sl` `ed elit`y megzdäéì ìé÷ù éòá éàã.`ed opaxc zeayc ,mipa` lehlh meyn aexir epi` oizipzn ipzwe Ð
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éøåñçoizipznc ,wc `le .xaca zewelgn ylye :qxhpewd yxit Ð ipzw ikde `xqgin

ibilte ,zaya `vnpyk `ziixae .e`l i` dil xzq ivn i` ibilte ,aeh meia ixii`

ipaa xfril` iaxl minkg micene :oiaexirc (ipy wxt) `ztqeza `ipzc `de .oerny iaxca

eaby zqtxn ipae xvgenewna gztnd oi`y oirceiy it lr s` ,ziaa edepzpe oaexir

zexivg iaexirac Ð `nrh epiid .aexir eaexiry

i`w ,zaya gztn `vnp`c d`xp ,edine .eliwd

,aeh meiae xfril` iaxl minkg micene xn`wcn

,ith eliwd minkg daxc` Ð gztn `vnp `l ik

xfril` iax dcene ,`kti` xninl dil dede

.minkgløéòá,zaya `vnpa Ð aexir eaexir

.zeynyd oia cea` didy it lr s`éðú÷å
`l cegl `tiq jdn .oi`nh oihqip eid m` `tiq

`ed dcrx zngnc xninl ivnc ,wcinl ivn

Ð hqida la` ,ilkl ld` oia welg yic .ibiltc

dcrx zngnc `ziixa iziin jkl .`nh inp ld`

inp cegl `ziixae .ilkl ld` oia welig oi` inp

dingp iaxk `l `iz`c `pin` dedc ,`ibq `l

.ediizlinc `tiq izii` ikdl ,oerny iaxk `le

ïéúéðúîåira `le .dil iwen i`na

oipa oi`c `zbelta dinewe`l

lld ziae i`ny ziac `zbeltc meyn ,milka

.(`,ak) dviac ipy wxta `id

éòái`c :qxhpewd yxit Ð diwqtinl `pikq

,xfril` iax elit` ixy ded Ð cia

:(a,`l) dvia zkqna `ipzc .`ed lwlwnc

lr s`e .jzege riwtne xizn Ð milkay zenzeg

Ð xeq` rwxway xn`e ,`ed ld` `kdc ab

oipa xzeq `le xzeqk ifginc ,`ed opaxc dxifb

oeike .`ed `nlra zlc zgizt `dc ,`ed ynn

epi`e .zeynyd oia eilr exfb `l Ð `ed zeayc

Ð dingp iaxk xfril` iax xaq inp ikc ,d`xp

yi jkl .opaxcn `l` xeq` `l oikq lehlhc ixy

cia diwqtnl ivn ded i`e `ed ilk `kdc xnel

,dingp iaxk ,xeq` `pikqa la` ,ixy ded Ð

:wgvi epiax wcwcn o`kne .iaxc dil zile

epiid ,jzege riwtne xizn milkay zenzegc

e` ur ly gzet la` ,`pzin ly xyw oirk `wec

oipa yi inp ilkac ,xayl xeq` Ð zkzn ly

.lirl izyxitck dxizqe

ìâìâúð.opaxc oinegz elit` Ð megzl ueg

`edy xac lk :xn`c ,iaxl elit`e

lkn Ð zeynyd oia eilr exfb `l zeay meyn

ivn zeynyd oiac ab lr s` .aexir ied `l mewn

mewna dziay dpw m`c oeik ,iiezi`e dilwyinl

r cner did aexird lblbzpy,megzl ueg dz

opax epwz jklid Ð zen` rax` `l` el oi`e

.megzd jeza `edyk `l` aexir didi `ly
wtq
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ר
ezny ina cenr dl sc ± iyily wxtoiaexir

éñåé éáøã åçë êòéãåäìmlera epi`c ab lr s`c Ð.xqzin `l Ðéáøã åçë êòéãåäì
øéàî,dzwfg lr zeynyd oiaa dpcinrd :xnel yie ,mlera dpyic ab lr s`c Ð

dzid dxedh okl mcewe.`lewl dwfg opixn` `l ikd elit` Ðäøåîç äàîåèáÐ

.d`nehd a`a oebk ,dxezd on ez`nhnd d`neha `nhipyäì÷ äàîåè ìáàopaxc Ð

mc` ze`nhl mixteq ixac z`neh efi`e ,`id

oilke` qxt ivg lk` oebk Ð`ade ,oi`nh

ze`ivia od xac dxyr dpenyn 'ek eaexe ey`x

.zaydìáè åìéôàåoebk ,wtq ea xnel yi Ð

epiptl dewn didy ,d`q mirax`a lah wtq

dliah zrya m` mircei ep` oi`e ,xqg `vnpe

.`l e` ,xqig jk xg`e mly didéðù ïëå
úåàåå÷îeid `ly odn cg`a mi`iwa ep`y Ð

.mlern d`q mirax` eaøåäè å÷éôñmzqe Ð

.xi`n iax dpynàîèî éñåé éáøåonwle Ð

.iqei iaxc` iqei iaxc opiywnàúééøåàã ïéîåçú
.`xnegl `ziixe`c `witqe Ðìåëé åðéà íà

åòéìáäì:`id (a,fp) "oixarn cvik" wxta Ð

zeyrle xird inegz miiql dvexe ccen did

ly laga `l` oiccen oi` :opze ,oniq my

rteyn xcbl e` `ibl ribde ,dn` miyng

dn` miyng ly laga ,eriladl lekieÐ

.jxcd z` daxn eretyy it lr s`e ,erilan

xarl eziilre o`kn eretiy ccen did m`e

ipydzen` miz`n e` d`n ea yi Ð`l Ð

xzei oi` ezty l` eztyne li`ed ,ol ztki`

laga eriladl leki epi` m`e .dn` miyngn

.dn` miyng lyéáø øá éàúñåã éáø øîà åæá
íéøäá ïéøã÷îù éúòîù øéàî éáø íåùî éàðé
,miyngn xzei jex` laga erilan `l Ð

,dn` miyng ly laga `l` oiccen oi` :opzdc

ly laga `edy zenk epexcn lk ccen `le

dwlg rwxwa miyng,ith `xneg `ki`c Ð

,zen` rax` ly miphw milaga eccen `l`

.lagd iy`x ipya mc` ipa ipy ea oifge`e

oeilrde ,eal cbpk lagd y`x ozep oezgzd

zen` rax` lka oixkzyne ,eizelbxn cbpk

'oixcwn' oeyle .mc` znew ivg xeriykenk Ð

aewp `ed eli`k xdd zcn deync ,'oiawep'

mewna eal `vnpe ,oeilrd ilbx cnrn mewna

eiykr lagd ozepyke ,eiykr zecner eilbxy

eizelbxn cbpkeze` ozep eli`k dil ded Ð

.oiccend lk jxck ,dwlg rwxwa eal cbpkïéà
äôåøò äìâòá ïéøã÷îmixrd cecnl `ayk Ð

olekn daexw `id efi` rcil llgd zeaiaqyÐ

s`e ,ody zenk zei`bd z`e mixdd z` ccen

wigxne dcnd z` daxn oexcndy it lrz`

.xirdèì÷î éøò íåçúá ïëå:ol `niiwc Ð

.hlew dnegz jk zhlew xirdy mykéúòîù
`ki` "izrny"e .dil xn`w xi`n iax Ð

.dil `xiaq `l dicicle ,izeaxn izrny :xninlãçàá òâð.cg` mc`a Ðøéàî éáø
øäèî`ki`e `ziixe`c `witqa :`nl` .did ig lenz`e diwfg` dinwe` :xn`c Ð

`lewl dwfgik `xwirne ,dwfg xza lifip ,inp oizipzne .dwfg xza xi`n iax lif` Ð

mzd gp`.i`ed xedh Ðúåùîùä ïéá ìëceran inhi` i`cec ,eteq cre ezligzn Ð

.`ed zay axrn zeynyd oia zligzc ,mei'åë àîéì àäámei ceran i`ce `d Ð

.lkd ixac aexir eaexir oi` mei ceran :ipzw oizipzne .inhi`íåé ãåòáî úøîåà úçà
'åë.`ziinw dwfg` dnexz iwe`e ,ixz icdal ixz iwe` :xaq iqei iax ;ibilt `dae Ð

dgp` ike`witqa ,diwfgn dil `wtnc zk `ki`c oeik :xaq xi`n iax .i`ed dxedh Ð

ezwfgn ez`iven zk oi`c ,dlila cg`a rbepa la` .dwfg xza opilf` `l `ziixe`c`ed `zyd xninl `ki`c ,opilf` `l ez`ivn zry xzae ,ezwfga dlild lk dil opinwen Ð
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÷ôñikd elit`c ,`tiqc `zeax meyn hwp `witq wtq jd Ð 'ek lah elit`e lah `l

Ð lah elit`e ,ipzw e` e`c :yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe .xedh dlw d`neha

.xqg `l `ni`e ezwfg lr dewn cnrd `ni`e ,daxc` :ikd xza jixtcn .lahy e` epiid

mirax`a lah wtq` jixte ,ipzw e` e` :`l` ?lah `l e` lah wtq` jxtinl jiiy `l `de

.lah `l wtq d`q

å÷éôñ)miaxd zeyxa xi`n iax Ð (xedh

zexdh] `ztqeza `ipzck ,ixii`

zeyxa d`neh wtqy xdhn xi`n iax :[e wxt

.xedh miaxdìëÐ oz`ivn zryk ze`nhd

lk :xne` i`ny zia ,opz (`,a) dcp yixac :dniz

oi`nhnc minkge lld elit`e .ozry oiic miypd

`weec epiid Ð dciwtl dciwtn e` zrl zrn

Ð `pyil cgl `weec ycwl e` ,miycwe dnexzl

`l i`n`e .`nlr ilekl xedh oilegl la`

,`kd ik oz`ivn zryk ze`nhd lkc opixn`

:cere !dzwfg lr dy` dnwe`l ol ded `le

gkenck ,cigid zeyxa elit` dl opixdhn mzdc

elit` oi`nhn `kde ,`ziinw `zrnya mzd

ike !iz`ady `ztqeza gkenck ,miaxd zeyxa

`lc meyn diwfg` opinwen `l `kdc :`niz

micene `tiq ipzwck ,ig did m` mei ceran wcap

Ð 'eke axran ig ede`xa xi`n iaxl minkg

dweca dpi`k minc da igikyc oeik inp dy`c

:wgvi epiax xne`e .(`,c) dcpa opixn`ck ,`inc

`l` ied `l oz`ivn zryk ze`nhd lkc

df itle .dcpay zrl zrn enk ,miycwe dnexzl

inp i`nye yxit mye ,dcpc `ibeq ayiil jixv

`de ,oz`ivn zryk ze`nhd lkc dil zi`

meyn epiid Ð miycwl elit` zrl zrn xdhnc

dixt leha meyn ,inp i` .dwecak dy` aiygc

iaxle :xn`z m`e .(a,b) mzd xn`ck ,diaxe

zrnac `py i`n ,miaxd zeyxa xdhnc xi`n

xn`ck ,miaxd zeyxa elit` `nhnc zrl

`zerix `ki`c dy`a :xnel yie ?inlyexia

bn.ith exingd Ð dte

øîàÐ 'ek dilr didyk epzpyn dinxi iax

xi`n iaxc `iyew i`ne :xn`z m`e

dnexz dinwe` `lc `d oizipznac ,xi`n iaxc`

`l` ,d`nh `id `zydc meyn e`l Ð dwfg`

opinwenc ,dcbpk zxg` dwfg `ki`c meyn

xn`wc ,inp onwle ,axir `ly zwfga `xabl

ezwfg lr `nh cnrd iqei iaxc `nrh epiid

mc` cnrd :`nip ,inp oizipzna .lah `l `ni`e

ded i`e .axir `l `ni`e ,ezia megz zwfg lr

cenlzd dil aiyg `l axir `ly dwfgc opixn`

:onwl yxit i"yx edine .xity iz` Ð dwfg

,`ki` `xnegl dwfg Ð ezwfg lr `nh cnrd

,`lewl dwfg `ki` oizipzna la` `kil `lewle

dwfg inp `ki`e ,dzwfg lr dnexz cnrdc

ikde .`lewl opilf` opaxcae .axir `l `ni`e ,ezia megz zwfg lr mc` cnrdc `xnegl

ivn `l `zydc ,opaxc oinegz iaexir xi`n iax xaq elit` iiepyl dil `gipc xnel yi inp

ivn ied `lewl dwfg inp `ki`c oeikc ,`xnegl dwfg `ki` oizipznc meyn ikd iiepyl

`lc micr izik ipya oizipzn iwen ikd meyn ,`lewl opaxc `witqc aexir iedc xninl

iax ixac iyextl ez` sqei axe daxe ,dzwfgn dil iwtnc zk `ki`c oeik ikd xninl jiiy

.dinxiàäáxi`n iax `nil `da :jxtinl ivn ded Ð xyk aexir wtq iqei iax `nil

.jixt ith `ticrc `l` ?lnb xng df ixd dcedi iaxe
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à÷éôñ øéàî éaø øáñå .øéàî éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦¥¦§¨©©¦¥¦§¥¨
÷ôñ ìáè ÷ôñ ,ìBaèì ãøiL àîè :ïðúäå !?àøîeçì§§¨§¨§©¨¥¤¨©¦§¨¥¨©¨¥
äàñ íéòaøàa ìáè ÷ôñ ,ìáè eléôàå ,ìáè àìŸ¨©©£¦¨©¨¥¨©§©§¨¦§¨
,úBàåå÷î éðL ïëå ;äàñ íéòaøàa ìáè àì ÷ôñ̈¥Ÿ¨©§©§¨¦§¨§¥§¥¦§¨
íéòaøà da ïéà úçàáe äàñ íéòaøà da Lé úçàa§©©¥¨©§¨¦§¨§©©¥¨©§¨¦

ìáè ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ïäî úçàa ìáèå ,äàñ¯ §¨§¨©§©©¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©
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,ïéáeàL íéîa Baeøå BLàø àaäå ,ïéàîè ïé÷LîBà ©§¦§¥¦§©¨Ÿ§§©¦§¦

ìL Baeø ìòå BLàø ìò eìôpL,ïéáeàL íéî ïébeì äL ¤¨§©Ÿ§©§¨¦©¦§¦
ìáè eléôàå ,ìáè àì ÷ôñ ìáè ÷ôñ ;ìBaèì ãøéå§¨©¦§¨¥¨©¨¥Ÿ¨©©£¦¨©
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oiaexir(oey`x meil)

éñBé éaøc Bçk EòéãBäì,aexir wtqa epzpyna lwin `ed dnk cr §¦£Ÿ§©¦¥
epiid ok lre ,mlera epi` i`ce aexird dzry ote`a elit`y
zeynyd oiaay xnele ezwfg lr ecinrdl xyt` i`y mixeaq

e .aexir eaexir mewn lkn ,miiw oiicr didàðzoic mbäîeøz ¨¨§¨
øéàî éaøc Bçk EòéãBäì ,úàîèðåwtqa xingn `ed dnk cr §¦§¥§¦£Ÿ§©¦¥¦

lr ecinrdl `xaq yie mlera aexirdy ote`a elit`y ,aexir
mewn lkn ,xedh oiicr did zeynyd oiaay xnele ezwfg
mc`d lr mixingne ,dry dze`a `nhp xak `ny miyyeg

.dpyna x`eank ,eaexirl ezia oia wx jliy
dzre ,aexir wtqa xingdl yi xi`n iax zrcly ,dpyna epipy
`ed megzl uegn zaya d`ivid xeqi` ezhiyly `xnbd dpian

:`xnbd dywn .opaxcnåikà÷éôñ øéàî éaø øáñopaxc,àøîeçì §¨©©¦¥¦§¥¨§§¨
ïðúäåze`eewna(`"n a"t),ìBaèì ãøiL àîè,ez`nehn xdhdl §¨§©¨¥¤¨©¦§

eeléôàå ,ìáè àì ÷ôñ ìáè ÷ôñi`ceay xg` ote`a,ìáèj`÷ôñ ¨¥¨©¨¥Ÿ¨©§£¦¨©¨¥
m`äàñ íéòaøàa ìáèxyk dewn xeriyk minìáè àì ÷ôñ ¨©§©§¨¦§¨¨¥Ÿ¨©

,äàñ íéòaøàa,ea lahe xyk enzqy dewn epiptl didy oebk §©§¨¦§¨
zrya m` mircei ep` oi`e ,xqg `vnpe dewnd ccnp jk xg`e

,`l e` mly did dliahdïëåeiptl eidy ote`a,úBàåå÷î éðL §¥§¥¦§¨
úçàai`ceúçàáe äàñ íéòaøà da Léi`ceäàñ íéòaøà da ïéà §©©¥¨©§¨¦§¨§©©¥¨©§¨¦§¨

,dliahd mcew s`,ìáè ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ïäî úçàa ìáèå§¨©§©©¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©
el` lka.àîè B÷éôñ§¥¨¥

cer my epipye(a"n),íéøeîà íéøác äna`weec ,`nh ewitqy ©¤§¨¦£¦
`nhpykäøeîç äàîeèa,d`nehd a`a oebk dxezd onìáàm` §§¨£¨£¨

`nhpäl÷ äàîeèa,opaxcnïéàîè ïéìëBà ìëàL ïBâkivg xeriya §§¨©¨§¤¨©¨¦§¥¦
,qxtåm` okäúLziriaxïéàîè ïé÷Lîå ,okàaä[laehd-]BLàø §¨¨©§¦§¥¦§©¨Ÿ

íéîa BaeøådïéáeàLlahy xg`l dliahl mixyk mpi`y ilka §§©¦§¦
,mei eze`a ez`nehnBàxenb xedhBaeø ìòå BLàø ìò eìôpL¤¨§©Ÿ§©

ìL,ïéáeàL íéî ïébeì äLd`neh minkg exfb el` lk lry §Ÿ¨¦©¦§¦
,mdixacn,ìBaèì ãøéåeeléôàå ,ìáè àì ÷ôñ ìáè ÷ôñi`ce m` §¨©¦§¨¥¨©¨¥Ÿ¨©©£¦

ïëå ,äàñ íéòaøàa ìáè àì ÷ôñ äàñ íéòaøàa ìáè ÷ôñ ,ìáè̈©¨¥¨©§©§¨¦§¨¨¥Ÿ¨©§©§¨¦§¨§¥
eiptl eid m`ïéà úçàå äàñ íéòaøà da Lé úçàa ,úBàåå÷î éðL§¥¦§¨§©©¥¨©§¨¦§¨§©©¥

,ìáè ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ïäî úçàa ìáèå ,äàñ íéòaøà dalka ¨©§¨¦§¨§¨©§©©¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©
el`øBäè B÷éôñ.opaxc wtqa lwdl yiy oeik ,lah eli`k oecipe §¥¨

j` ,`nw `pz zrc efànèî éñBé éaø.opaxc d`neh wtqa s` ©¦¥§©¥
,`id xi`n iax dpyn mzqy `ed llke ,lwin `nw `pzy oeike
xingd recn dyw ok m`e ,opaxc wtqa lwin xi`n iaxy `vnp

.opaxcn `edy aexir wtqa epzpyna
,opaxc wtqa lwin xi`n iax mlerl :`xnbd zvxznmrhde

c ,aexir wtqa xingdyeäðéð àúééøBàc ïéîeçz øéàî éaø øáñ÷- ¨¨©©¦¥¦§¦§©§¨¦§
`ed oinegz aexir wtq ok lre ,dxezd on `ed oinegz xeqi`y

.ea xingdl yiy `ziixe`c wtq
:`xnbd dywnåikïðz àäå ,àúééøBàc ïéîeçz øéàî éaø øáñoldl) §¨©©¦¥¦§¦§©§¨§¨§©

(.gpmegz okid cr onql ick xird on dn` miitl` ccend iabl
retiy lk z` cecnl jixv epi` mixd ipy oia wnray ,zay
wnrd ztyn cceny xnelk ,erilan `l` ,dilrde dcixid
`l` miccen oi` j` .[` xeiv] xyi ewa dipyd ezty l` zg`d

e ,dn` miying ekxe`y lagaíàe xzei agx wnrdìBëé ïéà ¦¥¨
Bòéìáäì,dn` miying ly lagaadkldøa éàzñBc éaø øîà Bæ §©§¦§¨©©¦§©©

íéøäa ïéøc÷nL ézòîL ,øéàî éaø íeMî éàpé.xda miawepy - ©©¦©¦¥¦¨©§¦¤§©§¦¤¨¦
dxyi rwxw micceny itk xdd retiy lk z` miccen oi` ,xnelk
ipye ,zen` rax` ly lag milhep `l` ,dn` miying ly laga
,df lrn df xdd retiya micnere eizevw ipya mifge` mc` ipa
`vnpe ,eail cbpk ea fge` oezgzde eilbx cbpk ea fge` oeilrd
,xdd dlrnay zen` rax` lka miyer jke ,xyi ewa gpen lagd
jxcd zcin z`vnpe retiyd lk z` miccen md oi` df ote`ae
yi eli`k mipcy epiid mixda miawep yexite .[a xeiv] zxvwzn
,eail cr awpd jeza cner `ede ,oeilrd cner eay mewna awp
oecip df ixd eilbx cbpk lagd z` wifgn `edy s` jkitle

.eail cbpk laga wifgn ccend day dlibx dcicnk

:dziiyew z` `xnbd zniiqnCzòc à÷ìñ éàåzilrdy itk m`e - §¦©§¨©§¨
xi`n iaxly jzrca,àúééøBàc ïéîeçzon zebdepd zecicna §¦§©§¨

dxezdïéøc÷î éîxzen ike -xvwle mixdd retiy z` riladl ¦§©§¦
,jxcd zcin z`ïéøc÷î ïéà ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà àäå§¨¨©©©§¨¨©©¨©£©¥§©§¦

mixdaa àìly onegz zcicna àìå ,èì÷î éøòon wgxnd zcicn Ÿ§¨¥¦§¨§Ÿ§
z`ad jxevl mixrdL éðtî ,äôeøò äìâòel` mipic,äøBz ìL ïä ¤§¨£¨¦§¥¤¥¤¨

jxck `edy itk miwnrde mixdd retiy lk z` miccen `l`
jxcd zcin z` daxn jk ici lry s`e ,dxyi rwxw zcicn
zcicna oixcwn xi`n iaxly oeike .xzei dwegx xird zaygpe
dxfge ,opaxc `ed oinegz xeqi` ezhiyly gken ,zay megz
opaxc d`neh wtqa j` xingd `ed aexir wtqa recn `iyewd

.lwid
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìoinegz xi`n iaxl mlerly Ÿ©§¨

e ,`ziixe`cdéaøc àä déãéc àäwtqy epzpyna xi`n iax ixac - ¨¦¥¨§©¥
xn`y dne ,`ziixe`c oinegzy ezhiyl md xingdl aexir
zhiy ef `l` ,ezhiyl epi` ok` zay megza 'oixcwny izrny'

.opaxc oinegzy xaeqd eaxénð à÷écoeyln wiicl yi oke - ©§¨©¦
,envr xi`n iax zhiy ef oi`y oixcwn iabl dpyndBæa ,éðz÷c§¨¨¥§

,íéøäa ïéøc÷nL ézòîL ,øéàî éaø íeMî éàpé øa éàzñBc éaø øîà̈©©¦§©©©©¦©¦¥¦¨©§¦¤§©§¦¤¨¦
yxtl xyt` ok m`e ,xi`n iax ixacn `id 'izrny' zaize
:`xnbd zniiqn .ok xaeq epi` envr `ed j` eizeaxn jk rnyy

dpéî òîL.rnyn jk ok` - §©¦¨
oeike ,`ziixe`c wtqa xingn xi`n iaxy `vnp `xnbd ziibeqn
dywn .aexir wtqa xingd `ed `ziixe`c oinegz ezhiyly

:`xnbdøéàî éaøì àúééøBàcà àúééøBàc éîøådxizq dywpe - §¨¥§©§¨©§©§¨§©¦¥¦
,mnvr `ziixe`c zewitq ipica xi`n iax ixacaïðúczexdha ¦§©

(f"n d"t)y in ,a òâðmc`éç íà òãBé Bðéàå ,äìéla ãçàdze`a did ¨©§¤¨©©§¨§¥¥©¦©
dryúî íà,did,úî Bàöîe íékLä øçîìewtzqdl yi dzre ¦¥§¨¨¦§¦§¨¥

rbepde did ig oiicr e` ,rbepd `nhpe zn xak ea rbpy drya m`
,mi`pz dfa ewlgpy dpynd d`ian .xedh eaøäèî øéàî éaøz` ©¦¥¦§©¥

did lenz`y oeike ,ezwfg lr df mc` cinrdl yiy meyn ,rbepd
.ig oiicr did ea rbpyk dlila mby `id dwfg igíéîëçå©£¨¦

,ïéànèîoeikïúàéöî úòLk úBàîhä ìkLd`neh z`vnpyk - §©§¦¤¨©ª§¦§©§¦¨¨
df mc` ep`vn dzry oeike ,ok iptl dzid jky mipc ep` epiptl
xi`n iax zrcly `vnp .zn did dlila s`y mixne` ep` zn
recn dyw ok m`e ,`ziixe`c wtqa s` lwdl dwfg lr mikneq
dligzn ixde ,xingn `ed z`nhpe dnexz oebk aexir wtqa
zeynyd oiaay dwifgdl yie ,dxedh ef dnexz dzid dgipdyk

.dxedh oiicr dzid
:`xnbd zvxzn,äéîøé éaø øîàxg` jled xi`n iax mlerl ¨©©¦¦§§¨

e ,`ziixe`c wtqa s` lwdl dwfgeðúðLîoica xingd day ¦§¨¥
ote`a zwqer ,z`nhpe dnexzäéìò äéäL[dnexzd lr-]ìk õøL ¤¨¨¨¤¨¤¤¨

úBLîMä ïéaixdy ,mei ceran d`nhp i`ceae ,eteq cr ezligzn ¥©§¨
.`ed zay axr oiicr zeynyd oia zligza

:`xnbd ddnzéëä éà,mei ceran d`nhp i`ce dnexzdyàäa ¦¨¦§¨
àîéìxn`i df ote`a ike -éñBé éaø`edyáeøéò ÷ôñeøLk`aenk ¥¨©¦¥§¥¥¨¥

,lkd ixacl leqt mei ceran lqtpy aexir ixde ,enyn dpyna
.dpynd zligza x`eank

:dinxi iax ixac z` zx`an `xnbdeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥©§©§
iax jled mewn lkay ,dinxi iax zaeyzl xe`ia mdipy exn` -
miwifgn ep` dlila cg`a rbpa ok lre ,lwdl dwfgd xg` xi`n
,edep`vny mcew zn eiykr wxe ,ig oiicr did dlild lky

la` .xedh rbepd jkitleàëä,epzpynaïðé÷ñò íéãò ézék ézLa ¨¨¦§¥¦¥¥¦©§¦¨
,ef z` ef zexzeqd micr zezk izy yiy ote`a miwqer ep` -

äàîèð íBé ãBòaî úøîBà úçàzeynyd oiaa ok m`e ,dnexzd ©©¤¤¦§¦§§¨
,enewna dziay dpw `le lk`nl ie`x aexird did `l xakåzk §

äëéLçMî úøîBà úçàoiicr dzid zeynyd oiaa j` ,d`nhp ©©¤¤¦¤¨¥¨
dpwe ,dxedh.aexird
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc oiaexir(ipy meil)

micrd ixack mirixkn ep` oi`y s`y ,xi`n iax xaeqe
lhale mdixacl yeygl minkg exingd mewn lkn ,mipey`xd
epilr lwdl dwfg o`k oi`y oeike ,dnexzd ly dxdhd zwfg z`
lwind iqei iax zxaq df itle .`ziixe`c wtq `ed ixdy xingdl
zeyigkn micrd zezky oeiky ,z`nhpe dnexz wtqa epzpyna
dnexzd zx`ype ,llk odixaca miaygzn ep` oi` ef z` ef

.dligza dgipdy itk dxedh dzidy dzwfga
:xg` ote`a xi`n iax ixac z` uxzn `axà àáø,øîs` mlerl ¨¨¨©

ef zeyigknd zezk izy yiy ote`a xaecn dlila cg`a rbpa
mcew zxne` dipyde zn ea rbpy xg`l zxne` zg` ,ef z`
lr my xi`n iax ixacn zeywdl oi` mewn lkne ,zn ea rbpy

c ,epzpyna eixacíúä,dlila cg`a rbp iablàle÷ì é÷æç éøz- ¨¨§¥£¨¥§¨
'ezwfg lr zn cnrd' zg` ,exdhle lwdl zewfg izy yi
`edy 'ezwfg lr rbep cnrd' dipyde ,ig did dribpd zryay
`l xdhl zewfg izy yiy oeike ,dligza didy itk xedh
iax jld ok lre ,z`nhnd zkd zecrl yeygl minkg exingd

.lwdl zewfgd xg` xi`nàëäådnexza axiry epzpyna la` - §¨¨
,d`nhp izn rcei epi`eàle÷ì ä÷æç àãçzg` dwfg wx yi - £¨£¨¨§¨

oiaay zxne`d dnexzd ly dxdhd zwfg epiidc ,lwdl
yeygl minkg exingd df ote`ae ,dxedh oiicr dzid zeynyd
zwfg z` lhale ,zygken `idy s` z`nhnd zkd ixacl

.xi`n iax xingd lwdl dwfg oi`y oeike ,dnexzd ly dxdhd
:`xnbd zl`ey .iqei iax zrca oecl zxaer `xnbdéaøc àéL÷©§¨§©¦

éñBé éaøcà éñBéepzpyna iqei iax ixac oia dxizq zeywdl yi - ¥©§©¦¥
lirl d`aedy ze`eewna ezhiyl ,xyk aexir wtqy(:dl),

:`xnbd zvxzn .opaxc d`neha elit` lah wtqy in `nhny
,àðpéç øa àðeä áø øîàe ,iqei iax lwin opaxc wtqa mlerléðàL ¨©©¨©¦¨¨©¦

a oicd dpey -äøBzä ïî øwéò dì Léå ìéàBä ,äàîeèyiy oeik - §¨¦§¥¨¦¨¦©¨
exingd ok lr ,owtqa xingdl jixve `ziixe`c ody ze`neh
e`eai ea elwi m`y eyyg ik ,opaxc d`neh wtqa s` minkg

.`ziixe`c d`neha dliah wtqa mb lflfl
,xingdl yi i`ce `ziixe`c wtqa jixacl ixd :`xnbd zl`ey

,dyw ok m`eàéä àúééøBàc énð úaLzaya oinegz xeqi` mb - ©¨©¦§©§¨¦
daiyn .oinegz aexir wtqa iqei iax liwd recne ,dxezd on `ed

:`xnbd,éñBé éaø øáñ÷xeqi`.ïðaøc ïéîeçz ¨¨©©¦¥§¦§©¨¨
:iqei iax zrca dxizql sqep uexiz,àîéà úéòaéàåiax mlerl §¦¨¦¥¨

e ,opaxc wtqa xingn iqeidéaøc àä déãéc àäiax xingdy dn - ¨¦¥¨§©¥
`ed aexir wtqa lwidy dne ,envr zhiy `ed d`neh wtqa iqei

.envra jk xaeq epi`e ,eax mya
:`xnbd dtiqenénð à÷éc,dpynd oeyln wiecn mb jk -éðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥

áeøéò ÷ôqL íéð÷æ äMîç íeMî ãéòä ñBîìeèáà ,éñBé éaø øîà'¨©©¦¥©§§¥¦¦£¦¨§¥¦¤§¥¥
,'øLkeax zrc `id aexir wtqa xiykdy dny rnyne ¨¥

:`xnbd zniiqn .qenleha`.dpéî òîL§©¦¨
:iqei iax zrca dxizql iyily uexiz,øîà àáøiqei iax mlerl ¨¨¨©

e ,opaxc wtqa lwiníúäwtqy `nh iabl,lahéaøc àîòè eðééä ¨¨©§©§¨§©¦
éñBéxnel yiy meyn ,xingdl iqei iax ly enrh edf -ãîòä ¥©£¥

àîéàå ,Bú÷æç ìò àîèy [xen`e-]ìáè àì`nh oiicr `ede ¨¥©¤§¨§¥¨Ÿ¨©
wtq iabl epzpyna j` .iqei iax xingn dwfgd meyne ,dligzak
zwfg lr mc` cnrd epiidc xingdl dwfg da yiy s` ,aexir
`idy lwdl dwfg mb yi mewn lkn ,axir `ly xen`e ezia megz
,xingdle lwdl dwfg yiy oeike ,dnexzd ly dxdhd zwfg

.lwdl yi opaxc wtqa
,dwfg meyn dliah wtqa `nhn iqei iax m` :`xnbd dywn
epiidc ,ze`eewna dpynd ly ipyd ote`a mb `nhn `ed recn
,lahy xg`l e` lahy mcew dxqgp m` wtqy dewna lahyk

ixd,äaøcàepiidc lwdl dwfg mb my yiy oeikìò äå÷î ãîòä ©§©¨©£¥¦§¤©
àîéàå Bú÷æçy [xen`e-]øñç àìlwdl epilr ,dliahd zrya ¤§¨§¥¨Ÿ¨©

dewnl yiyk ok` :`xnbd daiyn .exdhle opaxc d`neh wtqa
xaecn my dpyna j` ,iqei iax xdhn zexyk zwfgàlL äå÷îa§¦§¤¤Ÿ

ãcîðzwfg el dzid `l ok lre ,d`q mirax` ea yi m` mlern ¦§©
.zexyk

wx aexir wtq xiykn iqei iaxy zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:dwfg mewnaáøéò ,'øLk áeøéò ÷ôñ' éñBé éaø øîà ãöék ,àéðz©§¨¥©¨©©¦¥§¥¥¨¥¥©

äîeøúahp jk xg`e dxedhe ,d`n÷ôñm` xacdíBé ãBòaî ¦§¨¨¥¦§
úàîèð,zeynyd oiaa dlik`l ie`x did `ly oeik aexir epi`e ¦§¥

úàîèð äëéLçMî ÷ôñiqei iax xn` df oebka ,aexir eaexire ¨¥¦¤¨¥¨¦§¥
lr dnexzd z` micinrn ep`y oeik ,wtqn xyk aexirdy

.z`nhp dkiygyn wxe ,dxedh dzid zeynyd oiaay dzwfgïëå§¥
axir m`úBøéôamde oick dnexz mdn dyxted `ly lah §¥

epwzpe dnexzd dyxted mgipdy xg`e ,dlik`a mixeq`
j` ,dlik`l÷ôñm`eð÷úð íBé ãBòaîoiaay oeik aexir eaexire ¨¥¦§¦§§

,dlik`l ie`x did xak zeynydeð÷úð äëéLçMî ÷ôñoi`e ¨¥¦¤¨¥¨¦§§
,aexir eaexiráeøéò ÷ôñ àeä äæ`edy.øLk ¤§¥¥¨¥

:`ziixad dkiynnäîeøúa áøéò ìáàdzid dligzny÷ôñ £¨¥©¦§¨¨¥
,äàîè ÷ôñ äøBäè,zexyk zwfg aexirl dzid `leïëåaxir m` §¨¨¥§¥¨§¥

úBøéôay,øLk áeøéò ÷ôñ äæ ïéà ,eð÷úð àì ÷ôñ eð÷úð ÷ôñoeik §¥¨¥¦§§¨¥Ÿ¦§§¥¤§¥¥¨¥
lwdl dwfg oi`y mewnae ,mlern zexyk zwfg mdl dzid `ly

.iqei iax xingn
:`xnbd dywnäîeøz àðL éàîwtqy dnexz oic dpey dna - ©§¨§¨

,d`nhp iznú÷æç ìò äîeøz ãîòä ïðéøîàãàîéàå ,d[xen`e-] §©§¦¨©£¥§¨©¤§¨¨§¥¨
àéä äøBäè,xyk aexirde dligza dzidy itk zeynyd oiaa §¨¦

énð úBøétmda xnel yi epwzp izn wtqy zexita mb ixd -ãîòä ¥©¦©£¥
eð÷úð àì àîéàå ,Bú÷æç ìò ìáè`l` zeynyd oiaa zexitd oiicr ¤¤©¤§¨§¥¨Ÿ¦§§

jixv iqei iax dide ,dligza eidy itk dlik`a mixeq`e md lah
:`xnbd daiyn .dwfgd meyn aexird z` leqtlàîéz àìl` - Ÿ¥¨

dpyna qexbzeð÷úð íBé ãBòaî ÷ôñ','epwzp dkiygyn wtqàlà ¨¥¦§¦§§¤¨
eòîãð íBé ãBòaî ÷ôñ' àîéà[eaxrzp-],'eòîãð äëéLçMî ÷ôñ ¥¨¨¥¦§¦§§¨¥¦¤£¥¨¦§§

eidy oileg zexita `l` lah zexita xaecn oi` ,xnelk
dnexz mda daxrzp jk xg`e ,dlik`l mipwezne mixyern
mei ceran xacd dxw m` reci oi`e ,l`xyil dlik`a exq`pe
dxwy e` ,dlik`l ie`x aexird did `l xak zeynyd oiaae
micinrny oeik aexir eaexiry iqei iax xn` jk lre ,dkiygyn
,dlik`l mipwezn eidy mzwfg lr zeynyd oiaa zexitd z`

.erncp dkiygyn wxy mixne`e
rcei epi` j` dxedh dnexza axiryk oicd dn zxxan `xnbd

:`id efi`àòa[l`y-]åéðôì eéä ,àðeä áøî ÷çöé áø øa ìàeîL áø §¨©§¥©©¦§¨¥©¨¨§¨¨
úBøkk ézL,dnexz lyäàîè úçàdpi` ok lre dlik`a dxeq`e §¥¦¨©©§¥¨

,da axrl die`xäøBäè úçàåefi` rcei epi`e ,da axrl die`xe §©©§¨
,dxedh odnøîàåeigelyla éì eáøéòd xkkíB÷î ìëa äøBäh §¨©¥§¦©§¨§¨¨

,àéäLxkkde ,megzd seqa cgi zexkkd izy z` egipd xnelk ¤¦
,`idy okid aexir didz oday dxedhdeäîel dpw m`d - ©

.eaexir
:`xnbd dtiqenéñBé éaøì éòaéz øéàî éaøì éòaézwtzqdl yi - ¦¨¥§©¦¥¦¦¨¥§©¦¥

wtq m` epzpyna ewlgpy ,iqei iax oiae xi`n iaxl oia ef dl`ya
.xyk aexirøéàî éaøì éòaézc ,aexir wtqa xingndàì ïàk ãò ¦¨¥§©¦¥¦©¨Ÿ

íúä øéàî éaø øîà÷wtqay dpyna xi`n iax xn`y dn lk - ¨¨©©¦¥¦¨¨
meyn `ed ,aexir epi` z`nhpe dnexzäøBäè àkéìcmy oi`y - §¥¨§¨

zg`d xkkd `ny `ed wtqd ixdy ,dxedh dzid i`cey xkk
la` .mei ceran d`nhp gipdyäøBäè àkéà àä àëädf wtqa - ¨¨¨¦¨§¨

efi` rcei epi`y `l` ,da axrl ie`xy dxedh xkk yi i`ce ixd
mewn lkny oeik aexir eaexiry dcen xi`n iax dfa `nye ,`id

.ie`x aexir mb gipd
:`xnbd dkiynnøîà÷ àì éñBé éaø(ì) eléôà ,àîìéc Bàwtqy ¦§¨£¦§©¦¥Ÿ¨¨©

,xyk aexiríúä àlàoeik ,z`nhpe dnexz wtq iabl epzpyna ¤¨¨¨
äøBäè àéäc àúéà íàconfa dxedh xkkd dzid ok` m`y - §¦¦¨§¦§¨

,aexird ziipwdì òãélkie ezcerq `idy rcie xkkd okid rci - ¨©¨
lr jenql ozipy iqei iax xaq d`nh wtq `idy s`e ,dlke`l

.zeynyd oiaa dxedh dzidy xnele dwfgdòãé àì àä àëä ìáà£¨¨¨¨Ÿ¨©
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המשך בעמוד הה

ezny in` cenr el sc ± iyily wxtoiaexir
øîà àáømcew zxne` zg` zewelg micr izik ipy yi elit` ,inp cg`a rbp iab Ð

zn eiykr zxne` zg`e ,zn ea rbpy.iywiz `l ikd elit`e ,xdhn xi`n iax inp ied Ð

åäðéð é÷æç éøú íúäcnrde ,ixz icdal ixz iwe`c ,`lewl opilf` ikd meyne .xdhl Ð

xedhe ,dpey`x ezwfg lr rbep cnrd :cere .ded ige ,dlild lk dpey`x ezwfg lr zn

.didàëä`ki`c .`ed dwfg `cg ,oizipzna Ð

`cg meyne .dzwfg lr dnexz cnrd :xninl
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erncpe dnexz oda dltpe oipwezn `xwirn
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àëäwxtac ab lr s` .'ek ixz icda ixz iwe` dil zil xi`n iaxc Ð micr izik izya

,ip`y `kd Ð `ziixe`ca elit` ixz icda ixz iwe` opixn` (`,k) zeaezkc ipy

.`id d`nh i`ce `zydc

äáøãà`nw wxt xn`ck ,jiptl xqg ixd :iiepyl ivn ded Ð ezwfg lr dewn cnrd

ccnpy dewna `kd ixiin `lc `l` ,(a,a) dcpc

.xqg `vnpeäå÷îám`e Ð ccnp `ly

rbp m` zexdh elit` `nhn iqei iax `de :xn`z

iax elit` Ð leah lif dil opixn`c oiprlc .oda

wtq iab opixn`ck ,dcen xi`nzeyxa d`neh

lr zexdh iwe` `nip daxc` ok m`e .miaxd

`l `kd ik opaxc `witqac :xnel yie !ozwfg

i` `xab` ibilte ,xi`n iaxl leah lif opixn`

`lc iqei iax dcen zexdh la` ,dliah ira

ipy wxt) ze`ewn zkqna `zi` oke .opi`nhn

`nhil wtqy `nhn iqei iaxe :ipzwc ,(a dpyn

.xedh mixg` `nhl `nh

ìáàÐ dxedh wtq d`nh wtq dnexza axir

did cg` ,eiptl oixeaiv ipy eidy oebk

axire ,dxedh dnexz did cg`e d`nh dnexz

.llk dwfg `kilc Ð odn cg`a

÷ôñoeyla qxhpewd yexitk d`xp Ð erncp

renic mzqk `le ,oilega lah erncp ipy

erncp yxity oey`x oeyl la` .cenlzday

,d`xp oi` Ð qekneqk `iz`e ,oilega dnexz

wgece .dnexza oiaxrnc `ziixaa ipzw `dc

.odkl dnexza ixiinc xnel

éàîxn`w diteb `ax `de :xn`z m`e Ð `py

.aexir dpew meid seq zxne` z`f :jenqa

ongp axc `iz` Ð aexir dpew meid seq m`e

:xnel yie ?`py i`n dil `irainw i`n`e ,xity

dpew meid zlgzc dil zi` `axc jgxk lrc

:xn`c ,axk (a,c) dvia yixa wiqt `dc ,aexir

,dpkd myn axc `nrhe .dfa dxeq` ,dfa dclep

dpew meid zligz xaq dpkd dil zi`c o`ne

z`f xn`c `axe .(a,gl) oiwxita gkenck ,aexir

`ziixac `ail` Ð aexir dpew meid seq zxne`

.dil `xiaq `l dile ,xn`w
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רד
ezny ina cenr el sc ± iyily wxtoiaexir

íåéä úìéçú úøîà éàã,aexir dpew zeynyd oia seq epiidc ,aexir dpew zay ly Ð

?melk xn` `l i`n`äðùîåáåøéò ìò íãà äðúîcg` ,oiaexir ipy mc` gipn Ð

.ezia axrnl dn` mitl` seql cg`e ezia gxfnl mitl` seqlïî íéåâ åàá íà øîåàå
çøæîämdiptn gexal ip` jixve Ðizia axrna il eidie ,axrnay iaexir il dpwi Ð

cr ez` `lc ab lr s` ,dn` mitl` zrax`

xgnldpw zeynyd oiac ,dxixa yi :opixn` Ð

.`qib jci`c eaexir eléøéò éðáë éðéøäÐ

o`k xkzydl jixv oi`e ,gex lkl ixirn mitl`

.o`k ciqtdleçøæîì íëç àámegzl ueg Ð

ipi` eiykre eitn dxez cenll ip` dvexe ,ixir

mc` ipan rny` xgnle ,`ai cv dfi`l rcei

.aexir ici lr o`kl myn mi`adäãåäé éáø
øîåàeax odn cg`e ,o`kle o`kl e`a m` ÐÐ

dieeba ol miwc ,mkg lv` `le eax lv` jli

`edd dil ipwnl dizrc aexir ziipw zryac

rci `lc `ed edi` ,edine .eax cvlc aexir

mzdl rcic `zyde ,`ai oiccvd on dfi`l

.lifil`xnbàëôéà éðú`zipzn izii` Ð

m` :dpzne ,mkgd on gxea :`kti` ipzc dicia

gxfnl mkg `aiable 'ek axrnl eaexir Ð

ipwl mixkp ezilc cv `eddlc ipz mixkp

.diaexiréðáâäøô.mdiptn gxeae qnd i`ab Ð

àúîã éøî.wervl e` qiitl `ed jixv Ð

é÷øéô áéúåîmc`d zrc ,miaxa yexcl Ð

.renyle jlilòîù éø÷îicnln :xnelk Ð

ez`ca wgvi iaxc oizipzne .lltzdl zewepiz

.`qib i`dl cge `qib i`dl cg ,ixz ia

`a :xn`w ikde .i`w iwxit aizenc` oizipzne

o`kle o`kl `a e` ,gxfnl iwxit aizen

iwxit iaizen ediieexzcdvx`y mewnl Ð

xxaed :opixn` ,xgnl el xexaiykle .jl`

mkg `edd` dizrc aexir ziipw zryac xacd

:xn`w ikde ,rny ixwn` i`w wgvi iaxce .ded

gxfnl rny ixwn `aiwxit aizenc` iaexir Ð

axrnl rny ixwn `a ,axrnliaexir Ð

,o`kle o`kl `a ,gxfnl iwxit aizenc`

oiey odipy e` iwxit iaizen edieexzmewnl Ð

.izrny jk .jl` dvx`yïðáøåibiltc Ð

dn cg` elit`c ,dcedi iaxc`dfi`l jli eax o

.dvxiyéôè äéøáçá ùéðéàì äéì àçéðã ïéðîæã
äéáøî.o`k s` dxixa :xnel yie Ðàúéì

ïéúéðúîìeizeax odipy eid .dcedi iaxl ipzwc Ðzi` :`nl` .jlil dvxiy mewnl Ð

,dil xixa `wc `ed `zyd edi`e ,dpw lenz`n aexir `dc .dxixa dcedi iaxl dil

.ded i`dl dizrc inp lenz`nc xacd xxaed :opixn`eïéúéðúîì àúéì,xwir dpi` Ð

.`ed ikd e`lc ei` ipzc oizipzn ogky`e li`ed .ei` ipzcnåéà.mkg my Ðéðù ìò
íéøáãepi`e cg` lr `l` dxixa oi`c ,jl` dvx`y mewnl o`kle o`kl `a xnel Ð

.'ek gxfnl mkg `a xnele zepzdl leki ,`ai okidl rceiïàëìå ïàëì àðù éàîdlzc Ð

.dcedi iax ixy `lc ,jl` dvx`y dfi`a xnel envräøéøá ïéàã,xgnl xixa ikc Ð

.jci`` `l` ,ded jd` dizrc e`l aexir dpw ik lenz` `ny :opixn`éîð áøòîå çøæî
mkg `a `l oiicr zeynyd oiac `zyd jzrc `wlq `we .cg` `l` `a `lya Ð

jld dkiygyne ,zen` izy zegt mitl` dyy aexird on wegx did oiicry ,gxfnl

mitl` drax` jezl qpkpe mitl`xn`e ,mkgd zrca dlze eaexir gipdy dfe .xir ly

`le ixir ipak ipixd o`kl `le o`kl `l `ai `l m`e gxfnl iaexir gxfnl `eai m`

mkgd zrc did aexir ziipw zryac xn`i in gxfnl `ay rny xgnle ,aexir `di

ezrc did zeynyd oiay giked eteqc xacd xxaed :opixn`c ,ipwc xn`w dcedi iaxe .df ly eaexir dpw `le ,fefl ezrca did `l `nlic ?xir ly mitl` zrax` jezl qpkil

.o`klíëç àá øáëå ïðçåé éáø øîà`zlin iielb el rnypyk xgnle .`l e` `a m` e` ,`a okidl rcei did `l df la` ,zeynyd oia mcew xak mkg `ay opiwqr ikda oizipzn Ð

zi`ce diipw `l` ,wtq zxixa lr jnq ef oi`e .dpw aexir `eddc `zlin i`lbi`e ,`ed `nlra.dpwe ,aexird ziipw mcew `a xak mkgde ,aexird il dpwi mkgd cvl xn` ixdy Ð

åéàãì àúéì äáøãà.`id `ziixa `idde ,xwir oizipznc Ðêúòã à÷ìñ àì.ei`c `iddl iwet`l Ðíéúåëä ïéáî ïéé ç÷åìä."oileg zhigy"a yxtnck mpii lr exfby mcew Ð

.xyrne dnexz okezl yixtdl milk dfl oi`e ,dnexz iyxtn `l mizek mzqe
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!lirl xn`ck dnexz `zgp `l `witqne ,lah rwt `l `witqnc meyn `nip :xn`z m`e

lr legz `ly citwn Ð ycw xgnle leg meid xn` ik i`cec ,inc `lc :wgvi epiax xne`e

,leki did m` cin dnexz my eilr legzy `ed dvex Ð `kd la` ,meid zyecw aexird

.mei leah zxezn oibl `vzy `l` Ð jygzykl xne` epi`e

íàåÐ eizeax odipy eidopireny`l jixhv`

.wdaen eax cg` elit`

àìdcedi iaxl dil opirnyc jzrc `wlq

:xn`z m`e Ð 'ek opzc dxixa dil zilc

inwn gweldc `iddle ,ei`cl `zil izk`

oihib) "efg`y in"c oizipzne ,`kdc oizipzn

dpin opiwiicc ,minid oze`a `id dnc (`,br

dcedi iaxl dil zi`c (a,dk my) "hbd lk" yixa

`nw `aa) "daexn"c `ziixa inwne ,dxixa

lra xne` zixgy :dcedi iax xn`wc (`,hq

dil zi` ipd lkac Ð 'ek ehwliy dn lk ziad

oia wlgn axc :xnel yie !dxixa dcedi iaxl

enk ,envr zrca dlez oia mixg` zrca dlez

oihibc `idde "hbd lk" yixa iia` wlgny

zi` mzde ,mixg` zrca dlez ied Ð "daexn"ce

dil zil Ð envr zrca dlez la` .dxixa dil

ipzwc oizipznl `zilc xn`w ikdle .dxixa

zrca dleza elit` ,dxixa dcedi iaxl zi`c

i`de ."gweld"c `idd inwne ,ei`c inwn envr

oi`c o`kle o`klc `py i`n ei`c `idd` jixtc

oia wlgnc diciclc ,jixt axl `l Ð dxixa

iz` mixg` zrca dlez oia envr zrca dlez

opgei iaxe .jixt wlgn epi`y inl `l` ,xity

dicicle ,wlgn oi` inp Ð mkg `a xake :ipync

:dyw ,edine .edpd lk inwn ei`cl `zil i`ce

ziage dnda egwly mipy iab (a,fl) dvia seqac

dxixa dil zil opgei iaxc wcwcn zetzeya

opgei iaxl jgxk lr `de .ei`c dizln yxtncn

ivn ded i`cec :xnel yie !yxitck ,ei`cl `zil

`l mlerl iiepyl dil `gip `l` ,ikd iiepyl

,ei`cl `zil opgei iaxlc idp :inp i` .jetiz

mewn lkn Ð dxixa oi` dcedi iaxlc xn`c

ipyncn ,dxixa dil zil opgei iaxc xity gken

inp mixg` zrca dleza elit`c ,dyw la` .dil

opzc .dxixa dil zilc dcedi iaxl opirny

,(`,dp `nei) "el e`ived"a dl iziine ,milwya

daeg ipiwl zextey eid `l :dcedi iax xn`wc

dxixa dil zilc meyne ,dilra ezny z`hg meyn `nrh mzd yxtne ,zeaexrzd iptn

dcedi iaxl dxixa dil zi` axle ,ei`cl `zil opgei iaxl `d `zyde .ei`c `idda gkenck

Ð mixg` zrca dleza dcedi iaxl dxixa dil zi`c `dc :xnel yie !mixg` zrca dleza

.liren epi` Ð i`pz `la la` ,dpznyk ilin ipd

ïðúã(c dpyn) iriay wxt i`nca dpynac .opiqxb "`ipzc" Ð mizekd oian oii gweld

wxt xn`ck ,opii lr xfb xi`n iaxc ab lr s`e .cegl xi`n iaxc dizln `l` `kil

edl `xiaq oerny iaxe iqei iaxc ab lr s`e .dxifb mcew zipyp z`f Ð (`,e) oilegc `nw

lr mixkp lyn oinxez :(`,eq) "l`rnyi iax" wxt zegpna xn`ck ,md zeix` ixib mizek

dxeza miwifgne ,zene` x`yn ith md Ð dxf dcearn iyxtc oeik ,mewn lkn ,mizek ly

exfbc ab lr s`e .opii lr exfb `lÐ oey`x ziaa eyry enk mdidl` oicaer eid `le azkay

ixii` `kd :inp i` .xzen opiie xeq` ozt didy Ð dxifb mcew xi`n iaxl enk ozt lr

.izek ly epii l`xyi xdihyk
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc oiaexir(ipy meil)

Czòc à÷ìñ éàcyíBiä úléçzoey`xd rbxd epiidc zay ly §¦©§¨©§¨§¦©©
zeynyd oia xg`ly,áeøéò äðB÷ok m`,äæa éì eáøéò øîà éà ¤¥¦¨©¥§¦¨¤

éànà[recn-],íeìk øîà àìlr lg xak zayd zligza ixde ©©Ÿ¨©§
meid seq i`ce `l` ,dlik`l ie`x `ede dnexz my oiblay oiid
epi`e lah oiicr oiid ef dryay oeike ,aexir dpew zay axr ly

.aexir eaexir oi` ,dlik`l ie`x
:`xnbd dgecàîéz eléôà ,àtt áø øîàxn`z m` elit` - ¨©©¨¨£¦¥¨

yíBiä úléçzzay ly,áeøéò äðB÷mrhe ,aexir epi` mewn lkn §¦©©¤¥
c ,xacdïðéòaa axrl jixvy -äéeàøä äãeòñdlik`lãBòaî §¦¨§¨¨§¨¦§

íBéàkéìå ,,`ed lah oiicr ixdy mei ceran ie`x oiid oi` o`ke - §¥¨
.aexir epi` okle

äðùî
ote`a zay axra aexir gipdl zexyt` yiy zx`an epzpyn
xxazi ,jxev ea yiy zaya dlbzi m`y zepzdle ,i`ce `l©¨¦
dlbzi m`e ,zeynyd oia zay axra lg xak aexirdy rxtnl
daxda dpecip ef oebk zexyt` .lg `ly xxazi ,jxev ea oi`y
zexyt` yi ok` m`d ewlgp mi`pzd .'dxixa' diexw `ide ,mipic

.'dxixa yi'y mixaeqd zrck zhwep epzpyne ,z`fk
Báeøéò ìò íãà äðúîcg` ,oinegz iaexir ipy gipdl mc` leki - ©§¤¨¨©¥

dn` miitl` seqa cg`e ,xird gxfn cvl dn` miitl` seqa
dpzne ,daxrnlíà ,øîBàåy zaya rceeiçøænä ïî íéøëð eàa §¥¦¨¨§¦¦©¦§¨

il dpwi ,axrn cvl mdiptn gexal jxhv`eéáeøéòizgpdy ¥¦
,áøònìil mixzen ixir axrnn dn` mitl` zrax` eidie ©©£¨

dfi` rxtnl xxaed ,xgnl cr mixkpd e`a `ly s`e .jelida
e`ay rceei m`e ,dpzne jiynne .zeynyd oiaa dpw aexir

mixkp,áøònä ïîdpwiéáeøéòizgpdy,çøænìgexal lke`y ick ¦©©£¨¥¦©¦§¨
myl dn` mitl` zrax`e ,dpzne jiynne .íày rceeiïàëì eàa ¦¨§¨

ïàëìe,axrnle gxfnl -,Cìà äöøàL íB÷îìlegi ,xnelk §¨§¨¤¤§¤¥¥
y rceei m`e ,eil` zeptl zaya hilg`y cva aexirdàì eàa àìŸ¨Ÿ

éøéò éðák éðéøä ,ïàëì àìå ïàëì`ly ixir ipa x`yk did` - §¨§Ÿ§¨£¥¦¦§¥¦¦
.cv lkl xirdn dn` miitl` il eidie ,eaxir

,zepzdle oiaexir ipy gipdl leki oke :i`pz ly sqep ote`íà¦
y zaya rceeiíëç àaixir megzl uegn mewnl,çøænä ïîdpwi ¨¨¨¦©¦§¨

éáeøéòizgpdy,çøænìrceei m`e ,eitn dxez cenll ip` dvexy ¥¦©¦§¨
ixir megzn uegl `ay,áøònä ïîil dpwiéáeøéòizgpdy ¦©©£¨¥¦

.áøònìy rceei m`eïàëìe ïàëì àagxfnl ,minkg ipy e`ay - ©©£¨¨§¨§¨
,axrnle.Cìà äöøàL íB÷îìmkg `a `ly rceei m`eïàëì àì §¨¤¤§¤¥¥Ÿ§¨

.éøéò éðák éðéøä ,ïàëì àìå§Ÿ§¨£¥¦¦§¥¦¦
:eax mdn cg`yk wleg dcedi iax,øîBà äãeäé éaømkg `ayk ©¦§¨¥

,o`kle o`klCìBä ,Baø ïäî ãçà äéä íà`weec,Baø ìöài`ceay ¦¨¨¤¨¥¤©¥¥¤©
d aexird ziipw zrya`l` ,ecivl aexird dpwiy ezrc dzi

.`ai cv dfi`l rci `lyäöøiL íB÷îì ,åéúBaø ïäéðL eéä íàå§¦¨§¥¤©¨§¨¤¦§¤
.Cìé¥¥

àøîâ
:`xnbd zxne`àúà ék[`ayk-]dlek àëtéà éðz ,÷çöé éaø ¦¨¨©¦¦§¨¨¥¦§¨¨

ïéúéðúîepzpynay ,epzpyn lkn jtidl diepyy `ziixa `iad - ©§¦¦
cva legi aexirdy dpzne ,mixkpdn gexal utgy x`ean
legi aexirdy dvexe ,elv` `al utg mkg iable ,mz`ia cbpky
utgy ,jtidl x`ean `ziixaa eli`e .`a mkgd epnny cva
j` ,eil` e`eaiy cva legi aexirdy dpzne ,mixkpd l` `eal

.ez`ia cbpky cva legi aexirdy dpzne ,gexal utg mkgdn
:`xnbd dywníëçà íëç àéL÷ íéøëpà íéøëð àéL÷`vnp ± ©§¨¨§¦©¨§¦©§¨¨¨©¨¨

`a oipra ode mixkp e`a oipra od ,zexzeq `ziixade dpyndy
.mkg

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì íéøëpà íéøëðzxacn ,epzpyn ± ¨§¦©¨§¦Ÿ©§¨¨
àðabäøôa,mdiptn gxea jkle ,qn iaeb mixkpa -àä,`ziixad ± §©§©©§¨¨

zxacnàúîc éøîawervl `ed jixvy ,xird ilyen mixkpa - §¨¥§¨¨
,jk liaya mqiitl e` ,xird ipa ikxv miyer mpi`y mdipta

oke .mdly cva dpwi eaexiry dpzn jkle,àéL÷ àì íëçà íëç̈¨©¨¨Ÿ©§¨
àäzxacn ,epzpyn ±é÷øét áéúBîa,miaxa yexcl `ay mkga - ¨§¦¦§¥

,ely cva dpwi eaexiry dpzn jkle ,eze` renyl jlil ezrcy
àäzxacn ,`ziixad ±òîL éø÷îazewepiz cnlny mkg - ¨§©§¥§©

yxecy mkg `a ipyd cvayk xaecne .lltzdle rny `exwl
el dpwi ,gxfnl rny ixwnd mkgd `a m`y dpzn jkle ,miaxa

.jtidl oke ,yxecy mkgd didi myy axrn cvay aexird
'åëå ïäî ãçà äéä íà øîBà äãeäé éaø.eax lv` jled ,eax ©¦§¨¥¦¨¨¤¨¥¤

:miwlegd zxaq z` zx`an `xnbdïðaøå,eilr miwlegy §©¨¨
mnrh ,dvxiy okidl jlil leki eax mdn cg` m` s`y mixaeqe

c iptndéaøî éôè déøáça déì àçéðc ïéðîéæmc`l gep minrtl - ¦§¦§¦¨¥§©§¥§¥¥©¥
eax cvl zkll zhlgen ezrc oi` okle ,eaxan xzei exiaga

.dfa mb dxixa oic xnel yie ,`weec
d`iane .dxixa oipra dcedi iax zrc z` zxxan epziibeq

:epzpynn jtidl ezrca da x`eany `ziixa `xnbd,áø øîà̈©©
Bià éðúcî ïéúéðúîì àúéìiptn zigcpe ,xwir dpi` epzpyn ± ¥¨§©§¦¦¦§¨¥©

zrcl mby x`ean epzpynay ,[mkg my-] 'ei`' dpyy `ziixad
iciv ipyn eizeax ipy e`a m`y dceny ,dxixa yi dcedi iax
eli`e ,zaya ea dvxiy mewnl jliy zepzdl leki ,xird

.dxixa oi` dcedi iax zrcly x`ean ei` ly `ziixaaúc,Bià éð §¨¥©
ãçàk íéøác éðL ìò äðúî íãà ïéà øîBà äãeäé éaømc` oi` - ©¦§¨¥¥¨¨©§¤©§¥§¨¦§¤¨

,xird iciv ipyl xgnl e`eaiy minkg ipy lr zepzdl leki
dpew f`y zeynyd oiaay meyn ,dvxiy okidl zkll lkeiy

,dxixa oi`e ,xxean xacd oi` aexirdàlàwx zepzdl leki ¤¨
y ,cg` mkg `aykíàå ,çøænì Báeøéò ,çøænì íëç àa (ïk) íà¦¥¨¨¨©¦§¨¥©¦§¨§¦

ìáà ,áøònì Báeøéò ,áøònì íëç àaminkg ipy e`a m`ïàëì ¨¨¨©©£¨¥©©£¨£¨§¨
àì ,ïàëìezrcly ef `ziixan gken ok m`e .zepzdl leki epi` - §¨Ÿ

.epzpyn ixack `lye ,dxixa oi` dcedi iax
:`xnbd zxxan .ei` ly `ziixad z` zx`an `xnbdàðL éàî©§¨

àìc ïàëìe ïàëìmi`ad minkg ipy lr d`pzdd dpey dn - §¨§¨§Ÿ
oeik ,dliren dpi`y o`kle o`kläøéøa ïéàc,dcedi iax zrcl §¥§¥¨

`a m` xne`y ,cg` mkg lr d`pzdd ok m`,çøænìlegi ©¦§¨
`a m`e ,gxfnay iaexir,áøònì,axrnay iaexir legiénð ©©£¨©¦

y oeik ,lirei `ly ozep oicd [ok mb-]äøéøa ïéàixdy ,ezrcl ¥§¥¨
wxy `vnpe ,mkgd `eai okidl reci `l oiicr zeynyd oiaa
ote` mb ok m`e ,eaexir f` el dpw okid rxtnl xxazn zaya

.dxixaa ielz df
:`xnbd daiyníëç àa øáëe ,ïðçBé éaø øîàmkg lr d`pzdd - ¨©©¦¨¨§¨¨¨¨

cg`l zay axrn mkgd `a xakyk zxaecn cg`j` ,miccvd
oiaay `vnp ,xacd el xxazi zaya wxe ,okidl rcei epi` dpznd
dn dpznl rcep wx zayae ,lg aexir dfi` xxean xak zeynyd

.dxixa oicl jiiy df oi`e ,zay axra xak xxazd
:`ziixa iptn epzpyn z` dgcy ax lr `xnbd dywnäaøcà©§©¨

,[jtidl-]ïéúéðúnî Biàãì àúéìiptn ei` ixac z` zegcl yi ± ¥¨¦§©¦©§¦¦
xzei miwiiecn dpynd ixac ixdy ,jtidl da x`eany epzpyn

.zeziixad ixacn
:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìiaxy xnele ei` ixac z` zegcl Ÿ©§¨©§¨

,dxixa yi xaeq dcediäãeäé éaøì déì ïðéòîL àäcmewn cera §¨©§¦¨¥§©¦§¨
,äøéøa déì úéìciptn ,zg` `idy dpynd z` zegcl sicr okle §¥¥§¥¨

,jtidl mdn rnyny zenewnd ipyàéðúc] (ïðúã)`ziixaa -,[ §©§¨
ïéaî ïéé ç÷Blä[mixxebzny zenewnn-],íéúekämizek mzqe ©¥©©¦¦¥©¦

milk el oi` j` ,zexyrne zenexz epnn yixtdl jixve lah mpii
,df ote`a yixti cvik ,mkezl yixtdl ick
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יש למלא את רצונו של הקדוש־ברוך־הוא, ובפרט בזמן שהוא "בהימצאו" ו"בהיותו קרוב", וללמוד נגלה וחסידות.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc oiaexir(iyily meil)

:`ziixad zxne`ïébeì éðL ,øîBà[dcn my-]Léøôäì ãéúò éðàL ¥§¥¦¤£¦¨¦§©§¦
milk il eidiyk,ilkay oibel d`n jezn ,äîeøz ïä éøädlecb £¥¥§¨

,miey miwlg d`nl wlgzi oibel d`ndn x`ypde ,dkezaäøNò£¨¨
eidi mkezn miwlg,ïBLàø øNòîeäòLzmdy ,mkezn miwlg ©£¥¦¦§¨

eidi ,mixzepd miwlgd miryzn zixiyrìçéîe ,éðL øNòî- ©£¥¥¦¥¥
lr jenql exizd `ly oeik ,zern lr ipy xyrnd z` llgn
jixv oi` ipy xyrn oiprle ,xg` ote`a xyt` i`yk `l` dxixa
zern lr `edy mewn lka ellgl leki ixdy ,dxixa lr jenql

,mixenb oileg ezeyrle ezeyxayãiî äúBLåzezyl xzene - §¤¦¨
,lreta zexyrnde zenexzd z` yixtdy iptl mb ziagdn
my z`ixwy rxtnl xxazie ziagdn mze` yixti onf xg`le

,yxtend oiid lr dzid xyrnde dnexzd.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
:miwleg d`ian `ziixadïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦

oi` mixaeqy iptn mnrhy zrk `xnbd zxaeqe .jk zeyrl
xxal zexyt` ila miaxern oilegde dnexzd `linne ,dxixa
`ziixadn x`ean jk m`e .oilegd md dne dnexzd `id dn

,dxixa oi` dcedi iax zrclydcedi iaxy ei` ixack gkene
.epzpyn ixack `lye ,dxixa oi` xaeq

:dxixa yi dcedi iax zrcly xaeqe axe ei` lr wleg `leràleò¨
ïéúéðúnî Biàì àúéì ,øîàoi` dcedi iax zrcly ei` ixac - ¨©¥¨§©¦©§¦¦

.ezrcl dxixa yiy da x`eany epzpyn iptn migcp ,dxixa
:`xnbd dywnéðz÷c àä àlàåly `ziixaa x`eany dn - §¤¨¨§¨¨¥

,'oii gweld',ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaørnyn ixd ©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦
miayiizn cvike ,lirl x`azpy itke ,ezrcl dxixa oi`y jkn

.dxixa yiy dpyna dcedi iax zrc mr mixacd
:`xnbd zvxznéðz÷ éæeæ éæeæ àleòz` `ziixaa dpey `ler - ¨¥¥¨¨¥

oii gweld ,`ziixad ixaca ezgqep `id jke ,zebef zebef mi`pzd
'eke mizekd oianïBòîL éaøå éñBé éaø ,äãeäé éaøå øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥§©¦¦§

,ïéøñBà,dxixa yi xaeqy xi`n iaxk `id dcedi iax zrc ok m`e §¦
.epzpyna x`eanke

:`xnbd dywn .dxixa oica iqei iax zrc z` zxxan `xnbdåik §
,äøéøa ïéà éñBé éaø øáñgweld' ly `ziixaa eixacn gkeny enk ¨©©¦¥¥§¥¨

'eke yixtdl cizr ip`y oibel ipy xn` m`y ,lirl d`aedy 'oii
,diizya xeq` oiidïðúäåmipiw zkqna epipy ixde -(c"n `"t), §¨§©

ny daf e` zclei dy` oiprl,dpei ipa ipy e` mixez izy d`ia

íéLð ézL ,øîBà éñBé éaøzeaf e` zecleiáeøéòa ïäépé÷ úà eç÷lL ©¦¥¥§¥¨¦¤¨§¤¦¥¤§¥
,dpynd oeyla 'ow' miiexw zeter ipy] zeter ipiw izy epwy -
odizepaxw xear [zeter drax` mdy ,zebef ipy epw miyp oze`e

,ow lk didi in xear exxia `le ,zetzeyaeðúpL Bàz`[éîã] ¤¨§§¥
ïäépé÷zetzeya,ïäëì,odizepaxw z` oxeara aixwie dpwiy ick ¦¥¤§Ÿ¥

äæéàmipiwd on,äìBò áéø÷é ,ïäk äöøiLzg` ,zeterd ipy z` ¥¤¤¦§¤Ÿ¥©§¦¨
,efl zg`e efläæéàìemipiwd onäöøiL,odkd,úàhç áéø÷éz` §¥¤¤¦§¤©§¦©¨

iqei iax ixacn micnl epivnp .efl zg`e efl zg` ,zeterd ipy
rxtnl xacd xxaedy mixne` ep` jkle ,dxixa yi ezrcly
oke ,md dly ,z`hgle dlerl zipelt xear aixwdy el` zetery
dxixa oi` m`y ,dipyd dy`d xear aixwdy zeterd ipy iabl
zn`a did odn zg` myl aixwdy serdy okzi ixd ,ezrcl
mpi`y mixg` milra myl eaixwdy `vnpe ,dzxag zelraa
milrad oi` eilra epi`y in myl eaixwdy oaxwe ,oaxwd ilra
.ixnbl jka zlqtpy z`hga oky lke ,mzaeg ici ea mi`vei

.dxixa oi`y 'oii gweld' ly `ziixaa ezrca x`eank `lye
:`xnbd zvxzneðúäLk íúä ,äaø øîàiqei iax xaeq zn`a - ¨©©¨¨¨§¤¦§

iably mrhde ,'oii gweld' ly `ziixaa x`eany itk ,dxixa oi`
,dvxiy itk aixwdl odkd leki aexira mdipiw egwly miyp izy
odkd aixwiy ser lky mdipia miypd epzdy xaecny iptn `ed

.dly didi ,odn zg` myl
:`xnbd dywnéëä éà,ok epzdy xaecn m` -àøîéîì éàîdn - ¦¨¦©§¥§¨

zrca miielz zepaxwd eidiy yexita epzd ixde ,xaca yi yecig
.utgy itk zeyrl leki i`ceae ,odkd

:`xnbd zayiinàcñç áøãk ïì òîLî à÷mipiwa dpynd - ¨©§©¨¦§©¦§¨
ewlig ,aexira zeterd zrax` z` epwy xg`ly ote`a zxacn
xear dlere z`hg axwez ow lkny ozpeekae ,mipiw izyl mze`
izyl zeterd z` ewligy oeikny mixne` epiide ,odn zg`
,miypd izyl zeler izy cg` own zeyrl odkd lkei `l ,mipiw
dpynd epl drinyn okl ,odizyl ze`hg izy ipyd owdne
ok eyxity s` ,dgiwld zrya miypd ok eyxit `ly oeiky
,`cqg ax ixacke ,dvxiy enk zeyrl odkd leki ,egwly xg`l

ïéðéwä ïéà àcñç áø øîàcoipiw iaiiegn lyúBLøtúîdidz efi` §¨©©¦§¨¥©¦¦¦§¨§
,z`hgl efi`e dlerl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc oiaexir(iyiy meil)

,ipyd meia lflfl e`eaiy yyg oi`eàñBc éaøì déì eãBî àîéà¥¨¥§©¦¨
yexita welgl ekxved jkl ,'xgnl m` meid m`' xn`ie dpziy

.miycg iy`x lk x`y oiprlå,jtidl okàäa øîzà éàm` ± §¦¦§©§¨
,miycg iy`x x`y oiprl wx mzwelgn d`ian `ziixad dzid

,xne` iziidàñBc éaø øîà÷ àäax x`y oiprl wx ±miycg iy` §¨¨¨©©¦¨
,dpziy `qec iax xn`Cäa ìáà,dpyd y`xa -eäì äãBî àîéà £¨§©¥¨¤§

ïðaøìzniiqn .ipyd meia lflfl e`eai `ly ick ,dpzi `ly §©¨¨
:`xnbdàëéøöy`x oiprl mb yexita welgl ekxved jkl ± §¦¨

.miycg iy`x x`y oiprl mbe dpyd
y`x mixikfn oi`y dpnn cenll yiy `ziixan dywn `xnbd

:dpyd y`x zlitza yceg.éáéúéî,`ziixaa epipyäðMä Làø ¥¦¥Ÿ©¨¨
ìltúî íéøîBà éànL úéa ,úaLa úBéäì ìçLsqen zlitzaøNò ¤¨¦§§©¨¥©©§¦¦§©¥¤¤

rax` cer rvn`ae ,zepexg` ylye zepey`x yly mdy ,zekxa

,zeikln dnr lleke meid zyecw zkxa ,zay ly dkxa ,zekxa
.zextey zkxae zepexkf zkxaòLz ìltúî ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¦§©¥¥©

ipta dpyd y`xle dnvr ipta zayl dkxa xne` oi`e ,zekxa
zg` dkxaa oexkfd mei zxkfde zay zxkfd llek `l` ,envr
meie l`xyie zayd ycwn da mzege ,dnr zeikln lleke

,`iyewd z` `xnbd zyxtn .oexkfdàúéà íàåoekp ok` m`e ± §¦¦¨
,ok m` ,dpyd y`x zlitza yceg y`x z` mixikfny xacdúéa¥

déì éòaî äøNò úçà éànLdxkfd lky mixaeqd i`ny zial ± ©©©©¤§¥¦¨¥¥
dxyr zg` xnel mikixvy `vnp ,dnvr ipta dkxaa mixne`
,zekxa xyr `l` milltzn oi` i`ny zialy jkne ,zekxa
iptn ,dpyd y`x zlitza yceg y`x mixikfn oi`y gken

.o`kle o`kl dler cg` oexkfy

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

המשך ביאור למט' עירובין ליום שישי עמ' א

ezny in` cenr fl sc ± iyily wxtoiaexir
äîåøú ùéøôäì ãéúò éðàù ïéâåì éðù øîåà.d`nd on Ðïä éøä.ekeza ÐìçéîåÐ

mewn lka epllgi my eilr `xwy xg`l dyxtd `la cin owzl leki `edy ipy xyrn

xxaed :opixn`e .xyrnde dnexzd yixti onf xg`le .cin dzeye ,zernd lr `edy

.dnexz edfy xacdïéøñåàoi` ixaqwc meyn ediinrhc `zyd jzrc `wlq `w Ð

] .dxixaéæåæ.[ibef Ðáåøéòá.zetzeya Ðäæéàì
aixwi zecixtd izy ,dvxiy oipiwd on Ð

aixwi zg`d ow z`e ,miypd izyl zeler

`a m` oky lke .miypd izyl ze`hg odizy

z`hgl dcixte dlerl dcixt owe ow lk wlgl

gwil xzeny xn` `wcn :`nl` .inc xityc

aexira odipiw:opixn`c ,dxixa yic llkn Ð

ly dnyl aixwdy dcixtd efy xacd xxaed

,`id dly efdxixa oi` i`c .opira milra myc

`l dl aixwdy dlere z`hg xninl `ki` Ð

iepya axwd oaxwe ,dzxag ly `l` eid dly

(`,a) migafae (a,q) migqta ol `niiw milra

`ly z`hga oky lke milral dler epi`c

dilra myl `ly e` dnyl,`lqtin ixnbl Ð

.odka ielz epi` milra my zeriaweåðúäùëÐ

dnyl odkd aixwiy in lky ,odipia miypd

.dly `diàøîéîì éàî éëä éàzrcnc oeik Ð

.ielz odkàãñç áøãë ïì òîùî à÷s`y Ð

egxk lr `pin` jzrc `wlqe ,cgia megwly `l` ,envr ipta owe ow lk didy it lr

izyl zeler izy cg`d owd on zeyrl lkei `le ,dlere z`hg zeyrl jixv ow lkn

`lc oeik :ol rnyn `w ,edpiadi ikdc `zrc` e`lc ,ze`hg izy ipyd owne ,miypd

"dler ef dcixte z`hg ef dcixt" xn`l ,dgiwl zrya `icda edpiraw`elit` Ð

.dvxiy dnk zeyrl odkd leki ,dgiwl xg`l merawïéðé÷ä ïéàixqegn lk ly Ð

.z`hg efi`e dler efi` zeyxtzn ,dxtk
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éðù.dlecb dnexz lr ecygp `l di`xd eilrc ab lr s`e Ð yixtdl cizr ip`y oibel

wxtac ab lr s`e .oiyixtn oi` dlecb dnexz elit` mizek :(`,gn) dheqa opixn`ck

xdfn aizkc i`nac ,ie`xk ixyrn ixeyr i`zekc opixn` (a,fn zekxa) "elk`y dyly"

xer iptl" iyxc `lc ,ixyrn `l Ð mixg`l xeknl la` ,onvrl lek`l ilin ipd Ð ixidf

opi`c ab lr s`e .dihytk `l` "leykn ozz `l

iedc ,lfb dil aiyg `l `kd Ð lfbd lr oiceyg

yxted `ly onf lkc :cere .oiraez el oi`y oenn

ozil aiigzp `l oiicry ,lfb `diy dnec epi`

lr ecygp `l di`xd eilrc ,rcze .iell e` odkl

`d` iknqc ,cere .zexyrnd lr iciyge lfbd

xyrz xyr" :(a,gt) `rivn `aaa opiyxcc

.xken `le Ð "zlk`e

äøùòÐ ipy xyrn dryze oey`x xyrn

xg`c ,dryze dxyr `wec e`l

d`n edl eyt dlecb dnexzl oibel ipy xiqdy

.mizy ikp

ìçéîzern lr llgn :qxhpewd yxit Ð

,d`xp epi`e .dyxtd `la cin dzeye

oizipzn jdc `tiqa `wecc .llgl leki epi`c

el rawc meyn ,zern lr llgne :ipzw i`nc iab

xyrn :mzd ipzwc .dyxtd enk iedc Ð mewn

zeynyd oia my lrae .enexca e` epetva ipy

ipzwck ,ixii`wtqc Ð mewn eilr reawl leki i`nca ,jkle .meid eilr ycwe `ztqeza

ipzw `l ikdle .i`ce ied Ð ixyrn `l i`cec ,mizeka la` .i`ncd z` oixyrn dkiyg

lr llgne `kd inp ipzw `le ,i`nc lr ipzwck enexca e` epetva ipy xyrn mizek iab

"lgin"c mz epiax yxity enk e` .ligzn :yexit ,"lgine" `l` .i`nc iab ipzwck zern

yixtn zayd xg`e ,(` diryi) "mina ledn j`aq" enk ,befn :yexit ,`"da ldin enk

oeikc ,odixg` oi`ad dryz ,odixg` oi`ad dxyr :`ztqeza ipzwck .ipye oey`x xyrn

.rxtnl milah dzey did Ð dyxtd `la dzey did m` ,mewn el reawl leki oi`y

éøáãzexeka) "xeka yi" wxta eli`e ,cep zriwal yiigc meyn xq` `kde .dxixa dil zi`c `pwqna dax xn`w inp dcedi iaxle .dxixa xi`n iaxl dil zi`c rnyn Ð xi`n iax

,yexita dpzne eixac xxany ,`kd oia wlgl yie !edl `wtqn :`nl` .zegewl dvgne oiyxei dvgn oig`d xn`c ,iq` axk dcedi iaxe xi`n iax `ax iwen ewlg `ly cr epzp iab (`,gn

`iddae dxixa dil zi` hwlznd lkc `iddac ,opgei iaxc` opgei iaxc jixtc ,(a,hq `nw `aa) "daexn"ae .melk eixac xxan epi`c ,ewlgy oig`c `iddl "yixtdl cizr ip`y" xne`e

dil `gipe ,oizipzna ipzwck hwlpd lk mlerl xninl dil `gipc `l` .jixtck wlgl ivn ded Ð ef `iyew jezn eixacn cenlzd ea xfege .dxixa dil zilc opirny ewlgy oig`c

."hbd lk" yixa xxanc `kid elit` dxixa dil zil opgei iax `dc ,ikd wlgl ivn `lc :cere .lirl yxitck ,jetiz `l mlerl xninléáøiqei iaxc rnyn Ð oixqe` oerny iaxe iqei

iqei iax ,opzc .(a,br oihib) "efg`y in"a dxixa dil zi`c iqei iaxl opirnyc :dywe .qikd on icia dlrzy rlq lr llegn iziaa il yiy ipy xyrn iab ,jenqa oke .dxixa dil zil

,dxixa jixv `ed i`pzc ab lr s` :mzd :qxhpewd yxite ,wgvi epiaxl (a,dk my) "hbd lk" yixa opiwiic ikdc .dxixa yi :`nl` .`hib ied ziin ikle .zyxebn dpi`e zyxebn :xne`

yixa oke .dpznc ab lr s`e ,'ek gxfnl mkg `a m` dxixa aiyg `zrnya inp ikde .hb ied `l Ð dxixa meyn e`l i`e ,eil`n miiwzn i`pzde ,`ed wtq i`pzd zryae ecia oi`c oeik

y zpn lr jilrea ipixd :"hbd lk"o`nl epiid Ð dnexz `iedc dil `hiytc ,dnexz ied `l inp ikd Ð 'ek minyb ecxi m` df lr dnexz df ixd oizrnya ixn`c `de .'ek `a` dvxi

e` digi ixdy ,i`cea xxazdl xacd cner oihiba mzdc :xnel yie !dyw Ð wlgn `lc o`nl la` ,`gip Ð mixg` zrcl envr zrca dlez oia wlgnc o`nle .xn`w dxixa dil zi`c

oixifgne od zegewl ewlgy oig`d xaq ok m` ,dxixa dil zil dcedi iaxlc jzrc `wlqc i`nl :dniz .qikd on rlq dlri `l e` ,dyxtd icil `ai `ly zeidl leki Ð `kd la` .zeni

sebd oipwk e`lc (`,v `nw `aa) "laegd"a dil zi` dcedi iaxe .zexit oipw `l` odl oi`c ,oep oa ryedi cr cg xa cg `l` mixeka iziinc zgkyn `l ok m`e ,opgei iaxk laeia dfl df

cenlzd wiic `peeb i`dke .e`l m` inc sebd oipwk zexit oipw m` dil `wtqn minei e` mei oic iabe dxixa oi`c dil `xiaqc ,dl zgkyn `l inp iqei iaxle .minei e` mei oic iab inc

.oixqe` :dfeg` dcyc `idd iziin ik "gleyd"a iziin `l ikdle ,"eizgz"e "etqk" `xw azk mzdc ,`nlra cenll oi` minei e` mei oicnc :wgvi epiax uxize !(`,gn oihib) "gleyd" seqa

,`id wgvi epiaxc xninl `iixag oiaqpc oizrnya (a,ci) oilegc `nw wxta eli`e .oizipzn inwn ei`cl `zil cepd zriwa meyn wgvi epiaxc `nrh i` rnyn `kdc :ivewn xyd dywd

.il d`xpy dn izyxit mye .cepd zriwa meyn wgvi epiaxc `nrh iwenc xza ei`c iziinàéðúäå.mixg` zrca dleza mzdc iiepyl ivn ded Ð xne` iqei iaxåæéàìdvxiy

`dc ,xydl d`xp oi`e .leqt milra iepya axwd oaxwe dzxiagl `l` did dly `l aixwdy z`hg xninl `ki` Ð dxixa dil zil i`c ,dxixa dil zi` `nl` :qxhpewa yxit Ð odk

dhnl aixwd d`l ow lke dlrnl aixwd lgx ow lk xninl `ki` dxixa oi` i`c gkenc d`xpe .mzqa el aixwdl xyt` dxixa `la ok m` i`w dnyl `nzqc (a,a) migaf yixa gken

:dlrnl z`hge dhnl dler aixwdeåðúäùëdyriy eze`y ,odkd zrca dlezy dxenb dxixa epiidc :eyexitl dywe .dly `di dnyl aixwiy lky miypd epzdy :qxhpewd yxit

`xpe .dxixa `la llk xyt` i` ,oipiwd eaxrzpy oeikc .dly `edy xxaziodkl odipiw inc epzpa oke ,jly didi dfe ily didi df dgiwl zrya miypd epzdyk :yxtl wgvi epiaxl d

:ipyne .`ixyc `hiyt oipiwd eaxrzp `ly oeikc ?`xninl i`n ,ikd i` :jixte .zernd `l` oipiwd eaxrzp `ly `vnpe .efl df owe ,efl df ow dgiwl zrya yxite xkenl mpzpe ,aexira

`we :yexit ,opiqxb `cqg axcke .opixfb `lc ol rnynw ,dxixa `la xyt` i` f`e Ð aexira oipiwd ok mb egwi aexira mincd oipzepy oeikc ,epzd `l eh` epzd xefbpc `nizc edn

axck inp opirny`l `z` `l i`e .epzd `l eh` epzd opixfb `lc opirny`l `z`c rnyn Ð zg` dy`a hwp `le miyp izy hwpcn ,ol rnyn `w izxze .`cqg axck inp ol rnyn

.lgxl lgx lye ,d`ll d`l ly aixwi `l` z`hge dler xikfdl jixv ded `lc ,z`hg aixwi dvxiy dfi`le dler aixwi dvxiy dfi`l ipznl dil ded `l `cqg
`l`
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mewn lka epllgi my eilr `xwy xg`l dyxtd `la cin owzl leki `edy ipy xyrn

xxaed :opixn`e .xyrnde dnexzd yixti onf xg`le .cin dzeye ,zernd lr `edy

.dnexz edfy xacdïéøñåàoi` ixaqwc meyn ediinrhc `zyd jzrc `wlq `w Ð

] .dxixaéæåæ.[ibef Ðáåøéòá.zetzeya Ðäæéàì
aixwi zecixtd izy ,dvxiy oipiwd on Ð

aixwi zg`d ow z`e ,miypd izyl zeler

`a m` oky lke .miypd izyl ze`hg odizy

z`hgl dcixte dlerl dcixt owe ow lk wlgl

gwil xzeny xn` `wcn :`nl` .inc xityc

aexira odipiw:opixn`c ,dxixa yic llkn Ð

ly dnyl aixwdy dcixtd efy xacd xxaed

,`id dly efdxixa oi` i`c .opira milra myc

`l dl aixwdy dlere z`hg xninl `ki` Ð

iepya axwd oaxwe ,dzxag ly `l` eid dly

(`,a) migafae (a,q) migqta ol `niiw milra

`ly z`hga oky lke milral dler epi`c

dilra myl `ly e` dnyl,`lqtin ixnbl Ð

.odka ielz epi` milra my zeriaweåðúäùëÐ

dnyl odkd aixwiy in lky ,odipia miypd

.dly `diàøîéîì éàî éëä éàzrcnc oeik Ð

.ielz odkàãñç áøãë ïì òîùî à÷s`y Ð

egxk lr `pin` jzrc `wlqe ,cgia megwly `l` ,envr ipta owe ow lk didy it lr

izyl zeler izy cg`d owd on zeyrl lkei `le ,dlere z`hg zeyrl jixv ow lkn

`lc oeik :ol rnyn `w ,edpiadi ikdc `zrc` e`lc ,ze`hg izy ipyd owne ,miypd

"dler ef dcixte z`hg ef dcixt" xn`l ,dgiwl zrya `icda edpiraw`elit` Ð

.dvxiy dnk zeyrl odkd leki ,dgiwl xg`l merawïéðé÷ä ïéàixqegn lk ly Ð

.z`hg efi`e dler efi` zeyxtzn ,dxtk
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éðù.dlecb dnexz lr ecygp `l di`xd eilrc ab lr s`e Ð yixtdl cizr ip`y oibel

wxtac ab lr s`e .oiyixtn oi` dlecb dnexz elit` mizek :(`,gn) dheqa opixn`ck

xdfn aizkc i`nac ,ie`xk ixyrn ixeyr i`zekc opixn` (a,fn zekxa) "elk`y dyly"

xer iptl" iyxc `lc ,ixyrn `l Ð mixg`l xeknl la` ,onvrl lek`l ilin ipd Ð ixidf

opi`c ab lr s`e .dihytk `l` "leykn ozz `l

iedc ,lfb dil aiyg `l `kd Ð lfbd lr oiceyg

yxted `ly onf lkc :cere .oiraez el oi`y oenn

ozil aiigzp `l oiicry ,lfb `diy dnec epi`

lr ecygp `l di`xd eilrc ,rcze .iell e` odkl

`d` iknqc ,cere .zexyrnd lr iciyge lfbd

xyrz xyr" :(a,gt) `rivn `aaa opiyxcc

.xken `le Ð "zlk`e

äøùòÐ ipy xyrn dryze oey`x xyrn

xg`c ,dryze dxyr `wec e`l

d`n edl eyt dlecb dnexzl oibel ipy xiqdy

.mizy ikp

ìçéîzern lr llgn :qxhpewd yxit Ð

,d`xp epi`e .dyxtd `la cin dzeye

oizipzn jdc `tiqa `wecc .llgl leki epi`c

el rawc meyn ,zern lr llgne :ipzw i`nc iab

xyrn :mzd ipzwc .dyxtd enk iedc Ð mewn

zeynyd oia my lrae .enexca e` epetva ipy

ipzwck ,ixii`wtqc Ð mewn eilr reawl leki i`nca ,jkle .meid eilr ycwe `ztqeza

ipzw `l ikdle .i`ce ied Ð ixyrn `l i`cec ,mizeka la` .i`ncd z` oixyrn dkiyg

lr llgne `kd inp ipzw `le ,i`nc lr ipzwck enexca e` epetva ipy xyrn mizek iab

"lgin"c mz epiax yxity enk e` .ligzn :yexit ,"lgine" `l` .i`nc iab ipzwck zern

yixtn zayd xg`e ,(` diryi) "mina ledn j`aq" enk ,befn :yexit ,`"da ldin enk

oeikc ,odixg` oi`ad dryz ,odixg` oi`ad dxyr :`ztqeza ipzwck .ipye oey`x xyrn

.rxtnl milah dzey did Ð dyxtd `la dzey did m` ,mewn el reawl leki oi`y

éøáãzexeka) "xeka yi" wxta eli`e ,cep zriwal yiigc meyn xq` `kde .dxixa dil zi`c `pwqna dax xn`w inp dcedi iaxle .dxixa xi`n iaxl dil zi`c rnyn Ð xi`n iax

,yexita dpzne eixac xxany ,`kd oia wlgl yie !edl `wtqn :`nl` .zegewl dvgne oiyxei dvgn oig`d xn`c ,iq` axk dcedi iaxe xi`n iax `ax iwen ewlg `ly cr epzp iab (`,gn

`iddae dxixa dil zi` hwlznd lkc `iddac ,opgei iaxc` opgei iaxc jixtc ,(a,hq `nw `aa) "daexn"ae .melk eixac xxan epi`c ,ewlgy oig`c `iddl "yixtdl cizr ip`y" xne`e

dil `gipe ,oizipzna ipzwck hwlpd lk mlerl xninl dil `gipc `l` .jixtck wlgl ivn ded Ð ef `iyew jezn eixacn cenlzd ea xfege .dxixa dil zilc opirny ewlgy oig`c

."hbd lk" yixa xxanc `kid elit` dxixa dil zil opgei iax `dc ,ikd wlgl ivn `lc :cere .lirl yxitck ,jetiz `l mlerl xninléáøiqei iaxc rnyn Ð oixqe` oerny iaxe iqei

iqei iax ,opzc .(a,br oihib) "efg`y in"a dxixa dil zi`c iqei iaxl opirnyc :dywe .qikd on icia dlrzy rlq lr llegn iziaa il yiy ipy xyrn iab ,jenqa oke .dxixa dil zil

,dxixa jixv `ed i`pzc ab lr s` :mzd :qxhpewd yxite ,wgvi epiaxl (a,dk my) "hbd lk" yixa opiwiic ikdc .dxixa yi :`nl` .`hib ied ziin ikle .zyxebn dpi`e zyxebn :xne`

yixa oke .dpznc ab lr s`e ,'ek gxfnl mkg `a m` dxixa aiyg `zrnya inp ikde .hb ied `l Ð dxixa meyn e`l i`e ,eil`n miiwzn i`pzde ,`ed wtq i`pzd zryae ecia oi`c oeik

y zpn lr jilrea ipixd :"hbd lk"o`nl epiid Ð dnexz `iedc dil `hiytc ,dnexz ied `l inp ikd Ð 'ek minyb ecxi m` df lr dnexz df ixd oizrnya ixn`c `de .'ek `a` dvxi

e` digi ixdy ,i`cea xxazdl xacd cner oihiba mzdc :xnel yie !dyw Ð wlgn `lc o`nl la` ,`gip Ð mixg` zrcl envr zrca dlez oia wlgnc o`nle .xn`w dxixa dil zi`c

oixifgne od zegewl ewlgy oig`d xaq ok m` ,dxixa dil zil dcedi iaxlc jzrc `wlqc i`nl :dniz .qikd on rlq dlri `l e` ,dyxtd icil `ai `ly zeidl leki Ð `kd la` .zeni

sebd oipwk e`lc (`,v `nw `aa) "laegd"a dil zi` dcedi iaxe .zexit oipw `l` odl oi`c ,oep oa ryedi cr cg xa cg `l` mixeka iziinc zgkyn `l ok m`e ,opgei iaxk laeia dfl df

cenlzd wiic `peeb i`dke .e`l m` inc sebd oipwk zexit oipw m` dil `wtqn minei e` mei oic iabe dxixa oi`c dil `xiaqc ,dl zgkyn `l inp iqei iaxle .minei e` mei oic iab inc

.oixqe` :dfeg` dcyc `idd iziin ik "gleyd"a iziin `l ikdle ,"eizgz"e "etqk" `xw azk mzdc ,`nlra cenll oi` minei e` mei oicnc :wgvi epiax uxize !(`,gn oihib) "gleyd" seqa

,`id wgvi epiaxc xninl `iixag oiaqpc oizrnya (a,ci) oilegc `nw wxta eli`e .oizipzn inwn ei`cl `zil cepd zriwa meyn wgvi epiaxc `nrh i` rnyn `kdc :ivewn xyd dywd

.il d`xpy dn izyxit mye .cepd zriwa meyn wgvi epiaxc `nrh iwenc xza ei`c iziinàéðúäå.mixg` zrca dleza mzdc iiepyl ivn ded Ð xne` iqei iaxåæéàìdvxiy

`dc ,xydl d`xp oi`e .leqt milra iepya axwd oaxwe dzxiagl `l` did dly `l aixwdy z`hg xninl `ki` Ð dxixa dil zil i`c ,dxixa dil zi` `nl` :qxhpewa yxit Ð odk

dhnl aixwd d`l ow lke dlrnl aixwd lgx ow lk xninl `ki` dxixa oi` i`c gkenc d`xpe .mzqa el aixwdl xyt` dxixa `la ok m` i`w dnyl `nzqc (a,a) migaf yixa gken

:dlrnl z`hge dhnl dler aixwdeåðúäùëdyriy eze`y ,odkd zrca dlezy dxenb dxixa epiidc :eyexitl dywe .dly `di dnyl aixwiy lky miypd epzdy :qxhpewd yxit

`xpe .dxixa `la llk xyt` i` ,oipiwd eaxrzpy oeikc .dly `edy xxaziodkl odipiw inc epzpa oke ,jly didi dfe ily didi df dgiwl zrya miypd epzdyk :yxtl wgvi epiaxl d

:ipyne .`ixyc `hiyt oipiwd eaxrzp `ly oeikc ?`xninl i`n ,ikd i` :jixte .zernd `l` oipiwd eaxrzp `ly `vnpe .efl df owe ,efl df ow dgiwl zrya yxite xkenl mpzpe ,aexira

`we :yexit ,opiqxb `cqg axcke .opixfb `lc ol rnynw ,dxixa `la xyt` i` f`e Ð aexira oipiwd ok mb egwi aexira mincd oipzepy oeikc ,epzd `l eh` epzd xefbpc `nizc edn

axck inp opirny`l `z` `l i`e .epzd `l eh` epzd opixfb `lc opirny`l `z`c rnyn Ð zg` dy`a hwp `le miyp izy hwpcn ,ol rnyn `w izxze .`cqg axck inp ol rnyn

.lgxl lgx lye ,d`ll d`l ly aixwi `l` z`hge dler xikfdl jixv ded `lc ,z`hg aixwi dvxiy dfi`le dler aixwi dvxiy dfi`l ipznl dil ded `l `cqg
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עירובין. פרק שלישי - בכל מערבין דף לז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרייה, מליחה, הדחה. עניינים בעבודה: שרייה – להשרות עצמו בדברי הרב, 
מליחה – יחידות, הדחה – ניגון.

היום יום כו אלול



eznyרח ina cenr fl sc ± iyily wxtoiaexir
íéìòá úçé÷ìá éà àìà.z`hgl efe dlerl gwel ip` ef :dgiwl zrya exn`y Ðåà

ïäë úééùòámy odilr `xw jk xg`e ,mzq megwl m` la` Ð,odilr lg myd oi` Ð

ipa ipy e` mixez izy dgwle" :`nei xcqa `cqg ax yixc `xwe .ozepyl odkd lekie

cg`de z`hg cg`d z` odkd dyre" :odk iab aizke ,"z`hgl cg`e dlerl cg` dpei

odilr lg z`hge dler my oi` :`nl` ,"dler

.diiyra e` dgiwla `l`øîàù õøàä íò
øáçìwxi el gwil weyl jled xag didy Ð

zceb` il mb gw :ux`d mr el xn`e ,envrl

ozpy dze`n i`nc xyrl xag jixv oi` .wxi

mr lye ely gwly it lr s` .ux`d mrl

mrl dfe il df :o`pwyk yxit `le ,mzq ux`d

ogwl ux`d mrn `ede ,ux`d,dxixa yi Ð

oi`e ,dgwel ekxevl efy ux`d mrl epzepyk

.el dxken df xagøùòì êéøö íéøîåà íéîëçå
,dgwel xag jxevl ef ::xnel yie .dxixa oi`c Ð

epi` xage ,ux`d mrl dtilgne xfeg `ede

.owezn epi`y xac ux`d mrl xeknl i`yxéáø
ììéç øîåà éñåé:opixn` dicia rlq wilq ike Ð

i`c dilr ipy xyrn lligy dfy ,dxixa yi

`dc :opixn` `l` ,icin xn` `l ,dxixa oi`

dizrc ded `l `zyd dicia `wlqc rlq

`la ipy xyrn lik` `wc gkzyi`e silgdl

.dictéúøú úëôàã.lelige dceb` Ðéî÷î
àãç.mizekd oian oii Ðàôéñ éðú÷ãjdc Ð

.leligcäùãç òìñ.`id `l` my oi`e Ð

.dlrz i`n :jixt onwleììéçùoi`c oeikc Ð

.`zln `xkpn ,`id `l` dycg myàëéàã éà
úìú éúøúi`n`e ,`ziinw epiid ,zeycg Ð

.lligàðú éàä ïàîdil zilc xninl irac Ð

.opiqxb ikd :`ed opaxcnc aexira elit` dxixa

àì éúéöø àì êìé éúéöø äöøàù ïäî äæéà ìò
áåøéò åðéà äëéùçùî 'åë íåé ãåòáî äöø êìé
.i`dl dizrc ded `l zeynyd oia `nlic Ð

åéà éáã àðúaexirac ,dcedi iaxc `ail` Ð

.dxixa oi` xn`w inpäéì òéîù àìjpdne Ð

ilin edlekc ,xn` ivn `l lirlc i`pz

.edpip `ziixe`cêìà àì éúéöø àì êìà éúéöø
mewna gxfnl mitl` seqa eaexir gpen did Ð

lkl eiykr my egipn `ed ixde ,xnzynd

eaexir el dpwi dvxiy zayay ,dlek dpyd

el dpwi `le exir ipak didi dvxi `ly zayae

.axrnay dn` mitl` eciqtdl aexirdåáåøéò
áåøéòikd dizrc zeynyd oiac ,dxixa yie Ð

.dedïåòîù éáøì ïðéòîù àäå`ad oii iab Ð

.mizekd oianøîà àáøoerny iaxc `nrh Ð

dil zi`c ,`ed dxixa oi`c meyn e`l oiia

:dnexzl `pngx diixwc meyn `l` .dxixa

"jyexize jpbc ziy`x"`dzy llkn Ð

dilr `xewy drya dixiyn dnexz zlcaen

`id `dzy my.dixiy el`e ziy`x zi`xpåéä
'åë íéðåîø éðù åéðôìjxtinl dil ied `icda Ð

`l` 'ek ixkd znexz :opzc ,onwlc `dn

yexcl dz`a m` :xnelk ,hwp `nlrc `zkld

oerny iaxc `ail` miaxalr yxec dz` Ð

.'ek mipenx ipy eiptl eidy cg`åéøáãá ïéà
íåìëxkip epi` myd z`ixw zryae li`ed Ð

oii iab `kd `dc .dixiy efi`e dnexz efi`

.oerny iax xq`we ,`kd ik onf xg`l dixiy oixkipåëåúá.eiaiaq xizdl `dz eiykrne dnexz xeriy ick eznexz `dz ezirvn`a Ðåëåúá øùòî úîåøúå.`id izixg` `zlin Ð

ekeza ely xyrn znexz `dz xn`e ,xyrn ly ixk did m` e` :xnelkelk` m` dzrne ,lah ly xeqi` `l` ea did `l epnn lk` m` ,eiykr cre .my `xw Ðmeyn eilr dwel Ð

elk`e `nhip m`e ,milyexil ueg ipy xyrn meyne dnexz.d`neha dnexz lke` meyn aiig Ðåéáéáñ àëéàã.xn`w "ekeza" edi`c mixkip dixiy Ðàîéà úéòáéàåoerny iax Ð

xq`wc oii iabe .dxixa dil zi`dl yixtn ik `nlyac .rxtnl oilah dzyy `vnpe ,epnid yixtiy mcew cepd rwai `ny :`nrh ipzwck `l` ,dxixa oi` xaqwc meyn e`l Ð

onf xg`ldnexz dl xxai` `le cepd rwa ik la` .dzy oilege ,my z`ixw zryn i`ed dicic inp cepd jeza `xwirnc ,dxixa yi (oda) wlgl `zyd `hnc jd :xninl `ki` Ð

dipin.i`z` dnexz llkl e`l seqal elit` `d ?xninl `ki` dxixa yi i`n Ðò÷áéùëì.xneyl dil xqn ira i`c ,giky `lc ,ikdl opiyiig `lc :xnelk ,exqe`l xaca oiirp Ð
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àìà.zlz e` izxz `ki`c `kid eh` opixfb `lc ol rnyn `we Ð `cg `l` `kilc

ïàîwxi ly dceb`c iqei iax xninl ivn ied Ð dxixa dil zil opaxca elit`c `pz i`d

`ziixe`ck dil aiyg dxezd on xyrn xwirc oeik :`nye ,opaxcn iedc ,`id

.izp`zn mip`z hwl iab (`,al oiaexir) lirl izyxitck

àìà`pz ogky` ded jeti` `la Ð jeti`

iaxc opax Ð dxixa dil zil opaxcac

,`pzd my `icda igeke`l irac `l` .oerny

xn`w jkle jeti` xninl ol `iranc gken ikdle

xn`wc `d xity iz` `l df itl ,edine .`l`

`py `l dxixa dil zilc o`n xaqw :jenqa

.`ziixe`ca `py `l opaxcaøáñ÷.sqei ax

oi` oerny iaxlc sqei ax wiqn `kdc :xn`z m`e

dil zi` (a,dk oihib) "hbd lk" yixae ,dxixa

!`a` dvxiy zpn lr jilrea ipixd iab ,dxixa

envr zrca dlez oia wlgn sqei axc :xnel yie

`axe .mzdc `iyxyn axk ,mixg` zrca dlezl

yi oerny iaxlc `kd wiqn Ð mzd wlgn `lc

ziy`x opirac meyn Ð xq`c `nrhe .dxixa

.oixkip dixiyy

àìàm`e Ð mipenx ipy eiptl eid dzrn

`nrh ied i` inp ikd jextile :xn`z

meyn `nrh i`c :xnel yie !dxixa oi`c meyn

oi`c oeik i`cec ,'niz oi` Ð `ed dxixa oi`c

i` la` .dnexz `ied `lc inp ikd dxixa

inp ikdÐ oixkip dixiyy ziy`x opirac `nrhn

mipenx ipya `de .dnexz `ied `l oipenx ipyac

xn` i` ,edine .`nrh i`d xity `xazqn `l

ol zi` inp ikd Ð ziy`xc `nrh i`d mzd

`de .eda ibeltl xazqn `lc .mipenx iab xninl

xne` oerny iax ,ekeza ixkd znexzn iziinc

ivn ied ,eiaiaq `ki`c rci `lc i`nl .my `xw

wgvi epiaxdne .dxixa oi`c `nrhl inp iieyw`l

dxixa oi`c meyn oerny iaxc `nrh i`c :yxtn

dnexz odn zg` dzid i`cec ,xity iz` Ð

cgc ,dxixa oi`c ab lr s`e olk`l odkd xzene

Ð ziy`xc `nrh` la` .dnexz i`ce ediipin

didie ,dnexz llk ied `lc inp ikd .xity jixt

ixkd znexzc `idda oke .olk`l xeq` odk

jezay dn lkl lik` ivn odke ,my `xw ekeza

.dxixa oi`c ab lr s` ixkdéàîìåwilqc

oixkip dixiyy ziy`x `irac `xwirn oizrc`

.dxixac `nrhl) `xninl ivn ded inp ikd Ð
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éúéöø ,äöøàL íkî äæéà¯éúéöø àì ,Cìé¯àì ¥¤¦¤¤¤§¤¨¦¦¥¥Ÿ¨¦¦Ÿ
íBé ãBòaî äöø ,Cìé¯äëéLçMî ,áeøéò Báeøéò¯ ¥¥¨¨¦§¥¥¦¤£¥¨
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc oiaexir(iyily meil)

íéìòa úçé÷ìa éà àlà,zeterd z` mipew milrady drya e` - ¤¨¦¦§¦©§¨¦
er myl dfe z`hg myl gwel ip` df xnel milekiy,dléà¦

ïäk úéiNòareawl leki ,zeterd z` wlen odkdy drya e` ± ©£¦©Ÿ¥
my e`xw `l milrady ote`a] dler dfi`e z`hg didi ser dfi`
mileki mpi` ,mzq megwl milrad m` j` ,[zeterd zgiwl zrya
m` elit`e ,dlerl dfe z`hgl df xnele my mdl `exwl jk xg`

.mdixacn zepyl odkd leki ok eyr
dywn .dxixa oi` iqei iax xaq ok` m`d xxal dkiynn `xnbd

:`xnbdézkàåike ,oiicre -àéðúäå ,äøéøa ïéà éñBé éaø øáñ- §©©¦¨©©¦¥¥§¥¨§¨©§¨
,`ziixaa epipy `lde,õøàä íòoiprl zepn`p el oi`y mc` ©¨¨¤

,zexyrnøáçì øîàLjled didy ,jk lr on`pd miny `xi ± ¤¨©§¨¥
,`wqelb e` wxi envrl zepwl weyléì ç÷iliaya mb dpw - ©¦

à÷ñeìb Bà ,÷øé ìL úçà äceâà[zt oin-],úçàxagd dpwe £¨©©¤¨¨§§¨©©
oic mdizexitl yiy ,zexyrnd lr mipn`p mpi`y miyp`n
lr s` ,ux`d mr liaya dne eliaya dpew dn yxit `le ,'i`nc'

ok itéøö BðéàCxagdøOòìs`e .ux`d mrl ozepy dn z` ¥¨¦§©¥
,mipwezn mpi`y zexit ux`d mrl xeknl xagl xeq`y
xear dne envr xear dpew dn o`pwyk yxit `ly oeik epipiprae
,envr xear dpwy wlgd z` ux`d mrl `iady okzi ,ux`d mr

mewn lkn ,elyn mze` el xkeny `vnpe,jkl miyyeg eppi`
rxtnl xxaed zeceb`dn zg` ux`d mrl ozepyke ,dxixa yiy

,llk xagd ly did `le ,eliaya cin dpw df wlgyéaø éøác¦§¥©¦
íéîëçå .éñBée miwlegéøö ,íéøîBà,øOòì C,dxixa oi` mixaeqy ¥©£¨¦§¦¨¦§©¥

mrl xeknl xagl xeq`e ,ewlg z` ux`d mrl xkeny okzie
`lye ,dxixa yi iqei iax xaeqy ixd .owezn epi`y xac ux`d

.mizekd oian oii gweld ly `ziixaa eixacn gkeny itk
:`xnbd zvxznCetéà,jk qexbe ,`ziixaa `qxibd z` jetd - ¥

oi` ezrcl oky] iqei iax ixac ,xyrl jixv 'eke ux`d mr
yi mzrcl oky] xyrl jixv epi` mixne` minkge ,[dxixa

.[dxixa
zrcly da x`eany zxg` `ziixan zeywdl dtiqen `xnbd

:dxixa yi iqei iaxòîL àz,xacl di`x rnye `a ±øîBàäixt ¨§©¨¥
øNòîipy,éúéáa éì LiLdf ixdòìñ ìò ìleçî[rahn oin-] ©£¥¤¥¦§¥¦§¨©¤©

ñékä ïî éãéa äìòzL,ea mi`vnpy mirlqd x`y jeznéñBé éaø ¤©£¤§¨¦¦©¦©¦¥
,ìleçî øîBà,oileg zxeza zexitd z` lek`l cin xzene ¥§¨

ef rlq lry rxtnl xxazi ,qikd on rlq jk xg` `iveiyke
xn` `l dxixa oi` m`y ,dxixa yi iqei iax xaeqy ixd .llig
uegn ipy xyrn zexit lke` `vnpe ,llk oeict o`k oi`e melk

.diict `ll milyexil
:`xnbd zvxznêetéàe `ziixaa `qxibd z` jetd ±àîéà- ¥¥¨

,xen`e,ìléç àì øîBà éñBé éaø.dxixa oi` xaeqy oeik ©¦¥¥Ÿ¦¥
:`xnbd dywnàãç Cetéà ,àãç énwî ézøz zëtàc úéæç éàîe©¨¦§©©§§©§¥¦©¥£¨¥£¨

ézøz énwîzeiepyd zehiyd z` jetdl oekpl zi`x recn ± ¦©¥©§¥
xn`y ux`d mr-] mcewn `xnbd d`iady zeziixad izya
zg`d iptn ,['eke iziaa il yiy xyrn xne`de ,'eke il gw xagl
iqei iaxy da x`eany ['mizekd oian oii gweld' ly `ziixad-]
zeziixad izy iptn ,zg`d z` jetdl jl did ,dxixa oi` xaeq

.dxixa yi xaeq iqei iaxy mda x`eany
:`xnbd zvxznàärlq lr ipy xyrn llgnd ly `ziixad - ¨

,qikd on ecia dlrzyàéðz àëtéà éàcå`id zyaeyn i`ce - ©©¦§¨©§¨
,jkl dgkedde ,dketd `qxiba dzpypeàôéñ éðz÷cepipyy ± §¨¨¥¥¨

,`ziixa dze` ly dteqaøNòî øîBàa éñBé éaø äãBîeipyLiL ¤©¦¥§¥©£¥¤¥
,ñékä ïî éãéa äìòzL äLãç òìñ ìò ìleçî àäé éúéa CBúa éìyie ¦§¥¦§¥§¨©¤©£¨¨¤©£¤§¨¦¦©¦

oicdy ,dxixa meyn df ote`a oi`y ,zg` dycg rlq wx eqika
`ed,ìléçL,`xnbd dgikeneíúäc ììkî ,ìléçL àëä øîà÷cî ¤¦¥¦§¨¨©¨¨¤¦¥¦§¨§¨¨

ìléç àìiqei iax dcen df ote`ay x`ean `tiqay jkn - Ÿ¦¥
`ly iqei iax xaeq `yixa x`eand ote`ay rnyn ,lligy
dktedl jixve ,`id zyaeyn zncewd `qxibdy gkene .llig

.lirl x`eank
dcen iqei iaxy dycg rlq ly ote`d `ed dn dpc `xnbd

zxxan .lligy:`xnbdéîc éëéä 'äLãç òìñ' éàäxaecn cvik - ©¤©£¨¨¥¦¨¥
,`ziixaa xkfend dycg rlq ly oicdLéc ,úìz ézøz àkéàc éà¦§¦¨©§¥§¨§¥

äøéøa,zeycg mirlq yly e` mizy eqika yiyk xaecn m` - §¥¨
ok m` ,llig rlq dfi` lr rxtnl xacd xxaedy xnel jixve

àúéén÷ eðééä`l iqei iax zrcl eay `yixa iepyd oic eze` edf - ©§©©§¨
.lligy dcen `tiqa recne ,llig

:`xnbd dcinrnàlà`tiqa xaecnàãç àlà àkéìcel oi`y - ¤¨§¥¨¤¨£¨
.dxixa oicl ribdl jixv oi`e ,zg` dycg rlq `l` eqika

,ok m` :`xnbd zl`ey'äìòz' éàîlr' oeyld o`k okzi cvik - ©©£¤
s`e ,zg` rlq `l` eqika oi` ixde ,'icia dlrzy dycg rlq

.dilr llgl leki eqika dcera
j` ,`tiqa wiecn epi` df oeyl zn`a :`xnbd daiynéðúc éãéià©§¥§¨¥

'äìòz' énð àôéñ àðz ,'äìòz' àLéø`pzd dpy `yixay ab` - ¥¨©£¤¨¨¥¨©¦©£¤
.`tiqa mb df oeyl dpy ,'dlrz' oeyl

lirl(:el)iabl dxixa mixne` m` mi`pzd zwelgna `ibeqd dpc
dxixa oi` m` s`y zerc opyi mpn` ,opaxcn `edy aexir
zxxan .dxixa yi opaxc mipica mewn lkn dxezdn mdy mipica
mdy mixaca s` dxixa oi`y xaeq mi`pzd on in `xnbd

:opaxcnúéì ïðaøãa eléôàc àðz éàä ïàî ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨©©¨¨©£¦¦§©¨¨¥
äøéøa déì,oldl `ia`y `ziixad ixack xaeqy `pzd `ed in - ¥§¥¨

it`y dpnn x`aznyoi` ,aexir oebk opaxcn wx `edy xaca el
,dxixaàéðúcy cg` ,`ziixaaäMîçì øîà,mc` ipaáøòî éðéøä §©§¨¨©©£¦¨£¥¦§¨¥

oinegz iaexiräöøàL íkî äæéà ìòdvx`y mkn cg` lr - ©¥¤¦¤¤¤§¤
,megzl uegn zaya jliy,Cìé àì éúéöø àì ,Cìé éúéöøm`äöø ¨¦¦¥¥Ÿ¨¦¦Ÿ¥¥¨¨

axrndíBé ãBòaî,jli mdn cg`y ,zayd zqipk iptlBáeøéò ¦§¥
,áeøéòwx dvx m` la`äëéLçMî,zay dqpkp xakeBáeøéò ïéà ¥¦¤¨¥¨¥¥
,áeøéòzqipk ly zeynyd oiaa `ed aexird ziipw onfy oeik ¥

xeara aexird dpwiy ezrc dzid `l `idd drya ile`e ,zayd
ixd .eaexir el dpw `le ,exear dpwiy okn xg`l dvxy eze`
jkitle ,opaxcn `edy aexira elit` dxixa oi` df `pz xaqy
yie .eaexira oiekzp eilry rxtnl xacd xxaed mixne` oi`

.jk xaeqy df `pz `ed in xxal
:`xnbd zxne`éãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéàongp ax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.jk xaeq `pz dfi` rci `ly ,dne`n `axl dpr `le
:`xnbd eilr dywnàeä Bià éác àpz déì àîéìåxnel el did - §¥¨¥©¨§¥©

lirl `aedy dcedi iaxc `ail` ei` `ed df `pzy el(:el),
zvxzn .opaxcn `edy aexir oiprl s` dxixa oi` xaeqy

,`xnbddéì òéîL àì.ei` ly ef `ziixa rny `l ongp ax - Ÿ§¦©¥
:ongp ax ly ezwizy lr dnz sqei axzì÷L éàpz ,øîà óñBé áø©¥¨©©¨¥¨§©§

àîìòî`pz `ven jpi`y ,mlerd on mi`pzd lk z` zcai` ike - ¥¨§¨
ixde ,ok xaeqdàéä éàpz,`id mi`pz zwelgn -àéðúc,`ziixaa ©¨¥¦§©§¨

axrl my exi`yne ,xnzynd mewna megzd seqa aexir gipnd
,xne`e dpzne ,dpyd zezay lkl eaì áøòî éðéøäìk ìL úBúaL £¥¦§¨¥§©¨¤¨
Cìà àì éúéöø àì ,Cìà éúéöø ,äðMäueg zkll dvx`y zaya - ©¨¨¨¦¦¥¥Ÿ¨¦¦Ÿ¥¥

ick ,dpwi `l zkll dvx` `ly zayae ,iaexir il dpwi ,megzl
ly ipyd dcivn zkll il xzeny dn` miitl`d z` ciqt` `ly

m`y ,epic ,xirdäöømegzl ueg zkllíBé ãBòaîzqipk iptl ¨¨¦§
,zayd,áeøéò Báeøéòwx zkll dvexy hilgd m` la`äëéLçMî ¥¥¦¤¨¥¨

,zay dqpkpe,øîBà ïBòîL éaødfa s`,áeøéò Báeøéòmeyn ©¦¦§¥¥¥
axrl ezrc dzid zeynyd oiaa xaky rxtnl xacd xxaedy

.my,áeøéò Báeøéò ïéà ,íéøîBà íéîëçåixd .mzrcl dxixa oi`y ©£¨¦§¦¥¥¥
.opaxcn `edy aexira elit` dxixa yi m` mi`pz ewlgpy

xaeqy `pzd in xxan jk jezne ,ef `ziixa lr dywn sqei ax
eppi` ,zrk `ziixad gqep itl oky ,opaxca elit` dxixa oi`
.ok mixaeqe oerny iax lr miwlegd minkgd md in mircei

:sqei ax dywnäøéøa déì úéìc ïBòîL éaøì ïðéòîL àäåixde ± §¨©§¦¨§©¦¦§§¥¥§¥¨
mizekd oian oii gweld oica eprinyd oerny iax(`"r lirl)

my `xwy oiin zezyl xqe` ok zngny ,dxixa oi` xaeqy
dvexe oiid x`y mr miaxern mdyk ely zexyrne zenexzl

,okn xg`l rxtnl mxxalïBòîL éaøcà ïBòîL éaøc àéL÷- ©§¨§©¦¦§©§©¦¦§
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc oiaexir(iriax meil)

ikeäãBî äzà éàyygn xeq`l yi mewn lknyãBpä ò÷aé ànL ¦©¨¤¤¨¦¨©©
,ea miaxernd zexyrnde dnexzd z` epnn yixtiy iptlàöîðå§¦§¨

epnn dzeyd.òøôîì íéìáè äúBLeïäì øîà,uxzl xi`n iax ¤§¨¦§©§¥©¨©¨¤
ò÷aiLëì,yyeg ipi` ef dprhl s` ,xnelk ,exq`l xaca oiirp ¦§¤¦¨©

.rwaiy xacd giky `ly oeik

äðùî
aexir axrl mc` dvexe ,zayl jenqd aeh meia dpc epzpyn
wx axrl dvexy e` ,xg` mewna minidn cg` lkl oinegz
oi`e md zecxtp zeyecw izy minid ipy m`y .minidn cg`l
,zg` dyecw md m` j` ,ok zeyrl leki ,dfa df dielz mzziay

.mzziay wlgl xyt` i`e ,jex` cg` meik md ixd
ïéa ,úaMì Ceîqä áBè íBé ,øîBà øæòéìà éaøaeh mei lg m` ©¦¡¦¤¤¥©¨©©¨¥

äéðôlî,zay axra ±ïéáelg m`äéøçàlî,oey`x meia -áøòî ¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨§¨¥
íãàipyd meiae gxfnl oey`xd meia exir megzn z`vl dvexd ¨¨

axrnl,ïéáeøéò éðLipya oey`xd meid axra zt zgpd ici lr §¥¥¦
,zenewndéáeøéò ,øîBàådziay il dpwi ,gxfna gipn ip`y §¥¥¦

ïBLàøaoey`xd meil ±éðMáe ,çøænìaxrna gipn ip`y iaexire ± ¨¦©¦§¨©¥¦
ipyd meid ly zeynyd oiaa dziay il dpwi.áøònìdvex m`e ©©£¨

,xne` ,gxfnl ipyae axrnl oey`xd meia z`vlïBLàøa± ¨¦
oey`xd meil dziay il dpwi axrna gipn ip`y aexird,áøònì©©£¨

éðMáezeynyd oiaa dziay il dpwi gxfna gipn ip`y aexirde ± ©¥¦
ipyd meid ly.çøænì©¦§¨

zepwl ipyd meiae ,oey`xd meia xird megzn z`vl dvex m`e
,xne` ,xird zegex lkl dn` miitl` jlile exira dziayéáeøéò¥¦

wx dziay il dpwiéðMáe ,ïBLàøadid`.éøéò éðákdvex m`e ¨¦©¥¦¦§¥¦¦
,xne` ,ipyd meia wx z`vléáeøéòiay il dpwidzéðMaoiaa - ¥¦©¥¦

,ipyd meid ly zeynydïBLàøáedid`.éøéò éðákiax xaeqe ¨¦¦§¥¦¦
dpew oey`xd eaexir oi`e md zeyecw izy minid ipyy ,xfril`

.xg` mewna ipyd meia ezziay reawl leki okle ,ipyd meil
íéîëçåe miwlegáøòî Bà ,íéøîBàminid ipylúçà çeøì- ©£¨¦§¦§¨¥§©©©

,cv eze`lì áøòî Bà ,øwéò ìk áøòî Bðéà Bàíéîé éðL,cv eze`l ¥§¨¥¨¦¨§¨¥¦§¥¨¦
.øwéò ìk áøòî Bðéà Bà¥§¨¥¨¦¨

:zay axra aeh mei lgyk miaxrn cvik mix`an minkgãöék¥©
BëéìBî ,äNòégily ici lr aexird z`ïBLàøameid axra - ©£¤¦¨¦

,aeh meia zeayl dvexy mewnl ,[aeh mei axr `edy] oey`xd
éLçîeåéìò Cezziay dpwie meid ycwie jiygiy cr enr ddeye ± ©§¦¨¨

,aeh meilBìèBðådziay el zepwl lkei `le ca`i `ly ick §§
,zaylBì àáee ,ezialéLçî éðMáåéìò Caexird mr myl xfege ± ¨©¥¦©§¦¨¨

cr enr ddeye ,[zay `edy] ipyd meid ly zeynyd oia iptl
,zayl ezziay dpwie jiygiyBìëBàå,enewnaBì àáe.ezial §§¨

åmiiw dide ,ca` `le oey`xd meia aexird z` myn lhpy ici lr §
,zay ly zeynyd oiaaBúëéìäa økzNî àöîðlekiy giexdy ± ¦§¨¦§©¥©£¦¨

,exir megzl uegn zaya zklløkzNîebmBáeøéòaoeik elke`y ¦§©¥§¥
.ca`p `ly

:sqep oicìëàðeaexirïBLàøadpw ,jiygdy ixg`Báeøéò ¤¡©¨¦¥
ezziayéðMì Báeøéò ïéàå ,ïBLàøìoeik ,ipyd meil el dpw `le ± ¨¦§¥¥©¥¦

.ipyd meid yciwyk miiw did `ly
øæòéìà éaø íäì øîàoey`xa lk`p m`y mkixac jezn ,minkgl ¨©¨¤©¦¡¦¤¤

y `vnp ,ipyl dpw `lïäL éì ízà íéãBî[minid ipy-]ézL ¦©¤¦¤¥§¥
,úBMeã÷mb dpew oey`xa eaexir did ,zg` dyecw eid eli`y §

ipyd meil axrl leki epi`y mixne` mz` recn ok m`e ,ipyl
.xg` cvl

àøîâ
axrn epi` e` zg` gexl axrn e` mixne` minkge ,dpyna epipy

.xwir lk axrn epi` e` mini ipyl axrn e` ,xwir lk
axrn' :`xnbd zxxan .minkg ixac z` zx`an `xnbdçeøì§©

'úçà,minkg exn`yeäéð éàîgex dze`l axrny ,eyexit dn - ©©©¦
ìéðLd,íéîéaxrn' mdixac jyndeìeäéð éàî 'íéîé éðLdn ± ¦§¥¨¦¦§¥¨¦©¦

axrny ,eyexitúçà çeøì,dyw ok m`e ,minid ipyleðééä §©©©©§
àúéén÷.mdixac eltk dnle ,mdixac zligzk md mdixac seq - ©©§¨

:`xnbd zvxznøæòéìà éaøì ïðaø déì éøîà÷ éëäzpeek jk ± ¨¦¨¨§¥¥©¨¨§©¦¡¦¤¤
ike ,xfril` iax itlk oerhl minkgïéáøòî ïéàL äãBî äzà éà¦©¨¤¤¥§¨§¦

ãçà íBéì[mnvr ipta aeh mei e` zay-].íBøcì Béöçå ïBôvì Béöç §¤¨¤§©¨§¤§©¨
ïäì øîà,xfril` iaxìáà,minkg el exn` .dcen ip` ,zn` ± ¨©¨¤£¨

ïéà Ck ,ïBôvì Béöçå íBøcì Béöç ãçà íBéì ïéáøòî ïéàL íLk§¥¤¥§¨§¦§¤¨¤§©¨§¤§©¨¨¥
ì ïéáøòîíéîé éðL,dfl df mikenqd aeh meie zay lyãçà íBé §¨§¦¦§¥¨¦¤¨

,áøònì ãçà íBéå çøænìmd minid ipy `ny miyyegy meyn ©¦§¨§¤¨©©£¨
,minkg ixaca xe`iad edfe .cg` meik miaygpe zg` dyecw
,'xwir lk axrn epi` e` zg` gexl axrn e`' mei eze`ay myky
axrn epi` e` ,[zg` gexl] mini ipyl axrn e`' mini ipya mb jk

.'xwir lk
ipyl cg` mei oia wlgny xfril` iax zrc z` zx`an `xnbd

:miniøæòéìà éaøåoky ,dnec epi`y xaeq,íúä,cg` meil axrna §©¦¡¦¤¤¨¨
,úçà äMeã÷la` ,xg` cvl ipyd eivga axrl xyt` i` okle §¨©©

,àëä,mini ipyl axrnaúBMeã÷ ézLzeayl ozipe ,md zecxtp ¨¨§¥§
.axrna cg` meie gxfna cg` mei

zeyecw izy minid ipyy ezhiyk minkgl giken xfril` iax
:mdøæòéìà éaø ïäì øîàike ,minkglíàL íéãBî ízà éà`l ¨©¨¤©¦¡¦¤¤¦©¤¦¤¦

e zt el didáøéòjldy ici lråéìâøaddye dn` miitl` seql ¥©§©§¨
myad ly zeynyd oiaïBLàø íBé,ezial xfgeíBéa åéìâøa áøòî §¦§¨¥§©§¨§
éðLm`y oke ,ipyd meid xear my zklle aey axrl jixvy ± ¥¦

e zta axirBáeøéò ìëàð[ztd-]àöBé ïéà ,ïBLàø íBéauegn ¤¡©¥§¦¥¥
megzlåéìò[ezngn-]Bì eøîà .éðL íBéa,minkgìáàep` ,zn` ± ¨¨§¥¦¨§£¨

,ok m` ,xfril` iax mdl xn` .micenééàì àämby i`ce ixd - ¨¨¥
minid ipy mkzrcl,ïä úBMeã÷ ézLeaexir did ,ok `l m`y §¥§¥

oke ,ipyd meil axrl jixv did `le ,minid ipyl dpew oey`xd
eaexir lk`p m`m`e ,ipyd meia mb eilr `vei did oey`xd meia

gxfna cg` mei dziay zepwl xyt` i`y mixne` mz` recn ok
.axrna cg` meie

:minkg zhiy z` zayiin `xnbd,eäì à÷tñî é÷etñ ,ïðaøå§©¨¨§¥§©§¨§
àøîeçì àëäå àøîeçì àëäåmd minid ipy m` miwteqn md ± §¨¨§§¨§¨¨§§¨

mixingn md cg` cvn okle ,zeyecw izy e` zg` dyecw
,md zeyecw izy `ny ipyd meil dpwi `l oey`xd eaexiry
`weec minid ipyl axrl mikixvne mixingn md xg` cvne

.md zg` dyecw `ny ,cv eze`l
ipy `ny miyyegy mzhiyk xfril` iaxl migiken minkg

:md zg` dyecw minidBì eøîàminkgäzà éà ,øæòéìà éaøì ¨§§©¦¡¦¤¤¦©¨
äãBî,zay axra lgy aeh meiaáBè íBiî äléçza ïéáøòî ïéàL ¤¤¥§¨§¦©§¦¨¦

úaMìaxrl leki epi` ,aeh mei axrn zayl axir `l m`y - ©©¨
,envr aeh meiaìáà ,ïäì øîà,ok m` ,minkg el exn` .zn` ± ¨©¨¤£¨

àéä úçà äMeã÷ ééàì àäzg` dyecwy yeygl yiy i`ce ixd - ¨¨¥§¨©©¦
oi`y myk zayl aeh mein oiaxrn oi` jk meyn ixdy ,md
recn ok m`e ,zeynyd oiaa axir `l m` meid ivga miaxrn

.axrnl cg` meie gxfnl cg` mei axrl xizn dz`
:xfril` iax zhiy z` zayiin `xnbdøæòéìà éaøå,uxzi,íúä §©¦¡¦¤¤¨¨

dyecw mdy meyn mrhd oi` zayl aeh mein oiaxrn oi`y dn
`l` ,cg` meik miaygpe zg`äðëä íeMîmein oikdl xeq`y - ¦£¨¨

.mzziay wlgl ozipe md zeyecw izy mlerle ,zayl aeh
oinegz aexir oica ewlgpy mi`pz d`ian epiptly `ziixad

:dfl df mikenqd aeh meie zayláøéò ,ïðaø eðzjldy ici lr ¨©¨¨¥©
åéìâøaezziay mewna ddyead ly zeynyd oia,ïBLàø íBé §©§¨§¦

,ipyd meia mb megzl uegn z`vl dvexeéðL íBéa åéìâøa áøòî§¨¥§©§¨§¥¦
zta oey`xa axir m`e .ipyd meil eilbxa axrle xefgl jixv ±

eïBLàø íBéa Báeøéò ìëàð,ipyd meid yciwy iptlåéìò àöBé ïéà ¤¡©¥§¦¥¥¨¨
megzl uegn z`vl eilr jneq epi` ±,éðL íBéaoi`y meyn §¥¦

ipak dn` miitl` el yi `l` ,ipyd meil dpew oey`xay eaexir
,zeyecw izy i`cea md minid ipy oky ,exiräãeäé éaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦§¨
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ezny in` cenr gl sc ± iyily wxtoiaexir
äðùîïéáåøéò éðù íãà áøòîjlil ipy meie ,o`kl jlil oey`x mei jixv did m` Ð

.oey`xd aeh mei axr axrnle gxfnl axrl leki ,o`kléáåøéò øîåàådpwi gxfn ly Ð

.ipy mei jxevl xgnlc zeynyd oiaa il dpwi axrn ly iaexire ,xgn jxevl meid il

lkle ,zeyecw izy `l` ,edpip `kix` `nei cgk e`l aeh meie zay :xfril` iax xaqwc

zi` `nei cg`cg lkae ,dziay `cg dil

oiae .dvxiy cv dfi`l dziay dil `ipwin

meil `le ,ipwc `ed dicicl `nwc zeynyd

.ipy'åë éøéò éðáë éðùáå ïåùàøá éáåøéòÐ

on cg`a `l` jlil dvex did `l m`e :xnelk

fefl jixv oi` ipyae ,oey`x meia oiccvd

dvex epi`e ,o`kl `le o`kl `l enegzn

`le o`kn enegz ly mitl` `l ciqtdl

o`kn enegz ly mitl`cg` aexir axri Ð

:xn`ie ,oey`x meia ea jlil dvex `edy cvl

ipak ipixd ipyae ,xgn jxevl il dpwi df iaexir

ipya jlil jixv did m` e` .eaxir `ly ixir

oia il dpwi df iaexir :xn`i ,oey`xa `le

.ixir ipak did` oey`xae ,xgn ly zeynyd

úçà çåøì áøòî åà.mini ipy jxevl Ðåà
ø÷éò ìë áøòî åðéàzeidl ,cg` cvl elit` Ð

.exir ipak minid on cg`aíéîé éðùì áøòî åà
.zg` gexl epiid :jixt `xnbae ÐåëéìåîÐ

.gilydïåùàøá.zayd iptly aeh mei axr Ð

åéìò êéùçîå.aexird dpwiy cr Ðàáå åìèåðå
åì.ipya aexir el oi` aeye ,ca`i `ny Ð

ekilene xfege 'eke oey`xa eaexir lk`p ipzwck

.'ek ipyaåúëéìäá øëúùîel dpw :xnelk Ð

.xgn meil dkildåáåøéòá øëúùîåelke`y Ð

ikda xyt` `lc zay xg` aeh meiaeÐ

ze`xl ipya my jlede xfege ,oey`xa ekilen

dvx m`e ,eilr jiygne ,eaexir miiw m`Ð

.ok ixg` eplk`iéúù ïäù éì íúà íéãåî
úåùåã÷i`c .ipyl aexir oi` ezixn`wc Ð

zg` dyecw`kix` `nei cgk dil ded Ð

oeike ,odipyl oey`x ly zeynyd oia dpwie

od zeyecw izycizyl inp axrl leki Ð

.zegexàøîâúçà çåøì.oizipzn ipzwc Ð

åäéð éàî.xn`w mini ipylc `hiyt Ð

.`zegipaíéîéä éðùìå.ipzwc Ðåäéð éàîÐ

izxz ok m`e .xn`w zg` gexlc il `hiyt

.`ziinw epiid ?il dnlãçà íåéá äãåî äúà éà
.xwir lk axrn epi` e` ,zg` gexl axrnc Ð

epi` e` cg` meil enk axrn e` ,inp mini ipyl

.xwir lk axrnìáà,"dxy la`" enk .zn` Ð

.(fi ziy`xa) "`hyew" :mbxzneáøéò íàù
åéìâøáseql ayie envra `ed jlde axrle gily ici lr xbyl zt el did `ly Ð

.eziaa ole xfge dziay dpwe ,meid eilr ycwy cr dn` mitl`éðùá åéìâøá áøòîÐ

.dpey`xd diipw ici lr megzl ueg ipya z`vl leki epi`e ,ipya s` eilbxa axrl jixv

i` ,aexird dpwy xg`l oey`x meia eaexir lk`pe zta axrnd eaexir lk`p m` e`

` ici lr ipya eilr `vei epi`y il micen mz`.diipw dzeééàì àäxfril` iax Ð

,"ipten iiept` ii`l" opiqxb `le .od zeyecw izy mkixacl s` i`ce :xn`we ,dl xcdnw

."ii`l" ly mebxz "od" cenlzd ilekac ,dey dxfb `le weqt `l yxec epi`cïðáøå
åäì à÷ôñî.zeyecw izy i` edpip zg` dyecw i` ,aeh meie zaya Ðàëä éãáòå

àøîåçì.`id dyecw `cg `nlc ,zegex ipyl axrl leki oi`c Ðàøîåçì àëäåi`c Ð

.od zeyecw izy `nlc ,ipyl aexir oi`c oey`xa lk`pïéáøòî ïéàù äãåî äúà éà
úáùì áåè íåéî äìéçúáz`vl jxvede ,aeh mei axr ly zeynyd oia axir `l m` Ð

ixde ,`id zg` dyecw :`nl` ?zayl aeh mein axrl leki epi`y dcen dz` i` ,zaya

.zeynyd oia axir `l m` ,meid ivga axrl leki epi`y cg` meik `edäðëä íåùî.`ed `nei cgc `nrh meyn `le ,zayl aeh mein oikny Ðéðùá åéìò àöåé ïéà`ed ixde Ð

.wtq yyg eilr oi`e ,od zeyecw izy i`cec .exir ipak
éøä
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éàe` ,dxixa oi`c meyn ediinrh iyxtnc edpdl :dniz Ð cepd rwai `ny dcen dz`

ded `lc edl `pn ,cepd rwai `ny dcen dz` i` `tiq ipzwc oeik Ð 'ek ziy`x meyn

`l onvr ody it lr s`e .mrh xwir df oi`y cenlzd rcic :xnel yie ?ikd meyn `nrh

yi df oiprke .aiyi dn zrcl eze` oil`ey eid mewn lkn ,xwir mrhd df miayeg eid

eaxrzpy mininz mixai` iab (a,fr) migafa

axwi xne` xfril` iaxc ,oinen ilra mixai`a

.mivr od eli`k men lra ly xya z` ip` d`exe

iax dcen raexe raxpac ,enrh xwir df oi`e

ma men" :aizkc meyn Ð men lra mrhe ,xfril`

iaxe .evxi Ð zeaexrz ici lr `d ,"evxi `l

did mivr od eli`k ip` d`ex :xn`wc xfril`

s` .mrh eze`n exiyki `l dnl minkgl l`ey

.mrh eze`l yyeg did `l envra `edy it lr

cenlza zeax dpdke.

åøîàiaxl el ecen ixnbl `l Ð la` el

,exir ipak ied xfril` iaxlc ,xfril`

.lnb xngk ied edl `wtqnc oeik opaxle

éáøå:xn`z m`e Ð dpkd meyn mzd xfril`

dil wetiz ,dpkd meyn `nrh il dnle

,aeh meia :yexit .zaya dziay ipwinl xeq`c

xn`ck ,megzl ueg z`vl xeq` aeh meiac oeik

oinegz iaexir oigipn oi`c (`,fi) dviac ipy wxt

dia jiiy `l mzdc ab lr s`e .exiagl aeh mein

epiax xne`e !dfa zxzen dfa dclep `dc ,dpkd

o`nc meyn ,dpkdc `nrhl jixhv`c :wgvi

meyn :inp i` .`zaya dziay ipwinl mzd ixyc

,zexivg iaexirn mb xfril` iaxl eywd opaxc

inp dpkdc ,rcz .dpkd meyn uxzl jixv okle

oizrnya wqet ax `dc ,zexivg iaexira jiiy

wiqt diteb axe ,od zeyecw izyc xfril` iaxk

,`nw `pzk dkldc (a,fh) dviac ipy wxt yixa

oiaxrn oi` my lra zeidl lgy aeh mei :xn`c

oeike .zexivg iaexir `le oinegz iaexir `l

lr ?oiaxrn oi` i`n` Ð od zeyecw izyc

iax xn`wc mzd edine .dpkd meyn <ok> <jgxk>

oinegz iaexir `l la` zexivg iaexir oiaxrn

rnyn Ð zexivg iaexir ixycnc ?`nrh i`n

iaexir oiaxrn oi` dnl ok m`e ,dpkd dil zilc

Ð `zaya dziay ipwnl xq`c o`nle ?oinegz

:xnel yi `nye !dyw ,ixyc o`nl la` .`gip

xeqi` jiiy `l :xaq iaxc ,opaxe iax ibilt ikdac

ixy aeh meiac oeik ,zexivg iaexira dpkd

.xvgl xvgn `ivedlíåùîxeqi` Ð dpkd

.oizrnya onwl opitlick ,`id `ziixe`c dpkd

iaexir meyn zayl aeh mein oite`y dne

.oigxe` dil irlwne li`ed meyn :(a,en migqt) "oixaer el`" wxta dax yxtn Ð oiliyaz

ok m` Ð "li`ed" dil zil xfril` iaxc xninl (my) "oixaer el`"a ira ikide :xn`z m`e

:xnel yie !oizrnya `kd dpkd xeqi` dil zi` `d ?zayl aeh mein oite` ji` dicicl

dpkdc `nrhl oikixv `l f`e ,`zaya dziay ipwinl eq`c "oixaer el`"c `iddc

aeh mein xfril` iaxl oiaxrnc "oixaer el`"c `idd xaq inp zexivg iaexire .izyxitck

dil zi`c (`,c) dviac `nw wxta gken izk` `d :xn`z m`e .dpkd dil zilc oeik ,zayl

zia ,zwelgn `id oiicr :xfril` iax xn`wc zaya dclepy dvia iab ,dpkd xfril` iaxl

mixne` i`nyxaq xfril` iaxc :xnel yie !lk`iz `l mixne` lld ziae aeh meia lk`iz

lk`iz xne` xfril` iaxc (my) dviac `nw wxta `ipzc cere .`ed izenyc ,i`ny ziak

`l` df oi`c ,leyiae dit`a dpkd jiiy `lc :xne` mdxa` oa wgvi epiaxe .dn`e `id

.ycg xac `edy ,aexire dvia oiprl `l` dpkd jiiy `le ,lk`nd owzny `nlra oewiz
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ריי ezny in` cenr gl sc ± iyily wxtoiaexir
äðùîïéáåøéò éðù íãà áøòîjlil ipy meie ,o`kl jlil oey`x mei jixv did m` Ð

.oey`xd aeh mei axr axrnle gxfnl axrl leki ,o`kléáåøéò øîåàådpwi gxfn ly Ð

.ipy mei jxevl xgnlc zeynyd oiaa il dpwi axrn ly iaexire ,xgn jxevl meid il

lkle ,zeyecw izy `l` ,edpip `kix` `nei cgk e`l aeh meie zay :xfril` iax xaqwc

zi` `nei cg`cg lkae ,dziay `cg dil

oiae .dvxiy cv dfi`l dziay dil `ipwin

meil `le ,ipwc `ed dicicl `nwc zeynyd

.ipy'åë éøéò éðáë éðùáå ïåùàøá éáåøéòÐ

on cg`a `l` jlil dvex did `l m`e :xnelk

fefl jixv oi` ipyae ,oey`x meia oiccvd

dvex epi`e ,o`kl `le o`kl `l enegzn

`le o`kn enegz ly mitl` `l ciqtdl

o`kn enegz ly mitl`cg` aexir axri Ð

:xn`ie ,oey`x meia ea jlil dvex `edy cvl

ipak ipixd ipyae ,xgn jxevl il dpwi df iaexir

ipya jlil jixv did m` e` .eaxir `ly ixir

oia il dpwi df iaexir :xn`i ,oey`xa `le

.ixir ipak did` oey`xae ,xgn ly zeynyd

úçà çåøì áøòî åà.mini ipy jxevl Ðåà
ø÷éò ìë áøòî åðéàzeidl ,cg` cvl elit` Ð

.exir ipak minid on cg`aíéîé éðùì áøòî åà
.zg` gexl epiid :jixt `xnbae ÐåëéìåîÐ

.gilydïåùàøá.zayd iptly aeh mei axr Ð

åéìò êéùçîå.aexird dpwiy cr Ðàáå åìèåðå
åì.ipya aexir el oi` aeye ,ca`i `ny Ð

ekilene xfege 'eke oey`xa eaexir lk`p ipzwck

.'ek ipyaåúëéìäá øëúùîel dpw :xnelk Ð

.xgn meil dkildåáåøéòá øëúùîåelke`y Ð

ikda xyt` `lc zay xg` aeh meiaeÐ

ze`xl ipya my jlede xfege ,oey`xa ekilen

dvx m`e ,eilr jiygne ,eaexir miiw m`Ð

.ok ixg` eplk`iéúù ïäù éì íúà íéãåî
úåùåã÷i`c .ipyl aexir oi` ezixn`wc Ð

zg` dyecw`kix` `nei cgk dil ded Ð

oeike ,odipyl oey`x ly zeynyd oia dpwie

od zeyecw izycizyl inp axrl leki Ð

.zegexàøîâúçà çåøì.oizipzn ipzwc Ð

åäéð éàî.xn`w mini ipylc `hiyt Ð

.`zegipaíéîéä éðùìå.ipzwc Ðåäéð éàîÐ

izxz ok m`e .xn`w zg` gexlc il `hiyt

.`ziinw epiid ?il dnlãçà íåéá äãåî äúà éà
.xwir lk axrn epi` e` ,zg` gexl axrnc Ð

epi` e` cg` meil enk axrn e` ,inp mini ipyl

.xwir lk axrnìáà,"dxy la`" enk .zn` Ð

.(fi ziy`xa) "`hyew" :mbxzneáøéò íàù
åéìâøáseql ayie envra `ed jlde axrle gily ici lr xbyl zt el did `ly Ð

.eziaa ole xfge dziay dpwe ,meid eilr ycwy cr dn` mitl`éðùá åéìâøá áøòîÐ

.dpey`xd diipw ici lr megzl ueg ipya z`vl leki epi`e ,ipya s` eilbxa axrl jixv

i` ,aexird dpwy xg`l oey`x meia eaexir lk`pe zta axrnd eaexir lk`p m` e`

` ici lr ipya eilr `vei epi`y il micen mz`.diipw dzeééàì àäxfril` iax Ð

,"ipten iiept` ii`l" opiqxb `le .od zeyecw izy mkixacl s` i`ce :xn`we ,dl xcdnw

."ii`l" ly mebxz "od" cenlzd ilekac ,dey dxfb `le weqt `l yxec epi`cïðáøå
åäì à÷ôñî.zeyecw izy i` edpip zg` dyecw i` ,aeh meie zaya Ðàëä éãáòå

àøîåçì.`id dyecw `cg `nlc ,zegex ipyl axrl leki oi`c Ðàøîåçì àëäåi`c Ð

.od zeyecw izy `nlc ,ipyl aexir oi`c oey`xa lk`pïéáøòî ïéàù äãåî äúà éà
úáùì áåè íåéî äìéçúáz`vl jxvede ,aeh mei axr ly zeynyd oia axir `l m` Ð

ixde ,`id zg` dyecw :`nl` ?zayl aeh mein axrl leki epi`y dcen dz` i` ,zaya

.zeynyd oia axir `l m` ,meid ivga axrl leki epi`y cg` meik `edäðëä íåùî.`ed `nei cgc `nrh meyn `le ,zayl aeh mein oikny Ðéðùá åéìò àöåé ïéà`ed ixde Ð

.wtq yyg eilr oi`e ,od zeyecw izy i`cec .exir ipak
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éàe` ,dxixa oi`c meyn ediinrh iyxtnc edpdl :dniz Ð cepd rwai `ny dcen dz`

ded `lc edl `pn ,cepd rwai `ny dcen dz` i` `tiq ipzwc oeik Ð 'ek ziy`x meyn

`l onvr ody it lr s`e .mrh xwir df oi`y cenlzd rcic :xnel yie ?ikd meyn `nrh

yi df oiprke .aiyi dn zrcl eze` oil`ey eid mewn lkn ,xwir mrhd df miayeg eid

eaxrzpy mininz mixai` iab (a,fr) migafa

axwi xne` xfril` iaxc ,oinen ilra mixai`a

.mivr od eli`k men lra ly xya z` ip` d`exe

iax dcen raexe raxpac ,enrh xwir df oi`e

ma men" :aizkc meyn Ð men lra mrhe ,xfril`

iaxe .evxi Ð zeaexrz ici lr `d ,"evxi `l

did mivr od eli`k ip` d`ex :xn`wc xfril`

s` .mrh eze`n exiyki `l dnl minkgl l`ey

.mrh eze`l yyeg did `l envra `edy it lr

cenlza zeax dpdke.

åøîàiaxl el ecen ixnbl `l Ð la` el

,exir ipak ied xfril` iaxlc ,xfril`

.lnb xngk ied edl `wtqnc oeik opaxle

éáøå:xn`z m`e Ð dpkd meyn mzd xfril`

dil wetiz ,dpkd meyn `nrh il dnle

,aeh meia :yexit .zaya dziay ipwinl xeq`c

xn`ck ,megzl ueg z`vl xeq` aeh meiac oeik

oinegz iaexir oigipn oi`c (`,fi) dviac ipy wxt

dia jiiy `l mzdc ab lr s`e .exiagl aeh mein

epiax xne`e !dfa zxzen dfa dclep `dc ,dpkd

o`nc meyn ,dpkdc `nrhl jixhv`c :wgvi

meyn :inp i` .`zaya dziay ipwinl mzd ixyc

,zexivg iaexirn mb xfril` iaxl eywd opaxc

inp dpkdc ,rcz .dpkd meyn uxzl jixv okle

oizrnya wqet ax `dc ,zexivg iaexira jiiy

wiqt diteb axe ,od zeyecw izyc xfril` iaxk

,`nw `pzk dkldc (a,fh) dviac ipy wxt yixa

oiaxrn oi` my lra zeidl lgy aeh mei :xn`c

oeike .zexivg iaexir `le oinegz iaexir `l

lr ?oiaxrn oi` i`n` Ð od zeyecw izyc

iax xn`wc mzd edine .dpkd meyn <ok> <jgxk>

oinegz iaexir `l la` zexivg iaexir oiaxrn

rnyn Ð zexivg iaexir ixycnc ?`nrh i`n

iaexir oiaxrn oi` dnl ok m`e ,dpkd dil zilc

Ð `zaya dziay ipwnl xq`c o`nle ?oinegz

:xnel yi `nye !dyw ,ixyc o`nl la` .`gip

xeqi` jiiy `l :xaq iaxc ,opaxe iax ibilt ikdac

ixy aeh meiac oeik ,zexivg iaexira dpkd

.xvgl xvgn `ivedlíåùîxeqi` Ð dpkd

.oizrnya onwl opitlick ,`id `ziixe`c dpkd

iaexir meyn zayl aeh mein oite`y dne

.oigxe` dil irlwne li`ed meyn :(a,en migqt) "oixaer el`" wxta dax yxtn Ð oiliyaz

ok m` Ð "li`ed" dil zil xfril` iaxc xninl (my) "oixaer el`"a ira ikide :xn`z m`e

:xnel yie !oizrnya `kd dpkd xeqi` dil zi` `d ?zayl aeh mein oite` ji` dicicl

dpkdc `nrhl oikixv `l f`e ,`zaya dziay ipwinl eq`c "oixaer el`"c `iddc

aeh mein xfril` iaxl oiaxrnc "oixaer el`"c `idd xaq inp zexivg iaexire .izyxitck

dil zi`c (`,c) dviac `nw wxta gken izk` `d :xn`z m`e .dpkd dil zilc oeik ,zayl

zia ,zwelgn `id oiicr :xfril` iax xn`wc zaya dclepy dvia iab ,dpkd xfril` iaxl

mixne` i`nyxaq xfril` iaxc :xnel yie !lk`iz `l mixne` lld ziae aeh meia lk`iz

lk`iz xne` xfril` iaxc (my) dviac `nw wxta `ipzc cere .`ed izenyc ,i`ny ziak

`l` df oi`c ,leyiae dit`a dpkd jiiy `lc :xne` mdxa` oa wgvi epiaxe .dn`e `id

.ycg xac `edy ,aexire dvia oiprl `l` dpkd jiiy `le ,lk`nd owzny `nlra oewiz
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ריב
ezny ina cenr gl sc ± iyily wxtoiaexir

ìîâ øîç äæ éøämitl` ciqtde ,mini ipyl aexir dpwe `id dyecw `cg `nlc Ð

zeyecw izy `nlce .aexir `la el eidy mitl` `l` melk dpw `l o`ke eaexir cbpky

`l` o`k el oi`e exir ipak ipya zeidl epice ,cg` meil `l` eaexir dpw `le ,od

.ixzyn dn` mitl` jpda jytp dnne .mitl`éðùá åéìâøá áøòî ïéàjixv oi` Ð

`nei `cgke edpip zg` dyecw i`cec ,axrl

.ied `kix`øæòìà éáø åäééðéî ãçiax lk Ð

oa xfrl` iax ,`pz `edy cenlza mzq xfrl`

.`ed renyäàúîéúñiax d`xy in lk ixw Ð

.mzq dpyna o`pye daxd zenewna eixac

åäì ïðéòîù àëôéà.lirl Ðéáø øîà ïëå
ïåòîùoey`xa eaexir lk`p Ð`vei oi` Ð

.ipya eilréáø éîð áåùçéìådil opirnyc Ð

.`icda lirläì øáñ àìå äì éðúixacle Ð

.xn`w xfril` iaxéîð ïðáøoerny oax jpd Ð

`le epz `nlc "oke" ipzwc idp l`rnyi iaxe

.dl ixaqäì øéîâ àøîâ áøjpdc ,diaxn Ð

la` .xfril` iaxk edl `xiaq mipwf drax`

.dl xaq `le ipz iaxíåéä óåñ úøáñ éîly Ð

.zayl oikn aeh mei iedc .aexir dpew my lr

ïéâìá åáøòélirl opzc ,mei leah oibl Ð

,lah ly ziagd on ed`liny (`,el) oiwxita

"xyrn znexz df ixd" xn`ejygzykl Ð

da il eaxir xn` m`e oiniiw eixacxn` `l Ð

lah izk`e ,aexir dpew meid seq :`nl` .melk

.opiqxb ikd :`ed'åë øæòéìà éáø ïðúã àä àìà
.`kile ,mei ceran die`xd dcerq opira `d Ð

ïéáåøéò éðù íãà áøòîdf :jzrc `wlq `we Ð

.axrnl mitl` seql dfe gxfnl mitl` seql

lfinl ira ded i` ,gxfnl oey`x mei el dpw ike

zg` driqt xird axrnl,lif` ivn `l Ð

gex lkl dn` mitl` el yi eaexir mewnnc

ixdeexir lke .mitl` ied exir cre eaexirn

,dicicl dlekc lif` ivn `dinÐda olc oeik

ith la` .dil `inc zen` rax`kivn `l Ð

oiaa axrnac aexir dil ipw ikide .dil lif`

,mei ceran die`xd dcerq opira `d ?zeynyd

mei ceran dilkine lfinl ira ded i` `deÐ

.lif` ivn `líéôìà óåñácvl dil zil ezc Ð

.melk oey`x meia ecbpkyóåñá äéì çðîã àì
'åë óìàoey`xa `l lfinl jixv ded `lc Ð

seqa eaexir ozpe ,mitl` dyly `l` ipya `le

it lr s` oey`x meia ,jklid .cv lkl sl`

gxfnl eaexir dpwyeaexir lv` jlil leki Ð

aexir cr gxfnay eaexir mewnn `dc ,axrna

.eedc `ed mitl` axrnayïåùàøá úôá áøéò
éðùá úôá áøòî.zt eze`a :yxtn onwl Ð

ïéëî à÷ àäåmein ipya eilbxa axrnyk Ð

zvxz zta ipya axrn `nlya .zayl aeh

dwizy ztc aexire ,aexir dpew meid zligzc

jzrc `wlq ,eilbxa axir `l` .ipw `linn

oiekl ivn `le ,inewna izziay xninl irac

gkzyi`e ,mei ceran xninl irae meid zligz

.zayl aeh mein ezxin`a oikncïá ïðçåé éáø
éøåðxn`w "ede`ivedy i`rivn `aa onwl Ð

ivtgk iedc ab lr s`e ,ezziay dpew oyic

.dziay mdl dpwn mc` oi`y ,`nlra xwtd

øåòéðá.opiqxb Ðøîì äéì òéîù äåä éàÐ

xn`we ,ivexiz jpd lk lif`e uxznc ,daxl

.mei ceran mzd lf`c ab lr s`e ,ixy icin xn` `lc meyncêìäé àì.zaya Ðäëéøö àéä äî òãéì.zayd xg` Ð
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øîàdvia yixa xn`c meyn ,"`ipzc" extqn wgn mz epiax Ð `ipzc dpkd meyn dax

i`n Ð `id `ziixa i`e ,"epikde iyyd meia dide" :dax xn`c ,dinrhl dax :(a,a)

zial dligz `ziixad `iad daxc meyn Ð dinrhl hwpc ,`iyew ef oi`e ?dinrhl xn`w

(`,c) dviac `nw wxta dpkd dil zilc opgei iaxl `ziixad on zeywdl oi`e .yxcnd

:cere .`irye` iaxe `iig iax ia ipzin `l `nlic

.(`,b) dviac `nw wxta i`pzc `zbelt `ki`c

diail` xn`c ,dinrhl daxc dviaa yxit i"yxe

`ziixe`c dvwenc (a,fn migqt) "oixaer el`"a

xcdc mzd rnync :cere ,`xidp `le .`xw i`dn

.dia

ïéàåmeia :rnyn `xwc Ð zayl oikn aeh mei

yxcna xn`e .ond cxei didy iyyd

on cxi `ly opiyxcc (glya zyxt `zlikn)

miyxcn yie .miaeh minie zezaya l`xyil

ona ekxa ,"ycwie" "jxaie" 'iyxcc miwelg

minid lkn ezkxae zycw dz`"ae .ona eycwe

meia on cxic rnyn Ð "mipnfd lkn ezycwe

rnyn "iyyd"c xnel jixv df itle ,aeh

zpneind Ð "jxid" enk .leg epiidc ,xxeand

.(`,`v oileg) jxiay

àäådie`x `de :xn`z m`e Ð dcerq opira

oiaxrny enk ,enegzay oze`l `id

:xnel yie !mipdkl die`xy oeik dnexza l`xyil

aexird ziipw zry epiidc ,dlila jixvy enkc

lblbzp m`c ,megzd jez eaexire `ed `diy

jixv inp ikdÐ aexir ied `l megzl ueg aexird

`de :xn`wc `de .mei ceran enegz jez `dzy

,dniz Ð `kile mei ceran die`xd dcerq opira

l `gipc rnyncdie`xd dcerq opira `l i` di

,aexir dpew meid seq xaqc ab lr s`e ,mei ceran

o`kl mitl` gpnc jzrc `wlqc oeik ?i`n`e

aexir meid seq dil diipw ikid ,o`kl mitl`e

mitl` zrax` meid seqa oiicr `d ,ezziaye

!eaexirn wegx

àä:xn`z m`e Ð zayl aeh mein oikn `w

dizlnn diteb dcedi axl jixt `l i`n`

oi` :xn`wcn ,dpkd dil zi` jgxk lrc ,diytpc

meia eilbxa axir xn`w `de .zta dligz oiaxrn

`dc :xnel yie !ipy meia eilbxa axrn Ð oey`x

lirlc `ziixa Ð ipy meia eilbxa axrn xn`wc

oa oerny oaxe dcedi iax da ibiltc ,dl ipzw

Ð dcedi axc dizln iziin `wc `de .l`ilnb

xn`w onwlc ,rcz .mdl reci dzid `ly itl

.ztd eze`ae :l`eny xn` dcedi axc `zln`

didy dcedi axc dizln l`eny yxtn ikide

.ipzw `ziixa dcedi ax i`ce `l` ?ecinlz

ïàîë`de :xn`z m`e Ð ixep oa opgei iaxk

ueg oyia `l` xn` `l ixep oa opgei iax

iyp` ilbxk `ed ixd Ð megzd jez la` ,megzl

`nzqc meyn mzdc :xnel yie !xird dze`

.xird dze` iyp`k zeidl ezrc
oke
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc oiaexir(iriax meil)

ìnb ønç äæ éøäipyd meia epic ,oey`xd meia eaexir lk`p m` - £¥¤©¨©¨
[lnb bidpn-] lnb mbe [xeng bidpn-] xng mb `edy mc`k
ipy m` miwteqn ep`y ,eixeg`l mbe eiptl mb zeptl jixvy
mb aexird el dpwe ,cg` meik md ixde md zg` dyecw minid
la` ,dn` miitl`n xzei aexird cvl jlil i`yxe ,ipyd meil
e` ,dn` miitl` jez elit` xird zegex x`yl jlil leki epi`
leki epi`e ipyd meil aexird el dpw `le ,md zeyecw izyy
exira ezziay mewne ,dn` miitl`n xzei aexird cvl jlil
xzen ,wtqd zngne ,xird zegex lkl dn` miitl` jlil i`yxe
jytp dnn ik ,aexird mewnl exir oiay dn` miitl` wx jlil el

.jlil el xzen myéaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥§©¦¦§¨¥§¤©¦
åéìâøa áøòî ïéà ,ïBLàøa åéìâøa áøéò ,íéøîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé¨¨¤§¨§¦¥©§©§¨¨¦¥§¨¥§©§¨

éðMaminid ipyy meyn ,ipyd meil eilbxa axrl jixv oi` ± ©¥¦
ipyl dpew oey`xd eaexire ,jex` cg` meike md zg` dyecw

e zta axir m` oke .minidåéìò àöBé ,ïBLàø íBéa Báeøéò ìëàð¤¡©¥§¦¥¨¨
éðLa.ipyd meia s` dn` miitl` zkll eilr jneq ± §¥¦

dyecw md m` aeh meie zay oica dkld wqt d`ian `xnbd
:zg`íéð÷æ äòaøàk äëìä ,áø øîà[mi`pzd-]eìläehxetiy ¨©©£¨¨§©§¨¨§¥¦©¨
,oldløæòéìà éaøc àaélàåxfril` iax zrck mixaeqy ±øîàc §©¦¨§©¦¡¦¤¤§¨©

dfl df mikenqd zaye aeh meiäòaøà ïä elàå ,ïä úBMeã÷ ézL§¥§¥§¥¥©§¨¨
,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøa ìàòîLé éaøå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,íéð÷æ§¥¦©¨¦§¤©§¦¥§©¦¦§¨¥§©¦¨¨¤§¨
àkéàå .äàzîéúñ äãeäé øa éñBé éaøå ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¦¥©§¨§¦§¨¨§¦¨

éøîàcy ,mixne` yie -øæòìà éaø eäéépéî ãçdrax`dn cg` ± §¨§¥©¦©§©¦¤§¨¨
,xfrl` iax `ed÷étîez` mipwf drax`d oipnn mi`ivene ±éaø ©¦©¦

,äàzîéúñ äãeäé øa éñBézeyecw izyy xaeq epi` `ed mzrcly ¥©§¨§¦§¨¨
.md

:`xnbd dywn .mipwf drax`d zrca dpc `xnbdïBòîL ïaø àäå§¨©¨¦§
eäì ïðéòîL àëtéà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø øa ìàòîLé éaøå ìàéìîb ïa¤©§¦¥§©¦¦§¨¥©©¦¨¨¤§¨¦§¨©§¦¨§
dyecw minid ipyy ,jtidl mixaeqy lirl `ziixaa epipy ±
eilbxa axrn oi` oey`xa eilbxa axir exn` ixdy ,md zg`
zvxzn .ipya eilr `vei oey`x meia eaexir lk`p m`e ,ipya

:`xnbdCetéàoa oerny oax ,jk `ziixaa `qxibd z` jetd ± ¥
axir ,mixne` dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxe l`ilnb
oi` oey`xa eaexir lk`p ,ipya eilbxa axrn oey`xa eilbxa
dywn aeye .md zeyecw izyy mzrc df itle .ipya eilr `vei

:`xnbdéaø eðééä éëä éàiax zhiyk mzhiy ixd ,jk m` ± ¦¨¦©§©¦
welgl e`ay rnyn `ziixad oeyln eli`e ,`ziixaa dzpypy

.eilr:`xnbd zvxznàîéà,`ziixaa qexbl yi jk ,[xen`-] ¥¨
,iax ixac 'eke ipy meia eilbxa axrn oey`x meia eilbxa axir

'åëå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïëåaxrn oey`xa eilbxa axir §¥¨©©¨¦§¤©§¦¥
iax .ipya eilr `vei oi` oey`xa eaexir lk`p ,ipya eilbxa
ixacl jyndk mdixac exn`p ef `qxib it lre .'eke xne` dcedi

.ezenk mixaeqe ,iax
.mipwf drax` dpny ax ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd

:`xnbd dywnéaø énð áeLçéìåiax z` mb ax dpn `l recn - §¦§©¦©¦
:`xnbd zvxzn .md zeyecw izyy lirl `ziixaa xaeqyéaø©¦

dì øáñ àìå dì éðzla` ,xfril` iax zhiy z` dpy wx iax ± ¨¥¨§Ÿ¨©¨
:`xnbd dywn aeye .eny z` ax dpn `l okle ,jk xaq `l `ed

dì éøáñ àìå dì eðz énð ïðaøoa oerny oax mby okzi ixd ± ©¨¨©¦¨¨§Ÿ¨§¥¨
z` epy wx dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxe l`ilnb
.mdizeny z` ax dpn recne ,jk exaq `l j` ,xfril` iax zrc

:`xnbd zvxzndì øéîb àøîb áøoaxy eizeaxn laiw ax ± ©§¨¨¨¦¨
iaxk exaq dwexa oa opgei iaxa l`rnyi iaxe l`ilnb oa oerny

.mze` wx dpn okle ,`l iaxe ,xfril`
.md zeyecw izyy xfril` iaxk wqty ax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd zxne`àðeä áøc déLôð çð ékax ly ezxiht xg`l ± ¦¨©§¥§©¨
,`pedìééò[qpkp-]àcñç áøyxcnd zialáøcà áøc àîøéîì- ¨¥©¦§¨§¦§¨§©©§©

,xg` mewna eixac z` mixzeqy o`k ax ixac lr zeywdl ick
,dywd jkeáø øîà éîax xn` ok` m`d ±íéð÷æ äòaøàk äëìä ¦¨©©£¨¨§©§¨¨§¥¦

íBéå úaL ,øîzéà àäå ,ïä úBMeã÷ ézL øîàc øæòéìà éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¡¦¤¤§¨©§¥§¥§¨¦§©©¨§
áBè,dfl df mikenqd,øîà áøy dviaäæa äãìBðoey`xa ± ©¨©§¨¨¤

,mdipianäæa äøeñà`ed ax ly enrhy `cqg ax xaqe ,ipya ± £¨¨¤
meyne ,cg` meik miaygpe md zg` dyecw minid ipyy meyn
eixace ,oey`xd meia dxeq`y myk ipyd meia dviad dxeq` jk
zeyecw izyy xfril` iaxk dkldy o`k eixac z` mixzeq el`

.md
:`xnbd zvxzn,äaø øîàizy minid ipyy ax xaeq mlerl ¨©©¨

e ,md zeyecw,íúä,ipyd meia dviad z` ax xq`y mrhdíeMî ¨¨¦
xeqi`äðëä,zayl aeh meinàéðúc,`ziixaa epipyy itk ± £¨¨§©§¨
xn`p(d fh zeny),zay xear iyy meia ond zcixi iablíBia äéäå'§¨¨©
éMMä'eðéëäå,zayl ond z` l`xyi ipa epiki iyyd meia ± ©¦¦§¥¦

y ,o`kneì ïéëî ìBçáBè íBéì ïéëî ìBçå úaLzenia `weec - ¥¦§©¨§¥¦§
,leg mei `ed iyy mei mzqy ,aeh meie zay ikxv mipikn legd

ì ïéëî áBè íBé ïéàåáBè íBéì äðéëî úaL ïéàå úaLoi` la` - §¥¥¦§©¨§¥©¨§¦¨§
ok enke ,aeh mei ikxv zaya `le zay ikxv aeh meia mipikn
,zaya epkedy aeh mei ikxve aeh meia epkedy zay ikxv
,ipyd meia dxeq` dviady ax ly enrh edfe .dlik`a mixeq`

.zaya dxeq`e ,dlik`l jka dpkede aeh meia dclep ixdy
:dax ycigy dpkd xeqi` lr dywn iia`éiaà déì øîà,daxl ¨©¥©©¥

ïðúc àä àlà(`"r lirl),äNBò àeä ãöékly mini ipyl axrnd ¤¨¨¦§©¥©¤
,zaye aeh meiBëéìBî[ztd z`-]ïBLàøa,ezziay mewnl ¦¨¦

éLçîeBì àáe BìèBðå ,åéìò C,ezialéðMa,ipyd meid axra - ©§¦¨¨§§¨©¥¦
e ,ezziay mewnl aey e`ian ,aeh mei `edyéLçîåéìò Cick ©§¦¨¨

zayl dziay zepwl.Bì àáe BìëBàå,dyw jixacleïéëî à÷ àä §§¨¨¨¥¦
ì áBè íBiîúaLmeiy `vnp ,zayl aeh meia axrny jka ixd - ¦§©¨

.xzen recne ,zayl oikn aeh
:dax uxznäaø déì øîà,iia`láeøéò äðB÷ íBiä óBñ zøáñ éî ¨©¥©¨¦¨§©§©¤¥

meid seqa lg zayl aexird ly dziayd oipwy dz` xeaq ike ±
,zayl oikd aeh meiy `vnp okle aeh mei `edy zay axr ly

`l` ,jk `láeøéò äðB÷ íBiä úlçzzligza lg dziayd oipw - §¦©©¤¥
,zaydåz`vnp.dîöòì äðéëî úaL §©¨§¦¨§©§¨

mei leah zkqna dpynn dax lr dywn `xnbd(c"n c"t)epipy .
dpyna(my)oey`x xyrn ly oii d`ln ziag mc`l yi m`y ,

ilk dpnn `line ,odkl xyrn znexz dpnn yxted `l oiicry
df ilk dide ,[ziagn ohwe qekn lecb `edy ilk] 'oibl' dpeknd
eilr drwy `l oiicre ,lahpe `nh didy ,xnelk ,mei leah
xyrn `l j` ,xyrn znexze dnexz erbna `nhne ,ynyd
oiid lr xyrn znexzl ekezay oiid z` yixtdl dvexe ,oey`x
xg`l xyrn znexz didi oiblay oiid ,xn`i ,ziaga x`ypy
oibld ,xyrn znexz my eilr legiyky `vnp jkay ,jygzy
oiid z` `nhi `le ,ynyd eilr rwyz ik ixnbl xdhi xak
oinegz iaexir axrl leki epi` ,zay axr df did m`e .ekezay
ceran ik ,[jygzykl xyrn znexzl yxtedy] oiblay df oiia
oi`e ,dizya xeq` oiicr `ed ,dyxtdd dlg `l oiicryk mei

.dizyl ie`x epi`y xaca oiaxrn
.aexir dpew meid zligzy ycigy dax lr dywn `xnbddywn

:`xnbdäzòî àlà,dax ixack m` -ïéâìa eáøòéaxrl xizp ± ¤¨¥©¨§¨§§¨¦
xyrn znexz epnn yixtdy ,mei leah oiblay oey`x xyrna
f`e ,aexir dpew zay ly meid zligz ixdy ,jygzykl legzy
leki epi`y epipyy jkne ,odkl xzen oiide dyxtdd dlg xak
epi` okle ,iyyd mei seqa lg aexird oipwy gken ,oibla axrl
.dizyl ie`x epi` aexird oipw zryay meyn oibla axrn
oi`y mrhde ,aexir dpew meid zligz mlerl :`xnbd zvxzn

c meyn `ed oiblay oiia oiaxrníBé ãBòaî äéeàøä äãeòñ ïðéòa§¦¨§¨¨§¨¦§
àkéìåoiide ,zay axra mei ceran ie`xd oefna axrl jixvy ± §¥¨

.dyxtdd dlg `l oiicry oeik ,zay axra ie`x epi` oiblay
dywn .mei ceran die`xd dcerq jixvy oicd lr dywn `xnbd

:`xnbdàlà,mei ceran die`xd dcerqa axrl jixv ok` m` - ¤¨
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המשך בעמוד עא



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc oiaexir(iying meil)

íãà ìéièé àì,dkiygl jenq aeh meie zayaäðéãî çút ìò± Ÿ§©¥¨¨©¤©§¦¨
xird dvw l`ñðkiL éãkqpkidle axwzdl lkeiy ±õçønìyiy §¥¤¦¨¥©¤§¨

myãiîixg` weqrl envr z` oikdl xeq`y meyn ,jiygiykl ¦¨
,zek`lna aeh meie zaydéa øãä [äåä],ea xfeg dax did - £¨¨©¥

`ede ,wzeyy it lr s` dxeq` leg jxevl ezkildy gken ixdy
'inewna izziay' xne` m`y myky ,eilbxa axrnd iabl oicd

.dpkdk ezkild zaygp wzeyyk oicd `ed ,dpkd meyn xeq`
:oipg ax xa dax ixac z` dgec `xnbdàéä àìå,ok xacd oi` ± §Ÿ¦

`l`déa øãä àìå déì òéîLok it lr s`e ef `ziixa rci dax ± §«©¥§Ÿ¨©¥
oky ,eilbxa axrnd oicl dpnn gikedl oi`y meyn ,ea xfg `l

,íúä,dpicn gzt lre edcy seql jldnaàúléî àçëBîxkip - ¨¨§¨¦§¨
meyne ,myl jld dnl ok `l m`y ,dk`ln jxevl jledy xacd

zay ceak iabl xn`py ,xeq` jk(bi gp diryi)zAXn aiWY m`' ,¦¨¦¦©¨
zayd z` cakl jilr ,eyexite ,'ebe 'Lvtg `FvOn 'ebe Llbx©§¤¦§¤§§
weqrl mb xeq`e ,[jikxva-] jivtga da weqrln rpnidle

kipy oeike ,zayd ixg` dyriy zek`lnl zepkdamyl jledy x
la` ,wzeyy it lr s` xeq` ,jk,àëä,zayl aeh mein axrna ¨¨

àéä àúléî àçëBî åàìmeyn ,jld jk myly xacd xkip oi` ± ©§¨¦§¨¦
cdézëLî àzòîL ïðéøîà ,àeä ïðaøî àáøeö éàmkg cinlz m` ± ¦§¨¥©¨¨©§¦¨§©§¨§©§¥

myl cr ezkilda jynp ,ecenila xdxdy jezny mixne` ,`ed
,yibxd `ledéì ñkøéà àøîç ïðéøîà ,àeä õøàä íò éàåmixne` ± §¦©¨¨¤©§¦¨£¨¨¦§©¥

ezpeeky xkip oi`y oeike .eytgl myl jlde xeng el ca`y
jixv m` `weece ,dpkd meyn xeq` epi` ,zayl eilbxa axrl

.dpkd meyn xeq`e xacd xkip ,'inewna izziay' xnel
:zayl aeh mein axrnd oica dcedi ax ixaca dpc `xnbdàôeb¨

,mze` x`ape dcedi ax ixac mvrl aeyp ±,äãeäé áø øîàzay ¨©©§¨
e ,dfl df mikenqd aeh meie,ïBLàø íBéa åéìâøa áøéòmb dvexe ¥©§©§¨§¦

,exir megzn z`vl ipyd meiaéðMa åéìâøa áøòîxefgl jixv ± §¨¥§©§¨©¥¦
m` oke ,ipyd meid xear oey`xd meia eilbxa axrleúôa áøéò¥©§©

,éðL íBéa úôa áøòî ,ïBLàø íBéam` okeïBLàøa úôa áøéò §¦§¨¥§©§¥¦¥©§©¨¦
,dlk`pe,éðMa åéìâøa áøòî,dpkd xeqi` meyn el` lka oi`e §¨¥§©§¨©¥¦

lirl x`eanke(:gl)m` la` .úôa áøòî ïéà ,ïBLàøa åéìâøa áøéò¥©§©§¨¨¦¥§¨¥§©
éðMameynälçza ïéáøòî ïéàL[oey`xd meil da axir `l m`-] ©¥¦¤¥§¨§¦©§¦¨
,úôada dpewy xnel jixv ,zta dpey`xl axrnyky meyn §©

.dpkd meyn xeq`e ,dziay
:dcedi ax xn`y oicd z` zx`an `xnbd,ïBLàø íBéa úôa áøéò¥©§©§¦

útä dúBàáe ,ìàeîL øîà .éðL íBéa úôa áøòîmeil axrn ± §¨¥§©§¥¦¨©§¥§¨©©
xaky oeiky ,oey`xd meil da axiry zt dze`a `weec ipyd
la` ,dwizya axrl meid leki ,dziay da dpewy lenz` xn`
,dpey`xl da axrny oeiky ,zxg` zta ipyd meil axrl xeq`

.dpkd meyn xeq`e ,ezziay da dpewy xnel jixv
:zt dze`a `weec axrny l`eny ixack dgiken `xnbdáø øîà̈©©

ïéúéðúî énð à÷éc ,éMà,l`eny ixack wiicl ozip mb dpyndn - ©¦©§¨©¦©§¦¦
éðz÷c(.gl lirl),äNBò àeä ãöék,zaye aeh meil axrndBëéìBî §¨¨¥¥©¤¦

[ea axrny ztd z`-]ïBLàøamewnl ,oey`xd meid axra ± ¨¦
,oey`xd meia dziay ea zepwl dvexyéLçîeBìèBðå ,åéìò Cz` ©§¦¨¨§§

,[ztd-] aexirdBì àáe,ezial,éðMa,zt dze` mr myl xfeg ¨©¥¦
éLçîò C,Bì àáe BìëBàå ,åéìaxrny ,l`eny ixack x`ean ixd ©§¦¨¨§§¨

zxg` zta `l la` ,oey`xa axiry zt dze`a `weec ipyd meil
.dpkd aygpy meyn

,aeh meil axir m`y mixaeqd zrcl dpynd z` zx`an `xnbd
meil oiaxrn oi`y dpyndn epwiic :zayl aeh meia axrne xfeg

,denzl yie ,zxg` zta ipydïðaøåoipg ax xa daxe iia` ± §©¨¨
dax lr eywdy(:gl lirl)xfeg ,aeh meil axir m` mzrcle ,

ji` ,'inewna izziay' xne` m` elit` zayl aeh meia axrne
:`xnbd zvxzn .dpynd z` evxzià÷ äáBè äöò íúä àîìéc¦§¨¨¨¥¨¨¨

ïì òîLîztd z` lhepy dpynd dhwp myy yxtl xyt` ± ©§©¨
,dpciqtie ezt ca`z `ly daeh dvrk wx ,xgnl dxifgne
xzen ,dvex m` la` ,ipyd meil zxg` zt `iadl gexhl jxhvie

.zxg` zta xgnl axrl

äðùî
,di`xd it lr ycegd z` miycwn eidy onfa zwqer epzpyn
,ycegl miylyd meia lecbd oic zial micr e`a m`y ,xnelk
meid z` oic zia eyciw ,dpald z` yn` lila e`xy ecirde
dlery xnelk ,ycegd xarzp ,micr e`a `l m`e ,yceg y`xl
cg`e miylyd mei rawpe ,mcewd ycegd oipnl miylyd meid
`l oic zian miwegxd zenewna ,dpyd y`xae .yceg y`xl
zia edeyciwe lel` ycegl miylyd meia micr e`a m` erci
wtqn ebdpe ,zxgnl dpyd y`x rawpe micr e`a `ly e` ,oic

zial mikenqd zenewnae .minid ipya aeh mei zyecwebdp ,oic
zia edeycwie micr e`eai `ny oey`xd meid zligzn dyecw
micr e`a `l m`e ,leg ipyd meid did ,micr e`ay rcep m`e ,oic
m` ,dpc dpynd .dyecw ea mb ebdp ,ipyd meia ycegd ycwzpe
dyecw e` ,zecxtp zeyecw izy md dpyd y`x ly minid ipy
dziay zepwl xyt` m` ,oinegz aexir iabl dpin `wtpe .zg`
ex`eaiy zetqep zekld iable ,xg` mewna minidn cg` lka

.dpyna
àøé äéäL äðMä Làø ,øîBà äãeäé éaøyyeg ±øaòúz ànL± ©¦§¨¥Ÿ©¨¨¤¨¨¨¥¤¨¦§©¥

xarzie ,lel` ycegl miylyd meia micr e`eai `l `ny
ipya dyecw mibdep df yygne ,zxgnl dpyd y`x `die ycegd

,minidíãà áøòîgxfnl cg` mei exir megzn z`vl dvexd §¨¥¨¨
axrnl cg` meieïéáeøéò éðLzexkk izy aeh mei axra gipn - §¥¥¦

,zenewnd ipya aexirléáeøéò ,øîBàåil dpwi ,gxfna gipn ip`y §¥¥¦
dziayïBLàøaoey`xd meil ±éðMáe ,çøænìgipn ip`y iaexire ± ¨¦©¦§¨©¥¦

ipyd meil dziay il dpwi ,axrna.áøònìiaexir ,xne`y e` ©©£¨
dziay il dpwi axrna gipn ip`yéðMáe ,áøònì ïBLàøa± ¨¦©©£¨©¥¦

ipyd meil dziay il dpwi ,gxfna gipn ip`y iaexire.çøænì©¦§¨
aexird z` gipn ,oey`xd meia wx exir megzn z`vl dvex m`e

,xne`e dziay zepwl dvexy mewnaéáeøéòdziay il dpwi ¥¦
ïBLàøa,oey`xd meil ±éðMáedpwi `l ipyd meile ±`l` ,il ¨¦©¥¦

did`éøéò éðákdvex m`e .gex lkl dn` miitl` mdl yiy ¦§¥¦¦
,xne` ,ipyd meia wx z`vléáeøéòdziay il dpwiïBLàøáe ,éðMa ¥¦©¥¦¨¦

did` `l` ,il dpwi `l oey`xd meile ±.éøéò éðáklekiy mrhde ¦§¥¦¦
,md zecxtp zeyecw izyy meyn ,minid ipy ly mzziay wlgl

.leg mdn cg` zn`ae wtqd zngn wx `id mzyecw okyàìå§Ÿ
íéîëç Bì eãBä,mixaeqe ,dcedi iax lr miwleg minkge ± £¨¦

,ipyd meil mb ezziay my ,oey`xd meil dziay dpwy mewnay
oi`y ,cg` meik miaygpe md zg` dyecw minid ipyy meyn
zxeza minkg zpwzn s` `l` wtqd cvn wx minid ipy zyecw

.i`ce
lah md ixd ,zexyrne dnexz mdn eyxted `ly zexit
minkg exq`e .zexyrne dnexz yixtiy cr dlik`a mixeq`e
dnexz zyxtd oica dpc dpynd .aeh meie zaya yixtdl

:dpyd y`x ly mini ipya zexyrneäðúî ,äãeäé éaø øîà ãBòå§¨©©¦§¨©§¤
íãài`pza dnexz yixtn ±ìòjezay lah ly zexitäìkìkä ¨¨©©©§¨¨

[lq-]ïBLàø áBè íBéapyd y`x lyzexitdn zvwn lhepy ,d §¦
,lqay zexitd x`y lr dnexz el` ixd ,leg meid m` ,xne`e
mze` z` lhep ipyd meiae .melk ixaca oi` ,ycew meid m`e
meide ycew did lenz` m` ,xne`e ,oey`xd meia yixtdy zexit
leg did lenz` m`e ,zexitd x`y lr dnexz el` ixd ,leg
dnexzd dlg xak ixdy] melk zeyrl jixv ipi` ,ycew meide

,[lenz`dìëBàålqay zexitd x`y z` lek`l xzene -amei §§¨©
d.éðMmibdepe zeyecw izy md minid ipyy ezhiyl dcedi iaxe ¥¦

minidn cg` zn`d itly oeike ,wtqd zngn wx dyecw mda
mei eze`a dnexzd zyxtd dlgy i`pzd el lired ,leg `ed

.leg `edy
:ezhiyl sqep oic xne` dcedi iaxa äãìBpL äöéa ïëåmei §¥¥¨¤§¨©
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המשך בעמוד הה

ezny in` cenr hl sc ± iyily wxtoiaexir
íãà ìééèé àìaxwzdl ick ,dpicn gzt cr dkiygl jenq aeh meia e` zaya Ð

`le ciar `cixb jelidc ab lr s` :`nl` .cin jygzyk qpkil onefn zeidl ugxnl

icin xn`dpkd meyn xeq` ded `xeaica i` aexir iabe .xeq` Ðinp `zewizya Ð

.xeq` dedàúìéî àçëåî`pngxe .dkixv `id dn rcil `l m` ,edcya ira i`n Ð

'ebe jvtg `evnn" :xn`gp diryi) "gzta oke .(

megzd cr xirl ueg la` .dpicnd`l Ð

.lif`w xgn jxevl iaexrlc `zlin `gken

`axev i` ,`l` .ediizrc` iypi` iwqn `le

`ed opaxn,dizkyn `zrny opixn` Ð

.eilr ezrc oi`e da xdxdnyäéì ñëøéà àøîç
eaiydl xzen zaya elit`c .ipeirl lif`e Ð

dil xiq`c icin la` .ezial megzd jezn

zaya carinldiytp ipenfl dil xiq` Ð

.icin `eddlïåùàøá úôá áøéòlk`pe Ð

.ipya eilbxa axrn eaexirïéáøòî ïéàù
úôá äìéçúá,dpkd meyn zayl aeh mein Ð

.aexir my `zyd dil ixwcéîð à÷éãÐ

`zyde lenz`n my dilr `xwc zt dze`a

ixwinl irac ,zxg` zta `l la` .wizy `w

.`zyd aexir myïðáøå,opg xa daxe iia` Ð

`dn itli `le ,daxc dpkd` lirl idnzn `wc

`l zxg` zta rnync .dizeek `wicc oizipzn

.`id dpkd :`nl` Ðêì éøîà`nlic Ð

ipzwc `d ,ol rnyn `w daeh dvr oizipzn

el `ae elhepgxhie ezt ciqtie ca`i `ly Ð

ira i` ,mlerle .zxg`a.zxg`a axrn Ð

ipyl aexir oi` ipzwce`ziinw diipwa Ð

.axrn xcd `l i` ,xn`wäðùîàîù
øáòúúoic zia eyri `ny ,ixiinw dleba Ð

`ede ,miaeh mini ipy eidie xaern lel` lecbd

.xg` cvl ipyae cg` cvl oey`xa jlil jixv

ïéáåøéò éðù áøòîdf ,aeh mei axra ogipne Ð

.lirlck 'ek xne`e ,o`kl dfe o`klåì åãåä àìå
íéîëç.od zg` dyecw :ixaqwc Ðíãà äðúî

äìëìëä ìòly oey`x aeh meia lah ly Ð

leg meid m` :xne`e ,dpyd y`xef `dz Ð

ycw meid m`e ,el` lr dnexzixaca oi` Ð

zeayc ,aeh meia dnexz oidiabn oi`c .melk

m` :xne` xgnle .dvia zkqna ,`id opaxc

leg meide ycw lenz`izxn`y ef `dz Ð

lenz`e ycw meid m`e ,el` lr dnexz lenz`

leglke`e .lenz`n dnexz `id xak Ð

dnexzd xiiyne ,zpweznd dlklk.åãåä àìå
íéîëç åì,`id zg` dyecw ediiexzc ixaqc Ð

.dnexz oda oidiabn oi`eåðöéìçä.epfxf Ð

"epvilgd"e.(al xacna) "miyeg ulgp" enk Ð

øçî íà íåéä íà`ed meid m` Ðepvilgd Ð

xgn m`e ,meid.xgn Ðíéîëç åì åãåä àìåÐ

e`l ixaq `we ,i`w d`pz` i` :yxtn `xnba

e` ,ycg y`x `ed oey`x mei `l` `ed wtq

.dpyd y`xa l`ppg epiax ly oixikfn oi`c ixaqwe ,i`w oexkf``xnbíéîëç íéãåîÐ

ly miaeh mini ipyc ecen `kd aeh meie zaya xfril` iaxc dilr ibiltc ab lr s`

edexar i` opirci `lc `witq meyne ,leg ediipin cgc ,od zeyecw izy dpyd y`x

.edl icarc `ed leg ipy iede ,rawp miyly meia e` ,leg oey`x dil dede `pixg` `pyil meia `gxi eycwe oic ziaøñåà éñåé éáøåmicr e`a `nyc `witq meyn e`l :xaqwc Ð

lel` ly miyly meia oitvn eidy opax xen`c .iyicw ediiexzc ,oewzi` dlrnle dgpnd on micr e`a `ny meyn s` `l` ,oewzi` dicegl `pixg` `pyil meia wtq miyly meia

leg ly cinz ezkldk axw zixgy ,dpyd y`x ly cinz :`ipze .`ed aeh mei `ny ycw meid eze` oibdepe ,meid ycgd z` oic zia eycwie ,ea dpald zi`xpy micr e`ai `ny

enky laqn izexiqd :xg` xiy xne` miaxrd oia ly cinza .[c dpyn iriay wxt cinz] 'ek "oey`xd meia ycwna mixne` mield eidy xiylld zia meil oweznd leg ly xiye

leg ly xiya axw xaky ,miaxrd oia ly cinz xg` micr e`a m`e (a,l) dpyd y`x ly `xza wxta opixn`ck,ezriaw oipen zxgnd meine ,xgn ycgd oiycwn eidiy epwiz Ð

meil dgciy oirceiy it lr s`e ,mei ly exnb elit`e ycw meid eze` oibdep ediy epwz jky ,ezlgzk ycw oibdep miyly mei xnb ,mewn lkne .aeh meil ie`xd xiy xnel ick

miaeh mini ipy oibdep oic zian miwegxde .ycw xgnle ,zxgnd`l` ,icar `w leg oey`x iede `pixg` `pyil meia wtq leg ipy iede miyly meia dpal zi`xp wtq meyn e`l Ð
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ïëåzg` dyecwc .ipya elit` lk`zy el eced `l :yexit Ð oey`x meia dclepy dvia

dcedi iaxc dyw ,eafy oiwyn meyn dvia xfbc o`nl jixtc (`,b) dvia yixae .`id

Ð oilke`l m` :xne` dcedi iax ,opzc .(`,bnw zay) "ziag" wxtc dcedi iaxc` `kdc

"ziag"c `idd :xnel jixv .dhiyd ztlgen :opgei iax xn` ,ipyne .xzen odn `veid

did `l Ð silgn did m` `kdc jdc ,silgn

iax xn`c `de .ith ixingn opaxc ,melk giexn

Ð dcedi iaxk dkld :(a,bnw) "ziag" wxta opgei

xn`ck ,diepy dpynd dzidy dn itl epiid

ezikt`c i`nle (a,ev `nw `aa) "mivr lfebd"a

`xaq oi` ikd e`lae .xi`n iaxk dkld Ð ezipze

.jix`dl oi`e .zeaad lk o`k jetdl

íéãåîzxaqc :dniz Ð xfril` iaxl minkg

,axk ol `niiwc dnn dketd minkg

izy aeh meie zayc mipwf drax`k lirl wiqtc

dpyd y`x ly miaeh mini ipyae .od zeyecw

Ð dfa dxeq` dfa dclepc ,dizeek inp ol `niiw
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רטו ezny in` cenr hl sc ± iyily wxtoiaexir
íãà ìééèé àìaxwzdl ick ,dpicn gzt cr dkiygl jenq aeh meia e` zaya Ð

`le ciar `cixb jelidc ab lr s` :`nl` .cin jygzyk qpkil onefn zeidl ugxnl

icin xn`dpkd meyn xeq` ded `xeaica i` aexir iabe .xeq` Ðinp `zewizya Ð

.xeq` dedàúìéî àçëåî`pngxe .dkixv `id dn rcil `l m` ,edcya ira i`n Ð

'ebe jvtg `evnn" :xn`gp diryi) "gzta oke .(

megzd cr xirl ueg la` .dpicnd`l Ð

.lif`w xgn jxevl iaexrlc `zlin `gken

`axev i` ,`l` .ediizrc` iypi` iwqn `le

`ed opaxn,dizkyn `zrny opixn` Ð

.eilr ezrc oi`e da xdxdnyäéì ñëøéà àøîç
eaiydl xzen zaya elit`c .ipeirl lif`e Ð

dil xiq`c icin la` .ezial megzd jezn

zaya carinldiytp ipenfl dil xiq` Ð

.icin `eddlïåùàøá úôá áøéòlk`pe Ð

.ipya eilbxa axrn eaexirïéáøòî ïéàù
úôá äìéçúá,dpkd meyn zayl aeh mein Ð

.aexir my `zyd dil ixwcéîð à÷éãÐ

`zyde lenz`n my dilr `xwc zt dze`a

ixwinl irac ,zxg` zta `l la` .wizy `w

.`zyd aexir myïðáøå,opg xa daxe iia` Ð

`dn itli `le ,daxc dpkd` lirl idnzn `wc

`l zxg` zta rnync .dizeek `wicc oizipzn

.`id dpkd :`nl` Ðêì éøîà`nlic Ð

ipzwc `d ,ol rnyn `w daeh dvr oizipzn

el `ae elhepgxhie ezt ciqtie ca`i `ly Ð

ira i` ,mlerle .zxg`a.zxg`a axrn Ð

ipyl aexir oi` ipzwce`ziinw diipwa Ð

.axrn xcd `l i` ,xn`wäðùîàîù
øáòúúoic zia eyri `ny ,ixiinw dleba Ð

`ede ,miaeh mini ipy eidie xaern lel` lecbd

.xg` cvl ipyae cg` cvl oey`xa jlil jixv

ïéáåøéò éðù áøòîdf ,aeh mei axra ogipne Ð

.lirlck 'ek xne`e ,o`kl dfe o`klåì åãåä àìå
íéîëç.od zg` dyecw :ixaqwc Ðíãà äðúî

äìëìëä ìòly oey`x aeh meia lah ly Ð

leg meid m` :xne`e ,dpyd y`xef `dz Ð

ycw meid m`e ,el` lr dnexzixaca oi` Ð

zeayc ,aeh meia dnexz oidiabn oi`c .melk

m` :xne` xgnle .dvia zkqna ,`id opaxc

leg meide ycw lenz`izxn`y ef `dz Ð

lenz`e ycw meid m`e ,el` lr dnexz lenz`

leglke`e .lenz`n dnexz `id xak Ð

dnexzd xiiyne ,zpweznd dlklk.åãåä àìå
íéîëç åì,`id zg` dyecw ediiexzc ixaqc Ð

.dnexz oda oidiabn oi`eåðöéìçä.epfxf Ð

"epvilgd"e.(al xacna) "miyeg ulgp" enk Ð

øçî íà íåéä íà`ed meid m` Ðepvilgd Ð

xgn m`e ,meid.xgn Ðíéîëç åì åãåä àìåÐ

e`l ixaq `we ,i`w d`pz` i` :yxtn `xnba

e` ,ycg y`x `ed oey`x mei `l` `ed wtq

.dpyd y`xa l`ppg epiax ly oixikfn oi`c ixaqwe ,i`w oexkf``xnbíéîëç íéãåîÐ

ly miaeh mini ipyc ecen `kd aeh meie zaya xfril` iaxc dilr ibiltc ab lr s`

edexar i` opirci `lc `witq meyne ,leg ediipin cgc ,od zeyecw izy dpyd y`x

.edl icarc `ed leg ipy iede ,rawp miyly meia e` ,leg oey`x dil dede `pixg` `pyil meia `gxi eycwe oic ziaøñåà éñåé éáøåmicr e`a `nyc `witq meyn e`l :xaqwc Ð

lel` ly miyly meia oitvn eidy opax xen`c .iyicw ediiexzc ,oewzi` dlrnle dgpnd on micr e`a `ny meyn s` `l` ,oewzi` dicegl `pixg` `pyil meia wtq miyly meia

leg ly cinz ezkldk axw zixgy ,dpyd y`x ly cinz :`ipze .`ed aeh mei `ny ycw meid eze` oibdepe ,meid ycgd z` oic zia eycwie ,ea dpald zi`xpy micr e`ai `ny

enky laqn izexiqd :xg` xiy xne` miaxrd oia ly cinza .[c dpyn iriay wxt cinz] 'ek "oey`xd meia ycwna mixne` mield eidy xiylld zia meil oweznd leg ly xiye

leg ly xiya axw xaky ,miaxrd oia ly cinz xg` micr e`a m`e (a,l) dpyd y`x ly `xza wxta opixn`ck,ezriaw oipen zxgnd meine ,xgn ycgd oiycwn eidiy epwiz Ð

meil dgciy oirceiy it lr s`e ,mei ly exnb elit`e ycw meid eze` oibdep ediy epwz jky ,ezlgzk ycw oibdep miyly mei xnb ,mewn lkne .aeh meil ie`xd xiy xnel ick

miaeh mini ipy oibdep oic zian miwegxde .ycw xgnle ,zxgnd`l` ,icar `w leg oey`x iede `pixg` `pyil meia wtq leg ipy iede miyly meia dpal zi`xp wtq meyn e`l Ð
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:ipzwc `pyil rnynck ,miiw ycwnd ziay

dpin `wtp ,mewn lkn ,xarzz `ny `xi didy

`dc .laa ipal oaxeg xg`l iab ediizbelt

`ixy dvia i`kf oa opgei iax zpwzn dax xn`wc

mzd ipzwck ,l`xyi ux` ipal `wec epiid Ð

`xikid mdl yiy itl ,edl `de ol `d :`icda

milawn eidy ,oaxeg xg` bdpnd odl dpzypy

mdl dpzyp `ly laa ipal la` .meid lk zecr
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jk lk dkiygl jenq :yexit ,dlrnle dgpnd
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רטז
ezny ina cenr hl sc ± iyily wxtoiaexir

ïðáøåycew ied `le leg oey`x ied ,zxgnd meil dgcpc oeik inp mzd :jl ixn` Ð

dyecwa meid xenbl oewzc i`de .cg `l`ly miyly meia ileflfl `lc ikid ik Ð

dgciy oirceiyk ,dlrnle dgpnd on dk`ln ea zeyrl edl ziixy i`c zxg`d dpy

,ycw meid `die ,dgpnd mcew micr e`eai `nye ,dgpnd mcew inp dia carinl ez` Ð

.aeh meia dk`ln eyry `vnpeéëéøöåiaxl Ð

zlz jpda od zeyecw izyc iiexe`l dcedi

.dviae dlklke aexir oiprl ,ilin:ïðéñøâ éëäÐ

.`l `ni` `laih owznk ifginc dlklk la`

äöéázxifb llka xqzi` aeh meia dclepy Ð

dlri `ny odilr exfby ,oixyepd zexit

on eafy oiwyn llka oixqe`y yie .yelzie

jde ,hegqi `ny meyn odilr exfby miaprd

.dviac `ziinw `zrnya `zbeltäéìò àøå÷å
íù.epxn`y enk i`pza Ðøîåà àåä øçîìå

.dzxag lr dnexz `dzy dnvr dze` lr Ð

íù äéìò àøå÷å.dnexz ly dze` lr Ð

äìëåàå.dzxagl Ðøñåà éñåé éáø äéä ïëå
úåéìâ ìù íéáåè íéîé éðùámini ipy oebk Ð

mei dxn` dxezdy .zekeqe zxvre gqt ly

iptn .mini ipy oiyer dlebae ,oezay cg`

erawed m` oircei oi`e ,oic zian oiwegxy

`pyil meia e` miyly meia oqipe ixyz

ediipin cge ,wtq meync ab lr s`e .`pixg`

legjpde .iqei iax eda xingn ikd elit` Ð

zeilb ly edl ixw `l dpyd y`xciptn Ð

,mini ipy oiyrp eid minrt milyexia s`y

.dlrnle dgpnd on micr e`ay oebkeàéáè øá
.iav Ðúåéìâ ìù ïåùàø áåè íåéá ãéöúéàãÐ

.mixkp ici lreåìëà àãñç áøå ïîçð áøÐ

leg lenz` i` :jytp dnni`e ,xzen ixd Ð

ycew lenz`eppznd ixde ,leg meid ixd Ð

.dyriy ickaìëà àìxaq `wc meyn Ð

.`id zg` dyecwéñéà éðúã.`zegipa Ð

éðú éñéà äì éøîàå:xnelk ,`niz oeylae Ð

.leki` `p`e 'eke ipz iqi`àéùå÷ éàîåÐ

ikde .i`w dpyd y`x` inp `tiq jd `nlic

dpyd y`xa xqe` iqei iax did oke :xn`w

miyer eidy eze`k ,mipy iy`x lk dleba

.dlrnle dgpnd on micrd mi`ayk milyexia

úåéìâ ìùmipy miyrp oi`y ipda rnyn Ð

.dleba `l`àîìéã àéùå÷ éàîå éñà áø øîà
dyer iqei iax did oke xn`w ikd xqe` i`d Ð

xeqi`k ,lw zeilb ly miaeh mini ipy xeqi`

,eilr ibiltc opaxl dpyd y`x ly mini ipy

iaxl minkg micen :lirl `ipzck .xzen ixn`e

iwep `le ,dizlin ikd ivexzl ahene .xfril`

ewenp iqei iax ol `niiwc .iqei iaxa `zyay

.`ed `nrh `la `xneg i`de ,enräãåî àðéðú
úåéìâ ìù íéáåè íéîé éðùá ÷çöé åðéáø.od zeyecw izyc Ðåäì úçëùî éàaxl Ð

.`cqg axe ongpåäì àîéú àì.dipin zilk` `lc lr il itqkinc ,`zlin i`dl Ð

÷ñô,dia xcdc zyy axcne l`eny xa daxcne `cqg axe ongp axcn opirnye Ð

dclepy dvia zeilb ly miaeh mini ipya :(a,c) dvia zkqna xn`c axcne ,dpzne exiagl aeh mein oinegz iaexire oiliyaz iaexir mc` gipn :(`,fi) dvia zkqna xn`c `axcne

dfazeilb ly oey`xd aeh meia xaegnd on hwlpd e` cevipd xacc ,dizeek `zkld irawe .dfa zxzen Ð.leg odn cg`c opirny edleknc .xzene ,eyriy icka axrl oiznn Ð

zg` dyecwa ol `wtqn i`c`id opaxc `xeqi` dviac meyn i`e ?dvia eda ixzyin i`n` Ðdvia zkqna ol `niiw :cere .dpyd y`x ly miaeh mini ipya ixzyi` `l `d Ð

oexec `iady ixkp :`zklid `tt ax rawcn `nrh silie .xq` zelecb zekldae .`iixye ,`id `ziixe`c dk`ln iav zciv :cere .xeq` oixizn el yiy xaca opaxc `witqc (`,c)

eyriy icka oixeq` axrl i`dc iwene 'ek l`xyild`xp ipirae .xn`w zeyrl ie`x iedilc ,xn`w ipy aeh mei i`ven ly axrl Ðmzq axrl xn`e mzqck `l` ,ok epi`yi` Ð

e`iad oey`x aeh meia`kti` ded i`e .eyriy icka dpznd irae ,leg xgnle ycw meid did `nyc ,oizndl jixv jkitle .elke`e ,eyriy icka axrl oizni Ðs`c oky lk Ð

me`iad ipy meia i`e .oixzen eid dpznd `la:(`,n) onwl xn`c ,xnzi` oey`x aeh mei axrl `tt axc dizlin xwirc rcze .`ed ycw meid `nyc ,eyriy icka axrl oizni Ð

eyriy icka opira ik :xaqw `nl` .xzl`l igexe`l `piax edl `xy `zxe`l ,ipy aeh meia `q` mixkp edl efbc `ppb ipa edpd`gxic `riawa ol miw `dc ,oey`x aeh meia Ð

inei ixz opicarc `de .xwir oey`xcliwc ipy aeh mei la` 'ek exdfd mzn eglyc meyn Ð`lc ,eyriy icka ipy aeh meia s` `zklid opiraw `pwqne .eyriy icka opira `l Ð

.wqt o`k cr .ok icia yi oe`bd zaeyze .dia ileflfl ezilãéöúéà éãåöúéà åàì.ipya ixyc zyy axl dil `hiyt i`cec Ð
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dexar `nlic opiyiig `lc ,zxzen dvia mzd ixn`c ircxdp :xn`z m`e .d`xp `le

Ð iqei iaxk i`e .zg` dyecw ied `l dexar i` elit` ,dcedi iaxlc ?dexaq o`nk ,lel`l

.dpey`x dpwza elit` ,`ixy dvia laaa mlerlc ixaq ircxdpc :xnel yie !`kd xq`w `d

,oic zia mewna `ly la` .zg` dyecw aiyg lel`l dexar i` ,oic zia mewna `wecc

y mlerl icarcopilf`c ,zeyecw izy eed mini ip

zkqna opixn`ck ,zexaern opi`y mipy aex xza

oi`y mixetkd mei oiprl (`,`k) dpyd y`x

xaq iqei iaxc ab lr s`e .cg` mei `l` oiyer

iax dcene :xn`ck ,eed zg` dyecw laaa elit`

ipyac rnyn .zeilb ly miaeh mini ipya iqei

Ð zg` dyecw eed dpyd y`x ly miaeh mini

.iqei iaxk `da edl `xiaq `l ircxdp

éàwqt i"yx Ð edl `niz `l edl zgkyn

ly oey`x aeh meia hwlpd e` cevipd xacac

.ixye ,eyriy icka ipy aeh meia oiznnc ,zeilb

izyc zeilb ly miaeh mini ipya ol `niiw i`cec

dviac `nw wxtae .`kd gkenck ,od zeyecw

:`nl` ,dfa zxzen dfa dclep :opiwqt inp (a,c)

`zkld `tt ax wiqtc `de .od zeyecw izyc

oexec `iady ixkpc (a,ck my) "oicv oi`" yixa

yxit Ð eyriy icka axrle 'ek l`xyil

xzene .oey`x aeh meic axrl epiidc qxhpewa

,leg ipy mei Ð ycw oey`x mei i`c ,jytp dnn

oey`x aeh meia cevipd iave dvia opixy `dc

`ppb edpd iab ,inp onwle .ipy aeh meia elke`l

xzl`l dia igexe`l `zxe`l `piax edl ixyc

epiid Ð eyriy icka opira ikc xaqw `nl` Ð

yxtn eyriy icka mrhc .oey`x aeh mein

dpdi `ly ick (a,ck my) "oicv oi`"a qxhpewd

xizdl yi i`ce df mrh itle .aeh mei zk`lnn

dpdi `l jytp dnc .eyriy icka oey`x h"irl

jixv oi` inp df itle .yxitck ,aeh mei zk`lnn

,`iaie yelzie `iaie cevie jliy xeriyk oizndl

Ð ohw cg` rbxa `edy ,cal dyilz xeriy `l`

xaca `wece .aeh mei zk`lnn dpdi `l f`c

icka oizndl jixv l`xyi liaya dyrpd

ixkpd dyry e` ,oixyepd zexita la` .eyriy

xn`ck ,eyriy icka jixv oi` Ð envr liaya

xira mixkp aex m` :(`,`pw) "l`ey" wxta zaya

zaya lyane .cin da ugex zay i`vena Ð

dpdpc ab lr s` ,(`,gl zay) lk`i bbeya xn`c

`l Ð `giky `lc `zlinc oeik ,zay zk`lnn

jixvc :yxtn opiqxb ikdae .opax dia exfb

mrhe .eyriy icka aeh mei i`ven cr oizndl

l`xyi xn`i `ny meyn :yxtl yi eyriy ick

xzl`l lk`iy ick ,aeh meia zeyrl ixkpl

dyrpd xaca `l` jiiy oi` dfe .aeh mei i`vena

rnynck ,l`xyi liayamy) "l`ey" wxta inp

mei axrn zeqext zecevn eidy ici lr ,eil`n civzi`a ixiin Ð `iah xa `idde .(`,`pw

`ny Ð xzl`l dia igexe`l ixyc `piaxe .ded l`xyil oexec `iady ixkp `le .aeh
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc oiaexir(iying meil)

:minkg zhiy z` zayiin `xnbdïðaøåy eyxti ,minkge ±íúä §©¨¨¨¨
,oey`xd meid seq cr dyecwa bedpl epwizy mrhd ,my ±ék¦

déa éìeæìæì àìc éëéä,oey`xd meid zyecwa elflfi `ly ick - ¥¦§Ÿ§©§¥¥
s` zek`ln ze`ad mipya eyri ,meid seqa zek`ln xizp m`y
z` oic zia eycwie dgpnd iptl micr e`eai m`e ,meid zligza
meid aygp mlerl la` ,aeh meia dk`ln eyry `vnp ,meid
dyecw minid ipy oi`e ,wtqn wx ezyecw dbdpy legk oey`xd

.zg`
:dpyna epipy'åëå äãeäé éaø øîà ãBòådlklkd lr mc` dpzn §¨©©¦§¨

lk`iz oey`xa dclepy dvia oke ,ipya dlke`e oey`x aeh meia
.ipya

minid ipyy eprinydl dcedi iax jxved recn zxxan `xnbd
aexir ,mipic dyly iabl md zeyecw izy dpyd y`x ly

:dclepy dviae ,dnexz zyxtd ,oinegzàëéøöeiax jixve ± §¦¨
,mipicd zyly iabl ezrc z` eprinydl dcediïðéòîLà éàc§¦©§§¦¨

äðMä Làømixne` epiid ,aexir iabl wx epl rinyn did m`y ± Ÿ©¨¨
`weecyäãeäé éaø øîà÷ àäaxyt`y dcedi iax xn` dfa ± §¨¨¨©©¦§¨

,xg` mewna mei lkl axrléãéî ãéáò÷ àìc íeMîepi`y meyn ± ¦§Ÿ¨¨¦¦¦
,melk aeh meia dyerìáàaeh meia xyrläìkìkly [lq-] £¨©§¨¨

,lah zexitàìáéè ïwúîk éæçéîc,aeh meia lah owznk d`xpy ± §¤¡¥¦§©¥¦§¨
ïðaøì eäì äãBî àîéàminkgl dcen `edy mixne` epiid ± ¥¨¤§§©¨¨

,xeq`yézøz éðä ïðéòîLà éàåipy wx epl rinyn did m`e ± §¦©§§¦¨¨¥©§¥
mda `weecy mixaeq epiid ,dnexz zyxtde aexir ly el` mipic

liwdeäééìò øæâéîì àkéìc íeMî,xeq`le xefbl mrh mda oi`y ± ¦§¥¨§¦§©£©§
ìáàiablda øæâéîì àkéàc ,äöéadxqe`le xefbl mrh yiy ± £¨¥¨§¦¨§¦§©¨

drc itl ,mde ,oey`xd meia dxeq`y minrhd mze`n ipyd meia
dvia zkqna z`aend zg`(:a)íeMîllka `idyïéøLBpä úBøét ¦¥©§¦

minkg mexq`y ,aeh meia odil`n urdn eylzpy zexit ±
,aeh meia yelzi `ny dlik`aeztqep drc itl(.b my)íeMî¦

llka `idyeáfL ïé÷Lîmeia odil`n ixtdn ehgqpy oiwyn ± ©§¦¤¨
,aeh meia hegqi `ny dizya minkg mexq`y ,aehäãBî àîéà¥¨¤

ïðaøì eäìdxeq`y minkgl dcedi iax dceny mixne` epiid ± §§©¨¨
,ipyd meia mb dviadàëéøö,mipicd zyly mikxvp ok` ± §¦¨

.dcedi iax xizn mlekay eprinydl
xa d`ian `xnbdly mini ipya mixyrn cvik zx`and `zii

:dpyd y`xãöék ,àéðzote` dfi`a -äãeäé éaø øîàyäðúî ©§¨¥©¨©©¦§¨©§¤
,éðMa dìëBàå ïBLàø áBè íBéa äìkìkä ìò íãàlr xeari `le ¨¨©©©§¨¨§¦§§¨©¥¦

,aeh meia xyrl xeqi`dìL úBìkìk ézL åéðôì eéäzexit,ìáè ¨§¨¨§¥©§¨¤¤¤
e odn zg` oey`xd meia lhep,Lã÷ øçîìe ìBç íBiä íà ,øîBà¥¦©§¨¨Ÿ¤

Bæ àäzday zexitd eidi ±Bæ ìò äîeøzdlklkay zexitd lr ± §¥§¨©
,dipydíeìk éøáãa ïéà ,ìBç øçîìe Lã÷ íBiä íàålegz `l ± §¦©Ÿ¤§¨¨¥¦§¨©§

,dnexzdäéìò àøB÷å,yixtdy zexitd mr dlklkd lr -íL §¥¨¤¨¥
,i`pz lr dnexz,dçépîe,ycew meid `ny ,oiicr mlke` epi`e ©¦¨

øçîìeipyd meia -ìBç íBiä íà ,øîBà àeäycew did lenz`e §¨¨¥¦©
,dnexzd dlg `leBæ àäzizyxtdy ef dlklkay zexit ± §¥

eidi ,dnexzl lenz`Bæ ìò äîeøzdlklkay zexitd lr ± §¨©
,dipyd,íeìk éøáãa ïéà Lã÷ íBiä íàådnexzd dlg xaky §¦©Ÿ¤¥¦§¨©§

,leg didy lenz`dìëBàå ,íL äéìò àøB÷åzexitd z` §¥¨¤¨¥§§¨
oeike .lah icin e`vi xak jytp dnny ,dipyd dlklkayipyy

,lega dyxtdd dlgy i`pzd el lired ,wtqn wx miyecw minid
.aeh meia dnexz zyxtd xeqi` lr xar `leéñBé éaøe wlegøñBà ©¦¥¥

`le ,md zg` dyecw ezrcly ,minid ipya i`pza elit` xyrl
.lega dyxtdd legzy i`pzd lireiøñBà éñBé éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦¥¥

mb lah xyrlúBiìb ìL íéáBè íéîé éðLaly miaeh mini ipya ± ¦§¥¨¦¦¤¨ª
miwegx eidy oeiky ,ux`l uega mibdepd ,zekeqe ,zereay ,gqt
miyelyd meia ixyze oqip iyceg erawp m` erci `l ,oic zian
lg mei dfi`a erci `le ,cg`e miyelyd meia e` ,xc`e lel`l
cg`y it lr s`y iqei iax xaqe ,mini ipy ebdp wtqne ,aeh mei

mda xyrl oi` ,wtqn wx mdipya dyecw zbdepe ,leg mdn
.i`pza elit`

meia dk`ln ici lr dlik`l xykedy lk`n oica dpc `xnbd
meia dlik`a xzen m`d ,meia ea dlik`a xeq`y ,oey`x aeh

:zxtqn `xnbd .[zeilb ly] ipyd aehéáì àúàc àéáè øa àeää©©©§¨§¨¨§¥
àúeìb Léø`zelb yix zial `aedy iava dyrn ±ãéözàc± ¥¨¨§¦§¦

mixkp ici lr cevipyèéçzLàå ,úBiìb ìL ïBLàø áBè íBéa± §¦¤¨ª§¦§§¦
zxgnl hgypeeìëà àcñç áøå ïîçð áø .éðL áBè íBéa,epnn §¥¦©©§¨§©¦§¨¨§

,md zeyecw izye wtqn wx `id minid ipy zyecwy exaqy
meid ixd ,yecw oey`xd meid m`y ,xzen jytp dnn ipyd meiae
ea oi`e ,lega cevip ixd ,yecw ipyde leg oey`xd meid m`e ,leg

e ,xeqi`,ìëà àì úLL áøzeilb ly miaeh mini ipyy xaqy ©¥¤Ÿ¨©
.cg` meik miaygpe md zg` dyecw

déì ãéáòà éàî ,ïîçð áø øîàel dyr` dn ±ìéëà àìc úLL áøì ¨©©©§¨©¤¡¦¥§©¥¤§Ÿ¨¦
àéáèc àøNéaaxql el did `l ,xnelk ,iavd xyan lk` `ly - ¦§¨§©§¨

.lek`lúLL áø déì øîà,ongp axlìeëéà éëéäå,lke` cvik ± ¨©¥©¥¤§¥¦¥
éñéà éðúciqei iaxy ,lirl d`aedy `ziixaa dpy iqi` `lde ± §¨¥¦¦

ipyy ixd ,zeilb ly miaeh mini ipya i`pza lah xyrl xqe`
.md zg` dyecw miniddì éøîàåxn` zyy axy ,mixne` yie ± §¨§¥¨

,ddinz oeylaéðz éñéà`ziixaa dpy iqi` `ld ±éaø äéä ïëå ¦¦¨¥§¥¨¨©¦
øñBà éñBéxyrl,úBiìb ìL íéáBè íéîé éðLaxyan lke` ip`e ¥¥¦§¥¨¦¦¤¨ª

.md zg` dyecw minid ipyy gken eixacn `lde ,iavd
:zyy ax zgked z` dgec `xnbdàéLe÷ éàîe ,àáø øîàdn ± ¨©¨¨©§¨

zg` dyecw zeilb ly miaeh mini ipyy iqei iax ixacn dgkedd
,ongp ax lr dyw jkny ,mdøîà÷ éëä àîìéciaxy okzi `ld ± ¦§¨¨¦¨¨©

,jk yxtpe ,dpyd y`xl oiekzd iqeiéðLa øñBà éñBé éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦¥¥¦§¥
,äðMä Làø ìL íéáBè íéîéepiid ,'zeilb ly' xn`y dneäìBba ¨¦¦¤Ÿ©¨¨©¨

dpyd y`x ly minid ipy ux`l uegay ,xnelk ,[ux`l uega-]
e`ayk l`xyi ux`a zg` dyecw mdy itk ,md zg` dyecw
izy zeilb ly miaeh mini ipy mlerle ,dgpnd xg` micr

.md zeyecw
:`ax ly exe`ia lr dywn `xnbdéëä éàiax oiekzdy jk m` - ¦¨¦

miaeh mini ipy' xn` recn ,dpyd y`xl iqei,'úBiìb ìL¤¨ª
,ux`l uega wx mibdepd miaeh mini ipy rnynyéòaéî äìBba©¨¦¨¥

déì.'dleba dpyd y`x ly miaeh mini ipy' xnel jixv did ± ¥
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä àîìéc ,àéLe÷ éàîe ,éqà éaø øîà± ¨©©¦©¦©§¨¦§¨¨¦¨¨©

,`ziixaa yexitd jky okzi `ldøeqéà äNBò éñBé éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦¥¤¦
[zyecw iabl liwn-]úBiìb ìL íéáBè íéîé éðLzeyecw izyy §¥¨¦¦¤¨ª

,mdeøLc ïðaøì äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLkmiliwny myk ± ¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨§©¨¨§¨
eilr miwlegd minkg(`"r lirl)y`x ly miaeh mini ipy iabl

.dpyd
miaeh mini ipya minkgl iqei iax dceny dgked d`ian `xnbd

:zeilb lydéçkLàe`vn -,ìàeîL øa äaøì úLL áøedéì øîà ©§§¥©¥¤§©¨©§¥¨©¥
,eze` l`ye ±úBMeã÷a éãéî øî éðz`ziixa dfi` zipy m`d ± ¨¥©¦¦¦§

,mizy e` zg` dyecw md m` miaeh mini ipy oipradéì øîà̈©¥
,ok` ,zyy axl l`eny xa daxéñBé éaø äãBî ,àðéðzminkgl ¨¦¨¤©¦¥

úBiìb ìL íéáBè íéîé éðLa.zeyecw izy mdydéì øîàzyy ax ¦§¥¨¦¦¤¨ª¨©¥
,l`eny xa daxléãéî àìå eäì àîéz àì eäì úçkLî éàm` ± ¦©§©©§Ÿ¥¨§§Ÿ¦¦

zece` xac mdl xn`z l` ,`cqg axe ongp ax z` `vnz
oeiky ,iavdn izlk` `ly lr ipeyiiai `ly ick ,ef `ziixa

.ipyd meia xzen iavd did ,zeyecw izy md minid ipyy
el xeq` ,l`xyi xear megzl uegn lk`n aeh meia `iady ixkp

dviaa x`eank xg` l`xyil xzen j` ,dlik`a(.dk)`xnbd ,
uegn `aedy xac oica dpce ,iava dyrna xg` gqep d`ian

:aeh meia megzløîéîà éì øîà éãéãì ,éMà áø øîàxn` il ± ¨©©©¦§¦¦¨©¦£¥©
,xnin`ãéözéà éãeözéà åàì àéáè øa àeäädid ea iav eze` - ©©©§¨©¦§¥¦§¦

,ok m`y ,ipya hgype oey`xd meia cevipy did jk `l ,dyrnd
,ipyd meia epnn lke` zyy ax mb did
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc oiaexir(iyiy meil)

àúà íeçzì õeçî àlàminkgd ewlgpe ,aeh meia iavd `aed ± ¤¨¦©§¨¨
y ,`aedy mei eze`a elke`l xzen m`øáñ ìëàc ïàîongp ax ± ©§¨©¨©

y exaq ,elk`y `cqg axeàaämegzl uegn,äæ ìàøNé ìéáLa ©¨¦§¦¦§¨¥¤
øçà ìàøNéì øzeîmeyn ,iavd xyan elk` okle ,epnn zepdil ¨§¦§¨¥©¥
,mxear `aed `lyìëà àìc ïàîelk` `ly zyy axe ±,øáñ ©§Ÿ¨©¨©

yéúà ïðaø eäleëc àzòcà àúeìb Léø éáì éúàc ìkxac lk ± ¨§¨¥§¥¥¨¨©©§¨§§©¨¨¨¥
milibx eidy minkgd xear mb `aen ,`zelb yix zial `aend

.iavdn lek`l mdl xeq` okle ,eziaa cerql
:dyrnd xetiqa xnin` ly ezhiy lr dywn `xnbdàäå§¨

déì øîàå ìàeîL øa äaøì úLL áø déçkLàlirl exn` ixd ± ©§§¥©¥¤§©¨©§¥§¨©¥
l`ye ,l`eny xa dax z` zyy ax `vn iava dyrnd xg`ly
m` zeilb ly miaeh mini ipy oipra idylk `ziixa dpy m` eze`
cevipy meia ea dyrnd did m`e ,mizy e` zg` dyecw md
mr wlgp `l ixdy ,jk lr le`yl zyy ax jixv did `l ,iavd

xnin` zrcl :`xnbd zvxzn .df oipra `cqg axe ongp axàìŸ
íìBòî íéøác eéäxa dax z` zyy ax jk l`y `l mlern ± ¨§¨¦¥¨

.l`eny
aeh meia `aedy lk`n oic epnn cnlpy dyrn zxtqn `xnbd

:megzl uegnàæBçîì éúàc àzôéì àeääd`aedy ztla dyrn - ©¦§¨§¨¥¦§¨
,ixkp ici lr aeh meia [xir my-] `fegnlàLéîëc àéæç àáø ÷ôð̈©¨¨©§¨¦§¦¨

,zlaep `idy d`xe `ax `vi ±dépéî ïaæéîì àáø àøLxizde ± ¨¨¨¨§¦§©¦¥
e ,meia ea dlke`l ick epnn dze` zepwl `axéàcå àä ,øîà̈©¨©©

äø÷òð ìBîúéàîrwxwdn dxwrpy ,zlaep `idy jkn xkip ± ¥¤§¤¤§¨
e ,dvwen meyn dxqe`l oi` okle ,aeh mei mcewzøîà éàî± ©¨§©§

,xeq`l cer jiiyy xn`z dn meynàéúà íeçzì õeçîmeyn - ¦©§¨§¨
`ad xac minkg exq`e ,aeh meia megzl uegn ztld d`aedy

ixdy ,jk meyn xeq`l oi` `ld ,aeh meia megzl uegnàaä©¨
megzl uegnøçà ìàøNéì ìBëàì øzeî ,äæ ìàøNé ìéáLa`ly ¦§¦¦§¨¥¤¨¤¡§¦§¨¥©¥

,eliaya `aedàúà íéøëðc àzòcàc éàä ïkL ìëåi`ceae ± §¨¤¥©§©©§¨§¨§¦¨¨
,mle` .l`xyil zxzen ,mixkp xear d`aedy ef ztlyàæçc ïåék¥¨§¨¨

`ax d`xy ±eäì éúééîe éLtî à÷c`iadl mixkpd miaxny ± §¨©§¥©§¥§
mb odn `iadle zeaxdl mzpeeky oiade ,megzl uegn zeztl

,l`xyi xeareäì øñàe`aedy oeiky ,zeztld z` mdl xq` ± ¨©§
.d`pda mdl xeq` ,aeh meia mxear

mixeq` ,aeh meia eylzpy rwxw ilecib l`xyil `iady ixkp
ick xnelk ,eyriy ick cr aeh mei i`vena mbe ,aeh meia d`pda

dviaa x`eank ,mzyilzl yexcd onfd xeriy(:ck)oecz `xnbd .
:df oicaàððb éða eäðäzeteg mipea eidy miyp`a dyrn ± ©§§¥§¨¨

,miqcd my mipzep eide ,mipzgléðL áBè íBéa àñà eäì eæâc± §¨§¨¨§¥¦
.ipy aeh meia qcd mxear mixkp effbyàúøBàìi`vena axrl ± §§¨

,aeh meiøzìàì déa éçeøBàì àðéáø eäì àøL`piax mdl xizd ± ¨¨§¨¦¨§¥¥§©§©
oizndl ewiwfd `le eliwd ipy aeh meia ezrcly ,cin ea gixdl

.eyriy ickaøî eäì øñéì ,àðéáøì àôéìçz øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©©£¦¨§¨¦¨¥©§©
äøBz éða ïðéàL éðtîmei i`vena qcdd z` gixdl mdl xeq`z ± ¦§¥¤¥¨§¥¨

,mdl xizz m`e ,dxez ipa mpi`y meyn ,eyriy ick cr aeh
.ipy aeh meia lflfl e`eaié÷úîäéòîL áø dì óxa `ax lr ©§¦¨©§©§¨

y eixacn rnyny ,`tilgzäøBz éða àä ,äøBz éða ïðéàc àîòè©§¨§¥¨§¥¨¨§¥¨
éøLipal la` ,eyriy ick cr xeq` dxez ipa mpi`y inl `weec ± ¨¥

,aeh mei i`vena cin xzen dxezeNòiL éãëa ïðéòa àäå`lde ± §¨§¦¨¦§¥¤¥¨
.dxez ipal elit`e lkl dxifb `ide ,eyriy icka oizndl jixv

àáøì deìééL eìæàicka oizndl yi m`d `ax z` el`ye ekld ± ¨§©§©§¨¨
,eyriyeNòiL éãëa ïðéòa eäì øîàoizndl jixvy mdl xn`e ± ¨©§§¦¨¦§¥¤¥¨

.dxez ipa mpi`y oiae dxez ipa oia ,eyriy icka
epzpyna epipy(.hl lirl):àñBc éaøaqpikxd oéðôì øáBòä øîBà ©¦¨¥¨¥¦§¥

'åë äáézäepidl` 'd epvilgd ,xne` dpyd y`x ly aeh meia ©¥¨
xne` `ed xgnle ,xgnl m` meid m` dfd ycegd y`x mei z`

.minkg el eced `le ,yn` m` meid m`
:dpyd y`xa yceg y`x zxkfd oipra wtq d`ian `xnbdøîà̈©

àðeä áø éa ïðéåä ék ,äaøax ly ezaiyia ixiage ip` epiidyk ± ©¨¦£¦¨¥©¨

,`pedïì àéòaéà,epwtzqd ±Làøa Lãç Làø ìL øékæäì eäî ¦©§¨¨©§©§¦¤ŸŸ¤§Ÿ
äðMäepl ozze' dpyd y`x ly sqen zlitza mixne`yk m`d ± ©¨¨

y`x z` mb xikfdle siqedl yi 'dfd oexkfd mei z` epidl` 'd
e` ,'dfd oexkfd mei z`e dfd ycegd y`x mei z`' xnele ,yceg

n m`d :md wtqd iccve .`lïéôñeîa ïé÷eìçc ïåékoiprly ± ¥¨©£¦§¨¦
mbe yceg y`x itqen mb dpyd y`xa miaixwn mitqend zepaxw

xn`py enk ,dpyd y`x itqen(e-` hk xacna)iriaXd WcgaE'©Ÿ¤©§¦¦
,'ebe 'DzgpnE Wcgd zlr caNn 'ebe Wcgl cg`Aïðéøîàjkl ± §¤¨©Ÿ¤¦§©Ÿ©©Ÿ¤¦§¨¨©§¦¨

.envr ipta yceg y`x z` xikfdl yi dlitza mb,àîìéc Bà¦§¨
ïàëìe ïàëì äìBò ãçà ïBøkæ`xwpy enk 'oexkfd mei' zxin` ± ¦¨¤¨¤§¨§¨

xn`py ,df mei dxeza(ck bk `xwie)Wcgl cg`A iriaXd WcgA'©Ÿ¤©§¦¦§¤¨©Ÿ¤
mbe dpyd y`xl mb `id dler ,'drExY oFxkf oFzAW mkl didi¦§¤¨¤©¨¦§§¨
df meie ,yceg y`x mb `ed dpyd y`x lk ixdy ,yceg y`xl
ycegd y`x mei z` xikfdle siqedl oi` jkle ,'oexkfd mei' `xwp

dfd.
:wtqd z` heytl epzpynn di`x `ian `ped axïì øîàaiyd ± ¨©¨

,`ped ax epläeúéðzepipy jky ,dpyna xak z`f epipy ± §¦¨
epzpyna(.hl lirl),àñBc éaø'qpikxd oaäáézä éðôì øáBòä øîBà ©¦¨¥¨¥¦§¥©¥¨

'åëmei z` epidl` 'd epvilgd ,xne` dpyd y`x ly aeh meia
meid m` xne` `ed xgnle ,xgnl m` meid m` dfd ycegd y`x

.'minkg el eced `le ,yn` m`éàî,minkg el eced `l dn ±åàì ©©
jixvy el eced `ly yexitd oi` m`d ±øékæäìyceg y`x z` §©§¦

oi` minkg zrcly ,dfn gken ok m`e .dpyd y`x zlitza
:`xnbd dgec .dpyd y`x zlitza yceg y`x z` xikfdlàì± Ÿ

,dxkfdd xwir oiprl `qec iaxl minkg eced `ly dpeekd oi`
oiprl wx ewlgp `l`úBðúäìiaxy ,xgnl m` meid m` xnele §©§

ycegd y`x mei z`' xne`y xg`l oey`xd meiay xn` `qec
m`' siqen ipyd meia oke 'xgnl m` ,meid m`' xnel siqen ,'dfd
xnele siqedl oi`y exn`e minkg ewlg df lre ,'yn` m` ,meid
`qec iaxl md micen i`pz `la yceg y`x zxkfd oiprl la` ,ok
ycegd y`x mei z`' mixne`e dpyd y`x zlitza mixikfny

.[i`pz `la] minid ipya 'dfd
:`xnbd dtiqenàøazñî énð éëä,minkg ixac z` jk yxtl ¨¦©¦¦§©§¨

,àúééøáa éðz÷cîìk ìL íéLãç éLàøa äNBò àñBc éaø äéä ïëå' ¦§¨¨¥§¨©§¨§¥¨¨©¦¨¤§¨¥¢¨¦¤¨
dlek äðMäoic zia exair m` mircei eid `ly yceg y`x lky ± ©¨¨¨

'd epvilgd' yceg y`x zlitza xne` did ,`l e` ycegd z`
'xgnl m` meid m` dfd ycegd y`x meia epidl`Bì eãBä àìå§Ÿ

:`xnbd zyxtn .'minkgàîìLa zøîà éàm` xacd oaen ± ¦¨§©§¦§¨¨
oiprl exn`p minkg ixacy xn`z,úBðúäì`qec iaxy xg`ny §©§

,miycg iy`x x`y oiprl mb `ziixaa df i`pz xikfdéëä íeMî¦¨¦
Bì eãBä àìoi` mzrcly dpyd y`x iabl ewlgy enke ,minkg Ÿ

iy`x x`y oiprl mb ewlg jk ,wtq `edy meid lr zepzdl
.miycg,zøîà éà àlàoiprl exn`p mdixacyøékæäìy`x z` ¤¨¦¨§©§§©§¦

,dyw ,dpyd y`xa ycegBì eãBä àì éànàiy`x x`ya minkg ©©Ÿ
,yceg y`x z` mixikfn i`ce miycg iy`x x`ya ixde ,miycg
oiprl dzid minkg ly mzwelgn i`ce `l` .xaca wtq oi`e

.miycg iy`x x`ya s` ewlg okle ,i`pzd
:`xnbd dywnéàî àlàåminkg ixacy ,yxtn dz` dn `l` ± §¤¨©

oiprl exn`p,úBðúäì,zeywdl yi ok m`ézøúa éâeìtéàì él änì §©§¨¨¦§¦§¥§©§¥
oiprl mb ,zenewn ipya welgl minkge `qec iax ekxved recn ±

miycg iy`x x`y oiprl mbe dpyd y`x:`xnbd zvxzn .àëéøö§¦¨
mbe dpyd y`x oiprl mb welgl minkge `qec iax eid mikixv ±

,miycg iy`x x`y oiprlïðéòîLà éàcepl mirinyn eid m`y ± §¦©§§¦¨
oiprl wx mzwelgn z`,àðéîà äåä ,äðMä Làøïðaø éøîà÷ àäa Ÿ©¨¨£¨£¦¨§¨¨¨§¥©¨¨

àìcexn`e `qec iax lr minkg ewlg dpyd y`x iabl wx ± §Ÿ
,dpzi `lydéa éìeæìæì éúàc íeMîxn`ie dpziy jezny ± ¦§¨¥§©§¥¥

lflfl e`eai xgnl e` yceg y`x meid m` `ed wtqy yexita
,wtq `l` epi`e xg`n ,zek`ln ea zeyrl lwdle ,ipyd meia

,dlek äðMä ìk ìL íéLãç éLàøa ìáàdk`lna md mixzeny £¨§¨¥¢¨¦¤¨©¨¨¨
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המשך בעמוד רו

ezny in` cenr n sc ± iyily wxtoiaexir
àúà÷ íåçúì õåçî àìà.meia eae Ð'åë úùù áø äéçëùà àäåi`n` ,meia ea i`e Ð

.zeyecw izy e` zg` dyecw i` dil liiynéùôî à÷ãi`ce ipd :xn` .izii`e mixkp Ð

.edl xq`e ,ezii`e iytn l`xyic `zrc`àððâ éðámipzepe ,mipzgl zelik ixyew Ð

.qcd myäøåú éðá ïðéàù éôì.ipy aeh meia ileflfl ez`e Ðïéôñåîá ïé÷åìçã ïåéëÐ

,dpyd y`x itqene ycg y`x itqen oiaixwny

."ycgd zler caln" :(hk xacna) aizkck

ïðéøîàycgd y`x mei z`" :inp dltza Ð

."dfd oexkfd mei z`e dfdãçà ïåøëæz`" Ð

:aizkc ,"oexkf" diixw `pngxc "dfd oexkfd mei

eide" :aizk inp l`ppg epiaxae] "drexz oexkf"

.["oexkfl mklåàì éàîxikfdl` "eced `l" Ð

l`ppg epiax ly xikfdl el eced `lc ,i`w

.dpyd y`xaúåðúäì,xgnl m` meid m` Ð

.zxgnd mei oke ,`nil `nzq `l`éùàøá
äðùä ìë ìù íéùãçdexair m` wtq `edy Ð

.oic ziaéìåæìæìez` wtq dil opiwfgn i` Ð

`nzq opixn` ik la` ipya ileflflopiwfgn Ð

.zg` dyecwa edlíéùãç øàùá ìáàexyc Ð

ileflfl yginl `kile ,dk`lnaecen `ni` Ð

.diløùò ììôúîylye zepey`x yly Ð

dnvr ipta zay lye ,zepexg`.ray ixd Ð

zeikln dnr lleke meid zyecweixd Ð

.zexteye zepexkfe ,dpenyíéøîåà ììä úéáå
òùú ììôúîdkxaa aeh meie zay llekc Ð

meie l`xyie zayd ycwn" :mzege ,zg`

."oexkfdàúéà íàåycg y`x ly xikfnc Ð

dnvr ipta dkxa cg lkl irac ,i`ny zialÐ

.dil iran dxyr zg`
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`edy oey`x aeh meia dil zi` `ny e` .oey`x aeh meia elit` ,llk eyriy icka dil zil

`kilc Ð lk`ic xity iz` zaya lyane .ipy aeh mei i`vena eyriy icka `ziixe`cn

xeriyk ipy aeh mei i`vena oizndl jixv did df mrh itle .zaya lyai `ny eh` xfbinl

aeh meia ixkpl xn`i `ny yginl `ki` Ð cal yelziy ick i`c .`iaie yelzie [jliy]

dry xg` aeh mei i`vena lk`iy ick ,yelzl

exingd `l i`d ilekc xnel yi `nye .zhren

inlyexiac :xne` mdxa` oa wgvi epiaxe .minkg

.i"yx yxitck eyriy ick mrhc rnyn dcpc

zeiqqr dxicw dy` `lnz `l :mzd `ipzc

m`e ,dkiyg mr xepzd jezl mpzze oiqenxeze

.eyriy icka oixeq` zay i`venl Ð ok dzyr

.eilr zay ziipdy iptn :ikd xza mzd yxtne

zk`lnn dpdp epi` Ð eyriy icka oiznnc oeike

i"yx yxitl s` aeh meie zayae .melk zay

liaya megzl uegn `ad xaca s` dfl dfn xeq`

`a `ly elit` Ð hwlpde cevipd xacae .l`xyi

meyn aeh meie zaya xeq`l yi l`xyi liaya

dxeq` dfa dclepy dvia` dedc icin ,dpkd

mzd rnync ,(`,c) dvia yixa rnyn oke .dfa

lwcd on exypy mivr inp xq` dvia xq`c axc

.zaya daky onye dlizt ixiye dxecn ixiye

.aeh meia wilcdl xqe` axc inlyexia yxtne

lr s`c :azk aeh mei zeklda zelecb zekldae

l`xyi liaya aeh meia hwlpde cevipd xacc ab

uegn `ad xaca ,ipy aeh mei i`ven cr xeq` Ð

icin ipy aeh meia ixy Ð l`xyi liaya megzl

d`xpe .dfa zxzen dfa dclepy dvia` dedc

axrle (a,ck my) "oicv oi`"a xn`wcn ewcwcy

,xaegna [epina] yi m`` Ð eyriy icka mixeq`

oi`c rnyn .megzl uegn `ad lr inp xn`w `le

megzac meyn `nrhe .eyriy icka ea jixv

df l`xyi liaya `ad oiprl eliwdy oirk eliwd

`l i`ce dvial ,edine .xg` l`xyil xzen

,ixkpl xn`i `ny jiiy `l dviaac Ð opincn

megzl uegn `ad xaca enk.

àúòãàepiaxl d`xp Ð ez`w opax edlekc

axk ol `niiwc ,`zkld ikdc mdxa` oa wgvi

inp `cqg ax itlke .ixeqi`a ongp ax itlk zyy

ogky`ck .epnn lecb didy ,dizeek `zkld

wxtae .zyy axn `cqg ax ira :izkec dnka

zyy axe `cqg ax :xn` inp (`,fq onwl) "xcd"

dizeety rzxin `cqg ax iccd` erbt eed ik

dilek rzxin zyy axe ,zyy axc oizipznn

,lek`l ezia ipa lkl xeq` Ð l`xyi liaya megzl uegn `ad xac :jkld .`ihig ixnl oikixv lkdc .sicr ipiq Ð mixd xwere ipiq :(`,ci) zeixed seqa xn`e .`cqg axc diletltn diteb

.iz`w edlekc `zrc`c

àäohwl `lc oeik ,dcen `kd Ð dvwen dil zilc oerny iaxl elit`e .dvwen meyn `nrhe .ez` mixkpc `zrc`c ab lr s` ,xeq` Ð dxwrp meid i` la` Ð dxwrp lenz`n i`ce

"oicv oi`" yixa qxhpewd yxit oke .dvwen oerny iaxl dil zi` Ð dtvne ayei oi`c `kid lkc (a,l) dviaa "`iand" yixa rnyn oke .oiwenve zexbexbl ince .edpivw` Ð lenz`n

ied `lc `xwirn xninl ira dcedi iaxl elit`e ,oerny iaxl dvwen ied `lc rnyn zaya hgeyd iab (`,ci) oilegc `nw wxtac :xn`z m`e .l`xyil oexec `iady ixkp iab (a,ck my)

wetiz ?yelzie dlri `ny oixyepd zexit iab (`,b) dvia yixa `nrh dil dnl :xn`z m`e .eze` oi`ex mixg`e ohwe dhey yxg ephgyi `ny dtvne ayeia ixiinc xnel jixve !dvwen

eylzpy miayr :yexit ,zaya dvwen iab lr dnda oicinrn oi`c (`,akw zay) "iazk lk" wxta opixn`c `de .miaxerl oken iedc ,miaxer dil zi`c oebk :xnel yie !dvwen meyn dil

:xn`z m`e .dtvne ayeia oerny iaxl ,yelzie dlri `ny `nrh jixvc :inp i` .my `al dleki dzid `l dndady mewna oxeaig zrya oicner eidy oebk mzd opiyxt `d Ð zaya

oke .`l Ð `pivge `xn irac ,zeztl la` .yelzil milwy ,oli`d zexita `l` ied `l yelzie dlri `nyc :xnel yie !yelzie dlri `ny meyn dil wetiz ?dil dnl dvwenc `nrh

iab (`,akw my) "iazk lk" seqac ,rcze .cevi `ny opixfbc meyn `le ,oiwenve zexbexbk dvwen meyn oixeq` Ð aeh meia ecevpy mibce .hegqil milwy itl ,hegqi `ny opixfbc ,oiwyna

Ð hegqi `nyl hegyi `ny (a,ci) oilegc `nw wxta incnc `de .epyri `ny dxifb eixg` cxil l`xyil opixq` `l Ð yak dyre xpd wilcdy ixkpe ,ezndal min `linigcinl ivn ded

.xity dil igc ikd e`lac `l` ,izyxitck enc `lcïåøëæ."oexkfl mkl eide" zexvevg iab "jzelrda" zyxta aizk ycg y`xae "drexz oexkf" aizk dpyd y`xac Ð dler cg`

"xn`l aezk jzxezae" xn`y oeik :(`,dl) dpyd y`x idliya ax xn` `ppig ax xn`ck .l`ppg epiaxc `le aeh meic `l ,sqen ly ze`xwn xikfdl jixv oi`c :xi`n oa l`eny epiax yxit

Ð xikfdl `a m`e ,zepaxwc ze`xwna inp oicd `ede .ligzda epiid Ð ylyn zegti `l zgetd :opzc `de .miiql jixv Ð ligzd m`e .zexteye zepexkf zeikln iab ,jixv epi` aey Ð

xhtpc ,xikfdl llk jixv oi` l`ppg epiaxc la` .mlerl xikfdl jixv sqenc la` ,zexteye zepexkf zeiklna `weec Ð `ppig axc `iddc :yxtn mz epiaxe .l`ppg epiax ly s` xikfn

mipe`b yie ,sqenc ze`xwnl zexteye zepexkf zeikln oia wlgl d`xp oi` wgvi iaxle ."mzkldk micinz ipye xtkl mixiry ipye" exefgna dibde ."dzgpne ycgd zler caln" xn`y dna

zecren ipnnl iz`e ,dpyd lk ly miycg iy`xa enk xwir ipy mei exn`ic ,dpyd y`x ly oey`x aeh meie zecrena ileflfl izil `lc "mkiycg iy`xae" xnel oigipn oi`y mipencw

iy`xae" xne` oi`y :yexit .dpyd y`x df xne` ied Ð ea dqkzn ycgdy bg `ed dfi` :"ycg" jxra jexrae .`leflf i`dl ygc `kil `zrny edlekac ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .ipy mein

.[`,dl zetqeza my cere ,"ycgdy" ligznd xeaic a,g dpyd y`x zetqeze .edfi` ligznd xeaic `,fh dvia zetqez cer oiire] .dzlefa `le dltza `l "mkiycg
zil

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

àaä :øáñ ìëàc ïàî .àúà íeçzì õeçî àlà¤¨¦©§£¨©©£©¨©©¨
äæ ìàøNé ìéáLa¯àìc ïàîe .øçà ìàøNéì øzeî ¦§¦¦§¨¥¤¨§¦§¨¥©¥©§¨

øáñ ìëà¯àúeìb Léø éáì éúàc ìk¯àúòcà £©¨©Ÿ§¨¥§¥¥¨¨©©£¨
äaøì úLL áø déçkLà àäå .éúà ïðaø eäleëc§§©¨©¨¥§¨©§©¥©¥¤§©¨
àeää .íìBòî íéøác eéä àì :déì øîàå ìàeîL øa©§¥©£©¥Ÿ¨§¨¦¥¨©

àzôéìàøL ,àLéîëc àéæç àáø ÷ôð ,àæBçîì éúàã ¦§¨§¨¥¦§¨§©¨¨¨§¨¦§¦¨§¨
.äø÷òð ìBîzéàî éàcå àä :øîà .dépéî ïaæéîì àáø̈¨§¦§©¦¥£©¨©©¥¦§¤¤§¨

àéúà íeçzì õeçî zøîà éàî¯ìàøNé ìéáLa àaä ©¨§©§¦©§¨§¨©¨¦§¦¦§¨¥
àúòcàã éàä ïkL ìëå ,øçà ìàøNéì ìBëàì øzeî äæ¤¨¤¡§¦§¨¥©¥§¨¤¥©§©©£¨

eäì éúééîe éLtî à÷c àæçc ïåék .àúà íéBâc¯øñà §¦£¨¥¨©£¨§¨©§¦©§¦§£©
,éðL áBè íBéa àñà eäì eæâc àððb éða eäðä .eäì§¨§§¥§¨¨§¨§¨¨§¥¦
øîà .øzìàì déa éçBøBàì àðéáø eäì àøL àúøBàì§§¨§¨§¨¦¨§¥¥§©§©£©
éðtî ,øî eäì øñéì :àðéáøì àôéìçz øa àáø déì¥¨¨©©£¦¨§¨¦¨¥©§¨¦§¥

é÷úî !äøBú éða ïðéàLàîòè :äéòîL áø dì ó¯ ¤¥¨§¥¨©§¦¨©§©§¨©§¨
éãëa ïðéòa àäå !?éøL äøBú éða àä ,äøBú éða ïðéàc§¥¨§¥¨¨§¥¨¨¥§¨¨¥©¦§¥
éãëa ïðéòa :eäì øîà ,àáøì deìééL eìæà !eNòiL¤¥¨£©©§§¨¨£©§¨¥©¦§¥
."'åë äáézä éðôì øáBòä øîBà àñBc éaø" .eNòiL¤¥¨©¦¨¥¨¥¦§¥©¥¨
eäî :ïì àéòaéà ,àðeä áø éa ïðéåä ék :äaø øîà£©©¨¦¨¥©¥©¨¦©£¨¨©
ïé÷eìçc ïåék ?äðMä Làøa Lãç Làø ìL øékæäì§©§¦¤ŸŸ¤§Ÿ©¨¨¥¨©£¦
ïàëì äìBò ãçà ïBøkæ :àîìéc Bà ,ïðéøîà ïéôñeîa§¨¦¨§¦©¦§¨¦¨¤¨¤§¨
?øékæäì åàì éàî .'åë äáézä éðôì øáBòä :øîBà àñBc éaø ,äeúéðz ;ïì øîà ?ïàëìe§¨£©¨§¥¨©¦¨¥¨¥¦§¥©¥¨©¨§©§¦
éLàøa äNBò àñBc éaø äéä ïëå :àúééøáa éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .úBðúäì ,àìŸ§©§¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¦§©§¨§¥¨¨©¦¨¤§¨¥

úBðúäì àîìLa zøîà éà .Bì eãBä àìå ,dlek äðMä ìk ìL íéLãç¯àì éëä íeMî ¢¨¦¤¨©¨¨¨§Ÿ¦¨§©§¦§¨¨§©§¦¨¦Ÿ
øékæäì zøîà éà àlà .Bì eãBä¯éàî àlàå ?Bì eãBä àì éànà¯änì ?úBðúäì ¤¨¦¨§©§§©§¦©©Ÿ§¤¨©§©§¨¨

ïðaø éøîà÷ àäa :àðéîà äåä ,äðMä Làø ïðéòîLà éàc ,àëéøö !?ézøúa éâeìôéàì éì¦§¦§¥§©§¥§¦¨§¦©§©¦©Ÿ©¨¨£¨¨¦¨§¨¨¨§¦©¨©
àìc¯dlek äðMä ìk ìL íéLãç éLàøa ìáà ,déa éìeæìæì éúàc íeMî¯eãBî àîéà §¨¦§¨¥§¦§¥¥£¨§¨¥¢¨¦¤¨©¨¨¨¥¨

àäa øîzà éàå .àñBc éaøì déì¯Cäa ìáà ,àñBc éaø øîà÷ àäa¯äãBî àîéà ¥§©¦¨§¦¦§©§¨§¨¨¨©©¦¨£¨§©¥¨¤
ìltúî :íéøîBà éànL úéa ,úaMa úBéäì ìçL äðMä Làø :éáéúéî .àëéøö ,ïðaøì eäì§§©¨©§¦¨¥¦¦Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨¥©©§¦¦§©¥
!déì éòaî äøNò úçà éànL úéa ,àúéà íàå .òLz ìltúî :íéøîBà ìlä úéáe ,øNò¤¤¥¦¥§¦¦§©¥¥©§¦¦¨¥©©©©¤§¥¦¨¥¥

øîà

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



ריט ezny in` cenr n sc ± iyily wxtoiaexir
àúà÷ íåçúì õåçî àìà.meia eae Ð'åë úùù áø äéçëùà àäåi`n` ,meia ea i`e Ð

.zeyecw izy e` zg` dyecw i` dil liiynéùôî à÷ãi`ce ipd :xn` .izii`e mixkp Ð

.edl xq`e ,ezii`e iytn l`xyic `zrc`àððâ éðámipzepe ,mipzgl zelik ixyew Ð

.qcd myäøåú éðá ïðéàù éôì.ipy aeh meia ileflfl ez`e Ðïéôñåîá ïé÷åìçã ïåéëÐ

,dpyd y`x itqene ycg y`x itqen oiaixwny
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."dfd oexkfd mei z`e dfdãçà ïåøëæz`" Ð

:aizkc ,"oexkf" diixw `pngxc "dfd oexkfd mei

eide" :aizk inp l`ppg epiaxae] "drexz oexkf"

.["oexkfl mklåàì éàîxikfdl` "eced `l" Ð

l`ppg epiax ly xikfdl el eced `lc ,i`w

.dpyd y`xaúåðúäì,xgnl m` meid m` Ð

.zxgnd mei oke ,`nil `nzq `l`éùàøá
äðùä ìë ìù íéùãçdexair m` wtq `edy Ð

.oic ziaéìåæìæìez` wtq dil opiwfgn i` Ð

`nzq opixn` ik la` ipya ileflflopiwfgn Ð

.zg` dyecwa edlíéùãç øàùá ìáàexyc Ð

ileflfl yginl `kile ,dk`lnaecen `ni` Ð

.diløùò ììôúîylye zepey`x yly Ð

dnvr ipta zay lye ,zepexg`.ray ixd Ð

zeikln dnr lleke meid zyecweixd Ð

.zexteye zepexkfe ,dpenyíéøîåà ììä úéáå
òùú ììôúîdkxaa aeh meie zay llekc Ð

meie l`xyie zayd ycwn" :mzege ,zg`
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`edy oey`x aeh meia dil zi` `ny e` .oey`x aeh meia elit` ,llk eyriy icka dil zil

`kilc Ð lk`ic xity iz` zaya lyane .ipy aeh mei i`vena eyriy icka `ziixe`cn

xeriyk ipy aeh mei i`vena oizndl jixv did df mrh itle .zaya lyai `ny eh` xfbinl

aeh meia ixkpl xn`i `ny yginl `ki` Ð cal yelziy ick i`c .`iaie yelzie [jliy]

dry xg` aeh mei i`vena lk`iy ick ,yelzl

exingd `l i`d ilekc xnel yi `nye .zhren

inlyexiac :xne` mdxa` oa wgvi epiaxe .minkg

.i"yx yxitck eyriy ick mrhc rnyn dcpc

zeiqqr dxicw dy` `lnz `l :mzd `ipzc

m`e ,dkiyg mr xepzd jezl mpzze oiqenxeze

.eyriy icka oixeq` zay i`venl Ð ok dzyr

.eilr zay ziipdy iptn :ikd xza mzd yxtne

zk`lnn dpdp epi` Ð eyriy icka oiznnc oeike

i"yx yxitl s` aeh meie zayae .melk zay

liaya megzl uegn `ad xaca s` dfl dfn xeq`

`a `ly elit` Ð hwlpde cevipd xacae .l`xyi

meyn aeh meie zaya xeq`l yi l`xyi liaya

dxeq` dfa dclepy dvia` dedc icin ,dpkd

mzd rnync ,(`,c) dvia yixa rnyn oke .dfa

lwcd on exypy mivr inp xq` dvia xq`c axc

.zaya daky onye dlizt ixiye dxecn ixiye

.aeh meia wilcdl xqe` axc inlyexia yxtne

lr s`c :azk aeh mei zeklda zelecb zekldae

l`xyi liaya aeh meia hwlpde cevipd xacc ab

uegn `ad xaca ,ipy aeh mei i`ven cr xeq` Ð

icin ipy aeh meia ixy Ð l`xyi liaya megzl

d`xpe .dfa zxzen dfa dclepy dvia` dedc

axrle (a,ck my) "oicv oi`"a xn`wcn ewcwcy

,xaegna [epina] yi m`` Ð eyriy icka mixeq`

oi`c rnyn .megzl uegn `ad lr inp xn`w `le

megzac meyn `nrhe .eyriy icka ea jixv

df l`xyi liaya `ad oiprl eliwdy oirk eliwd

`l i`ce dvial ,edine .xg` l`xyil xzen

,ixkpl xn`i `ny jiiy `l dviaac Ð opincn

megzl uegn `ad xaca enk.

àúòãàepiaxl d`xp Ð ez`w opax edlekc

axk ol `niiwc ,`zkld ikdc mdxa` oa wgvi

inp `cqg ax itlke .ixeqi`a ongp ax itlk zyy

ogky`ck .epnn lecb didy ,dizeek `zkld

wxtae .zyy axn `cqg ax ira :izkec dnka

zyy axe `cqg ax :xn` inp (`,fq onwl) "xcd"

dizeety rzxin `cqg ax iccd` erbt eed ik

dilek rzxin zyy axe ,zyy axc oizipznn

,lek`l ezia ipa lkl xeq` Ð l`xyi liaya megzl uegn `ad xac :jkld .`ihig ixnl oikixv lkdc .sicr ipiq Ð mixd xwere ipiq :(`,ci) zeixed seqa xn`e .`cqg axc diletltn diteb

.iz`w edlekc `zrc`c

àäohwl `lc oeik ,dcen `kd Ð dvwen dil zilc oerny iaxl elit`e .dvwen meyn `nrhe .ez` mixkpc `zrc`c ab lr s` ,xeq` Ð dxwrp meid i` la` Ð dxwrp lenz`n i`ce

"oicv oi`" yixa qxhpewd yxit oke .dvwen oerny iaxl dil zi` Ð dtvne ayei oi`c `kid lkc (a,l) dviaa "`iand" yixa rnyn oke .oiwenve zexbexbl ince .edpivw` Ð lenz`n

ied `lc `xwirn xninl ira dcedi iaxl elit`e ,oerny iaxl dvwen ied `lc rnyn zaya hgeyd iab (`,ci) oilegc `nw wxtac :xn`z m`e .l`xyil oexec `iady ixkp iab (a,ck my)

wetiz ?yelzie dlri `ny oixyepd zexit iab (`,b) dvia yixa `nrh dil dnl :xn`z m`e .eze` oi`ex mixg`e ohwe dhey yxg ephgyi `ny dtvne ayeia ixiinc xnel jixve !dvwen

eylzpy miayr :yexit ,zaya dvwen iab lr dnda oicinrn oi`c (`,akw zay) "iazk lk" wxta opixn`c `de .miaxerl oken iedc ,miaxer dil zi`c oebk :xnel yie !dvwen meyn dil

:xn`z m`e .dtvne ayeia oerny iaxl ,yelzie dlri `ny `nrh jixvc :inp i` .my `al dleki dzid `l dndady mewna oxeaig zrya oicner eidy oebk mzd opiyxt `d Ð zaya

oke .`l Ð `pivge `xn irac ,zeztl la` .yelzil milwy ,oli`d zexita `l` ied `l yelzie dlri `nyc :xnel yie !yelzie dlri `ny meyn dil wetiz ?dil dnl dvwenc `nrh

iab (`,akw my) "iazk lk" seqac ,rcze .cevi `ny opixfbc meyn `le ,oiwenve zexbexbk dvwen meyn oixeq` Ð aeh meia ecevpy mibce .hegqil milwy itl ,hegqi `ny opixfbc ,oiwyna

Ð hegqi `nyl hegyi `ny (a,ci) oilegc `nw wxta incnc `de .epyri `ny dxifb eixg` cxil l`xyil opixq` `l Ð yak dyre xpd wilcdy ixkpe ,ezndal min `linigcinl ivn ded

.xity dil igc ikd e`lac `l` ,izyxitck enc `lcïåøëæ."oexkfl mkl eide" zexvevg iab "jzelrda" zyxta aizk ycg y`xae "drexz oexkf" aizk dpyd y`xac Ð dler cg`

"xn`l aezk jzxezae" xn`y oeik :(`,dl) dpyd y`x idliya ax xn` `ppig ax xn`ck .l`ppg epiaxc `le aeh meic `l ,sqen ly ze`xwn xikfdl jixv oi`c :xi`n oa l`eny epiax yxit

Ð xikfdl `a m`e ,zepaxwc ze`xwna inp oicd `ede .ligzda epiid Ð ylyn zegti `l zgetd :opzc `de .miiql jixv Ð ligzd m`e .zexteye zepexkf zeikln iab ,jixv epi` aey Ð

xhtpc ,xikfdl llk jixv oi` l`ppg epiaxc la` .mlerl xikfdl jixv sqenc la` ,zexteye zepexkf zeiklna `weec Ð `ppig axc `iddc :yxtn mz epiaxe .l`ppg epiax ly s` xikfn

mipe`b yie ,sqenc ze`xwnl zexteye zepexkf zeikln oia wlgl d`xp oi` wgvi iaxle ."mzkldk micinz ipye xtkl mixiry ipye" exefgna dibde ."dzgpne ycgd zler caln" xn`y dna

zecren ipnnl iz`e ,dpyd lk ly miycg iy`xa enk xwir ipy mei exn`ic ,dpyd y`x ly oey`x aeh meie zecrena ileflfl izil `lc "mkiycg iy`xae" xnel oigipn oi`y mipencw

iy`xae" xne` oi`y :yexit .dpyd y`x df xne` ied Ð ea dqkzn ycgdy bg `ed dfi` :"ycg" jxra jexrae .`leflf i`dl ygc `kil `zrny edlekac ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .ipy mein

.[`,dl zetqeza my cere ,"ycgdy" ligznd xeaic a,g dpyd y`x zetqeze .edfi` ligznd xeaic `,fh dvia zetqez cer oiire] .dzlefa `le dltza `l "mkiycg
zil

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

àaä :øáñ ìëàc ïàî .àúà íeçzì õeçî àlà¤¨¦©§£¨©©£©¨©©¨
äæ ìàøNé ìéáLa¯àìc ïàîe .øçà ìàøNéì øzeî ¦§¦¦§¨¥¤¨§¦§¨¥©¥©§¨

øáñ ìëà¯àúeìb Léø éáì éúàc ìk¯àúòcà £©¨©Ÿ§¨¥§¥¥¨¨©©£¨
äaøì úLL áø déçkLà àäå .éúà ïðaø eäleëc§§©¨©¨¥§¨©§©¥©¥¤§©¨
àeää .íìBòî íéøác eéä àì :déì øîàå ìàeîL øa©§¥©£©¥Ÿ¨§¨¦¥¨©

àzôéìàøL ,àLéîëc àéæç àáø ÷ôð ,àæBçîì éúàã ¦§¨§¨¥¦§¨§©¨¨¨§¨¦§¦¨§¨
.äø÷òð ìBîzéàî éàcå àä :øîà .dépéî ïaæéîì àáø̈¨§¦§©¦¥£©¨©©¥¦§¤¤§¨

àéúà íeçzì õeçî zøîà éàî¯ìàøNé ìéáLa àaä ©¨§©§¦©§¨§¨©¨¦§¦¦§¨¥
àúòcàã éàä ïkL ìëå ,øçà ìàøNéì ìBëàì øzeî äæ¤¨¤¡§¦§¨¥©¥§¨¤¥©§©©£¨

eäì éúééîe éLtî à÷c àæçc ïåék .àúà íéBâc¯øñà §¦£¨¥¨©£¨§¨©§¦©§¦§£©
,éðL áBè íBéa àñà eäì eæâc àððb éða eäðä .eäì§¨§§¥§¨¨§¨§¨¨§¥¦
øîà .øzìàì déa éçBøBàì àðéáø eäì àøL àúøBàì§§¨§¨§¨¦¨§¥¥§©§©£©
éðtî ,øî eäì øñéì :àðéáøì àôéìçz øa àáø déì¥¨¨©©£¦¨§¨¦¨¥©§¨¦§¥

é÷úî !äøBú éða ïðéàLàîòè :äéòîL áø dì ó¯ ¤¥¨§¥¨©§¦¨©§©§¨©§¨
éãëa ïðéòa àäå !?éøL äøBú éða àä ,äøBú éða ïðéàc§¥¨§¥¨¨§¥¨¨¥§¨¨¥©¦§¥
éãëa ïðéòa :eäì øîà ,àáøì deìééL eìæà !eNòiL¤¥¨£©©§§¨¨£©§¨¥©¦§¥
."'åë äáézä éðôì øáBòä øîBà àñBc éaø" .eNòiL¤¥¨©¦¨¥¨¥¦§¥©¥¨
eäî :ïì àéòaéà ,àðeä áø éa ïðéåä ék :äaø øîà£©©¨¦¨¥©¥©¨¦©£¨¨©
ïé÷eìçc ïåék ?äðMä Làøa Lãç Làø ìL øékæäì§©§¦¤ŸŸ¤§Ÿ©¨¨¥¨©£¦
ïàëì äìBò ãçà ïBøkæ :àîìéc Bà ,ïðéøîà ïéôñeîa§¨¦¨§¦©¦§¨¦¨¤¨¤§¨
?øékæäì åàì éàî .'åë äáézä éðôì øáBòä :øîBà àñBc éaø ,äeúéðz ;ïì øîà ?ïàëìe§¨£©¨§¥¨©¦¨¥¨¥¦§¥©¥¨©¨§©§¦
éLàøa äNBò àñBc éaø äéä ïëå :àúééøáa éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .úBðúäì ,àìŸ§©§¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¦§©§¨§¥¨¨©¦¨¤§¨¥

úBðúäì àîìLa zøîà éà .Bì eãBä àìå ,dlek äðMä ìk ìL íéLãç¯àì éëä íeMî ¢¨¦¤¨©¨¨¨§Ÿ¦¨§©§¦§¨¨§©§¦¨¦Ÿ
øékæäì zøîà éà àlà .Bì eãBä¯éàî àlàå ?Bì eãBä àì éànà¯änì ?úBðúäì ¤¨¦¨§©§§©§¦©©Ÿ§¤¨©§©§¨¨

ïðaø éøîà÷ àäa :àðéîà äåä ,äðMä Làø ïðéòîLà éàc ,àëéøö !?ézøúa éâeìôéàì éì¦§¦§¥§©§¥§¦¨§¦©§©¦©Ÿ©¨¨£¨¨¦¨§¨¨¨§¦©¨©
àìc¯dlek äðMä ìk ìL íéLãç éLàøa ìáà ,déa éìeæìæì éúàc íeMî¯eãBî àîéà §¨¦§¨¥§¦§¥¥£¨§¨¥¢¨¦¤¨©¨¨¨¥¨

àäa øîzà éàå .àñBc éaøì déì¯Cäa ìáà ,àñBc éaø øîà÷ àäa¯äãBî àîéà ¥§©¦¨§¦¦§©§¨§¨¨¨©©¦¨£¨§©¥¨¤
ìltúî :íéøîBà éànL úéa ,úaMa úBéäì ìçL äðMä Làø :éáéúéî .àëéøö ,ïðaøì eäì§§©¨©§¦¨¥¦¦Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨¥©©§¦¦§©¥
!déì éòaî äøNò úçà éànL úéa ,àúéà íàå .òLz ìltúî :íéøîBà ìlä úéáe ,øNò¤¤¥¦¥§¦¦§©¥¥©§¦¦¨¥©©©©¤§¥¦¨¥¥

øîà

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

עירובין. פרק שלישי - בכל מערבין דף מ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



eznyרכ ina cenr n sc ± iyily wxtoiaexir
àøéæ éáø øîày`xl dytp itp`a dkxa i`ny zial ,edine .xikfdl jixv mlerl Ð

`ed dpyd y`xc oeikc rnync ,el dler dpyd y`xc oexkfc meyn e`le .ira `l ycg

dpyd y`x e`le ycg y`xe zay inp ded i`c .ycg y`x epiiddkxa dil ira `l Ð

dpyd y`xa ,jklde ."miycg iy`xe l`xyie zayd ycwn" :mzeg `l` ,dnvr ipta

iy`xe oexkfd meie l`xyi ycwn" :mzeg inp

ira dpyd y`xe zayac ab lr s`e ."miycg

dnvr ipta dkxa cg lkl,ecen ycg y`xa Ð

zixgy meid zkxa jeza ezkxa lleky jeznc

i`ce `iddc .zezay x`ya elit`e ,ziaxre

cg lkl ira `lc ol `hiyt i`ny zial elit`

el oi` lega rlwin ded i` `dc .envrl dkxa

"`aie dlri" xne` `l` ,ziaxre zixgy dkxa

o`nl elit` ,zaya rlwin ik ,jklde .dceara

ycg y`xc opixkcn `l zayac onwl xn`c

meid zkxaa `l` dceara`ed llkin Ð

.dnvr ipta e`le ,opiliikcïéôñåîá éîð ììåë
dil zi` legac ab lr s`e .i`ny zial Ð

envrl oitqena dkxa`ed llkin `kd Ð

la` .ziaxre zixgy lleke li`ed opiliikc

ziaxr dkxa edl zi`c ,miaeh mini x`y

lega irlwin ik zixgyezia ibilt ipda Ð

dkxa edl ikxvn zaya irlwin ik i`ny

.mdizeltz lkl ,onvraéîåúéáì åäì úéà
ììåë éàîùyceg y`x ly oitqend zkxaa Ð

.zaya rlwi`cäðîù ììôúîy`x ly Ð

.xn`w oitqenae zay lye ycgàéù÷rnye Ð

i`ny zia era `w zezay x`yac oeik :dpin

era `l dpyd y`xae ,ycg y`xl dkxaÐ

.el dler dpyd y`xc oexkfc meyn `nrhc

`l inp ixekc`e dillkn elit` dpin rnye

.opiraåîöò ììåëåy`xa ziaxre zixgyc Ð

.zaya zeidl lgy ycgàéä éàðú`ki`c Ð

dlri" xne` `l` ,dil zil llek elit`c `pz

epi` meid zkxaa la` .legak dceara "`aie

.ellekl elit` ,llk xkfpúáù ìùá ìéçúîåÐ

lya miiqne ,"dfd gepnd mei z` epl ozze"

mitqena ,edine .`l eze "zayd ycwn" zay

ziaxre zixgy la` .llkp `ed dkxa rvn`a

dil zil `pz i`de ,rvn`a elit` llkp epi` Ð

.ziaxre zixgy llekòáùì ÷å÷æù íå÷î ìëÐ

.ziaxre zixgy elit`eíåéä úùåã÷ly Ð

gepnd mei z`" :oebk .zay ly mr ycg y`x

:`ed cren m`e ,"dfd ycg y`x mei z`e dfd

:"dfd ipelt bg mei z`e dfd zayd mei z`"

ipd ik `lc `zkld opiraw dvia zkqnae :wqt)

`l` ,oitqena dicegl zay lya iniiqnc i`pz

ycwn" :dnizga ixekc`l ira meid zyecw s`

ycwn" :ycg y`xae ,"mipnfde l`xyie zayd

dceara rxe`nd oirn xne`e ,ekxck lltzn ziaxre zixgy xn`wc i`na la` ."miycg iy`xe l`xyie zayddkld oi` opiraw ziaxre zixgyc llek iabe .dizeek `zkld Ð

.(dviac ipy wxta .llek rayl wewfy mewn lk :ixn`c ,befd eze`käìò éåä éàî.dpyd y`xa ycg y`x ly xikfdl edn Ðàúãç àø÷àdpyn dycg zrlc d`ex ip`yk Ð

.onf `pin` dpylúéùàøá éîé úòáù åìà.dkezn xgap zayd Ðäìéî éîé äðåîù.dkezn xgap ipinyd Ðéîé äòáù åìàçñôäyxtn onwle ,mlekl wlg zzl jixv dz`y Ð

.wlg i`näëøáì."mipnfde l`xyi ycwn" `nei lk mikxanc Ðïðéòá ñåë íå÷î ìëîonf onf jzrc `wlq i`c ,`xazqn inp ikd inewe`l xcdn lirl Ð,`ki` in dray lk Ð

`pixg` `neile xgnl xne` ,`pci`d xn` `l i`c xn`wceqek edl zi` `nw `nei ,iypi`c `nzqe .eilr dkxad xnel ira oii qek `dc ,`zil inp i`d Ð`nei x`ya la` Ð

.edl zil `nlr ileklñåë äéì éòì÷éîã àéù÷ àì àä.diriiqz `l ongp axle ,i`w onf` mlerle Ðäðùä ùàøå úøöò çðéúmei `l` .dil xn`w qek` onfc xninl `ki` Ð

dil znwen onfa i` ,mixetkdjigxk lr Ð.'eke dil izye dilr jxan i` ?ciaril ikid qekd lrc ,`id ongp axl `zriiqúìãá éîlltzde ,miara miny exywzp zg` mrt Ð

.`plica ,oi` :dil xn`e ?zay jilr zlawyn dk`lnd on zlca in :axl dinxi ax dil xn`e ,mei ceran zay ly axà÷åðéì äéáúéìmerhiy i`dc .eilr jxaiy xg`l ,ezezyl Ð

xn`wc`ly "otbd ixt `xea"c oiid zkxa `dzy ,xzl`l epnn mc` dpdi `ly dkxa ly qekl `ed i`pbc meyn `nrhc .`pixg` izy ik oicd `edc ,jxan` xn`w `weec e`l Ð

`pixg` dil mrh ikne .jxevloileki od ixdy ,mdnr lke` ok m` `l` oigxe`l dqext mc` qexti `l :(a,hk dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxtc `xnba inp `ipzcke .inc xity Ð

eipa `l` mrh `l `edy it lr s`e .zevna okpgl ick ezia ipale eipal `ed qxet la` ,zeyrl."`ivend" zkxa dilr jxiay it lr s`e ,inc xity Ðá÷òé øá àçà áøãÐ`lÐ

.yxtzi`êøñéîì éúàã.licbiy xg` mixetkd meia zezyle ,df bdpnd xg`l wepizd Ðäìò éåä éàî.`l e` ,mixetkd meiae dpyd y`xa onf xnel jixv Ðäééæç ãë`cqg ax Ð

.`aii axläéúëåãá äéì àñôø àáéèøì äéåìã äéì øîàeil`e li`ed ,enewnl jixvy recia wqidl ie`x epi`y gl ur diabnd Ðmpg lr :xnelk .ediabd `l mpg lry ,jixv epi`
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úéìwxtac :yxit l`ppg epiaxe .yxtzi` `le i"yx yxit Ð awri xa `g` axk `zkld

iz` `nlic :ipyne ,l`xyic `wepil aizile :jixt `zeyk iab (`,hlw zay) "oilez"

.`iyew dze` dywd awri xa `g` axc ol miwe ,jxqinl

àîìãiz` `nlc opiyiig reaw `edy onf iab `wec :l`eny epiax xne` Ð jxqinl iz`

dlin zixa rxi` m` la` .jxqinl

`l` ied `lc ,mixetkd meia e` a`a dryza

iz` `nlc opiyiig `l Ð `nlra i`xw`

inlepzp zaha dxyra dtega did dyrne .jxq

dlin zixaa did dyrne] .zezyl wepizl qekd

cg`a a`a dxyr lgy xwi xa awri epiaxa

lltzdl deve ,oic zia a` did `ede ,zaya

odly aeh meiy iptn elk`e evgxe ,dlecb dgpn

'ek ikp` yy" :aizkck ,didopikxan `lc i`de ."

.[u"p`y 'qez .`wepic `xrv meyn Ð "epiigdy"
dvia]
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úBéäì ìçL LãBç Làø :àéðúäå ,ììBk éànL úéaì§¥©©¥§¨©§¨Ÿ¤¤¨¦§
ìlä úéae ,äðîL ìltúî :íéøîBà éànL úéa ,úaMa©©¨¥©©§¦¦§©¥§Ÿ¤¥¦¥
,àéä éàpz Bîöò ììBëå .àéL÷ !òáL ìltúî :íéøîBà§¦¦§©¥¤©©§¨§¥©§©¨¥¦
ìL Bleça Bà LãBç Làøa úBéäì ìçL úaL :àéðúc§©§¨©¨¤¨¦§§Ÿ¤§¤

Bkøãk ìltúî äçðîe úéøçL úéáøò ,ãòBî,òáL ¥©§¦©£¦¦§¨¦§©¥§©§¤©
:øîBà øæòéìà éaø .äãBáòa òøBànä ïéòî øîBàå§¥¥¥©§¨©£¨©¦¡¦¤¤¥
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éúà ïîæì ïîfîc¯íéìâø eø÷éà àìc ïåék :àîìéc Bà ,ïðéøîà¯.déãéa äåä àì ?ïðéøîà àì §¦§©¦§©¨¥¨§¦©¦§¨¥¨§¨¦§§¨¦¨¨§¦©¨£¨¦¥
à÷ àì úeLø :déì øîà .ïîæ àðéîà éîð àzãç àøwà àðà :øîà ,äãeäé áø éa éàúà ék¦£¨¥©§¨£©£¨©¨¨©§¨©¦¨¦¨§©£©¥§¨¨

éì àéòaéî à÷ ék ,éì àéòaéî¯ïéà eäééååøz éøîàc ìàeîLe áø :déì øîà ?éàî äáBç ¦¨£¨¦¦¨¦¨£¨¦¨©£©¥©§¥§¨§¦©§©§¥
ìLa àlà ïîæ øîBàì ÷ìç ïz" :éáéúéî .íéìâø Lì íâå äòáL:øîBà øæòéìà éaø ,"äðBîL ¥§©¤¨§¨§¨¦¥¦¦¤¥¤§¦§¨§©¦§¨©¦¡¦¤¤¥
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ïîæì¯àðãéàä Cøáî àì éàc ,àéL÷ àì àä ?àkéà éî äòáL ìk ïîæ¯íBéìe øçîì Cøáî ¦§©§©¨¦§¨¦¦¨¨¨©§¨§¦¨§¨¥¨¦¨¨§¨¥§¨¨§

BøîBà ïîæ :ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøì déì òéiñî àîéì ?ñBk ïðéòa íB÷î ìkî .àøçBà£¨¦¨¨¨¥©¥¨§©©¥§©©§¨©£©©©§¨§©§
àéL÷ àì àä .÷eMa eléôà¯íéøetkä íBé ,äðMä Làøå úøöò çðéúä .ñBk déì òì÷éàc £¦©¨¨©§¨§¦§©¥¨¥©£¤¤§Ÿ©¨¨©¦¦
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn .`iyewd z` dgec `xnbd,àøéæ éaø øîàmlerl ¨©©¦¥¨
mixne` oi`e ,dpyd y`xa yceg y`x ly xikfdl jixvy okzi
i`ny zia ekixvd `ly dne ,o`kle o`kl dler cg` oexkfy

c meyn `ed ,dnvr ipta yceg y`x ly dkxa xnelLàø éðàL©¦Ÿ
LãBçzaya e` dpyd y`xa yceg y`x zxkfd `id dpeyy ± ¤

,yceg y`xy .zaya miaeh mini x`y e` dpyd y`x zxkfdn
ì ììBkL CBzîúéáøòå úéøçLy`xa ,ziaxre zixgyay oeik - ¦¤¥§©£¦§©§¦

ipta dkxa dze` xne` epi` zay e` dpyd y`x lgy yceg
jk meyn ,dnvrïéôñeîa énð ììBky`x ly sqen zlitza mb ± ¥©¦§¨¦

meid zkxaa dllek `l` dnvr ipta dkxa dxne` epi` dpyd
zaya oke ,miycg iy`xe oexkfd meie l`xyi ycwn miiqne
iy`xe l`xyie zayd ycwn miiqne zayd zkxaa dllek
ipta dkxa dze` xne` lega yceg y`x lg m`y s`e .miycg
dze` xne` oi` dpyd y`xa e` zaya lgyk mewn lkn ,dnvr

.ziaxre zixgya enk dllek `l` dnvr ipta dkxa
s`y i`ny zia zrca yxity `xif iax ixac lr ddnz `xnbd
dkxaa yceg y`x z` mixikfn oi` zaya lgy yceg y`xa

:`xnbd dywn .dnvr iptaììBk éànL úéáì eäì úéà éîeike ± ¦¦§§¥©©¥
y`x z` `ed llek zaya lgy yceg y`xay i`ny zia mixaeq
ipta dkxa dxne` epi`e sqen zlitza zayd zkxaa yceg

,dnvràéðúäå,`ziixaaéànL úéa ,úaLa úBéäì ìçL Lãç Làø §¨©§¨ŸŸ¤¤¨¦§§©¨¥©©
ìltúî íéøîBàsqen zlitzaäðîLsiqene ,ekxck ray ,zekxa §¦¦§©¥§Ÿ¤

,dnvr ipta dkxa yceg y`xlòáL ìltúî íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¦§©¥¤©
zniiqn .zay zyecw mr yceg y`x lleke ,cala zekxa

:`xnbdàéL÷yxity `xif iax ixac mixzqp ef `ziixan ok` ± ©§¨
ly dkxa xne` epi` zaya lgy yceg y`xy i`ny zia zrca
dnn dgkedd zxfegy ,`vnp df itle .dnvr ipta yceg y`x
xyr milltzn dpyd y`xay lirl `ziixaa i`ny zia exn`y
m` ixdy ,llk dpyd y`xa yceg y`x mixikfn oi`y ,zekxa

.zekxa dxyr zg` xnel mdl did ,mixikfn eid
rl mi`pz zwelgn d`ian `xnbdyceg y`x zxkfd mewn oip

:`xnbd zxne` .zaya lgyk dgpne ziaxr zixgy zelitza
Bîöò ììBëåyceg y`x lgyk ziaxre zixgya llek oic xwir ± §¥©§

,zayd zkxa mr dlleke zirvn` dkxaa dxne`y ,zayaéàpz©¨¥
àéä,`ed mi`pz zwelgn ±àéðúc,`ziixaaúBéäì ìçL úaL ¦§©§¨©¨¤¨¦§

ìltúî äçðîe úéøçL úéáøò ,ãòBî ìL Bleça Bà LãBç Làøa§Ÿ¤§¤¥©§¦©£¦¦§¨¦§©¥
Bkøãk,zezay x`yaòáL,zekxaäãBáòa òøBànä ïéòî øîBàå §©§¤©§¥¥¥©§¨©£¨

zkxaa `aie dlria crend leg e` yceg y`x z` xikfn -
.lega elgy crend lege yceg y`xa enke ,'dvx' `idy dcear

,øîBà øæòéìà éaøcrend lege yceg y`x z` xikfnäàãBäa± ©¦¡¦¤¤¥§¨¨
,ef dkxaa mixete dkepga miqipd lr xne`y myk ,micen zkxaa

,øîà àì íàå,xfril` iaxl d`ceda e` `nw `pzl dceara §¦Ÿ¨©
BúBà ïéøéæçî.xikfdle lltzdle xefgl eze` mikixvn ±ïéôñeîáe ©£¦¦§¨¦

,sqen zlitzae ±ìéçúîzirvn` dkxa,úaL ìLaozze' xne`y ©§¦§¤©¨
'dfd gepnd mei z` eplñîeíéiwx dkxad mzege ±,úaL ìLa §©¥§¤©¨

,'zayd ycwn 'd dz` jexa' xne`yòöîàa íBiä úMeã÷ øîBàå§¥§©©¨¤§©
.crend leg z` e` yceg y`x z` xikfn dkxad rvn`ae ±ïaø©¨

ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ìàéìîb ïa ïBòîLmiwleg ¦§¤©§¦¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨
e,íéøîBàayì ÷e÷fL íB÷î ìëòáLelit`e ,meid zngn zekxa §¦¨¨¤¨§¤©

,ziaxre zixgyìéçúîzirvn` dkxaìLa íéiñîe úaL ìLa ©§¦§¤©¨§©¥§¤
òöîàa íBiä úMeã÷ øîBàå ,úaLz` e` yceg y`x z` xikfne ± ©¨§¥§©©¨¤§©

ziaxre zixgya llek oicy ixd .ef dkxa rvn`a crend leg
iax ly epa l`rnyi iaxe l`ilnb oa oerny oax zrcl `l` epi`
yceg y`x z` llek epi` mi`pz x`yl la` ,dwexa oa opgei
.d`ceda e` dceara `aie dlria dxikfn `l` zirvn` dkxaa
yceg y`x z` mixikfn m`d epziibeq oecip xwirl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxxan .dpyd y`xadìò äåä éàîdrxkdd `id dn ± ©£¨£¨
y`xa yceg y`x z` mixikfn m`d ,lirl dxkfedy dl`ya

:`xnbd daiyn .`l e` dpydBì äìBò ãçà ïBøkæ ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¦¨¤¨¤
ïàëìe ïàëìy`xl mb el dler 'oexkfd mei' dlitza xne`y dn ± §¨§¨

ipta yceg y`x z` xikfdl jixv epi`e ,yceg y`xl mbe dpyd
.envr.ïàëìe ïàëì Bì äìBò ãçà ïBøkæ äaø øîà ïëå§¥¨©©¨¦¨¤¨¤§¨§¨

y`x oipra `ped ax iptl ewtzqdy sqep oecip d`ian `xnbd
:dpydàðeä áø éa àðéåä ék ,äaø øîàåly ezaiyia iziidyk ± §¨©©¨¦£¦¨¥©¨
ed ax`pïì àéòaéà,`ped ax iptl ixiage ip` epwtzqd ±eäî ¦©§¨¨©

ïîæ øîBìonfl epribde epniiwe epiigdy' zkxa mikxan m`d ± ©§©
'dfd.íéøetkä íBéáe äðMä Làøan m`d ,md wtqd iccveïåék §Ÿ©¨¨§©¦¦¥¨

éúà ïîæì ïîfîcycg onfk md ixd ,dpyl dpyn mi`a mdy ± §¦§©¦§©¨¥
eïðéøîàonf'l epribde epniiwe epiigdy zkxa mda xnel yi ± ©§¦¨

.'dfdíéìâø eø÷éà àìc ïåék ,àîìéc Bàmeie dpyd y`xy ± ¦§¨¥¨§Ÿ¦§§¨¦
WlW' e`xwpy miaeh mini x`yk milbx miiexw mpi` mixetikd¨Ÿ

'milbx(ci bk zeny),ïðéøîà àìe .epiigdy zkxa mda xnel oi` ±àì §¨¦Ÿ©§¦¨Ÿ
déãéa äåä.df wtq epl heytl `ped ax icia did `l ± £¨¦¥

e :dax siqenäãeäé áø éa éàúà éëax ly ezaiyil izrbdyk ± ¦£¨¦¥©§¨
,ef dl`y eze` izl`ye dcediøîà,dcedi ax ilàøwà ,àðà ¨©£¨©¨¨

ïîæ àðéîà énð àzãçdpyn d`ad dycg zrlc d`ex ip`yk mb ± ©§¨©¦£¦¨§©
y`xa mby xazqn ok m`e ,epiigdy zkxa ip` xne` ,dpyl

.ef dkxa jxal yi mixetikd meie dpyddéì øîà,dcedi axl dax ¨©¥
éì àéòaéî à÷ àì úeLø`l epiigdy zkxa jxal epevx m` ± §Ÿ¨¦©§¨¦

myke ,i`yxy il heyty itl ,ok zeyrl i`yx m`d izwtzqd
i`yx jk ,dpyl dpyn `ad ycg ixt lr epiigdy jxal i`yxy

`l` ,el` micren lr jxaléì àéòaéî à÷ ékizwtzqdy dn ± ¦¨¦©§¨¦
,`ed eaéàî äáBçmini x`yk ef dkxa jxal daeg yi m`d ± ¨©

e .`l e` miaehéì øîà,dcedi axeäééååøz éøîàc ìàeîLe áø± ¨©¦©§¥§¨§¥©§©§
,mdipy exn`ïîæ øîBà ïéà,epiigdy zkxa -ìLa àlà,íéìâø L ¥¥§©¤¨§¨Ÿ§¨¦

.mixetikd meie dpyd y`xa `le
:l`enye ax ixac lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

weqta xn`p ,`ziixaa(a `i zldw)ì ÷ìç ïz'ì íâå äòáL,'äðBîL ¤¥¤§¦§¨§©¦§¨
,weqtd yexita mi`pz ewlgpeelà ,'äòáL' ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§¨¥

,úéLàøa éîé äòáLxgap minid zrayny xnel weqtd zpeeke ¦§¨§¥§¥¦
e .zay `edy cg` wlg,äìéî éîé äðBîL elà ,'äðBîL'zpenyny §¨¥§¨§¥¦¨

e .ea lenl ipinyd meid xgap minidelà 'äòáL' ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¦§¨¥
éîé äòáLd,çñtyxtz oldle] minidn cg` lkl wlg ozil yiy ¦§¨§¥¤©

e ,[dpeekd dnl `xnbdâçä éîé äðBîL elà ,'äðBîL'zekeqd bg ± §¨¥§¨§¥¤¨
.zxvr ipinyeøîBà àeäLëeweqta xn`py dne ±'íâå',dpenyl §¤¥§©

`aúBaøìini z`úøöò,zereay ±,íéøetkä íBéå äðMä Làøå §©£¤¤§Ÿ©¨¨§©¦¦
:`xnbd zxxan .wlg ozil jixv mdl mbyïîæì åàì éàîm`d ± ©©¦§©

oiprl ,wlg zzl jixvy ryedi iax zrcl weqtd zpeek oi`
bge zekeqd bge gqtd inia epiigdy zkxa jxal jixvy
ixack `ly df ixde ,mixetikd meie dpyd y`xa s`e ,zereayd
ylya `l` epiigdy zkxa mikxan oi`y exn`y l`enye ax

:`xnbd dgec .milbxàì`l` ,epiigdy zkxal dpeekd oi` ± Ÿ
äëøáìl`xyi ycwn' da mixne`y meid zyecw zkxal ± ¦§¨¨

.'mipnfde
dtiqen .epiigdy zkxal `ziixad zpeek oi`y dgiken `xnbd

:`xnbdàøazñî énð éëäzkxa oiprl `ziixad zpeeky yxtl ¨¦©¦¦§©§¨
meyn ,meidCzòc à÷ìñ éàc`id dpeekdy yxtlïîæìzkxal ± §¦©§¨©§¨¦§©

,dyw ,epiigdyàkéà éî äòáL ìk ïîæzkxa mikxan ike ± §©¨¦§¨¦¦¨
:`xnbd dgec .gqtd ini zrayn mei lka epiigdyàéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨

yxtl ozip ok`y meyn ,`iyew ef oi` ,ef `iyew meyn m` ±
,`id weqtd zpeeke ,epiigdy zkxa lr xaecnyàcCøáî àì é §¦Ÿ§¨¥

àøçBà íBéìe øçîì Cøáî àðcéàäoey`xd meia jxia `l m`y ± ¨¦§¨§¨¥§¨¨§¨¨
.gqtd inin xg` meia e` zxgnl jxal `ed leki

y :`xnbd dtiqeníB÷î ìkîzkxal dpeekd m`y ,zeywdl yi ¦¨¨
ixd ,epiigdyñBk ïðéòajxal ick oii qek jixv epiigdy zkxal ± §¦¨

,gqtd ini zray lka mdl ievn oii oi` mc` ipa aex `lde ,eilr
zeni x`ya epiigdy jxal elkei cvike ,oey`xd meia `l`

:`xnbd daiyn .gqtddéì òéiñî àîéìo`kn yiy xn`p m`d ± ¥¨§©©¥
di`xìixacïîæ ,ïîçð áø øîàc ,ïîçð áø,epiigdy zkxa ±BøîBà §©©§¨§¨©©©§¨§©§
eléôàcner `edyk,÷eMaozip jkle .qek dperh ef dkxa oi`e £¦©
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc oiaexir(ycew zay meil)

,úaLa úBéäì ìçL áàa äòLz áøò ïëådryz axr lkay s` §¥¤¤¦§¨§¨¤¨¦§§©¨
iptly zwqtnd dcerqa lek`l xeq` meid zevg xg`l a`a
la` ,oii zezyle xya lek`l xeq` oke miliyaz ipy ziprzd

,zaya zeidl lgykBðçìeL ìò äìòîe ,Bkøö ìk äúBLå ìëBà¥§¤¨¨§©£¤©§¨
ziprzd iptly dpexg`d dcerqaBúòLa äîìL úãeòñk eléôà± £¦¦§©§ŸŸ¦§¨

yke .jln zeidl el zcner ezry dzidykáàa äòLz úBéäì ìç̈¦§¦§¨§¨
úaL áøòa,zay axra miprzneBì ïéàéáîmcew mei ceran §¤¤©¨§¦¦

lk`n ,zayd zqipkkxeriyì ñðké àlL éãk ,ìëBàå äöéaúaL §¥¨§¥§¥¤Ÿ¦¨¥§©¨
.äpeòî àeäLk§¤§¤

e :ztqep `ziixa dax `ianàéðz,`ziixaaíòt ,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨©©
áøòa úBéäì ìçL áàa äòLúå ,àáé÷ò éaø éðôì ïéáLBé eðééä úçà©©¨¦§¦¦§¥©¦£¦¨§¦§¨§¨¤¨¦§§¤¤

Bì eàéáäå ,äéä úaLzayd zqipk mcew `aiwr iaxläöéa ©¨¨¨§¥¦¥¨
úìbìeâî,dkxe zvw dielv ±dòîâed`zye -àìå ,çìî àìadyr §§¤¤§¨¨§Ÿ¤©§Ÿ
iptn okàlà ,dì áàz äéäLickäëìä íéãéîìúì úBàøäìoi`y ¤¨¨¨¥¨¤¨§©§§©§¦¦£¨¨

zay axra ziprz minilyn.éñBé éaøåe wlegäpòúî øîBà §©¦¥¥¦§©¤
.íéìLîe©§¦

:`ziixad dtiqenéñBé éaø ïäì øîàmixaeqd minkge dcedi iaxl ¨©¨¤©¦¥
m`d .zay axra ziprzd milydl oi`yéì íéãBî ízà éà¦©¤¦¦

÷éñônL úaLa ãçàa úBéäì ìçL áàa äòLúazaya lek`l §¦§¨§¨¤¨¦§§¤¨§©¨¤©§¦
Bì eøîà .íBé ãBòaî,iqei iaxl minkge dcedi iaxìáà,zn` ± ¦§¨§£¨

.mei ceran wiqtny dfa ep` micen ok`íäì øîàm` ,iqei iax ¨©¨¤
lek`ln wqety zayd xg`y a`a dryza il micen mz` ok`

,mei ceranäpnî úàöì él äî äpeòî àeäLk da ñðkéì él äî©¦¦¨¥¨§¤§¤©¦¨¥¦¤¨
äpeòî àeäLk`vnpy zay axra ziprz oia yi welig dfi` ± §¤§¤

da ligzny zayd xg`l ziprzl ,ziprza `edyk zayl qpkp
myke .ziprza `edyk zayd on `veiy `vnpe mei ceran
ecez jk ,ziprza `edyk zaydn z`vl xzeny il mz` miceny

.ziprza zayl qpkil xzen `diy mb ilBì eøîàiaxl minkg ¨§
s`y itl ,mdipia wlgl yi ,iqeizøîà íàxzeny zxn` ±úàöì ¦¨§©§¨¥

äpnîiptn `ed xacd mrh ,ziprza `edykìk äúLå ìëà éøäL ¦¤¨¤£¥¨©§¨¨¨
,Blek íBiädf iptn ike .llk dpern epi`y `vnpeøîàzxzeny ©Ÿ©

mbL ,äpeòî àeäLk da ñðkéìixdå ìëà àl`lBlek íBiä ìk äúL ¦¨¥¨§¤§¤¤Ÿ¨©§¨¨¨©
`edyk zayl qpkdl el oi`y ep` mixaeq jkle ,iyiy mei ly

.dpern `edy iptn ziprza
:xne`e dax miiqnàleò øîàåiaxe dcedi iax ly mzwelgn lr §¨©¨

,iqeiéñBé éaøk äëìädfn heytl yi ok m`e ,milyne dprzny £¨¨§©¦¥
milydl lekiy ,zay axra ziprza ayeid cinlz iabl mb

.dlild cr eziprz
:iqei iaxk dkld wqty `ler lr dywn `xnbdéaøk ïðéãáò éîe¦©§¦¨§©¦

éñBéaxra ziprzd milydl iqei iaxk dyrn ep` miyer ike ± ¥
.zayéäðéîøeziprz zkqna epipyy ,jk lr zeywdl yi ixde ± §¦§¦

(:eh),úéðòz ïéøæBb ïéàzxg` dxv e` minybd lrøeaévä ìò ¥§¦©£¦©©¦
legz zeiprzdn zg`y mirceiykíéLãç éLàøae`äkeðça §¨¥¢¨¦©£¨

,íéøeôáe.mda zeprzdl xeq`e zecren mdy iptneìéçúä íàå §¦§¦¦§¦
cr zxg` dxv e` minybd lr zeprzdl exfby ,zeprzdl
e` yceg y`x ribde ,zeprzdl eligzde ,minyd on mepriy

,eprp `l oiicre mixet e` dkepgïé÷éñôî ïéàmiprzn `l` mzxfb ¥©§¦¦
,el` minia s`.ìàéìîb ïaø éøác:dpynd dtiqen,øéàî éaø øîà ¦§¥©¨©§¦¥¨©©¦¥¦

ìàéìîb ïaø øîàL ét ìò óàyïé÷éñôî ïéàyceg y`xa miprzne ©©¦¤¨©©¨©§¦¥¥©§¦¦
,okl mcew xak eligzdyk mixete dkepgïéîéìLî ïéàL ,äéä äãBî¤¨¨¤¥©§¦¦

ceran milke` `l` dlild cr zeprzdl el` minia ziprzd z`
:xi`n iax miiqn .meiúaL áøòa úBéäì ìçL áàa äòLúa ïëå§¥§¦§¨§¨¤¨¦§§¤¤©¨

x`ean `vnp .ziprzd z` minilyn oi`y l`ilnb oax xaeq
.zay axra ziprz minilyn oi`y l`ilnb oax zrcy ef dpyna

:`xnbd dtiqenàéðúå,`ziixaaïá ïåòîù ïáø) ìL Búøéèt øçàì §©§¨§©©§¦¨¤
òLBäé éaø ñðëð [ìàéìîb ïaø] (ìàéìîâ`ae ,yxcnd zialøôäì ©¨©§¦¥¦§©©¦§ª©§¨¥

lhaleåéøác úàziprzd z` minilyny xnele ,l`ilnb oax ly ¤§¨¨
e .zay axraàðà éæç ,øîàå åéìâø ìò éøeð ïa ïðçBé éaø ãîòd`ex ± ¨©©¦¨¨¤¦©©§¨§¨©¨¥£¨

,`ed oicay ip`ìéæà àôeb àLéø øúácixg` jlie xxbi sebdy ± §¨©¥¨¨¨¦

y oeike ,mipey`xd ixac xg` zkll yie ,y`xdïaø ìL åéîé ìk̈¨¨¤©¨
,BúBîk äëìä eðòá÷ ìàéìîbikeìháì Lwáî äzà åéLëòz` ©§¦¥¨©§£¨¨§©§¨©¨§©¥§©¥

òîBL ïéà ,òLBäé ,åéøácEì ïéitl ,eixac z` lhaläòa÷ð øákL §¨¨§ª©¥§¦§¤§¨¦§§¨
.ìàéìîb ïaøk äëìä:`ziixad zniiqníãà äéä àìåziaa £¨¨§©¨©§¦¥§Ÿ¨¨¨¨

yxcnd.íeìk øáca øòøòLoaxk dkld drawpy yxetn ok m`e ¤¦§¥©¨¨§
iqei iaxk dkldy `ler xn` cvike ,minilyn oi`y l`ilnb

.minilyny
:`xnbd zvxznãeáò ìàéìîb ïaø ìL BøBãazeyrl ebdp -ïaøk §¤©¨©§¦¥¨§©¨

,ìàéìîbeli`eéñBé éaø ìL BøBãa,l`ilnb oax xg`l didyãeáò ©§¦¥§¤©¦¥¨
zeyrl ebdp ±éñBé éaøk.ziprzd milydl xzeny §©¦¥

:ezenk ebdp `l l`ilnb oax ly execa s`y dywn `xnbdBøBãáe§
ìàéìîb ïaøk ãeáò ìàéìîb ïaø ìLl`ilnb oax ly execa ike ± ¤©¨©§¦¥¨§©¨©§¦¥

.zay axra ziprzd milydl `ly ezenk ebdpàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨
ïéîéða ïa áàðñ éðaî (éúééä) éðà ,÷Bãö [éaøa] (ïá) øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§©¦¨£¦¨¦¦¦§¥§¨¨¤¦§¨¦
lxeba elr ef dgtyne ,oinipa hayn `edy a`pq ly ezgtynn ±

e ,a`a ixiyr meia ycwnd zial mivr `iadl `xfr iniaíòt©©
äeðéçãe ,úaLa úBéäì áàa äòLz ìç úçàemevd z` ±øçàì ©©¨¦§¨§¨¦§§©¨§¦§©©

úaMä,a`a ixiyr `edy oey`x meil ±Ba eðépòúäåixiyr meia ©©¨§¦§©¥
,l`xyi lk x`yk a`aeäeðîìLä àìåziprzd epnlyd `l ± §Ÿ¦§©§

,mei ceran dze` epwqtd `l`,äéä eðlL áBè íBiL éðtîixdy ¦§¥¤¤¨¨¨
oiprl aeh mei ea mibdep eid mivrd oaxw z`adl reawd meia
ly eixacn `xnbd zwiicn .dk`lnae ziprza ctqda xeq`y

:wecv iaxa xfrl` iaxáBè íBéc àîòè`ly xn`y mrhd ± ©§¨§
,mdly aeh mei `ed df meiy iptn `ed ziprzd z` enilyd

,rnyneàäa lg did ziprzd mei m`áBè íBé áøòenk mdly ¨¤¤
eid ,mdly aeh mei axr `edy lega lgy a`a dryz lka

ïéîéìLîaeh meil qpkdl xeqi` oi`y ,ok m` gkene ,ziprzd z` ©§¦¦
l`ilnb oax ly execa wecv iaxa xfrl` iaxe ,dpern `edyk
mibdep eid `l l`ilnb oax ly execa s`y dfn gkene ,did
mei axra e` zay axra lgd a`a dryza milydl `ly ezenk

.iqei iaxk milydl mibdep eid `l` ,aeh
:`xnbd zvxzníäéøác ìL áBè íBé éðàL ,àðéáø øîàdpey ± ¨©¨¦¨©¦¤¦§¥¤

on mdy aeh meie zayn minkg ixacn `l` epi`y aeh mei `ed
,minkg ixacn `l` epi`y aeh meiay ,dxezdBa ïépòúnL CBzî¦¤¦§©¦

úBòLea miprzny df meia dlgd ziprz oiprl `ed lwe xg`n ± ¨
jkl ,meid xwira `edy s` ,zery zvwúBiáøò Ba ïéîéìLîyi ± ©§¦¦©§¦

xzeny df aeh mei axra dlgd ziprz oiprl s` ea lwdl
dn ,dpern `edyk aeh meil qpkp `edy s` ziprzd milydl

ok oi`yúBòL da ïépòúî ïéàå ìéàBä ,úaLziprz dlgyk ± ©¨¦§¥¦§©¦¨¨
s` jkl ,llk da miprzn oi` zayaúBiáøò da ïéîéìLî ïéà± ¥©§¦¦¨©§¦

iptn ,ziprzd minilyn oi` zay axra dlgd ziprza
.zayd zvwna dprzny `vnp zay axra milyne dprzndy

:`xnbd d`ian .df oipra mitqep mi`xen` ixac d`ian `xnbd
óñBé áø øîà,eicinlzlàzòîL àä éì òéîL àìz` izrny `l ± ¨©©¥Ÿ§¦©¦¨§©§¨

sqei ax .milyne dprzny iqei iaxk dkld rawy `ler ixac
.exikfn did ecinlz iia`e ,ecenlz gkye dlgéiaà déì øîàaxl ¨©¥©©¥

,sqeiïìäéð zøîà zà,iqei iaxk dkldy epl zxn` dz` ±àäàå ©§¨§©§¦£¨§©¨
ïìäéð zøîàzkqna epipyy ,z`f epl zxn` ef dpyn epcnlyke ± ¨§©§¦£¨

ziprz(:eh)'åëå íéLãç éLàøa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà'dkepga ¥§¦©£¦©©¦§¨¥¢¨¦
iax xn` ,l`ilnb oax ixac ,oiwiqtn oi` eligzd m`e ,mixetae
oi`y did dcen oiwiqtn oi` l`ilnb oax xn`y it lr s` xi`n
oi`y 'zay axra zeidl lgy a`a dryz oke .oinilyn

.dlild cr zeprzdl minilyndìò zøîàå,jk lr zxn`e -øîà §¨§©§£¨¨©
,ìàéìîb ïaø íeMî øîàL øéàî éaø éøác Bæ ,áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨©§¦¥

.íéìLîe äpòúî ,íéøîBà íéîëç ìáàz` `xnbd zyxtn £¨£¨¦§¦¦§©¤©§¦
:dgkeddåàì éàî,minkg ixac exn`p `l m`d -eälekàlr ± ©©©§

oia ,milyn epi`y l`ilnb oax mya xi`n iax xikfdy dn lk
ax xn` mlek lre ,zay axr oiae mixete dkepg yceg y`x
z` ax `iady jkne ,milyne dprzny mixaeqe miwleg minkgy
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המשך בעמוד לב

ezny in` cenr `n sc ± iyily wxtoiaexir
úáùá úåéäì ìçù áàá äòùú áøò ïëålk`i `l lega zeidl lg m`y it lr s` Ð

oii dzyi `le xya lk`i `le oiliyaz ipy.ekxev lk lke` zay `edy eiykr Ðåúòùá
.ded heicde jlnc ,ezeklna el zcner ezry dzidy Ðúìâìåâî.dkx dielv Ð

äëìä úåàøäì.zay axr ziprz oinilyn oi`y Ð÷éñôî àåäù.dcerq Ðíåé ãåòáî
ziprz lawne ,mei ceran lek`l jixvy Ð

.zay `edy it lr s`e ,lek`l xnbyn eilr

ìáà.zn`a Ðäðåòî àåäùë ñðëéì éì äîåÐ

.eziprz zay axra milydy oebkéì äîå
äðòúî àåäùë äðîî úàöìligzny Ð

.mei ceran eziprzåìéçúä íàåeligzdy Ð

ini oda eqpkpe ,mei miyly e` mixyr zeprzdl

.ycg y`x e` dkepgïéîéìùî ïéàùziprz Ð

.meid lk zeprzdl ,ycg y`xe dkepgaïëå
íù ìòá ìçù áàá äòùúá.oinilyn oi` inp Ð

åéøáã úà ìèáì.oinilyn xnele Ðàðà éæç
ìéæà àôåâ àùéø øúáãzcae oica ip` d`ex Ð

.mipey`xd ixac xg` jldl ep` oikixvyàìå
'åë íãà äéä.oinilyn oi` :`nl` Ðìù åøåãá

éñåé éáøoaxcl edeway ikd xza dedc Ð

.xzenc iqei iaxk dkld erawe l`ilnbéðáî
ïéîéðá ïá áàðñ,oinipa hayn `id dgtyn Ð

inia a`a dxyra mivr oaxwl lxeb odl ltpy

wxta opzck ,mlerl mdl did aeh meie ,`xfr

.ziprzc `xzaúáùä øçàìdxyr `edy Ð

.eply aeh mei iede a`aáåè íåéã àîòè`d Ð

it lr s` ,oinilyn eid a`a dryz x`yalky

iaxe .mdly aeh mei axr ied a`a dryz

,ded l`ilnb oax ly execa wecv xa xfrl`

iaxa xfrl` iax xn` :(a,ak) dviaa `ipzck

oax zial `a` xg` izqpkp daxd minrt :wecv

.l`ilnbïðáøã áåè íåé éðàùoaxw i`d oebk Ð

`ed lwe li`ed ,mivr.zeryl ea oiprzny Ð

ea oinilyn jkitl .ea epiprzde :ipzwck

mei eze` axr milydl xzen :xnelk ,zeiaxr

elit` `dc .dpern `edyk ekezl qpkile ,aeh

la` .meid zvw ea zeprzdl xzen exwira

ziprz meyl zvw ea zeprzdl xeq`y zayÐ

lr milyndy ,zeiaxr ea milydl inp xeq`

.zay zvwna dprzn myàä éì òéîù àì
àúòîù.iqei iaxk dkld lirl `ler rawc Ð

ïìäéð úøîà úàgkye dlg sqei iax Ð

.exikfn ecinlz iia` dide ,ecenlzéáø éøáã åæ
øéàîdcen l`ilnb oax meyn lirl xn`c Ð

lgy a`a dryz oke .oinilyn oi`y did

dprzn mixne` minkg la` zay axr zeidl

.milyneåàì éàîoia ,iniiw edlek` minkg Ð

ax `xnb`cne .zay axr` oia mixete dkepg`

minkg oeyla iqei iaxldkld dpin rny Ð

.iqei iaxk
éàã
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äöéá]okeqn dpy dze` `aiwr iax ik epicia dlaw ,l`ppg epiax yexita Ð zlblebn

iaxe ,meid zixg`a zlblbebn dvia rnbl mi`texd `aiwr iaxl e`iade ,did

i`dc fenze .jk dyr dn lr xwird rci `le d`xy dn lr jnq jkitl ,wcwc `l dcedi

.zaya dpyd y`x `ae a` exqge ,zay axra a`a dryz lg jkitl ,deiln diiln `zy

.[u"p`y zetqez

éà`de :xn`z m`e Ð a`a dryza micen mz`

migqt) "ebdpy mewn" wxta l`eny xn`

yie !xzen ely zeynyd oia Ð a`a dryz :(a,cp

i`y itl ,mei ceran ligzn mewn lknc :xnel

iqei iaxc :cere .dlild zligz oiekl xyt`

leki mc` oi`e oir sxdk zeynyd oia dil `xiaq

`kidc :xn`w ikdc yxtl oi`e .eilr cenrl

Ð zaya ziprz zlaw enk iedc ezcerq wiqtdc

:cere .dilr zaya ziprz liaw ivn `l `dc

`ziixe`c ely ztqezc k"dei elit`c opixn`c

opixn`ck .wiqtd xaky it lr s` ,lek`l ixy

oiaivpl lf` `xiza oa dcedi iax :izax dki`a

.dil ipenfl `zyipk yix lf` `ax ,`nev `axra

i`gby` :dil xn` .iwqte ilk` xak :dil xn`

gby` `lc `ed `ax `xab `nil `lc ,ilr

lebir lkn lk`c :mzd wiqne .dinr lif` .dielir

cg ziag lkne cg` zt lk`n lkne `zizt cg

.qek

äãåîopaxc rnyn Ð oinilyn oi`y did

.oiwiqtn elit`c ixaq dilr ibiltc

oax meyn xn`y xi`n iax ixac ef :opixn` onwle

.milyne dprzn :mixne` minkg la` ,l`ilnb

edpd `nye .oinilyn Ð opaxlc daxc` `nl`

.oinilync ixaq xi`n iaxc` ibiltc minkg

,l`ilnb oax` ibiltc Ð opaxl dcen xn`w `kde

.oiwiqtnc edl `xiaq edpde

éðáîÐ oinipa oa a`pq`le ,opiqxb "d`pq"

lre ,`xfra aizk ikdc ,"a`pq" opiqxb

dkxrn ivr iabc ."oinipa oa" `xwp ehay my

edpd lke ,(`,ek) ziprzc iriax wxta dil aiyg

dcedi oa cec ipa dcedi oa gx` ipa mzd aiygc

oa xfrl` iaxc ab lr s`e .ohay my lr mlek Ð

ileqt lk" wxta gkenck ,did odk wecv

xa xfrl` iax iab (`,el zexeka) "oiycwend

dzid en` `ny Ð 'eke `xkea dil ded wecv

.mzriiqa mdnr dide did mpzg e` ,oinipan

éðàùea oiprzny jezn mdixacn miaeh mini

`de .zeiaxr ea oinilyn Ð zery

:(`,hi) dpyd y`xc `nw wxt seqa opixn`c

oia oixeq` ziprz zlibna miaezkd minic

ziprz zkqna inp opze ,mdixg`l oia mdiptl

ziprz zlibna miaezkd lk :(a,fh) ipy wxta

.xzen eixg`le ,xeq` eiptl Ð oeda ctqnl `lc

Ð oeda ctqnl `lc edpda aizk a`a dxyre

ea zeprzdl xeq` inp mdixacc aeh meic rnyn

ziprz la` ,zeyxc ziprz ilin ipd !zeiaxr

:xn`z m`e .oiprzn Ð a`a dryz oebk ,daeg

,daeg ziprza ixii`c iqei iaxn lirl hiyt ikide

ixii`c rnync ,ziprza iazic ax ia ipa lr

ixiinc zezl`ya rnyn oke ?zeyxd ziprza

zeyxd ziprza elit`c inp bdpne .zeiprz lka

ziprz zkqna opixn` inp inlyexiae .oinilyn

lra envr lr xfebd cigi elit` :`ped ax mya
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éaø øîà ,àéðúäå ?ìàéìîb ïaøk ãeáò ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥©§©¨©§¦¥§¨©§¨¨©©¦
,ïéîéða ïa áàðñ éðaî éúééä éðà :÷Bãö ïa øæòìà¤§¨¨¤¨£¦¨¦¦¦§¥§¨¨¤¦§¨¦
eäeðéçãe ,úaMa úBéäì áàa äòLz ìç úçà íòt©©©©¨¦§¨§¨¦§©©¨§¦
íBéL éðtî ,eäeðîìLä àìå Ba eðépòúäå úaMä øçàì§©©©©¨§¦§©¥§Ÿ¦§©§¦§¥¤
áBè íBé áøò àä ,áBè íBéc àîòè .äéä eðlL áBè¤¨¨¨©§¨§¨¤¤
,íäéøác ìL áBè íBé éðàL :àðéáø øîà !ïéîéìLî©§¦¦¨©¨¦¨¨¥¤¦§¥¤

úBòL Ba ïépòúnL CBzî¯úBòL da ïépòúî ïéàå ìéàBä ,úaL .úBiáøò Ba ïéîéìLî¯ ¦¤¦§©¦¨©§¦¦©§¦©¨¦§¥¦§©¦¨¨
.úBiáøò da ïéîéìLî ïéà:ééaà déì øîà .àúòîL àä éì òéîL àì :óñBé áø øîà ¥©§¦¦¨©§¦£©©¥¨§¦©¦¨§©£¨£©¥©©¥

.'åëå íéLãç éLàøa øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà :ïìäéð zøîà àäàå ,ïìäéð zøîà zà©§¨§©§¦£©§©¨¨§©§¦£©¥§¦©£¦©©¦§¨¥¢¨¦
ìáà ,ìàéìîb ïaø íeMî øîàL øéàî éaø éøác Bæ :áø øîà ,äãeäé áø øîà ,dìò ïðéøîàå§¨§¦©£¨¨©©§¨¨©©¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨©§¦¥£¨
,àøazñî éîð éëä .íéøeôe äkeðçà ,àì ?eälekà åàì éàî .íéìLîe äpòúî :íéøîBà íéîëç£¨¦§¦¦§©¤©§¦©¨©§¨©£¨¦¨¦©¦¦§©§¨
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eznyרכד ina cenr `n sc ± iyily wxtoiaexir
åäìåëà êúòã à÷ìñ éàã.dcedi ax dxn` Ðäãåäé áøî äáø äéðéî éòá àäÐ

.dicia ded `le ,dcedi axc dinwl `z` :lirl opixn`ckíéìùîå äðòúîaxra Ð

.zayàðåä áøî äáø éòá àä.dil hyt `le ,lirl Ðäòîùã øúáì`ped ax Ð

`ra dirnyilc dinwne `xhef xnl dixnb` xcd "mixne` minkg la`" i`dl axn

.dil hyt `le dipin daxéîð àëäaxc Ð

.iywiz `l dcediäòîùã éî÷î àä.axn Ð

ì àääòîùã øúádcedi axe `ped ax Ð

.eed axc icinlz

ïéáøòî ìëá êìò ïøãä

äðùîíéøëð åäåàéöåäù éî.megzl ueg Ð

äòø çåø åà,cy ea qpkpy Ð

jk xg`e .megzl ueg `vie ,ezrc dtxhpe

.megzl ueg `ed ixde ,dtzypåäåøéæçäÐ

.megzd jezlàöé àì åìéàëxird lk ixde Ð

mitl` dl dvege ,dligzak zen` rax`k el

.gex lkl dn`úøçà øéòì åäåëéìåäixde Ð

.zevign ztwen `idøäñá åà øéãá åäåðúðù åà
.lecb otiwide ,oitwen ody Ðäìåë úà êìäî

rax`k `id ixd ,zevign ztwene li`edc Ð

.zen`ïéñøãðìôî.mewn my ÐäâéìôäåÐ

irvn`l zqpkpe mid ztyn zwgxzn `idyk

dil ixwoixewy ,`ed frl oeyle .dbltd

.opiqxb b"lit mid zilelyläìåë úà åëìäÐ

dpitqdy it lr s`c ,dpitqd lka oikldn eid

megzl ueg e`vie zaya zkledink eed Ð

,xdqa e` xica ozipe megzl ueg `viy

.dl zevign dpitqdyøéîçäì åöøù`xnba Ð

.yxtnìîðìzepitqd myy .frla e"hxet Ð

.eztyl mid on ze`veiãøéì åðà äîon Ð

megzl uegn ep`a :xnelk ,xird jezl dpitqd

.dkiygynàøîâúåùøäåel yiy in Ð

.oiyepäáäàî åäðéìá÷ì.dilr ixtknc Ð

íéøôñî ïäùë,daxd zeig oda yi elit` Ð

mixacny.me`zt oizn ok it lr s` Ðï÷åøãä
.`"byen ,dtd ileg Ðàúãååæ.oikixkz onfl Ð

úòãì øæçzrcl xfge mixkp ede`ivedy in Ð

megzd jezlopzc edexifgdk ied `l Ð

.`vi `l eli`k oizipznaàîéúã åäîÐ

`tiqc edexifgde ,ipzw oiccvl oizipznÐ

ede`ived` e`le ,`id diytp it`a `zlin

,mixkp ede`ivedy in :xn`w ikde .i`w mixkp

zrcl xfgy oia uega cner `edyk oiaoi` Ð

megzl ueg didy ine .zen` rax` `l` el

dpey`x ez`ivi dzidy oia ,mixkp edexifgde

qpe`a `l` zrcl `ly oia zrcleli`k ied Ð

.`vi `lïì òîùî à÷`tiqc ongp ax Ð

.xcdn `yix` oizipzncåéá÷ðì êøöåädf Ð

.eizen` rax`n z`vl edn ,mixkp ede`ivedy

äøåúáù äùòú àì úà"xeqz `l"c e`l Ð

.opaxc inp oinegze ,(fi mixac)àåä ç÷éô éàÐ

wtinl zeyx opax dil eadie eiawpl jxvpc i`d

.eizen` rax`l uegìòã ïåéëå àîåçúì ìééò
ìò,lr zeyxa `dc ,`vi `l eli`k xzene Ð

`le.edexifgdn rxbíåçúì õåç åàöéù úåøéô
åøæçåxird lke ,onewn eciqtd `l ,aeh meia Ð

mitl` gex lkl odl yie .zen` rax`k odl

zay i`e ,`ed aeh mei m` dn`oixzen Ð

.exfgy mewna dlik`låéä íéñåðà.o`ivend ici lr Ðïéøåñàcifn la` ,oibbey exfg ok m` `l` ,exfg elit` olke`l `le ,odizen` drax`n oze` fefl Ði`pz :opiqxb ikd :`l Ð

bbeya megzl ueg e`viy zexit :`ipzc ,`id."exfge" `kd opiqxb `le .elk`i Ðåìëàé ââåùá.mikenq zxg` xir ipa eidy e` ,cv eze`l axiry mc` yi m` ,my ody mewna Ð
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àúëìäåit Ð milyne dprzni` `ed `irac .milydl ixyc ,milydl dvxi m` :yex

.`l i` milydl ixy

,edin ,milydl lekic `l` bilt `l iqei iax elit`c :dicici epiax axd mya il xn` ixene]

.milydl xeq` xn` dcedi iaxe .ecia zeyxd Ð milydl dvex epi` i` dcen iqei iax mb

il dcen dz` i` :iqei iax xn`wcn .il d`xp oi`e

`edy zaya cg`a zeidl lgy a`a dryza

,xn`w aiigc jgxk lr mzde .ici lran ligzn

l"yx [xn`w milydl aiigc my lr ikdc `inec

.u"p`y zetqez mya

ïéáøòî ìëá êìò ïøãä

éîs`e .epew zrc lre ezrc lr Ð ede`ivedy

`ilnt oiyigkny ,mityk inp `ki`c ab lr

xvie .drx gex llka iedc d`xp Ð dlrn ly

"oiglbn el`e" wxta rnync ab lr s` rxd

epi`e eilr xabzn exviy minrtc (`,fi ohw cren)

`ly xdfil leki mc` mewn lkn Ð etekl leki

.jk icil `aiúåùøäÐ l`ppg epiax yxit Ð

ipy wxt) zea` zkqna xn`ck ,mieb zekln ler

.dyep :yxit i"yxe .zeyxa oixidf eed :(b dpyn

ïéããöìuxzl dvx `l zrcl xfg` Ð ipzw

seq seqc Ð ipzw oiccvl jk

.ipzw oiccvl mlerl xnel jixv edexifgd`

ongp ax ixac eniiwziy yxtl dil `gipc (cere)

.mipey`xdàìab lr s` Ð onewn z` eciqtd

ipd Ð el glzypy inl xeq` megzl uegn `adc

`kd la` ,megzl ueg dizi`c mzd ilin

.`wt`c i`dl elit` ixy Ð onewna md `zydc

mzdc Ð lk`i `l cifna zaya lyanl inc `le

.`ziixe`c xeqi` ied

ãéæîá`l mc` meyl :rnyn Ð elk`i `l

l`xyi liaya `adc ab lr s`e ,elk`i

ici lr xeqi` dyrpy oeik ,xg` l`xyil xzen df

.exingd Ð l`xyi
llkn

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

eälekà Cúòc à÷ìñ éàc¯áøî äaø dépéî éòa àä §¦¨§¨©£¨©§¨¨¥¦¥©¨¥©
éîòèìe !déì èLt àìå äãeäéàøèeæ øî Løãc àä ,C §¨§¨§©¥§©§¦¨§¨©¨§¨

a àä .íéìLîe äpòúî ,äëìä :àðeä áøc déîMîàò ¦§¥§©¨£¨¨¦§©¤©§¦¨§¨
àä :àlà !déì èLt àìå àðeä áøî äaø dépéî¯ ¦¥©¨¥©¨§¨§©¥¤¨¨

àäå ,dòîLc énwî¯àä ,éîð àëä .dòîLc øúáì¯ ¦©¥¦§©¨§¨§¨©¦§©¨¨¨©¦¨
àä ,dòîLc énwî¯àøèeæ øî Løc .dòîLc øúáì ¦©¥¦§©¨¨§¨©¦§©¨¨©¨§¨

.ïéîéìLîe ïépòúî ,äëìä :àðeä áøc déîMî¦§¥§©¨£¨¨¦§©¦©§¦¦

ìëá êìò ïøãäïéáøòî

äðùîäòø çeø Bà íéøëð eäeàéöBäL éî¯Bì ïéà ¦¤¦¨§¦©¨¨¥
eäeøéæçä .úBnà òaøà àlà¯.àöé àì eléàk ¤¨©§©©¤¡¦§¦Ÿ¨¨

ïaø ,øäqa Bà øéca eäeðúð ,úøçà øéòì eäeëéìBä¦§¦©¤¤§¨©¦©©©©¨
úà Cläî :íéøîBà äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦§©¥¤
àlà Bì ïéà :íéøîBà àáé÷ò éaøå òLBäé éaø .dlek¨©¦§ª©§©¦£¦¨§¦¥¤¨
äâéìôäå ïéñøcðìtî eàaL äNòî .úBnà òaøà©§©©©£¤¤¨¦§©§©§¦§¦§¦¨
eëlä äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø ,íia íúðéôñ§¦¨¨©¨©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§
òaøàî eææ àì àáé÷ò éaøå òLBäé éaø ,dlek úà¤¨©¦§ª©§©¦£¦¨Ÿ¨¥©§©
eñðëð àì úçà íòt .ïîöò ìò øéîçäì eöøL ,úBnà©¤¨§©§¦©©§¨©©©©Ÿ¦§§
eðà äî :ìàéìîb ïaøì Bì eøîà ,äëéLçL ãò ìîpì©¨¥©¤£¥¨¨§§©¨©§¦¥¨¨
ìkzñî éúééä øákL ,ízà íéøzeî :íäì øîà ?ãøéì¥¥¨©¨¤¨¦©¤¤§¨¨¦¦¦§©¥

àlL ãò íeçzä CBúa eðééäå.äëéLçàøîâeðz §¨¦§©§©¤Ÿ£¥¨¨
ìòå Bzòc ìò íãàä úà ïéøéáòî íéøác äLBìL :ïðaø©¨©§¨§¨¦©£¦¦¤¨¨¨©©§§©
.úeiðò é÷ec÷ãå ,äòø çeøå íéøëð :ïä elà ,BðB÷ úòc©©¥¥¨§¦§©¨¨§¦§¥£¦
ïéà äLBìL .eäééìò éîçø éòaéîì ?dpéî à÷ôð éàîì§©¨§¨¦¨§¦¨¥©£¥£©§§¨¥
Bì LiL éî óà :íéøîBà Léå .úeLøäå ïééòî éìBçå úeiðò é÷ec÷c :ïä elà ,ípäéb éðt ïéàBø¦§¥¥¦¨¥¥¦§¥£¦§¥¥©¦§¨¨§¥§¦©¦¤¥

Cãéàå .äòø äMà¯Cãéàå .dLøâì äåöî äòø äMà¯úéà :éîð éà .äaeøî dúaeúëã ïéðîéæ ¦¨¨¨§¦¨¦¨¨¨¦§¨§¨§¨§¦¨¦§¦¦§¨¨§¨¦©¦¦
ìL .äáäàî éìBa÷ì ?dpéî à÷ôð éàîì .dì Løâî éöî àìå ,dpéî íéða déìïäLk ïéúî äL ¥¨¦¦¨§¨¨¦§¨¥¨§©¨§¨¦¨§©¥¥©£¨§¨¥¦§¤¥

øîà .àúcååæ eäa éLBîLîì ?dpéî à÷ôð éàîì .ï÷Bøãäå ,äiçå ,ïééòî éìBç :ïä elàå ,ïéøtñî§©§¦§¥¥¥¥©¦§©¨§¦§¨§©¨§¨¦¨§©§¥§©§¨¨¨©
úòãì àöé :ìàeîL øîà ,ïîçð áø¯eäeàéöBäL éî àzLä !àèéLt .úBnà òaøà àlà Bì ïéà ©©§¨¨©§¥¨¨¨©©¥¤¨©§©©§¦¨¨§¨¦¤¦

úòãì øæç :àîéà àlà !?àéòaéî úòãì àöé ,úBnà òaøà àlà Bì ïéà íéøëð¯àlà Bì ïéà ¨§¦¥¤¨©§©©¨¨¨©©¦¨£¨¤¨¥¨¨©¨©©¥¤¨
íéøëð eäeøéæçä :àðéðz éîð àä .úBnà òaøà¯àì eléàëc àeä eäeøéæçä .àöé àì eléàk ©§©©¨©¦¨¥¨¤¡¦¨§¦§¦Ÿ¨¨¤¡¦¦§¦Ÿ

úòãì øæçå íéøëð eäeàéöBä ìáà ,àöé¯úòãì àöé :àîéà àlà !úBnà òaøà àlà Bì ïéà ¨¨£¨¦¨§¦§¨©¨©©¥¤¨©§©©¤¨¥¨¨¨¨©©
íéøëð eäeøéæçäå¯eäeøéæçäå eäeàéöBä :àðéðz éîð àä .úBnà òaøà àlà Bì ïéà¯àì eléàk §¤¡¦¨§¦¥¤¨©§©©¨©¦¨¥¨¦§¤¡¦§¦Ÿ

úòãì àöé ìáà ,àöé àì eléàëc àeä eäeøéæçäå eäeàéöBä .àöé¯ïéããvì :àîéúc eäî .àì ¨¨¦§¤¡¦¦§¦Ÿ¨¨£¨¨¨¨©©Ÿ©§¥¨©§¨¦
úòãì øæçå íéøëð eäeàéöBäL éî :éðú÷¯eäeøéæçäå úòãì àöé ìáà ,úBnà òaøà àlà Bì ïéà ¨¨¥¦¤¦¨§¦§¨©¨©©¥¤¨©§©©£¨¨¨¨©©§¤¡¦

íéøëð¯:íäì øîà ?eäî åéá÷ðì Cøöeä :äaøî dépéî eòa .ïì òîLî à÷ ,àöé àì eléàk ¨§¦§¦Ÿ¨¨¨©§©¨¨¦¥¥©¨§©¦§¨¨©¨©¨¤
àeä çwét éà :éòcøäð éøîà .äøBzaL äNòú àì úà äçBcL úBiøaä ãBák ìBãb¯ìééò ¨§©§¦¤¤¤Ÿ©£¤¤©¨¨§¦§©§§¥¦¦¥©¨¥

ìòc ïåéëå ,àîeçúì¯ãéæîa eléôà ,eøæçå íeçzì õeç eàöiL úBøét :àtt áø øîà .ìò¯àì ¦§¨§¥¨§¨¨¨©©©¨¥¤¨§©§§¨§£¦§¥¦Ÿ
àîòè éàî .ïîB÷î úà eãéñôä¯éaø :àtt áøì äéòîL øa óñBé áø déáéúéà .eäðéð ïéñeðà ¦§¦¤§¨©©§¨£¦¦§¥¦¥©¥©§©§¨§©©¨©¦

ââBLa .ïéââBL ïîB÷îì eøæçiL ãò ,ïéøeñà íìBòì :íéøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð¯,ïéà §¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦§¨£¦©¤©§§¦§¨§¦§¥¦
ãéæîa¯ââBLa ,íeçzì õeç eàöiL úBøét :àéðúc ,àéä éàpz !àì¯ãéæîa ,eìëàé¯.eìëàé àì §¥¦¨©¨¥¦§©§¨¥¤¨§©§§¥¥¨§§¥¦Ÿ¥¨§
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc oiaexir(ycew zay meil)

meynCzòc à÷ìñ éàc,yxtl jzrc lr dlri m`y ±eälekà± §¦©§¨©§¨©§
dn lk iabl exn`p ,minkg zrca ax mya dcedi ax ixacy

f lr zeywdl yi ,zay axr lr s`e xi`n iax xikfdy,déòa àä̈¨¥
déì èLt àìå äãeäé áøî äaø dépéîlirl ixdy ±(:n)dax wtzqd ¦¥©¨¥©§¨§Ÿ¨©¥

`l dcedi axe ,zay axra ziprz znlyd oica dcedi ax iptl
el did ,zay axra minilyny minkg zrc m`e ,wtqd el hyt
z` rci dcedi ax ixdy milyne dprzny mdixack el heytl
ixacy xazqn `l` .mzrc z` xikfd ixdy ,dfa minkg zrc
dkepg oiprl wx `l` zay axr oiprl exn`p `l el` minkg

.mixete
dkepg oiprl wx exn`p minkg ixacy gxkdd z` dgec `xnbd

,`xnbd dywn :mixeteéîòèìeCz` yxtn dz`y jzhiyl mbe - §©§¥
,zeywdl yi oiicr ,mixete dkepg oiprl wx minkg ixacLøãc àä̈§¨©

àðeä áøc déîMî àøèeæ øîyíéìLîe äpòúî äëìä`aenk ©§¨¦§¥§©¨£¨¨¦§©¤©§¦
,denzl yie ,oldl `xnbaèLt àìå àðeä áøî äaø dépéî àòa àä̈§¨¦¥©¨¥©¨§Ÿ¨©

déìlirl x`eank `ped ax iptl mb ef dl`ya wtzqd dax ixd ± ¥
(my)envr ixacn el hyt `l recne ,melk el hyt `l `ed s`e ,

:`xnbd dgixkn .milyne dprzny dkld rixkdyàlài`ce ¤¨
,ayiil ep` migxkendòîLc øúáì àäå dòîLc énwî àä± ¨¦©¥¦§¨¨§¨§¨©¦§¨¨

ax ixac z` `ped ax rny `l oiicr `ped ax z` dax l`yyk
wxe ,el hyt `l jkle milyne dprzn mixaeqe miwleg minkgy
cnile minkgk dkldy ax ixac z` `ped ax rny okn xg`l

,ok m`e .`xhef xnl z`fénð àëäyxtl yi dcedi ax ixaca mb ± ¨¨©¦
,okdòîLc øúáì àä dòîLc énwî àädaxyk dligzay ± ¨¦©¥¦§¨¨¨§¨©¦§¨¨

minkg mya xn`y ax ixac z` rny `l oiicr eiptl wtzqd
okn xg`le ,wtqd z` heytl ecia did `l jkle ,milyne dprzn
`id jky cnl dfne ,milyne dprzn minkg zrcy axn rny

.dkldd
:`xnbd zniiqn,äëìä ,àðeä áøc déîMî àøèeæ øî Løc̈©©§¨¦§¥§©¨£¨¨

zay axra miprzndy.ïéîéìLîe ïépòúî¦§©¦©§¦¦

ïéáøòî ìëá êìò ïøãä

åäåàéöåäù éî ¯ éòéáø ÷øô
ly epic z` yxtne ,zaya oinegz ipica weqrl jiynn df wxt
ly epic z` oke ,oevxa e` qpe`a ,zaya enegzn `viy mc`

.oinegz iaexir ipica mitqep mihxte ,xirl uegn zaeyd

äðùî
mewnn egxk lra `viy mc` ly epic z` zx`an ef dpyn
.xfg `ly ote`a oiae oey`xd enewnl xfgy ote`a oia ,ezziay
,oinegz ipicl mirbepd miyrn ipy dpynd d`ian ok enk

.mia mi`pz zbltd zra erxi`y
íéøëð eäeàéöBäL éî,megzl uegn edegipde enewnn zayaBà ¦¤¦¨§¦

eztwzy,äòø çeø,ezrc dtxhp ok ici lre cy ea qpkpy ,epiidc ©¨¨
`edyk ezrc eilr dayiizp jk xg`e ,zay megzl uegn `vie

,megzl uegnBì ïéàenewnn jlil zeyx.úBnà òaøà àlà ¥¤¨©§©©
m`eeäeøéæçädrya xfg m` oke] oey`xd enewnl mixkpd ¤¡¦

df ixd ,[drxd gexd eztwzyàöé àì eléàki`yxe ,enewnn llk §¦Ÿ¨¨
.gex lkl zen` miitl` dl dvege ,dlek xird z` jlil `ed

eäeëéìBä[drxd gexd e`] mixkpdúøçà øéòìzevign ztwend ¦§¦©¤¤
y e` ,my edegipdeøäña Bà øéãa eäeðúðmitwen zenewn-] §¨§¦§©©

.epica mi`pzd ewlgp ,[o`vd qepikl micreind ,zevignïaø©¨
,íéøîBà äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîbzeidl `ed i`yxúà Cläî ©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦§©¥¤

dlek`id ztwene xg`ny ,[xdqde xicd e`] xird lk z` - ¨
.zen` rax`k dpic zevignaïéà ,íéøîBà àáé÷ò éaøå òLBäé éaø©¦§ª©§©¦£¦¨§¦¥

úBnà òaøà àlà Bì.enewna ¤¨©§©©
äNòî,dideàaLel` mi`pz drax`îenyy mewn,ïéñøcðìt ©£¤¤¨¦§©§©§¦

rztly `l` ,dziay my epwe mvtg fegna lnpl eribd xake
dxrq gex daypåe day dci lríia íúðéôñ äâéìôäuegn §¦§¦¨§¦¨¨©¨

.ea ezayy megzl uegn qpe`a e`viy `vnpe ,dn` miitl`lïaø©¨
eëìä äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîbef zayaúàdpitqd,dlek ©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§¤¨

edegipde megzl uegn eqpe`l ede`ivedy mc`y ,mzhiyk
.eleka jldl i`yx zevign swend mewnaàáé÷ò éaøå òLBäé éaø©¦§ª©§©¦£¦¨

eææ àìdpitqd jezaúBnà òaøàîitl ,mdlyìò øéîçäì eöøL Ÿ¨¥©§©©¤¨§©£¦©
.ïîöò©§¨

:el` mi`pz mr rxi`y sqep dyrn d`ian dpyndúçà íòt©©©©
zqipkl jenq mvtg fegnl eribde ,dpitqa mi`pzd ebiltd

j` ,zaydì eñðëð àìd jezïaøì Bì eøîà .äëéLçL ãò ìîp Ÿ¦§§§¨¨©¤¨¥¨¨§§©¨
ãøéì eðà äî ,ìàéìîbm`d ,xnelk .xird jezl qpkdle dpitqd on ©§¦¥¨¨¥¥

,dziay da eprawe dkiygd mcew xird ly dnegzl epqpkp xak
meid jiygdy dryay e` ,dlek z` jldl ep` mi`yx jkitle
ueg dziay epraw `l` ,xird ly dnegz jeza epiid `l oiicr
,ea epzayy megzd on ep`vi dkiygd xg`ly `vnpe ,dnegzl

.dpitqd on cxil mi`yx ep` oi`e
íäì øîà,l`ilnb oaxízà íéøzeîqpkidle dpitqd on cxil ¨©¨¤¨¦©¤

,xirlìkzñî éúééä øákL,iciay ilk ici lråy izi`xCBúa eðééä ¤§¨¨¦¦¦§©¥§¨¦§
íeçzäxird ly,äëéLç àlL ãòjeza epzziay eprawy `vnpe ©§©¤Ÿ£¥¨

xird.dleka jldl ep` mi`yxe

àøîâ
:drx gexe miakek icaer oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaìLBzòc ìò íãàä úà ïéøéáòî íéøác äL- ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦©£¦¦¤¨¨¨©©§
,eteb ipipra eilr zayein ezrc oi`yåeze` mixiarn okúòc ìò §©©©

BðB÷e .zeevnde dxezd meiwa zayein ezrc oi`y -éãáBò ,ïä elà¥¥§¥
.úeiðò é÷ec÷ãå ,äòø çeøå ,íéáëBk¨¦§©¨¨§¦§¥£¦

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì.ef dricia yi zlrez dn - §©©§¨¦¨
:`xnbd zx`aneäééìò éîçø éòaéîìerx`i `ly mingx ywal - §¦¨¥©£¥£©§

.epew zrce ezrc lr edexiari `ly ick ,mixacd el` el
:zxne`e `ziixad dkiynnäLBìLmdn milaeqdy yi mixac §¨

,ípäéb éðt ïéàBø ïéàxrv ici lr mdizepeer mdl mixtkzny itl ¥¦§¥¥¦Ÿ
e .dfúeLøäå ,ïééòî éìBçå ,úeiðò é÷ec÷c ,ïä elàipa el yiy in - ¥¥¦§¥£¦§¥¥©¦§¨¨

.ea miyepd mc`,íéøîBà Léåyäòø äMà Bì LiL éî óàd`ex epi` §¥§¦©¦¤¥¦¨¨¨
.mpdib ipt

:`xnbd zxxanCãéàårcd -dpi` recn ,`ziixaa dpey`xd d §¦¨
drcy :`xnbd zx`an .el` llka drx dy` el yiy in z` dpen

el yiy mc`y zxaeq efäåöî äòø äMàeilr,dLøâìepi` m`e ¦¨¨¨¦§¨§¨§¨
.jka eizepeer mixtkzn oi`e ,envrl wfid mxebd `ed ok dyer

:zxxane `xnbd dayCãéàåyiy in z` mipend 'mixne` yi'd - §¦¨
.dyxbl eilr lheny mixaeq mpi` recn ,el` llka drx dy` el

:`xnbd zx`anäaeøî dúaeúëc ïéðîéædy`d zaezk mizrl - ¦§¦¦§¨¨§¨
,dnlyl lrad cia oi`e daexndpéî íéða déì úéà ,énð éàe` - ¦©¦¦¥¨¦¦¨

,dpnn mipa el yiy mizrldì Løâî éöî àìå`ed oi` ok lre - §Ÿ¨¥§¨¥¨
ipt d`ex epi`e eizepeer mixtkzn el` mipte`ae ,dyxbl leki

.mpdib
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì,ef dricia yi zlrez dn - §©©§¨¦¨

zx`an .mpdib ipt d`ex epi` el` mixac dylyn laeqdy
:`xnbdäáäàî éìea÷ìhrai `le ,dad`a el` mixeqii lawiy - §©¥¥©£¨

.mpdib ly dpicn lvipe eizepeer mixtkzn mci lry oeik ,mda
:zxne`e `ziixad dkiynnìLäLmileg ipinïéúîelit`ïäLk §Ÿ¨¥¦§¤¥

ïéøtñîdrya s` ,me`zt zenl milelr md ,xnelk ,mixacn - §©§¦
,daxd zeig cer mda yiy d`xpe mixg` mr mixacn mdyelàå§¥

äiçå ,ïééòî éìBç ,ïä,zclei -ï÷Bøãäå.dtd ileg - ¥¥¥©¦§©¨§¦§¨
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì.ef dricia yi zlrez dn - §©©§¨¦¨
:`xnbd zx`anàúãååæ eäa éLeîLîì,jxcl dciv mdl oikdl - §©§¥§§©§¨
.mikixkz epiidc

myn xfg e` megzl ueg `viy mc` oipra `xnin d`ian `xnbd
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המשך בעמוד רנס



רכו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc oiaexir(iyily meil)

.dfl df mixzeq oerny iax ixacy `vnp
:sqei ax wiqnCetéà àlàqexbe ,`ziixaa `qxibd z` jetd - ¤¨¥

iaxe ,mzrcl dxixa yiy meyn aexir eaexiry minkg zhiyy
.ezrcl dxixa oi`y meyn aexir eaexir oi`y xaeq oerny
elit` dxixa oi`y xaeqy df `ed oerny iaxy `vnp dzrne

.opaxca
:`xnbd dywnàéL÷ éàîiax ixacy sqei axl dywed dn ± ©©§¨

,`ziixad zqxib z` jtd df meyne ,df z` df mixzeq oerny
ïðaøãa ìáà ,àúééøBàãa ,äøéøa ïBòîL éaøì déì úéì ék àîìéc¦§¨¦¥¥§©¦¦§§¥¨¦§©§¨£¨¦§©¨¨

déì úéàiabl wx `id dxixa oi`y oerny iax zhiyy okzi ixde ± ¦¥
oi` xaeq `ziixe`cn `idy dnexz iabl okle ,`ziixe`c ipic

.dxixa yi xaeq opaxcn `edy aexir iable ,dxixa
:`xnbd zvxznàðL àì ,äøéøa déì úéàc ïàî ,óñBé áø øáñ÷̈¨©©¥©§¦¥§¥¨Ÿ§¨

déì úéà ïðaøãa àðL àì àúééøBàãadxixa yi ezrcly `pzd ± ¦§©§¨Ÿ§¨¦§©¨¨¦¥
,opaxc mipica oiae `ziixe`c mipica oia ok xaeqdéì úéìc ïàîe©§¥¥

déì úéì ïðaøãa àðL àìå àúééøBàãa àðL àì ,äøéøa`pzde - §¥¨Ÿ§¨¦§©§¨§Ÿ§¨¦§©¨¨¥¥
oi`y ,opaxca oiae `ziixe`ca oia ok xaeq mb dxixa oi` ezrcly
zexzeq zeziixady dnz okle .sqei ax zrcl dfa wlgl `xaq
axrn ipixd ly `ziixaa `qxibd z` jetdl migxkene ,ef z` ef

.dpyd zezay lkl
:xg` ote`a oerny iax ixac zxizq z` ayiin `ax,øîà àáø̈¨¨©

`ziixaa ezrca x`eany itke ,dxixa yi oerny iax xaeq zn`a
oii gwela xqe`y mrhde ,dpyd zezay lkl axrn ipixd ly
cr `xnbd dpiady itke ,dxixa oi`y iptn epi` ,mizekd oian

`l` ,dzrL ,'úéLàø' ïðéòác íúä éðàLeidiïéøkéð äéøéMdpey ± ©¦¨¨¦§¦¨¥¦¤§¨¤¨¦¨¦
mikixvn ep`y iptn ,ok zeyrl xyt` i`y dnexza my oicd

weqtd oeylk ,'ziy`x' da miiwziy(c gi mixac)LpbC ziW`x'¥¦§¨§
,'ziy`x' oipr zernynn micnle ,'FN oYY 'ebe Lxdvie LWxiY¦Ÿ§§¦§¨¤¦¤
dnexzd `id dn xkip didi dnexzd my z`ixw zrya ciny
gweld oicae ,dci lr mipwzpd mixiiyd md dne ,ziy`x `idy

.cin zxkip `id oi` ,dnexzd idn xxia `ly mizekd oian oii
:`ax ixac lr dywn iia`éiaà déì øîà,`axläzòî àlàm` - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨

dn xkip didiy jixv myd z`ixw zryay zycigy ,eiykrn ok
,mixiiyd md dne dnexzd `id,ìáè ìL íéðBnø éðL åéðôì eéä̈§¨¨§¥¦¦¤¤¤

ä íéîLb eãøé íà ,øîàåäæ àäé íBimipenixdn cg` ±äîeøz §¨©¦¥§§¨¦©§¥¤§¨
rxtnläæ ìò,eci lr mipwezn oileg dUriW ,ipyd oenixd ±íàå ©¤§¥¨¤§¦

àäé íBiä íéîLb eãøé àì,jtidläæ,ipyd oenixd ±äæ ìò äîeøz Ÿ¥§§¨¦©§¥¤§¨©¤
,oey`xd oenixd ±énð éëäok` m`d ±eãøé ïéaminybeãøé àì ïéa ¨¦©¦¥¥§¥Ÿ¥§

minyb,íeìk åéøáãa ïéàcdnexzd lr my `xwy dryae li`ed §¥¦§¨¨§
.miixiyd dne dnexzd dn xkip oi`

:zeywdl iia` jiynnénð éëä àîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨¨¦©¦
`xaq lr dyw mewn lkn ,melk eixaca oi` ok` jk dpznyky

,dpynn efïðúäådpyna epipy ixde -(d"n b"t zenexz),[øîBàä]lr §¨§©¨¥
,lah z`eaz znixrBëBúa åéúBøNòîe äfä éøkä úîeøzipixd - §©©§¦©¤©§§¨§

,dnixrd rvn`a z`vnpd d`eazl zexyrne dnexz my `xew
leahy oey`x xyrn z`eaza sqep ote` dpynd d`iane

,xyrn znexzlåxne`d okBëBúa äæ øNòî úîeøz`xew ipixd - §§©©£¥¤§

xyrnd znixr rvn`a z`vnpd d`eazl xyrn znexz my
,oey`xíMä àø÷ ,øîBà ïBòîL éaødf ixde ,dlg ezyxtd ± ©¦¦§¥¨¨©¥

ote`a s` dnexz mW lg oerny iax zrcly ixd .xyrne dnexz¥
xkid o`k oi` ixdy ,dixiiy md dne dnexzd `id dn xkip `ly

.dnexzd okid
:`xnbd zvxznåéáéáñ àkéàc íúä éðàLoeik ,my oicd dpey - ©¦¨¨§¦¨§¦¨

ixdy ,mixkip dixiiy jkae ixkd zeaiaqay d`eazd z` yiy
rvn`a legzy dfn rnyny ,'ekeza' dnexzd legzy xn`
oi`y dn .oileg i`ce `id ixkd zeaiaqay d`eazd ok m`e ,ixkd
oi` okle ,llk mixkip mixiiyd oi`y ,mizekd oian oii gwela ok

.oerny iax zrcl dlg ezyxtd
:oerny iax ixac zxizq z` ayiil sqep ote` d`ian `xnbdéàå§¦

àîéà úéòaiax zrc zn`a ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ± ¨¦¥¨
mizekd oian oii gweld oica xqe`y mrhde ,dxixa yiy oerny

`l` ,ezrcl dxixa oi`y iptn epi`àîòè éðz÷ãkx`eank - ¦§¨¨¥©§¨
,`ziixaa mrhdBì eøîàoerny iaxe iqei iaxe dcedi iax ¨§

miwlegd,øéàî éaøìjnq lr oiid z` zezyl el xizn dz` cvik §©¦¥¦
ike ,zexyrne dnexz epnn yixtdl cizryäãBî äzà éàyiy ¦©¨¤

yeyglãBpä ò÷aé ànLxern ieyrd miwyn zxinyl ilk-] ¤¨¦¨©©
,ea miaxernd zexyrnde dnexzd z` epnn yixtiy iptl [dar

åjk ici lräæ àöîðepnn dzyyòøôîì íéìáè äúBLm` elit` §¦§¨¤¤§¨¦§©§¥©
dnexzl my `exwl mixizn ep`y dn lk ixdy ,dxixa yi
xg`ly oeikn `ed ,okn xg`l myixtiy zrc lr zexyrnle
dyrp yixtdy oiidy rxtnl xxazi ,lreta mze` yixtiy
eyxted `l seqal m` j` ,my el `xwyk cin zexyrne dnexz
xxazdl lkeiy xexia mey oi` ixd ,lreta zexyrnde dnexzd
xi`n iaxl oerny iax ly ezaeyzn x`ean ok m`e .rxtnl
yeygl yiy iptn `l` ,dxixa oi` xaeqy iptn eilr wleg epi`y

.llk xexia icil zexyrnde dnexzd e`eai `l `ny
,miwlegd ziiyew lr xi`n iax ly ezaeyz z` d`ian `xnbd

:`ziixad jynda z`aendïäì øîàxi`n iaxò÷aiLëìoiirp ¨©¨¤¦§¤¦¨©
`ly oeik ,jkl yyeg ipi` okl mcew la` ,xnelk ,exq`l xaca

.rwaiy xacd giky
ixac zxizqa mcewd uexizd lr `ziixad ixacn dywn `xnbd

:oerny iaxäéøéML 'úéLàø' ïðéòác ,àøwéòî ïézòcà ÷éìñc éàîìe§©§¨¦©©§¦¥¦¨¨¦§¦¨¥¦¤§¨¤¨
ïéøkéðzxaqy ,dligza epizrc lr dlry xe`iad itle - ¦¨¦

,cepd rwai `ny miyyegy meyn dpi` xi`n iax lr miwlegd
`id dn xkip didi myd z`ixw zrya ciny jixvy iptn `l`

ok m` ,mixiiyd md dne dnexzddéì éøîà÷ éàîx`eai cvik - ©¨¨§¥¥
,'eke 'cepd rwai `ny dcen dz` i`' xi`n iaxl el exn`y dn

.xg` mrhn eilr miwleg md ixde
c xnel jixv ,mcewd uexizd itl :`xnbd zayiinîà÷ éëädéì éø ¨¦¨¨§¥¥

,eixac lr zeywdl miwlegd el exn` jk -'úéLàø' ïðéòa ïãéãì§¦¨§¦¨¥¦
ïéøkéð äéøéMLjixvy meyn jk yixtdl leki epi` epzhiyl - ¤§¨¤¨¦¨¦

elit` j` ,mixkip dixiy eidiyCãéãìwleg dz`y ,jzhiyl - §¦¨
,jk lr
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שלישי עמ' ב

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... נשען על מרז"ל שחתנו כבנו, הנה אתפלא תמי' אחר תמי', במה שאינו מעורר את חתנו... 

שי' ע"ד ההכרח הגמור בדורותינו אלה ללמוד תורת החסידות, היא תורת דברי אלקים חיים, אילנא 

דחיי אשר בי' יפקון ישראל מגלותא בחסד וברחמים, ואם לא עכשיו אימתי, כי קרב קץ גלותנו וביאת 

משיח צדקנו.



רכז אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'

מהור"ר חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתביו מו' מנ"א וא' אלול, והנני בא להאיר איזה נקודות בענינים אשר כבר 

כתבתי לו בזה מכבר, בכדי שלא יצאו בלבולים והעיקר סכסוכים בינו לבין שאר האנשים העובדים 

במקצועות שונים באגו"ח.

א. מובן מעצמו אשר במה שכתבתי לו בהתעוררות העבודה לנצל את כחותיו בד' אמות שלנו, 

היתה כוונתי להגדיל את העבודה בכל המקצועות האפשריים, מבלי לפגוע עי"ז בכבודו של אחר וגם 

שלא תהי' כפילה בעבודה דמקום שדי באחד.

ב. היוצא מהנ"ל, שענין הרשת ד"אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" מקומה באותן הערים שאין 

שם תו"ת או אחי תמימים וכיו"ב. או גם במקומות אלו, אבל בין חוגים כאלה שאין סובלים עדיין 

שיתנהגו ברוחו של תומכי תמימים, היינו בלימוד חסידות בכל יום וכו', וכיון שאין נקרא המוסד בשם 

תומכי תמימים, אזי אי"ז מוכרח ]...[ כדאי ליסד מוסד שיכנס לרשת איי"ל.

הערה: המתבונן בפעולותיהם של כ"ק אדמו"ר ושל אביו כ"ק מוהרש"ב

זצוקללה"ה - נבג"מ זי"ע, הנה יראה בהתבוננות, שבה בשעה שאדמו"ר מוהרש"ב הנה בשדה 

בשדה  חדשים  דרכים  לו  סלל  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הרי  החסידים,  בין  עבודתו  עיקר  היתה  החינוך 

החינוך, בין החוגים היותר רחבים של עמנו.

ג. בהתאם להנ"ל הנה מן הראוי שיתדבר באופן המתאים עם הנהלת אגו"ח ולהסבירם שאין 

הוא נכנס בגבולם של ישיבות תומכי תמימים ואחי תמימים, כי עבודתו היא רק באותם המקומות 

שאין ישיבות הנ"ל שם או באותם החוגים שאין הישיבות הנ"ל או ישיבות תו"א יכולות להיכנס לשם.

ד. תקותי שעפ"י הנ"ל הנה מחד גיסא יוכל לעבוד עבודתו הציבורית בעמדו בקישור ישר עמדי, 

ומאידך גיסא יהי' ג"כ בהתאמה לעבודת אגו"ח בכללותה, ולישיבות תומכי תמימים ותו"א בפרט, 

מבלי שיכנס איש בגבול רעהו, ואדרבה, יסייעו איש ביד רעהו.

ה. כיון שלעת עתה אין עדיין די אמצעים להתפתחות גדולה ביותר, כדאי שילכו מהקל אל 

הכבד ומהמועט אל המרובה. ובמילא רכישת מוסד אשר יכריחו תומ"י לערוך מגבית לשלם חובות 

וכו' וכו' אין כדאי לקחתו עתה, ובפרט שיש לקוות שבמשך הזמן תהי' רכישתו בתנאים נוחים יותר 

מאשר עתה.

כמו  מדוקדקה  בתכנית  קשורים  אינם  יי"ל  דאהלי  המוסדות  רשת  אשר  להנ"ל  בהתאם  ו. 

המוסדות תו"ת א"ת ותו"א, ולהם נכנסים כל הענינים בשדה החינוך ובלבד שיהי' על טהרת הקדש, 

הנה פשיטא שבתכנית רשת זו נכנס ג"כ לימוד לתלמידים המבקרים בתי ספר אחרים, אבל שיש לקוות 

שע"י איזה שעות שילמדו ברשתנו ישתנו מן הקצה אל הקצה בנוגע לי"ש וידיעה על דבר חסידות וכו'.

ז. דעתי בכללות, שגם אם יש באפשריותו לערוך מגביות ולאסוף סכומים נכונים, צריך לסדר 

המגבית באופן כזה שלא תזיק להמגביות של המוסדות האחרים דאנ"ש באה"ק ת"ו.

אנ"ש מקבלים תמיכה מזרם  מוסדות  עתה  כיון שעד  הנה  להזרמים,  בהנוגע  על שאלתו  ח. 

הנקרא "בין הזרמים", היינו בלתי מפלגתי, הרי אופן זה מתאים ביותר לעת עתה...



רכח

במכתבו מזכיר על דבר אירגון נשים חרדיות למען הצלת נוער העולה לא"י, אשר ארגנו זה לפני 

חצי שנה. בטח ידוע לו שזה מזמן שכתבתי לאגו"ח ע"ד תכנית לארגן סניף אגודת נשי חב"ד, וכדאי הי' 

שיתדבר עמהם אולי אפשר לאחד את שני הענינים יחד.

לי,  יכתבו  שבודאי  הרשמי  המענה  ומלבד  אגו"ח,  לצעירי  שכתבתי  מכתבי  את  יראה  בטח 

אבקשו להודיעני באופן בלתי רשמי על דבר כל מה שכתוב שם בפרטיות, ות"ח מראש.

בלי ספק למותר לעוררו להשתתף בכל היכולת בכל עניני עבודת צעירי אגו"ח.

... בברכת כתיבה וחתימה טובה. לשנה טובה ומתוקה.

 ב"ה,  ט"ז אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ צמ"ס חו"ב

עוסק בצצ"ב וכו' וכו' מהורש"י שי'

שלום וברכה!

על  דרשימות  הקונט'  עם  מכתבי  ג"כ  הגיעו  בינתיים  ובטח  עקב,  פ'  מעש"ק  מכתבו  קבלתי 

מגילת איכה. כן בעתו קבלתי מכתבו מכ"ו מנ"א, ומוסג"פ העתק מכתבי לאגו"ח. דואג אני במקצת 

מה שבזמן האחרון אינני שומע מהשתתפות כת"ר בעבודת אגו"ח באה"ק ת"ו, אף שאני מרגיע את 

רוחי כי בודאי אין זה אלא מפני ריחוק המקום.

זה מזמן ששלחו להרב הראשי הרצוג שליט"א, וכן גם לכת"ר, את הפסקי דינים שהדפסנו 

מחדש, ועדיין לא נתקבל אישור על הקבלה. ואינני יודע אם נאבדו הספרים בדרך או שנתעכבו דרך 

הילוכם.

בטח ידוע לכת"ר שזה מזמן רב שהנני עוסק עפ"י הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע בהו"ל עוה"פ את השדי חמד. ות"ל אשר למרות ההוצאות העצומות שבדבר והטרחה המרובה 

ביותר כבר הוצאנו לאור ט' כרכים ותקותי שלאחר הימים-טובים יצא לאור גם הכרך האחרון הוא 

העשירי, הכולל בתוכו הצוואה של המחבר, קונטרס באר בשדה, נצחיות יוסף וכו', והעיקר מפתחות 

שנערכו מחדש, מפתחות ערכין, מפתחות מחברים וכו', וכשיצא לאור בל"נ יישלח לכת"ר.

מצטער אני במאד מפירוד הלבבות בין המפלגות החרדיות באה"ק ת"ו, והעיקר במה שכמה 

מהם מבכרים את הרווחים של המפלגה על חשבון ההפסד והיזק של היהדות החרדית בכללותה, וכו', 

ולכת"ר הנמצא על אתר האריכות בזה אך למותר...

שמחתי להידיעה במכתבו אשר הכרך השלישי של האנציקלופדי' כבר נמצא בכריכה, ועובד 

כת"ר עכשו על הכרך הרביעי. ומה מאד הייתי נהנה אם היו נמצאים בספרי' שלי כל הכרכים, אשר 

תועלת גדולה ביותר יש להם לכל אחד המתענין בתורתנו הק'. והאריכות בזה אך למותר, ועדיין אין 

בספרייתי אפי' כרך אחד.

תמה במכתבו מפני מה אין אנ"ש בפריז נוסעים לאה"ק ת"ו, וכנראה שהסיבה היא המכתבים 

והידיעות שמקבלים ממכיריהם וקרוביהם בכפר, כי במשך כל הזמן הרי רק אחדים בפו"מ שאלו אותי 

אם לנסוע לאה"ק ת"ו, וכנראה שאלה מתכוננים לעלות ארצה.

בימים אלו אחזיר לכת"ר אחד מהשני ביכלעך.

אגרות קודש



רכט

 ב"ה,  י"ט אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר אשר שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו ואת כת"ר רב הסליחה אשר מפני רוב הטרדות והעבודה העמוסה לא 

יכולתי לענות כראוי על שני מכתביו ע"ע. ובטח בימי הרחמים והרצון האלו יסלח גם על זה.

נהניתי לקרות במכתבו פרשת הדברים איך שהשתדלו ומשתדלים גם עתה בקנין בנין בשביל 

הישיבה במלבורן, ואשר הצליח הוי' חפצם למצוא בנין המתאים ובלי ספק אשר במשך הזמן יהיו ג"כ 

כל האמצעים הדרושים להתשלום בעד הבנין, והעיקר אשר ירבה השי"ת גבולם בתלמידים טובים, 

וכאשר יהי' העיקר, בדרך ממילא יהי' ג"כ הטפל.

בנוגע לשאלתם ע"ד השם, הנה אם כבר קראו את השם אין לשנות, אבל אם הוא אצלם עדיין 

קודם ההחלטה, ונוסף על זה אשר עכ"פ במשך זמן הראשון אי אפשר יהי' לסדר את המוסד מתאים 

לכל הדרישות הרצויות כפי רוח אנ"ש, הרי הצעתי לקבוע את השם "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש", 

אשר בכלל המוסדות חינוך שפותח אני עתה, משתדל אני, אם רק מתאים הדבר, לקראם בשם כ"ק 

מו"ח אדמו"ר, אשר מימיו אנו שותים ומפיו אנו חיים.

גודל הענין של יסוד והתפתחות ישיבה על טהרת הקדש

זהו בעולם הבריאה,  ידוע, אשר תרומה  בזה  והרמז  - אשר חומר בקודש אפילו מבתרומה, 

וקדש, שאמרו על זה בזוהר )ח"ג צד, ב( מלה בגרמי, הרי זה עולם האצילות, שלכן ג"כ רביעי הוא רק 

בקדש, וחלק המתאים בזה בתורה הוא חלק הסוד שבתורה, וכידוע אשר פרד"ס דתורה סודה וקבלה 

הוא בעולם האצילות -

היינו לימוד תורה מיוסד ומואר במאור שבתורה הוא פנימיות שבתורה, תורת החסידות, אין 

איש  רחוקים  למקומות  בנ"י  שנתפזרו  זו,  חירום  בשעת  ובפרט  כתקונם,  בשנים  אפי'  ולפרט  לשער 

מרעהו, ונתפזרו ג"כ כחות הנפש מרוב הטרדות והדאגות באופן מבהיל לגבי שנים שעברו, ועל אכו"כ 

שצריך לחפש ולחתור ביגיעה עצומה אחר כל ענין המאחד, ובפרט בתורה, שאף על פי שתורה אחת 

לכלנו, הנה האחדות שבה נדגשת ונבלטת ביותר בפנימיות התורה. וכמו שעל פי פשוט אין שם ענין של 

המחלוקת והפלוגתות כל כך כמו שהוא בנגלה שבתורה, ובשרש הדברים כיון שזהו מאילנא דחיי ולא 

מאילנא דטוב ורע, וכמבואר באגה"ק סכ"ו, מובן ממילא דלית תמן לא קשי' ולא מחלוקת כו' )עיין 

שם בזוהר ובאגה"ק(. ובפרט בימינו אלה דעקבתא דמשיחא, אשר קרב קץ גלותנו וביאת משיח צדקנו, 

הרי על אחת כמה וכמה שגדל ענין הבאת אור למקום חדש, ובפרט כשמביאים המאור מקור האור.

לי"ב תמוז  וכמבואר במאמר שנדפס   - דידן  בעגלא  יצליח,  בידם  הוי'  ואני תפלה אשר חפץ 

השתא שיהי' בטבע למעלה מדרך הטבע, וילך האור הלוך ואור, עד כי לילה כיום יאיר. וכבר הובטחו 

מפי רז"ל, אשר כל המתעסקים בזה ובכגון זה זכות הרבים תלוי בהם להשפיע להם ברכת טוב בכל 

המצטרך להם ולכל אשר להם.

בפ"ש כל החבורה שי' ונא ונא מטובו למסור לכאו"א בפרט, וכיון שבחרו בכת"ר בתור שלוחם 

להודיעני ע"ד בשורה טובה הנ"ל, הבה ברך אשיבנו ע"י כת"ר לכל או"א מהם בברכת כתיבה וחתימה 

טובה לשנה טובה ומתוקה,

מ. שניאורסאהן

מוסג"פ קטע משיחת שבת מברכים ר"ח אלול אשר בטח יפרסמנו באופן המתאים.

וחוברת ע"ד עסקנות ציבורית אשר בטח ימצא בה ענין רב.

אגרות קודש
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כגֿכד  סעיפים בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות

dkld ixe`ia
éìçäì [çë÷ïåëùî ó חפץ בשבת לחבירו לתת מותר -

.225לשמור 
éøëðä ïî [èë÷ בימות נעשתה כבר הבית קניית -

אמירה  כיֿאם בשבת, מקחֿוממכר התירו ולא החול,
.227לנכרי 

úáùá åëøãì [ì÷ בו יחזור שהנכרי חושש אם או -228.
úáùá åëøãì [àì÷ מנכרי דירה לקנות הרוצה -

היא  אם לראות כדי בשבת ללכת מותר בארץֿישראל,
לו  .229ראויה

zetqede mipeiv
או 225) משכון לנתינת דומה אינה לשמירה חפץ נתינת

מגדר  אינם החפץ על האחריות וקבלת שמשיכת מתנה,
חיים  (להר' דוד ויען (שו"ת לרשות מרשות מסירה או קניין
(ירושלים  אנטווערפן יטב קהל דומ"צ ווייס דוד יוסף

נח). סי' ח"א ה'תשנ"ג))
הוא 226) אם בשבת לנכרי משכון להחליף מותר ה: סעיף

החזרת  לעניין שם (וראה ומתן משא זה אין כי מלבוש...
בו). ונגיעה המשכון

הדברים 227) מהמשך וכן הסעיף, (מתחילת שוע"ר מלשון
מקחֿוממכר  איסור הזכיר ולא לנכרי", "אמירה שהתירו
יותר  החמור מקחֿוממכר את התירו שלא משמע וקניין),
ודלא  יט, ס"ק המג"א כדברי והוא לט) הערה (כדלעיל

ועוד. מה ס"ק משנ"ב השו"ע, כמשמעות
שמדובר 228) לשוע"ר שצ"ע [אלא פג ס"ק החיים כף

יוכל  שהנכרי אפשרות ישנה האם הבית, את קנה שכבר
בו]. לחזור

הגרשז"א.229) בשם יט הערה פכ"ט שש"כ

(על ראה 230) ד סימן התניא) (שבסוף הקודש' 'אגרת
ארץ  ביישוב לתמיכה הזקן אדמו"ר שנתן החשיבות
עיני  תמיד כמ"ש ממש ה' צדקת שהיא א"י צדקת ישראל):
שעמדה  והיא הימים כל שם ולבי עיני והיו בה אלהיך ה'
פעמינו  לדחות החושבים מעצת נפשנו חיי לפדות לנו
החיים  מחיי אמיתים בחיים נפשנו לשום לעד לנו ותעמוד

אכי"ר. סלה אתנו פניו ה' יאר אשר החיים באור לאור
לנו  יפה וכך מח: אגרת הזקן אדמו"ר כ"ק קודש ובאגרות
כל  כנגד השקולה הקדושה ארץ ישיבת חיזוק במצות
בארצם. וישבת וירשת ע"פ ראה פ' בספרי כמבואר המצות,
ארצו  ועם ה' עם שעושין בצדקה אלא נגאלין ישראל ואין
חמדה  בארץ וימאסו והפגם הקלקול תחילת לתקן הקדושה,

וגו'.
גם 231) שהקילו ויש ס"ו. תמו ובסי' ס"ה, כדלעיל

ס"ח), רעו (סי' הסעודה לצורך נרות להדליק לנכרי באמירה
ס"ו  תמ"ו סי' ס"ז, שלא (סי' מילה מצוות לצורך או

בהגהה).

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

מן ‡ יו"ט וערב שבת בערב מלאכה לעשות חכמים אסרו
ברכה  סימן רואה אינו העושה וכל ולמעלה המנחה
זה  כנגד מפסיד בה שמרויח שמה מלאכה מאותה לעולם
מכות  ולא נדוי לא עליה אותו עונשין אין אבל אחר ממקום
שלא  לפי חכמים דברי על לעובר שעושין כדרך מרדות
ומבטלין  בו גוערין מקום ומכל זה באיסור כך כל החמירו

כרחו: בעל מלעשותה אותו

ולמעלה · גדולה מנחה מן הוא זה שאיסור אומרים יש

שהוא  אומרים ויש ואילך ומחצה שעות משש דהיינו
הלכה  ולענין ואילך ומחצה מתשעה דהיינו קטנה ממנחה

הברכה: הפסיד לא סופרים בדברי המיקל

עד ‚ מותרת פרקמטיא אבל גמורה מלאכה אלא אסרו לא
רנ"ו. בסי' שיתבאר שיעור

עצמו  כשנקבע אלא אסורה אינה גמורה מלאכה ואפילו
כגון  עראי דרך שעה לפי מלאכה לעשות מותר אבל עליה
אסרו  שלא בזה וכיוצא שלומים אגרת לכתוב לו נזדמן אם
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להתעסק  פנוי שיהיה כדי קבע דרך מלאכה לעשות אלא
שבת. בצרכי

לו  אסור שבת בצרכי להתעסק כלל צריך שאינו מי (ואפילו
חכמים  רצו שלא לפי ולמעלה המנחה מן מלאכה לעשות

בגזרתם). לחלק

אלא  איסור אין גמורה למלאכה עצמו לקבוע ואפילו
שעושה  אלא השבת לצורך אפילו או השבת לצורך כשאינה
בגדים  לתפור כגון בחנם השבת לצורך לעשות אבל בשכר
וכן  היום כל מותר בחנם לחבירו בין לו בין השבת לצורך
בין  לעצמו שכותב בין בהם ללמוד ספרים להעתיק מותר
זה  הרי מצוה דבר שהוא דכיון בחנם לחבירו שכותב

שבת: כלצורך

* * *
ולמעלה „ המנחה מן שבת בערב הנכרי את לספר אסור

בחנם  מספרו ואפילו הדיוט מעשה שהיא תספורת אפילו
השבת. צורך זו במלאכה שאין כיון

אומן  מעשה אפילו היום כל ישראל את לספר מותר אבל
המלאכות  ושאר בגדים לתפירת דומה ואינו בשכר ואפילו
השבת  בשביל עכשיו נעשית שהמלאכה ניכר הדבר שאין
כאלו  זה הרי שכר (שכשיטול בחנם אלא היתר אין לפיכך
בשביל  עכשיו כלל נעשית ואינה בלבד שכרו בשביל נעשית
בשביל  עכשיו שנעשית ניכרת התספורת אבל השבת)

השבת:

להוציא ‰ להשתכר מלאכה לעשות ורוצה עני שהוא מי
שהרי  היום כל לעשות לו מותר שבת לצורך השכר
דרך  על המלאכות כל לעשות לו מותר המועד בחול אפילו
מן  שבת בערב שכן וכל תקמ"ב בסי' שיתבאר כמו זה
מה  כל לפיכך מועד של מחולו קל שהוא ולמעלה המנחה
כל  שבת בערב שמותר שכן כל מועד של בחולו שמותר

בשכר: אפילו היום

המנחה  מן שבת בערב מלאכה לעשות שלא רנא סימן ב חלק

ולמעלה:

לחשכה ‡ סמוך שבת בערב במלאכה להתחיל מותר
נגמרת  והיא יום מבעוד לגומרה יכול שאינו אע"פ
ליתן  וכן במים וסממנים דיו לשרות כגון בשבת מאליה
כל  שם נשרים והם לחשיכה סמוך בגיגית במים השעורים
גחלים  גבי על הבגדים תחת מוגמר ליתן וכן  כולה השבת
כולה  השבת כל והולכים מתגמרים והם לחשיכה סמוך
שהמלאכה  שאף בכלי מונחים והגחלים המוגמר אם אפילו
אדם  שאין כלום בכך אין ישראל של בכלי בשבת נעשית
בשבת  מלאכה בהן תיעשה שלא כליו שביתת על מצווה
העושה  הוא בעצמו שהכלי בענין הוא אם אפילו מאליה
ועופות  חיה מצודות לפרוס כגון מאליו בשבת מלאכה
היא  שהמצודה אע"פ בשבת נצודים והם יום מבעוד ודגים
וכן  העוף ותופס נקשר שהפח בשבת הצידה מעשה העושה
בו  נוגעים כשהם ברגליהן ללוכדן לחיות שפושטים היקוש

ולוכד: מאליו ומתחבר קופץ

* * *
(וצובעו)· יום מבעוד היורה לתוך צמר לתת מותר וכן

והוא  כולה השבת כל מאליו מצטבע והוא [לצובעו]
שאם  כולה השבת כל האש מעל עקורה היורה שתהא
ויחתה  ישכח שמא גזרה משום אסור האש על עומדת
היורה  שתהא וגם הצבע סממני בישול למהר בשבת בגחלים
שמא  משום אסור טוחה אינה שאם כסויה סביב בטיט טוחה

(ומגי  בשבת כסויה ויגלה והמגיס ישכח בכף בה [ויגיס] ס)
מבשל  משום חייב האש על אינה אפילו רותחת בקדרה
הצבע  סממני אם ואפילו הבישול למהר גורמת שההגסה
בהן  כשמגיס מקום מכל יום מבעוד צרכן כל כבר נתבשלו
בצמר  הצבע נקלט ההגסה שע"י צובע משום חייב בשבת
לסתור  כך כל לטרוח יבא לא בטיט טוחה כשהיא אבל

להגיס. כדי הטיחוי

התנור  לתוך פשתן של מטוה) (פי' אונין לתת מותר אבל
שאין  אע"פ כולה השבת כל שם שיתלבנו כדי יום מבעוד
קשה  שהרוח דכיון כיסויו סביב בטיט טוח התנור פי
בגחלים  לחתות כדי התנור כיסוי לגלות יבא לא להאונין

שבשוליו:

לחשיכה ‚ סמוך המקח ולהטעינו לנכרי למכור מותר
אפילו  יום מבעוד המקח עם ביתו מפתח שיצא ובלבד

רמ"ו. בסי' שנתבאר כמו המעורבת עיר היא

קודם  מקחו שם שיניח בחצרו חדר להנכרי ייחד אם ואפילו
לביתו  להוליכו משם ליטלו הנכרי בא בשבת ואח"כ השבת
שהנכרי  כן אם אלא השבת לאחר עד להוליכו יניחנו לא
ייחד  לא אם אף להקל יש שאז ממנו מתיירא והוא אלים

השבת: קודם למקחו מקום לו

סמוך „ נכרי לעבדן ועורות נכרי לכובס בגדיו ליתן ומותר
בשבת  אפילו מעצמו עושה והנכרי בקבלנות לחשכה
יאמר  לא וכן בשבת שיעשה לו יאמר לא שהישראל ובלבד
שאי  וידוע ב' ביום או א' ביום המלאכה שתגמר ראה לו
זה  שהרי בשבת גם שיעשה כן אם אלא אז לגמרה אפשר
לו  אמר כשלא אבל בשבת לעשות בפירוש לו אומר כאלו
בידו  למחות צריך אינו מעצמו בשבת עושה והנכרי כלום
הישראל  בשביל בשבת בעשייתו מתכוין הנכרי שאין לפי
מקיים  היה השבת לאחר עד עושה היה לא אם אף שהרי
לעשות  דעתו לו גילה לא שהישראל כיון הישראל ציווי
קבלנותו  להשלים כדי לעצמו בשבת עושה הוא אלא בשבת
שעשה  ועכשיו למחר לעשות יצטרך היום יעשה לא שאם

למחר: פנוי יהיה היום

* * *
אמורי ‰ דברים או במה בביתו בשבת עושה כשהנכרי ם

ניכר  הדבר אין שאז ישראל רשות שאינו אחר בבית
ברשות  לעשות להניחו אסור אבל ישראל מלאכת שהיא
שהיא  הדבר ניכר ישראל ברשות שכשעושה לפי ישראל
או  בשבת לו שנתן יחשדוהו ושמא הישראל מלאכת
כמו  קבלן ולא אצלו יום שכיר הוא שהנכרי יחשדוהו

רמ"ד. בסימן שנתבאר
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שאין  אומרים יש נכרי בבית נעשית כשהמלאכה ואפילו
שהמלאכה  ממה לישראל ריוח מגיע כשאין אלא היתר
ממנה  יהנה השבת אחר יעשנה אם שאף בשבת נעשית
שהוא  ואף בשבת נעשית שהיא עכשיו כמו כך הישראל
ליהנות  ויכול מקודם שתגמר כדי בשבת שתיעשה יותר חפץ
אחר  תיעשה אם שאף כיון ריוח נקרא זה ואין מקודם ממנה
תיעשה  שאם בענין הוא אם אבל ממנה ג"כ יהנה השבת
כלל  חפץ בה לו ואין ממנה ליהנות יוכל לא השבת אחר
במוצאי  מיד לדרך שהולך כגון בשבת תיעשה כן אם אלא
שהמלאכה  ממה לישראל ריוח שיש בענין בזה וכיוצא שבת
כן  אם אלא השבת קודם להנכרי ליתנה אסור בשבת נעשית
אם  ואף אח"כ או השבת קודם החול בימי לגמרה שיוכל
שהנכרי  לו ונודע השבת קודם לגמרה שיכול בכדי לו נתנה
ריוח  יש שלהישראל דכיון בידו למחות צריך בשבת עושה
מזה  ריוח אין ולהנכרי בשבת עכשיו נעשית שהמלאכה מזה
עושה  שהוא אלא השבת אחר לעשותה יבצר לא  שמצדו
מזה  ריוח לו מגיע ואין פעולתו להשלים תומו לפי בשבת
זה  בשביל כאלו הדבר נראה לפיכך להישראל שמגיע כמו
לו  ליתנה שמתיר מי ויש בשבת המלאכה נעשית הישראל
שלא  רק בביתו בשבת מעצמו יעשה והוא לחשכה סמוך
כלל  לו יאמר ולא בשבת שתיעשה לו שצריך דעתו לו יגלה

מיד. שבת במוצאי לדרך שיוצא

אלא  התיר שלא אפשר שהמתיר כלל חולקים שאינן ואפשר
יהיה  לא השבת ואחר בשבת יעשה שכשלא בענין כשהוא
הישראל  לו ישלם לא אזי במלאכתו חפץ כלל להישראל
בשבת  המלאכה עושה שהוא שבמה ונמצא מלאכתו בעד
אפשר  ובזה מלאכתו בעד הישראל לו שישלם ריוח לו מגיע
מגיע  להנכרי שגם דכיון מותר שהוא מודה האוסר שגם
בשביל  נעשית היא כאלו נראית אינה השבת ממלאכת ריוח
יעשה  לא אם שאף בענין הוא אם אבל בלבד הישראל
כיון  לו לשלם הישראל ויצטרך השבת אחר יעשה בשבת
במוצאי  המלאכה שתוגמר מנת על בתחלה עמו התנה שלא
שעושה  ממה להנכרי ריוח מגיע שאין ונמצא מיד שבת
מודה  המתיר אף שבזה אפשר בלבד להישראל אלא בשבת

אסור: שהוא

* * *
Â טורח הוא שאז מלאכתו בשכר דמים לו כשקוצץ זה וכל

של  שליחותו כעושה נראה ואינו שכרו לקבל כדי לעצמו
בחנם  שעושה דהיינו הנאה בטובת שעושה או הישראל
שנתבאר  וע"ד מהישראל כבר שקבל הנאה טובת בשביל
הנכרי  אין אם אבל שכר לו קצץ כאלו שדינו רמ"ז בסי'
אין  אבל שכר לתשלום הוא מצפה אלא בחנם לעשות חפץ
ונמצא  שכר הישראל לו קצץ שלא בודאי עליו סמוכה דעתו
שליחותו  כעושה ונראה הישראל בשביל בספק טורח שהוא
השבת  קודם לגומרה שיכול א"כ אלא לו יתן לא לפיכך
ליתן  מותר זה בזמנינו לכובס כלים כגון ידוע שקצבתו ודבר
פעם  בכל דאטו קציצה בלא בסתם לחשכה סמוך אפילו לו

עמו. יקצוץ ופעם

בה' לו ליתן ידוע קצבתו שאין בדבר אפילו מתירין ויש
השבת  קודם לגומרה יוכל שלא אע"פ לכן קודם או בשבת
יום  מבעוד לגומרה יכול אינו אם שבת בערב לו שכשנותן
כיון  בשבת שיגמור מנת על לו נותן כאלו נראה זה הרי
יום  מבעוד לגומרה יכול אינו והוא לשבת סמוך לו שנותן
לו  כנותן נראה אין לשבת סמוך שאינו כיון בחמישי אבל
בשבת  מעצמו יעשה הנכרי ואם בשבת גם לעשות מנת על
נראה  ואינו עושה הוא קבלנותו שלהשלים כלום בכך אין
אף  שאז הקבולת שמקבל בשעה אלא הישראל של כשלוחו
של  כשלוחו נראה זה הרי דמים לו קוצץ הישראל אם
נראה  הוא אם אף השבת מיום רחוק לו שנותן וכיון  ישראל
בשבת  לעשות שולחו כאלו נראה אין מקום מכל כשלוחו אז

עיקר. וכן לשבת סמוך לו נותן כן אם אלא

הראשונה  כסברא אגרת שילוח גבי מחמירים שאנו (ומה
בדרך  שכששולחו לפי הוא הטעם רמ"ז בסי' שנתבאר כמו
לילך  לו אומר כאלו נראה חפצו למחוז שיוליכנה אגרת עם
צריך  ולפיכך חפצו למחוז שיגיע עד בשבת אפילו יום בכל
הרבה  שמשלחו אע"פ השבת קודם לשם להגיע יכול שיהיה

השבת): קודם ימים

* * *
Ê צריך בשבת מלאכתו עושה אותו רואה אם מקום ומכל

אע"פ  בשבת בא' לו שנתן אע"פ יעשה שלא לו לומר
שכשהישראל  (לפי השבת קודם כבר לגומרה יכול שהיה

הנכרי רואהו מבין אזי לו ושותק במלאכתו עוסק בשבת
בשבילו  לעשות ומתכוין להישראל לו נוח הוא שבשבת

קבלנותו): להשלים מתכוין הוא רואהו כשאינו משא"כ

Á עושה ואפילו שכר לו קצץ כשלא אמורים דברים במה
אפילו  לו ליתן לענין שכר לו כקצץ שדינו הנאה בטובת
למחות  צריך בשבת עושה כשרואהו מקום מכל שבת בערב
הרי  מלאכתו בעד שכר לקבל סמוכה דעתו דאין (דכיון בידו
הישראל  מדעת מבין כשהוא הישראל בשביל מתכוין הוא
מתכוין  הוא (הרי שכר לו קצץ אם אבל לו) נוח זה שעסק
אף  הישראל בשביל ולא שכרו לקבל כדי בשבת בעשייתו

כלל. בידו למחות צריך אין ולפיכך) לו ושותק שרואהו

לרבים  ומפורסם בפרהסיא נעשית המלאכה אם מקום ומכל
כמו  העין מראית מפני למחות צריך ישראל של שהיא
אלו  במדינות שלנו החלוקים לפיכך רמ"ד בסי' שנתבאר
על  בשבת הנכרי כשמכבסן ישראל של שהם ניכרים שהם
שבשבת  שיאמרו העין מראית מפני למחות צריך הנהר גבי
אפילו  לו ליתנם מותר לכתחלה מקום ומכל לכבסן לו נתנם

בפרהסיא: בשבת יכבסן שמא חוששים ואין שבת בערב

Ë כגון ישראל של בחפצים נעשית כשהמלאכה זה וכל
לרצען  או לעבדן ועורות הכובס שביד ישראל של כלים
אם  אבל בגד מהם לארוג וחוטין מנעלים מהם לתפור
מעורות  מנעלים תופר הנכרי אלא כלום לו נתן לא הישראל
שרואהו  פי על אף שלו בבית שלו מחוטין בגד ואורג שלו
שלא  אע"פ כלום לו לומר צריך אינו בשבת אותה עושה
מפורסם  שאין או בפרהסיא עושה אינו אם שכר לו קצץ
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שמו  נקרא לא שעדיין לפי הישראל בשביל שעושה לרבים
לו  ויעשה לאחר אותם ימכור הנכרי ירצה שאם עליהם
לעשותם  הנכרי את לצוות מותר לכתחלה ואף אחרים.
שיעשה  לו יאמרו שלא רק לחשכה סמוך שבת בערב אפילו

בשבת:

* * *
È מלאכה עושה ישראל אמירת בלא מאליו הנכרי אם וכן

כגון  ישראל בשביל ישראל בבית אפילו משלו בשבת
הישראל  שיתחמם בשביל שלו מעצים מדורה שמבעיר
לאורה  ישראל שישתמש בשביל שלו נר שמדליק או כנגדה
הוא  בודאי מאליו עושה שהוא דכיון בידו למחות צריך אין
טובת  יקבל ובודאי יפסיד שלא שיודע עצמו לטובת עושה

זה. כנגד מהישראל הנאה

א  הישראל אבל נר ומדליק הישראל של עצים מבעיר ם
הנאה  טובת על דעתו בודאי מאליו שעושה שמכיון אע"פ
ליטול  צריך היה שהנכרי כיון מקום מכל מהישראל שיקבל
בשבת  נרו וידליק עציו יבעיר אם מהישראל מתחלה רשות
א"כ  לו ושותק רואהו והישראל עצמו מדעת כן עושה והוא
הוא  ומתכוין לו נוח שזה הישראל מדעת הנכרי מבין
אפילו  בידו למחות צריך לפיכך הישראל בשביל בעשייתו

ישראל. בבית שלא

צריך  שאין שלו מנר ומדליק שלו מעצים מבעיר אם ואפילו
מהנר  בשבת ליהנות לו אסור מקום מכל בידו למחות
ממנה  גופו יהנה שאם לפי בשבילו שהבעיר והמדורה

שאף  בשבת בשבילו נעשית המלאכה שעיקר נמצא בשבת
עשיית  עיקר מקום מכל עצמו לטובת מתכוין שהנכרי
לא  שאם בשבת ממנה הישראל גוף שיהנה היא מלאכתו
כלל  אותה עושה היה לא בשבת ממנה הישראל גוף הנאת
לגזור  יש בשבילו היא המלאכה עשיית שעיקר וכיון בשבת
לו  מותר יהיה אם בשבת לו לעשות לו יאמר שמא גזרה

בשבילו: כשנעשית ממנה ליהנות

‡È שקיבל בקבלנות בשבת כלי לישראל שעשה נכרי אבל
בשבת  ממנו ליהנות לו מותר שכר לו וקצץ שבת מערב
פעולתו  להשלים עצמו לטובת עשאה שהנכרי כיון עצמה
הישראל  ממנו שיהנה בשביל נתכוין ולא שכרו ולקבל
ימנע  לא עצמה בשבת ממנו יהנה לא אם שאף עצמה בשבת
ליהנות  לו לאסור אין וא"כ בשבת מלאכתו מעשות הנכרי
מותר  יהיה אם שאף לפי עצמו לטובת הנכרי שעשה ממה
שאין  כיון לו שיעשה לנכרי לומר יבא לא ממנה ליהנות לו
ולא  עצמו לטובת הנכרי כשמתכוין אלא לו מתירים

ישראל. בשביל כשמתכוין

וגם  נכרי ביד בשבת הנגמר בכלי להשתמש אוסרים ויש
כשיעור  דהיינו שיעשו בכדי להמתין צריך שבת במוצאי
שלא  כדי בשבת הכלי עשיית בעסק הנכרי ששהה  שהות
שצריך  לא אם לכתחלה לנהוג יש וכן שבת ממלאכת יהנה

להקל. יש שאז בשבת הכלי אליו

סימן ב שבת חלק בערב להתחיל והאסורים המותרים מלאכות רנב

בשבת: נגמרים שיהיו כדי
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zElWlYWdn dlrnNW xzFi DFab106. ¨©¥¤§©§¨¥¦§©§§

xg` mFwnA x`AzPX dOn ,dfl `nbEC cFreg"`c mr xECiQA] §§¨¨¤¦©¤¦§¨¥§¨©¥©¦¦©

[aw cEOr:oEOiGdÎzMxA oipr iAB ©©¥¦§©¦§©©¦

zFUrl Kixv miAxl zEwNgzdl dkWndd liaWA"W¤¦§¦©©§¨¨§¦§©§§©¦¨¦©£
dkixA zpigA dNgY'כּו`FaIW Kixv miAxl riRWdl icM iM . §¦¨§¦©§¥¨¦§¥§©§¦©§©¦¨¦¤¨
dlFcB dx`dA xF`d'ׁשם"כּו עּיין .. ¨§¤¨¨§¨ֵַָ

ipWÎzial oFW`xÎziA oiA Wxtdd o`M oaEi df KxC lre§©¤¤¤¨¨©¤§¥¥©¦¦§©¦¥¦
oilEaBd oiprl'כּו.(oiaOl ice . §¦§©©§¦§©©¥¦

WCwOd ziA onfA ,alElA la` .xtFWA `Ed df lke§¨¤§¨£¨§¨¦§©¥©¦§¨
.zAWA lgW bg lW oFW`x mFiA ,oilEaBA mB oilhFp Eid̈§¦©©§¦§¦¤¨¤¨§©¨

:oiprde§¨¦§¨
iMalElzFIzF`al Fl107'en dkWnd oipr `EdW , ¦¨¦¥¤¦§©©§¨¨¦

dfgn ligzOW ,`awEpCÎxzM `Ed ,aNd l` `"fC zFevw§¨§¨¤©¥¤¤§§¨¤©§¦¥¨¤
.`"fC§¨

xEACd zEEdzd xFwn :zEInWbA lWn KxC lr FnM§©¤¤¨¨§©§¦§¦§©©¦
dUrpe ,dpTd Kxc aNd lad `vFi EPOnW ,dfgd on `Ed¦¤¨¤¤¦¤¥¤¤©¥¤¤©¨¤§©£¤
zFidl dRd zF`vFn 'd iEHiaA KM xg` wNgznE ,lFw¦§©¥©©¨§¦§©¤¦§

oFxBd on r"dg` ± zFIzF` a"k'כּו. ¦¦©¨
`xwPd oFilrd xEAC zpigAW :dlrnl `Ed Kke§¨§©§¨¤§¦©¦¨¤§©¦§¨
`EdW ,`"fC dfgn `Ed FzEEdzd zlgzd ,`awEp zpigA§¦©§¨©§¨©¦§©¥¨¤§¨¤
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(98oi`W itl `Ed dfA "dpicn"l "WCwn" oiA Wxtdd mrh dlbp iR lr")©¦¦§¤©©©¤§¥¥¦§¨¦§¦¨¨¤§¦¤¥

KeEzl Wie .(dxifB ligzOd xEAC [a ,hk dpXd W`x Î] mW i"Wx) WCwOA zEaW§©¦§¨©¦¨Ÿ©¨¨¦©©§¦§¥¨§¥§©¥

ici lr KWnPd bEprYd zpigAW . . [o`M] dxFY ihETlAW mrHd mr df mrh©©¤¦©©©¤§¦¥¨¨¤§¦©©©£©¦§¨©§¥

"'Ek dpiaA `N` WAlznE dxFW Fpi`" (zAWC bEprYd zpigAn dlrnNW) xtFW¨¤§©§¨¦§¦©©©£§©¨¥¤¦§©¥¤¨§¦¨

`Ed 'Ek mibiiqE zFxifbl EkxvEd ipW ziA onfAW dn iM ± WCwOA wx xi`OW¤¥¦©©¦§¨¦©¤¦§©©¦¥¦§§¦§¥§¨¦

WCwOA okle ,dxFY ihETlA x`FaOM dpiaC d`Nir 'd zpigA f` xi`d `NW itl§¦¤Ÿ¥¦¨§¦©¦¨¨§¦¨©§¨§¦¥¨§¨¥©¦§¨

EkxvEd `l ,"zEliv`C dpiA iENib zFidl lFki did" ipW ziaA mBW Fnvr©§¤©§©¦¥¦¨¨¨¦§¦¦¨©£¦Ÿ§§

.(61 dxrd 68 cEOr h wlg zFgiW ihETl ± ."WCwOA zEaW oi` okle ,zFxifbl¦§¥§¨¥¥§©¦§¨¦¥¦¥¤©¤¨¨

(99" EWxiR "cieC lCbnM" wEqR sFq ,mixiXd xiWA zFAxaEoFkn"LYaWl §©§¦©¦¦¨§¦§©¨¦¥§¨§¦§§

(fi ,eh gNWA)±oeEkn.dlrnNW WCwOdÎziA df ,"LYaW" cbp §©©§ª¨¤¤¦§§¤¥©¦§¨¤§©§¨
(100.(137 cEOr `i wlg zFgiW ihETl .ak'a cEOr `Vz iM dxFYd xF` d`x)§¥©¨¦¦¨©¦¥¦¥¤©

ּׁשּכתּוב 101) למה "ּביאּור הּמתחיל ּבדּבּור אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו
נ"ב־נ"ג" ּפרק ּבינֹונים ׁשל fv,ּבספר dxFY cEnlYd xrW g"`c mr xECiQ) ְִֵֵֶֶֶֶ¦¦©©©©©§¨

.([` ,`pw] c

ּגּבי  ּתׁשמרּו", ׁשּבתֹותי "את הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹועּיין

" (l ,hi miWFcw)ּתיראּו xdA)."ּומקּדׁשי lirl) §¦ְִִִָָ§¥§©

(102lr xE`iA (a KxM xAcOA) glW dxFYd xF`A zFdBd mr qRcp .c"qwz)¦§©¦©¨§©¨§©©¦§¨¤¤¥©

.(bwz cEOr "lCbi dYre" wEqR̈§©¨¦§©©

ּגּבי103) חּיים" עץ ּב"פרי ׁשּכתב רּבא ּכמֹו ׁשמּה יהא "אמן ּכּוונת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
"מברzA dxEcdnaE ,c wxR miWiCTd xrW).(eiptNW `x ְַָ©©©©¦¦¤¤©©£¨¨§¨¤§¨¨

(104"ל ל" הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר b).ּכמֹו ,`i xF` dxFY) ְְְְְִִִֵֶֶַַָ¨

(105.(gz'` cEOr dpXd W`x dxFYd xF` d`x)§¥©¨Ÿ©¨¨©

(106" ּגּבי ׁשם ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ׁשני ועּיין FAכּו'ּובבית did `NW] ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ¤Ÿ¨¨

zbxcn ± WExiR ,FA dxFW dpikW dzid `NW l"fx Exn` ,zFgENde oFx`d̈¨§©¨§©©¤Ÿ¨§¨§¦¨¨¥©§¥©

`l` ,zFnlFrd zElWlYWd KxcM `NW oFW`x ziaA dxFU dzidW dpikW§¦¨¤¨§¨¨§©¦¦¤Ÿ§¤¤¦§©§§¨¨¤¨

[dxFU dzid ipW ziaA ההׁשּתלׁשלּות כּו'".ּכדר §©¦¥¦¨§¨¨ְְְְִֶֶַַ

(107wlg xdf mb d`xE .[a ,`w] cn oniq xidAd xtQn ` ,`rx a wlg xdf)Ÿ©¥¤¦¥¤©¨¦¦¨§¥©Ÿ©¥¤

,a ,fqx `dOkaE .a ,aqx alENd xrW g"`c mr xECiq .b ,at oOwl mb d`xE§¥©§©¨¦¦©©©©¨§©¨

.(zFnFwn§
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.xEACd xFwn mdAW ,zEliv`C zFpFilr zFCn iENiB¦¦¤§©£¦¤¨¤§©¦
.oiaOl ice ."`awEpC xzM" mWA `xwpe§¦§¨§¥¤¤§§¨§©©¥¦

dbxcnA dAxd dHnl `id ,Ff dkWnd zpigA dPde§¦¥§¦©©§¨¨¦§©¨©§¥§©§¥¨
Fnvr zAXd mB iM .l"Pd xtFXd ici lrW dkWndn¥©§¨¨¤©§¥©¨©©¦©©©¨©§
`Ed zAW iM .Ff dkWndn dbxcnA dlrp xzFi `Ed¥©£¤§©§¥¨¥©§¨¨¦©¨

aEzMW FnM ,`A`CÎoigFn iENib(ci ,`l `VY)`id Wcw iM" : ¦¦§©¨§¤¨¦¨¦Ÿ¤¦
s`W `N` .`awEpl `"Gn dkWnd `Ed alENde ."mkl̈¤§©¨©§¨¨¦¨§§¨¤¨¤©
iENiBW zFidl ,zAWA mB Ff dkWndl mikixv ok iR lr©¦¥§¦¦§©§¨¨©§©¨¦§¤¦
`EdW zinipR dpigAn `id alENd ici lrW Ff dkWnde§©§¨¨¤©§¥©¨¦¦§¦¨§¦¦¤

zrCd zkWnd108,.אחר ּבמקֹום  ׁשּנת ּבאר ּכמֹו ©§¨©©©©ְְְִֵֵֶַָָ

dHnl `id Ff dkWndW xg`n ,mipR lM lr K ©̀©¨¨¦¥©©¤©§¨¨¦§©¨
did zlFkId ,dbxcnAdpigA KiWndl ipWÎziaA ENit` §©§¥¨©§¤¨¨£¦§©¦¥¦§©§¦§¦¨

oilEaBA ENit` Ff'כּו. £¦©§¦
'd zpigA `id xW` ,`awEpl `"Gn `id Ff dkWnd ixd iM)¦£¥©§¨¨¦¦¨§§¨£¤¦§¦©
`N` ,l"PM d`Nir 'd FxTir ± xtFXd oM oi`X dn .d`YY©¨¨©¤¥¥©¨¦¨¦¨¨©©¤¨

xEACd lAwn dPOOW'כּו: .( ¤¦¤¨§©¥©¦

.xESiwxWt` did `l ,d`YY 'd ,ipWÎziaA mFwn lMnE ¦¦¨¨§©¦¥¦©¨¨Ÿ¨¨¤§¨
dn ,xtFXd ici lrW `Edd bEprY zpigAn oilEaBA KiWndl§©§¦©§¦¦§¦©©£©¤©§¥©¨©

A Ff dkWnd iM ,zAW zpigAn dlrnNXd`Nir 'd,`weC ¤§©§¨¦§¦©©¨¦©§¨¨§¦¨¨©§¨
.alElA oM oi`X dn ,oFW`xÎziA©¦¦©¤¥¥§¨

zFtqFYd cFr EWwdX dn oipraE109xtFW iAbC `d : §¦§©©¤¦§©¨¨§©¥¨
WIW mFwn lkA oirwFz EidIW i`Mf oA opgFi iAx oiwzd"¦§¦©¦¨¨¤©©¤¦§§¦§¨¨¤¥

.llM ixYW` `l ± alENaE ,"oiCÎziA FA¥¦©¨Ÿ¦§¨¥§¨

oiCÎziAd zpigA WxW lW oiprd iM :xnFl Wi¥©¦¨¦§©¤Ÿ¤§¦©©¥¦
mdl Wi ,xtFXd ici lrW dkWndd mr ,mikEnQd©§¦¦©©§¨¨¤©§¥©¨¥¨¤
ici lrW dkWndd WxW iM .dfl df lFcB zEkiIW©¨¨¤¨¤¦Ÿ¤©©§¨¨¤©§¥
Î`gFnAW wiYrCÎdxEaBn `Ed ,mipiCd wYnl xtFXd©¨§©¥©¦¦¦§¨§©¦¤§¨
oiCÎziAd lW xFwnE WxW Fnvr Edfe .d`nizq§¦¨¨§¤©§Ÿ¤¨¤©¥¦

oikEnq110.ziAd zpigal KM lM zEkiIW Fl oi` alENd la` §¦£¨©¨¥©¨¨©¦§¦©©¥
dpXdÎW`x zpigaC ,rcFPke .micqgd zkWnd `Ed iM ,oiC¦¦©§¨©©£¨¦§©¨¦§¦©Ÿ©¨¨

"iW`xl zgY Fl`nU" oipr `Ed(e ,a mixiXd xiW)ÎmFi `Ede , ¦§©§Ÿ©©§Ÿ¦¦©¦¦§
"ipwAgY Fpinie" zpigA `Ed zFMEq la` .oiCd(mW): . ©¦£¨§¦©¦¦§©§¥¦¨
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רּבי (108) הרב ּבדרּוׁש ג', ּפרק הּלּולב, ׁשער חּיים", עץ ּב"פרי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָועּיין
מערבי erx).ּיֹוסף cEOr ` KxM wcv gnSdl xdGd ixE`aA x`Azp) ֲִֵַָ¦§¨¥§¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©

מענין ּׁשּנתּבאר מה הּפנימית ועּיין ּבחינה ׁשהּוא על הּדעת, ּבּביאּור : ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ
– רּבים" "מים תֹולדֹותּפסּוק a).ּבפרׁשת ,hi xF` dxFY) הּמתחיל ּובדּבּור ְְִִַַַָָָ¨ְְִִַַ

ּבלק ּבפרׁשת – ּביעקב" און הּביט `))"לא ,`r). ְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ

(109.(c wxR Wix dpXd W`x)Ÿ©¨¨¥¤¤

(110" ּגּבי תּׂשא, ּפרׁשת ריׁש הרמ"ז ׁשּכתב ּפי ּכמֹו על דמתקּדׁשת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּדין  ׁשם.".ּבית עּיין ִֵֵַָ

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

ששמים (‡Í(ה) ברא בקדמין דת"א הפשוט לפי
שגם  ממה עליו יקשה בבריאה. קדמו וארץ
היינו  זאת דקדימה הוא הענין כו'. תחלה נבראו המים
די"מ  בדבור נבראו הברואים שכל לדבור שקדמה במח'
(ומ"ש  כו' אור יהי אלקים ויאמר נאמר באור גם כמו
ע"כ  יחד ומים מאש הרקיע את שעשה זה כו' רקיע יהי
והוא  קודם נבראו עצמן השמים אבל שמים אותו קרא
לפי  והיינו לדבור) שקדם דחכ' דבראשית במא'
אשר  וכל העולם כל כללות בחי' הן והארץ שהשמים
מלמעלה  הבאה השפע מיני כל כולל דהשמים בו
בחי' כלי כללות היא והארץ לגשמיות מרוחניות למטה
כג) ב, (הושע כמ"ש הכל ותצמיח שתוליד הקבלה
את  א' ע"כ הארץ את יענו והם השמים את אענה
לארץ  הטפל הארץ ואת המשפיע לבחי' הטפל השמים
בגילוי  שבא קודם במחשבה וקדמו עלו יחד שכללותם
בינה  בחי' שהוא אלקים ברא בראשית וזהו לדיבור
בינה  שבמוח המח' בחי' והוא עילאה אלהים שנקרא

בשם  בבינה שכלולים ודיבור המדות בחי' והיינו
כו' והממוצע ומים אש שמים וארץ שמים שנק' אלקים
נקרא  כו' בדבור לגילוי המח' העלם מן יצא ואח"כ
א) יב, (חגיגה בגמ' הפלוגתא וידוע שבמח'. דיבור
ואח"כ  השמים את כמ"ש תחילה נבראו דשמים שי"א
בסוף  כמ"ש תחלה נבראת שהארץ וי"א הארץ. ואת
ה' עשות ביום בהבראם והארץ השמים תולדות אלה
נבראו  כא' וארץ שמים וי"א ושמים. ארץ אלקים
יחדיו. יעמדו אליהם אני קורא יג) מח, (ישעי' שנאמר
בהעלם  במח' הי' דהכל אמת כולם הללו דיעות ג'
המשפיע  בחי' שהוא השמים במח' עלה שתחלה
דארץ  מעשה שסוף ולפי המקבל בחי' הארץ ואח"כ
לשמים  קדמ' דארץ י"א ע"כ עבמ"ת הכל שממנה
ושמים  ארץ אלקים ה' עשות ביום וכמ"ש תחלה במח'
כו' נבראו שכאחד וי"א שעבמ"ת דוקא המעשה בגמר
קודם  והוא ומקבל משפיע וסוף ראש שימצא מבלי
שניהם  עלו ששם העולם לברוא בפרטות במח' שעלה
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לפי  ברא בקדמין כמ"ש כלל זע"ז קדימה מבלי יחד
הנעלם  הרצון קדמות בחי' על דקאי הנ"ל פי'
יעמדו  שניהם ומקבל משפיע ששם ממש שבעצמות
שקדמו  ברא בקדמין בת"א מ"ש וא"כ ממש יחדיו
לבא  הוצרך שלא המים בריאת גם יתורץ במח' ממש
הללו  העליונים שהמים לפי כו' מים יהי לומר בדיבור
אח"כ  שבאו וארץ לשמים במחשבה שקדמו הוא
היה  הרי בגילוי רואים שאנו כמו כי ההעלם מן בגילוי

מ"ע  שהן המים בתוך רקיע יהי מ"ש והוא בהעלם כן
ויבדל  המים פני על מרחפת היה אלקים שרוח הנ"ל
והארץ  לארץ נקוו ומ"ת לרקיע מעל מ"ע הרי כו'
ותראה  כו' המים יקוו שאמר עד כו' מהם מקבלת
ת"א  לפי אך המים. על הארץ לרוקע נאמר שאז היבשה
מפני  (אמנם כו' בראשונה הל"ל קדמו שאלו בקדמין
כידוע  קדמון אלא ראשון נקרא לא במח' שקדמו

וד"ל):

miwl` `xa ziy`xa

•
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(hdPde83oiprA `iWETd oM mB x`al `Fap dYrn §¦¥¥©¨¨§¨¥©¥©§¨§¦§©
mixnF` Ep`W FnM ,KxAzi Flv` oFvx iEPiW84" :idioFvx ¦¨¤§¦§¨¥§¤¨§¦§¦¨

ziA dpAIW" ± oM dvxIW miWTaOW ± "'Ek LiptNn¦§¨¤¤§©§¦¤¦§¤¥¤¦¨¤¥
okle ,dvFx Fpi` dNgzOW dOn iEPiW `EdW ,"WCwOd©¦§¨¤¦¦©¤¦§¦¨¥¤§¨¥
oke .Edpaie FA dvxi dYre ,WCwOd ziA axgp¤¡©¥©¦§¨§©¨¦§¤§¦§¥§¥
,Filgn `Rxzie dlFgd digIW "oFvx idi" miWTaOWM§¤§©§¦§¦¨¤¦§¤©¤§¦§©¥¥¨§
.'Ek FzFlgl dvx dNgzOW dOn FpFvx dPYWIW dpeEMd©©¨¨¤¦§©¤§¦©¤¦§¦¨¨¨©£
aFh oFvx zwtd mpiprW ,zFNtYd ipipr lkA df Kxc lre§©¤¤¤§¨¦§§¥©§¦¤¦§¨¨£¨©¨

'dn85dfA mitFqlRd c`n EXwzp xakE ,86. ¥§¨¦§©§Ÿ©¦Ÿ¦¨¤
mW zFa`A "aFhÎmFi zFtqFY"d dPde87,dfA Kix`d §¦¥©§§¨¨¤¡¦¨¤

m"Anxd x`iAW dnA88,dkxal mpFxkf Epinkg zrcA §©¤¥¥¨©§©§©©£¨¥¦§¨¦§¨¨
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ ממש אחר באופן הוא הבהמה גוף ציור
כי  מפני כו', למטה ונמשך להגוף שוה שהראש
ממש  אחר באופן והמזיגה ההתכללות ג"כ הוא בשרשם
נושאות, והחיות וכתי' כו'. הברודים בעולם מכמ"ש
עולם  בחי' לשורשם אדם בחי' את שמגביהים היינו
הבהמה  על שרוכב האדם עד"מ הוא הנקודים,
בעצמו  הוא אשר למקום האדם את מגבהת שהבהמה
בכח  שאין גבוה הר עד"מ שם, להגיע יכול הי' לא
יכול  הבהמה ע"י הנה בראשה, לעלות מצ"ע האדם
הקדושה  המרכבה ענין יובן כן חפצו, למקום להגיע
ומקורם  לשרשם הכסא שעל אדם בחי' את שמגביהים
להגיע  מצ"ע האדם בכח אין אשר הנקודים בחי' הוא
עי"ז  שנגבהי' הכסא עם מנושאות ה"ה ומ"מ לשם.
ג"כ  האדם אכילת בענין זה דבר יובן וכן ג"כ. עצמו
צומח  בחי' ע"י המוחין חוזק ותוס' חיות מקבל שהאדם
עצמם  הם ועי"ז יותר, נעלה הוא שרשם כי להיות וחי
מתעלים  הם והרי האדם, את שמחזקים ע"י נגבהות
מתבררי' הם שהרי מדבר, בחי' להיות וחי צומח מבחי'
להיות  נשלח ממנו אשר דם להיות שישוב עד בקיבה

שהמותר  עד שייפין לכל ג"כ ופליג ולב, למוח חיות
ופעולתו  מדבר. שהוא האדם כבשר בשר להיות נעשה
שהם  מהמרכבה הוא החי שורש כי להיות ברוחניות
שנשרפו  ע"ש שרפים נק' וגם הלפידים, כמראה בוערות
שנשתלשלו  הדברים גם לכן במ"א, כמ"ש אש ברשפי
מהם  אוכל האדם כאשר החי בחי' היינו למטה מהם
דשבת  אכילה או נפשו, לשובע אוכל צדיק ע"ד לש"ש

א  מטעם כלל מגשמת כח שאינה מוסיפים הם הרי חר,
האדם, בנפש ותשוקה האהבה אש רשפי בחי' וגבורה
כמראה  שבוערי' דמרכבה הגבורות מבחי' להיותם
שע"ה  מה מובן ומזה כו'. אש רשפי בבחי' הלפידים
כלל  יבוא לא הוא כי מפני היינו בשר, לאכול אסור
המאכל, את מוריד ה"ה א"כ אש, ברשפי אהבה לבחי'
בדרוש  במ"א כמ"ש אותו ומגשם מוריד המאכל וגם
שמקבל  ע"ש ת"ח שנק' הת"ח אבל באריכות, הנדרי'
מהבשר, הטוב חלק אתברירו ובחכ' כו', החכ' מבחי'
ע"י  אש, ברשפי אהבה בחי' הוספת לתועלת שיהי'
דמרכבה  הגבורות מבחי' ששרשו הבשר אכילת

בשר. לאכול יכול הוא הנה כו', והטהורה הקדושה
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דוקא  האדם בריאת ליום מעשיך תחילת היום זה ענין שייך מדוע שאלה:

*‰Ê" חק ּכי ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון ,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום ∆ְְֲִִִִֶַַַָֹ
ּדהּיֹום  יעקב", לאלקי מׁשּפט הּוא, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹליׂשראל
והלא  להבין: וצרי .מעׂשי ּתחּלת הּוא הּׁשנה ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹּדראׁש

וא"ו  יֹום הּוא הּׁשנה ּדבכ"ה א ראׁש ּבראׁשית, למעׂשה ְְְֲִִֵֵַַָָָֹ
אדם  ּברא יֹום הּוא הּׁשנה וראׁש העֹולם, נברא ְְְֱִֶַָָָָָָָֹֹּבאלּול
זה  ׁשעל ּבראׁשית, למעׂשה וא"ו ּביֹום ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָהראׁשֹון,
נברא  ׁשהאדם צרּתני", וקדם "אחֹור ז"ל רּבֹותינּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאמרּו
ּבעצם  ׁשהאדם ּדהגם והינּו ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחֹור
ּבריאתֹו אבל הּנבראים, לכל קֹודם הּוא הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָמעלתֹו
נקרא  אי ּכן ואם ּבראׁשית, למעׂשה אחֹור הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָויצירתֹו
קדם  נבראּו הּנבראים ּכל והרי ,"מעׂשי "ּתחּלת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזה
יּתּוׁש אפּלּו לֹו אֹומרים אדם יחטא "אם ּוכמאמר ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָָָהאדם,
הּנבראים  לכל קֹודם הּוא ׁשהאדם אמת ּדהן ,"ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָקדמ
אם  אבל טֹובה, ּבהנהגה מתנהג ּכאׁשר והּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָוהיצּורים,
הּנבראים, ּכל על ּבמעלה ׁשהּוא ּבזה מתּגאה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהּוא
,"קדמ "יּתּוׁש לֹו אֹומרים אז טֹובה, אינּה ְְְְְִֵַַָָָָָָוהנהגתֹו
ועֹוד, ."מעׂשי "ּתחּלת הּׁשנה ראׁש נקרא אי ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹואם
הּוא  הּׁשנה ּדראׁש ּדמאחר ראׁשֹון", ליֹום "זּכרֹון ְְְִִֵַַַַָָָֹמהּו
,"מעׂשי "ּתחּלת ונקרא ּבראׁשית, למעׂשה וא"ו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָּביֹום

למימר  ליּה "ליֹום ב הוה ּומהּו הּׁשּׁשי", לּיֹום "זּכרֹון ְְֲִִִֵֵַַַַָָ
ליׂשראל  חק "ּכי אמרֹו להבין צריכים ועֹוד ְְְְְְִִִִִִֵָָָֹראׁשֹון".
"זה  על טעם נתינת ּדזהּו יעקב", לאלקי מׁשּפט ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּוא
ּדראׁש ּדהּיֹום הּדבר ּדטעם ּכלֹומר ,"מעׂשי ּתחּלת ְְְְְֲִֶַַַַַַַַָָֹהּיֹום

ׁשהּוא  ּבראׁשית, למעׂשה וא"ו יֹום ׁשהּוא הגם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשנה
מּכל  העֹולם, ׁשּנברא הּיֹום ולא האדם, ׁשּנברא ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹיֹום
לפי  "מעׂשי "ּתחּלת ּבׁשם הּיֹום זה נקרא הרי  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָמקֹום
ּדלכאֹורה  יעקב", לאלקי מׁשּפט הּוא ליׂשראל חק ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹֹ"ּכי
המׁש מהּו וגם לזה, זה הענינים ׁשּיכּות מּובן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאינֹו
זּכרֹון  מעׂשי ּתחּלת הּיֹום "זה ּכללי הּמאמר ׁשל ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהענין
יעקב, לאלקי מׁשּפט הּוא ליׂשראל חק ּכי ראׁשֹון, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹֹֹליֹום
איזֹו לּׁשלֹום, ואיזה לחרב איזה יאמר ּבֹו הּמדינֹות ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועל
לחּיים" להזּכירם יּפקדּו ּבֹו ּוברּיֹות לּׂשבע, ואיזֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלרעב
ּדהגם  הּׁשנה ּדראׁש דהּיֹום הּוא הענין ותכן ּדנֹוׂשא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹכּו',
"ּתחּלת  הּוא מקֹום מּכל האדם ׁשּנברא ּביֹום ְְְִִִֶֶַָָָָָָׁשהּוא
נברא  ׁשּבֹו ּבראׁשית ּדמעׂשה וא"ו ּדיֹום והגם ,"ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָמעׂשי
הּזּכרֹון  מקֹום מּכל הּנה ,"מעׂשי "ּתחּלת הּוא ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהאדם
ליֹום  זּכרֹון ולא העֹולם, נברא ׁשּבֹו ראׁשֹון ליֹום ְְְְִִִֶָָָָֹהּוא
הּוא  ליׂשראל חק "ּכי לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְִִִֵַַַָָָָֹוא"ו,
זֹו ׁשּכּונה ּבכדי הּנה ולזאת יעקב", לאלקי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹּומׁשּפט
ויצירת  העֹולם ּבריאת ּבענין יתּבר מאּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהמכּונת
"ועל  לזאת הּנה הּפעל, אל הּכח מן ּתבֹוא ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹהאדם

יא  ּבֹו להזּכירם הּמדינֹות יּפקדּו ּבֹו ּוברּיֹות כּו' מר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ּבתֹורה  ּדיׂשראל ּבהעבֹודה ּתלּוי זה ּכל הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָלחּיים",
הּמדינֹות" ועל כּו' הּיֹום "זה הענין המׁש וזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּומצוֹות.
ּבׁשביל  הּוא כּו' והּברּיֹות הּמדינֹות עניני ּדכל ְְְְְְְִִִִִֵַַָכּו',

העֹולמֹות. ּבבריאת העליֹונה הּכּונה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהׁשלים

השנה  ראש זה – היום נצבים אתם

‰p‰Â,הּוא הענין זה, ּבענין ּפנימית הּכּונה להבין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
ּכמֹו 'הּיֹום', ּבּׁשם ּבּכתּוב נקרא הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹּדהּנה
אלקיכם, ד' לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים "אּתם ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּכתּוב
ׁשאב  עד כּו' נׁשיכם טּפכם כּו' זקניכם ׁשבטיכם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹראׁשיכם
מּזֹו, זֹו רחֹוקֹות מּדרגֹות עׂשר ּכאן וחׁשיב ,"ְְְִִֵֵֶֶֶַָָמימי
נּצבים  "אּתם זה על ואֹומר ,מימי וׁשֹואב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָראׁשיכם,
הּׁשנה  ּדבראׁש וקּימים, עֹומדים ּדכּלכם ּכּלכם", ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻֻהּיֹום
ּכּלכם  הּנה אּתם אבל הּיצּור, ּכל על ּומׁשּפט הּדין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּוא

איהר  הּדין, ּביֹום וקּימים עֹומדים ּדכּלכם והינּו ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֻנּצבים,
ׁשטיין  ד'ג ּבלייּבט לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים ואּתם , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻ

כּו', נׁשיכם טּפכם וכּו' ׁשבטיכם ראׁשיכם ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹאלקיכם,
ה' לפני ּבהׁשואה עֹומדים ּכּלם הּׁשנה ּדראׁש ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֻּדבהּיֹום
ׁשהם  ּבאנׁשים מדרגֹות חּלּוקי ׁשּיׁש ּדהגם ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאלקיכם,

וכדאיתא  ועניניהם, ּבידיעֹותיהם אית ד חלּוקים ּבזהר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָֹ
וסֹודין  רזין הּתֹורה ה מארי סֹודֹות ׁשּיֹודעים ׁשּיׁשנם הינּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּתֹורה  ּופנימּיֹות קּבלה ּבדברי ועֹוסקים הּמצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹוטעמי
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ּדאֹורייתא  סתימא מארי ו ׁשּנקראת ואית ורז, סֹוד ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבהבנה ז אֹורייתא  הּתֹורה חכמת ּומּׂשיגים יֹודעים ׁשהם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּג ּגליא והּׂשגה והינּו עֹובדין ח דֹולה מארי ואית ׁשּבּתֹורה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשהם ט טבין  טֹובים ּבמעׂשים עבֹודה ּבעלי ׁשהם ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבחּיּות  ּגדֹולה ּובזריזּות ּבזהירּות הּמצוה את ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָמקּימים
אּון  קלעּפ ׁשטארקען א מיט לעּבעדיקייט א ְְְִִִֶֶֶֶַַַַמיט

מצוה י ּגיׁשמאק  יׁש אחד לכל אׁשר ּבאנׁשים ׁשּיׁש ּוכמֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
אז  ּבמּוחׁש, מיר זעהען אזיי רב, ּבחּיּות אֹותּה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעֹוׂשה
ּפרטית  מצוה א מקּים איז ער וואס אזעלכע ּדא איז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעס
ער  האט מצוה ּדער "אין העֹולם ּכמאמר חּיּות, א ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָמיט

חּיּות" ּבאזּונדער א ּבכל יא ּגאר עבֹודה ּבבעלי הּוא וכן , ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָ
והינּו ּובהתלהבּות, ּבחּיּות אֹותם ׁשּמקּימים ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹהּמצות,
ּכדינֹו ּבהּדּור הּוא אצלם הּמצות ּדקיּום ּבלבד זֹו ְְְְְְְִִִִִֶַָָֹֹּדלא
ּבלׁשֹון  הּנקרא ּבחּיּות, ׁשהּוא זאת עֹוד הּנה ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹּוכהלכתֹו,

לעּבין" א "מיט חסידּות יב העֹולם החסידּות, ענין ּדזהּו , ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָ
מֹוסיף  אינֹו חסידּות ּדבר, ּכל ׁשל ּפנימי החּיּות ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמגּלה
החּיּות  ׁשּמגּלה הּוא ענינּה ּכל אם ּכי עצמֹו, ּבהּדבר ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּדבר

נֹודע  אמנם ההּוא. הּדבר נׁשמת ׁשהּוא הּדבר ׁשל ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּפנימי
מצוה  לקּים ּבכדי הּנה ּולזאת חסיד, הארץ עם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּדלא

למהוי  ּבדּיּוק יג ּכדבעי לעׂשֹותּה אי לידע צריכים , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ערּו ׁשלחן ללמד קבּוע זמן להם יׁש לכן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּובדקּדּוק,
ּבצדקה  ועֹוסקים יעׂשּון, אׁשר הּמעׂשה את ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָלידע

ּגּופם ּבממֹונם חסדים ונפׁשם,(טרחתם)ּובגמילּות ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָ
ּומקּימים  מאּומה יֹודעים ׁשאינם ּפׁשּוטים אנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָויׁשנם
הּפׁשּוטים  ּדאנׁשים ּבתמימּות, יׂשראל ּומנהגי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָמצוֹות
הּתֹורה, ּבחכמת מאּומה יֹודעים ׁשאינם הגם ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהאּלּו

ּדאֹורייתא  ורזין ּבסֹודֹות ׁשּכן הּמצות,יד ּומּכל וטעמי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הּוא  אצלם הּמצות ּדקּיּום ּבזה מאד ּגדֹולה מעלתם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּנה
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לפני וחביב יקר זה אׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבתמימּות,
זה  הרי מקֹום מּכל אבל והּׂשגה, ידיעה מּכל ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָיֹותר
"אּתם  אֹומר הּׁשנה ּדראׁש ּבהּיֹום הּנה חלּוקֹות. ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹמדרגֹות
כּו', נׁשיכם" טּפכם כּו' ׁשבטיכם ראׁשיכם ּכּלכם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻנּצבים
אב  ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני חׁשּובים ּדכּלם ְְְֲִִֵֶַַָָָָֻהינּו

ֲִַָהרחמים.

היהדות  נקודת ומתגלה הניצוץ אל המאור קירוב – הכיפורים ויום השנה בראש

¯e‡·e ויֹום הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
ואחד  אחד ׁשּבכל הּלב ּבנקּדת הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּכּפּורים
יעדער  אן רירט הּכּפּורים יֹום אּון הּׁשנה ראׁש ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּיׂשראל,

הארצין  טיפין אין הּיהדּות טו אידן נקּדת ּומתּגּלה , ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֻ
מדרגֹות, חּלּוקי אין הרי ּדבזה ּפׁשּוטה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָּבאמּונה
חּלּוקי  יׁש ּבזה הרי הּגלּויים ּבכחֹות ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדבהּׂשגה
הּיהדּות  ּבנקּדת אבל ּפחֹות, אֹו יֹותר ׁשּמּׂשיג מי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻמדרגֹות
מדרגֹות, חּלּוקי אין ּבזה הּנה הּנׁשמה עצם מּצד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
קרֹובים  הם הרי והבנה הּׂשגה ּבעלי ׁשהם ׁשאּלּו ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָורק
ׁשאינם  ּבאּלּו מּכמֹו הּלב נקּדת אצלם ׁשּיתּגּלה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻיֹותר
הּוא  הּׁשנה ראׁש אבל הּׁשנה, ּבכל ּדזהּו הּׂשגה, ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבעלי
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּניצֹוץ אל הּמאֹור קרּוב התּגּלּות ְְְִִֵֶֶַַַַָָזמן
הּׁשנה  ראׁש איז ּדערפאר קדׁשֹו", זרֹוע את ה' ְְְִֶֶַַַַָָָָֹ"חׂשף

הארץ  ּפינטעל ּדי ּדערוועקט אידען יעדער ּבא ,טז ווערט ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַ
ולהיֹות  ּגדֹולה, ּבהתעֹוררּות נפׁשֹו יׁשּפ ה' לפני ְְְְְְְְְְִִִִֵַָָֹואז
יׂשראל  ּדכל ּדהעבֹודה הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹּדבראׁש
ּכּלם  הּנה לכ ּבה', ּפׁשּוטה ּובאמּונה הּלב ּבנקּדת ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּוא

ל  הּוא חׁשּובים הּׁשנה ראׁש ּדהּנה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש פני ְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

נפקד  לא "מי ּוכמאמר החּיים ּכל על והּמׁשּפט הּדין ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיֹום
מרֹון", ּכבני לפני יעברּון עֹולם ּבאי "וכל הּזה", ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכהּיֹום
אם  ּכי ּכללי ּדין רק אינֹו הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹּדהּדין
ּוכמאמר  ּבפרט, ואחד אחד לכל ּפרטי ּומׁשּפט ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּדין
לכל  קצבה לחת חי, ּכל נפׁש ותפקד ותמנה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ"ותסּפר
ואי יחיה, אם ּדינם", ּגזר את ולכּתב ּביחּוד, ונפׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹנפׁש
וׁשלֹום  חס אֹו הּבריאּות ּבתכלית אם ׁשּלֹו החּיים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָיהיה
ּבפרטי  ודבר ּדבר ּכל ּביתֹו, אנׁשי ּבריאּות וכן ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָכּו',
ה', על להתיּצב האלקים ּבני "וּיבאּו ּוכתיב ְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָֹֹּפרטיּות,
"והוה  ותרגם ה'", על להתיּצב ּבתֹוכם הּׂשטן ּגם ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָוּיבֹוא

רּבא" ּדינא –יז יֹום הּיֹום ויהי ּדוד: ּבמצּודת ּופרׁש , ְְִִִִֵֵַַַַָָָ
עס  והחֹובה, הּזכּות מלּמדי ּבֹו לכׁשּיבֹואּו ׁשהּוכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹום
אֹויף  אּפגיׁשטעלט איז טאג ּדער וואס  טאג א ּדא ְְְִִִֶֶַָָָָָאיז
ּדי  קּומען טאג יענעם אין אּון ּומׁשּפט, ּדין ְִִִִֶֶֶֶָָּדעם
מענטׁשען  ּדי וואס זינד אלע ּדי מאנען וואס ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָמקטרגים
ּדי  קּומען עס אּון יאר, ּגאנצען ּדעם אפגיטאן ְְְְִִֶֶֶַָָָָהאּבין
ּדעם  אֹויף זכּות מלּמד זיינען וואס יׁשר ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹמליצי

למּטה,יח מענטׁשען  ּומׁשּפט ּבדין מׁשל ּדר על ּוכמֹו , ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
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התורה.ו. של הנסתר) (החלק תורה.ז.הסתום בעלי טובים.ט.נגלה.ח.ויש מעשים בעלי חזקה י.ויש בדבקות בחיות,
חיות יא.ועונג. לו יש זו "במצוה העולם, כמאמר בחיות, פרטית מצוה מקים שהוא כאלה, שישנם במוחש, אנו רואים כך

לגמרי". חיות.יב.מיוחדת להיות.יג.עם שצריך התורה.יד.כפי יהודי טו.וסודות בכל נוגע הכפורים ויום השנה ראש
הלב. הלב.טז.בעומק נקודת יהודי כל אצל מתעוררת השנה בראש הגדול.יז.לכן הדין יום זה יח.ויהי שיום יום ישנו

ובאים  השנה, כל במשך עשו שהאנשים החטאים כל את שתובעים המקטרגים באים ההוא וביום ומשפט, לדין קבוע
האדם. על זכות שמלמדים הישר מליצי
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הּמדינה  מּמׁשּפטי ודין חק איזה על עֹובר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדכׁשהאדם
ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה אֹונאה אֹו רציחה אֹו ּגזלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבגנבה,
זכּות  מלּמדי יׁש הרי לּדין, נתּבע הּנאׁשם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָוהחֹוטא
ּבדין  לדּון ותֹובעים חֹובה מלּמדי ויׁש יׁשר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּומליצי
היא  ּדתביעתם והּמׁשּפטים, החּקים על העֹובר את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻקׁשה
ּגאר  איז וואס פאר ּכללית ּתביעה הא' ּכפּולה, ְְְְִִִִַָָָָָָָּתביעה

ּדי  אֹויף עֹובר זיינען וואס אזעלכע חּקי יט פאראן ְִֵֵֶֶֶַַַַָֻ
מהאיׁש ּפרטית ּתביעה ׁשּתֹובעים הּוא והב' ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּמדינה,
החטא  את ּומגּדילים החק על עֹובר ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַֹההּוא

מ  ׁשאין לפי ּכי ּבאמרם ׁשּלֹו, את והאׁשמה יּסרים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

העֹוברים  נמצאים זה ידי על הּנה החּקים על ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻהעֹוברים
ּדברי  יצּדקּו אם ּדגם הּמה, ּתֹובעים ּכן על החּקים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֻעל
ּׁשּגֹורם  מה ּגדֹול חטאֹו הלא זה, אדם על זכּות ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהמלּמדי
ייּסרּו וׁשלֹום חס אׁשר הם ּתֹובעים ּכן ועל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָלאחרים,

ווערט  איז ער וויפיל מער קׁשה, ּבמׁשּפט למען כ אֹותֹו , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
ׁשהּׁשֹופט  אחרי אׁשר הּוא והּסדר אחרים, ּגם ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיפחדּו
זכּות  המלּמדי ּומליצת החֹוב מלּמדי ּתביעת ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַׁשֹומע
על  זכּות ילּמד אׁשר ּבעצמֹו הּדין לבעל רׁשּות ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַנֹותנים
ּכל  ּתלּוי הּזה זכּות ּבלּמּוד הּנה ּבאמת אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָעצמֹו,

הּמׁשּפט. ְְִֵֶַָהחלט

ותחנונים  לתפילה השנה דראש הדין בימי רגע כל לייקר

,‰p‰Âּדראׁש ּומׁשּפט ּבהּדין יּובן הּזה הּמׁשל ּככל ¿ƒ≈ְְְְִִֶַַַַָָָָֹ
הּוא  הּׁשנה ּדראׁש הּיֹום", "ויהי ּדזהּו ְְְִֶַַַַָָָָֹהּׁשנה,
רחמנא  ּבאים ּבּיֹום ּובֹו ודין, למׁשּפט ׁשהּוכן ְְֲִִִֶַַַַָָָָָהּיֹום

ּבני כא לּצלן  מעׂשה על מׁשּפט הּתֹובעים הּמקטרגים ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר א)אדם, עּמּוד טז ּדף ּבתרא (ּבבא ְְֲֵַַַַַַַָָָָָ

למּטה  יֹורד רע מלא ׁשהּוא ׁשהּׂשטן ּומתעה", ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ"יֹורד
אּון  מענטׁשען ּדעם איין רעדט ער הּברּיֹות, את ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַּומתעה

ּדר פּון אראּפ איהם ּומרּגיזֹו,כב פיהרט ועֹולה האמת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָ
חס  האדם את לׁשּפט ּדין ּתֹובע עצמֹו הּוא ּכ ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹואחר
ׁשּבּדין  ּכׁשם והּנה, לּצלן. רחמנא קׁשה ּבדין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוׁשלֹום
ּדברי  ׁשֹומע ׁשהּׁשֹופט אחרי הרי ּדלמּטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּומׁשּפט
עצמֹו ּדין להּבעל רׁשּות נֹותנים וחֹוב זכּות ְְְְְְְְִִֵַַַַַַהמלּמדי
ּדראׁש ּומׁשּפט ּבּדין הּוא ּכן עצמֹו, על זכּות ְְְְְִִֵֵַַַַָֹללּמד
ועל  עצמֹו על זכּות ללּמד להאדם רׁשּות ׁשּנּתן ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשנה

ועל  ּביתֹו ׁשּבּתפּלה,ּבני ּובּקׁשֹות הּתחנּונים והם זּולתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
מלּמד  ואחד אחד ּכל הרי ּדבזה ּתהּלים, מזמֹורי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואמירת
הּׁשנה, ּדראׁש אּלּו ימים הּׁשני הּנה ולכן עצמֹו, על ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹזכּות
הּזמן  ׁשהּוא לפי יתרה זהירּות ׁשּצריכים זאת לבד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהּנה
ורגע  ׁשעה ּכל ליּקר צריכים ׁשמים, מלכּות על ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּדקּבלת
ואמירת  ּתֹורה, ּבתפּלה, לד' נתּונים ׁשעֹותיו ּכל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָלהיֹות
ּפנימי, ורגׁש ּבחּיּות נעׂשה להיֹות צרי זה וכל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָּתהּלים,
ּבחּיי  להאדם ׁשּנֹוגע ּדהּדבר ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּוכמֹו
נקּדת  מעמק זאת עֹוׂשה הּוא ּביתֹו אנׁשי ונפׁשֹות ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַֹֹֻנפׁשֹו
ּבני  וחּיּות חּיּותֹו ּכל ּתלּוי ּבזה אׁשר יֹודע ּבאׁשר ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָלבבֹו,
מׁשּפט  איזה עליו ׁשּיׁש מי מׁשל ּדר על ּוכמֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּביתֹו,
והינּו ּכחֹו, לפי ׁשאינֹו רב ּבממֹון ּבקנס הּוא ענׁשֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר
קנס, לּתן צרי זמן ּבמׁש ּביתֹו לפרנסת ּׁשּמרויח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדמה
ּומּכל  וׁשלֹום, חס ּביּסּורים ענׁשֹו אׁשר מׁשּפט ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָּובפרט
עֹוד  עּתה ּכי ּומתּבֹונן לּצלן, רחמנא מות ּבענׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

הּסּכנה  וגדל מּזה, להּנצל אי עצֹות למצא לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאפׁשר
ּכל  הּנה ּביתֹו, ּבני ׁשעל הרחמנּות וגדל נמצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
צּו קיין ניטא איז עס נפׁשֹו, ּבעד האדם יּתן לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאׁשר
ּדארף  קיינער אּון פיל, צּו קיין ניטא איז עס אּון ְִִִֵֵֶֶֶַַָטייער,

טייער  רגע יעדער איז אים ּבא זיין, מעֹורר ניט ,כג אים ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
טֹובים, הּיֹותר יׁשר ּומליצי טֹוענים ּבהּׂשגת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּומׁשּתּדל
מיני  ּכל ּומֹוצא ּומאדֹו, נפׁשֹו לּבֹו ּבכל ּבזה ְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻּומּנח
זה  על לזרזֹו צריכים ואין להיֹות ׁשאפׁשר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהצטּדקּות
רב, ּובעּיּון ּגדֹולה ּבזריזּות ּבעצמֹו עֹוׂשה הּוא ּכי ְְְְְְִִִִֶַַָָּכלל,
הּוא  הרי לפעמים הּנה ּומׁשּפט חק יֹודע ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהגם
ההצטּדקּות  ּבאפן עמקֹות ּוסברֹות המצאֹות ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֻממציא
ּדין, ּביֹודעי חריפים ׂשכל ּבעלי ימציאּו ּׁשּלא מה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשּלֹו,
ּובתמימּות, ּבאמת ּגדֹולה ּבהתרּגׁשּות אצלֹו הּוא ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָֹוהּכל

אמת  א מיט ערינסט עמדֹוכד זייער ּבעת ּובפרט , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָ
וד  על לּמׁשּפט ׁשּמֹודה אֹו עצמֹו, את להצּדיק ּדבריו ּבר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

עֹוד, לכסלה יׁשּוב לא אׁשר נאמנה ּומבטיח ְְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָֹהאמת
ּבבכּיה  ּביתֹו ּבני ונפׁשֹות נפׁשֹו על ּומבּקׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּומתחּנן
זה  ּדכל לבבֹו, ּפנימּיּות מּנקּדת יֹוצאים ּודבריו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֻעצּומה
ּביתֹו אנׁשי ונפׁשֹות ּבנפׁשֹו נֹוגע ׁשּזה ׁשּיֹודע לפי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּוא
אּלּו ּודבריו כּו', וחלילה וחס וׁשלֹום חס אֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָָלחּיים
יּובן  מּזה והּדגמא ּבמׁשּפטֹו. להקל הּׁשֹופט על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻּפֹועלים
הּׁשנה  ּדראׁש ּומׁשּפט ּבהּדין האדם, ּבנפׁש ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבעבֹודה
חס  ּולקטרג לתּבע ה' על להתיּצב האלקים ּבני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹּכׁשּבאים
חטאיו  ּומֹונים וסֹופרים ואחד, אחד ּכל על ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָוׁשלֹום
מאּתֹו נׁשּכחּו אׁשר הרּבה מהם אׁשר ועוֹונֹותיו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפׁשעיו
לחׁשבם  להם לּבֹו ׂשם לא ּגם אׁשר ּומהם הּׁשנה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבמׁש
העּדר  מּפני הּוא הא' הּסּבה סּבֹות, ּכּמה מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלחטא

הארצּות  ועּמי ׁשאינם כה הּידיעה אדם ּבני ּכּמה ׁשּיׁש , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
עברֹות  עֹוברים לּצלן רחמנא אֹו הּמצות את ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹמקּימים
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ׁשטארק  זיינען זיי ׁשּלהם, הארצּות העּמי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני
ּגרייסקייט  ּדיא ניט ווייס מיא ּגיוואהרין, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָפארּגרעּבט

פּון  הארּבקייט די אּון ּתפּלין, לייגען ׁשּבת כו פּון חּלּול ְְְִִִִֶַַַַָ
ּכל  אׁשר הּמׁשּפחה, טהרת ּובפרט אסּורֹות ְְֲֲֲֳִִֶַַַָָָָָָּומאכלֹות
הּוא  והּב' מּזה. ּבא ּבנים ּבגּדּול ויּסּורים ְְְִִִִִֶַַָָָהּצרֹות

קאלטקייט  ּדי ּדכל כז הּקרירּות, עֹולם, ּבעניני והּטרּדא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
הּגדֹולים, ּגם חטאיו על ׁשכח ּׁשהּוא מה סּבה הּוא ְֲִִֶֶַַַַַָָָָזה
מּפני  עליהם ועֹובר ּבעקביו ּדׁש ׁשאדם הענינים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּובפרט
והעּדר  אלקים יראת מעּוט והּתר, ּבאּסּור הּידיעה ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהעּדר
זֹוכרים  לּצלן רחמנא הּמקטרגים אבל לב, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָׂשימת
מגּדילים  ּכי זאת ועֹוד ּבפרט, ועֹון חטא ּכל ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹּומפרטים

ּותביעֹות  ּבטענֹות ועֹון חטא ּכל ּדבר את ּבדגמת ׁשֹונֹות, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ
אם  ּגם אׁשר ׁשאֹומרים ּגׁשמי, ּבמׁשּפט חֹוב המלּמדי –ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ
אבל  ּבפרט, זה אדם על זכּות המלּמדי ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָיצּדקּו
יׂשים  וכאׁשר הרּבים, את ׁשּמחטיא מּנׂשֹוא ּגדֹול ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָחטאֹו
ידע  ּכאׁשר הּוא, ּבאׁשר האמּתי מּצבֹו לּבֹו אל ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאדם

ּבנפׁשיּה ויתּבֹונן כח איניׁש עניניו, ּפרטּיּות ּפרטי ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּפרטי  ּכל ּבמחֹו יצּיר אׁשר עד עמּקה ּבהתּבֹוננּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבזה
חֹוב, המלּמדי ּותביעֹות ּוטענֹות והּמׁשּפט, הּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָעניני
ידע  לבבֹו ּפנימּיֹות עמק ּובתֹו זכּות, המלּמדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹודברי
ּגׁשמי, ּבמׁשּפט הּנתּבע ּדבר ּבדגמת ׁשהּוא האמת ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאת
לבּקׁש אּלא התנּצלּות ׁשּום לֹו ואין ואׁשם, חטא ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוהּוא
ּדין  ּדהּפסק לּבֹו אל יׂשים וכאׁשר ּבלבד, וחנינה ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָרחמים
מלּכנּו ואבינּו ותחנּוניו, ּבבּקׁשֹותיו רק ּתלּוי ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָוההחלט
ּתקיעת  ענין ּדזהּו ׁשבים, לקּבל יד ּפֹותח ויתעּלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיתּבר

יליל  ילּולא ּגניח ּגנּוחי מּקירֹות כט ׁשֹופר, ּפנימית ּבצעקה ְְְִִִִִִִִִֵָָָָָ
ּבהּיֹום  הּנה ולזאת ּבֹו, אּלא ּתלּוי הּדבר אין הרי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלּבֹו,
קרּוב  ּבהתּגּלּות למעלה רצֹון עת הּוא ּדאז הּׁשנה ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹּדראׁש
נקּדת  את לעֹורר ואחד אחד ּכל צרי הּניצֹוץ אל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּמאֹור
ונפׁשֹות  נפׁשֹו על ד' אל להתחּנן נפׁשֹו על ולעמד ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹלבבֹו
לדין  העֹומד ּכמֹו ותחנּונים, רחמים ּבבּקׁשת ּביתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָאנׁשי
ׁשהיא  ּתׁשּובה ויעׂשה ּבנפׁשֹו, הּנֹוגע ּבמׁשּפט ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָלמּטה
ׁשעׂשה  טֹובים הּלא הּדברים ּכל על ּגמּורה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהחרטה

להּבא. על ׁשמים מלכּות על עליו ויקּבל ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבעבר,

שנת  נותן הקב"ה שופר, בתקיעת התשובה צעקת וע"י הגוף, חיי על השנה בראש הדין
חיים.

,‰p‰Â הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט הּדין ּבין ההפרׁש זהּו ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מֹותֹו אחרי האדם את ׁשּׁשֹופטים ּומׁשּפט ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלהּדין

ּדה  הא' ענינים, ּבב' הּוא ּדהחילּוק לּצלן. ּדין רחמנא ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ
הּנפׁש מׁשּפט הּוא לּצלן רחמנא מֹותֹו ׁשאחרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומׁשּפט
הּגּוף  מׁשּפט הּוא הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט והּדין ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹוהּנׁשמה,
אם  הינּו כּו', וחלילה וחס וׁשלֹום חס אֹו יחיה ְְְְְִִִִֶַַַָָָאם
וחלילה  וחס וׁשלֹום חס אֹו ּבהגּוף הּנפׁש ותחיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּתתקּים
הּוא  יהיּו ואם כּו', וׁשלֹום חס אֹו ּבנים לֹו יהיּו אם ְְְְִִִִִַָָכּו',
ּפרנסתֹו ּתהיה אם כּו', וׁשלֹום חס אֹו ּבריאים ּביתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובני
וׁשלֹום  חס ותהיה יעני וׁשלֹום ׁשחס אֹו ויתעּׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּברוח
חס  אֹו ּבענג הּגּופנּיים הענינים ּבכל וכן ּבדחק, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּפרנסתֹו
והּמקטרגים  ּומׁשּפט, הּדין הּוא זה ועל ּבצער, ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָוׁשלֹום
ּדין, וׁשלֹום חס ותֹובעים הרעים טענֹותיהם ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָטֹוענים
טֹוענים  האדם ׁשל טֹובים הּמעׂשים ׁשהם יׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּמליצי
רחמים  והּבּקׁשת זכּות הּדברי הּוא העּקר אבל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּבזכּותֹו,
ּומׁשּפט  הּדין ׁשּבין הּׁשני והחּלּוק ּבעצמֹו. ּדין הּבעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשל
ּומׁשּפט  להּדין לּצלן רחמנא האדם ׁשל מֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאחרי
אי  הרי לּצלן רחמנא הּמיתה ּדאחרי הּׁשנה, ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּדראׁש
הּיֹותר  הענׁשים אחד וזהּו ּתׁשּובה, לעׂשֹות ְְְֲֳִֵֶֶַַַַָָָָאפׁשר

לעׂשֹות  ורֹוצים האמת עֹולם אל ּכׁשּבאים ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָּגדֹולים
האמת  עֹולם אין דארטען ּבידם, מסּפיקים ואין ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָּתׁשּובה

ניט  העלפט עס אּון ּתׁשּובה טאן ׁשֹוין מען ּובהּדין ל וויל , ְְְְִִִֶֶֶַָָ
"הּיֹום  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתׁשּובה מֹועלת הּׁשנה ּדראׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹּומׁשּפט
אחת  ׁשעה "יפה וזהּו ּדוקא, הּזה ּבעֹולם ְְֲֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלעׂשתם",
העֹולם  חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבתׁשּובה
טֹובים  ּומעׂשים ּתׁשּובה פּון ׁשעה א ּדּור אז ְְֲִִַַַַָָָָהּבא",
עֹולם  אין מדרגֹות הֹויכע צּו צּו מען קּומט הּזה ְְִֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ּדראׁשלא הּבא  ּביֹום ּובפרט אֹותֹו, מסּיעין לּטהר והּבא , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי ּומלך רצֹון עת ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה
יתּבר ידֹו ּכי ּובדמעֹות ּבתחנּונים ּומתּפּיס מתרּצה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּוא
מתעֹורר  האדם ּכאׁשר ולכן ׁשבים, לקּבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּפתּוחה
ּתפּלת  להיֹות צריכה ּולזאת אֹותֹו, מקּבלים ְְְְְְְִִִִִַַָָֹּבתׁשּובה
וכדאיתא  ּגדֹול, ּבקֹול הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹהאדם
ויֹום  הּׁשנה ּדבראׁש קא, סימן חּיים ארח יֹוסף ְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹּבבית
ּבתפּלה  קֹולם להׁשמיע יׂשראל ּכל נֹוהגים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָהּכּפּורים
ט  אֹות ז"ל להרדּב"ז ּדוד מגן ּובספר ּתהּלים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואמירת
אם  כּו', האדם מּפי הּיֹוצא הּדּבּור ּכי לׁשֹונֹו: וזה ְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכתב
מי  לפני אֹותֹו מקריבין אז ּבקדּׁשה ויֹוצא הּוא ויׁשר ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֻטֹוב
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של.כו. הענין וחומר תפלין, הנחת של הענין גודל יודעים אין מאוד, התגשמו (אדישות).כז.הם אדם כח.הקרירות יודע
שופר).כט.בנפשו. תקיעת לגבי שנאמרו בכי של שונים (קולות ויללה לעשות ל.גניחה רוצים כבר האמת, בעולם שם,

מועיל. לא וזה בעולם לא.תשובה, גבוהות למדרגות מגיעים הזה בעולם טובים ומעשים תשובה של שעה ידי שעל
הבא.
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זמן, ּבכל ּדזהּו לׁשֹונֹו, ּכאן עד כּו' העֹולם והיה ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָׁשאמר
ענין  ּדזהּו הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ׁשּכן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּומּכל
רּבינּו ּכמאמר יליל, ילּולא ּגניח ּגנּוחי ׁשֹופר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּתקיעת

עדן,לב הּגדֹול  נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל ּבׁשם עדן נׁשמתֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשֹופר  ּתקיעת ּבעת והּצעקֹות לּמקֹום, ּבנים הם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָּדיׂשראל
מאֹויבי  הּצילני אּבא, "אּבא, אביו אל הּצֹועק ּכבן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּוא
"זה  וזהּו לּצלן. רחמנא הּמקטרגים ׁשהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוׂשֹונאי",
הּוא  האדם, ּברא יֹום ׁשהּוא הּׁשנה ּדראׁש ּדהּיֹום ְְְֶַַַָָָָָֹֹהּיֹום",
ׁשהּוא  האדם הּוא הּבריאה ׁשעּקר לפי ,"מעׂשי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ּתחּלת

ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון הּוא זה יֹום הּנה הּנבראים, ְְְִִִִִִֵֶַָָּבחיר
ידי  ּדעל חסד, הּוא ראׁשֹון יֹום הרי ה ּימים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָּדבסדר
על  ּבחרטה לבבֹו את וׁשֹובר ּתׁשּובה עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם
הּנה  לטֹוב, ּדרּכֹו את לׁשּנֹות עצמֹו על ּומקּבל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהעבר
יׂשראל, עּמֹו ּתרּועת קֹול ׁשֹומע הּוא ּברּו ְְִֵֵַַַַָָָהּקדֹוׁש

צּוּבראכנקייט  ׁשברים הּוא אֹויּבערׁשטער לג ּדתרּועה ּדער , ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָ
צּו צּוּבראכנקייט לד נעמט ּדי הינּו הּתׁשּובה, ּברצֹון,לה את ְְְְְְְִֶֶַַַָָָ

מּדת  ּומגּביר רחמים, ּכּסא על ויֹוׁשב ּדין מּכּסא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַועֹולה
חּיים. ׁשנת יׂשראל לכלל ונֹותן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָהחסד,

.wx`iep ,(v"xz) wicv x"z ,dpyd W`xc 'a lil
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השתומם  נטע, נתן אורי הר' אל השליח כשבא
ברפואת  שמחתו גודל על נוסף בנו, שלמה ר' מאד.
אביו, על זה מאורע שעשה הרושם על שמח אשתו,
מרחוק  העומדים מאלה עתה עד היה אביו כי  ָבידעו
גם  יתקרב  בטח הנה ועתה הבעל־שם־טוב, לשיטת
וימצא  הבעל־שם־טוב. לשיטת הגאונים אביר אביו
הבעל־ שיטת אודות אתו לדבר היא הכושר שעת כי

שם־טוב:
dxezdא) zpad של שמותיו היא כולה התורה .

השגה  ולא ידיעה רק הוא השם שענין וכשם הקב"ה,
המבוארות  ההלכות גם התורה, כן הנה מוחלטת,
להיות  מוחלטת, השגה ולא ידיעה אלא אינן לפנינו,

סוף. אין שלפנימיותה
zihxtב) dgbyd נברא כל על שהיא בלבד זו לא .

רוח  מוציא הקב"ה אשר פרטיות, ובפרטי בפרט
יש  זה שבכל והתבן, הקש את לגלגל מאוצרותיו
חיות  היא הכוונה זאת לבד הנה מיוחדת, כוונה

בלבד. אותו המקיימת החיות לבד במעלתו, הנברא
l`xyiג) zlrn נעלה שבישראל פשוט איש גם .

כתיב  ממש, הגאונים גאון כמו מעלתו מהות 77בעצם

אלקי  לה' אתם וכתיב "בנים תולדות 78כם", "ואלה
שהיה   יצחק" את הוליד אברהם אברהם, בן יצחק

האב  של דיוקנו כדמות הבן של דיוקנו וזהו 79דמות ,
של  דיוקנם שדמות  אלקיכם" לה' אתם "בנים
חסדים, גומלי ביישנים, רחמנים,  ישראל  הבנים
רחום   הקב"ה  אביהם של כביכול דיוקנו כדמות

נצחי  יתברך הוא מה לשבים, לסלוח ומרבה וחנון
נצחיים, ונחלתו עמו כן נצחיות, ומצוותיו ותורתו
ה' ל"גדול תפארת עטרת מעטיר שבישראל והקטן

מאד". ומהולל
l`xyiד) zad` שיטת לפי ישראל' 'אהבת מדת .

הטוב  מדת מצד רק לא היא ותורתו הבעל־שם־טוב
עצמו  עם לעבוד צריך מישראל אחד כל אשר והחסד,
קנאה  שקר, גאוה, של הרעות המידות את לגרש
של  הטובות המידות בתוכו ולהקנות והדומה, ושנאה
ענוה, המצוות, חיבת התורה, אהבת שמים, יראת
נכלל  זה כל אשר והדומה. הבריות ואהבת אמת
ז"ל: רבותינו שמנו הכוללות המעלות בשלוש

חסדים. וגומלי ביישנים רחמנים,
הבעל־שם־טוב  פירוש לאביו שלמה ר' ויספר

ז"ל  רבותינו זו,80במאמר באומה יש סימנים שלשה
 הרחמנים חסדים. וגומלי והביישנים הרחמנים
מרום  שירדה הנשמה על מרחמים ישראל שבני
בסתר  וירדה ה', בגן ה' לפני בעמדה מעלתה
וסופו  יסודו מעפר אשר בגוף להתלבש המדריגות
אשר  אלקים מנר מתביישים שהם  ביישנים לעפר.
גומלי  המצוות. בקיום מעשיהם ומטיבים ראשם, על
הכסא  דמות על אשר העליון אדם שנשמת  חסדים
חלקם  על נוסף צרכיו, וכל גופם את להעלות תלמדם
וזמן, במקום העליונה ההשגחה גזירת כפי בעולם,

ועבודה. תורה באור ולהאירם לזככם
עצמן, מצד הטובות המידות קנין הוא זה כל והנה
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א.77) יד, דברים
יט.78) כה, בראשית

עה"פ.79) וברש"י א. פז, ב"מ ראה
א.80) עט, יבמות
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באין־ מזה נפלא ענין הוא ישראל אהבת ענין ואילו
ערוך.

באחת  הבעל־שם־טוב מאמר שלמה ר' ויספר
וארץ, שמים עלי מעיד הנני הקדושות: משיחותיו
בבית־דין  אחד איש על שהיה הקשה במשפט אשר
להתפלל  רק ידע שלא פשוט איש והוא מעלה, של

וה  תהלים, בכל ולומר ישראל באהבת מופלא יה
באהבת  תמיד שחשב  במחשבה נפשו: כוחות
ישראל, באהבת מדבר שהיה  בדיבור ישראל,
כוחו, כפי מישראל אחד לכל מהנה שהיה  ובמעשה
ובין  איש בין מישראל אחד כל של בצערו הצטער
מעלה  של בבית־דין ופסקו בשמחתו. ושמח אשה,
רז"ל  שאמרו הגאונים הצדיקים בין בגן־עדן חלקו

ישראל. אוהבי שהם
שני, יהודי של ח"ו צערו על נאנח שיהודי האנחה
והשמחה  המקטרגים, של הברזל מחיצות כל שוברת
ומברכו  שני יהודי של בשמחתו שמח שיהודי והברכה
רבי  של כתפילתו השם־יתברך אצל מקובלת 

בקודש־הקדשים. גדול כהן ישמעאל
על  מבנו נטע נתן אורי ר' הישיש הגאון כששמע
באמת, תמים ולהיותו ושיטתו, הבעל־שם־טוב אודות
אל  הלך ובבוקר הלילה, וכל היום כל בזה התבונן
על  מבנו שמע אשר את לו ויספר הבעל־שם־טוב
אליו. להתקשר רוצה שהוא ויסיים שיטתו. אודות
שקיבל  הטובה מהבשורה לבעל־שם־טוב והודיע
ויאמר  אליה, דעתה שבה החולנית בתו כי ממחותנו,
וכשיקיים  כלתו חלתה שוב היום כי הבעל־שם־טוב
תתרפא  השליחות, דבר את  משה אליהו ר'  אביה

ותבוא.
החולנית  כולם, הלכו והוריה, החולנית כשבאה
נכנסה  החולנית הבעל־שם־טוב, אל והוריהם, ובעלה
יקבלו  כי להם ויאמר הבעל־שם־טוב אל בעלה עם
לבעל־שם־טוב  סיפרה החולנית להתגרש. עליהם
שהיא  והאהבה ומהכבוד בעלה הנהגת ממעלות
בוודאי  להתגרש, עליה גוזר הצדיק ואם לו, רוחשת
צדיק  של אשתו להיות ראויה איננה שהיא יודע הוא
גם  רב . בכי ותבך לקיים, מוכרחת והיא בעלה, כמו
שמנו  הטובות המעלות בכל אשתו בשבח סיפר הבעל
גוזר  הצדיק וכאשר נאים, ומעשים טובה באשה חז"ל

מאד. ויבך יקיים, בטח שיתגרשו
זמן  להם נותן הוא כי הבעל־שם־טוב להם ויאמר
לסדר  ויצוה אליו יבואו הרביעי וביום ימים, שלשה

כדין. הפיטורין גט  את

גדול, בצער שרויים היו וההורים ובעלה האשה
ולומר  להתפלל וירבו בתענית ישבו אלה ימים ושלשה
הבעל־שם־טוב  אל כולם הלכו הרביעי, ביום תהלים.
ובעלה  והאשה רוח, ונמוכי לב  שבורי ר"ל כאבלים

שליש. בדמעות בוכים
הרב  שם היו כבר הבעל־שם־טוב אל כשנכנסו
הם  אם אותם שאל הבעל־שם־טוב והעדים. הסופר
באשר  כי שניהם ויענו ברצון, להתגרש רוצים
ומאמינים  שניהם, טובת שזה לצדיק הם מאמינים
יברך  אשר ובברכתו הצדיק בגזירת שלמה באמונה
רוצים  הם הנה זה, את זה אוהבים ולהיותם אותם,

בר  מזה זה חברו.להתגרש לטובת אחד כל  צון
משך  ויתעכב השני לחדר  הלך הבעל־שם־טוב
היה  מלפנים שנים כשש להם: אמר וכשחזר זמן.
מלמעלה, הפסק ויצא גדול, קטרוג  ל"ע  עליהם
והאיש  הדעת, טירוף במחלת תיענש האשה אשר
מצד  להתגרש עליהם כשקיבלו העיגון. בעונש יענש
אמונת  בזכות הנה נפש, במסירות צדיקים אמונת
שברקיע, בבית־דין בדין זכו פשוטה, באמונה צדיקים
בבנים  הבעל־שם־טוב ויברכם הקטרוג. ונעקר

ימים. ובאריכות ובבנות
בסלוצק. שנים כשלוש לדור נשאר שלמה ר'
לאחד  שם ויהי למינסק, מושבו העתיק מכן לאחר
פי  על רבים. תלמידים והעמיד החסידים מעמודי
באייעוו, לעיר מושבו העתיק הבעל־שם־טוב, הוראת
בניהם  את וישיאו ובבנות, בבנים אותם בירך והשי"ת
חסידים  לבני השיאו בנותיהם ואת חסידים, בנות עם

כשחזר  חכמים. הזקן 81ותלמידי רבנו  אאמו"ר  כ"ק
הרב  כ"ק את ללוות (בנסעו  ממוהליב־פודולסק 
לליאזנא,  מהורודוק) מענדל מנחם רבי הצדיק
נסע  תקנ"ד ובשנת בליאזנא. שלמה ר' הגאון התיישב
כחמש־ שם ויחי ת"ו, הקדושה לארצנו אשתו עם

שנה. עשרה
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק (הוד 82 הוד אשר לי, אמר

את  הכיר לא צדק' ה'צמח הרבי אאזמו"ר כ"ק
היה  כי מהותו, במעלת מבייעוו שלמה ר' החסיד
ענה  מה, דבר אותו שואלים וכשהיו בטבעו, שתקן
לארץ  שלמה ר' שבנסוע ואף מקוטעים, דברים
ומרבית  שנים, שבע כבן צדק' ה'צמח היה ישראל
שלמה  ר' אמנם אותו, מקרבים היו החסידים זקני
מהרשימות  אבל אתו. התרועע לא ולכן מתבודד היה
בעיני  מאד נחשב היה כי ידע, חב"ד כולל אנשי של

בריווח). לפרנסו הזקן רבנו כ"ק הוד
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.„Èהבעל־שם־ מורנו אצל היו אלה זקנים שלשה
הסעודה  בשעת והיו תק"ה, אלול ח"י ביום טוב
ימימה, מימים בקודש כדרכו הבעל־שם־טוב שסידר

פסוק  על תורה ואמר גדולה בשמחה "זה 83והיה
מחרישה  כלי להם היה לא נח שבא שעד  84ינחמנו"

הבע  אמר בסעודה, כי־תבוא פרשת בשבת ל־שם־.
הפסוק  על תורה אורך,85טוב בא כי אורי "קומי

הבעל־שם־ ציווה באלול בכ"ה זרח". עליך ה' וכבוד
הפסוק  על תורה ואמר סעודה, לעשות "וביום 86טוב

פרשת  השבת וביום ערלתו". בשר ימול השמיני
על  תורה הבעל־שם־טוב אמר בסעודה, נצבים

גדולה,87הפסוק  בשמחה והיה בהוי'", אשיש "שוש
הדבר. טעם ידע לא ואיש

הרב  אל  הזקן אדמו"ר  אאמו"ר כ"ק כשבא
המגיד  הרב  סיפר הראשונה, בפעם למזריטש המגיד
הבעל־שם־ שמורו אברהם, ר' המלאך הקדוש, לבנו

בלידת  לו שהיתה הגדולה מהשמחה לו סיפר טוב
אצל  אז היה לא עוד המגיד (הרב   אאמו"ר כ"ק
יום  ואת לידתו יום את חגג ואשר  הבעל־שם־טוב)
ויום  עליו־השלום, אבינו אברהם של לבריתו כניסתו
התורות  תוכן ואשר תורה, באמירת  למילה שלישי
 אאמו"ר כ"ק  הוא כי ולהיות עבודתו, לענין שייך

מזה. מודיעו הוא לכן המגיד), (להרב  אליו שייך
.ÂË לידת אחרי השבוע סדר את יודעים אנו אין

הכנסתו  לפני השימורים ליל סדר אאמו"ר, כ"ק
יום  וסדר עליו־השלום, אבינו אברהם של לבריתו
 רבקה זקנתי מאמי שמעתי זאת רק למילה, שלישי
מהבעל־ זקנך כשבא הזקן: אדמו"ר כ"ק הוד של אמו
בימי  להתנהג איך הנהגה סדר אתו הביא שם־טוב
יולד  אשר הילד של ההנהגה וסדר והעיבור, ההריון
במלאת  תק"ה, אלול י"ח וביום שנים, חמש עד לנו

אביך. נולד  חתונתנו ליום שנים שתי
b"yz lel` i"g
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lild inca dlitzd - a"l wxt

הצהוב" ה"כהן מפי שמע לא שמעולם העובדה לייב, דוד בעיני פליאה היתה עדיין
"נסתר"? שהוא הוכחה מכאן  ואולי כלשהו, דברֿתורה 

אפשרי  ׁשּבלּתי טיפוס עם מתחבר ש"הצהוב" לעובדה נמשכה לייב דוד של ליבו ְִִֶתשומת
באטינקה  הוחזק שמרל איציק. נחום של בנו שמרל זה היה טובה. השקפה לגביו ְְֶשתהא
ימשיך  אם לייב דוד התלבט כך משום ועצלן. כלאֿיוצלח לכך ונוסף ביותר הגדול כעםֿהארץ

הנסתרים. על נמנה שהוא  הרעיון את מדעתו שיסיח או הצהוב ליהודי לב תשומת להעניק

"שמרל  בטל", הולך "שמרל כינויים: בשלושה באטינקה הוכתר איציק נחום של שמרל אותו
פיהוק". ו"שמרל בכוכבים" החוזה

הללו. התוארים שלושת לכל בצדק זכאי היה שמרל

וילדים, נשים עם ומפטפט הכפר פני על היום כל בטל מתהלך שהיה על נקרא בטל" "הולך
סיפורים. להם מספר שהיה

- השמימה ולהסתכל הבית ליד לשבת נוהג שהיה על רכש בכוכבים" "חוזה התואר את
צורות  רגע כל המקבלים העננים את  חיבב במיוחד העננים. על וביום והכוכבים הירח על בלילה
וכאן  וחיות, עופות של צורה קבלו הם וכאן מסוימים אנשים של צורה קבלו הם כאן חדשות,
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טוען  והיה הללו, הדמויות אל מדבר היה שמרל מוזרות. בריות של מחנות - של צורה קבלו הם
מחיה  הופך הוא פעמים לפעם. מפעם  כמוהו ומשתנה  לענן, דומה האדם שגם אורח עוברי באזני

טרף... לחית  מאדם - ופעמים לאדם,

כמה  אומר מפהק: היה תמיד באטינקה. דבר שם היו שפיהוקיו על כונה פיהוק" "שמרל
מאד  ממושכים פיהוקיו היו זאת מלבד שלמים. לילות עין עצם לא כאילו - ומפהק ַָמילים
היה  לכאורה מתקרב. ששמרל אימת כל נשמע היה שלמרחוק עד אימה, מטיל ברחש ומלווים
במיוחד  לשוחח, החל כאשר אך פיו. את לפתוח מסוגל שאינו כמי ונראה במזגו, אדיש שמרל
מפיו  המילים קלחו אז בשטף. ומדבר משתלהב, היה אדם, בני של ורעות טובות למידות בקשר

לפהק. שכח שאף עד

להי  אדם לבני שאסור תוכחה דברי להשמיע אוהב היה ולנבל במיוחד לקלל עין, צרי ות
גם  אליו . להאזין  הנשים אהבו במיוחד לשמוע. מה דווקא היה בדבריו מפליג כשהיה פיהם.
עבורם  שהיווה דבר לפעם, מפעם שיפהק מצפים היו שהללו אלא סביבו, מתאספים היו הילדים 
התרגז  לא שמרל פיהוק"! תן "שמרל, מכריזים: היו - שיפהק מבלי זמן וכשעבר בידור, כעין
מביעות  כשפניו בחיוך, מלטפם והיה מצידם, טבעית משאלה בדבר ראה הוא עליהם. חלילה

פיהוק. כמו פעוט בדבר לפחות להנותם בידו שיש כך על קורתֿרוח

אורח  עוברי מבין כמה עם להתוודע הספיק בהן באטינקה, לייב דוד על עברו שנים שלוש
היו  מלבדו דבר. להיוודע הספיק לא הצהוב הכהן על אך כ"נסתרים", להכיר הצליח אותם בכפר
לברר  הצליח לא לייב ודוד באטינקה, לפעם מפעם מופיעים שהיו הנודדים היהודים מן עוד
כ"כהן  הם אף - מהותם את לגלות הצליח שלא אלה שכל העובדה בעיניו היתה חשודה זהותם.

הדבר. לפשר תהה לייב דוד שמרל. עם התחברו הצהוב"

הרוח. מפני מפורק בחלקו היה הקש גג באדמה. שקוע היה שחציו קטן בבית דר שמרל
במים. שטוף הבית היה גשומים בימים

בכך  ומפרנסת צמר טווה היתה היא לאכול. מה לו היה לאשתו והודות נשוי, היה שמרל
ללמוד  מרוחקת לעיירה נשלחו בנים, הללו, הילדים שני להם. שהיו הילדים ושני בעלה את

מלאכה.

לייב. דוד של ביתו וביניהם בעשן, כלו רבים ובתים באטינקה, דליקה פרצה אחד יום
כך  משפחתו. למגורי דירה בה שכר לייב ודוד נפגעה, לא שמרל של ביתו היה שבה הסימטא

אליו. ליבו תשומת הוגברה ברצונו שלא או וברצונו טיפוס, אותו של לשכנו היה

כדי  עין, למראית היתה, הסיבה בביתֿהמדרש. שבת לייב דוד איחר אחד, חורף ֶֶבליל
תנומה. ולחטוף שם להתחמם

לעבור  לו הזדמן בדרכו מאד. מאוחרת השעה היתה לביתו לחזור המדרש בית את כשעזב
לייב  דוד הנפש. השתפכות המבטאת עריבה נעימה לאוזניו הגיעה והנה שמרל, של ביתו ליד
לחלוטין. מופתע היה הוא שמרל. של ערבית תפילת שזו לו התברר לב. בתשומת והאזין נעצר
מתפלל, ואינו כמעט ששמרל הבחין הוא אמנם בציבור. ערבית בתפילת שמרל נכח ערב אותו
בכפר  שהוחזק כפי התפילה, מילות את לקרוא פשוט, מסוגל, אינו שהלה בעובדה זאת תלה אך
רק  אש. של נשמה בעל באדם שמדובר המוכיחה כזאת, תפילה - והנה קרוא. יודע שאינו כמי

כך. להתפלל מסוגל גדול צדיק
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תפ  את סיים לא עדיין ושמרל שמרל, של ביתו דלת מאחורי לייב דוד עמד תמימה ילתו.שעה
הוא  במקומו. קפא שכמעט עד מאד עז היה הקור אך ולהאזין, להמשיך מאד השתוקק לייב דוד
טיפוס  אותו שמרל שאין לייב דוד ידע מאז הביתה. וללכת התפילה סיום על לוותר אפוא, נאלץ,

הבריות. אודותיו שחושבים כפי

עם  ברחוב לשיחותיו להאזין החל לייב דוד - אליו? יתוודע ששמרל כך לידי יביא איך אך
אמותינו, של ודרכיהן חייהן על מספר היה לנשים מעשיות. סיפורי ברובן שהיו והילדים, הנשים 
ברור  היה הטובות. במידותיהן שהצטיינו אחרות מפורסמות נשים ועל ולאה, רחל רבקה, שרה,
לשלום  וכשרה, טובה להתנהגות אטינקה נשי על בסיפוריו להשפיע היתה שמרל של כוונתו כי

הילדים. של ראוי ולחינוך בית

מיד  ליולדות. לעזור מיוחד באופן התמסר ששמרל העובדה לייב דוד על עשתה עמוק רושם
"שיר  טבלאות הקירות על תלה הוא היולדת. בבית שמרל הופיע באטינקה לידה כל לאחר
בקע  עוזרתֿהבית: אותן עושה שכרגיל העבודות כל את  וביצע לשמירה, נהוגות  שהיו המעלות"
ליולדת  מזון והכין אוכל בישל הצורך, בשעת ואף, לבית, מים הביא התנור, את והסיק עצים

מטפלת. אם בלי שנשארו בבית שהיו ולילדים

אפוא, היה, רצונו שמרל. של הגדולה צדקנותו מסתתרת זה כל שמאחורי היטב ידע לייב דוד
את  לרכוש עלֿמנת שונות תחבולות ניסה לייב דוד איתו. שיתחבר כדי אליו יתגלה ששמרל חזק
לחש  לבדם, שניהם כשהיו ופעם, בנוכחותו, תורה דברי לומר החל הוא שמרל. של ידידותו
שהדבר  לעצמו תיאר לייב דוד כמוהו. נוהג הוא גם שכן ממנו, להסתתר צריך אינו שבעצם באזניו
פני  בהציגו - פה ופער  עינים זוג שמרל פקח זאת במקום אך איתו, להתחבר שמרל על ישפיע
תקוותו  על לוותר ונאלץ ברירה, כל לייב לדוד היתה לא המדובר. את כלל מבין שאינו אדם

לנפשו. ולהניחו שמרל, עם להתחבר

יתקרב  ששמרל כתפילה עצמו, על קיבל לייב שדוד והסיגופים התעניות וחרף הגיע, הקיץ
לייב  שדוד הצהוב", "הכהן בכפר שוב נראה שלפתע אלא ממנו. עצמו את הלה הרחיק אליו,
כיצד  ראה הוא שניהם. אחר עקב לייב ודוד שמרל, עם זה התחבר כתמיד מכבר. אליו לב שם

ממושכת. שעה שם ושוהים הסמוך ליער תכופות הולכים שניהם

ונצא  הבה חשוב. בעניין איתכם לשוחח לי "יש בדברים: אליהם ופנה לקראתם, הלך פעם
לו  יש מה מבינים אינם כאילו פנים והעמידו בהשתוממות, עליו הסתכלו והכהן שמרל לשדה".

איתו. ללכת ניאותו הפצרותיו לאחר ברם איתם. לדבר לייב לדוד

לייב: דוד פתח מאטינקה, הרחק הגיעו כאשר

אני  אף מקורית. בדרך הקב"ה את העובדים צדיקים שהינכם בוודאות עתה אני "יודע -
בבטחה  אני יודע ברם, בהסתר. ה' ועבודת לתורה להתמסר ומשתדל שלי, בדרכי ללכת מנסה

דרכיכם". והורוני עלי חוסו מכם. ללמוד מה הרבה לי שיש

כולו. נרגש בבכי, פרץ לייב דוד

לדעת  שנוכחו הצהוב, והכהן שמרל על השפיעו לייב, דוד של הלב ושברון הללו הדברים
התגלו  הם אומר. שהוא למה גמורה ברצינות מתכוון הוא וכי שווים, לייב דוד של ולבו שפיו
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שראו  האנשים מבין כשאיש לכפר, חזרו שלשתם סודם. לגלות שלא אותו שהזהירו לאחר לפניו,
המשותפת. הליכתם משמעות את כלל דעתו על מעלה לא אותם

בתורת  בלילות יחד למדו תמימה שנה משך לייב. ודוד שמרל בין עמוקה ידידות  נוצרה מאז
ה'. בעבודת והן בתורה הן לייב, דוד של המובהק לרבו היה שמרל חקירה. וספרי הקבלה

והכהן  שמרל של מסוגם צדיקים של בידידותם שזכה על רק לא מאושר, היה לייב דוד
ה'. ובעבודת בתורה חדשה  דרך מעתה שהכיר על בעיקר, אלא, הצהוב,

•
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ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [אמצע

חפצי  כי יותר, להאריך הי' וראוי הטוב, שלומם ...

ומפרטי  שי' וביתו הוא בפרט כאו"א משלום לדעתי ורצוני

בגו"ר. בתמן החיים ארחות

כי  מחדש עבודה צריכים בארצינו הכולל עניני והנה

דבר  נעשה לא ההסגר דימי הזמן משך ובכל נהרס, הכל

והרעב  וה"י, ר"ל הפרעות סיבות, מכמה המדינה בכל

השילוח  אפשרות ואי הגלגלי', ותהפוכות והמחסור העוני

מתחילי' בד"כ שהענינים עתה והנה בזה. הספיקות וריבוי

לעבוד  להתחיל צריכים וירחם, השי"ת וירחם להסתדר

מרובה, הוצאה ודורשת במאד, גדולה עבודה והיא מחדש,

אופני  עתה השתנו וכן נדרש, לע"ע אבל כו' הוצאה כי ואם

זה. בענין מקודם היו מאשר האוסף

בכל  באמת העבודה היא העיקר כי ידענו  גם ידענו

בעניני  דכמו עילאה, דעלמא כגוונא תתאה עלמא כי דבר,

הנה  שבלב, ועבודה ונה"ט הגוף וזיכו[ך] בבירור עבודה

נפשו, משופטי להושיעו אביון לימין ויעמוד לעילא, עשי'

לפתח  כי כלל, לנצח יוכל לא הרי במוחש, ה' עזרת דלולי

השי"ת  מעט עושי' וכאשר טענתי', ואקדים כו' חטאת

גם  הוא כן לעילא. ועשי' כו' כחודה לי פתחו וכמא ' עוזר,

באמת  בעזה"י לעשות יתחילו דכאשר ופועל עבודה בכל

אבותינו  כ"ק הוד וכוונת הדבר, לאמיתית ובהתמסרות

ספק  בלי אז זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותינו

ויופתחו  והברכה, הטוב ויבוא שמים, רחמי יתעוררו

לעד. יתמו ולא תמו לא אבות זכות כי וארץ, שמים אוצרי

השי"ת  יברכם שהם בכ"מ - שי' אנ"ש ידידינו וכל

שנה  וארבעי' מאה על יותר זה אשר יודעים - בגו"ר

אשר  בנ"י, אצילי למען הזה, הקדוש המוסד שנתייסד

העבודה, ועל התורה על לישב הוא ההתיסדות כוונת עיקר

ושם  ה' שם אשר ישראל ומכל מאתנו ואחד אחד וכל

וכל  רוחו עתו מוסר לו, יקרים הקדושים ועבדיו תורתו

יהי' כי להשי"ת לקוות ועלינו הזה. הגדול לענין לו אשר

קדושי  שייסדוהו הקדוש, המוסד את להרים בעזרינו

טוב  ואין לטוב, זכינו בגללו ואשר נפשם, במסירת עליון

ומפיקים  אור המלאים קדושות, אגרות כמה תורה אלא

אלקי. נגה

טובה  הנהגה תהי' כי הוא ועיקרו דבר ראשית אמנם

אתם  מבינים שי' היקרים ידידינו אתם מבינים וישרה.

הלא בטו  בזה, לדבר מאד במאד הדבר עלי כבד כי ב,

דברי  לדבר אבוא כהיום ומה אנחנו, אחים אנשים

מכל  כתובים ישנים, מכתבים בקראי העבר על תוכחות

בלתי  ענינים כמה והביאו יסודם, בעבר אשר עבריהם,

ונשתדל  בהעבר, לדבר אוסיף לא ולזאת כלל. נרציים

טוב, בכי ומשוכלל מתוקן דבר לנו יוצא למען בההווה,

אשר  שי', הרז"ה ידידינו ע"י בע"פ מסרתי דברים ורוב

עמו  אתו דברתי אשר ככל בפרטיות הכל להם ימסור בטח

באופן  אשר בפרטיות, לבבי להם יגלה אשר דהכי אדעתא

אשר  אדע למען אוכל, אשר ככל לעבוד הנני מוסכם כזה

הוד  ע"י לנו הנאמר הוי' רצון ומקים מקיים הנני בעבודתי

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק

והעבודה, התורה על השוקדים שי' אנ"ש ידי להחזיק

יחיו. עליהם ד' וזרעם, ביתם הם וקטנים גדולי'

כזו, בהנהגה עמי אתי השתתף יואילו כי הנני מקווה

אלו  יחשבו הכולל בני החומר. על הצורה הגברת היינו

תורה אשר בני מבלי והתורה דוקא,הם הוי' תורת היא ,

דבר  יהיו ומה והכשרונות החושי' באופן כלל הבדל

או  ש"ס דוקא לימודים מגבילים אנו אין הלימודים.

חושיו  אם הוא אחד לפנינו ודא"ח. קבלה ולימוד פוסקים,

עמוקה  סוגיא בעומק הבין היכולת למו יתנו וכשרונותיו

גמרא  ודף משניות לימוד או בדא"ח, חריף ענין והבנת

לקו"ת  וסעיף תניא פרק ולימוד תהלים אמירת למיגרס

בלבד. בהעברה

עליו  עיוני דבר ללמוד שביכולתו מי כי זאת אמנם
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על  לחוק כתוב שיהי' זה אין זה וחוב ללמוד, החובה

זה  לנהל המוסד מנהלי עלינו כ"א הכולל, ועד כותלי

הלומדי' אל רק הדעת וקירוב התורה לימוד בחיבת

אלו  ויתגדלו יתרבו ממילא בדרך כי עד עבורם ולהשתדל

הלומדים.

באה"ק  החנוני יתרון במה היקרים, ידידינו נא הגידו

בארץ  או בארצינו העירות באחת היושב החנוני על ת"ו

היושבים  של ופרנסתו עולו עליו יעמיס זה אשר אחרת,

עלינו  שפקדו זה אלא בעולמינו לנו אין הלא אנו באה"ק.

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד

בכל  וערוך מתוקן דבר דבר, חצי ולא לנו, ניתן שלם ודבר

ואגרות  המכתבי' מכל מבואר כאשר שלימות, המיני

עליו  מישראל ואחד אחד כל אשר אליהם, שזכינו הקדש

היושבים  היקרים אחינו אודות מחשבות לחשוב החובה

בעבודה, ועוסקים בתורה שוקדים הקדש, בארץ הוי' לפני

מישראל, ואחד אחד דכל ונפש לב נקודת בעצם היקר

המיני  בכל להשתדל אנחנו מחוייבים זה בעד ואשר

וכל  ובפועל. בעבודה לנפשינו, מרגוע נתון מבלי השתדלות

בגילוי  ונצחי, זמני בטוב גמילות על כי ידע מאחינו אחד

בבית  לו אשר מכל ובענג ביתו, ובפרנסת בנפשו אלקי אור

גדולה  בהצלחה עסק, מיני בכל ובשדה ובבנות, בבנים

וארצינו  הטוב, מפעלו בעד והצדקה החסד אלקי מאת

עוסקים  אלקים יראי ת"ח באנשים יתברכו הקדושה

על  ושתולים נטועים יקרים ואברכי' ועבודה, בתורה

בפרי  וגיל שמחות רוב תחזינה ועינינו דחוכמתא, מבועי

נפשינו. ועמל מעשינו

לתשוקת  ספק בלי תתאים אשר תשוקתי היא זאת

כן  כי בקדש והיושבים שבחו"ל שי' אנ"ש מידידינו כאו"א

רק  לבבינו לשום הזה המוסד מנהלי עלינו וא"כ יהי'.

והקנין  המסחר העסק בעלי אודות ועל כזו. להנהגה

יותר  אודותם, לחשוב חפץ אני אין שיהי' אופן באיזה

מבני  לכאו"א טוב הדורש יהודי איש בתור אחשוב מאשר

ואת  שתהי'. מדינה באיזה העירות באחת היושב עמינו

כמו  הכולל, עניני בכל העוסקי' כל מאת דורש הנני זאת

החומר. על הצורה להגביר ידו, על והעוזרים שי' כת"ר

בני  משפחת רשימת להעריך בבקשה אבוא ובכן

שנותיו  בפרט, שי' וביתו איש איש יחיו, עליהם ד' הכולל,

יחיו  ביתו נפשות מכסת והנהגתו, מעשהו הרוחני ציורו

אודותו, על הועד והערת וציורים, מעשיהם שמותיהם,

לכלכלתו. לו והמצטרך

קומיסיא  כלומר מיוחד ועד ליסד מבקש והנני

בכל  ברורה תהי' אשר זו, רשימה בריאת בשביל מיוחדת

וחזק  שלם לבנין לחומר שתהי' באופן ועניני', פרטי'

הרשיל"א  ש"ב וידידינו כת"ר כי מציע והייתי ית'. בעזרתו

אשר  זו, קומיסיא חברי ג' יהיו שי' הרז"ה וידידינו שי'

תואר  אמיתת זה, רק הוא, נקל דבר הרשימה העמדת

ההוא  האיש שיהי' הראוי ואת והנהגתו, וביתו האיש

על  היטיב עיון דורש פתרונם אלו שאלות שתי הנה ועניניו,

ממש. לעיקרו מכוין הדבר ושיהי' בפרט, ואחד אחד כל

כזאת, עשות יוכלו חדשים כשני במשך אשר חושב והנני

אחת  בפעם לא הלזו, הרשימה העתקת לי לשלוח וייטיבו

לעבוד  להתחיל להתאחד ונוכל פעמים, באיזה כ"א כולה,

בעבוה"ק.

עיר  לכל בכתובי' לבוא אלו בימים בל"נ אתחיל ואני

עשיתי  ג"כ עתה עד כי (אף הרמב"ן קופת אודות ועיר,

בכל  גבאים ולמנות שופרות ולסדר הוא) מעט אבל בזה,

הבעלים  הם ומי מי יודע שאינני הוא גדול חסרון ועיר. עיר

והאל  בזה. דרכים אי"ה אמצא בכ"ז אבל ועיר, עיר בכל

אשר  ככל הפועל, אל לבוא נוכל כי בעזרינו יהי' הטוב

זצוקללה"ה  הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד יצונו

את  הטוב האל יאיר הזה הקדוש הדבר ובגלל זי"ע. נבג"מ

שלם. בלבב ית' לעבדו לבבינו את ויעורר תבונתינו

בחפצי  כי בזה, לי שכתב לכת"ר רבה תודה תו"א וע"ד

כי  יבהלני, לא ודבר ובזמנו, בעתו דבר וכל הכל, לדעת

כח  לנו ויתן ירחם רחום הוא כי להשי"ת חזקה ֹתקותי

מה  וכל העליונה, הכוונה כפי ובאחדות באמת לעבוד ועוז

בהתמסרות  עובדי' וכאשר תיקון, צריכי' בעולם שנברא

ונעבוד  יד ידידינו הבו ירחמינו. והוא נפשינו בעוזרי הוי'

יהיל  ואור לנו, יאיר הוא כי לד' ונקוה ית', בעזרתו יחדיו

ישראל. ולכל לנו

קבלתי. טרם מער"ה שי' הרשיל"א ש"ב ידידינו מכתב

לא  הפעם אמנם במכתבים. לקמץ צריכים היו לא ובד"כ

הנ"ל. בכל ממש ועובדה פועל כ"א דורש הנני דברים

כזו, הנהגה בנקודת הערות לי לכתוב גדולה בבקשה

נועם, דרכי או חב"ד, כולל ישיבת ליסד כדאי הי' אשר

מערכות, לד' מחולק יהי' אשר כללי חדר ליסד והיינו

ג' גמרא, התחלת ב' וחומש, סידור התחלת א' מערכה

שיעור  ד' מערכה מלמדי'. עם בלימוד וכ"ז תוס'. עם גמרא

מלמדים  יהיו ומערכה מערכה בכל (כמובן ישיבה ראש ע"י

במערכה  וכן כו' הראוי וסדר באופן התלמידי', מספר כפי

אמת. תורת בשם בכללותה הזאת הישיבה שיקרא או ד'),

מידידינו  לו. שלום ות"ל פה, גו"א שי ' ר"נ ידידינו

ות"ל  זה מר"ח ידיעה קבלתי היום מאדיעווסקי שי' הר"מ

דבר  שמעתי לא ראפאל' הרי"י מידידינו אמנם לו. שלום
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מפה  נסע תי' חנה מ' בתי חתונת אחרי כי חדשי' איזה זה

ידיעה  ממנו קבלתי ואח"כ בריאותו, לרגלי לאדעס לנסוע

דבר. אדע לא אז ומני מנ"א, חדש מסוף בערך

שי' הכולל מבני כאו"א בשלום גיני כת"ר נא יפרוש

רצוי'. ועבודתם דעתם אשר

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

1

2

3

4

5

6



רנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

מפה  נסע תי' חנה מ' בתי חתונת אחרי כי חדשי' איזה זה

ידיעה  ממנו קבלתי ואח"כ בריאותו, לרגלי לאדעס לנסוע

דבר. אדע לא אז ומני מנ"א, חדש מסוף בערך

שי' הכולל מבני כאו"א בשלום גיני כת"ר נא יפרוש

רצוי'. ועבודתם דעתם אשר

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

1

2

3

4

5

6
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הנהלת ישיבת עולי רוסיא בלוד

שלום וברכה!

א. במענה על הודעתם שמתכוננים לערוך בח"י אלול הבע"ל חגיגה בקשר עם פתיחת הבנינים, 

טלגרמה  בל"נ  אשלח  מכתב  לכתוב  שיעשו"  "בכדי  הדבר  שאין  כיון  הנה  ממני,  מכתב  ומבקשים 

לחגיגתם, וחבל אשר לא הודיעו פרטים בזה, אם יהי' זה כינוס ארצי ואם ישתתפו בזה ג"כ באי כח 

מחוגים אחרים.

ב. בטח קבלו מכתבי להתחלת זמן הלימודים, וכן גם הקטע משיחת שבת מברכים ר"ח אלול. 

ומוסג"פ העתק קטע זה גם בלה"ק, וכדאי לפרסמם באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

וכותבים  ישיבתם,  מטעם  משולחים  של  שונים  למקומות  הנסיעות  בענין  לשאלתם  בנוגע  ג. 

שמוגבלים בזה באיזה מדינות, הנה לא היתה כוונתי לשלול הנסיעה לאיזה מדינה שהיא, ורק, שלפי 

דעתי, שלתועלת הדבר הוא שיתדברו מוסדות אנ"ש השולחים משולחים - ביניהם, ואחת משתי אלו: 

או שיעשו מגבית משותפת, או שיסדרו זמני הנסיעה באופן כזה שלא יהי' סתירה ממוסד אחד לחברו.

באופן  תימן  עולי  מבין  ישיבתם  מתלמידי  בזה  הראויים  את  לחנך  לבבם  תשומת  אעורר  ד. 

שיוכלו להיות בזמן קצר למחנכים ומדריכים בין אחיהם עולי תימן. ומובן אשר האריכות ע"ד גודל 

הנחיצות בזה וגודל התועלת שיש לקוות מהם, הוא אך למותר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

מ. שניאורסאהן



רסי לוח זמנים לשבוע ראש השנה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2406:2708:5408:5509:2809:2910:3210:3213:0813:0518:4918:4119:1519:0718:2219:17באר שבע )ק(

06:2306:2608:5208:5409:2709:2810:3110:3113:0713:0418:5118:4319:1519:0718:1519:17חיפה )ק(

06:2206:2608:5208:5309:2609:2710:3010:3013:0613:0318:5218:4419:1319:0518:0519:16ירושלים )ק(

06:2406:2708:5408:5509:2809:2910:3210:3213:0813:0518:4918:4119:1519:0718:2319:17תל אביב )ק(

06:2906:3708:5208:5609:3709:4110:4310:4413:2213:1919:1118:5819:4419:3118:4219:44אוסטריה, וינה )ק(

06:2406:1408:4108:3509:1809:1210:1910:1412:4612:4418:1018:1518:3718:4217:5618:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:3306:4008:5709:0009:4109:4310:4610:4713:2513:2219:1219:0019:4519:3218:4419:45אוקראינה, אודסה )ק(

06:0306:1208:2708:3009:1209:1510:1710:1912:5612:5318:4518:3219:1819:0518:1619:19אוקראינה, דונייצק )ק(

06:1406:2308:3708:4109:2309:2610:2810:3013:0713:0418:5618:4419:3019:1718:2819:30אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:3806:4709:0009:0409:4809:5110:5310:5513:3313:3019:2319:1019:5819:4418:5419:58אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:3106:4008:5208:5709:4009:4410:4610:4713:2613:2319:1619:0219:5119:3718:4619:51אוקראינה, קייב )ק(

07:0007:0709:2409:2810:0710:1011:1211:1313:5113:4819:4019:2820:0919:5819:1220:10איטליה, מילאנו )ק(

06:0606:0408:3808:3609:0609:0410:0910:0612:4012:3818:1318:1118:3518:3317:5318:41אקוואדור, קיטו )ח(

06:5506:4709:1509:1009:5009:4510:5210:4713:1913:1718:4518:4919:1119:1518:3119:26ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:4907:3910:0409:5810:4310:3711:4411:3914:1114:0919:3419:4020:0320:0919:2120:20ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4606:5209:1409:1609:5209:5410:5710:5713:3313:3119:1719:0719:4619:3618:5119:47ארה״ב, בולטימור )ק(

06:3506:4109:0209:0409:4109:4310:4610:4613:2313:2019:0718:5719:3619:2618:4119:38ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:3506:4109:0309:0509:4209:4310:4610:4713:2313:2119:0818:5819:3719:2718:4119:38ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:1107:1709:3709:4010:1710:1911:2211:2313:5913:5619:4419:3420:1420:0419:1820:15ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0507:0809:3609:3610:0910:1011:1311:1313:4813:4519:2919:2219:5419:4619:0519:56ארה״ב, האוסטון )ק(

06:3406:3809:0409:0509:3909:4010:4310:4313:1913:1619:0018:5219:2719:1918:3519:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0607:0809:3709:3810:0910:0911:1311:1213:4713:4519:2719:2019:5119:4419:0319:54ארה״ב, מיאמי )ק(

06:3106:3708:5709:0009:3709:3910:4210:4213:1913:1619:0318:5319:3319:2218:3719:34ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:5907:0509:2709:2910:0510:0711:1011:1013:4713:4419:3119:2120:0019:5019:0520:02ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:2906:3508:5608:5809:3509:3810:4010:4113:1813:1519:0218:5219:3219:2218:3619:33ארה״ב, שיקגו )ק(

06:2906:2408:5708:5309:2709:2310:2910:2612:5812:5618:2818:2818:5118:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

07:1507:2409:3509:4010:2410:2811:3011:3214:1014:0720:0019:4720:3620:2219:3120:36בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:1507:2509:3609:4110:2510:2811:3011:3214:1014:0720:0019:4720:3620:2219:3120:36בלגיה, בריסל )ק(

06:0505:5908:3108:2609:0208:5810:0310:0012:3212:3018:0418:0618:2418:2617:4818:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5305:4708:1908:1508:5008:4609:5109:4812:2012:1817:4817:5018:1218:1417:3218:23ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:3306:4208:5308:5809:4209:4610:4810:5013:2813:2519:2019:0619:5419:4018:5419:54בריטניה, לונדון )ק(

06:4006:5008:5809:0309:5009:5410:5610:5813:3713:3419:2919:1420:0619:5119:0120:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:3806:4808:5709:0209:4809:5210:5410:5613:3413:3119:2719:1320:0219:4818:5720:02גרמניה, ברלין )ק(

06:5907:0809:2009:2510:0810:1111:1311:1513:5313:5019:4319:2920:1720:0419:1420:18גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:0706:0008:3108:2609:0308:5810:0410:0112:3312:3118:0618:0918:2418:2717:5018:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2606:2708:5808:5709:2809:2710:3110:3013:0513:0318:4318:3719:0619:0118:2019:10הודו, מומבאי )ח(

06:2206:2308:5408:5409:2409:2410:2810:2613:0112:5918:3918:3319:0218:5718:1619:06הודו, פונה )ח(

06:1906:2708:4208:4609:2709:3010:3210:3313:1113:0818:5918:4719:3219:2018:3119:33הונגריה, בודפשט )ק(

05:3905:4508:0608:0908:4508:4709:5009:5112:2812:2518:1218:0218:4218:3117:4618:43טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0507:1009:3409:3610:1110:1211:1511:1613:5213:4919:3619:2620:0419:5419:1020:05יוון, אתונה )ק(

06:4006:4809:0409:0709:4809:5110:5310:5413:3213:2919:2019:0819:5319:4018:5219:53מולדובה, קישינב )ק(



רסב

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע ראש השנה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2306:2408:5508:5409:2509:2510:2910:2713:0213:0018:4018:3419:0318:5718:1719:07מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:3606:2508:4708:4009:2909:2210:2910:2412:5512:5318:1518:2318:4718:5418:0319:07ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4805:5108:1908:2008:5208:5209:5609:5512:3012:2818:1118:0418:3618:2817:4718:38נפאל, קטמנדו )ח(

05:5305:5908:2108:2309:0009:0110:0410:0512:4112:3918:2618:1618:5518:4517:5818:56סין, בייג'ין )ח(

06:5706:5509:2809:2609:5709:5510:5910:5713:3113:2919:0419:0219:2619:2418:4419:32סינגפור, סינגפור )ח(

06:0806:1708:2708:3209:1709:2110:2310:2513:0413:0118:5518:4119:3119:1718:2519:31פולין, ורשא )ק(

06:0405:5908:3308:3009:0208:5910:0410:0112:3412:3218:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

07:1707:2409:4209:4510:2410:2711:3011:3114:0814:0519:5519:4320:2720:1519:2720:28צרפת, ליאון )ק(

07:2507:3309:4709:5110:3310:3711:3911:4014:1814:1520:0919:5620:4120:2819:4020:41צרפת, פריז )ק(

05:4805:4608:1908:1808:4808:4609:5109:4912:2212:2017:5617:5418:1918:1617:3618:24קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5507:0209:2109:2410:0210:0411:0711:0813:4513:4219:3319:2220:0119:5019:0620:02קנדה, טורונטו )ק(

06:3106:3808:5508:5909:3809:4110:4310:4413:2113:1919:0918:5819:4019:2818:4219:41קנדה, מונטריאול )ק(

06:2706:3108:5608:5809:3209:3310:3610:3613:1213:1018:5518:4619:2219:1318:3019:24קפריסין, לרנקה )ק(

06:2506:3708:4208:4809:3609:4110:4310:4513:2413:2119:1719:0219:5619:4018:4619:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:5806:1008:1408:2009:0909:1410:1610:1812:5812:5418:5518:3919:3119:1518:2319:31רוסיה, מוסקבה )ח(

05:5606:0408:2008:2409:0409:0710:1010:1112:4912:4618:3718:2519:1018:5718:0919:10רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0107:0909:2509:2810:0910:1211:1411:1613:5313:5019:4619:3320:1420:0219:1720:15שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:3908:3809:0909:0710:1210:1012:4512:4218:2118:1618:4418:3917:5918:48תאילנד, בנגקוק )ח(

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אלול, תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, ואקרא את הפ"נ - בל"נ - על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לפני ר"ה הבע"ל.

בנוגע לשאלתו אם לבקר את אה"ק ת"ו אחר חג הסוכות הבע"ל, אסתפק מה מקום לזה בשנת 

השמיטה וכו'?

אתענין לדעת מהנעשה עם בנו שי' בהמשך להדברים שנדברנו יחד כשהי' כת"ר עמו כאן זה 

מזמן.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.



רסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע ראש השנה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2306:2408:5508:5409:2509:2510:2910:2713:0213:0018:4018:3419:0318:5718:1719:07מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:3606:2508:4708:4009:2909:2210:2910:2412:5512:5318:1518:2318:4718:5418:0319:07ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4805:5108:1908:2008:5208:5209:5609:5512:3012:2818:1118:0418:3618:2817:4718:38נפאל, קטמנדו )ח(

05:5305:5908:2108:2309:0009:0110:0410:0512:4112:3918:2618:1618:5518:4517:5818:56סין, בייג'ין )ח(

06:5706:5509:2809:2609:5709:5510:5910:5713:3113:2919:0419:0219:2619:2418:4419:32סינגפור, סינגפור )ח(

06:0806:1708:2708:3209:1709:2110:2310:2513:0413:0118:5518:4119:3119:1718:2519:31פולין, ורשא )ק(

06:0405:5908:3308:3009:0208:5910:0410:0112:3412:3218:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

07:1707:2409:4209:4510:2410:2711:3011:3114:0814:0519:5519:4320:2720:1519:2720:28צרפת, ליאון )ק(

07:2507:3309:4709:5110:3310:3711:3911:4014:1814:1520:0919:5620:4120:2819:4020:41צרפת, פריז )ק(

05:4805:4608:1908:1808:4808:4609:5109:4912:2212:2017:5617:5418:1918:1617:3618:24קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5507:0209:2109:2410:0210:0411:0711:0813:4513:4219:3319:2220:0119:5019:0620:02קנדה, טורונטו )ק(

06:3106:3808:5508:5909:3809:4110:4310:4413:2113:1919:0918:5819:4019:2818:4219:41קנדה, מונטריאול )ק(

06:2706:3108:5608:5809:3209:3310:3610:3613:1213:1018:5518:4619:2219:1318:3019:24קפריסין, לרנקה )ק(

06:2506:3708:4208:4809:3609:4110:4310:4513:2413:2119:1719:0219:5619:4018:4619:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:5806:1008:1408:2009:0909:1410:1610:1812:5812:5418:5518:3919:3119:1518:2319:31רוסיה, מוסקבה )ח(

05:5606:0408:2008:2409:0409:0710:1010:1112:4912:4618:3718:2519:1018:5718:0919:10רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0107:0909:2509:2810:0910:1211:1411:1613:5313:5019:4619:3320:1420:0219:1720:15שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:3908:3809:0909:0710:1210:1012:4512:4218:2118:1618:4418:3917:5918:48תאילנד, בנגקוק )ח(

zexp zwlcd zevn xcq
dpyd y`xc 'a meie ycew zaya lgy dpyd y`xc '` meil

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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש . . ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים השנה וראש שבת (בערב חול
של  שני יום במוצאי ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

השנה. ראש

ycew zaya lgy dpyd y`x ly '` lil

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

בלילה  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש של השני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìLå úaL ìL øð¥¤©¨§¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpyd y`x ly ipy lil

מברכים: החג נרות והדלקת להדלקה ההכנה כולל השני היום עבור שעושים ההכנות כל ולפני הכוכבים צאת לאחר

Ceøa:LãB÷ì LãB÷ ïéa ìéãánä ¨©©§¦¥¤§¤

הדלוקה  מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור . השנה. ראש לפני

ותדליק  חדש, בגד שתלבש או  בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
בכל  - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות את

'שהחיינו'. תברך זאת
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤



תפלת הדרךדסר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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דבר מלכות

מחנות היישומים 
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