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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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:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
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ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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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 ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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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 אס

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

ורצונו חפצתי לקיים ע"ד מכתב בקשר להו"ל ספרו טהרת  מאשר הנני קבלת שני מכתביו, 

המים, אבל דא עקא, כי רבות טרדות סבבוני ואיני יודע מתי יהי' זמן פנוי לעיין בו עוה"פ מקופיא, ולכן 

באם כבר מוכן הוא לדפוס, צ"ע אם כדאי לחכות על הנ"ל, ובפרט שכבר איתמחי גברא ואיתמחי ספרו.

בהזדמנות זו אביע צערי הרב על השתיקה המוחלטת ד... בהנוגע לתפלה בבתי ספר העממיים, 

והרי ימים ספורים נשארו עד התחלת זמן לימודים בבתי ספר הנ"ל, והרי שבשתא כיון דעל על, עאכו"כ 

ענין שלהלעו"ז ג"ק הטמאות לגמרי, יהי' בזה ריוח הכי עצום, מאות אלפים מאחב"י יושלל מהם ח"ו 

האמורים,  בימים  תפלה  עיקר,  זה  וגם  יותר  ועוד  ביום,  אחת  פעם  עכ"פ  שמים  שם  הזכרת  היל"ת 

וצע"ג )ואת"ל א"צ עיון כלל(, האם ישנם ענינים חשובים יותר אשר על אחריות הרבנים לעשות בהם, 

יהודים כהודאה דמיא להלעו"ז, שהרי חוצפא  זה כ"פ, אשר שתיקת ארגונים  ובפרט כפי שאמרתי 

יסגי, ומדברים הם בשם כלל ישראל, ואין פוצה למחות, וקשה להאריך בדבר המבהיל.

לבדוק  וכלל: מהו האיסור  כלל  מובן  הידועה, מה שאינו  בהנוגע למקוה  לתוכן מכתבו הא' 

מקוה, שכנראה עשיריות בשנים לא עלה על לב איש לבדוק הנעשה ביסוד הכשרות שלה? והרי אפילו 

מעין עלול לשינוים, ובפרט שבודאי כדרך כל הערים בארצוה"ב היו שם כמה חפירות וכו' וכו' שעלולים 

ובודאי לדכוותי' דכת"ר אין צורך  וכו'  וכו'  ענין דאורייתא הוא  והרי עצם הענין  על הנ"ל,  להשפיע 

אריכות וביאור בזה.

נהניתי להוודע אשר נמצא הוא בנאות דשא, ויהי רצון שינצל הענין במילואו, ובפרט שמקרא 

מלא דבר הכתוב, בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני וכו' וכו' ועיין ג"כ רשימות אדמו"ר הצ"צ 

על הכתוב.

בכבוד ובברכה לקיץ ותמיד בריא ושמח.

 סוף זמן קידוש לבנה: 
יום שני בערב, י"ג מנחם אב
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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

   ך ובשעריךה וכתבתם על מזוזות בית"מאמר ד  ) ג

 ה   .......................    ט"כה'תש ,אב- חםמנ ח י", עקבש"פ 

  , פרשת עקבבת ששיחת   )ד

 טי  .............................  ט "כה'תש, אב-חםנמ יח"

 זכ  ...................  דיך כר פרשת עקבשיחות -לקוטי  )ה

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

 ג ל  ..................  "ל הן זצאורסאשני  לוי יצחק המקובל ר'

 דל  ................  פרשת עקב –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 ה ל  ............  פרשת עקבלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 סד  ................  פרשת עקבלשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )י

 סה  ......................................  פרשת עקבלשבוע  

 עו   ................  פרשת עקבלשבוע לוח "היום יום"   )יא

 עט  ........................  מב"ם הלכה יומית לעיון בר  )יב

 רמב"ם  ירו שיע

 בפ  ..............  פרשת עקבבוע  שלם ליום ג' פרקי –  ) יג

 נחק   ...........  פרשת עקבלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

 עהק  .............  פרשת עקבלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 עזק  .......................................  ו פרק  דניאל , מ פרק  ה רמיי

  קינים/מידותמסכת  –משניות   )יז

 עטק  ................................................  ביאור קהתי 

 פטק  ....................................... ילה מגמסכת  עקביעין   ) יח

  עם ביאורים שבתמסכת   )יט

 צק  ........................................  נה קעד דף  טמ קף מד

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 כר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

      תי ברכבי פרעה וגו'לסוס התורלקוטי   )כב

 כגר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   תורת חיים  ) כג

 חכר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיךדרך מצ –הצ"צ מאמרי   )כד

 כטר  .......................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כה

 לאר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כו

 לבר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כז

 לדר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 לזר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 לטר  ...........................................  ו כפרק  ספר הזכרונות  )כט

  אגרות קודש   ) ל

 אמר  .....................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 

 מבר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 נאר  .................  קודש-התורה למנחת שבתקריאה   )לב

 ג נר  ...........................  דפרק לפרקי אבות  ביאורים  ) לג

 רנד  ........................  פרשת עקבלשבוע  לוח זמנים   )לד

 נהר  .............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לה
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ìz·˙Îeּובׁשערי ּבית מזזֹות ואיתא 1על . ¿«¿»ְְְִִֵֶֶַָָֻ

ּבׁשנת  הּזה ּדּבּורֿהּמתחיל ְְֲִִִֶַַַַַַָּבּמאמר

ענין 2תרכ"ט  להבין ּדצרי ׁשנה), מאה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ(לפני

ׁש'ּבית' ּומבאר, הּבית. ּבפתח ׁשּקֹובעים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמזּוזה

העֹולם  ּכללּות על ואחד 3קאי אחד ּכל וכאׁשר , ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבכדי  מזּוזה לקּבע צרי ּבבית, לדּור ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹנכנס

יתּבר אלקּותֹו המׁשכת להמׁשי ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹׁשּיתּבֹונן

והינּו, כּו'. העֹולם קּיּום להיֹות העֹולם, ְְְְִִִַָָָָָּבכללּות

להֹורֹות  ּפרטי ּבבית מזּוזה ׁשּקֹובעים ְְְְְְִִִִֵֶַָָּדכׁשם

ּבעלֿהּבית, ּגם ּכֹולל ּבֹו, אׁשר וכל ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָׁשהּבית

להּקּב"ה  ׁשמירת 4ׁשּיכים נעׂשית ועלֿידיֿזה , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּקּב"ה  עלֿידי ענין 5הּבית יׁשנֹו ּכמֹוֿכן , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ענין  ׁשּזהּו העֹולם, לכללּות ּבנֹוגע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּמזּוזה

אדם" קרּויים "אּתם יׂשראל, ּבני ,6עבֹודת ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

'אדם  לדירת ראּוי ׁשּיהיה העֹולם את ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמתּקנים

אּלא  לדירה, ראּוי ׁשּיהיה רק ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹהעליֹון',

ועלֿידיֿזה  ּבפעל, "יתּבר לֹו "ּדירה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

ענין  ּגם וזהּו העֹולם. ּבכללּות הּׁשמירה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנעׂשית

הּברכה לׁשֹון ּכדּיּוק הּמזּוזה, rAwlקביעת ְְְְְִִַַַָָָ¦§Ÿ©
(הן 7מזּוזה  הּבית נעׂשה הּמזּוזה ׁשעלֿידי ּדכיון , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

העֹולם) ּכללּות ׁשל ה'ּבית' והן הּפרטי, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּבית

dxiCׁשל ענין זה הרי ,יתּבר (ּדירת rEawלֹו ¦¨ְְֲִִֵֵֶֶָָ¨©ִַ

ּבטל" לא ּד"קבּוע ׁשהּדין 8קבע), [ּולהעיר, ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
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כ.)1 יא, שה.)2פרשתנו ע' תרכ"ט רפי"א.)3סה"מ ויק"ר א.)4ראה שלד, חנוכה אוה"ת סע"ג. מג, מקץ תו"א גם ראה

קפ. ע' תרח"ץ קמה. ע' עטר"ת וש"נ.)5סה"מ ואילך. 121 ע' חי"ט לקו"ש סרפ"ה. יו"ד טור א. יא, ע"ז יבמות )6ראה

רע"א. ס"א.)7סא, סרפ"ט יו"ד טושו"ע ה"ז. פ"ה מזוזה הל' וראה )8רמב"ם שם. ובתוס' ב עג, זבחים א. טו, כתובות

וש"נ. קבוע. כלל הש"ס סוגיות על סופר) (להרא"ז סופר עט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמוע': אם 'והיה פרשת בפסוקי עקב, פרשת השבוע, בפרשת נאמר

Ìz·˙Îe קלף גבי על שמוע' אם ו'והיה 'שמע' פרשיות את לכתוב מצווה ¿«¿»
לקבוע יש EÈ¯ÚL·eשאותו E˙Èa ˙BÊÊÓ ÏÚ1‡˙È‡Â ומובא . «¿À≈∆ƒ¿»∆¿ƒ»

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡na בפסוק אדמו"ר ‰f‰הפותח ידי על שנאמר ««¬»ƒ««¿ƒ«∆
האדמו"ר  שמואל, (רבי המהר"ש

חב"דֿ אדמו"רי בשושלת הרביעי

˙¯Ë"Îליובאוויטש) ˙La2 ƒ¿«
‰L ‰‡Ó ÈÙÏ) מאה כלומר, ƒ¿≈≈»»»

ידי  על זה מאמר אמירת לפני שנה

תשכ"ט  בשנת CÈ¯ˆcהרבי ,(¿»ƒ
ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï לפי הפנימי, התוכן ¿»ƒƒ¿«

של ÌÈÚ·BwLהחסידות, ‰ÊeÊn‰«¿»∆¿ƒ
.˙Èa‰ Á˙Ùa¿∆«««ƒ

¯‡·Óe במאמר מהר"ש אדמו"ר ¿»≈
˜‡Èהנזכר, '˙Èa'L מכווןÏÚ ∆«ƒ»≈«

ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk3Ïk ¯L‡ÎÂ , ¿»»»¿«¬∆»
˙È·a ¯e„Ï ÒÎ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒ¿»»¿«ƒ

שלו, ÊeÊÓ‰הפרטי Úa˜Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿»
וביטול  ה' אחדות על מדובר בה

המצוות  קיום ועל לאלוקות העולמות

ÔBa˙iL È„Îa את הקובע האדם ƒ¿≈∆ƒ¿≈
שעליו  ויזכור CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒהמזוזה,

את  גילוי לידי ולהביא למטה מלמעלה

˙ÎLÓ‰ והתגלותB˙e˜Ï‡ «¿»«¡…
C¯a˙È אלא הפרטי בביתו רק גם לא ƒ¿»≈

˙BÈ‰Ï ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎa ידי על ƒ¿»»»ƒ¿
בעולם  האלוקות והתגלות המשכת

'eÎ ÌÏBÚ‰ Ìei˜ העולם שהרי ƒ»»
והחיות  האור בכוח ומתקיים מתהווה

בו. שנמשכת ¿»¿eÈ‰Â,האלוקית
˙È·a ‰ÊeÊÓ ÌÈÚ·BwL ÌLÎcƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿«ƒ
ÏÎÂ ˙Èa‰L ˙B¯B‰Ï ÈË¯t¿»ƒ¿∆««ƒ¿»

¯L‡ נמצאBa,הבית ÏÏBkבתוך ¬∆≈
˙Èa‰ŒÏÚa Ìb כולם בעצמו, «««««ƒ

‰"aw‰Ï ÌÈÎiL4ŒÈ„ÈŒÏÚÂ , «»ƒ¿«»»¿«¿≈
‰Ê מה וכל שהבית ההכרה באמצעות ∆

לקדושֿברוךֿהוא  שייכים בו שיש

È„ÈŒÏÚ ˙Èa‰ ˙¯ÈÓL ˙ÈNÚ«¬≈¿ƒ«««ƒ«¿≈
‰"aw‰5,,והגנה שמירה היא שהמזוזה רבים במקורות שמבואר וכפי «»»

‰ÊeÊn‰ ÔÈÚ BLÈ ÔÎŒBÓk הדברים של הפנימית המשמעות לפי ¿≈∆¿ƒ¿««¿»

e‰fL ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba הוא המזוזה מצוות של הפנימי התוכן ¿≈«ƒ¿»»»∆∆
˙„B·Ú ÔÈÚשל Ï‡¯NÈ,ה' Èa חכמינו אמרו המיוחדת מעלתם שעל ƒ¿«¬«¿≈ƒ¿»≈

‡„Ì"ז"ל ÌÈÈe¯˜ Ìz‡"6 אינן כוכבים עובדי "קברי הגמרא, (ובלשון «∆¿ƒ»»
אדם  קרויין אתם אתם, אדם מרעיתי צאן צאני ואתן שנאמר באוהל, מטמאין

אדם"), קרויין כוכבים העובדי ואין

ÌÈw˙nL את העובדים ישראל בני ∆¿«¿ƒ
ומזככים  מעדנים הזה, בעולם ∆‡˙ה'

‰È‰iL ÌÏBÚ‰וכלי ¯‡Èeמקום »»∆ƒ¿∆»
˙¯È„Ï הנקרא הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ«

,'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡' להיות ותוכל »»»∆¿
השכינה, השראת ¯˜בעולם ‡ÏÂ¿…«

‰È‰iL הזה È„Ï¯‰,¯העולם Èe‡ ∆ƒ¿∆»¿ƒ»
BÏ ‰¯Èc" ‰È‰iL ‡l‡∆»∆ƒ¿∆ƒ»

ÏÚÙa "C¯a˙È בעולם תהיה שאכן ƒ¿»≈¿…«
אלוקות  והתגלות השכינה השראת

הופך ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בפועל, שהעולם ¿«¿≈∆
לקדושֿברוךֿהוא  'דירה' להיות

‰¯ÈÓM‰ ˙ÈNÚ וההגנה «¬≈«¿ƒ»
‰ÌÏBÚ.האלוקית  ˙eÏÏÎaƒ¿»»»

ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ של הפנימי התוכן ¿∆«ƒ¿«
‰ÊeÊn‰ ˙ÚÈ·˜,הבית בפתח ¿ƒ««¿»

‰Î¯a‰ ÔBLÏ ˜ei„k שמברכים ¿ƒ¿«¿»»
מזוזה מצוות קיום »…¿Úa˜Ïƒבעת

‰ÊeÊÓ7È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎc , ¿»¿≈»∆«¿≈
Ô‰) ˙Èa‰ ‰NÚ ‰ÊeÊn‰«¿»«¬»««ƒ≈

ÈË¯t‰ ˙Èa‰ קביעת ידי על ««ƒ«¿»ƒ
שלו, בפתחים ‰'Èa˙'המזוזה Ô‰Â¿≈««ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk ÏL כללות ידי על ∆¿»»»

ישראל  בני של ה' BÏעבודת ‰¯Èc (ƒ»
ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¬≈∆ƒ¿»∆
Úe·˜"c ,(Ú·˜ ˙¯Èc) Úe·»̃«ƒ«∆«¿»«

"ÏËa ‡Ï8 שאיסורים היא הלכה …»≈
ואופנים  (בתנאים ברוב בטלים

ופוסקים) בש"ס המבוארים מסוימים

מתבטל, הוא אין קבוע, האיסור אם אך

בו  שיש במקום בשר רכש אדם למשל

כשר, בשר שמוכרות חנויות תשע

כשר, לא בשר שמוכרת אחת וחנות

הרי  קבועה, היא כשרה הלא שהחנות מאחר קנה, חנות מאיזו מסופק והוא

אסור, הבשר בטל, אינו שקבוע מאחר הרוב, לגבי מיעוט שהיא למרות
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 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א
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   ך ובשעריךה וכתבתם על מזוזות בית"מאמר ד  ) ג

 ה   .......................    ט"כה'תש ,אב- חםמנ ח י", עקבש"פ 

  , פרשת עקבבת ששיחת   )ד
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 זכ  ...................  דיך כר פרשת עקבשיחות -לקוטי  )ה
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  נביאים וכתובים   )טז

 עזק  .......................................  ו פרק  דניאל , מ פרק  ה רמיי

  קינים/מידותמסכת  –משניות   )יז

 עטק  ................................................  ביאור קהתי 

 פטק  ....................................... ילה מגמסכת  עקביעין   ) יח

  עם ביאורים שבתמסכת   )יט

 צק  ........................................  נה קעד דף  טמ קף מד

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 כר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

      תי ברכבי פרעה וגו'לסוס התורלקוטי   )כב

 כגר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   תורת חיים  ) כג

 חכר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיךדרך מצ –הצ"צ מאמרי   )כד

 כטר  .......................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כה

 לאר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כו

 לבר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כז

 לדר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 לזר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 לטר  ...........................................  ו כפרק  ספר הזכרונות  )כט

  אגרות קודש   ) ל

 אמר  .....................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 

 מבר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 נאר  .................  קודש-התורה למנחת שבתקריאה   )לב

 ג נר  ...........................  דפרק לפרקי אבות  ביאורים  ) לג

 רנד  ........................  פרשת עקבלשבוע  לוח זמנים   )לד

 נהר  .............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לה



h"kyz'dו ,a`Îmgpn g"i ,awr zyxt zay

ולא  הּתֹורה, מן ּבוּדאי הּוא ּבטל" לא ְְְִֵַַַַָָָֹֹּד"קבּוע

יׁש ׁשּבהם ּבטלים, ׁשאינם הענינים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכׁשאר

מּדרּבנן  אֹו הּתֹורה מן זה אם ,9ׁשקלאֿוטריא ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

מּצד  לא הּוא 'קבּוע' ׁשל הּבּטּול ׁשהעּדר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹוהינּו,

זה  וענין הּדין]. מעּקר אּלא כּו', ּוסיגים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּגדרים

לֹו "ּדירה העֹולם ּכללּות נעׂשה הּמזּוזה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָׁשעלֿידי

אבל  ּבהעלם, זה הרי עכׁשו הּנה ,"ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָיתּבר

יצטר אז וגם ּבגּלּוי. זה יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלעתידֿלבא

ּבית "מזזֹות עלֿידי הּׁשּמּור ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַֻלהיֹות

עירֹות  ׁשערי כּו' לרּבֹות ,"ּדאף 10ּובׁשערי , ְְְֲֲִֵֶַַַָָ

ירּוׁשלים" ּתׁשב "ּפרזֹות יהיה ,11ׁשּלעתידֿלבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החֹומה, ענין ּגם יהיה 12מּכלֿמקֹום ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

סביב. אׁש חֹומת ּגֹו' לּה אהיה ְֲִִֵֶֶַָָאני

הּמזּוזה,CÈLÓÓeב) ענין ּולהבין ּבּמאמר: «¿ƒְְְֲִִַַַַָָָ

ׁשּכתּוב  מה ענין להקּדים 13צרי ְְְִִִֶַַַָָ

אֹו הּדלת אל והּגי ׁשֹו גֹו' העבד יאמר אמר ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹואם

ואמרּו גֹו', אזנֹו את אדניו ורצע הּמזּוזה, ְְְְְֲֶֶַַָָָָָֹאל

ז"ל  אזן 14חכמינּו אּלא כּו' האזן נׁשּתּנה מה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

יׂשראל  ּבני לי "ּכי סיני הר על ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּׁשמעה

ּדלת 15עבדים" ירצע. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשענין  מּוכח ּומּזה וכּו'. עדים ׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָּומזּוזה

ׁשּבאדם. הּׁשמיעה וחּוׁש לאזן ׁשּי ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹהּמזּוזה

ידּוע  לענין 16ּדהּנה, ּבמיחד מתיחסת מצוה ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

העבֹודה  ּבכללּות ׁשהּוא ּוכמֹו האדם. ׁשל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָּפרטי
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ה"ו.)9 פ"ז מעילה הל' למלך משנה ס"א. סק"י יו"ד רמ"א ט.)10ראה ו, ואתחנן פירש"י א. יא, ח.)11יומא ב, זכרי'

ט.)12 הֿו.)13שם, כא, ו.)14משפטים שם, פירש"י ב. כב, נה.)15קידושין כה, חרדים.)16בהר בספר בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰¯Bz‰ ÔÓ È‡cÂa ‡e‰ "ÏËa ‡Ï Úe·˜"c ÔÈc‰L ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«ƒ¿»«…»≈¿««ƒ«»
Œ‡Ï˜L LÈ Ì‰aL ,ÌÈÏËa ÌÈ‡L ÌÈÈÚ‰ ¯‡Lk ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»ƒ¿»ƒ∆≈»¿≈ƒ∆»∆≈«¿»

‡È¯ËÂ דיוןÔa¯cÓ B‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Ê Ì‡9, ההלכה לדוגמה, ¿«¿»ƒ∆ƒ«»ƒ¿«»»
בטל  לא ורימונים) אגוזים של משובחים סוגים (כמו חשוב' 'דבר כי קובעת

חשוב' 'דבר שהוא איסור דבר ואם

התערובת  כל היתר, ברוב התערב

דעות  לפי כי הפוסקים וכתבו אסורה.

חכמים, מתקנת היא זו הלכה רבות

להקל  יש ספק של במקרה ולכן

דרבנן  'ספיקא של לכלל (בהתאם

בטיל' לא ש'קבוע הכלל ואילו לקולא')

הכלל  בו נוהג (ולכן התורה מן דין הוא

לחומרא') דאורייתא ¿»¿eÈ‰Â,'ספיקא
'Úe·˜' ÏL Ïeha‰ ¯cÚ‰L∆∆¿≈«ƒ∆»«

ברוב  מתבטל  שאינו ‰e‡וההלכה
,'eÎ ÌÈ‚ÈÒe ÌÈ¯„b „vÓ ‡Ï…ƒ«¿»ƒ¿»ƒ
חכמים  שהוסיפו דרבנן איסורי כל כמו

שלא  כדי כסייג התורה איסורי על

התורה  איסורי על לעבור «∆‡l‡יבואו
בטל  אינו ‰ÔÈc].קבוע ¯wÚÓ≈ƒ««ƒ

‰ÊeÊn‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆«¿≈«¿»
בבתיהם  קובעים ישראל שבני

הפרטי NÚ‰הפרטיים  הבית רק לא «¬»
BÏאלא  ‰¯Èc" ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk¿»»»ƒ»

,"C¯a˙È אלוקות לגילוי ראוי מקום ƒ¿»≈
לעיל, כאמור השכינה, ≈p‰ƒ‰והשראת

ÂLÎÚ הגלות Ê‰בזמן È¯‰ «¿»¬≈∆
ÌÏÚ‰a בעולם וניכר נראה זה ואין ¿∆¿≈

וכללות  מזוזה מצוות מקיום שכתוצאה

הופך  הזה העולם בעולם, ה' עבודת

לקדושֿברוךֿהוא, דירה «¬‡·Ïלהיות
‡·ÏŒ„È˙ÚÏהמשיח È‰È‰בימות ∆»ƒ»…ƒ¿∆
Èel‚a ‰Ê בגלוי ניכר יהיה והדבר ∆¿ƒ

הגשמית. ‡Êבמציאות Ì‚Â בימות ¿«»
ותתמלא  שתושלם אחרי המשיח,

עדיין העולם, בבריאת האלוקית ‰enM¯הכוונה ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï C¯ËˆÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿««ƒ
וההגנה  EÈ¯ÚL·e",השמירה E˙Èa ˙BÊÊÓ" È„ÈŒÏÚ שחכמינו וכפי «¿≈¿À≈∆ƒ¿»∆

"ובשעריך" המילה את דורשים eÎ'ז"ל ˙Ba¯Ï מזוזה לקבוע החיוב את ¿«
של בפתחים B¯ÈÚ˙גם È¯ÚL10:רבנן "תנו הגמרא, (ובלשון «¬≈¬»

שערי  ואחד חצרות שערי ואחד בתים שערי שווה] אחד, [דין אחד בשעריך

שנאמר  משום למקום, מצווה חובת בהן יש עיירות שערי ואחד מדינות

ובשעריך"), ביתך מזוזות על È‰È‰וכתבתם ‡·ÏŒ„È˙ÚlL Û‡c כדברי ¿«∆∆»ƒ»…ƒ¿∆

זכריה  ÌÈÏLe¯È"הנביא ·Lz ˙BÊ¯t"11, תהיה ירושלים כלומר, ¿»≈≈¿»«ƒ
חומה, ללא ושמורה ÔÈÚמוגנת Ìb ‰È‰È ÌB˜ÓŒÏkÓ שמירה של ƒ»»ƒ¿∆«ƒ¿«

באמצעות  הרוחני‰ÓBÁ‰,והגנה במובן לחומה BÓkוהכוונה «»¿
·e˙kL12 מבטיח שהקדושֿברוךֿהוא זכריה של נבואה אותה ‡Èבהמשך ∆»¬ƒ

dÏ ‰È‰‡ לירושלים˙ÓBÁ 'Bb ∆¿∆»«
,·È·Ò L‡ לעתיד שגם ומאחר ≈»ƒ

הגנה  תהיה המשיח, בימות לבוא,

מובן  (רוחנית), חומה ידי על ושמירה

ועניין  מקום יש לעתידֿלבוא שגם

המזוזה. ידי על והגנה בשמירה

CÈLÓÓe מהר"ש ·) אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na:הנזכרÔÈÚ ÔÈ·‰Ïe ««¬»¿»ƒƒ¿«

מצוות של הפנימי «¿»‰ÊeÊn‰,התוכן
ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ את תחילה ולבאר »ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÚשל הפנימי Ó‰התוכן ƒ¿««
·e˙kL13 עברי עבד בדיני בתורה ∆»

'B‚ „·Ú‰ ¯Ó‡È ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»……«»∆∆
שנות  שש סיום שאיננו לאחר עבודתו

להישאר  אלא לחופשי לצאת רוצה

‰Ïc˙אדוניו BLÈb‰Âעבד Ï‡ ¿ƒƒ∆«∆∆
ÂÈ„‡ Úˆ¯Â ,‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡∆«¿»¿»«¬…»
eÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,'B‚ BÊ‡ ˙‡∆»¿¿»¿¬»≈

Ï"Ê14'eÎ ÔÊ‡‰ ‰pzL ‰Ó«ƒ¿«»»…∆
נרצע העבד בה ‡ÔÊשדווקא ‡l‡∆»…∆

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ‰ÚÓMLֿשהקדוש ∆»¿»««ƒ«
אומר Èaברוךֿהוא ÈÏ Èk"ƒƒ¿≈

"ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈ15 אחד לאף ולא ƒ¿»≈¬»ƒ
BÓˆÚÏ,אחר, ÔB„‡ ‰˜Â CÏ‰Â¿»«¿»»»¿«¿

eÈ‰L ‰ÊeÊÓe ˙Ïc .Úˆ¯È≈»«∆∆¿»∆»
'eÎÂ ÌÈ„Ú מה" הגמרא כדברי ≈ƒ¿

דלת  כלים נשתנה מכל שבבית,ומזוזה

ומזוזה  דלת הקדושֿברוךֿהוא: אמר

שפסחתי  בשעה במצרים עדים שהיו

המזוזות, שתי ועל המשקוף על

ולא  עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי

ירצע  לעצמו, אדון וקנה זה והלך לחירות, מעבדות והוצאתים לעבדים, עבדים

בפניהם".

‰fÓe,לעיל כאמור למזוזה, האוזן רציעת בין מקשרים שחכמינו מכך ƒ∆
Ì„‡aL ‰ÚÈÓM‰ LeÁÂ ÔÊ‡Ï CiL ‰ÊeÊn‰ ÔÈÚL ÁÎeÓ כפי »∆ƒ¿««¿»«»»…∆¿«¿ƒ»∆»»»

ומבאר. Úe„Èשממשיך ,‰p‰c16'חרדים ב'ספר ובעיקר קדומים במקורות ¿ƒ≈»«
אזכרי  אלעזר ÏLלרבי ÈË¯t ÔÈÚÏ „ÁÈÓa ˙ÒÁÈ˙Ó ‰ÂˆÓ ÏkL∆»ƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ¿À»¿ƒ¿»¿»ƒ∆

‰B·Ú„‰גוף  ˙eÏÏÎa ‡e‰L BÓÎe .Ì„‡‰'ה את עובד שהיהודי »»»¿∆ƒ¿»»¬»
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ז jixryae jzia zefefn lr mzazke

"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ׁשּיׁש17ּד"ּבכל , ְְְְְְְְְֵֶֶַָָָָֹ

נאמר  זה ׁשעל אדם, ׁשל לממֹונֹו שּׁשּיכֹות ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָמצֹות

"ממֹונ ּבכל ,מאד מזּוזה 18"ּבכל מצות ּכמֹו , ְְְְְְְִֶַָָָָֹ

לפניֿזה  ׁשּנזּכרה ּתפּלין מצות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ(ועלּֿדרֿזה

ּכמֹו19ּבּפסּוק  עצמֹו, לאדם שּׁשּיכֹות מצֹות ויׁש ,( ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

מצות  הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות האהבה. ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמצות

ּדאף  והינּו, ׁשּבּלב, הּימני ּבחלל מקֹומּה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָהאהבה

נפׁש ּובכל לבב "ּבכל להיֹות צריכה ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָׁשהאהבה

היא  האהבה עּקר  מּכלֿמקֹום ,"מאד ְְֲִִִֶַַָָָָָֹּובכל

"ּבכל  מתּפּׁשטת ּומּׁשם ׁשּבּלב, הּימני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבחלל

כּו' "מזּוזה,20לבב למצות ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה . ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

אדם, ׁשל  לממֹונֹו ׁשּיכת היא ׁשּבכללּות ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאף

עצמֹו, לאדם ּבנֹוגע יֹותר, ּבפרטּיּות ְְְִִִֵֵַַָָָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשּבאדם. הּׁשמיעה וחּוׁש לאזן היא ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיכת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּדּבּור21ֿימּתק ׁשהּמאמר מה ¿«ƒ∆ְֲִֶַַַַָֻ

נאמר  הּנ"ל "ּוכתבּתם" ְְְֱִֶַַַַַַָהּמתחיל

ּגֹו' "ּוכתבּתם " ׁשהּפסּוק אף "עקב", ְְְֵֶֶַַַַָָָָּבפרׁשת

"ואתחּנן" ּבפרׁשת ּגם ּפרׁשת 22נאמר ׁשּלפני ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נאמר  ׁשעליו הּפסּוק – זה ענין ּגם [והרי  ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"עקב"

נׂשיאינּו], רּבֹותינּו מּתֹורת חלק הּוא – ְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּמאמר

לפרׁשת  "ואתחּנן" ּפרׁשת ׁשּבין החּלּוק ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכי

נאמר  "ואתחּנן" ׁשּבפרׁשת הּוא, 23"עקב" ְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ורצה d`x`eאעּברהֿנא ּבּקׁש ׁשּמׁשה הינּו, ּגֹו', ְְֶָָ§¤§¤ְְִֵֶֶַָָֹ

הראּיה  ענין המׁשכת 24לפעל ּפעל ׁשּלא [ואף ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹ

ּבלבד, הּׁשמיעה ּבחינת ּכיֿאם הראּיה, ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּבחינת

אחרּֿכ ׁשּכתּוב ׁשמע"25ּכמֹו יׂשראל "ועּתה ְְְְִֵֶַַַַָָָָ

הראּיה 26ּגֹו' ענין את המׁשי מּכלֿמקֹום ,ְְְִִִִִֶַָָָָ

מּקיף  ׁשהמׁשי27ּבבחינת ּכּידּוע זאת, ועֹוד , ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
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ה.)17 ו, עה"פ.)18ואתחנן פירש"י א. נד, ברכות ח.)19משנה פ"ט.)20שם, תניא 28)21ראה ע' ח"ז לקו"ש גם ראה

.42 הערה 77 ע' ח"ט .56 ט.)22הערה כה.)23ו, ואילך.)24ג, ד ב, ואתחנן א.)25לקו"ת וראה )26ד, ג. ג, שם לקו"ת

ב. יז, צו ח"ב )27שם לאדהאמ"צ תשובה שערי ואילך. תרסט ע' ח"ב תקס"ג אדה"ז מאמרי ד. ג, ואתחנן לקו"ת ראה

רעא. ע' תקע"ז הנחות אדהאמ"צ מאמרי ואילך. ב קד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"c17˙BˆÓ LiL , ¿¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆∆≈ƒ¿
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,Ì„‡ ÏL BBÓÓÏ ˙BÎiM˘ שאהבת זה בפסוק ∆«»¿»∆»»∆«∆∆¡«

להיות  צריכה EBÓÓ"ה' ÏÎa ,E„‡Ó ÏÎa"18, כך לשם אם גם ¿»¿…∆¿»»¿
ממונו על לוותר צריך ÊeÊÓ‰האדם ˙ÂˆÓ BÓk מזוזה לרכוש שצריך ¿ƒ¿«¿»

ÂˆÓ˙בממונו ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆ƒ¿«
‰ÊŒÈÙÏ ‰¯kÊpL ÔÈlÙz¿ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿≈∆

˜eÒta19 הוצאה דורשת היא שגם «»
ממון  ˘BÎiM˙של ˙BˆÓ LÈÂ ,(¿≈ƒ¿∆«»

BÓˆÚ Ì„‡Ï ידי על הוא וקיומן »»»«¿
האדם, של ונפשו למשל BÓkליבו ¿
‰·‰‡‰ ˙ÂˆÓ'ה .את ƒ¿«»«¬»
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e שהמצוות כפי ƒ¿»ƒ≈

הגוף  לאברי ÂˆÓ˙מתייחסות ‰p‰ƒ≈ƒ¿«
dÓB˜Ó הוא ‰‡‰·‰ האדם בגוף »«¬»¿»

,eÈ‰Â ,·laL ÈÓi‰ ÏÏÁa∆»»«¿»ƒ∆«≈¿«¿
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰·‰‡‰L Û‡c¿«∆»«¬»¿ƒ»ƒ¿
ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"¿»¿»¿¿»«¿¿¿»

,"E„‡Ó בכל להיות הלב וצריכה ¿…∆
של  הממון בכל וגם המציאות ובכל

לפרט ÌB˜ÓŒÏkÓהאדם באים אם ƒ»»
מסויים  מקום ה' לאהבת ולייחס יותר

האדם ‰È‡בגוף ‰·‰‡‰ ¯wÚƒ«»«¬»ƒ
ÌMÓe ,·laL ÈÓi‰ ÏÏÁa∆»»«¿»ƒ∆«≈ƒ»

˙ËMt˙Ó'ה "ÏÎaאהבת ƒ¿«∆∆¿»
'eÎ "E··Ï20 באה שהיא ועד ¿»¿

מציאותו. ובכל אבריו בכל ונרגשת

˙ÂˆÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ¿«
‡È‰ ˙eÏÏÎaL Û‡L ,‰ÊeÊÓ¿»∆«∆ƒ¿»ƒ

Ì„‡ ÏL BBÓÓÏ ˙ÎiL שכן «∆∆¿»∆»»
כאמור, בכסף, מזוזה «ŒÏkÓƒרוכשים

Ú‚Ba ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ÌB˜Ó»ƒ¿»ƒ≈¿≈«
,BÓˆÚ Ì„‡Ï את לייחס באים אם »»»«¿

האדם  בגוף פרטי לאבר המזוזה

LeÁÂ ÔÊ‡Ï ‡È‰ ˙ÎiL«∆∆ƒ»…∆¿
Ì„‡aL ‰ÚÈÓM‰ שמצינו כמו «¿ƒ»∆»»»

ליד  עברי עבד של אזנו רציעת בעניין

לעיל. כמובא המזוזה,

˜zÓÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ21‰Ó ¿«ƒ∆À¿««
¯Ó‡n‰L אדמו"ר של הנזכר ∆««¬»

L¯Ùa˙מהר"ש ¯Ó‡ Ï"p‰ "Ìz·˙Îe" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿«¿»««∆¡«¿»»«
˙L¯Ùa Ìb ¯Ó‡ 'Bb "Ìz·˙Îe" ˜eÒt‰L Û‡ ,"·˜Ú"≈∆«∆«»¿«¿»∆¡««¿»»«

"ÔpÁ˙‡Â"22"·˜Ú" ˙L¯t ÈÙlL נאמרה מזוזה מצוות שהרי »∆¿««∆ƒ¿≈»»«≈∆
בפרשת  שנית נאמרה כך אחר ורק ואתחנן, שבפרשת 'שמע' בפרשת תחילה

בפרשת  נאמר לא המאמר ומכלֿמקום עקב, שבפרשת שמוע' אם 'והיה

עקב  בפרשת אלא ÂÈÏÚLואתחנן ˜eÒt‰ Y ‰Ê ÔÈÚ Ìb È¯‰Â]«¬≈«ƒ¿»∆«»∆»»
˜ÏÁ ‡e‰ Y ¯Ó‡n‰ ¯Ó‡∆¡«««¬»≈∆

eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯ ˙¯BzÓ ולכן ƒ««≈¿ƒ≈
נאמר  המאמר מדוע לדייק מקום יש

הקודמת  בשבת ולא זו Èkבשבת ,[ƒ
˜elÁ‰ההבדל˙L¯t ÔÈaL «ƒ∆≈»»«

"·˜Ú" ˙L¯ÙÏ "ÔpÁ˙‡Â"»∆¿««¿»»«≈∆
"ÔpÁ˙‡Â" ˙L¯ÙaL ,‡e‰∆¿»»«»∆¿««

¯Ó‡23‰‡¯‡Â ‡Œ‰¯aÚ‡ ∆¡«∆¿¿»»¿∆¿∆
Lwa ‰LnL ,eÈ‰ ,'Bb«¿∆…∆ƒ≈
הירדן  את לעבור מהקדושֿברוךֿהוא

מקרוב  ישראל ארץ את ««¿Â¯ˆ‰ולראות
‰i‡¯‰ ÔÈÚ ÏÚÙÏ24, ולפי ƒ¿…ƒ¿«»¿ƒ»

משה  הדברים, של הפנימית המשמעות

יזכה  ישראל שעם לפעול רצה רבנו

באלוקות  ÏÚtלראייה ‡lL Û‡Â]¿«∆…»«
,‰i‡¯‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«»¿ƒ»
התקבלה  לא רבנו משה בקשת למעשה

באלוקות  הראייה את פעל לא והוא

„·Ïa ‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁa Ì‡ŒÈkƒƒ¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿«
'אינה  שכן מראייה פחותה דרגה שהיא

היא  וראייה לראייה' שמיעה דומה

חזקה  יותר הרבה וקליטה תפיסה

מאשר  ופנימית עמוקה יותר והרבה

‡CkŒ¯Áשמיעה, ·e˙kL BÓk25 ¿∆»««»
ישראל  לבני אומר רבנו שמשה

'Bb "ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ"26, ¿«»ƒ¿»≈¿«
ראייה  ולא אין ÌB˜ÓŒÏkÓשמיעה ƒ»»

עניין  את כלל פעל לא שמשה הכוונה

אלא מלמעלה ‰CÈLÓהראיה והביא ƒ¿ƒ
ÈÁ·a˙למטה ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ27,,מלמעלה המאיר אור כמו «ƒ

חודר  ולא למטה בא ולא מרחוק,

תורה' ב'ליקוטי וכמבואר בפנימיות,

הארץ  את וראה רצה "משה זה, בעניין

ישראל  כנסת היא חפץ' 'ארץ בחינת

היה  שאז בארץ שיעבור זאת פעל לא אך דייקא. זו מבחינה בה שימשיך

הראייה  זה ידי שעל מרחוק אותה ראה כיֿאם פנימי אור בבחינת בה משפיע
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יחידי  אצל מּמׁש הראּיה ענין את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּופעל

נאמר 28סגּולה  "עקב" ּבפרׁשת מהֿׁשאיןּֿכן ,[29 ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עקב וכיון oErnWY","והיה ּדוקא. הּׁשמיעה ענין ְֵֶָָ¦§§ְְְְִִֵַַַָָָ

ענין מעלת הּוא זה מאמר drinXdׁשּתכן ְֲֲִֶֶֶַַַַָֹ©§¦¨
ׁשענינּה "עקב", לפרׁשת זה ׁשּי לכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ(ּכדלקּמן),

ּתׁשמעּון". עקב "והיה ְְְִֵֶָָהּוא

¯ÈÚ‰Ïe'הּתֹורה ּב'אֹור ּבפרּוׁש30מהּמבאר ¿»ƒְְְֵֵַַָָֹ

ׁש'ּׁשמיעה' ּתׁשמעּון", עקב ְְְְִִֵֶֶָָָ"והיה

ּבחינֹות: ׁשלׁש ׁשהם ּפרּוׁשים, ׁשלׁשה ְְִִֵֵֶֶֶָָֹֹּכֹוללת

הבנה, לׁשֹון אחד: ּפרּוׁש ּומעׂשה. ּדּבּור ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָמחׁשבה

"עבּד ׁשֹומע ּכי "ּדּבר ׁשּמבין 31ּכמֹו ּדהינּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּכמֹו אסיפה, לׁשֹון ׁשני: ּפרּוׁש ְְֲֲִִֵֵַָָָ(מחׁשבה).

ׁשאּול" ׁשליׁשי:32"ויׁשּמע ּופרּוׁש (מעׂשה). ְְֲִִֵֶַַַַָ

הּדּבּור, (ענין האזן ׁשמיעת לׁשֹון ְְְְִִִִֶַַַָֹּכפׁשּוטֹו,

לבאר, ּוממׁשי הּדּבּור). את ׁשֹומעת האזן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי

הּבחינֹות  ׁשלׁש ׁשהם הּנ"ל ּפרּוׁשים ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּׁשלׁשה

ּבבחינת הם ּומעׂשה, ּדּבּור daWgOdמחׁשבה ְֲֲִִִֵֶַַַָָ©©§¨¨
("ּתׁשמעּון  נאמר הּכתּוב ׁשּבהמׁש וכיון ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָּגּופא.

ענין  הּוא "ּוׁשמרּתם" ועׂשיתם", ּוׁשמרּתם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַּגֹו')

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר זֹו33הּדּבּור, - "ׁשמֹור ְֲִֵַַַַָ

הּוא  "ועׂשיתם" ּבּפה", - "ׁשמֹור ּדהינּו ְְְֲִִֶֶַַַָָמׁשנה",

ענין  הּוא ׁש"ּתׁשמעּון" מּובן הרי הּמעׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָענין

ׁשּׁשלׁשת  לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹהּמחׁשבה.

ּדּבּור  מחׁשבה הם ּב"ּתׁשמעּון" ְְְֲִִִֵֵַַָָהּפרּוׁשים

ּדהינּו, ּגּופא, ּבמחׁשבה ׁשהם ּכפי ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּומעׂשה

ּומעׂשה  ׁשּבמחׁשבה ּדּבּור ׁשּבמחׁשבה, ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָמחׁשבה

ׁשּכתּוב  ׁשּמה מּובן ּומּכלֿמקֹום ְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבמחׁשבה.

האזן  ׁשמיעת על ּגם קאי ּתׁשמעּון" עקב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ"והיה

לענין  רק היא הּכּונה אם ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּכפׁשּוטּה,

ׁשלׁשת  ׁשהם הּנ"ל הּפרּוׁשים (ׁשלׁשת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּמחׁשבה
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שם.)28 אדהאמ"צ ומאמרי תשובה שערי אדה"ז, יב.)29מאמרי ואילך.)30ז, תצא ע' י.)31פרשתנו ג, שם )32שמואלֿא

ד. כח.)33טו, יב, ראה פרש"י א. יב, שם לב. יא, ראה פ' ספרי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממש", פנימי אור בחינת ולא מקיף אור בחינת לה נמשך Ê‡˙מרחוק „BÚÂ, ¿…

(אף  הראייה ענין את בו פעל כן רבנו שמשה עניין עוד ישנו לכך פרט

הראייה) עניין את ולא השמיעה עניין את פעל כללי באופן »«»Úe„ikשכאמור
CÈLÓ‰L רבנו È„ÈÁÈמשה Ïˆ‡ LnÓ ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ˙‡ ÏÚÙe ∆ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿«»¿ƒ»«»≈∆¿ƒ≈

‰Ïe‚Ò28,[ ואתחנן שפרשת ונמצא ¿»
הראייה  בעניין ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óקשורה

¯Ó‡ "·˜Ú" ˙L¯Ùa Ôk29 ≈¿»»«≈∆∆¡«
הפרשה  את הפותח ««¿"È‰Â‰בפסוק

ÔÈÚ ,"ÔeÚÓLz ·˜Ú≈∆ƒ¿¿ƒ¿«
‡˜Âc ‰ÚÈÓM‰ שונה שהוא «¿ƒ»«¿»

הראייה. ÎzLמעניין ÔÂÈÎÂÔ ¿≈»∆…∆
‰Ê ¯Ó‡Ó דיבור הנזכר, המאמר «¬»∆

תרכ"ט 'וכתבתם' ‰e‡המתחיל
‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ«¬«ƒ¿««¿ƒ»
‰Ê CiL ÔÎÏ ,(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»»≈«»∆
‡e‰ dÈÚL ,"·˜Ú" ˙L¯ÙÏ¿»»«≈∆∆ƒ¿»»

"ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â" וזו ¿»»≈∆ƒ¿¿
בפרשת  נאמר שהמאמר לכך הסיבה

אףֿעלֿפי  ואתחנן, בפרשת ולא עקב

לפרשת  הקודמת ואתחנן, בפרשת שגם

מזוזות. כתיבת על מדובר עקב,

¯B‡'a ¯‡·n‰Ó ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ≈«¿…»¿
'‰¯Bz‰30'צדק ה'צמח לאדמו"ר «»
Le¯Ùaהכתוב·˜Ú ‰È‰Â" ¿≈¿»»≈∆

"ÔeÚÓLz,החסידות לפי ƒ¿¿
‰LÏL ˙ÏÏBk '‰ÚÈÓM'L∆¿ƒ»∆∆¿…»
˙BÈÁa LÏL Ì‰L ,ÌÈLe¯t≈ƒ∆≈»…¿ƒ

NÚÓe‰שונות: ¯eac ‰·LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆
כלי  ה'לבושים', שלוש כידוע (שהם

האדם). נפש של ≈Le¯tהביטוי,
:„Á‡'שמיעה',‰·‰ ÔBLÏ ∆»¿¬»»
BÓk הכתוב Èkלשון ¯ac" ¿«≈ƒ

"Ec·Ú ÚÓBL31 הכוונה שאין ≈««¿∆
לשמיעה  אלא הרגיל במובן לשמיעה

וקליטה, הבנה ¿»¿eÈ‰cמלשון
) ÔÈ·nL באמצעות היא ההבנה והרי ∆≈ƒ

:ÈL Le¯t .(‰·LÁÓ שמיעה «¬»»≈≈ƒ
ÚnLÈÂ" BÓk ,‰ÙÈÒ‡ ÔBLÏ¿¬ƒ»¿«¿««

"Ïe‡L32 אסף שאול כי שפירושו »
העם  את היא (וכינס וההתכנסות

Le¯Ùeכמובן  .(‰NÚÓ«¬∆≈
:ÈLÈÏLשמיעה) ÔÊ‡‰ ˙ÚÈÓL ÔBLÏ ,BËeLÙk כפשוטה ושמיעה ¿ƒƒƒ¿¿¿ƒ«»…∆

ÚÓBL˙היא  ÔÊ‡‰ È¯‰L ,¯eac‰ ÔÈÚוקולטת.(¯eac‰ ˙‡ ƒ¿««ƒ∆¬≈»…∆««∆«ƒ

CÈLÓÓe התו ב'אור צדק' ה'צמח LÏML‰רה'אדמו"ר ,¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈∆¿…»
Ï"p‰ ÌÈLe¯tבשמיעה¯eac ‰·LÁÓ ˙BÈÁa‰ LÏL Ì‰L ≈ƒ««∆≈¿»«¿ƒ«¬»»ƒ

,‰NÚÓeלעיל Ùeb‡כמבואר ‰·LÁn‰ ˙ÈÁ·a Ì‰ היינו עצמה, «¬∆≈ƒ¿ƒ«««¿»»»
ובמעשה. בדיבור במחשבה, ביטוי לידי באה שהמחשבה «≈¿ÔÂÈÎÂכפי

·e˙k‰ CLÓ‰aL"...עקב "והיה ∆¿∆¿≈«»
('Bb ÔeÚÓLz)" ¯Ó‡∆¡«ƒ¿¿
,"Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe¿«¿∆«¬ƒ∆
,¯eac‰ ÔÈÚ ‡e‰ "Ìz¯ÓLe"¿«¿∆ƒ¿««ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók33 במקום ¿«¬««≈
"שמור  ראה בפרשת הכתוב על אחר,

אשר  האלה הדברים כל את ושמעת

מצוך...", BÊאנכי - ¯BÓL"»
,"‰LÓ ולזכור לשנן כלומר ƒ¿»

,"‰ta - ¯BÓL" eÈ‰c ענין ¿«¿»«∆
ÔÈÚהדיבור, ‡e‰ "Ì˙ÈNÚÂ"«¬ƒ∆ƒ¿«

‰NÚn‰– "שמור רש"י: (וכפירוש ««¬∆
בבטנך  לשמרה צריך שאתה משנה זו

כי  (במשלי) שנאמר כענין תשכח שלא

שנית, ואם בבטנך תשמרם כי נעים

שאינו  כל הא ותקיים, שתשמע אפשר

מעשה"), בכלל אינו משנה, בכלל

‡e‰ "ÔeÚÓLz"L Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿¿
Ôk ÏÚÂ .‰·LÁn‰ ÔÈÚ מאחר ƒ¿«««¿»»¿«≈

מתייחס  'תשמעון' כללי שבאופן

LÏML˙למחשבה  ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆¿…∆
Ì‰ "ÔeÚÓLz"a ÌÈLe¯t‰«≈ƒ¿ƒ¿¿≈

‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ כפי לא «¬»»ƒ«¬∆
שאז  לעצמם נפרדים מושגים שהם

אלא במחשבה קשורים ÈÙk¿ƒאינם
‡Ùeb ‰·LÁÓa Ì‰L עצמה, ∆≈««¿»»»

,‰·LÁÓaL ‰·LÁÓ ,eÈ‰c¿«¿«¬»»∆««¿»»
‰NÚÓe ‰·LÁÓaL ¯eacƒ∆««¿»»«¬∆
ÌB˜ÓŒÏkÓe .‰·LÁÓaL∆««¿»»ƒ»»
שייך  כאן השמיעה שעניין למרות

הדיבור  וגם המחשבה, לעולם בעצם

כפי  הם כאן המרומזים והמעשה

עם  במחשבה, הם והמעשה שהדיבור

זה e˙kL·כל ‰nL Ô·eÓ»∆«∆»
È‡˜ "ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â"¿»»≈∆ƒ¿¿»≈

‰‡ÔÊמכוון ˙ÚÈÓL ÏÚ Ìb««¿ƒ«»…∆
‰ek‰ Ì‡ È¯‰L ,dËeLÙkƒ¿»∆¬≈ƒ««»»

Ï"p‰ ÌÈLe¯t‰ ˙LÏL) ‰·LÁn‰ ÔÈÚÏ ˜¯ ‡È‰ בשמיעה ƒ«¿ƒ¿«««¿»»¿…∆«≈ƒ««
במעשה התכנסות ולשון הדיבור שמיעת לשון במחשבה, הבנה ≈∆Ì‰Lלשון
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ׁשהם  ּכפי ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָהענינים

הּלׁשֹון  לֹומר צרי הּכתּוב היה לא ְִַַַַַָָָָָָָֹּבמחׁשבה),

לׁשֹון  ׁשהּוא ראיה להביא צרי (ׁשאז ְְְְְִִִֶֶָָָָָ"ּתׁשמעּון"

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה הבנה. לׁשֹון ּכיֿאם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָהבנה),

צרי ׁשהיה הּמעׂשה, ענין על ׁשּקאי ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּפרּוׁש

וכיון  הּמעׂשה. ענין על ׁשּמֹורה לׁשֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָלֹומר

קאי  זה הרי ּדוקא, "ּתׁשמעּון" הּלׁשֹון ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

ּכפׁשּוטּה. האזן ׁשמיעת על ְְְִִִֶַַָָָֹּבעּקר

ּתחּלה,CÈLÓÓeג) להבין וצרי ּבּמאמר: «¿ƒְְְֲִִִַַָָָָ

ּדהּנה  ׁשּׁשמעה". "אזן ענין ְְְִִֵֶֶַַָָֹמהּו

רּבנּו ּומׁשה ּוׁשמיעה, ראּיה ּבחינֹות, ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹיׁש

ּכיֿאם  ּפעל ולא הארץ", את "ואראה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבּקׁש

ּבחינת  החּקים", אל ׁשמע יׂשראל, ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻ"ועּתה

למעלה  היא ראּיה ּבחינת ואםּֿכן ְְְְְְִִִִִֵַַָָָׁשמיעה,

ׁשּיׁש מצינּו ּומּכלֿמקֹום ׁשמיעה. ְְִִִִִֵֶַָָָָמּבחינת

מּבחינת  ּגם עליֹונה  יֹותר מעלה  ׁשמיעה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבבחינת

ְִָראּיה.

¯e‡·e ׁשראּיה ידּוע ּכלל, ּבדר ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר מּׁשמיעה, למעלה ְְְְֲִִִֵַַַַָָהיא

והינּו34ז"ל  לראּיה, ׁשמיעה ּדֹומה לפי 35אינּה ְְְְְִִִִֵַָָָָ

הכי  התאּמתּות נעׂשית הראּיה עלֿידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּדוקא

נתינת  אצלֹו ׁשּי ׁשּלא ׁשראה, ּבּדבר ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹולה

את  ראה ּבעצמֹו ׁשהּוא מאחר ,להפ ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָמקֹום

ּדחזיּוהּו ּדכיון ּדּין, נעׂשה עד "אין ׁשּלכן ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדבר,

זכּותא" ליּה חזּו מּצּו לא מהֿׁשאיןּֿכן 36כּו' , ְֵֵֵֶַָָָֹ

ּגם  מקֹום נתינת יׁש אזי ּדבר, איזה ׁשֹומע ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

העדים, ּדברי את ׁשּׁשֹומע ּבדּין, ּוכמֹו .ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהפ

עֹוד  ולא זכּותא", ליּה חזי "מצי ְְִִִֵָָָָָֹּומּכלֿמקֹום

ּכי  זכּותא", ליּה ׁש"חזּו להיֹות ׁשּמכרח ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻאּלא

ּכּלם  אם (ועלּֿדר ֿזה מחּיבים ּכּלם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻֻּכאׁשר
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ט.)34 יט, יתרו מכילתא 121.)35ראה ע' ח"ו לקו"ש ואילך. יג ע' תרס"ג סה"מ א.)36ראה כו, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·LÁÓa Ì‰L ÈÙk ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ ÌÈÈÚ‰ ˙LÏL¿…∆»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒ«¬∆¿ƒ∆≈««¿»»

לעיל  "ÔeÚÓLz"כמבואר ÔBLl‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ·e˙k‰ ‰È‰ ‡Ï ,(…»»«»»ƒ««»ƒ¿¿
‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ Ê‡L) אלא כפשוטו שמיעה לשון לא ∆»»ƒ¿»ƒ¿»»∆

Ì‡ŒÈk ,(‰·‰ ÔBLÏמלכתחילה כתוב להיות צריך היה ÔBLÏכן, ¿¬»»ƒƒ¿
ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰שפירושו .‰·‰¬»»¿«∆∆∆

È‡wL Le¯tÏ Ú‚Ba הכתוב ¿≈««≈∆»≈
מכוון  ÔÈÚ'תשמעון' ÏÚ«ƒ¿«

,‰NÚn‰ המשמעות זו שאם ««¬∆
ÔBLÏהיחידה  ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L∆»»»ƒ«»

.‰NÚn‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL∆∆«ƒ¿«««¬∆
ÔBLl‰ ¯Ó‡pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆¡««»

È¯‰ ,‡˜Âc "ÔeÚÓLz" בבד בד ƒ¿¿«¿»¬≈
פירושים  כולל שהביטוי העובדה עם

˜‡Èנוספים ‰ÊמכווןÏÚ ¯wÚa ∆»≈¿ƒ»«
.dËeLÙk ÔÊ‡‰ ˙ÚÈÓL¿ƒ«»…∆ƒ¿»

CÈLÓÓe מהר"ש ‚) אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na:הנזכרÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ««¬»¿»ƒ¿»ƒ
,‰lÁz בין הפנימי הקשר ביאור לפני ¿ƒ»

השמיעה  לעניין המזוזה ענין תוכן

"‰ÚÓML ÔÊ‡" ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«…∆∆»¿»
לעיל  שהובאו ז"ל חכמינו בדברי הנזכר

עברי. עבד של אזנו רציעת אודות

˙BÈÁa ÈzL LÈ ‰p‰c בעבודת ¿ƒ≈≈¿≈¿ƒ
ÚÈÓLe‰,ה', ‰i‡¯,תפיסה היינו ¿ƒ»¿ƒ»

בצו  אלקות עניני של והשגה רה קליטה

דבר  שקולטים כמו ובהירה ברורה

והשגה  תפיסה או לעיניים, הנראה

הקליטה  כמו יותר נמוכה בדרגה

דבר  תיאור או רעיון של והתפיסה

שמיעה ידי על ¯eaמסויים ‰LÓe…∆«≈
Lwa מהקדושֿברוךֿהוא‰‡¯‡Â" ƒ≈¿∆¿∆

,"ı¯‡‰ בחינת ‡˙ שתהיה היינו ∆»»∆
"zÚÂ‰ראייה  Ì‡ŒÈk ÏÚt ‡ÏÂ¿…»«ƒƒ¿«»

,"ÌÈwÁ‰ Ï‡ ÚÓL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«∆«Àƒ
‰ÚÈÓL ˙ÈÁa,בלבדÔkŒÌ‡Â ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰i‡¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰ÚÈÓL ˙ÈÁaÓ משה בקשת ולכן ƒ¿ƒ«¿ƒ»

התקבלה. לא הנעלית הדרגה לראייה,

הנחותה  הבחינה השמיעה, עניין אבל

לפעול  בידו ועלה לו ניתנה כן יותר,

בענייני  'שמיעה' תהיה ישראל שלבני

BÈ˙¯אלקות. ‰ÏÚÓ ‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·a LiL eÈˆÓ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¬»≈
Ìb ‰BÈÏÚאפילו‰i‡¯ ˙ÈÁaÓ שידועה אף כיצד ומבאר שממשיך כפי ∆¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ»

שמיעה. על יתרון לשמיעה יש מסויים במובן השמיעה, על הראיה מעלת

‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰i‡¯L Úe„È ,ÏÏk C¯„a ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿∆∆¿»»«∆¿ƒ»ƒ¿«¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰ÚÈÓMÓ34 ספר על הלכה (מדרש ב'מכילתא' ƒ¿ƒ»¿«¬««≈

לקדושֿברוךֿ לומר רבנו למשה ישראל בני אמרו תורה מתן שבעת שמות)

כי  ה' דבר בשמיעת להסתפק ולא מלכנו' את לראות 'רצוננו «≈‡dÈהוא
,‰i‡¯Ï ‰ÚÈÓL ‰ÓBc»¿ƒ»ƒ¿ƒ»

eÈ‰Â35 אכן שראייה לכך וההסבר ¿«¿
הוא משמיעה יותר ÈÙÏ¿ƒנעלית

‰i‡¯‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¿ƒ»
˙e˙n‡˙‰ ˙ÈNÚ הוודאות «¬≈ƒ¿«¿

ca·¯המוחלטת ‰ÏB„b ÈÎ‰¬ƒ¿»«»»
‰‡¯L בקיומו ופקפוק ספק כל ללא ∆»»

במו  ראה שהאדם הדבר של ומציאותו

È˙˙עיניו, BÏˆ‡ CiL ‡lL∆…«»∆¿¿ƒ«
CÙ‰Ï ÌB˜Ó שהאפשרות היינו »«≈∆

וכל, מכל מופרכת קיים לא הדבר שמא

‡e‰L ¯Á‡Ó זה BÓˆÚaאדם ≈««∆¿«¿
¯·c‰ ˙‡ ÔÎlLבעיניו,¯‡‰ »»∆«»»∆»≈

הלכה  Ú„נפסקה ÔÈ‡" את שראה ≈≈
ההתרחשות  בעת בעיניו המעשה

Ôic ‰NÚ שעשה מי את ששופט «¬∆«»
ויש  אשם הוא אם ובוחן הדבר את

לא, או אותו «≈¿ÔÂÈÎcלהעניש
'eÎ e‰eÈÊÁc אותו ראו שהם כיוון ¿«¿

המעשה  את eÊÁמבצע evÓ ‡Ï…»»
"‡˙eÎÊ dÈÏ36 יכולים אינם ≈¿»

אשם  יצא ובוודאי זכות לו לראות

שוב  שראו מה שראו מאחר כי במשפט

צודק, משפט לשפוט יכולים אינם

¯L‡k ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó אדם «∆≈≈«¬∆
¯·c ‰ÊÈ‡ ÚÓBL ותופס וקולט ≈«≈∆»»

בשמיעה, הדבר È˙˙את LÈ ÈÊ‡¬«≈¿ƒ«
CÙ‰Ï Ìb ÌB˜Ó שיפקפק וייתכן »««≈∆

התיאור  ובאמינות באמיתות ספק ויטיל

Ôi„a,ששמע. BÓÎe את ראה שלא ¿¿«»
אלא בעיניו המעשה »≈∆ÚÓBMLביצוע
ÌÈ„Ú‰ È¯·c המתארים ‡˙ ∆ƒ¿≈»≈ƒ

הדברים, את ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒבאזניו
"‡˙eÎÊ dÈÏ ÈÊÁ ÈˆÓ" הוא הרי  »ƒ»ƒ≈¿»

זכות, לו למצוא BÚ„יכול ‡ÏÂ ולא ¿…
אפשרות  הוא הזכות שלימוד בלבד זו

eÊÁ"L ˙BÈ‰Ï Á¯ÎnL ‡l‡∆»∆À¿»ƒ¿∆»
"‡˙eÎÊ dÈÏ,זכות ימצאו שהדיינים והכרח Ìlkוחובה ¯L‡k Èk ≈¿»ƒ«¬∆À»

הכלל  מן יוצא ללא הדיינים לדיןÌÈ·iÁÓכל העומד (ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰את ¿«¿ƒ¿«∆∆∆
Ìlk Ì‡הכלל מן יוצא בלי הדיינים BÊכל  È¯‰ ,(ÌÈkÊÓ העובדה ƒÀ»¿«ƒ¬≈
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h"kyz'dי ,a`Îmgpn g"i ,awr zyxt zay

אצלם  היתה ׁשּלא הֹוכחה זֹו הרי ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹמזּכים),

אמּתי  ּדין זה ואין ּכדבעי, .37ׁשקלאֿוטריא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכפי  ראּיה, על ּבׁשמיעה מעלה ּגם יׁש ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאמנם,

ּבּמאמר  ׁשאמרּו38ׁשּמביא מה עלּֿדר ׁשּזהּו ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ז"ל  אףֿעלּֿפי 39רּבֹותינּו מּנביא", עדיף "חכם ִִִִֵַַַָָָָ

רק  הּוא ו"חכם" ראּיה, ּבבחינת היא ְְְְִִִִֶַַָָָָׁשּנבּואה

ּבארּכה  ּכּמבאר הּדבר, וטעם ׁשמיעה. ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹֻּבבחינת

הּקדׁש' החכם 40ּב'אּגרת יכֹול הּׁשמיעה ׁשעלֿידי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּבהם  מהּבחינה יֹותר עליֹונֹות ּבבחינֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהּׂשיג

ּבענין  ּדהּנה, הּנביא. ראּית להיֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַָָיכֹולה

ׁשל  רּבן רּבנּו, ּבמׁשה אפילּו הרי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹהּנבּואה,

ּכתיב  יראּו,41נביאים, לא ּופני אחרי את וראית ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

ז"ל  רּבֹותינּו לֹו42ואמרּו הראה ּתפּלין ׁשל קׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

אףֿעלּֿפי  ּבלבד, אחֹורים ּבחינת ְְֲֲִִִִֵַַַַַָמאחֹוריו,

נעלֹות  ּבמדרגֹות ּגם להיֹות יכֹול ההּׂשגה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָׁשענין

עצמֹו, ּבמׁשה ּוכמֹו "אחֹורי", מּבחינת ְְְְֲִִֵֶַַָֹיֹותר

ׁשּבּקׁש ּגּופא ּכבֹודip`xd""ׁשּמּזה את 43נא ִִֵֶֶֶָ©§¥¦ְֶֶָ

לא  ּופני אחֹורי, את "וראית לֹו נאמר זה ְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹ(ׁשעל

ׁשענין מּוכח, ּגם dbVddיראּו"), אצלֹו היה ְִֵֶַָָ©©¨¨ְֶַָָ

מצינּו ּוכמֹוֿכן מ"אחורי". ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹּבבחינה

וכּמה  ּכּמה נתּבארּו האריז"ל ּובכתבי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּבּזהר

הּנקראת  מהּבחינה ּבער ׁשּלא נעלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמדרגֹות

הּבאּורים  ּכל ׁשּלפי והינּו, "אחֹורי", ְְְְֲִִֵֵֶַַָָּבׁשם

הרי  "אחֹורי", ּבחינת ּבפרּוׁש הקּבלה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּבספרי

עליֹונֹות  מדרגֹות נתּבארּו האריז"ל ּובכתבי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבּזהר

ׁשּיכֹול  ּכיון מּנביא", עדיף "חכם ולכן ְִִִֵֵֵֶָָָָָָָיֹותר.

מּמדרגֹות  מעלה למעלה ּבחכמתֹו ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָלהּׂשיג
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רפ"ט.)37 סנהדרין הל' שז.)38רמב"ם ע' שם תרכ"ט א.)39סה"מ יב, כג.)41סי"ט.)40ב"ב לג, א.)42תשא ז, ברכות

עה"פ. יח.)43פירש"י שם, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זכות מצא לא הדיינים מן אחד ‡ˆÌÏשאף ‰˙È‰ ‡lL ‰ÁÎB‰ בדיון »»∆…»¿»∆¿»

הדין  הנדרש,ÈÚ·„kדיוןÈ¯ËÂŒ‡Ï˜L‡בבית ÔÈcכפי ‰Ê ÔÈ‡Â «¿»¿«¿»ƒ¿»≈¿≈∆ƒ
ÈzÓ‡37 עד מובן זה ומכל מעמיק, רציני דיון אחרי דווקא להיות שצריך ¬ƒƒ

מהשמיעה. יותר נעלית הראייה כמה

ÌÓ‡,שני ÏÚÓ‰מצד Ìb LÈ »¿»≈««¬»
ÈÙkויתרון ,‰i‡¯ ÏÚ ‰ÚÈÓLaƒ¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ

‡È·nL מהר"ש אדמו"ר ∆≈ƒ
¯Ó‡na38הנזכרe‰fL היתרון ««¬»∆∆

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«∆»¿«≈
Ï"Ê39בגמראÛÈ„Ú ÌÎÁ"»»»ƒ

‰‡e·pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,"‡È·pÓƒ»ƒ««ƒ∆¿»
‰i‡¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰ נקרא והנביא ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

הבנה ÌÎÁ"Â"'חוזה', הוא שעניינו ¿»»
שכלית ÈÁ·a˙והשגה ˜¯ ‡e‰«ƒ¿ƒ«

‰ÚÈÓL עניין החכם, זאת ובכל ¿ƒ»
מהנביא, יותר ונעלה עדיף השמיעה,

הראייה. ‰c·¯,עניין ÌÚËÂ מדוע ¿«««»»
הוא  מנביא עדיף חכם «…¿»nk·‡¯אכן

'L„w‰ ˙¯b‡'a ‰k¯‡a40 «¬À»¿ƒ∆∆«…∆
התניא  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLשבספר

‰ÚÈÓM‰ השכלית ההבנה היינו «¿ƒ»
˙BÈÁ·a ‚ÈO‰Ï ÌÎÁ‰ ÏBÎÈ»∆»»¿«ƒƒ¿ƒ

¯˙BÈ ˙BBÈÏÚ באלוקות למעלה ∆¿≈
‰ÏBÎÈ Ì‰aL ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»∆»∆¿»

‡È·p‰ ˙i‡¯ ˙BÈ‰Ï בשמיעה כי ƒ¿¿ƒ««»ƒ
גם  מסויימת ותפיסה מושג לקבל ניתן

הגדולה  מעלתן שמפני כאלה בדרגות

הזה  בעולם בגוף נשמה שהוא אדם

ונמצא  לראות, מסוגל לא הגשמי

אכן  ההתאמתות מבחינת שאמנם

השמיעה, על הראייה מעלת גדולה

יתרון  יש לשמיעה אבל לעיל, כמבואר

שמיעה  שבאמצעות בכך הראייה על

אפשר  שאי נעלות דרגות 'לתפוס' ניתן

ומבאר. שמוסיף וכפי אותן 'לראות'

ÔÈÚa ,‰p‰c ידי על אלוקות השגת ¿ƒ≈¿ƒ¿«
,‰‡e·p‰ של באופן כאמור שהיא «¿»

ÌÈ‡È·,ראייה  ÏL Ôa¯ ,ea¯ ‰LÓa eÏÈÙ‡ È¯‰ והגדול ¬≈¬ƒ¿…∆«≈«»∆¿ƒƒ
מהקדושֿברוךֿהוא È˙k41·שבנביאים  ביקש רבנו משה שכאשר בתורה ¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  לו ענה בראייה, אלוקות להשיג היינו כבודך', את נא 'הראני

,"e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Â" דרגה היא ה'פנים' וכמובן ¿»ƒ»∆¬…»»«…≈»
נעלית  דרגה להשיג יכול היה לא רבנו משה אפילו אבל יותר, הרבה גבוהה

ראייה ידי על Ï"Êזו eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â42 רבנו שמשה באלוקות שהדרגה ¿»¿«≈

היא, אחורי" את "וראית נאמר זה ועל ראה, ‰¯‡‰כן ÔÈlÙz ÏL ¯L∆̃∆∆¿ƒƒ∆¿»
של ÂÈ¯BÁ‡Ó,למשהBÏהקדושֿברוךֿהוא תפילין מניח שהאדם כשם ≈¬»

כך  מאחוריו, הוא התפילין של והקשר מלפניו היא עצמם שהתפילין כך ראש

למשה  הראה והקדושֿברוךֿהוא כביכול, למעלה, גם ‡ÌÈ¯BÁהוא ˙ÈÁa¿ƒ«¬«ƒ
,„·Ïa של באופן בנבואה וזהו ƒ¿«

ÔÈÚLראייה  ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿«
‰‚O‰‰ שמיעה של באופן השכלית ««»»

˙B‚¯„Óa Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«¿«¿≈
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙BÏÚ«¬≈ƒ¿ƒ«

,"È¯BÁ‡""פנים" בבחינת ואפילו ¬»
‰fnL ,BÓˆÚ ‰LÓa BÓÎe¿¿…∆«¿∆ƒ∆

‡ÙebעצמוLwaLֿמהקדוש משה »∆ƒ≈
‡˙ברוךֿהוא ‡ È‡¯‰"«¿≈ƒ»∆
"E„B·k43BÏ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ¿∆∆«∆∆¡«

‡Ï ÈÙe ,È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â"¿»ƒ»∆¬»»«…
,("e‡¯È ראייה של זה שדבר היינו ≈»

הוא  כך ועל לו חסר היה פנים בבחינת

‰‰O‚‰ביקש ÔÈÚL ,ÁÎeÓ»∆ƒ¿«««»»
שמיעה  של באופן ««‰È‰השכלית

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·a Ìb BÏˆ‡∆¿«ƒ¿ƒ»∆¿«¿»
"È¯ÂÁ‡"Ó הוצרך לא כך ועל ≈¬…»

זה. את לו היה כבר כי לבקש

¯‰faL eÈˆÓ ÔÎŒBÓÎe¿≈»ƒ∆«…«
e¯‡a˙ Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î·e¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿»¬
˙BÏÚ ˙B‚¯„Ó ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»«¿≈«¬

C¯Úa ‡lL יחס כל ללא נעלות ∆…¿≈∆
‰p˜¯‡˙והשוואה ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»«ƒ¿≈

ÈÙlL ,eÈ‰Â ,"È¯BÁ‡" ÌLa¿≈¬»¿«¿∆¿ƒ
È¯ÙÒaL ÌÈ¯e‡a‰ Ïk»«≈ƒ∆¿ƒ¿≈
˙ÈÁa Le¯Ùa ‰Ïa˜‰««»»¿≈¿ƒ«

"È¯BÁ‡",כללי הכוונה שבאופן ¬»
לחיצוניות  השייכות באלוקות לדרגות

'פנים' מבחינת בשונה האלוקות,

תהיה  אשר ותהיה פנימיות, מלשון

'אחורי', הנקראת הפרטית ≈¬‰¯Èהדרגה
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î·e ¯‰fa«…«¿ƒ¿≈»¬ƒ«
˙BBÈÏÚ ˙B‚¯„Ó e¯‡a˙ƒ¿»¬«¿≈∆¿

¯˙BÈ'אחורי' בבחינת רבנו משה של והתפיסה שההשגה אלא באלוקות ≈
הרבה  דרגות האריז"ל ובכתבי בזוהר האמור ואילו ראייה, של באופן היתה

ב'אגרת  בהרחבה (כמבואר שמיעה של באופן בהשגה הוא נעלות יותר

לעיל). הנזכרת התניא שבספר "ÌÎÁהקודש' ÔÎÏÂ עניין בשכלו, המבין ¿»≈»»
È·pÓ‡השמיעה  ÛÈ„Ú הרואהÏBÎiL ÔÂÈk ÈO‰Ï‚החכם", »ƒƒ»ƒ≈»∆»¿«ƒ

B˙ÓÎÁaשהן באלוקות ובחינות B‚¯„nÓ˙דרגות ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»¿»¿«¿»«¿»ƒ«¿≈
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יי jixryae jzia zefefn lr mzazke

לּנביאים  התּגּלּות ּבבחינת למּטה לירד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשּיּוכלּו

להתּגּלֹות  לירד יּוכלּו לא ּכי נבּואתם, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָֹּבמראה

וטעם  כּו'. הּתחּתֹונֹות מדרגֹות רק ְְְֲֵֵֶַַַַַַאליהם

ראּית 44הּדבר  ּבבחינת הּוא הּנבּואה ׁשענין לפי , ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשהיא  ּגׁשמית עין ראּית ּכמֹו מּמׁש, ְְְִִִִֶַַַַַַָהּמהּות

איֿאפׁשר  הּגּוף הגּבלת ּומּצד מּוחׁשית, ְְְִִִִֶַַַַָָָָראּיה

ּבמדידה  ׁשהן הּתחּתֹונֹות מדרגֹות ּכיֿאם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלראֹות

יכֹולה  הּגׁשמית ׁשהעין ּכׁשם כּו', ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהגּבלה

ׁשאמרּו וזהּו כּו'. ּומצּיר מגּבל ּדבר רק ְְְְְִֶֶַָָָָָֻֻלראֹות

ז"ל  רֹואים 45חכמינּו אבל רֹואים, אינם "ּבחּייהם ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָ

אינם  ׁש"ּבחּייהם" והינּו, מיתתן", ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהם

ּבמׁשה  ׁשאפילּו ועד הּגּוף, הגּבלת מּצד ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹרֹואים

ורק  ּבלבד, אחֹורי" את "וראית נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָרּבנּו

מהּגּוף, הּנפׁש וכליֹון ּפרּוד לאחרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ּבמיתתם",

ּכיון  ההּׂשגה, ענין מהֿׁשאיןּֿכן רֹואים". ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ"הם

זה  הרי הראּיה, ענין ּכמֹו ּבפנימּיּות זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאין

ׁשּלמעלה  עליֹונֹות ּבמדרגֹות ּגם להיֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָיכֹול

ּבראּיה  מעלה ׁשּיׁש ונמצא, והגּבלה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָמּמדידה

והינּו, אמת, ּוׁשּתיהן ּבׁשמיעה, מעלה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָויׁש

הראּיה, ענין להיֹות יכֹול ׁשּבהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּבמדרגֹות

אבל  הּׁשמיעה, על הראּיה מעלת ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָּגדלה

להתּגּלֹות  יכֹולֹות ׁשאינן יֹותר נעלֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָּבמדרגֹות

על  הּׁשמיעה מעלת ּגדלה אזי ראּיה, ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָּבבחינת

להּׂשיג  יכֹולים ׁשמיעה עלֿידי ׁשּדוקא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהראּיה,

אּלּו. ְְֵֵַּבמדרגֹות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לגּבי הראּיה מעלת מצינּו ¿«∆∆∆ְְֲִִֵַַַָָָ

הּׁשמיעה  ּומעלת ְְֲִִַַַַָָהּׁשמיעה,

ּדהּנה, הּדֹורֹות. לכללּות ּבנֹוגע הראּיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלגּבי

ז"ל  חכמינּו ּפסקה 46אמרּו ּביתֿהּמקּדׁש מּׁשחרב ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
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ואילך.)44 ב קעב, להצ"צ סהמ"צ ואילך. רפה ע' ואילך. רעח ע' ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי גם ספי"ד.)45ראה במדב"ר

ארון).)46 (ד"ה ב כא, שם רש"י ב. ט, יומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡¯Óa ÌÈ‡È·pÏ ˙elb˙‰ ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ „¯ÈÏ eÏÎeiL∆¿≈≈¿«»ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒƒ¿«¿≈

„¯ÈÏ eÏÎeÈ ‡Ï Èk ,Ì˙‡e· אלו נעלות ‡Ì‰ÈÏדרגות ˙Blb˙‰Ï ¿»»ƒ…¿≈≈¿ƒ¿«¬≈∆
ראייה של באופן הנביאים eÎ'אל ˙BBzÁz‰ ˙B‚¯„Ó לא ¯˜ אבל ««¿≈««¿

העליונות. הדרגות

¯·c‰ ÌÚËÂ44, לכך הסיבה ¿«««»»
להשיג  ניתן הראייה, עניין שבנבואה,

ואילו  באלוקות, נמוכות דרגות רק

ניתן  השמיעה, עניין והבנה, בחכמה

שיעור, לאין נעלות דרגות גם להשיג

‰e‡היא  ‰‡e·p‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««¿»
LnÓ ˙e‰n‰ ˙i‡¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ««««»

ומתגלה, הנראה העניין ¿BÓkשל
‰i‡¯ ‡È‰L ˙ÈÓLb ÔÈÚ ˙i‡¿̄ƒ««ƒ«¿ƒ∆ƒ¿ƒ»

˙ÈLÁeÓ,לעין הנראה הדבר של »ƒ
Ûeb‰ ˙Ïa‚‰ „vÓe שהוא ƒ««¿»««

גם  והרי מוגבלת, גשמית מציאות

בגוף  המלובשת נשמה הוא הנביא

B‡¯Ï˙גשמי  ¯LÙ‡ŒÈ‡ אלוקות ƒ∆¿»ƒ¿
כמו  המהות בראיית מוגבלת לא שהיא

מוחשית  גשמית אלא Ì‡ŒÈkראייה ƒƒ
באלוקות  ולהשיג לראות ניתן שכן מה

הוא  בראייה, היינו נבואה, באמצעות

Ô‰L ˙BBzÁz‰ ˙B‚¯„Ó«¿≈««¿∆≈
'eÎ ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa הדרגות ƒ¿ƒ»¿«¿»»

הקדושֿברוךֿהוא  שבהן הנמוכות

האלוקי  האור את והגביל צמצם

ומצומצמת, מוגבלת ≈¿ÌLkלהארה
‰ÏBÎÈ ˙ÈÓLb‰ ÔÈÚ‰L∆»«ƒ««¿ƒ¿»
¯iˆÓe Ïa‚Ó ¯·c ˜¯ ˙B‡¯Ïƒ¿«»»À¿»¿À»

'eÎ מופשטים ורעיונות דברים ואילו

הגשמית  המציאות בגדרי מוגדרים ולא

ולא  בשמיעה רק לקלוט האדם יכול

בראיה.

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰ÊÂ45 ¿∆∆»¿¬»≈
האדם  יראני לא "כי הכתוב על במדרש

¯ÌÈ‡Bוחי", ÌÈ‡ Ì‰ÈiÁa" בני ¿«≈∆≈»ƒ
מוגבלת, הבלתי האלוקות את האדם

˙ÚLa Ì‰ ÌÈ‡B¯ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ¿«
"Ì‰ÈiÁa"L ,eÈ‰Â ,"Ô˙˙ÈÓƒ»»¿«¿∆¿«≈∆

מוגבל  בגוף נשמה «≈‡ÌÈבעודם
ÌÈ‡B¯מההגבלות שלמעלה ÚÂ„אלוקות ,Ûeb‰ ˙Ïa‚‰ „vÓ ƒƒ««¿»««¿«

„·Ïa "È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â" ¯Ó‡ ea¯ ‰LÓa eÏÈÙ‡L ואילו ∆¬ƒ¿…∆«≈∆¡«¿»ƒ»∆¬»ƒ¿«
יראו", "לא האלוקות, של הפנימיות È¯Á‡Ï"פני", ,"Ì˙˙ÈÓa" ˜¯Â¿«¿ƒ»»¿«¬≈

Ûeb‰Ó LÙp‰ ÔBÈÏÎÂ „e¯t,והמגביל ¯ÌÈ‡B"המוגבל Ì‰" ≈¿ƒ¿«∆∆≈«≈ƒ
הראייה עניין לגבי אמור זה וכל האלוקית. הנשמה ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óבאמצעות

‰‚O‰‰ ÔÈÚ Ôk,השכלית‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈk השגהBÓk ˙eiÓÈÙa ≈ƒ¿«««»»≈»∆≈∆ƒ¿ƒƒ¿
‰i‡¯‰ ÔÈÚ שמיעה רק אלא ממש, המהות ראיית היינו ראייה שכאמור ƒ¿«»¿ƒ»

Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ˙BBÈÏÚ ˙B‚¯„Óa¿«¿≈∆¿∆¿«¿»

.‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»
‰ÏÚÓ LiL ,‡ˆÓÂ יתרון ¿ƒ¿»∆≈«¬»

‰i‡¯a היא שראייה לשמיעה ביחס ƒ¿ƒ»
ממש  המהות ראיית של והשגה תפיסה

מוחשית ראייה ÏÚÓ‰כמו LÈÂ¿≈«¬»
‰ÚÈÓLa היא שראייה לראייה ביחס ƒ¿ƒ»

ושמיעה  ומוגבלות, נמוכות בדרגות רק

ערוך, לאין נעלות בדרגות גם היא

לעיל, ‡Ó˙כמבואר Ô‰ÈzLe ואין ¿≈∆¡∆
אחת  לכל יש באמת כי סתירה זו

השנייה, לגבי יתרון ¿»¿eÈ‰Â,מהשתיים
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ô‰aL ˙B‚¯„ÓaL∆¿«¿≈∆»∆»ƒ¿

,‰i‡¯‰ ÔÈÚ נמוכות מדרגות היינו ƒ¿«»¿ƒ»
גם  ולתפוס להשיג שאפשר יחסית

מוגבל בגוף ÏÚÓ˙כנשמה ‰Ï„b»¿»«¬«
‰ÚÈÓM‰ ÏÚ ‰i‡¯‰ אופן כי »¿ƒ»««¿ƒ»

אינה  שהרי יותר נעלה בראייה ההשגה

לשמיעה, ראייה «¬‡·Ïדומה
ÔÈ‡L ¯˙BÈ ˙BÏÚ ˙B‚¯„Óa¿«¿≈«¬≈∆≈»
˙ÈÁ·a ˙Blb˙‰Ï ˙BÏBÎÈ¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«

‰i‡¯ אור של במדרגות מדובר כי ¿ƒ»
בראייה  נתפס שלא גבול בלי אלוקי

מוגבל, בגוף נשמה Ï„b‰של ÈÊ‡¬«»¿»
,‰i‡¯‰ ÏÚ ‰ÚÈÓM‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ»«»¿ƒ»
‰ÚÈÓL È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ»
el‡ ˙B‚¯„Óa ‚ÈO‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈≈

.לעיל כמבואר 
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆

זו, על זו והראייה, השמיעה מעלת על

ולגבי  והתפיסה ההשגה אופן לגבי

המושגות, ÏÚÓ˙הדרגות eÈˆÓ»ƒ«¬«
,‰ÚÈÓM‰ Èa‚Ï ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»
‰i‡¯‰ Èa‚Ï ‰ÚÈÓM‰ ˙ÏÚÓe«¬««¿ƒ»¿«≈»¿ƒ»

נוסף, בנושא eÏÏÎÏ˙גם Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»
˙B¯Bc‰,שמיעה הוא שעניינם דורות ויש ראייה הוא שעניינם דורות שיש «

ומבאר. שממשיך כפי

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,‰p‰c46 בגמראLc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ ¿ƒ≈»¿¬»≈ƒ∆»«≈«ƒ¿»
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והּגלּות  החרּבן זמן והרי הראּיה), (ענין ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֻנבּואה

ּפסק  ׁשאז הּבית, זמן לגּבי ירידה ׁשל ענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּוא

הּׁשמיעה. מענין למעלה ׁשהּוא הראּיה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָענין

הּגלּות  ּבזמן יׁשנֹו הּׁשמיעה ענין ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּומּכלֿמקֹום

הּפלּפּול  ענין ׁשּזהּו הּבית, ּבזמן מאׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַיֹותר

ּדוקא, ּבבלי ּבתלמּוד ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָוהּׁשקלאֿוטריא

ז"ל  רּבֹותינּו הֹוׁשיבני 47ּכמאמר זה 48ּבמחׁשּכים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַ

עלֿ ׁשּדוקא הּגלּות, מקֹום ּבבל, ׁשל ְְְֶֶֶַַַַָָָָּתלמּודּה

ּכמאמר  יֹותר, נעלֹות להּׂשגֹות ּבאים ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָידיֿזה

ז"ל  הּפסּוק 49רּבֹותינּו לֹו,50על למחּכה יעׂשה ְֲִֵֵֶַַַַַָ

ּדאֹוריתא". ּבמיּלי ּדדחיק ְְְְְִֵֵַָָָ"למאן

הּמדרגֹות ‡ÌÓד) ׁשּגם היא הּכּונה ּתכלית »¿»ְְִִֵֶַַַַַַָָ

למעלה  וגם מהגּבלה, ְְְְְְֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ויׁש ּפנימּיּות. ּבבחינת ימׁשכּו לגמרי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֻמהגּבלה

ּבּמאמר  מֹוסיף ׁשּלכן ענין 51לֹומר, עֹוד ׁשּיׁשנֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבקּבלתֿעל, הּׁשמיעה ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּבׁשמיעה,

מּזבח  ׁשמע "הּנה לׁשאּול ׁשמּואל ׁשאמר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזהּו

והׁשאיר 52טֹוב" הּטעם", אחר הל "ׁשאּול ּכי ,ְְִִִַַַַַַָָ

הֹוכיחֹו זה ועל קרּבנֹות, להקריב הּצאן ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹמּמיטב

ׁשּבחינת  טֹוב", מּזבח ׁשמע "הּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹׁשמּואל

טעם, ׁשּום ּבלי לבד הּצּוּוי וקּבלת ְְְְִִִַַַַַַַָָהּׁשמיעה

ּבעל  איןֿסֹוף לבחינת ּדבּוק היֹותֹו מחמת ְֱֲִִִִֵַַַַַָּכיֿאם

ׁשהם  מהּקרּבנֹות, יֹותר ּגבֹוּה זהּו ְֵֵֵֶֶַַָָָָָהרצֹון,

ׁשעלֿידי  והינּו, ּדחכמה. טעמים ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָמּבחינת

הּמעלֹות, ׁשּתי יׁשנן ׁשּבקּבלתֿעל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשמיעה
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ואילך.)47 צ ע' תרס"ו המשך ואילך. ב כב, אורה שערי וראה א. כד, ו.)48סנהדרין ג, ב.)49איכה קל, ישעי')50זח"א

ואילך. עח ע' תרס"ו המשך וראה ג. שו.)51סד, ע' שם כב.)52סה"מ טו, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ) ‰‡e· ‰˜Òt כוח ידי על ומושג שנתפס בעולם אלוקות גילוי »¿»¿»ƒ¿«

ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏb‰Â Ôa¯Á‰ ÔÓÊ È¯‰Â ,(‰i‡¯‰ והסתר העלם »¿ƒ»«¬≈¿««À¿»¿«»ƒ¿»∆
זו ולכן קיים, המקדש שבית בזמן שהיה האלוקות גילוי ברמה È¯È„‰על ¿ƒ»

Ê‡Lהרוחנית  ,˙Èa‰ ÔÓÊ Èa‚Ï והגלות הבית חורבן ÔÈÚעם ˜Òt ¿«≈¿«««ƒ∆»»«ƒ¿«
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰i‡¯‰»¿ƒ»∆¿«¿»≈ƒ¿«

‰ÚÈÓM‰ חסר הגלות בזמן ואכן «¿ƒ»
הראייה. למרות ÌB˜ÓŒÏkÓeעניין ƒ»»

וחיסר  ירידה יש הראייה ון,שבעניין

זאת וההשגה ÔÈÚבכל התפיסה ƒ¿«
כוח  באמצעות השכל ידי על באלוקות

˙eÏb‰ ÔÓÊa BLÈ ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»∆¿ƒ¿««»
,˙Èa‰ ÔÓÊa ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆ƒ¿«««ƒ
ÏetÏt‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ¿

‡È¯ËÂŒ‡Ï˜M‰Â התורה בדיני ¿««¿»¿«¿»
,‡˜Âc ÈÏ·a „eÓÏ˙a BLiL∆∆¿¿«¿«¿ƒ«¿»
בזמן  דווקא ונכתב שנלמד תלמוד

ישראל  לארץ מחוץ ודווקא הגלות

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók47 בגמרא ¿«¬««≈
איכה במגילת הכתוב ÌÈkLÁÓa¿«¬«ƒעל

È·ÈLB‰48ÏL d„eÓÏz ‰Ê ƒ«ƒ∆«¿»∆
,˙eÏb‰ ÌB˜Ó ,Ï·a שבו »∆¿«»

הלכות  של בצורה באות לא ההלכות

כמו  ברורה ובצורה בקיצור פסוקות

ההלכות  ופסקי המסקנה אלא בהיר אור

וריבוי  ממושך דיון מתוך דווקא באים

והסתר  העלם שהם ותירוצים קושיות

האור  את המסתיר חושך כמו

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL הדיונים ∆«¿»«¿≈∆
והתירוצים  והקושיות והפלפולים

תלמוד  של הלימוד דרך את המאפיינים

דבר ÌÈ‡aבבלי  של בסופו »ƒ
¯˙BÈ ˙BÏÚ ˙B‚O‰Ï מכפי ¿«»«¬≈

והפלפול, הדיון כל בלי לבוא שניתן

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók49 בזוהר ¿«¬««≈
˜eÒt‰ ÏÚ50 בישעיה‰NÚÈ ««»«¬∆
,BÏ ‰kÁÓÏ עתיד שהקדושֿברוךֿהוא שהדברים אומר הכתוב פשוטו לפי ƒ¿«≈

לא  ש'עין (דברים במיוחד וחשובים גדולים הם לו שמחכה למי לעשות

היא  שהכוונה בזוהר נאמר כך ועל ÈlÈÓaראתה') ˜ÈÁ„c Ô‡ÓÏ"¿»¿»≈¿ƒ≈
"‡˙È¯B‡c,בחסידות וכמבואר תורה, בדברי ויגע, עמל היינו שנדחק, למי ¿«¿»

מתוך  למעשה הלכה לפסקֿדין להגיע כדי הנדרשת ליגיעה במיוחד הכוונה

ראייה. לגבי בשמיעה שיש יתרון הוא זה וכל ודיון, פלפול

ÌÓ‡ דרכו „) כי השמיעה, לענין יתרון יש הגלות בזמן שאכן אף על »¿»

בזמן  ולהשיג לתפוס אפשר שאי באלוקות דרגות גם  ולהשיג לתפוס אפשר

והתכלית  הכוונה ולא הרצוי המצב אינו זה מצב אבל ראייה, באמצעות הזה

כי הבריאה, ÌbLשל ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz אפילו˙B‚¯„n‰ הנעלות «¿ƒ««»»ƒ∆«««¿≈
Ì‚Âביותר  ,‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL שהן Ïa‚‰Ó‰הדרגות ‰ÏÚÓÏ ∆¿«¿»≈«¿»»¿«¿«¿»≈«¿»»

,È¯Ó‚Ï הגבלה שום בהן שאין היינו ¿«¿≈
אמיתי  איןֿסוף שהם הדרגות כלל,

eÎLÓÈ לידי ויבואו למטה מלמעלה À¿¿
גילוי ולידי »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙ביטוי

˙eiÓÈt ונרגשות נקלטות ויהיו ¿ƒƒ
שגם  כך המוגבלת המציאות גדרי בתוך

לתפוס  יוכל בגוף, נשמה מוגבל, אדם

מהותם  שמצד אלוקות ענייני ולהשיג

קיים  שלא דבר מהגבלה, למעלה הם

לעתידֿ רק ויהיה הגלות בזמן כעת

הראייה  על השמיעה מעלת ולכן לבוא

לא  היא חשיבותה, כל עם הזה, בזמן

הכוונה. תכלית ולא הרצוי המצב

ÔÎlL ,¯ÓBÏ LÈÂ שמעלת מאחר ¿≈«∆»≈
הדבר  איננה הזה בזמן השמיעה

מהר"ש ÛÈÒBÓהמושלם  אדמו"ר ƒ
¯Ó‡na51 הנזכר„BÚ BLiL ««¬»∆∆¿

ÔÈÚ נוסף יתרון ÚÈÓLa‰של ƒ¿»ƒ¿ƒ»
לראייה, ÔÈÚביחס ‡e‰L∆ƒ¿«

,ÏÚŒ˙Ïa˜aL ‰ÚÈÓM‰ שמיעה «¿ƒ»∆¿«»«…
ציות  של Ó‡L¯במשמעות e‰fL∆∆∆»«

Ï‡eÓL הנביאÏe‡LÏ המלך ¿≈¿»
ש  הצאן כל את הרג שלא לו ל שאמר

קרבנות, זה מצאן להביא כדי עמלק

Á·fÓזבחים, ÚÓL ‰p‰"ƒ≈¿…«ƒ∆«
"·BË52, בקול לשמוע עדיף כלומר,

להקריב  מאשר למצוותיו ולציית ה'

‡Á¯קרבנות  CÏ‰ Ïe‡L" Èkƒ»»«««
,"ÌÚh‰ האישי ההיגיון לפי היינו «««

ËÈnÓ·שלו  ¯È‡L‰Â ומבחר ¿ƒ¿ƒƒ≈«
Ô‡v‰ עמלקשל·È¯˜‰Ï «…¿«¿ƒ
Ï‡eÓL BÁÈÎB‰ ‰Ê ÏÚÂ ,˙Ba¯˜ לו Á·fÓואמר ÚÓL ‰p‰" »¿»¿«∆ƒ¿≈ƒ≈¿…«ƒ∆«

„·Ï Èeev‰ ˙Ïa˜Â ‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁaL ,"·BËכשלעצמהÈÏa ∆¿ƒ««¿ƒ»¿«»««ƒ¿«¿ƒ
ÌÚË ÌeL,לציווי כלשהו ונימוק הסבר לדעת מבלי רק Ì‡ŒÈkגם אלא ««ƒƒ

B˙BÈ‰ ˙ÓÁÓבפועל הציווי את ומקיים המציית האדם e·c˜של «¬«¡»
ÔBˆ¯‰ ÏÚa ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·Ï,מקיים הוא רצונו dB·bשאת e‰Ê ƒ¿ƒ«≈««»»∆»«

Ì‰Lונעלה  ,˙Ba¯w‰Ó ¯˙BÈ נובעים ÌÈÓÚËהקרבנות ˙ÈÁaÓ ≈≈«»¿»∆≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‰ÓÎÁc.השכל ÏÚŒ˙Ïa˜aLעניין ‰ÚÈÓM‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ¿»¿»¿«¿∆«¿≈«¿ƒ»∆¿«»«…
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ּומּכלֿ מהגּבלה, ׁשּלמעלה ּבמדרגֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּתֹופסים

ּבפנימּיּות. נמׁש זה הרי ְְֲִִִִֵֶָָמקֹום

¯e‡·e ׁשּבקּבלתֿעל הּׁשמיעה ּדהּנה הענין, ≈ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּכי  סיני, הר על ׁשּׁשמעה "אזן ענין ְְִִִֶֶַַַַָָֹהּוא

ׁשּׁשּיכת  הּׁשמיעה ׁשּזֹוהי עבדים", יׂשראל ּבני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלי

ּבׁשמיעה  ּפגם יׁשנֹו ּכאׁשר ׁשּלכן מזּוזה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָלמצות

"והּגיׁשֹו אזי לעצמֹו, אדֹון ׁשּקֹונה עלֿידיֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָזֹו

מּובן  ּומּזה אזנֹו", את ורצע הּמזּוזה אל ְְְִֶֶֶַַָָָָּגֹו'

העבֹודה  אזי ּכדבעי, היא זֹו ׁשמיעה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּכאׁשר

ּבלי  לבד, הּצּוּוי וקּבלת ׁשמיעה ׁשל ּבאפן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹהיא

ּבני  לי "ּכי ׁשּזהּו העבד, ּכעבֹודת טעם, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּום

היא micar"יׂשראל העבד עבֹודת והּנה, ּדוקא. ְִֵָ£¨¦ְְֲִִֵֶֶַַָָ

מקּים  העבד ּכאׁשר ׁשהרי על, קּבלת מּצד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹרק

ׁשּצרי ּבׂשכלֹו ׁשּמּׂשיג לפי האדֹון צּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַָָָאת

אדֹונֹו, את עֹובד אינֹו אזי אדֹונֹו, ּבקֹול ְְֲֲֲִֵֵֶַַֹלׁשמע

את עֹובד העבד FlkUאּלא עבֹודת וענין הּוא, ֵֶֶָ¦§ְְֲִֶֶַַָ

קּבלתֿעל  ׁשל ּבאפן היא העבֹודה ּכאׁשר ְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

הרּגׁש ׁשּום לעבד אין ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדוקא,

געפיל, קיין ניט האט (ער ּבזה ותענּוג ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהבנה

גע  קיין  אּון פארׁשטאנד דעם),קיין אין ׁשמאק  ְְְְִֵֵֶֶַַַ

קּבלת  ּבדר האדֹון צּוּוי את מקּים ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּכלֿמקֹום

האדֹון. לרצֹון ּורצֹונֹו ׂשכלֹו את ּומבּטל ְְְְִִֵֶַָָֹעל,

העבד  ׁשעבֹודת הרּוחנית , ּבעבֹודה  ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

ׂשכל  אפילּו ׂשכלֹו, את ּומבּטל ׁשּמּניח ּבאפן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹהיא

ׁשמע  "הּנה ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ּדקדּׁשה, נעלה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻהכי

העּלּוי  ּגדל ּבׂשכלֹו ׁשהּׂשיג ׁשאף טֹוב", ְְִִִִִֶֶֶֶַַָֹמּזבח

עד  עֹולה ּדקרּבנא ׁש"רזא הּקרּבנֹות, ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעבֹודת

ּדאיןֿסֹוף" לבּטל 53רזא הצר מּכלֿמקֹום , ְְְִֵֵַַָָָָֻ

ׁשל  ּבאפן  עבֹודתֹו ולעבד זֹו, נעלית ְְֲֲֲֵֶֶַַַָָָֹֹהּׂשגה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה' רצון לגבי האישית המציאות ביטול מתוך ‰BÏÚn˙,הציות ÈzL ÔLÈ∆¿»¿≈««¬

האחת Ïa‚‰Ó‰המעלה ‰ÏÚÓlL ˙B‚¯„Óa ÌÈÒÙBzL כי ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿«¿»≈«¿»»
האיןֿסוף, עם נעלות ÌB˜ÓŒÏkÓeמתחברים בדרגות שמדובר למרות ƒ»»

eiÓÈÙa˙ביותר CLÓ ‰Ê È¯‰ הראייה מעלת השנייה, המעלה גם ויש ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
נקלטים  הדברים שבאמצעותה

עוד. ומבאר שממשיך וכפי בפנימיות,

‰ÚÈÓM‰ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ»
מתוך ÏÚŒ˙Ïa˜aLהציות ∆¿«»«…

ÔÈÚהתבטלות  ‡e‰ לעיל המובא ƒ¿«
עברי  עבד אודות ז"ל חכמינו מדברי

את  ורוצעים לחפשי לצאת רוצה שאינו

‰¯אזנו  ÏÚ ‰ÚÓML ÔÊ‡"…∆∆»¿»««
Ï‡¯NÈ Èa ÈÏ Èk ,ÈÈÒƒ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

L ,"ÌÈ„·Ú סיני בהר זו שמיעה ¬»ƒ∆
˙ÎiML ‰ÚÈÓM‰ È‰Bfƒ«¿ƒ»∆«∆∆
¯L‡k ÔÎlL ,‰ÊeÊÓ ˙ÂˆÓÏ¿ƒ¿«¿»∆»≈«¬∆

BÊ ‰ÚÈÓLa Ì‚t BLÈ כאשר ∆¿¿»ƒ¿ƒ»
לקדושֿ עבד היותו בעניין פוגם האדם

בלבד  ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ברוךֿהוא
ÔB„‡ ‰BwLבשרֿודםBÓˆÚÏ ∆∆»¿«¿

לו, את ‡ÈÊומשתעבד לתקן כדי ¬«
הזה  מגיש "BLÈb‰Âהפגם האדון ¿ƒƒ
העבד  Úˆ¯Âאת ‰ÊeÊn‰ Ï‡ 'Bb∆«¿»¿»«

Ô·eÓ ‰fÓe ,"BÊ‡ ˙‡∆»¿ƒ∆»
BÊ ‰ÚÈÓL ¯L‡kL'ה דבר של ∆«¬∆¿ƒ»

עבדים' ישראל בני לי 'כי סיני בהר

ÈÚ·„k ‡È‰ אלא פגם בה ואין ƒƒ¿»≈
ומציית  כנדרש לאלוקות בטל האדם

כנדרש, ה' ‰B·Ú„‰לציווי ÈÊ‡¬«»¬»
ה' את עובד ÔÙ‡aשהאדם ‡È‰ƒ¿…∆

‰ÚÈÓL ÏL ציותÈeev‰ ˙Ïa˜Â ∆¿ƒ»¿«»««ƒ
ÌÚË ÌeL ÈÏa ,„·Ï והסבר ¿«¿ƒ««

מתוך  אלא והיגיון, בשכל המובן

מוחלטת »¬»B·Úk„˙התבטלות
e‰fL ,„·Ú‰ לכך הפנימי הטעם »∆∆∆∆

נאמר  זו לשמיעה ÈÏשביחס Èk"ƒƒ
‡˜Âc "ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»ƒ«¿»
מתוך  עבודה על שמדובר להורות

הבנה  מצד ולא וביטול עול קבלת

והשגה.

ÏÚ ˙Ïa˜ „vÓ ˜¯ ‡È‰ „·Ú‰ ˙„B·Ú ,‰p‰Â כתוצאה בלבד, ¿ƒ≈¬«»∆∆ƒ«ƒ««»«…
והיגיון  שכל של סיבות שום על מבוססת ואיננה לאדונו מלאה מהתבטלות

‚ÈOnL ÈÙÏ ÔB„‡‰ Èeeˆ ˙‡ Ìi˜Ó „·Ú‰ ¯L‡k È¯‰L∆¬≈«¬∆»∆∆¿«≈∆ƒ»»¿ƒ∆«ƒ
BB„‡ ÏB˜a ÚÓLÏ CÈ¯vL BÏÎNa במעלות והכרה מהבנה כתוצאה ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿…«¿¬

לעשות  העבד את שמניע ומה וכד' הציוויים של בחשיבות או האדון של

השכלית, ההבנה הוא אדונו של ההוראות את ‡˙ולקיים „·BÚ BÈ‡ ÈÊ‡¬«≈≈∆
,‡e‰ BÏÎN ˙‡ „·BÚ ‡l‡ ,BB„‡ לא העבד הזה במצב כלומר, ¬∆»≈∆ƒ¿

שמובן  מה עושה אלא האדון כלפי שלו העצמית והיישות המציאות את מבטל

שעבודתו  ונמצא בעיניו. ונראה בשכלו

ביטוי  להיפך, אלא התבטלות לא היא

שלו, האישית המציאות »¿ÔÈÚÂ¿ƒשל
„·Ú‰ ˙„B·Úהאמת ‰e‡לפי ¬«»∆∆

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡k«¬∆»¬»ƒ¿…∆
‡˜Âc ÏÚŒ˙Ïa˜ ÏL המניע וכל ∆«»«…«¿»

אדונו  הוראות את לעשות העבד של

האדון, אל הביטול ÌbLהוא ,eÈ‰Â¿«¿∆«
„·ÚÏ ÔÈ‡ ¯L‡kעצמוÌeL «¬∆≈»∆∆

Lb¯‰בלב‰·‰Âבשכל‚eÚ˙Â ∆¿≈«¬»»¿«¬
האדון Êa‰בנפש  את שעובד בעבודה »∆

,ÏÈÙÚ‚ ÔÈÈ˜ ËÈ Ë‡‰ ¯Ú) אין ∆»ƒ≈∆ƒ
רגש  שום ‡ËL¯‡Ù„לו ÔÈÈ≈̃«¿¿«¿

הבנה  ‚ÓLÚ‡˜שום ÔÈÈ˜ Ôe‡≈∆¿«
תענוג  „ÌÚושום ÔÈ‡ בזה,( ƒ∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ העבד Ìi˜Óלמעשה ƒ»»¿«≈

˙Ïa˜ C¯„a ÔB„‡‰ Èeeˆ ˙‡∆ƒ»»¿∆∆«»«
ÏÚ,האדון של מרות קבלת מתוך …

Ïh·Óe העבד˙‡BBˆ¯e BÏÎN ¿«≈∆ƒ¿¿
‰‡„ÔB.האישיים  ÔBˆ¯Ïƒ¿»»

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ בנמשל‰„B·Úa ¿«∆∆∆»¬»
˙ÈÁe¯‰,'ה את עובד שהיהודי »»ƒ

„·Ú‰ ˙„B·ÚL שהיא ה' עבודת ∆¬«»∆∆
אדונו את העובד עבד È‰ƒ‡כמו

ÁÈpnL ÔÙ‡a הצידה מזיז האדם ¿…∆∆«ƒ«
BÏÎN,ועוזב  ˙‡ Ïh·Óe¿«≈∆ƒ¿

‰ÏÚ ÈÎ‰ ÏÎN eÏÈÙ‡¬ƒ≈∆¬ƒ«¬»
‰M„˜c המניע מהווה לא הוא גם ƒ¿À»

ה', את לעבוד Ó‰שלו e‰fL∆∆«
·e˙kL לשאול הנביא שמואל בדברי ∆»

לעיל, כמובא ÚÓLהמלך, ‰p‰"ƒ≈¿…«
‚ÈO‰L Û‡L ,"·BË Á·fÓƒ∆«∆«∆ƒƒ

המלך  ‰ÈelÚשאול Ï„b BÏÎNa¿ƒ¿…∆»ƒ
והנעלית  הגדולה הרוחנית המעלה

,˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚaL וכדברי ∆«¬««»¿»
ÏBÚ‰הזוהר  ‡a¯˜c ‡Ê¯"L∆»»¿»¿»»∆

"ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú53,,האיןֿסוף סוד עד עולה הקרבן ŒÏkÓסוד «»»¿≈ƒ»
C¯ˆ‰ ÌB˜Óממנו מצופה והיה המלך ÈÏÚ˙שאול ‰‚O‰ Ïh·Ï »À¿«¿«≈«»»«¬≈

BÊ,לקרבן עמלק צאן את להביא יעדיף שבגללו גורם תהיה לא ושהיא

B˙„B·Ú „·ÚÏÂ'ה עבודת "ÚÓL",הרוחנית, ÏL ÔÙ‡a ¿«¬…¬»¿…∆∆¿…«
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h"kyz'dיד ,a`Îmgpn g"i ,awr zyxt zay

ּבאפן  היא זֹו ׁשּׁשמיעה וכיון על. קּבלת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ"ׁשמע",

לגמרי  יֹוצא הּוא הרי מציאּותֹו, ּכל את ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּמבּטל

לעצמֹו מציאּות ׁשאינֹו ועד ׁשּלֹו, ההגּבלֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָמּכל

האדֹון. מציאּות היא מציאּותֹו ּכל אּלא ְְְִִִֶָָָָָּכלל,

הּבחינֹות  ּגם ּבפנימ ּיּותֹו נמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָועלֿידיֿזה

ׁשעלֿידי  והינּו, מהגּבלה. ׁשּלמעלה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעליֹונֹות

הר  על ׁשּׁשמעה זֹו "אזן ׁשּבקּבלתֿעל, ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשמיעה

"אנכי" מּבחינת הּגּלּוי נמׁש כּו', ְְִִִִִִַַַָָֹסיני"

מה  ׁשּזהּו הׁשּתלׁשל ּות, מּסדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלמעלה

הֹוצאתי54ׁשּכתּוב  אׁשר אלקי הוי' "אנכי ֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

לי  מׁשעּבדים ׁשּתהיּו ּכדי מצרים", ,55מארץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָֻ

וזֹוהי  עבדים". יׂשראל ּבני לי "ּכי ענין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּזהּו

רק  ּתֹופסת ׁשהראּיה הראּיה, על הּׁשמיעה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמעלת

הּׁשמיעה  מהֿׁשאיןּֿכן ׁשּבהגּבלה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמדרגֹות

ׁשּזהּו ּובאפן ּבהעצמּות, ּתֹופסת  ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּבקּבלתֿעל

ּבּמאמר  ׁשּמביא ּוכפי מציאּותֹו. לזה 56ּכל ראיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדמי  לֹו נֹותן - עינֹו את ׁש"סּמא ּדתֹורה', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָמ'ּנגלה

ּכּלֹו" ּדמי לֹו נֹותן - חרׁשֹו ּומבאר,57עינֹו, , ְְְֵֵֵֵֵָֻ

יכֹול  ׁשאינֹו ּדכיון ּפׁשּוט, עלּֿפי הּוא ְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּטעם

מחברֹו, הּצּוּוי לקּבל יכֹול אינֹו הרי ּכלל, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹלׁשמע

ולכן  ּכלּום, ּולהׂשּתּכר להרויח יכֹול אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָאםּֿכן

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה "נ  ּכּלֹו". ּדמי לֹו ְְְֵֵַַַַַָָֹֻותן

מציאּותֹו וכל לעצמֹו, מציאּות ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָּבעבד,

ׁשּׁשֹומע  עלֿידיֿזה לאדֹונֹו, ההתקּׁשרּות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַהיא

ּבעבֹודה  ועלּֿדרֿזה האדֹון. צּוּוי את ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּומקּבל

ׁשּבקּבלתֿעל  הּׁשמיעה עלֿידי ׁשּדוקא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרּוחנית,

ּובאפן  "אנכי", ּבחינת ּבהעצמּות, ְְְְְִִִֶַַָָֹֹ'ּתֹופסים'

ׁשּתי  ּבזה ׁשּיׁש ונמצא, מציאּותֹו. ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּזֹוהי

ׁשּלמעלה  ּבמדרגֹות ׁש'ּתֹופסים' ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָהּמעלֹות,

ּבפנימּיּות. נמׁש זה הרי ּומּכלֿמקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמהגּבלה,
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ב.)54 כ, עה"פ.)55יתרו סי"ב).)56פירש"י שני (שער תשובה בשערי יונה רבינו מדברי – שם ב.)57סה"מ פה, ב"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚ ˙Ïa˜.ביטול מתוך BÊציות ‰ÚÈÓML ÔÂÈÎÂ בקבלתֿעול ציות של «»«…¿≈»∆¿ƒ»

‡e‰ È¯‰ ,B˙e‡ÈˆÓ Ïk ˙‡ Ïh·nL ÔÙ‡a ‡È‰ העובד העבד ƒ¿…∆∆¿«≈∆»¿ƒ¬≈
כזו  בצורה ה', את העובד היהודי ובנמשל אדונו, ÏkÓאת È¯Ó‚Ï ‡ˆBÈ≈¿«¿≈ƒ»

˙BÏa‚‰‰ ם והגדרי,ÏÏk BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L „ÚÂ ,BlL ««¿»∆¿«∆≈¿ƒ¿«¿¿»
‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk ‡l‡∆»»¿ƒƒ

ÔB„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ כל לו אין שהרי ¿ƒ»»
וכל  משלו, תענוג וכל הבנה וכל עניין

למלא  ורק אך הם מגמתו וכל  עניינו

האדון. של הרצון ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰את
הוא  הביטול שבעקבות מכך כתוצאה

לגמרי מציאותו מגדרי «¿BÎLÓƒ˙יוצא
˙BÈÁa‰ Ìb B˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ««¿ƒ
‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙BBÈÏÚ‰»∆¿∆¿«¿»≈«¿»»
אכן  מוגבלת מציאות הוא עוד כל כי

דרגות  ולהשיג לקלוט ביכולתו אין

שביטל  לאחר אבל מהגבלה. שלמעלה

מהגדרים  ויצא לחלוטין מציאותו את

שלמעלה  הדרגות גם וההגבלות,

בפנימיותו. בו נקלטות מהגבלות

‰ÚÈÓM‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«¿ƒ»
,ÏÚŒ˙Ïa˜aL נאמר כך שעל ∆¿«»«…

¯‰ ÏÚ ‰ÚÓML BÊ ÔÊ‡"…∆∆»¿»««
"ÈÈÒ ישראל בני לי "כי ה' דבר את ƒ«
לעיל,eÎ',עבדים" «¿CLÓƒכמבואר

ישראל  בני כל על תורה Èelb‰«ƒבמתן
,"ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓֿהקדושֿברוך ƒ¿ƒ«»…ƒ

בעצמו, qÓ„¯הוא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ האלוקי האור שבו ƒ¿«¿¿

ונמשך  ובא ומצומצם מוגבל

לדרגה, מדרגה Ó‰ומשתלשל e‰fL∆∆«
·e˙kL54 עשרת את הפותח בפסוק ∆»
‡EÈ˜Ïהדברות 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"»…ƒ¬»»¡…∆

ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ≈∆∆
,"ÌÈ¯ˆÓ של והתכלית והכוונה ƒ¿«ƒ

הייתה  מצרים eÈ‰zLיציאת È„k¿≈∆ƒ¿
ישראל  בני ÈÏאתם ÌÈ„aÚLÓ55 ¿À¿»ƒƒ

Èaל'אנכי' ÈÏ Èk" ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿«ƒƒ¿≈
"ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈ לעיל כמבואר ƒ¿»≈¬»ƒ

באריכות.

‰ÚÈÓM‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ במובן ¿ƒ«¬««¿ƒ»
קבלתֿעול  מתוך ציות »ÏÚשל

‰i‡¯‰L ,‰i‡¯‰באלוקות האדם ¯˜וקולטתÒÙBz˙של »¿ƒ»∆»¿ƒ»∆∆«
‰Ïa‚‰aL ˙B‚¯„Óa לעיל וכמבואר לראות יכול האדם אין לזה ומעבר ¿«¿≈∆¿«¿»»

בחינת  את ולא (המוגבלת) 'אחורי' בחינת את רק ראה רבינו משה שאפילו

מוגבלת), (הלא ÏÚŒ˙Ïa˜aL'פני' ‰ÚÈÓM‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«¿ƒ»∆¿«»«…
˙eÓˆÚ‰a ˙ÒÙBz,עבד עבודת של באופן ה' עבודת ידי שעל וכאמור ∆∆¿»«¿

'אנכי' בחינת עם מתחברים עבדים', ישראל בני לי e‰fL'כי ÔÙ‡·e¿…∆∆∆
לאדון  B˙e‡ÈˆÓהעבדות Ïk.עצמו משל מציאות כל  לו ואין העבד של »¿ƒ

¯Ó‡na ‡È·nL ÈÙÎe56‰È‡¯ ¿ƒ∆≈ƒ««¬»¿»»
‰ÊÏ שהיא עד השמיעה מעלת לגודל »∆

האדם  של המציאות לכללות נוגעת

‰Ï‚p'Ó וההלכה התלמוד חלק ƒƒ¿∆
,'‰¯B˙c וניזק מזיק בדיני ההלכה ¿»

BÈÚהקובעת  ˙‡ ‡nÒ"L אם ∆ƒ≈∆≈
- עיוורון לניזק גרם BÏהמזיק Ô˙B≈

BÈÚ ÈÓc סכום לו לשלם עליו ¿≈≈
את  משערים כלומר, העין, תמורת

הנזק  לפני לעבד נמכר היה אילו מחירו

את  משלם והמזיק כעת, מחירו ואת

לניזק BL¯Áההפרש, גרם המזיק אם ≈¿
- השמיעה יכולת את BÏלאבד Ô˙B≈

"Blk ÈÓc57 את לניזק לשלם עליו ¿≈À
היה  אילו מקבל שהיה הסכום מלוא

הנזק, לפני לעבד ≈«¿Óe·‡¯,נמכר
ÌÚh‰L השמיעה שאיבוד לכך ∆«««

כולו, דמי את לשלם מחייב דווקא

ÔÂÈÎc ,ËeLt ÈtŒÏÚ ‡e‰«ƒ»¿≈»
È¯‰ ,ÏÏk ÚÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿…«¿»¬≈
Èeev‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«≈«ƒ

B¯·ÁÓ,העבודה ‡ÔkŒÌבענייני ≈¬≈ƒ≈
¯kzN‰Ïe ÁÈÂ¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ«¿ƒ¿«≈
ÈÓc BÏ Ô˙B" ÔÎÏÂ ,ÌeÏk¿¿»≈≈¿≈

"Blk לבצע מסוגל שאינו מאחר כי À
כפועל. ערך שום לו אין עבודה שום

,„·Úa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿∆∆
BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L,כלל ∆≈¿ƒ¿«¿

B˙e‡ÈˆÓ ÏÎÂהעבד ‰È‡של ¿»¿ƒƒ
˙e¯M˜˙‰‰ וההתבטלות «ƒ¿«¿

ÚÓBML ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,BB„‡Ï«¬«¿≈∆∆≈«
ÔB„‡‰ Èeeˆ ˙‡ Ïa˜Óe ומציית ¿«≈∆ƒ»»

בנמשל ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰לו. ¿«∆∆∆
‡˜ÂcL ,˙ÈÁe¯‰ ‰„B·Úa»¬»»»ƒ∆«¿»

‰ÚÈÓM‰ È„ÈŒÏÚ'ה מצוות קיום «¿≈«¿ƒ»
'ÌÈÒÙBz' ÏÚŒ˙Ïa˜aL∆¿«»«…¿ƒ

˙eÓˆÚ‰a,האלוקות ÈÁa˙של ¿»«¿¿ƒ«
B˙e‡ÈˆÓ Ïk È‰BfL ÔÙ‡·e ,"ÈÎ‡".'ה את העובד היהודי של »…ƒ¿…∆∆ƒ»¿ƒ

‰Êa LiL ,‡ˆÓÂ אדונו את העובד כעבד כזה , באופן ה' בעבודת ¿ƒ¿»∆≈»∆
ÏÚÓlL‰בהתבטלות ˙B‚¯„Óa 'ÌÈÒÙBz'L ,˙BÏÚn‰ ÈzL¿≈««¬∆¿ƒ««¿≈∆¿«¿»
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טו jixryae jzia zefefn lr mzazke

ׁשּתי 58ּבּמאמר CÈLÓÓeה) הּוא ׁש'ּמזּוזה' , «¿ƒְְֲֵֶַַָָ

על  ּכי והינּו, זה", "זֹו ְְִֵֶַַּתבֹות,

לי" יצרּתי זּו "עם נאמר יׂשראל ,59נׁשמֹות ְְְֱִִִִֵֶַַַָָ

אֿלי" "זה נקרא ּביניהם 60והּקּב"ה והחּלּוק , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לׁשֹון  הּוא ו"זה" נקבה, לׁשֹון היא ׁש"ּזֹו" ְְְְִֵֶֶָהּוא

ּדהינּו61זכר  זּו", "עם נקראים ׁשּיׂשראל וזהּו , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הּצּוּוי  עליהם ׁשּמקּבלים על' ה'ּקּבלת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּצד

חּבּור  ׁשהיא 'מזּוזה' ותבת אֿלי". "זה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָמּבחינת

והּקּׁשּור  החּבּור על מֹורה זה", "זֹו הּתבֹות ְְִִֵֵֶֶַַַַׁשּתי

קׁשּור  זה וענין הּקּב"ה. עם יׂשראל נׁשמֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשל

ּבּמאמר  ׁשּמביא הּׁשני הּפרּוׁש עם ,62ּגם ֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ

מות' 'זז הינּו ׁשהּוא 63ׁש"מזּוזת" ׁשה'מות' , ְְֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יּוכל  ׁשּלא מהּבית ּומרחק זז יהיה ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻהרע,

קּׁשּור  נעׂשה הּמזּוזה ׁשעלֿידי  ּדכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָלהתקרב,

מקֹור  ׁשהּוא ּזה"), ("זֹו הּקּב"ה עם יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶַָָָּבני

הפ64החּיים  ׁשל ענין ׁשּי ׁשּלא מּובן הרי , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ַַהחּיּות.

LÈÂ ׁשּבתבת) "זה" הּלׁשֹון ּדהּנה, להֹוסיף, ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַָ

ּכמאמר  הראּיה, ענין על מֹורה ְְְְֲִִֶַַַַָָָ'מזּוזה')

ז"ל  ּבאצּבעֹו65רּבֹותינּו מראה ואחד אחד "ּכל ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

רּבֹותינּו אמרּו וכן ואנוהּו", אֿלי זה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָואֹומר

ּבאצּבעֹו,66ז"ל  מראה אחד ּכל ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלעתידֿלבא

ּגֹו'67ׁשּנאמר  זה אלקינּו הּנה ההּוא, ּבּיֹום "ואמר ְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

"זה" ּפעמים ׁשּתי לֹו", קּוינּו הוי' וזהּו68זה . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו נתנּבאּו69ׁשאמרּו הּנביאים "ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָ

והינּו, ּבזה", ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם מֹוסיף ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹּבכה,

אסּפקלריא  ּבבחינת היתה מׁשה ׁשּנבּואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלפי

[ועלּֿפי 70הּמאירה  הּמהּות ראּית ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִִֶַַַַַַָ
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שט.)58 ע' שם כא.)59סה"מ מג, ב.)60ישעי' טו, תנג.)61בשלח ע' לזח"ג לוי"צ לקוטי גם שי.)62ראה ע' שם סה"מ

א).)63 (סו, תכ"ב ואילך.)64תקו"ז ב'רפב ע' ח"ו ואתחנן ב. שלא, חנוכה אוה"ת גם ספכ"ג.)65ראה תענית )66שמו"ר

שם. ובפירש"י ט.)67בסופו כה, קנד.)68ישעי' ע' תרנ"ד פט. ע' ח"א תרל"ה סה"מ שם. שמו"ר ופירש"י )69ראה ספרי

ב. ל, ואילך.)70מטות סע"א פב, מטות לקו"ת וראה ב. קיט, מג"א הוספות תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ïa‚‰Ó,השמיעה מעלת CLÓשהיא ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓe ≈«¿»»ƒ»»¬≈∆ƒ¿»

˙eiÓÈÙa.הראייה מעלת שהיא ƒ¿ƒƒ
CÈLÓÓe מהר"ש ‰) אדמו"ר Ó‡na58ÈzL¯עוד ‡e‰ '‰ÊeÊn'L , «¿ƒ««¬»∆¿»¿≈

,˙B·zהמילים שתי את מכילה 'מזוזה' eÈ‰Â,המילה ,"‰Ê BÊ" ≈∆¿«¿
במילה  ו'זה' 'זו' של השילוב ומשמעות

היא  Ï‡¯NÈאחת ˙BÓL ÏÚ Èkƒ«ƒ¿ƒ¿»≈
¯Ó‡ֿשהקדוש ישעיה בנבואת ∆¡«

ישראל  בני על אומר »"ÌÚברוךֿהוא
"ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ59‰"aw‰Â , »«¿ƒƒ¿«»»

‡¯˜ הים בשירת ישראל בני בפי ƒ¿»
"ÈÏŒ‡ ‰Ê"60,'ו'זה 'זו' כן ואם ∆≈ƒ

והקדושֿברוךֿהוא  ישראל נשמות הם

˜elÁ‰Âההבדל‡e‰ Ì‰ÈÈa ¿«ƒ≈≈∆
,‰·˜ ÔBLÏ ‡È‰ "Bf"L∆ƒ¿¿≈»

¯ÎÊ ÔBLÏ ‡e‰ "‰Ê"Â61e‰ÊÂ , ¿∆¿»»¿∆
,"eÊ ÌÚ" ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«
'ÏÚ ˙Ïaw'‰ „vÓ eÈ‰c¿«¿ƒ«««»«…

Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏa˜nL ובחינת ∆¿«¿ƒ¬≈∆
המקבלת  הנקבה של ענינה היא 'מקבל'

'משפיע'. בחינת שהוא מהזכר

על  מקבלים ישראל בני ובעניננו,

את  ובקבלתֿעול, בביטול עצמם,

Èeev‰ הבא והמצוות התורה על «ƒ
הוא, ברוך "Ê‰מהקדוש ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆

‡È‰L '‰ÊeÊÓ' ˙·˙Â ."ÈÏŒ‡≈ƒ¿≈«¿»∆ƒ
¯eaÁ של ‰B·z˙ושילוב ÈzL ƒ¿≈«≈
Ê‰"המילים  BÊ",אחת במילה ∆

ÏL ¯eMw‰Â ¯eaÁ‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««ƒ¿«ƒ∆
‰"aw‰ ÌÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈ƒ«»»
כפי  התאחדות, כדי עד חיבור שהוא

במילה  מופיעים שהם בכך שנרמז

אחת.

‰Ê ÔÈÚÂ שבמילה לעיל האמור ¿ƒ¿»∆
הקדושֿ של הקשר על רמז יש 'מזוזה'

ישראל  ונשמות Ìbברוךֿהוא ¯eL»̃«
ÈM‰ Le¯t‰ ÌÚ זו במילה ƒ«≈«≈ƒ
¯Ó‡na ‡È·nL62,הנזכר ∆≈ƒ««¬»

'˙ÂÓ ÊÊ' eÈ‰ "˙ÊeÊÓ"L63, ∆¿…«¿»»∆
כך  על e‰L‡להורות '˙ÂÓ'‰L∆«»∆∆

Ú¯‰ ואת החיים את היום לפניך נתתי "ראה נצבים בפרשת בתורה (ככתוב »«
בחיים"), ובחרת הרע ואת המות ואת Èa‰Ó˙הטוב, ˜Á¯Óe ÊÊ ‰È‰Èƒ¿∆»¿À»≈««ƒ

·¯˜˙‰Ï ÏÎeÈ ‡lL,הבית דרי על ומגינה שומרת המזוזה כי לבית, ∆…«¿ƒ¿»≈
ברוחניות, הדברים ˜eM¯ומשמעות ‰NÚ ‰ÊeÊn‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿≈«¿»«¬»ƒ

של  והתאחדות ‰aw"‰וחיבור ÌÚ Ï‡¯NÈ Èaשל נשמות "BÊ(חיבור ¿≈ƒ¿»≈ƒ«»»
עם  לעיל),f‰"ישראל כמבואר הקדושֿברוךe‰Lֿ‡הקדושֿברוךֿהוא, ∆∆

‰ÌÈiÁהוא  ¯B˜Ó64 הנותן ¿««ƒ
הנבראים, לכל חיים ≈¬‰¯Èומשפיע

CiL ‡lL Ô·eÓ שיש שבמקום »∆…«»
יהיה  ‰eiÁ˙מזוזה CÙ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆≈∆««

ויורחק. הצידה 'זז' יהיה זה דבר אלא

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ משמעות ולבאר ¿≈¿ƒ
שמהם  ובמילים באותיות נוספת

'מזוזה', המילה ≈p‰c¿ƒ‰,מורכבת
˙·˙aL) "‰Ê" ÔBLl‰ שהוא «»∆∆¿≈«

מהמילה  ÏÚחלק ‰¯BÓ ('‰ÊeÊÓ'¿»∆«
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰i‡¯‰ ÔÈÚƒ¿«»¿ƒ»¿«¬««≈

Ï"Ê65 בשירת הכתוב על במדרש

ואנווהו", אֿלי 'זה לעיל שהובא הים

סוף  ים קריעת ‡Á„שבעת Ïk"»∆»
„Á‡Â ישראל Ó¯‡‰מבני ¿∆»«¿∆

BÚaˆ‡a השכינה Ê‰כלפי ¯ÓB‡Â ¿∆¿»¿≈∆
e¯Ó‡ ÔÎÂ ,"e‰Â‡Â ÈÏŒ‡≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯66 בגמרא «≈
ÏŒ„È˙ÚlL‰‡¯Ó „Á‡ Ïk ‡· ∆∆»ƒ»…»∆»«¿∆

BÚaˆ‡a שתתגלה האלוקות כלפי ¿∆¿»
המשיח, בימות כל Ó‡pL67¯לעין ∆∆¡«

‰p‰ ,‡e‰‰ ÌBia ¯Ó‡Â"¿»«««ƒ≈
eÈe˜ 'ÈÂ‰ ‰Ê 'Bb ‰Ê eÈ˜Ï‡¡…≈∆∆¬»»ƒƒ

,"BÏ מיוחד חידוש יש זה ובכתוב

בו "Ê‰"שנאמר ÌÈÓÚt ÈzL68 ¿≈¿»ƒ∆
נראה  בדבר שמדובר הדגשה לתוספת

באצבע. עליו להורות שניתן עד בגלוי

e‰ÊÂ'זה' שהביטוי האמור העניין ¿∆
הוא  בגלוי, הנראה לדבר מתייחס

מה  של הפנימית ¿«∆e¯Ó‡Lהמשמעות
Ï"Ê eÈ˙Ba¯69ÌÈ‡È·p‰ Ïk" «≈»«¿ƒƒ

‰Îa e‡a˙ הנבואות ורוב ƒ¿«¿¿…
ה'', אמר 'כה במילים מתחילות

‡a˙pL ‰LÓ Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓƒ¬≈∆…∆∆ƒ¿«≈
"‰Êa ראשי אל משה 'וידבר ככתוב ¿∆

ה', ציווה אשר הדבר 'זה להם ואמר e·pL‡˙המטות' ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿«
‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁ·a ‰˙È‰ ‰LÓ70ÔÈÚ ‡e‰L , …∆»¿»ƒ¿ƒ««¿«¿«¿»«¿ƒ»∆ƒ¿«
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h"kyz'dטז ,a`Îmgpn g"i ,awr zyxt zay

נאמר  ּבמׁשה ׁשאפילּו לעיל, ׁשּנתּבאר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹמה

ׁשּלמעלה  ּבּמדרגֹות אבל אחֹורי", את ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָ"וראית

הרי  ההּׂשגה, ענין אצלֹו היה "אחֹורי" ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָמּבחינת

ּבחינת  מׁשה אצל ּגם היּו אּלּו ׁשּמדרגֹות ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמּובן

נבּואֹות  ּכּמה מצינּו ּבמׁשה ׁשּגם וזהּו ְְְִֶֶֶַַָָֹֹ"ּכה".

ז"ל  חכמינּו לׁשֹון ּוכדּיּוק ּב"ּכה", ְְְְֲִִֵֵֶַָֹׁשּנתנּבא

siqFn" ׁשּמּזה ּבזה", ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם ¦ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹ

ׁשּנתוּסף  אּלא ּבכה", "נתנּבא מׁשה ׁשּגם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמׁשמע

ׁשּלמעלה  ׁשּבמדרגֹות ּכיון ּב"זה", ׁשּנתנּבא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבֹו

"ּכה"]. ּבחינת אצלֹו ּגם היה "אחֹורי" ְְְֲִִִֶַַַָָָֹמּבחינת

כ"ה  מסּפרם ('מזּוזה') זה" "זֹו ׁשּׁשּי71והּנה, , ְְְִִֵֶֶַָָָָ

"ּכה" ּתֹורה'70לבחינת ּב'לּקּוטי וכּמבאר ,72 ְְְְִִִֵַַָָֹֹ

לחי" ּכה "ואמרּתם ׁשראׁשֿהּׁשנה 73ּבפרּוׁש , ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבחינת ּבחינת הּוא הּוא ּבאלּול וכ"ה "זה", ְְְֱִִֶֶַַ

למסּפר  ׁשּיכת "ּכה" ׁשּבחינת מּובן ׁשּמּזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"ּכה",

ׁשנים  כ"ה ועלּֿדרֿזה ימים, כ"ה יֹום 74כ"ה, , ְִִֶֶֶַָָ

(מסּפר 75לׁשנה  כ"ה מסּפר ׁשּגם מּובן ּומּזה , ְְִִִֶֶַַַַָָָ

"ּכה". ּבחינת עם קׁשּור זֹו") "זה הּתבֹות ְְִִֵֵֶַַָֹׁשּתי

"אזן  ּדמזּוזה, הּׁשמיעה ׁשעלֿידי ּבזה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהענין

עבדים", יׂשראל ּבני לי ּכי סיני, הר על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשמעה

ּבחינת  ׁשּי לא ׁשּבהן הּנעלֹות הּבחינֹות ּגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּנה

הן  ּגם נמ ׁשכֹות ּבלבד, "ּכה" ּבחינת אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ"זה",

ד). סעיף (ּכּנ"ל ְְִִִִַַּבפנימּיּות
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71(.64 שבהערה ב.)72אוה"ת מז, ו.)73נצבים כה, שנים )74שמואלֿא כ"ה ימלאו מנחםֿאב שבכ"ף להעיר

) שליט"א אדמו"ר כ"ק של אביו ז"ל, רלוי"צ וכו' המקובל הרה"ג הרה"ק כ"ק של לשון )l"end.(75להסתלקותֿהילולא

לד. יד, שלח – הכתוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙e‰n‰ ˙i‡¯ מראה את ראה רבנו שמשה ז"ל חכמינו וכדברי ¿ƒ«««

בשונה  האור, על מסתירה שאינה המאירה (זכוכית) ב"אספקלריא" הנבואה

אלא  מאירה שאינה ב"אספקלריא" הנבואה את שראו הנביאים משאר

את  הרג מנשה שהמלך בגמרא שמסופר וכפי האור, בהירות על מסתירה

כלפיו: שטען לאחר הנביא ישעיה

האדם  יראני לא כי אמר רבך "משה

יושב  ה' את ואראה אמרת ואת - וחי

הגמרא  ובהמשך ונשא". רם כסא על

דברי  בין לכאורה הסתירה על עונה

הנביאים  "כל ישעיה: לדברי משה

מאירה  שאינה באספקלריא נסתכלו

ממש), ה' את ראו לא בעצם (ולכן

באספקלריא  נסתכל רבינו משה

בקבלה  שמבואר וכפי המאירה",

לעולמות  מתייחס ש'כה' וחסידות

לעצמם  מציאות שהם ונבראים

שבהם  בריאהֿיצירהֿעשיה (עולמות

מתייחס  ו'זה' בהסתר) היא האלוקות

בביטול  לאלוקות שבטלה למציאות

שבו מוח  האצילות (עולם לט

גלוי  דבר ועל בגילוי, היא האלוקות

באצבעו  "מראה "זה", אומרים וניכר

כאן, המאמר וכדברי זה"), ואומר

גלוי  שהדבר גילוי לשון הוא 'זה'

את  ולהכיר לראות שניתן כזו במידה

בידיעת  רק להסתפק ולא מהותו,

שלו Ó‰המציאות ÈtŒÏÚÂ]¿«ƒ«
eÏÈÙ‡L ,ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆¬ƒ

‰LÓa הייתה שנבואתו למרות ¿…∆
שאר  מנבואת נעלית יותר הרבה

‡˙הנביאים  ˙È‡¯Â" ¯Ó‡∆¡«¿»ƒ»∆
"È¯BÁ‡ עניין את לו ומייחסים ¬»

'אחורי', הנקראות לדרגות רק הראייה

‰È‰ "È¯BÁ‡" ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ˙B‚¯„na Ï·‡ אפילו ¬»««¿≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»»»
‰‚O‰‰ ÔÈÚ BÏˆ‡,הראייה עניין ולא Ô·eÓהשכלית È¯‰ ∆¿ƒ¿«««»»¬≈»

"‰k" ˙ÈÁa ‰LÓ Ïˆ‡ Ìb eÈ‰ el‡ ˙B‚¯„nL כמו ∆«¿≈≈»«≈∆…∆¿ƒ«…
הנביאים. שאר של LÓa‰הנבואות ÌbL e‰ÊÂ אכן‰nk eÈˆÓ ¿∆∆«¿…∆»ƒ«»

Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏ ˜ei„Îe ,"‰k"a ‡a˙pL ˙B‡e·¿∆ƒ¿«≈¿…¿ƒ¿¬»≈
Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ" הנביאים שאר Êa‰",על ‡a˙pL ‰LÓ ƒ¬≈∆…∆∆ƒ¿«≈¿∆

ÛqÂ˙pL ‡l‡ ,"‰Îa ‡a˙" ‰LÓ ÌbL ÚÓLÓ ‰fnL∆ƒ∆«¿«∆«…∆ƒ¿«≈¿…∆»∆ƒ¿«≈
Ba לזו פרט מעלה B‚¯„ÓaL˙עוד ÔÂÈk ,"‰Ê"a ‡a˙pL∆ƒ¿«≈¿∆≈»∆¿«¿≈

"‰k" ˙ÈÁa BÏˆ‡ Ìb ‰È‰ "È¯BÁ‡" ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»»»«∆¿¿ƒ«…

בחינת  הראייה, עניין גודל יותר עוד ומודגש מובן ומכך "זה", בחינת ולא

'מזוזה' המילה באותיות המרומז ]."זה",
,‰p‰Â המילים BÊ"13שתי Ê12‰בגימטריא (הנמצאות "בגימטריא ¿ƒ≈∆
שתיהן ÊeÊÓ'(Ì¯tÒÓ‰'במילה  של היאהגימטריא Î71,25"‰יחד ¿»ƒ¿»»

"‰k" ˙ÈÁ·Ï CiML70 שהיא , ∆«»ƒ¿ƒ«…
25 ÈËewÏ'aבגימטריא ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz72Le¯Ùa בספר הכתוב »¿≈
ÈÁÏ"שמואל  ‰k Ìz¯Ó‡Â"73, «¬«¿∆…∆»

‰M‰ŒL‡¯L האדם בריאת יום ∆…«»»
‰"ÎÂ ,"‰Ê" ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«∆¿

ÏeÏ‡a הבריאה התחלת ‰e‡יום ∆¡
Ô·eÓ ‰fnL ,"‰k" ˙ÈÁa¿ƒ«…∆ƒ∆»

˙ÎiL "‰k" ˙ÈÁaL מבחינת ∆¿ƒ«…«∆∆
העניין  Î"‰,תוכן ¯tÒÓÏ כ"ה ¿ƒ¿»

ÌÈÓÈ,כאמור אלול, ŒÏÚÂבחודש »ƒ¿«
ÌÈL ‰"Î ‰ÊŒC¯c74, כמו ∆∆∆»ƒ

שנה  ארבעים (עניין בתורה שמצינו

שהו  שבהם הימים ארבעים כנגד

בארץ LÏ‰המרגלים ÌBÈ75, «»»
כאן, המוציאיםֿלאור בהערת וראה

זה  מאמר לאמירת הסמוכים שבימים

של  אביו להסתלקות שנים 25 מלאו

tÒÓ¯הרבי, ÌbL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ¿«
‰Ê" ˙B·z‰ ÈzL ¯tÒÓ) ‰"Îƒ¿«¿≈«≈∆

¯eL˜ ("BÊ תוכני ÌÚבקשר »ƒ
"‰k" ˙ÈÁa שהדבר והעובדה ¿ƒ«…

יתרון  בה מוסיפה במזוזה, קשור

ומבאר. שממשיך כפי גדולה, ומעלה

È„ÈŒÏÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¿≈
ÔÊ‡" ,‰ÊeÊÓc ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»ƒ¿»…∆
ÈÏ Èk ,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ‰ÚÓML∆»¿»««ƒ«ƒƒ

,"ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈ Èa והכוונה ¿≈ƒ¿»≈¬»ƒ
קבלת  מתוך רצונו ועשיית ה' לעבודת

באריכות, לעיל שנתבאר כפי האישית, המציאות וביטול Ìbעול ‰p‰ƒ≈«
,"‰Ê" ˙ÈÁa CiL ‡Ï Ô‰aL ˙BÏÚp‰ ˙BÈÁa‰,הראייה עניין «¿ƒ««¬∆»∆…«»¿ƒ«∆

,„·Ïa "‰k" ˙ÈÁa ‡l‡ קולטת הראייה כלל ובדרך השמיעה, עניין ∆»¿ƒ«…ƒ¿«
את  תופסת והיא מרחוק היא שהשמיעה בעוד ופנימית, קרובה בצורה דברים

עניין  ה', בעבודת ה'שמיעה' ידי על אבל מהותם, את ולא הדברים מציאות

ומתקרב  ומזדכך מתעדן האדם באריכות, לעיל כמבואר והביטול הציות

בראייה, ולא כזה באופן הן כלל שבדרך הדרגות שגם כזו במידה לאלוקות

˙eiÓÈÙa Ô‰ Ìb ˙BÎLÓ בראייה ונתפסות שנקלטות הדרגות כמו ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ
.(„ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
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יז jixryae jzia zefefn lr mzazke

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ מזּוזה מצות ּבׁשּיכּות להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְְִִֵַַָָ

ב), סעיף (ּכּנ"ל "עקב" ְְִֵֶַַַָָלפרׁשת

הּוא  ("ּתׁשמע ּון") ּדקּבלתֿעל העבֹודה עּקר ְְְֲִִִַַַָָָֹּכי

("עקב"), ּדוקא ּדמׁשיחא ׁשּבעקבתא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבּדֹורֹות

(ּתכלית  הּמסירּותֿנפׁש ּכח יׁשנֹו אּלּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּבדֹורֹות

יֹותר  למעלה מּגעת זֹו ועבֹודה ּביֹותר, ְְְֲִֵֵַַַַַַָָהּבּטּול)

ׁשאמרּו ּדאף הראׁשֹונים , ׁשּבּדֹורֹות ְְֲִִֵֶֶַַָָָָמהעבֹודה

ז"ל  כּו',76חכמינּו אנּו ּכמלאכים, הראׁשֹונים אם ְְֲִִִִֵַָָָָ

ּבּדֹורֹות  היא ּדמסירּותֿנפׁש העבֹודה ְֲִִִִֶֶַָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשהעבֹודה  ,ּכ ּכדי ועד ּדוקא. ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָהאחרֹונים

מּבחינת  אפילּו יֹותר למעלה היא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָּדמסירּותֿנפׁש

ּכּידּוע  ּב"זה", ׁשהתנּבא מׁשה ּבפרּוׁש77נבּואת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

האדם 78הּכתּוב  מּכל מאד, ענו מׁשה "והאיׁש ְְִִֶַָָָָָָָֹֹֹ

לגּבי  היתה הענוה ׁשעּקר האדמה", ּפני על ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאׁשר

ּדעקבתא  ׁשּבדרא  המסירּותֿנפׁש ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָעבֹודת

ְִִָּדמׁשיחא.

ּובׁשעריe‰ÊÂ,"ו) ּבית מזזֹות על "ּוכתבּתם ¿∆ְְְְִֵֶֶַַָָֻ

ׁשּבבחינת  הּבּטּול הּוא הּמזּוזה ְְְְִִִִֶַַַַָּדענין

ּובכל  ׁשּבביתֹו הּדברים ּבכל ׁשּפֹועל עד ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשמיעה,

ׁשּיהיּו 'ּבית', ׁשּנקרא העֹולם ּבכללּות וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקנינֹו,

נעׂשית  ועלֿידיֿזה ,יתּבר אליו ּבטלים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻּכּלם

"אזן  ּבענין ּכּנ"ל "אנכי", מּבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֹהּׁשמירה

הּבּטּול  ׁשעלֿידי כּו', סיני" הר על ְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשּׁשמעה

"אנכי". ּבבחינת 'ּתֹופסים' ׁשמיעה ְְְְִִִִִִִֶַַָָֹׁשּבבחינת

"ּדירה  נעׂשה ּכּלֹו ׁשהעֹולם ּפֹועלים ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻועלֿידיֿזה

לעתידֿ ּבגּלּוי יהיה זה ׁשענין וכּנ"ל ,"יתּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלֹו

ּביתֿהּמקּדׁש למּטה וירד יתּגּלה ׁשאז ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלבא,

נאמר  עליו הּבית 79הּׁשליׁשי, ּכבֹוד יהיה ּגדֹול ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הראׁשֹון, מן האחרֹון 80הּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשני', 'ּבית על ּגם קאי האחרֹון" הּזה ֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁש"ּבית

לביתֿהּמקּדׁש הּוא ּבזה הּמכּון עּקר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻמּכלֿמק ֹום
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ב.)76 ה, חולין – צדיקים תוד"ה ב. קיב, שבת 298)77ראה ס"ע תרצ"ז ואילך. 215 ס"ע תרפ"ט תסד. ע' עטר"ת סה"מ

קע. ע' תרח"ץ ג.)78ואילך. יב, ט.)79בהעלותך ב, 186)80חגי ע' (לעיל ואילך פ"ב ואתחנן דש"פ ירושלים בונה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙L¯ÙÏ ‰ÊeÊÓ ˙ÂˆÓ ˙eÎiLa ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«»ƒ¿«¿»¿»»«

· ÛÈÚÒ Ï"pk) "·˜Ú",השמיעה עניין מודגש זו שבפרשה משום שזהו ≈∆««¿ƒ
תשמעון" עקב "והיה ÏÚŒ˙Ïa˜cככתוב ‰„B·Ú‰ ¯wÚ Èk ,(ƒƒ«»¬»¿«»«…

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜ÚaL ˙B¯Bca ‡e‰ ("ÔeÚÓLz") הדורות ƒ¿¿«∆¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
תקופה  הנקראים הגלות של האחרונים

המשיח' 'עקבות (כפי Âc˜‡של «¿»
הפרשה בשם ),"Ú˜·"שנרמז ≈∆

el‡ ˙B¯B„aLבמיוחדÁk BLÈ ∆¿≈∆¿…«
˙ÈÏÎz) LÙŒ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆«¿ƒ

,¯˙BÈa (Ïeha‰ יותר בצורה «ƒ¿≈
בדורות  מאשר חזקה ויותר עמוקה

הייתה  וההשגה ההבנה בהם קודמים

נעלית, BÊיותר ‰„B·ÚÂ של «¬»
האחרונים  הדורות של מסירותֿהנפש

הגלות סוף ו'נוגעת'ÚbÓ˙של «««
באלוקות BÈ˙¯למעלה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈

˙B¯BcaL ‰„B·Ú‰Ó≈»¬»∆«
ÌÈBL‡¯‰ רוחנית ברמה שהיו »ƒƒ

גבוהה, יותר e¯Ó‡Lהרבה Û‡c¿«∆»¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ76 בגמראÌ‡ ¬»≈ƒ

e‡ ,ÌÈÎ‡ÏÓk ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿«¿»ƒ»
'eÎ ראשונים "אם הגמרא (ובלשון

ואם  אנשים. בני אנו מלאכים, בני

ולא  כחמורים אנו אנשים, בני ראשונים

ושל  דוסא בן חנינא רבי של כחמורו

כשאר  אלא יאיר בן פנחס רבי

כל ÌB˜ÓŒÏkÓחמורים"), עם ƒ»»
הראשונים  הדורות של מעלתם

LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ שהיא »¬»ƒ¿ƒ∆∆
'שמיעה' של הנעלית È‰ƒ‡העבודה

.‡˜Âc ÌÈB¯Á‡‰ ˙B¯Bca«»«¬ƒ«¿»
‰„B·Ú‰L ,Ck È„k „ÚÂ¿«¿≈»∆»¬»

LÙŒ˙e¯ÈÒÓc הדורות של ƒ¿ƒ∆∆
BÈ˙¯האחרונים  ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈

‰LÓ ˙‡e· ˙ÈÁaÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«¿«…∆
"‰Ê"a ‡a˙‰L אלוקות וראה ∆ƒ¿«≈¿∆

המהות, ובראיית המאירה באספקלריא

Úe„ik77 החסידות Le¯Ùaבתורת «»«¿≈
·e˙k‰78 של מעלתו על בתורה «»

רבינו  ÂÚמשה ‰LÓ LÈ‡‰Â"¿»ƒ…∆»»
ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ ,„‡Ó¿…ƒ…»»»¬∆«
‰ÂÚ‰ ¯wÚL ,"‰Ó„‡‰ Èt¿≈»¬»»∆ƒ«»¬»»

רבנו משה ‰LÙŒ˙e¯ÈÒÓשל ˙„B·Ú Èa‚Ï ‰˙È‰ ישראל בני של »¿»¿«≈¬««¿ƒ∆∆

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„aL הגלות בסוף המשיח, עקבות שבדור ∆¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
לגביה. נחות עצמו חש רבינו שמשה נעלית כך כל עבודה שהיא

e‰ÊÂ (Â המאמר נפתח שבו הכתוב של הפנימי ÏÚהתוכן Ìz·˙Îe" ¿∆¿«¿»«
Ïeha‰ ‡e‰ ‰ÊeÊn‰ ÔÈÚc ,"EÈ¯ÚL·e E˙Èa ˙BÊÊÓ של ¿À≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿««¿»«ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  כלפי האדם

‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·aL מתוך וציות ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»
עול, כך Ú„קבלת ÏÚBtLכדי «∆≈

רבה  השפעה לו ויש «¿ÏÎaהאדם
,BÈ˜ ÏÎ·e B˙È·aL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆¿≈¿»ƒ¿»
¯˜pL ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎa ÔÎÂ‡ ¿≈ƒ¿»»»∆ƒ¿»

,'˙Èa'וגורםÌlk eÈ‰iL «ƒ∆ƒ¿À»
העולם  כל ‡ÂÈÏולמעשה ÌÈÏËa¿≈ƒ≈»

˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿≈∆«¬≈
‰¯ÈÓM‰ ועל האדם על וההגנה «¿ƒ»

כל  על ולמעשה ביתו ועל רכושו

"‡ÈÎ"העולם ˙ÈÁaÓ היינו ƒ¿ƒ«»…ƒ
האלוקות, ÔÈÚaעצמיות Ï"pk««¿ƒ¿«

"ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ‰ÚÓML ÔÊ‡"…∆∆»¿»««ƒ«
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL ,'eÎ∆«¿≈«ƒ
'ÌÈÒÙBz' ‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ
ניתן  לא כלל שבדרך נעלות דרגות גם

כך  כדי ועד בראייה, אליהן להתחבר

ומתחברים  »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙ש'תופסים'
"ÈÎ‡".האלוקות ŒÏÚÂעצמיות »…ƒ¿«

Blk ÌÏBÚ‰L ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¬ƒ∆»»À
"C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ‰NÚ«¬»ƒ»ƒ¿»≈
וגילוי  השכינה להשראת ראוי מקום

Ê‰אלוקות, ÔÈÚL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿»∆
גילוי  של מקום להיות יהפוך שהעולם

Œ„È˙ÚÏאלוקות  Èel‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ
‡·Ï,המשיח lb˙È‰בימות Ê‡L »…∆»ƒ¿«∆
„¯ÈÂ מלמעלהŒ˙Èa ‰hÓÏ ¿≈≈¿«»≈

ÂÈÏÚ ,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒ»»
¯Ó‡79 חגי "ÏB„bבנבואת ∆¡«»

‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ«∆
ÔB¯Á‡‰ יותר ÔÓעוד »«¬ƒ

¯‡a˙pL BÓÎe ,"ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ80 בשבת שנאמר במאמר ¿≈

זו  שנה ואתחנן ‰f‰פרשת ˙Èa"L∆«ƒ«∆
È‡˜ "ÔB¯Á‡‰מכווןÏÚ Ìb »«¬»≈««

'ÈL ˙Èa' ביחס 'אחרון' שהוא «ƒ≈ƒ
הראשון, wÚ¯לבית ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«

‰Êa ÔeÎn‰'האחרון הזה 'בית הכתוב Lc˜n‰Œ˙È·Ïבלשון ‡e‰ «¿À»»∆¿≈«ƒ¿»
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h"kyz'dיח ,a`Îmgpn g"i ,awr zyxt zay

עלֿידי  והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻהּׁשליׁשי,

הרמּב"ם  וכפסקּֿדין צדקנּו, ׁשּיבנה 81מׁשיח ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

ויֹוליכנּו יׂשראל, נדחי ויקּבץ ּבמקֹומֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָמקּדׁש

לארצנּו. ְְְִֵַקֹוממּיּות
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ה"ד.)81ואילך). ה"א. פי"א מלכים הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÈLÈÏM‰שיהיה‰l‡ba «¿ƒƒ«¿À»

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ שתהיהŒÏÚ »¬ƒƒ¿«¿≈»«
ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ

Ì"aÓ¯‰81‰·iL המלך »«¿«∆ƒ¿∆

BÓB˜Óaהמשיח  Lc˜Ó בהר ƒ¿»ƒ¿
Ï‡¯NÈהבית  ÈÁ„ ıa˜ÈÂ מכל ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

˜eiÓÓB˙הגלויות, eÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ
זקופה ≈¿»¿eˆ¯‡Ï.בקומה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `pw sc zay(iyily meil)

:`xnbd dywn .mllka ix`d s`e mdn.ìéôðã ïðéæç à÷ àä̈¨¨¦©§¨¦
:`xnbd zvxznïéà ,àaà øa éîø øîàc ,àaà øa éîøãk ,àeää©¦§¨¦©©¨§¨©¨¦©©¨¥

Bì äîãpL ãò íãàa úèìBL äiçdigd ipira dncp mc`d ± ©¨¤¤¨¨¨©¤¦§¤
øîàpL ,äîäak(bi hn milidz)úBîäak ìLîð ïéìé ìa ø÷éa íãà' ©§¥¨¤¤¡©¨¨¦¨©¨¦¦§©©§¥

,'eîãðdndak dl dncpy recia ,eilr zlyen digy iny ,xnelk ¦§
ipy xg` elit` ztcex dig df ote`ae ,dzin eilr dqpwpy jezn

.mc` ipa
d`ian ,secxl dlelr dig icigi mc` xg`y lirl xen`d ab`

:okzqdl lelr icigi oyid mby `xnbdïLéì øeñà ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¨¦Ÿ
úéìéì Bzæçà éãéçé úéaa ïLiä ìëå ,éãéçé úéaa.dny jky dciy - ©©¦§¦¦§¨©¨¥©©¦§¦¦Ÿ©§¦¦

:igd mc`d zlrn oipra `ziixa cer d`ian `xnbdàéðúå§©§¨
,`ziixaaäNò ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø`idyk cin dwcv ©¦¦§¤¤§¨¨¥£¥

,jcil zpncfnãòcer lk ±àöBî äzàL,miiprEì éeöîe,oenn ©¤©¨¥¨§
Eãéa EãBòå.zenzy mcew jnvr zeyxae ig jcerae ±äîìL óàå §§§¨¤§©§ŸŸ

Búîëça øîà(` ai zldw),éàøBa úà øëæe'éúøeça éîéa E[øLà] ãò E ¨©§¨§¨§Ÿ¤§¤¦¥§Ÿ¤©£¤
eàáé àì(ù)e`eai mxha ±,'äòøä éîéini :`ziixad zx`ane ¤Ÿ¨Ÿ§¥¨¨¨

el` drxdäð÷fä éîé elàzeyrl egka oi`y zeyilg ini mdy ¥§¥©¦§¨
,ezexga iniakéîé elà ,'õôç íäá éì ïéà øîàz øLà íéðL eòébäå'§¦¦¨¦£¤Ÿ©¥¦¨¤¥¤¥§¥

,äáBç àìå úeëæ àì íäa ïéàL çéLnädidi ozip `ly ,xnelk ©¨¦©¤¥¨¤Ÿ§§Ÿ¨
oke ,mixiyr eidi mleky oeik dwcv zevna minid mze`a zekfl
eidi `ly meyn dwcvn zerpnid lr minid mze`a eaiigzi `l

.miipr
:`xnbd dtiqenìàeîLc àâéìôezeniay zxaeqd ef `ziixa ± §¦¨¦§¥

,l`eny lr zwleg miipr eidi `l giyndïéà ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¥
welig,ãáìa úBiëìî ãeaòéL àlà çéLnä úBîéì äfä íìBòä ïéa¥¨¨©¤¦©¨¦©¤¨¦§©§ª¦§¨

la` ,zene`d iklnl micareyn l`xyi eidi `l giynd zeniay
,miipr eidi giynd zenia mbe ,mdipia welig oi` mixac x`ya

øîàpL(`i eh my).'õøàä áøwî ïBéáà ìcçé àì ék' ¤¤¡©¦Ÿ¤§©¤§¦¤¤¨¨¤
:zeiprd oipra ceràéðz,`ziixaaíìBòì ,øîBà øtwä øæòìà éaø ©§¨©¦¤§¨¨©©¨¥§¨

Bæ äcî ìò íéîçø íãà Lwáéjxcy oeik ,zeipr icil `eai `ly §©¥¨¨©£¦©¦¨
`id mlerdLs`àa àì àeä íàzeipr icilàì Bða íàå ,Bða àa ¤¦Ÿ¨¨§§¦§Ÿ

øîàpL ,àa Bða ïa àaoeia`l d`eld zevn iabl(i eh my)oFzp' , ¨¤§¨¤¤¡©¨
Fl LYzA Laal rxi `le Fl oYYäfä øácä ììâa ék'd Lkxai ¦¥§Ÿ¥©§¨§§¦§¦¦§©©¨¨©¤§¨¤§

e ,'Lci glWn lkaE LUrn lkA Lidl`,ìàòîLé éaø éác àðz ¡Ÿ¤§¨©£¤§Ÿ¦§©¨¤¨¨§¥©¦¦§¨¥
k zeiprdy miyxec 'llba' xn`py dnny.íìBòa øæBçL àeä ìbìb©§©¤¥¨¨

ïðéèé÷ð óñBé áø øîà,epizea`n epicia zxeqn ±ïðaøî àaøeö éàä ¨©©¥§¦¦©©§¨¥©¨¨
[sixge xirv mkg cinlz-]éðòéî àìdywn .ipr dyrp epi` ± Ÿ¦£¥

:`xnbdïðéæç à÷ àäå[mi`ex ixd±].éðòéîc:`xnbd zvxzníà §¨¨¨¦©§¦£¥¦
àúéà[xy`k s`±]øcäéî àì àçútà éøecäà ,éðòéîcxfgn epi` ± ¦¨§¦£¥©§¥©¦§¨Ÿ¦§¨

.migztd lr
:df oipra dyrn d`ian `xnbdeäúéáãì àéiç éaø dì øîà± ¨©¨©¦¦¨¦§¦§

,ezy`làéðò éúà ékipr jiptl `a xy`k ±àzôéø déì éîéc÷à± ¦¨¥©§¨©§¦¦¥¦§¨
,zt eiptl i`iadéðáì eîc÷ìc éëéä ékCjipal zt epziy ick ± ¦¥¦§¦©§¦§¨¦

.miipr eidiykeäì úèééì à÷ èìéî ,déì äøîàdz` llwn ike ± ¨§¨¥¥¨¨¨§©§
.miipr eidiy epipa z`áéúk à÷ àø÷ ,dì øîàweqta aezk jk ± ¨©¨§¨¨§¦

(my),øæBçL àeä ìbìb ,ìàòîLé éaø éác àðúå ,'äfä øácä ììâa ék'¦¦§©©¨¨©¤§¨¨§¥©¦¦§¨¥©§©¤¥

,íìBòa.miipr eidi epipa ipa e` epipay yegl epl yi `linne ¨¨
:`iig iaxa dyrnd oirn dyxc d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa ©§¨

,øîBà éaøa ìàéìîb éaøzgcpd xir zevn meiw oipra xn`pmixac) ©¦©§¦¥§©¦¥
(gi bi,'Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì ïúðå'xn`p xaky oeik ,wcwcl yie §¨©§©£¦§¦©§§¦§¤

yxtl yi `l` ,'jngxe' xn`e aezkd ltk recn 'mingx jl ozpe'
y ,'jngxe' jk ici lre ,zeixad lr mgxzy 'mingx jl ozpe'ìk̈

ìò íçøî BðéàL ìëå ,íéîMä ïî åéìò ïéîçøî úBiøaä ìò íçøîä©§©¥©©§¦§©£¦¨¨¦©¨©¦§Ÿ¤¥§©¥©
.íéîMä ïî åéìò ïéîçøî ïéà úBiøaä©§¦¥§©£¦¨¨¦©¨©¦

xn`p :zldwa jlnd dnly ixac jynd z` x`al day `xnbd
weqta(a-` ai zldw)`l xW` cr LizFxEgA iniA Li`xFA z` xFkfE'§¤§¤¦¥§¤©£¤Ÿ

cr ,utg mda il oi` xn`Y xW` mipW EriBde drxd ini E`aïŸ§¥¨¨¨§¦¦¨¦£¤Ÿ©¥¦¨¤¥¤©
xg` miard EaWe miakFMde gxIde xF`de WnXd KWgz `l xW £̀¤Ÿ¤§©©¤¤§¨§©¨¥©§©¨¦§¨¤¨¦©©

:`xnbd zx`an .'mWBd,'øBàäå LîMä CLçú àì øLà ãò'ynyd ©¨¤©£¤Ÿ¤§©©¤¤§¨
úçct Bælkn xzei xi`ne aidvne wlg gvndy ,[gvnd±] ©©©
,sevxtdåef xe`díèBçä.mc` ly eipt x`ez `ed mhegdy §©¤

eipt oi` mbe aidvn epi` aeye mihnw dlrn egvn owcfn mc`yke
dkiynn .xe`de ynyd zkygdl aezkd z`f dnice ,zexi`n

:x`al `xnbdLð Bæ 'çøiäå'äîaezkk ,gxik mc`l dxi`nyilyn) §©¨¥©§¨¨
(fk k.'mc` znWp 'd xp'úBúñlä elà 'íéáëBkäå's`y ,miigld ± ¥¦§©¨¨§©¨¦¥©§¨

.mixi`ne miaidvn mdìL åéðéò øBàî eæ 'íLbä øçà íéáòä eáLå'§¨¤¨¦©©©¨¤§¥¨¤
CìBäL íãàdqkzne jiygn -éëaä øçàdikaa daxiy xg` ± ¨¨¤¥©©©§¦

.zeaexnd eizexve ezyleg zngn ezepwfa
:mipird lr libd zrtyd oipra zexnin d`ian `xnbdøîà̈©

àúòîc éàä ,ìàeîL,oird zrnc ±àøãä ïéðL ïéòaøà ãòlib cr ± §¥©¦§£¨©©§§¦§¦¨§¨
,dizgz zxg` d`a z`vei `idyk ,xnelk ,zxfeg mirax`ïàkî¦¨

àøãä àì Cìéàå.zyaiizne zkled oirdeéàä ,ïîçð áø øîàå §¥©Ÿ¨§¨§¨©©©§¨©
àìçBk,d`etxl oira minyy legkd ±çååøî ïéðL ïéòaøà ãò± £¨©©§§¦§¦©§¨

,dii`xd z` xtynéàcøéâc àðñéáàk àéìî eléôà ,Cìéàå ïàkî± ¦¨§¥©£¦©§¨©£¦§¨§¦§©
mibxe`d czik lecb legkn ici lr epnn eipir z` `lni m` s`

,xzeia dar `edyíé÷Bî éîe÷Bà`ly mipird xe`n z` cinri ± ¥¦
j` ,lwlwzi.çååøî àì éçeåøà:`xnbd zl`ey÷ éàîïì òîLî à ©§¥Ÿ©§©©¨©§©¨

`pqia`k `iln elit`' xn`y dna eprinydl ongp ax `a dn -
:`xnbd dper .'i`cxbcélòî éôè ,àìçBkî íélàc änëclkky ± §©¨§©¦¦£¨§¥§©¥

.mipirl liren xzei `ed ,xzei dar legkndy
:wifnd ikan zexdfid oipra dyrn d`ian `xnbdàðéðç éaø©¦£¦¨

dìò éëa à÷ äåä àì dézøa déì àáéëLdka `le eza dzn ± §¦¨¥§©¥Ÿ£¨¨¨¥£¨
,dilreäúéác déì äøîà,[ezy`±]Cúéaî ú÷étà àzìBâðøzike ± ¨§¨¥§¦§©§§§¨©¦©¦¥¨

bdpzn `l` dkea jpi` recn ,xnelk .jzian z`ved zlebpxz
.za `le zlebpxz jl dzn eli`kdì øîà,`pipg iaxézøzike ± ¨©¨©§¥

mb ,zexv izyn leaql ilràìëz,zad ceai` ly leky ±åmb §¨¨§
àøåéòyygn zekaln rpnpy ,xnelk .ikad zngn oexeeir ± ¦§¨

:`xnbd zx`an .lwlwzi eipir xe`nydì øáñ`pipg iaxàä ék ¨©¨¦¨
ïä úBòîc LL ,äúøö÷ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàcopyi ± §¨©©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨¨¥§¨¥

,mipirdn ze`veiy zernc yyìLúBôé L,mipirl zeliren ± ¨Ÿ¨
ìLåúBòø L.odl zewifn ±ïLò ìLqpkpy oyr zngn ze`veid - §¨Ÿ¨¤¨¨

,mipirléëa ìLå,dxve la` jezn `ad §¤§¦
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.h"kyz'd ,a`Îmgpn i"g ,awr t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

·Œ‡ סדר ביאור ה'"1. עזבני ציון "ותאמר השני', שההפטרה דנחמתא", "שבע של באה 2ההפטרות ,
הראשונה  ההפטרה עמי"3לאחרי נחמו "נחמו כי:4, ועקב, ואתחנן לפרשיות ושייכותם ,

הראי' ענין עם קשורה ואתחנן ואראה"6("אעברה 5פרשת מלמעלה 7נא שבא שהו"ע של 8), באופן
חנם" עצמם 9"מתנת מצד בנ"י עבודת עם קשורה עקב פרשת ואילו גילוי 10, העדר של ומצב (במעמד

מלמעלה). האור

יחידה  בחי' ליחיד", "אזהרה שהיא ואתחנן), (בפ' דק"ש ראשונה פרשה בין החילוק גם וזהו
בה 11שבנפש  ונאמר לציבור",12, "אזהרה שהיא עקב), (בפ' דק"ש שני' לפרשה בל"ג, מאדך", "בכל

נפשכם" ובכל לבבכם "בכל התיישבות, של ובאופן פנימיים, כחות .13עשר

1

2

3

4

5

6

7

8

ו,1) פסחים (ראה תורה של הו"ע בתורה סדר שגם כידוע
בעניני  אפילו מכוון, הוא ענין שכל לכך נוסף – ב) תב, של"ה ב.
ממקום  ומתגלגל מהאילן, שנתלש עלה שאפילו וכידוע העולם,
כש"ט  (ראה פרטית בהשגחה הם הילוכו ואופן סיבת הנה למקום,
זו  שלא התורה, בעניני ועאכו"כ וש"נ), ואילך. סקע"ט בהוספות
והוראה  תורה של ענין גם זהו אלא מכוון, הוא שהענין בלבד
כתורת  העולם, בעניני ההוראה כמו רק (לא מישראל לכאו"א
שיהודי  דבר שכל וש"נ) ואילך. סרכ"ג שם כש"ט (ראה הבעש"ט
– קונו את לשמש בעבודתו הוראה מהוה שומע או רואה

שהדבר למי רק היא `eilשההוראה ribd,שמיעה או ראי' ע"י
שניתנה כיון בתורה, נאמר dlekמשא"כ שלכן מישראל, לכאו"א

רפו), רמז יתרו יל"ש (ראה יחיד בלשון לך" יהי' ו"לא "אנכי"
הוראותי' כל מישראל).e`kl"`שייכים

יד.2) מט, ישעי'
ההתחלה 3) ה"שבע *שלהיותה כל את כוללת היא הרי ,

הנחמה. ענין כללות שזהו "נחמו", בשמה: וכמודגש דנחמתא",
א.4) מ, שם
החושים 5) ד' שבין הוי'**וכידוע שם אותיות ד' כנגד שהם

יו"ד  אות כנגד והוא נעלה, היותר החוש הוא הראי' חוש הנה –
בתחלתו). ש"ד ע"ח (ראה החכמה בחי' הוי', שם של

כה.6) ג, ואתחנן
(7– ח) ג, (שמות ורחבה" טובה "ארץ ישראל, ארץ ראיית

וצמאון  ועקרב שרף נחש והנורא הגדול מה"מדבר היציאה לאחרי
(בלקו"ש  עתה שנדפס כפי טו), ח, (פרשתנו מים" אין אשר
אלו. ענינים פרטי ביאור ואילך) 371 ע' ח"ב מלקו"ש – השבועי

ולאח"ז 8) דלעילא, אתערותא יש שתחילה הוא הסדר והרי
הכתוב: וכלשון דלתתא, אתערותא של באופן האדם עבודת באה

"ונשובה". ואח"כ אליך" ה' "השיבנו

שענין9) כג), שם, (ואתחנן רש"י גם וכפירוש שייך זה
miwicvl. להם שיש ש"אע"פ אין , הטובים, במעשיהם לתלות .

חנם". מתנת אלא המקום מאת מבקשים
ל"בן  מקרא של פשוטו הוא רש"י שפירוש כיון גיסא, ולאידך
לא  ואפילו הגמרא, ללימוד עדיין הגיע שלא למקרא", חמש
פשטות  מצד רק היא לתורה שייכותו וכל המשנה, ללימוד

חנם". "מתנת לדרוש יכול הוא שגם מובן, הרי – הכתובים
("סולם 10) למעלה מלמטה הוא האדם עבודת סדר והרי

– תחילה יב)): כח, (ויצא השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב
על awr"והי' שמורה העקב על הפעולה שזוהי תשמעון",

יותר, נעלות לדרגות מתעלים ולאח"ז תחתונה, היותר המדריגה
" – ראה דפ' לעבודה שבאים `ikpועד d`x ובאופן] גו'"

(אף  פנימיות של באופן נמשך הראי' ענין שגם היינו, ד"לפניכם",
שבאה  שמיעה לגבי מקיף בבחי' הוא הראי' ענין כלל שבדרך
חנ"ז  מנחם (תורת פ"ג – (במאמר לקמן שיתבאר וכפי בפנימיות,
"אל  שבאים ועד הראי')], על השמיעה מעלת ואילך)) 211 ע'
על  דקאי ועוד), ה. יב, ראה (פ' גו'" ה' יבחר אשר המקום

בגילוי  דאלקות הבל"ג מאיר (שבו נמשך ***ביהמ"ק ומשם ,
גו' אשר "ארץ – ישראל ומארץ ישראל, ארץ בכל אלקות גילוי
יא, (פרשתנו שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני
הו"ע  שענינו משיח, ע"י שיבנה הארצות), בכל גם נמשך יב),

ובכ"מ). ואילך. א יז, צו לקו"ת (ראה הראי'
דבבואה 11) "בבואה בענין כידוע מנגד, שום אין זו בחי' ועל

בשעת  ו"אף ובכ"מ), ואילך. ג לו, תצא לקו"ת (ראה להו" לית
עח, (תהלים ועז"נ ספכ"ד), (תניא ית'" אתו באמנה היתה החטא

פי"ט). תניא (ראה הוי'" כישן "ויקץ סה)
ה.12) ו,
ובפרש"י.13) יג יא,

(*envr a`a dryza dngpd zlgzd lr sqep,`"t x"ki`) dki` yxcna xteqnk,ezxt dzrb xy`ky (`p,xn`,ycwnd zia axgy,cine
'ipy mrt ezxt dzrb,xn`,dkldl epivny itke) l`xyi ly ol`eb clepy,d`x) meid zevg ixg`l a"za xak mixzeny mipipr dnk yiy

a"kq c"pwzq g"e` `"nx.f"rt mixvnd oia 'ld l`ixab irhp mb d`xe.((p"ye.a`a dryz i`vena `l) mgp zltz mixne` okle,(`l`
(eteqa a"z oipr zepeekd xry d`x) envr a`a dryz ly dgpna.dki` zxin`a elit`y `l` cer `le–mya z`xwpy"zepiw– "miniiqn

(milteke mixfege)"mcwk epini ycg daeype jil` 'd epaiyd"d dki`),(`k,daeyzd i"r `ay dle`bd oipr edfy.
(**miinyb mixac migwel mci lry,bn zekxa d`x) ipgex oipr gwely gixd yeg caln,a.bv oixcdpq `"yxdn b"`cg,(a.

(***dfd onfa enk `le,c oiprd epyiy s`y"mze`neh jeza mz` okeyd"fh ixg`),(fh,mlrda df ixd.
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מצד שבאה נחמה אלקיכם", יאמר עמי נחמו "נחמו היא ואתחנן דפ' ההפטרה ואילו d"awdולכן, ,
גו'", ציון "ותאמר היא עקב דפ' המטה i"payההפטרה עבודת ע"י ודוקא הנחמה. ענין את דורשים

העילוי  לתכלית –מגיעים

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.14הוגה 79 ע' ח"ט בלקו"ש

אדמו"ר ‚. מו"ח כ"ק וכפתגם האדם, לעבודת בנוגע לעיל האמור מכל צריך 15המורם ענין שבכל ,
התשובה: לענין בנוגע זה הרי – בעבודה ה"בכן" להיות

נאמר  לצדיק בנוגע שאפילו שכיון – יחטא",16ובהקדמה ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק "אין
נעשה  עניניו, מכל צדק חשבון עושה יהודי שכאשר מובן, הרי צדיק, בדרגת שאינו למי בנוגע ועאכו"כ 

לב. שברון אצלו

בתניא  כמ"ש כו', ואדרבה יאוש, לידי לבוא לו שאין לידע, צריך לא 17ובכן, אני אך כו' אמת "הן :
. כזאת ה' עשה ולמה עצמי , את מעלת עשיתי שזוהי – וכו'" עלי' צורך היא זו ירידה אם כי זה אין .

תשובה  בהלכות כהפס"ד לזה, להגיע יכול אינו גמור צדיק שאפילו החזקה"18התשובה, ("יד להרמב"ם
ההלכה). זו הרי למעלה שגם מובן שמזה הלכה, בעניני

חנם":„. "מתנת של הו"ע התשובה ענין שכללות ולהעיר,

לבוא  אפשר אי שלכן והגבלה, ממדידה שלמעלה ביותר נעלית מדריגה על מורה – חנם" "מתנת
מלמעלה. מתנה של באופן אם כי עצמו, בכח עבודה ע"י אלי'

. "אפילו כי, – צדיק לגבי תשובה בעל של העילוי הוא זה ואהבה ובענין ביראה ה' עובד גמור צדיק .
. ואהבו"בתענוגים ה' ירא עצמו בפני דבר הוא שאוהב"19. מי "יש "מציאות",20, עדיין שהוא וכיון ,

הבע"ת, מעלת וזוהי מהגבלות; שלמעלה לדרגא להגיע ביכלתו ואין והגבלה, במדידה הם עניניו כל הרי
לדרגא  מגיע ולכן הרגיל, הסדר ע"פ אינה הנהגתו וכל הקודם, ומצבו ממעמדו ונעקר ממציאותו, שנתבטל
בעבודה  גם נמשך להיות צריך זה הרי שלאח"ז (אלא חנם" "מתנת – והגבלה ממדידה שלמעלה
כחות  ועשר היחידה בחי' – ועקב ואתחנן הפרשיות לסדר בנוגע לעיל מהמבואר כמובן המסודרת,

פנימיים).

צדיקייא  לאתבא אתא ש"משיח כיון לבוא, לעתיד יהי' – צדיקים אצל גם חנם" ד"מתנת והענין
.21בתיובתא"

היו"ט ‰. מעלת תוכן עם גם קשור עלי', צורך דירידה הענין מודגש שבו התשובה ענין וכללות
גודל לאחרי שבא כיון – זה) הש"ק ביום היא שלו (שהעלי' באב עשר באב דחמשה דתשעה .22הירידה

בספרים  כדאיתא כולה, השנה כל על בר"ה טובה וחתימה לכתיבה באב עשר ש"חמשה 23ומחמשה
טובה". וחתימה "כתיבה בגימטריא באב" עשר

ד"אתם  להענין מימיך"24וזוכים שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם "ראשיכם כולכם", היום ,25נצבים

בנעלים" פעמייך יפו ד"מה בנעלים"26ובאופן ד"והדריך הענין עם קשור שזה בביאת 27, שיהי' כפי ,
צדקנו. משיח
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תשכ"ח.14) עקב ש"פ שיחת בשילוב
ע'15) חנ"ב מנחם תורת גם וראה יא. ע' ה'ש"ת סה"מ ראה

וש"נ. .161 ע' חנ"ו .253
כ.16) ז, קהלת
ספל"א.17)
ה"ד.18) פ"ז
ואילך).19) סע"א (מד, פל"ה תניא
ד.20) קיד, ויקהל בהוספות תו"א
ובכ"מ.21) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

(תורת 22) סכ"ו תשכ"ו מנ"א כ"ף עקב, ש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(279 ע' חמ"ז מנחם

חיים 23) בדרכי הובא ס"ב. מגל תבר יום מאמר יששכר שער
(תורת  ס"כ תשכ"ב מנ"א כ"ף שיחת גם וראה סתרפ"ד. ושלום

וש"נ. .(235 ע' חל"ד מנחם
נצבים.24) ר"פ
(25) קצת ).l"endחסר
ב.26) ז, שה"ש
טו.27) יא, ישעי'
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הגלות" משך זמן כל ועבודתינו "מעשינו ע"י נעשה זה חוצה,28וכל המעיינות דהפצת בענין ובפרט ,
הבעש"ט  של באגה"ק ע"י 29כמ"ש שהתחיל כפי חוצה", מעינותיך "כשיפוצו תהי' המשיח שביאת

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד שלאחריו, הנשיאים וכל הזקן, רבינו ע"י לאח"ז ונמשך הבעש"ט ,
("מעינותי  מעינותיו הפצת ע"י ממש.jאשר, בקרוב צדקנו, משיח לביאת זוכים דוקא הנשיא) של "

***

.Â.ובשעריך ביתך מזוזות על וכתבתם ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Ê זה הש"ק ביום להתוועדות תתקיים 30בנוגע שלא הסברא היתה שלכתחילה למרות הנה –
מדובר  עקב שבפרשת בגלל – היא מהם ואחת סיבות, כמה מצד התוועדות נערכת מ"מ, התוועדות,

נאמר  שבה שבתפילין, הרביעית הפרשה שמוע", אם "והי' בפרשת תפילין: מצות "וקשרתם 31אודות
עיניכם". בין לטוטפות והיו ידכם על לאות אותם

שלימות: של באופן הוא עקב שבפרשת התפילין שענין ובפרט

הוא  התפילין הוי'32ענין אלקינו הוי' ישראל "שמע בו וכותבים גשמי, ודיו גשמי קלף שלוקחים –
כולה 33אחד" התורה כל "הוקשה ולכן כו'. אלקות נתגלה ידו שעל רוחני, ענין ממנו עושים ועי"ז ,

האמצעי 34לתפילין" אדמו"ר שמבאר וכפי המצוות"35, כל כנגד "שקולה לגבי כו'" ד"הוקשה המעלה
לשבת  בנוגע שמצינו תכלית 36(כפי שבתפילין שכמו הכוונה תכלית לענין מורה ש"ההיקש וכיו"ב),

גשמית", במעשה גם ויתגלה עליון אחד בחי' "שיומשך – הכוונה" תכלית הוא התורה בכל כך הכוונה
בתחתונים  ית' לו דירה אלקות, מהגשמיות .37לעשות

היא  אלקות גילוי המשכת ע"י וועלט") די ("איבערמאכן העולם את לשנות הפעולה עיקר ַוהרי
כי: שמוע, אם והי' בפרשת

אלקיך" ה' את "ואהבת – עצמו האדם עם העבודה אודות רק מדובר שמע ובאופן 12בפרשת ,
מאדך" ד"בכל לדרגא ועד נפשך" ובכל לבבך "בכל מציאותו: כל את חודרת דרגא 12שהאהבה שזוהי ,

ברוחניות  עליונה "הנסתרות"38היותר בבחי' המגיד 39, הרב וכפירוש המעמד 40, על מורה מאדך" ש"בכל
מקום" של רצונו ד"עושין .41ומצב

גו'" דגנך "ואספת גם נאמר שמוע אם והי' בפרשת בעניני 42ואילו שעוסק מי אודות שמדובר היינו, ,
גו'" פן לכם "השמרו להזהיר שצריכים ועד כפשוטם, מהרה 43העולם ד"ואבדתם ומצב להמעמד ועד ,

רש"י 44גו'" שמפרש (כפי כו' תפילין מניחים הגלות בזמן גם ואעפ"כ, הגלות, שזהו"ע לאחר 31, "אף
. שבענין שתגלו השלימות שזוהי – אלקות גילוי בו ופועלים העולם את ומשנים כו'"), תפילין הניחו .
התפילין.
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רפל"ז.28) תניא
ובכ"מ.29) בתחלתו. כש"ט
נקיים 30) ד"והייתם הענין שמצד אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

שיש  לאלו בנוגע להבהיר צריך כב), לב, (מטות ומישראל" מה'
תתקייםלהם שלא הודיעו שלכתחילה כך על התוועדות טענות

היא  שלהם שהטענה אלו בפני להתנצל יש (וכן זה הש"ק ביום
במנוחה...). לישון יכולים אינם ההתוועדות שבגלל

יח.31) יא,
חנ"ז 32) מנחם (תורת ואילך ס"ז ואתחנן ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 197 ע'
ד.33) ו, ואתחנן
וש"נ.34) א. לה, קידושין

ב).35) (קסד, שבת ערב דא"ח) (עם סידור
ועוד.36) ספ"ג. נדרים ירושלמי
ב"ר37) טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא במדב"ר ראה ספ"ג.

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ובכ"מ.38) ואילך. ג לט, מקץ תו"א ראה
כח.39) כט, נצבים
(סקס"ו).40) פרשתנו או"ת
ב.41) לה, ברכות
יד.42) יא, פרשתנו
טז.43) שם,
יז.44) שם,
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בכל  בזה לעסוק ודורשים תפילין, מצות אודות אזויפיל") ("מ'רעדט לדבר כ"כ מרבים כאשר ַולכן:
תפילין, של השלימות אודות מדובר שבה כזו פרשה על ("דורכלאזן") ולדלג לוותר מקום אין – ָהתוקף

אודותם. לדבר שיכולים ענינים וכו"כ חז"ל מדרשי כו"כ בה ויש

.Á ואינו תפילין במצות שמחוייב אחד יהודי אפילו ישאר שלא ועד תפילין, מניחי שיתרבו ויה"ר
המוח  שעבוד התפילין, לכוונת בנוגע – תפילין מניחים שכבר אלו אצל גם יתוסף וכמו"כ ח"ו; מקיימה

בשו"ע  (כדאיתא בתניא 45והלב שבזה.46ומבואר השלימות לתכלית ועד חסידות), ובדרושי

הסיפור  שכאשר 47וע"ד – החיים דהיפך בסכנה האסורים, בבית בגלות, בהיותו הזקן, רבינו אודות
"וראו  מפורשת: גמרא שזוהי השיב, הדבר, לפשר אותו שאלו וכאשר פחד. עליהם נפל תפילין, הניח

ממך  ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי שבראש".48כל תפילין אלו שגם 49. השואל, הקשה וכאשר .
צורך  יש זה שבשביל הזקן, רבינו השיב – יראה של ענין פועל זה אין ואעפ"כ תפילין, מניח הוא

נעלית y`xayב"תפילין היותר הדרגא שזוהי הראש, עניני בכל יפעלו שהתפילין היינו, הגמרא), (כלשון "
תפילין. בהנחת

בהנחת  נעלית היותר בדרגא צורך אין עתה, ממך" ד"ויראו הענין לפעול שכדי היא, האמת אמנם,
תפילין:

הציווי  ישנו תורה שע"פ גם ומה גופו, על שליטה להם שיש וטענו אצלם, אסיר הי' הזקן רבינו כאשר
מלכות" של בשלומה מתפלל נעלית 50"הוי בדרגא צורך הי' ממך" ד"ויראו הענין לפעול כדי הנה –

תפילין; בהנחת

קדקד" אף זרוע ד"טרף הענין להיות צריך (ואדרבה, מהגוים כלל להתפעל צריך שלא עתה, )51משא"כ
דוק  (לאו סתם תפילין בהנחת די גם – – צורך יש ואם ממך", ד"ויראו הענין לפעול כדי נעלית) דרגא א

קדקד". אף זרוע ד"טרף הענין

הפשוטה, בכוונה להם די – מיוחדות וכוונות נעלות לדרגות שייכים שאינם אלו ולכן:

של – בדבריו הביאור וזהו ענינם. זה שאין מוכח, מיוחדות, כוונות לכוין ביכלתם שאין גופא ומזה
התינוק" זה לדעת מתפלל "אני שאמר בישראל ענין 52גדול עם הדבר יתאים איך מובן: אינו דלכאורה ,

אחר  באופן הי' כו' בתומ"צ שלו שהענין אלא, כו'? האריז"ל כוונות ע"פ –התפלה

שייכים  שאינם אלו עבור גם ויפעלו זאת, יעשו – כו' ענינם וזהו מיוחדות, לכוונות ששייכים ואלו
וכוונתם  לכוין, צריכים לכוין, שיודעים שאלו לתפלה, בנוגע פעם אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי לזה,

לכוין. יודעים שאינם לאלו בנוגע גם  תפעל

גם  לו שהיתה (אף העולם בעניני עסק שזבולון וזבולון, ליששכר בנוגע – בנגלה גם זאת ומצינו
ליששכר" זבולון "הקדים (ולכן בתורה לעסוק יכול יששכר הי' ועי"ז לתורה), עתים וע"י 53קביעות ,(

זבולון  אצל גם התורה ענין נפעל עסק,54יששכר ובעלי אוהל יושבי וזבולון, יששכר אצל שמצינו וכשם .
ששלימות  תפילין, למצות בנוגע ובנדו"ד, הענינים, לכל בנוגע גם הוא כן הנה השני, על פועל שאחד

הפשוטה. לכוונה רק ששייכים אלו עבור גם מועילה לכוין, שיודעים אלו אצל הכוונה

ובפרט  השלימות, לתכלית עד הכוונה בענין יתוסף תפילין מניחי שאצל – לעיל כאמור – ויה"ר
הזקן; רבינו ע"י זה בענין הצינור  פתיחת לאחרי
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וש"נ.45) סי"א. סכ"ה או"ח אדה"ז
רפמ"א.46)
וש"נ.47) שכב. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
יו"ד.48) כח, תבוא
וש"נ.49) א. ו, ברכות
מ"ב.50) פ"ג אבות

(51.174 ע' .147 ע' חנ"ז מנחם תורת גם וראה כ. לג, ברכה
וש"נ.

שרש 52) להצ"צ בסהמ"צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת ראה
רפ"ח. התפלה מצות

יח.53) לג, ברכה פרש"י
רסרמ"ו.54) יו"ד רמ"א ראה
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להניח  יתחילו ולהבא מכאן הנה שתהי', סיבה מאיזה עדיין, תפילין מניחים אינם שלעתֿעתה ואלו
ויום, יום בכל קיימא, של ובאופן תפילין,

ד"חלוצים  ובאופן קדקד", אף זרוע ד"טרף הענין גם – הצורך ובמקרה ממך", ד"ויראו הענין ויקויים
העתידה.55תעברו" בגאולה לארץ לכניסה ההכנה תהי' וזו ,

.Ëרש"י פירוש על עתה נתעכב – לזה בנוגע ובהמשך התפילין שבענין השלימות מתבטאת שבו
ס"ז). (כנ"ל בעולם לפעולה

הפסוק  על רש"י בפירוש במצוות,31הביאור מצויינים היו שתגלו לאחר "אף דברי", את "ושמתם
אומר  הוא וכן כשתחזרו, חדשים לכם יהיו שלא כדי מזוזות, עשו תפילין, –56הניחו ציונים" לך הציבי
היא הגלות בזמן גם צ"ל המצוות שקיום הוא שבכתוב שהחידוש לכך אלא)שההוכחה הענין, מכפל (לא

ד" וההמשך המחבר)57שמתם"eמהסמיכות תפילין 44ל"ואבדתם"(בוא"ו רק מזכיר שרש"י והטעם ;
לקיום  בנוגע רק היא חדשים" לכם יהיו "שלא המעלה כי, (שביניהם), התורה לימוד ולא ומזוזות,

בם  כשרגילים יותר נקל שקיומם לחזור 58המצוות, מאשר יותר ומצליח נקל חדש לימוד בתורה, משא"כ ,
יודעו  שכבר ישן ענין בשוה"ג.59על 80ֿ81 ע' ח"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה  –

***

.È שלפנ"ז שבהתוועדות כשם הנה התשובה, באגרת ענין לבאר ד"כפול 60כרגיל הענין אודות דובר
(שבו 61ומכופל" ד' בפרק – תפילין עם הקשור ענין אודות עתה גם ידובר התפילין, ענין עם שקשור

זה: על שיתעכבו ראיתי לא ולעתֿעתה בחשבון, פשוטה שאלה בו שיש  עתה), אוחזים

אליהו  "ממאמר מביא הזקן לאנהגא 62רבינו ספירן עשר להון וקרינן תיקונין עשר דאפיקת הוא אנת
שהיא  היו"ד כי ב"ה, הוי' בשם ונרמזות נכללות ספירות הי' ש"כל ומבאר וכו'", סתימין עלמין בהון
– ו"ה ואותיות בינה, – ה' אות של ענינה לבאר וממשיך וכו'", ית' לחכמתו מרמזת לבד נקודה בחי'

יו"ד? ולא ספירות, ט' רק כאן נימנו ולכאורה, ומלכות. מדות שש

יו"ד  באות המרומז הנעלם "שכל האדם: בנשמת הוי' שם אותיות ד' ענין בביאור הענין, בהמשך וכן
ה"א . באות בינתו מרומזת אזי ית' בגדולתו להתבונן ובינתו דעתו ומרחיב שכלו מעמיק אשר וכפי .

ה' בגדולת והתבוננותו מבינתו להוליד למטה מלמעלה ההמשכה על המורה אורך וגם רוחב לה שיש
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יח.55) ג, דברים
כ.56) לא, ירמי'
ביחס57) "ושמתם" שהלשון לכך דברי")נוסף ("את לדיבור

נופל כלל שבדרך אף ארון – את שם "ושמת כמו עשי', על
צורך יש כאשר רק שייך – ג) מ, (פקודי zelczydaהעדות"

zcgeinאשר "הדבר בבלעם: וכמו ,miyi אותו בפי אלקים
"ואלה  וכן לרצונו. בניגוד שהי' כיון – לח) כב, (בלק אדבר"

אשר משפטים),miyzהמשפטים (ר"פ הקב"ה לפניהם" לו "אמר
. וההלכה הפרק להם אשנה לומר דעתך על תעלה לא .למשה,

אשר gixhnואיני נאמר לכך ופירושו, הדבר טעמי להבינם עצמי
miyz פרש"י) האדם" לפני לאכול ומוכן הערוך כשלחן לפניהם,

עה"פ),
ה  בזמן המצוות קיום על שקאי מוכח דכיון ומזה גלות,

יהיו  שלא "כדי רק אלא) הענין, עצם מצד (לא היא בזה שהכוונה

כשתחזרו" חדשים –*לכם מיוחדת בהשתדלות צורך יש ,
קיומם. בשביל – דברי" את "ושמתם

במשך 58) להיות שהוצרכה המשכן, מחנוכת וכדמוכח
כו'. להתרגל כדי ימים, שבעהֿשמונה

ענין 59) בחזרת גדולה מעלה יש דבר של שלאמיתתו אף
– מנחם תורת (ראה מהר"ש אדמו"ר אודות הסיפור וכידוע ישן,
ששים  מאמר כל לחזור רגיל שהי' וש"נ) רנט. ע' היומן רשימת
הפעם  על הס' בפעם ניתוסף מה אותו שאלו וכאשר פעמים,

ערוך! שבאין עילוי שניתוסף השיב, הנ"ט,
(60202 ע' חנ"ז מנחם (תורת סי"גֿיז ואתחנן ש"פ שיחת
ואילך).
ספ"ט.61) אגה"ת
א).62) (יז, בהקדמה תקו"ז

(*zelbd onfa zeevnd meiwa zeyilg lertl jixv df oi` xac ly ezin`ly s`,wx `ed weligd ;df lr mb d"awd dev lretly oeik בטעם
xacd–`ed mrhd ziad onfay"jita 'd zxez 'idz ornl"bi `a),(h,`ed mrhd zelbd onfae"exfgzyk miycg mkl eidi `ly ick,"

la` הקב"ה deyaציווי mdipya `ed,jk,dlibx devn `id zelbd onfay devn mby.
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. ותולדותיהן ויראה מעשה אהבה או ודבור בקול והמצוות התורה בעסק האמיתית עבודה נמשכה ומזה .
יו"ד? במספר חסר כאן שגם – ה"א" וא"ו אותיות הן

רומז  היו"ד שעל ש"הקוץ שמוסיף עי"ז היא ספירות דעשר המספר שהשלמת לומר אפשר לכאורה
נמנה oevxלבחי' הדעת אין נמנה שהרצון במקום כי דעת, מנה לא ולכן בנשמת 63כו'"; הענין ובביאור .

ומרחיב שכלו "מעמיק הלשון שבדיוק לומר, יש נזכר ezrcהאדם, לא כאן כי הדעת, ענין נרמז כו'"
ולא  דעת מונה האדם ובנשמת דעת, ולא רצון מונה למעלה מדוע ביאור, צריך שעדיין אלא הרצון. ענין

רצון.

בינה) (לאחרי למנות יותר מתאים הי' לחכמה, שמרמזת יו"ד מאות שמתחיל שלאחרי לכך נוסף אבל:
במאמר  כאן נזכר הרצון ענין הרי – רצון ולא "כתר", נזכר אליהו שבמאמר גם ומה רצון, ולא דעת,
ביאור, תוספת בשביל רק שבא המוסגר, ללא גם הענין את ללמוד שיכולים כך, עיגול, בחצאי המוסגר

הספירות. עשר ענין מביאור חלק שזהו לומר אפשר אי ולכן כו', אחר ענין על ביאור או

.‡È:הענין וביאור

– האדם בנפש שהם כפי ספירות דעשר הענין הזקן רבינו מבאר ג', בפרק שבתניא, ראשון בחלק
והמדות  ודעת, בינה חכמה כולל השכל ומדות, "שכל – מהן" שנשתלשלו עליונות ספירות עשר "כנגד

כו'". ולפארו ויראתו ופחדו ה' אהבת הן

(ובפרט  האדם עבודת כללות ואילו מקיף, של ענין שזהו כיון – (רצון) הכתר ענין הזכיר לא וכאן
פסוק  על ש"מיוסד בינונים") של ("ספר התניא בספר שמתבארת כפי – הבינוני) אליך 64עבודת קרוב כי

דוקא, פנימיות של באופן להיות צריכה – השער") ב"דף (כמ"ש לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר
ש"מקשר  עי"ז שדוקא כיון וחיותן", המדות "קיום שהוא דוקא, הדעת ע"י היא בפנימיות וההמשכה
אמיתית", ואהבה יראה בנפשו "יוליד אזי כו'", בחוזק מחשבתו ויתקע מאד וחזק אמיץ בקשר דעתו

שוא". "דמיונות ולא

מה  (שזהו חדשה מציאות לפעול כדי כי, כו', המקיף בענין צורך יש – התשובה לענין בנוגע אמנם,
התשובה  ע"י ספירות,65שנפעל מעשר שלמעלה אנכי בחי' מהגבלה, שלמעלה מדרגא בהמשכה צורך יש (

הכתר  ענין בפועל.66שזהו במעשה לעבודה עד בפנימיות שיפעל באופן זאת להמשיך שצריך אלא ;

הזקן רבינו כשמבאר daeyzdולכן, zxb`a מודגשת שבזה – האדם בנשמת שהם כפי הע"ס ענין
(כפי  ב"ה העליון רצון נגד שהם העוונות ע"י שנפסק החבל חיבור על נוסף כו', בפנימיות ההמשכה

בחי' נרמז שבזה לבינה, חכמה בין הדעת ענין נזכר – בפ"ה) לבחי'שמבאר יותר שקרוב עליון דעת
(כידוע  למדות מוחין שמחבר תחתון דעת לבחי' מאשר (רצון) הספירות,67הכתר שבעמידת האופנים בב'

בהם  נמשך ועי"ז לבינה, חכמה בין הוא הדעת מקום אזי קוין, בג' שבעמדם קוין, בג' או זה תחת זה
הכתר). מבחי'

ספירות דעשר הענין אודות לפנ"ז כשמדבר אבל האדם; בנפש לעבודה בנוגע – זה ששם dlrnlוכל ,
אליהו. כבמאמר הכתר, בחי' להזכיר צריך – הדעת שזהו"ע בפנימיות, ההמשכה ענין נוגע לא

לגמרי  למעלה היא הכתר ופנימיות (עתיק), הכתר ופנימיות (אריך) הכתר חיצוניות יש שבכתר כיון אך
הכתר, חיצוניות – הכתר ענין גם שזהו "רצון", אלא "כתר", הזכיר לא לכן – דע"ס הענין מכללות

לע"ס. ששייך

הוא  למעלה ע"ס בענין הביאור עיקר שכל כיון – עיגול בחצאי רק הובא (כתר) הרצון שענין והטעם
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ובכ"מ.63) ג. לט, שלח לקו"ת פ"ח. שכ"ג ע"ח ראה
יד.64) ל, נצבים
(65) ס"ד ואתחנן ש"פ שיחת גם חנ"ז ראה מנחם ע'תורת

וש"נ. .(196

(דרמ"צ 66) פ"ב ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ. ואילך). ב לח,

ובכ"מ.67) א. יט, תולדות תו"א ראה
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(המשכה  הדעת ענין בעיקר נוגע ששם התשובה), לענין (בשייכות האדם בנפש ענינו לבאר כדי
.25בפנימיות)

***

.·È:"'וכו דתפילין קרקפתא "ואיהו – התפילין ענין אודות גם מדובר הנ"ל אליהו במאמר

"ואיהו  הוא: – בסידורו הזקן רבינו מביא וכן – הראשון לדפוס עד הדפוסים בכל הרגיל הנוסח
הדברים  פירוש להבין וצריך תפילין". מנח דלא "קרקפתא גירסא: גם יש אבל כו'". דתפילין קרקפתא

כו'. מקום לה יש מ"מ, הדפוסים, בכל שאינה שאף – זו גירסא לפי

.‚È:הענין וביאור

הגמרא  לדברי אור 49בנוגע בתורה מצינו – תפילין" מניח פירושים:68ש"הקב"ה ב'

הנמ א) מאו"א מוחין הן והתפילין דאצי', ז"א ר"ל והיינו,"הקב"ה ממנו", למעלה הם וא"כ לו, שכים
המוחין  בחי' התפילין, ז"א.69שע"י בחי' בהקב"ה, עילוי ניתוסף ,

ז"א,ב) בחי' על (לא קאי הקב"ה כי, בחכמה", אוא"ס התלבשות דהיינו התפילין מניח "הקב"ה
בולטים  שהן עד גדולים ומוחין חכמה בבחי' אור "תוספת נמשך ומשם שבכתר, אריך בחי' על אלא)

המוחין. בחי' בהתפילין, עילוי ניתוסף הקב"ה שע"י והיינו, הראש", על

דאצי', דז"א הוי"ה, מצות ובחי' עצמו, ית' המאציל של מצותי בחי' "שיש המצוות, בכל הוא וכן
המשכות  הן מצותי, ב"ה, בא"ס יותר למעלה משא"כ ממנו, שלמעלה המשכה הן המצות בז"א ובודאי

כו'". הכלים לשרשי ממנו

גו'" לפנים הפנים ש"כמים פעולת 70וכיון הנ"ל, ענינים ב' יש דהקב"ה תפילין שבהנחת כשם הרי ,
האדם  ע"י תפילין בהנחת גם אלו ענינים ב' ישנם כמו"כ בהתפילין, הקב"ה ופעולת בהקב"ה, התפילין

למטה:

ממך", ויראו עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל ד"וראו הענין כמו – האדם על התפילין פעולת
קל  אפילו מישראל, כאו"א אצל נעשית זו שפעולה ס"ח), (כנ"ל קדקד" אף זרוע ד"טרף הענין וכן

מצוה" גוררת ש"מצוה כיון שבקלים", "קל להיות חדל שעי"ז העובדה מעצם [החל שבא 71שבקלים ועד ,
מצד  האדם אצל שייך לא זה שכל – התפילין שבפעולת גבוהה הכי לדרגא ועד המצוות], כל לקיום

התפילין. ע"י בו וניתוסף נפעל אלא עצמו,

. ש"כשהאדם מזה החל – התפילין על האדם פעולת גם ישנה .וכמו"כ התפלין מניח תהי'. אז .
קדושה, בהם ויש בטוב, פרשיות הד' שכתובים הגם והיד, הראש על התפלין של ההנחה בלתי כי מצוה,

וזרועו" בראשו האדם שיניחם עד רצה"ע, גילוי עדיין בזה אין ב 68עכ"ז גם וכמבואר ישרש , הבאים ד"ה
.72יעקב  אלקותו גלוי בחי' נתהוה ראשו, על אותם מניח ישראל ש"כשאיש ישראל , כשאיש דוקא וזהו .

כלל". גלוי שום מזה נתהווה לא השולחן, על כשמונחים משא"כ ראשו, על אותם מניח

יותר, נעלית לדרגא האדם מתעלה ולאח"ז האדם, על התפילין פעולת ישנה שתחילה – בזה והסדר
בהתפילין. עילוי פועל שהוא

ש"בתורת באופן הוא הלימוד שתחילת בתורה, יותר,d'וכמו נעלית לדרגא בא ואח"כ חפצו",
"תורה 73יהגה"eש"בתורת  כי, מחול", כבודו כבודו, על שמחל "הרב שלכן, התורה, על בעה"ב שנעשה ,

ליקרי'" לי' מחיל היא, .74דילי'
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ואילך.68) ב לה, מקץ
(ראה 69) התכשיטין הו"ע (טוטפות) שתפילין שזהו גם נזכר

שטז). ע' ואתחנן אוה"ת
יט.70) כז, משלי

זו.71) דשבת פרק – מ"ב פ"ד אבות
ד.72) נג, שמות תו"א
א.73) יט, ע"ז וראה ב. א, תהלים
סע"א.74) לב, קידושין
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להיות  יכול – הארץ" "עם הוא אם גם – אחד שכל באופן אינו התורה על הבעלות שענין [ומובן,
בזה  הסיפור (כידוע סאּפאזשניק" שלמד 75"סאם מי אודות הוא המדובר כו'; כרצונו בתורה ולפסוק ,( ַַָ

איקרו  "רבנן שלכן, התורה, מציאות היא מציאותו שכל באופן התורה עם שנתאחד ועד כדבעי, תורה
. דכתיב מלכים וגו'"76. ימלוכו מלכים אפילו 77בי אתם שוגגין, אפילו ד"אתם שהענין מזה גם וכמובן .
לסנהדרין].78מזידין" בנוגע דוקא נאמר ,

מגיע  ואח"כ עילוי, בו שפועלת באופן המצוה קיום של הענין ישנו שתחילה למצוות, בנוגע הוא וכן
בהמצוה. עילוי שפועל – יותר נעלית לדרגא

שנעשה הדרגא מצד שזהו – תפילין" מנח דלא "קרקפתא הגירסא לבאר יש oilitzdnועפ"ז dlrnl,
"טו  להם שעושה כו'אלא עילוי בהם ופועל כביכול .79בה"

.„È– ציונים" לך הציבי אומר הוא "וכן רש"י, שבפירוש תורה" של ה"יינה לבאר יש לזה ובהמשך
לבוא: לעתיד המצוות לקיום "ציונים" בבחי' הוא הגלות בזמן המצוות שקיום

בגוף, שמלובשת הנשמה הארת רק ישנה הזה שבזמן ידוע קוב"ה, עם ישראל של להקישור בנוגע
כפי  הנשמה שרש למטה יתגלה לבוא לעתיד ואילו המצוות, קיום ע"י היא הקב"ה עם שהתקשרותה
דלעתיד  המצוות קיום הו"ע כזה ובאופן מהמצוות. למעלה היא הקב"ה עם שהתקשרותה למעלה, שהיא

לבוא.

לבוא. דלעתיד להמצוות באים ועי"ז הזה, בזמן המצוות קיום תחילה להיות צריך לזה, לבוא כדי אבל

קיום  שזהו"ע – כו'" תפילין הניחו במצוות, מצויינים היו שתגלו לאחר "אף רש"י בפירוש מ"ש וזהו
ישראל; באיש התפילין פעולת והן בתפילין, ישראל איש פעולת הן תפילין, הנחת כמו הזה, בזמן המצוות

לבוא. לעתיד הנשמה עצם להתגלות הכנה – ציונים" לך "הציבי בבחי' הוא זה וענין

.ÂË השבוע בפרשת מ"ש גם נזכר הדברים אלקיך",80בהמשך ה' את וברכת ושבעת "ואכלת

נדפס  שכבר כפי – הזהר גליון על (ברשימותיו אאמו"ר שמבאר הזהר 81וכפי מאמר בפירוש בענין 82)
"הג' – בוצינין" כל ולאנהרא ולאמשכא לארקא מכלא עילאה דמקורא רזא דא "ברוך הברכה: נוסח
חכמה  הנה אבא, יסוד דהיינו עילאה, דמקורא רזא שהוא ברוך כי י"ל, לאנהרא, לאמשכא לארקא לשונות
על  ג"כ ורומזים שטח, ד' קו, ו' נקודה, י' יו"ד, אותיות הג' והם בחי', ג' בזה שיש שבשם, יו"ד הוא
ולאנהרא  מו' ולאמשכא מי', לארקא זהו בינה. ד' דעת, ו' חכמה, י' ג"כ, ודעת בינה כולל חכמה כי חב"ד,

שטח". והיינו בהתפשטות, הוא אור הארת כי מד',

היעוד  שיקויים בברכה של 83וסיים חרב "אפילו בארצכם", תעבור לא וחרב גו' בארץ שלום "ונתתי
קוממיות"84שלום" אתכם ד"ואולך להענין ועד ואתם 85, לאלקים לכם ד"והייתי ברית הכריתת לאחרי ,

לעם" לי ממש.86תהיו בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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ח"נ 75) מנחם תורת גם וראה .264 ע' תרח"צ סה"ש ראה
וש"נ. .134 ע' ריש

טו.76) ח, משלי
(ברע"מ).77) ב רנג, זח"ג וראה סע"א. סב, גיטין
א.78) כה, ר"ה
כו'79) דתפילין קרקפתא "ואיהו המאמר המשך גם נתבאר

כל  על קאי אם לשקו"ט מקום שיש כו'", דאילנא שקיו ואיהו
כו'" עליון "כתר הסיום על רק שקאי או הספירות, עשר
ש"שקיו  עכצ"ל הע"ס, על קאי ש"אילנא" כיון (דלכאורה,

. אלא)דאילנא עצמם, הע"ס על (לא קאי לאילנא" דאשקי .
ע"י כי, – הכתר) בחי' מהם, שלמעלה דרגא דהקב"ה על הענין

הא', כפירוש תחילה תפילין, ואח"כ מניח בז"א, המוחין המשכת
נעשים כפירוש  אזי שבכתר, אריך מבחי' במוחין אור תוס' הב',

דאילנא". "שקיו בבחי' (מוחין) התפילין
יו"ד.80) ח, פרשתנו
ממכתב81) – השבועי ללקו"ש כ"ף בהוספה עקב פ' עש"ק

בלקוטי  ולאח"ז ואילך). קצא ע' חכ"ד (אג"ק תשכ"ו מנחםֿאב
מנ"א  כ"ף עקב, ש"פ שיחת גם וראה תנח. ע' לזח"ג הערות לוי"צ
ואכלת  ד"ה ואילך). 276 ע' חכ"ח מנחם (תורת ואילך ס"ט תש"כ
ע' חמ"ז מנחם (תורת פ"ג תשכ"ו מנ"א כ"ף עקב, דש"פ ושבעת

וש"נ. ואילך). 254
א).82) רעא, (ח"ג פרשתנו ריש
ו.83) כו, בחוקותי
אֿב.84) כב, תענית
יג.85) שם,
יב.86) שם,
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בניכם"‡. את אותם "ולמדתם מהפסוק
בגמרא 1שבפרשתנו  במצות 2למדו אינן דנשים

את  אותם ולמדתם קרא "דאמר תלמודֿתורה
בנותיכם". ולא בניכם בניכם,

בשולחנו  הזקן אדמו"ר זו 3והנה הלכה מביא
וממשיך: כו'" תלמודֿתורה במצות אינה ד"אשה
כך  לעצמה, תלמודֿתורה במצות שאינה "וכשם
משכר  ופטורה לבניה, תלמודֿתורה במצות אינה
לבנה  עוזרת היא אם ומכלֿמקום כו'. בניה לימוד
חולקת  בתורה, שיעסוק ומאדה בגופה לבעלה או
מצווים  שהם מאחר גדול, ושכרה עמהם שכר
 ֿ "ומכל מסיים הסעיף ובסוך עלֿידה". ועושים

הנשים  גם הצריכות 4מקום הלכות ללמוד חייבות
כו'". אותן לידע להן

להבין: וצריך

הוא  להן" הצריכות הלכות ללמוד ש"חייבות זה
dxezÎcenlzדהנשיםonvr אחת בכל להיות וצריך ,

לימוד  של ענין אינו לבעלה, או לבנה העזר ואחת.
היא שלה השייכות עזר, של ענין xkydlכיֿאם

של dlraeדתלמודֿתורה dpa שיש בזו אלא אינו ,
ובן  בעל הלכה 5לה זה כל אין לעזר, זקוקים והם

העוזר  ואחד אחד בכל כיֿאם בנשים, מיוחד 6ודין

(אלא  בתורה שיעסוק בתלמודֿתורה להמחוייב
בכלל), נשים שגם

ולהתחיל  להקדים הוהֿליה זה כל ועלֿפי
להן" הצריכות הלכות ללמוד ֿ 7ש"חייבות ולאחרי ,

כו'". עוזרת היא ש"אם זה

דפטורה  שכתב שכיון לומר, יש לכאורה והנה

 ֿ ד"מכל עניניה, לסיים רוצה - בניה לימוד משכר
גופא  הא אבל - כו'". עוזרת היא אם מקום
דבריו  המשך הזקן אדמו"ר סידר למה צריךֿעיון

כנ"ל. המאוחר, להקדים הוהֿליה והרי כנ"ל,

השחר ·. ברכות בהלכות אדמו"ר 8והנה כתב
שלהן  מצוות ללמוד ש"חייבות זה שמטעם הזקן:
התורה  ברכות מברכות נשים לעשותן" היאך לידע
שמברכות  ומזה - טעם) עוד אחרֿכך (ומוסיף

הלכות dxezdברכות  שלימוד מוכח לימודן, על
לימוד של ענין אצלן הוא להן, dxezdהצריכות

הכשר רק שלהן).zeevnl(ולא
להבין: וצריך

המקור מאין את xnba`א) הנשים דלימוד
ענין  בפניֿעצמו, ענין הוא להן הצריכות ההלכות

dxezשל cenil מצוות לקיום הכנה רק - ולא ,
ולכאורה בהן. ד"ולמדתם zehytשחייבות הלימוד

בלימוד  דאינן משמע בנותיכם" ולא בניכם את
אינה  "אשה הזקן אדמו"ר וכלשון (כלל), התורה

תלמודֿתורה"? במצות

ז"ל  רבותינו אמרו מזו: יתירה "נשים9ב) :i`na
oiikf ובאתנויי כנישתא, לבי בנייהו באקרויי ,

הצריכות  הלכות ללמוד חיובן ואם כו'". גברייהו
תורה, לימוד בפניֿעצמה, מצוה של ענין הוא להן
 ֿ הוהֿליה ובהמענה זכיין", "במאי השאלה מהי
(הלכות  התורה לימוד של זכות להן דיש למימר
כו'"). בנייהו "דאיקרויי רק (ולא בעצמן הצריכות)

סוטה  במסכת "אם 10ג) (בפירוש הגמרא מקשה
אילימא  דמאי, "זכות לה"): תולה זכות לה יש

תורה deevnזכות dpi` `d לנשים דאין הרי - כו'"
)onvrÎcvn'כו דאקרויי מטעם לא (אם תורה זכות (

בגמרא). שם כדמסיק כו' ואתנויי

הוא  להן, הצריכות ההלכות בלימוד חיובן ד)
" הזקן) אדמו"ר (כלשון `ozeבכדי rcil" ,"rcil

ozeyrl ji`d הבקיאה אשה לכאורה, ואםֿכן - "
חיוב  עליה אין עלֿפיֿזה ובמילא כו' שלה בדינים
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יט.1) יא,
ב.2) כט, קידושין
הי"ד.3) פ"א ת"ת הל'
ס"ה,4) ב' ב') אות תפלה (הלכות אגור נסמן שם בהמ"מ

או"ח  ב"י שיג. סי' חסידים ספר ג"כ ועי' בהקדמה. בסמ"ק והוא
ת"ת  להל' והערות מ"מ (ראה ועוד ס"ו סרמ "ו יו"ד רמ"א מז. סי'

שם).
אנשים 5) לסתם עוזרת היא באם גם בשכר" ש"חולקת ואף

כאן  הרי ,(45 ובהערה וֿז סעיף לקמן (וראה התורה בלימוד
העזר ע"ד רק .dlralאוdpalמדובר

במאד.6) בעזר בפרט ומצוי
הדין 7) שהקדים שם) יו"ד (בשו"ע ברמ"א שהוא וכמו

למ"ש  בהמשך בא שהרמ"א אלא דעוזרת, לדין כו' דחייבת
אדה"ז. דברי המשך משא"כ בעצמה, ללימודה בנוגע המחבר

(8.4 הערה לעיל בהנסמן וראה מז. סו"ס
א.9) כא, בסוטה ועד"ז א. יז, ברכות

שם.10)
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ההלכות  התורה 11ללמוד בברכות לחייבה שייך לא
זה, מטעם

חיובן  (בטעם הזקן אדמו"ר הביא איך ואםֿכן
ועיקרי, ראשון כטעם זה טעם התורה) בברכות

שייך אינו הוהֿליה lkaוהרי היותר (ולכל הנשים
נוסף) כטעם - ?12להביאו

בזה:‚. והביאור
בגמרא  נכרי 13איתא תורה:14גבי הלומד

לוים  כהנים גו' האדם אותם יעשה אשר "שנאמר
ועוסק  נכרי שאפילו למדת כו' נאמר לא וישראלים

דידהו" מצוות ("בשבע ככהן 15בתורה הוא הרי
גדול") ככהן הוא (ד"הרי זו חשיבות והנה גדול".
נח, בני מצוות דשבע תורה הלומד בנכרי הנעשה

לימוד מעלת מצד שכתבו dxezdהיא וכמו דוקא,
דכתיב 16בתוספות  משום גדול כהן נקט 17ד"להכי

ודרשינן  מפנינים, היא הנכנס 18יקרה גדול מכהן
מעלת שזוהי כו'", ולפנים (אלא dxezd19לפני

" נעשה התורה לימוד עלֿידי ישראל mcewשבבני
(רק  הוא בתורה העוסק ונכרי גדול", odkk)20לכהן

lecb18.(

קהלת  מורשה היא התורה מובן: אינו ולכאורה
ומה  לנכרים, ולא לישראל רק ניתנה - יעקב
שעוסק  "נכרי כי (אף תורה ללמוד שמותרים

מיתה" חייב ז'21בתורה לקיים שנצטוו לפי הוא ,(
הלכות  ללמוד הם צריכים במילא נח, בני מצוות

לעשותliayaאלו האיך מאין zeevnלידע אבל ,

דעסק המעלה בקיום dxezdלהם שאינה זו (מעלה
המצוות)?

מחוייבים  שבפועל מאחר לומר: צריך כן ועל
בלאוֿהכי  כי -) אלו דמצוות הלכות ללמוד נח בני
בשביל  הוא שלימודם אף הנה לקיימן), יוכלו לא
שעלֿכלֿפנים  כיון מכלֿמקום המצוות, קיום

dxezמחוייבים cenll דלומד הגדרים גם בהם יש -
הנ"ל. מעלות כולל תורה,

בני  עלֿידי מצוות ז' תורת לימוד אחר: בסגנון
כיֿאם  מצדֿעצמו, לכתחילה בא שאינו אף נח,

קיום - אחר דבר שהלימוד zeevndבשביל היינו -
 ֿ מכל להמצוות, הכשר) (כעין מוכרחת הכנה הוא

ענין עלֿידיֿזה נעשה לימודenvrlמקום -dxezd
.22מצדֿעצמה 

לימוד  עלֿידי הנפעל הענין גם בו יש ולכן
dxezd"גדול ככהן הוא "הרי בקיום 23- שאינו (אף

המצוות).

לכמה „. לדבר: (והלכה 24דיעות דוגמא
בה,25כמותן  פוסלת שמחשבה עבודות מד' אחת :(

ומבאר  לזרקו. למזבח הדם הולכת היא
ֿ 26הרגצ'ובי  (בנידון היא הכרחית שהולכה דאף :

שלאחריֿזה liayaזה) חשיבות 27הזריקה נעשה ,
שמחשבה עבודה והוי .28פוסלת daבפניֿעצמו
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למען 11) "חייבות.. ז: אות מז סי' (להחיד"א) ברכ"י ראה
סרך  שום עלייהו ליכא תו בהן בקיאות ואי שלהן, הדינין דעת

ללמוד". חיוב
(לפי 12) האגור על ו) סי' (ח"א הלוי בית בשו"ת הקשה וכן

– האגור בכוונת שם ומש"כ המ"א), האגור zehytהבנת לשון
כן. משמע אינו

א.13) ג, ע"ז א. נט, סנהדרין א. לח, ב"ק
מאימת 14) שינו  ובדפוסים – הש"ס חסרונות ס' ראה – כצ"ל

הצענזאר.
שם.15) סנה'
ככה"ג.16) ה"ה ד"ה שם ע"ז שם. ב"ק
טו.17) ג, משלי
א.18) יג, הוריות
ש(הלימוד 19) לומר דאין עצמו, זה ממרז"ל גם משמע כן

מצד  הוא ככה"ג שנעשה ו)זה שלו, המצוות בקיום חלק הוא שלו
שבע דקיומם הענין צ"ל zevnגודל שכן כ"ש א "כ כי דידהו,

וראה  מקום. בשום זה מצינו ולא ישראל, ע"י המצוות בקיום
התוס' שמדברי אלא – 11 להערה שוה"ג 49 ע' ח"ז לקו"ש

gxken.כבפנים הוא,
הענינים).20) (בפנימיות בזה הטעם 59 הערה לקמן ראה
שם.21) סנהדרין

בנ"י 22) עם המתנה נכרי בדין לצ"ע ביותר מקום ועפ"ז
.43 הערה לקמן ראה – דילי' בת"ת ויחלקו שיפרנסו

(23" הגירסא: טו פי"ג, xiibzndבבמדב"ר ixkp תורה שלמד
רק  (ולא התורה חלקי שאר גם שלומד בזה והכוונה ככה"ג" ה"ה

" התנאי דאל"כ – דידהו ) מצוות (וראה xiibzndשבע אינו "
להתגייר  שבא כיון והטעם: שם), הרש"ש וחידושי הרד"ל חידושי
מקרא). א"ל ד"ה א לא, (שבת בחדא"ג כמ"ש התורה ללמוד שרי
סי' ח"א חיים מחנה שו"ת וראה מא. סי' רעק"א שו"ת ראה אבל

ועוד. ז.
מכיון כבפנים: – הוא מחוייב skizyוהביאור נעשה כשנתגייר

מובן הרי dxezהמצות, t"rc וא"כ ההלכות, ללמוד הוא מותר
ע"פ בזה דמוכרח התורה.(מכיון ויוקר מעלת בלימודו יש תורה)

(24.27 הערה לקמן וראה א). יג, (זבחים במשנה ור"א ת"ק
ה"ד.25) פי"ג פסוהמ"ק הל' רמב"ם
ג.26) נא, מהדו"ת מסעי. ר"פ עה"ת צפע"נ מבאר f"creראה

ובצפע"נ  הנ"ל. במקומות ראה – (וכיו"ב) תורה עניני בכו"כ
ואילך  שעב ע' דברים עה"ת בצפע"נ (נדפס פע"ב ח"א למו"נ
זה  מ"מ אך סיבה, שזה "אף (שם) לשונו וראה שם). ובהנסמן

כמו ונעשה ".mvrהכרח
במקום 27) מהלך אם גם הפרק) בסוף (שם הרמב"ם ולדעת

שם). כס"מ ראה הת"ק. (כדעת בה פוסלת מחשבה צריך, שאינו
הילוך 28) בלא ד"אפשר ס"ל כי הוא שם פליג שר"ש ומה

המוכרח דבר בנדון אמנם המזבח". בצד (c"reשוחט mvra
בפ"ע. וחשיבות ענין שנעשה מודה ר"ש שגם י"ל נדו"ד),
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דנשים ‰. התורה בלימוד מובן :29ועלֿדרךֿזה
אם  להן, הצריכות הלכות ללמוד דחייבות הא

התורה לימוד מצות מצד (לא ,envrÎcvnשהוא
שהוא  (היינו לעשותן" האיך "לידע בשביל כיֿאם)

הכרחי נעשה liayaדבר זאת בכל המצוות), קיום
משום  הן מברכות ולכן בפניֿעצמו. ענין הלימוד

ברכות .dxezd30זה
נעשה  אלו) (דמצוות הלכות שלימוד ומאחר
התורה), לימוד (של בפניֿעצמו ותכלית ענין

ש"צריכה 31מובן  לשעה רק מוגבל הוא אין ששוב
האשה  גם ולכן בפועל. לעשותן" היאך לידע
"האיך  ויודעת לה, הצריכות הלכות כבר היודעת

שייכות  לה יש ולכן 32לעשותן", התורה, ללימוד
התורה. ברכות לברך יכולה

וכתב  הזקן, אדמו"ר שדייק מה מובן ועלֿפיֿזה
דוקא  זה טעם התורה ברכות מברכות דנשים בטעם
שייכות  לנשים יש זה בענין שהרי ועיקרי, כראשון

.dnvrÎcvnלתורה

.Â ללמוד הנשים של דחיובן הנ"ל, לפי אמנם
המצוות  לקיום הכשר רק (לא הוא הצריכות הלכות

לימוד של ענין גם) אלא תגדלנה dxezdשלהן, -
אֿב)? (סעיפים דלעיל הקושיות ביותר

בזה: והביאור

להן, הצריכות ההלכות שבלימוד שנתבאר אף
לימוד של ענין שחיוב dxezdיש מכיון זאת בכל ,
מחיובן מסובב על zeevnaזה לומר אין הרי שלהן,

" שהן שייך zevnaזה אין ובמילא תלמודֿתורה",
שכר זה על שיקבלו zevnaלומר dyere deevnk

תלמודֿתורה,

המבואר  נח 33ועלֿדרך דבני התורה בלימוד
התורה  מעלת בזה שיש דאף דידהו, מצוות בשבע
"אין  זאת בכל גדול", ככהן הוא ש"הרי עד כנ"ל,
כמי  אלא ועושין כמצווה שכר עליהם מקבלין

ועושה". מצווה שאינו

דנשים  בגמרא אמר שלא מה מובן ועלֿפיֿזה
הלכות  ללמוד שחייבות זה מצד תורה זכות להן יש

בגמרא  דקאמר הא להן: אינה 34הצריכות ד"הא
הכוונה  כו'", מפקדא לא דפקודי נהי כו' מצווה
דלימוד  חיוב בנשים למצוא שאין (לא היא בזה

(- תורה " (ל"זכות בנוגע כיֿאם) על xkydlהתורה,
zevn - `cwtn"כ התורה dyereלימוד deevn,"

(דזכות זה שכר "מגנא zevnשדוקא תלמודֿתורה)
האי". כולי

יש  כי אם להן, הצריכות הלכות בלימוד ולכן
מעלת יוקר בזה אין dxezdלאשה מכלֿמקום כו',

זכות לה ואין ועושה", "מצווה דתורה efהיא
ועושה  למצווה .35שישנה

.Ê לבעלה או לבנה עוזרת "שהיא בזה אמנם
עמהם  שכר חולקת בתורה, שיעסוק ומאודה בגופה
 ֿ על ועושים מצווים שהם מאחר גדול, ושכרה

בגמרא  גם שמסיים (וזהו תורה ידה". זכות "לעולם
כו'"). באגרא כו'

היא  למה מובן, אינו לכאורה בזה: הביאור
עמהם שכר mzxezחולקת cenila שעושים מפני

והעני  לעני, כסף נותן בדוגמת זה הרי - עלֿידה
לסעודות  מזון בו שקנה (כגון מצוה זה בכסף קיים
דיש  מקום בשום מצינו דלא בזה) וכיוצא שבת,
זה  בכסף העני שעושה במצוות חלק הצדקה לנותן

צדקה)? מצות קיום שכר רק ֿ אם (כי

צדקה  נותן כשאדם הוא: בפשטות והתירוץ
כשהעני  - ואחרֿכך העני, של המעות נעשו לעני,
המצוה  עושה הוא - אלו במעות מצוה עושה
או  לבנה עוזרת האשה בנידוןֿדידן, אבל בדיליה:
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בסוף 29) שם ובדרישה יש. ועוד סד"ה מז סי' ב"ח גם וראה
הסימן.
(30" לברך דיכולות בפשטות ג"כ מובן eplועפ"ז ozpe את

ezxez גם עפ"ז שהרי ע"ש) מז סי' או"ח הגר"א ביאורי (ראה "
ניתנה וראה dxezdלהן שלהן*. המצות (וע"י) בנוגע (במ"ת)

אומרות  זה שמטעם סק"ג) שם (ממ"א ס"ז סקפ"ז אדה"ז שו"ע
שלמדתנו". תורתך "ועל המזון בברכת הנשים

(31.27 בהערה דלעיל הרמב"ם לדעת ובפרט
אינה32) "אשה אדה"ז ל' דיוק שזהו (ולא zevnaוי"ל ת"ת"

וכיו"ב).dxehtכתב – התורה מלימוד

dxifgd"c) dxezd z` elaiw `l md ik ,p"aa jiiy f"i`y oaen (*
xn`pke (cere .a ,a f"r) "'ek d"awd ונתן העמים מכל בנו "בחר

כו'" mewnלנו oi`y oaen `linae (oipreשיאמרו ) 'ek "epl ozpe"
z"nl dncwdk ,`axc`c ,miyp k"`yn ,(mda oi` llka zekxad
cbze (k"g`e) miypd el` ,awri zial (dlgze) xn`z dk :xn`p
k"ke .(a ,g"kt x"eny .my i"yxte b ,hi exzi) miyp`d dl` ,i"pal

.dxrdd miptay `"na

שם.33) ע"ז
שם.34) סוטה
"אילימא35) dxezוכשמקשה zekf"'כו מצווה אינה הא

ועפ"ז  מצוותי'. לקיים לדעת שלומדת התורה על גם הכוונה
wznei על ובעיקר) (גם שהוא תורה" זכות "אילימא הקס"ד גם

זה רש"י dxezcענין לשון (וראה בנשים שישנו התורה) (יוקר
מצווה  "אינה בזה גם כי כו'" אינה "הא ומ"מהמסקנא שם)

)dxeza.כבפנים היא" (
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-devndבקיוםdligzklnלבעלה תלמודֿתורה של
בענין השתתפות פעולת עושה שהיא devneהיינו

efעוזרת ,mvraולכן עמהם,zwlegהמצוה, שכר
הבעל  של התורה לימוד ב)שכר (חלק מקבלת

.36והבן 

כתב  ורבו: פרו במצות מצינו לזה דוגמא
בפריה 37הר"ן  מצווה שאינה אףֿעלֿגב דאשה

לה38ורביה  יש "מכלֿמקום ,devn שהיא מפני
zriiqnלקיים ".ezevnלבעל

עלֿידי  הוא הבעל של המצוה קיום והביאור:
אחד" לבשר והיו באשתו שמצות 39"ודבק היינו ,

דוקא  נעשית עליה, מצווה שהבעל ורבו פרו
מסייעת mdipyעלֿידי שהיא ומכיון .devnda יש"

מצוה" (גםֿכן) .40לה

כשעוזרת בנידוןֿדידן, הוא cenilaועלֿדרךֿזה
dxezd בהשתתפותה בפועל נעשית שהמצוה הרי

כן גם לה יש לכן עלֿידה, .devnו(גם)

.Á הפירוש ברור אינו עצמו הר"ן מדברי אמנם
אופנים: בשני לומר דיש מצוה", לה ש"יש

שבעצם  אף היינו - (סתם)" מצוה לה "יש א)
מכיון  מכלֿמקום ורבו, פרו לקיים הציווי עליה אין

את לקיים לבעל מסייעת גם ezeevnשהיא לה יש ,
ה"מצוה לה אין אבל מצוה, ורבו.dax"41כן דפרו

חלק  היינו שבנידוןֿדידן מצוה" לה "יש ב)
eaxeבמצות ext42.

לה  שיש בשכר לספק מקום ועלֿדרךֿזה
תלמודֿתורה. מצות לקיים לבנה כשעוזרת

" הגמרא מלשון (וכן o`bltוהנה בהדייהו"
" הזקן אדמו"ר ולא mdnrשכרzwlegלשון - "

zlhep במצות חלק לה דיש הב' כאופן מוכח שכר),
דמצות  מכיון כנ"ל: והיינו ממש, תלמודֿתורה

והבן, הבעל של נעשית mieevnyתלמודֿתורה בזה,
בקיום  חלק לה יש הרי עלֿידה, ו(גם) בעזרתה

ezeevnבמצות חלק היינו ,dxezÎcenlz" ולכן ,o`blt
" - ועושה,zwlegבהדייהו" כמצווה עמהם" שכר

עלֿידה" ועושים מצווים שהם .43"מאחר

ורביה, פריה במצות גם לומר יש ועלֿדרךֿזה
לקיים לבעלה להezeevnשבסיועה יש ,wlg במצוה

.44זו 

.Ë שאם מאחר לדייק: יש הנ"ל עלֿפי אמנם
לבעלה או לבנה עוזרת הרי zwlegהיא עמהם, שכר

לה כמצווה dxezÎcenlzבמצותwlgשיש שלהם
גם  הזקן אדמו"ר זה הביא לא ולמה - ועושה
נוסף  כטעם עלֿכלֿפנים התורה, ברכות בהלכות

התורה  ברכת שמברכות .45על
המפרשים  קושיית בהקדים זה הר"ן:46ויובן על

בגמרא  את 47איתא (ותבעה כו' דאתאי "ההיא :
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(36c"reאדם "ויכול (43 הערה לקמן (הובא zepzdlהפס"ד
כו'". בתורה יעסוק שהוא חבירו עם

דקידושין.37) רפ"ב
לכבוש 38) דרכו איש – וכבשוה גו' ורבו "פרו ב: סה, יבמות

לכבוש". דרכה אין ואשה
כד.39) כ, בראשית
השומעים 40) ישראל לבני שגם כהנים, לברכת בנוגע וכ"ה

(כדי  להם צריכים שהכהנים מאחר במצוה, חלק יש הברכות את
כו'mzeevnלקיים (מ"ע חרדים (וראה לברך למי שיהי' – (
וישראל התלו  יח): אות ד' פרק יום, בכל לקיימן כו' בפה יות

בכלל  נמי הם כו' ברכתם לקבל לבם ומכוונים כו' העומדים
מחי' ולהעיר ב. ס"ק קכח סי' או"ח לשו"ע שע"ת וראה המצוה.
לאו): מאי (ד"ה ב לא, סוכה להריטב"א) (המיוחס הרשב"א

להתברך אישראל חיוכא ed`דליכא odkc devn,(
לח, מסוטה לח. סעי' קכח סי' אדה"ז (שו"ע מהדין וכדמוכח
לברך. יכולים היו לא מברכין למי כו' כהנים שכולה כו' "עיר ב)
בארוכה  ונתבאר והלכות, דינים וכמה כמה בעוד לבאר יש ועד"ז

ואילך. (ס"ד) 235 ע' חי"ז לקו"ש וראה בההתוועדות.
תהו.41) לא ד"ה ב מא, גיטין וכי. ד"ה א ד' שבת תוס'
במצות42) חלק לה אין דבפו"ר משמע מהא x"etלכאו' כי ,

לה ו)אין תורה f"r,ד(פטרתה ieeivd להתקיים להמצוה שא"א אף

זו  למצוה משייכותה שהופקעה מוכח האשה, סיוע ע"י רק
)x"etcמצוה אלא לה ואין (mzq די"ל מוכרח אינו אבל –

מהציווי רק הוא בך",aeigdeדהפטור ימשול "הוא כי (מטעם
ב. כ, נדרים שם. ובפירש"י טז ג, (בראשית כו' התובעת ואשה
חייבתן  לא ולכן בידן זה אין הנשים ולכן שם) הרא"ש ופי' בר"ן

המצוה. לעצם משייכות הופקעו לא אבל ע"ז), התורה
(43c"qtdke'והל) שם ובהגה"ה ס"א רמו סי' יו"ד בשו"ע

כו' ללמוד לו שא"א "ומי ה"ד): פ"ג לאדה"ז לאחרים witqiת"ת
כאילו לו ותחשב envraהלומדים cnelאדם ויכול ,zepzdl עם

כו' בתורה יעסוק שהוא כו'".welgieחבירו עמו
כתב 44) שהר"ן ומה .44 הערה 214 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה

כי  הוא פו"ר), מצות כתב (ולא (סתם)" מצוה לה) "(יש הלשון
ואין  (42 הערה לעיל (וראה מוכרח זה אין בלבד הסברא מצד

בגמרא הלשון לפרש אלא הר"ן daכוונת devn.מבשלוחה יותר
בהל'45) (וכמו ועיקרי ראשון כטעם זה שיכתוב הקושיא אין

גם  – בברה"ת הנשים כל לחיוב טעם ליתן צריך הרי כי ת"ת)
כלל  הביאו לא למה קשה אבל בנים, או  בעל להן שאין אלה
"לעסוק" הברכה לשון מפני שזהו לומר ואין כסניף). לא (ואפי'

ה"ז דעוזרת הענין דגם י"ל כי –zewqrzd ושייך התורה בלימוד
לעסוק. הלשון בזה

" הנוסח קשה דלפי"ז משום שזהו לומר אין `zגם epl ozpe
ezxez כתב הרע (30 להערה בהערה לעיל מש"כ על (נוסף כי ,"

כן. להקשות יש לכאו' ע"ז וגם התמיד, דפ' הטעם גם שם אדה"ז
שם.46) תמים) דרך ספר (בשם שם אנשי חידושי
ב.47) סה, יבמות
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לה  אמר ממנו), בנים לה היו לא כי לגרשה בעלה
איתתא  הך בעיא לא ליה אמרה מיפקדת, לא
משום  קאמר לא "אמאי והקשו כו'", לידה חוטרא

הר"ן) (כסברת ithדמסייע sicrc."

מצוותו  לקיים לבעל דמסייעת הא הביאור: אך
דבר הוא dpevxa:כו' ielzd היא יכולה רוצה, אם

ועלֿידיֿזה  מצוותו, לקיים לאיש ולסייע להנשא
מצדֿעצמה  אבל מצוותו, בקיום חלק לה יהיה

את deevnאינה לתבוע יכולה שאינה ומובן זה. על
מצוה  לקיים שתוכל בכדי אותה שיגרש בדין בעלה
מסייעת  כאשר ורק ציווי, שום עליה אין שהרי זו,
ומקיימת  במצוותו חולקת היא אז בפועל, לבעלה

חו  כו' בעיא "לא רק טענתה ולכן כו'"מצוה. טרא
כייפינן" ודאי הא .48ד"כי

דעוזרת  הא בנידוןֿדידן: הוא ועלֿדרךֿזה
הרי  בשכר", "חולקת שעלֿידיֿזה ולבניה לבעלה

רוצה  שאם (היינו ברצונה התלוי דבר dlekiזה
dxezÎcenlzלהשתתף zevna של ועושה דמצווה

בזה. עליה אין חיוב אבל ובניה), הבעל

מה  הזקן אדמו"ר הביא שלא מובן ועלֿפיֿזה
שתברכינה  נוסף כטעם לא אפילו כו' שעוזרת
על  חיוב שום עליה שאין מכיון כי - התורה ברכות

לכוליֿעלמא  אשר לומר איֿאפשר תברך 49זה,
ולבעלה  לבנה לעזור שיכולה על התורה ברכות

שלהם. תלמודֿתורה במצות

בהלכות דאף dxezÎcenlzאמנם שמבאר ,
 ֿ מכל תלמודֿתורה", במצות מצווה אינה ש"אשה
ענין  ומביא מקדים זו, למצוה שייכות לה יש מקום
שייכת  תהא כו' דעוזרת מצד שהרי לראשונה, זה

dxezÎcenlzא) zevnl(ב ועושה, דמצווה ממש
התורה  "dlekובכל כן על אשר ,zwleg בשכר היא "

mdnr.ועושה כמצווה

הלכות  ללמוד שחייבות זה מהֿשאיןֿכן
ממש  שייכות להן יש זה שמצד אף להן, הצריכות
ומעלת  יוקר גם יש זה בלימודן כי התורה, אל

כהסתעפות  להן בא דזה מכיון מכלֿמקום - התורה
ֿ zeevnaחיובן לתלמוד ישירה שייכות (ולא שלהן

המעלה אלו הלכות בלימוד להן אין deevncתורה),
זה zevnadxezÎcenlz50ועושה מביא ולכן כנ"ל,

כו'. דעוזרת הענין אחרי לבסוף

.„"ÂÈ ישראל וכנסת הקב"ה הענינים: בפנימיות
כביכול, ואשה נקראו, בריאת 51איש תכלית והנה .

וכבשוה" הארץ את "מלאו היא לכבוש 52העולם ,
האלקי  אור בו ולהמשיך העלם) (מלשון העולם את

(הטבע). מהעולם שלמעלה
כו'" לכבוש דרכו הקב"ה) (זה אין 53ו"איש כי ,

של הטבע,xap`בכחו את עצמו בכח לשנות
הקב"ה של בכחו רק זהו העולם, את xea`לכבוש

העולם.

נעשית  העולם את לכבוש זו, שליחות והנה
התורה  ובכח ישראל בני עלֿידי דוקא בפועל

להם  היא 54שניתנה למטה בירידתה גם התורה כי ,
ז"ל  רבותינו אמרו שלכן מהעולם: "כל 55למעלה

בה" ישוו לא כי 56חפצים שמים", חפצי "אפילו -
בדברים  ממש נתלבשו שמים") ("חפצי המצוות
שנתלבשה  לאחרי גם התורה אבל גשמיים,

כתיב  היא 57בגשמיות, ולכן כאש", דברי כה "הלא
"שמים" בחינת היא כי שמים, מחפצי 58למעלה

.59עצמן 
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וחזה,48) ד"ה קטע טז אות א סי' אבה"ע ברכ"י גם וראה
ותו. ד"ה קטע וסוף

(תוד"ה 49) שהז"ג במ"ע נשים בברכות הפלוגתא וכידוע
טושו"ע  ה"ט. ציצית מהל' פ"ג רמב"ם א. צו, עירובין דילמא
במ"ע  שמברכות נימא אם שגם מובן אבל ובנ"כ). רסי"ז או"ח
אנשים, כברכת אי"ז הרי ס"ג) סי"ז או"ח אדה"ז (כמ"ש שהז"ג

) ברכה"ת מברכות "נשים כתב בברכות mzqוכאן יום בכל – "(
miyp`k.השחר,

דסו"ס50) כיון בברכה"ת, וצונו מברכות מ"מ zeaiigאבל 
לשם. ובשוה"ג 11 הערה 150 ע' ולקמן ס"ה, כנ"ל מצ"ע, ללמוד

רז"ל.51) במדרשי כידוע ע"ז, מיוסד השירים שיר וכל
כח.52) א, בראשית
שם.53) יבמות
שם.54) 11 ובהערה 348 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ד.55) טו, במדבר לקו"ת וראה כ. ט, מו"ק
יא.56) ח, משלי
(57352 ע' ח"ח לקו"ש וראה א. כב, ברכות כט. כג, ירמי'

שם. 6 ובהערה
שמים 58) בחי' הם דתו"מ ובכ"מ ואילך א א, תו"א ראה

וארץ.
ויקר 59) קודם בתורה דהעוסק א) יג, (הוריות שארז"ל וזהו

שלימות  הוא וקה"ק ביהמ"ק ולפנים: לפני שנכנס מכה"ג
בכ"ז  אבל ואילך), מ"ו פ"א מכלים (להעיר שבעולם הקדושה
העולמות  לפי"ע שנתלבש אלקות – ה)עולם שב(ערך קדושה זוהי
היא  למטה בירידתה גם – התורה אבל פנ"ג): מתניא (ולהעיר
ובלקו"ש  תש"ד, משה ויאמר ד"ה (ראה בעולם מהתלבשות למע'
למע' הוא התורה עם ומתייחד תורה הלומד ישראל ולכן שם),

העולם. לפי"ע ש(נתלבשה) הקדושה משלימות גם
ולא  הדמיון) (בכ"ף ככה"ג רק ה"ה תורה הלומד ב"נ משא"כ
סעיף  בפנים כנ"ל התורה יוקר בלימודו לו דיש (אף מזה למע'
למע' שהיא כפי (ותורה) אלקות למדרי' שייכות להם אין כי ג)

.49 הערה 12 ע' ח"ה לקו"ש וראה העולם. מן
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בתורה, לימודם עלֿידי ישראל ובני
ֿ 60מתייחדים  בעל נעשים ועלֿידיֿזה התורה, עם

העולם טבע על ביכולתם eyaeklהבית (ולכן
ז"ל  רבותינו וכמאמר העולם, טבע על 61לשנות

עלי). גומר לאֿל פסוק

בעבודה  ה"מסייעים" הם ישראל שבני ומכיון

הכח  שבעצם אף - העולם את לכבוש זו
- התורה עלֿידי מהקב"ה בא זה על (ה"מצוה")
זו  ועבודה במצוה הקב"ה עם שותפים הם נעשים

ז"ל  רבותינו (וכמאמר העולם בריאת תכלית -62

בראשית") במעשה להקב"ה שותף .63"נעשה

(`"lyze l"yz `yp zyxt zaye zereayd bg zgiyn)

•
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11

פ"ה.60) תניא ראה
ועוד.61) ה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי
ובהערה 62) 22 ע' ח"ו לקו"ש וראה ע"ב. ריש קיט, שבת

שם. 27 בהערה ובהנסמן 74 ע' ח"י לקו"ש וראה .73

ע"פ63) הביאור הוא שעד"ז של dlbpוי"ל (קלף שדומם בזה
(תשמישי  שבקדושה דבר נעשה וכיו"ב) ציצית של צמר תפילין,

זה שדבר דמכיון – מצוה) תשמישי או בקיום riiqnקדושה
המצוה. ב(קדושת) חלק "מקבל" ה"ז המצוה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cpw sc zay(iyiy meil)

,dkeql otec miynyn el`dïéããö eäì eåäcepi`y `vnpe ± §¨§§¨¦
,oli`l xaegn `edy xg` xaca `l` ,envr oli`a ynzyn
,aeh meia dl miler oi`y epipy ok it lr s`e ,oli`d iccvk epicy

ey gxkda,ïéøeñà ïéããöiccva ynzydl xizdy dax lr dywe §¨¦£¦
:dax uxzn .dndaàì`l` ,oli`a zeptcd urpy xaecn oi` - Ÿ

ïìéàì déétëcmxywe ,xg` oli` cvl oli`d itpr z` dhidy ± §©§¥¨¦¨
,otecd dyrp mdne ,ipyd oli`d itpr mrdéåléò Cekéñ çpàå± §©©¦¦¨¥

`vnpe ,jkqd mdilr gipdeLnLî÷cynzyn `edy ±ïìéàa §¨§©¥¨¦¨
.aeh meia ea yeniyd xq`p jkle ,envr

:l`eye iia` xfegéëä éàoli`a ynzyny xaecny ok m` - ¦¨¦
,envràôéñ àîéàepipyy ,dpynd ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨¥¨

m`y `tiqaìLLzeieyr zeptcdn,ïìéàa úçàå ,íãà éãéa ¨Ÿ¦¥¨¨§©©¨¦¨
dkeqdïìéàì déétëc éàå ,áBè íBéa dì ïéìBòå ,äøLkxaecn m`e ± §¥¨§¦¨§§¦§©§¥¨¦¨

dywi ,zeptc mdn dyre ,oli`d itpr z` dhidy o`kéànà- ©©
recn,áBè íBéa dì ïéìBòynzyn `vnpe ,eilr oryp jkqd `lde ¦¨§

:dax el aiyd .oli`aéàî àlàåz` cinrpy ,xnel jpevx dn ± §¤¨©
meia dl miler oi`e ,oli`ay miawpa mipw urpy ote`a dpynd

y meyn aehóBñ óBñ ,ïéøeñà ïéããö,dywi jixacl s`éànà± §¨¦£¦©©
oli`a zg`e mc` icia zeptc yly dyryk recníBéa dì ïéìBò¦¨§

,áBè.oli`d iccva `ed ynzyn df ote`a s` ixdeàlàgxkda ¤¨
c ,xnel yiíúä`ed ,aeh meia dl milery mrhd ,`tiqa myy ± ¨¨

xaecny meynàðëñøt àæàåâami`veid miaexn mitpr mr oli` - ¦§¨¨©§¦§¨
,miccvl mihytznedéåeLc àeä àîìòa ïôBc déôeb ïìéàc± §¦¨¥¤§¨§¨§©§¥

,eilr jkqd z` oiryn epi`e ,cala otec myl oli`a ynzyny
meia ea ynzydl i`yxe oli`d iccvn aygp jkqd oi` df ote`ae
`tiqa oky ,`yixl dnec `tiqd oi` ,yxtpy ji`y `vnpe .aeh
xaecn `yixa eli`e ,zeptcd lr jkqd z` jnq `ly xaecn
cinrdl ep` mileki ok m`e ,dkeqd zeptc lr jkqd z` jnqy
oi` jkitle ,envr oli`dn miieyr zeptcdy ote`a `yixd z`
oi`e ,envr oli`a ynzyn `edy meyn ,aeh meia dl miler

.mixeq` oli`d iccvy o`kn gikedl
:dpyndn wiicl dax siqenénð à÷écdpyndn wiecn jke ± ©§¨©¦

,oli`d lr jkqd z` jnq `lyk xaecn `tiqayéðz÷cepipyy ± §¨¨¥
,dpynaäìBëéå ïìéàä ìèpiL eléà ìk ,ììkä äædkeqd,ãBîòì ¤©§¨¨¦¤¦¨¥¨¦¨¦¨©£

,áBè íBéa dì ïéìBòoryp jkqd oi`y ote`a `tiqa xaecny ixd ¦¨§
zenk cenrl dleki dkeqd dzid `l ok `l m`y ,oli`d lr

dwiqn .oli`d `la `idy:`xnbddpéî òîLgikedl yi ok` ± §©¦¨
.oli`d lr jkqd z` jnq `lyk xaecn `tiqay ,dpyndn

dnda iccva ynzydl xzen m` ,ef dl`yy xnel dvex `xnbd
:`id mi`pz zwelgn ,oli`eéàpúk àîéì,ef dl`yy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥

:`ziixaa epipyy ,`id mi`pz zwelgndì ïéìBò ïéàdkeql-] ¥¦¨
[oli` lr dkenqyéaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,áBè íBéa§©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦

.áBè íBéa dì ïéìBò ,øéàî:`xnbd zx`aneéâìôéî÷ àäa åàì éàî ¥¦¦¨§©¨§¨¨¦§§¦
,oli`d iccva ynzydl xzen m` df oica ewlgp `l m`d ±
,mdilr jkiqe mipw mda gipde oli`a miawp wwgy ote`a epiide

,oli`d iccva ynzyn `ed ixdeøîc`nw `pz ±,øáñyïéããö §©¨©§¨¦
øîe ,ïéøeñàxi`n iax ±,øáñmiccvy.ïéøzeî:`xnbd dgecøîà £¦©¨©¨¦¨©

àì ,ééaàoiprl ewlgpy x`ap m` s`y ,dfa ewlgpy gxkd oi` - ©©¥Ÿ
xnel yi ,oli`a ynzyn xeqi`àîìò éleëcoiae `nw `pz oiay ± §¥¨§¨

y mixaeq xi`n iaxàëäå ,ïéøeñà ïéããöm` ,`ziixaa o`ke ± §¨¦£¦§¨¨
ynzydl xzenéâìôéî÷ ïéããö écöaxaca ,xnelk ,ewlgp ± §¦¥§¨¦¨¦§§¦

iab lr gpend jkqa yeniydy .oli`l xaegnd xacl xaegnd
`l` ,oli`d iccva yeniyl aygp epi` ,oli`a miverpd mipw

iccva yeniyloezpd jekiqde ,oli`d iccv md mipwdy ,eiccv
,ewlgp dfae ,miccv icv `ed ,mab lrøî`nw `pz ±écö øáñ ©¨©¦¥

øîe ,ïéøeñà ïéããöxi`n iaxe ±.ïéøzeî ïéããö écö øáñ §¨¦£¦©¨©¦¥§¨¦¨¦
:iia` lr wleg `ax,øîà àáø,miccv icvl miccv oia wlgl oi` ¨¨¨©

eøñàc ïàîynzydl xqe`d ±énð øñà ,ïéããöamb xqe` ± ©§¨©¦§¨¦¨©©¦
ynzydl,ïéããö écöaeéøLc ïàîynzydl xiznde ±,ïéããö écöa §¦¥§¨¦©§¨¥§¦¥§¨¦

énð éøLmb ynzydl xizn ±,ïéããöa`nw `pz ewlgpy gxkdae ¨¥©¦¦§¨¦
.miccva ynzydl xzen m` xi`n iaxe

:`ziixan `ax lr `iyew d`ian `xnbddéáéúéàdywd -áø ¥¦¥©
,àáøì àéLøLî,oinegz aexir gipnd mc`a `ziixaa epipyõòð §¨§§¨§¨¨¨©
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לג

וישוי  וישוה  ימנה  אשר  ובני   – יז  מו,  בראשית 
ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל

ע"י "אשר" – "שרח בת אשר" – הי' גאולת מצרים

אשר1 בחי' תענוג, הוא ע"ד כמו2 יצחק מלשון צחק3 

ותענוג. וידוע שאשר רומז על בינה4 עלמא דאתי ע"ד 

כמו5 יצחק.

וע"י בחי' אשר הי' גאולת מצרים.

ליעקב שיוסף  היא שבשרה  הרי6 שרח בת אשר  כי 

כמ"ש  נפש  הע'  למנין  שהשלימה  היא  והיא  הוא,  חי 

במד"ר7 פרשת ויגש, והיא היא שהראתה למשה8 היכן 

1( ראה זהר חלק א' דף רמו, א וז"ל: תא חזי, בא וראה מש"כ "מאשר 

שמנה לחמו" אשר זה הוא המקום שכולם מאשרים ומשבחים אותו, 

שעליונים  הרמ"ק(  )כ"ג  הבא,  עולם  הנקראת  הבינה  היא  הוא,  ומי 

ותחתונים מאשרים אותה ומתאוים לקבל שפע ממנה, ע"ש.

2( מקשר “אשר" עם “יצחק" בשני פרטים: א( שניהם בחי' “תענוג", 

ב( שניהם קשורים במיוחד עם לעתיד לבוא.

כל  אלקים  לי  עשה  צחק  שרה  “ותאמר  ו  כא,  בראשית  כמ"ש   )3

השומע יצחק לי".

4( ראה גם לקמן סימן קנג. קסו.

5( עיין לעיל סימן א הערה 12. ראה תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק ב' עמוד יט, ובהנסמן שם. אור התורה פרשת תולדות 

עליון שיתגלה  ותענוג  הו"ע הצחוק  יצחק  וז"ל:  ואילך  תתיז  עמוד 

לע"ל שהענין היינו פנימי' עתיק... כי הנה התגלות עתיק הוא בבינה 

כמ"ש בלק"ת סד"ה יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, ע"ש.

לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומחז"ל עמוד סט וז"ל: 

ידוע שבינה היא ספירה הח', וכמו יצחק שהוא בחי' בינה )וגבורה( 

הוא  תחתונים,  הז'   – יעקב  משא"כ  הוי'.  פעמים  ח'  גימטריא  הוא 

גימטריא ז' פעמים הוי', ע"ש.

ַרח  ִוי ּוְבִריָעה ְוׂשֶ ר ִיְמָנה ְוִיׁשְ 6( תרגום יונתן בן עוזיאל כאן “ּוְבנוֹי ְדָאׁשֵ

ַרת ְלַיַעקֹב  ד ִהיא ְקָיָמא ְלִגינּוִניָתא ְדֵעֶדן ַעל ְדַבׂשְ ֲאַחְתהוֹן ְדִאְדָבִרית ּכַ

יוֵֹמי יוָֹאב. ִזיַבת ְלַיֵתֵבי ָאֵבל ִמִדין ְקטוֹל ּבְ ְדיוֵֹסף ַקֵים ִהיא ׁשֵ

עדן  לגן  לגינינותא,  בחיי'.  נלקחה  פירוש  דאידברית,  יונתן:  ]פירוש 

שהיא אחת מט' שנכנסו בחייהם לגן עדן )כמבואר בד"א זוטא פרק א(.

7( בראשית רבה פרשה צד, ט וז"ל: כל הנפש הבאה וגו' ובני יוסף 

וגו', רבי לוי בשם רבי שמואל בר נחמן ראית מימיך  יולד לו  אשר 

שלשה,  אף  לו  ונותן  וחוזר  כוסות,  וששה  ששים  לחברו  נותן  אדם 

והוא מונה אותם שבעים אלא זו יוכבד שהשלימה מנין של ישראל 

מצרים..., ויש אומרים סרח בת אשר השלימה עמהם את המנין ע"ש.

תואר  היפה  שאלת  מתורצת  יצחק  לוי  הלקוטי  ביאור  דלפי  וי"ל 

מהמנויין  א'  אשר  בת  דשרח  לתמוה  יש  וז"ל:  המדרש  על  הארוך 

בפסוק )מו, יז “ובני אשר ימנה וישוה... ושרח אחתם"(, וא"כ ליכא 

חסידה  שהיתה  לפי  כשנים  חשיבא  אשר  בת  שרח  וי"ל  ס"ט,  אלא 

וחכמ' והאריכה ימים רבים והיחיד השלם חשוב כרבים כמ"ש שקול 

משה כנגד כל ישראל ע"ש.

ולפי הביאור בלקוטי לוי יצחק יומתק יותר, דעל ידה היתה גאולת 

מצרים, ולכן היא דוקא חשיבא כשנים. וראה לקוטי שיחות חלק כ 

ויגש ב' )עמוד 218 ואילך( הערות 11. 66.

קבור,  יוסף  היכן  רבינו  משה  יודע  הי'  ומנין  א:  יג,  סוטה  ראה   )8

אמרו סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור, הלך משה אצלה אמר לה 

כלום את יודעת היכן יוסף קבור, אמרה לו ארון של מתכת עשו לו 

יוסף קבור שאז לקח משה את עצמות יוסף עמו, והי' 

יצי"מ, ובלי זאת לא היתה 9הגאולה.

הרי שיציאת וגאולת מצרים10 הי' ע"י בחי' אשר דוקא.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיט

ענינו של אשר הוא – "מאשר שמנה לחמו והוא יתן 

מעדני מלך" )ויחי מט, כ(, "וטובל בשמן רגלו" )ברכה 

לג, כד(, כפירוש רש"י )ויחי שם(: "מושך שמן כמעין".

פנימיות  על  קאי   – בתורה  ה"שמן"  ענין  והנה, 

ונמצא, שענינו של אשר הוא – "מושך שמן  התורה, 

התורה  דפנימיות  המעיינות  הפצת  כלומר,  כמעין", 
ארצו  "שתהא  הימנו,  חוצה  שאין  לחוצה  עד  חוצה, 

מושכת שמן כמעין" )פרש"י ברכה שם(.

ומבואר בלקוטי לוי יצחק הנ"ל, ש"ע"י בחי' אשר 

הי' גאולת מצרים, כי הרי שרח בת אשר היא שבשרה 

היא שהראתה למשה  והיא   .  . הוא  חי  שיוסף  ליעקב 

יוסף  עצמות  את  משה  לקח  שאז  קבור,  יוסף  היכן 

יכלו לצאת ממצרים  לא  זאת  ובלי  יצי"מ,  והי'  עמו11, 

)שהרי השבע השביע יוסף על זה(, הרי שיציאת וגאולת 

מצרים הי' ע"י בחי' אשר דוקא".

ויש לומר, שכן הוא בנוגע לגאולה העתידה )"כימי 

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"( – שע"י העבודה 

ה"שמן"  בחי'  הפצת  חוצה",  מעינותיך  ד"יפוצו 

מלכא  דא  מר  אתי  קא   – "אשר"  של  ענינו  שבתורה, 

משיחא )ראה אגה"ק דהבעש"ט נדפסה בכתר שם טוב 

בתחלתו, ובכ"מ(.
לקוטי שיחות חלק כו עמוד 317-316

מצרים וקבעוהו בנילוס הנהר כדי שיתברכו מימיו, הלך משה ועמד 

על שפת נילוס, אמר לו, יוסף יוסף הגיע העת שנשבע הקב"ה שאני 

גואל אתכם והגיעה השבועה שהשבעת את ישראל, אם אתה מראה 

עצמך מוטב אם לאו הרי אנו מנוקין משבועתך, מיד צף ארונו של 

יוסף, ע"ש.

מאותו  נשתיירה  אשר  בת  סרח  שם:  סוטה  בתוס'  מ"ש  להעיר   )9

הדור, תימא והלא מכיר ויאיר בן מנשה נולדו בימי יעקב והיו מבאי 

הארץ למה לא שאלם משה והם היו מבני בניו של יוסף, י"ל שסוד 

הגאולה נמסר לסרח כדאיתא בפירקי ר"א )פרק מח( וכיון שבא משה 

הלכו זקני ישראל אצלה לפי שכבר נכשלו על ידי בני אפרים שיצאו 

שלשים שנה לפני הקץ ונמלכו עתה בה, ואמרה להם מה לשון אמר 

לכם המושיע הזה, אמרו לה פקוד פקדתי, אמרה להם א"כ הוא הוא, 

לכך הלך גם משה אצלה. מתוספת רבי.

10( “וכידוע שיציאת מצרים הנאמרה בפ' והי' כי יביאך הוא מבינה 

עלמא דחירו". )לקוטי לוי יצחק כאן(

דפנימיות  המעיינות  הפצת  )שמן(  אשר  שע"י   – בעבודה  וענינו   )11

התורה, נתגלה העצמיות דיוסף, המודגשת בשמו – "יוסף גו' בן אחר", 

כי ע"י גילוי פנימיות התורה מגלים את פנימיות של כל יהודי )"בן"(, 

ועי"ז נעשה הגאולה )ראה לקוטי שיחות חלק כו עמוד 87 ואילך(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת עקבלד

ט, י – ויתן ה' אלי את שני לוחות האבנים 
כתובים באצבע אלקים

א. הלוחות ארכן ששה טפחים וכו' משה תופס בטפחיים 
 – בטפחיים"  תופס  "והקב"ה  לבדו(,  משה  השגת  )כנגד 
"וטפחיים  לע"ל,  לבנ"א  להודיע  שעתיד  הנו"ן  שער  כנגד 

חלק" )כנגד מה שהשיגו כל ישראל(
ששה  ארכן  היו  הלוחות  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי 
בטפחיים  תופס  משה  והי'  טפחים  ששה  ורחבן  טפחים 
וכיון שעשו ישראל אותו  ריוח באמצע  והקב"ה בטפחיים 
מעשה בקש הקב"ה לחטפן מידו של משה וגברה ידו של 
משה וחטפן ממנו הוא שהקב"ה משבחו בסוף )דברים לד( 

ולכל היד החזקה. יהא שלמא על ידא דגברה על ימינא.
ירושלמי שקלים פ"ו ל"ב

ר"ש בר נחמני אומר הלוחות היו ארכן ו' טפחים ורחבן 
נבראו  בינה  שערי  שנו"ן  שידוע  לומר  נוכל  כו'.  טפחים  ו' 
דהיינו  אחד  חלק  חלקים,  לשלשה  חלוקים  והמה  בעולם, 
שער הנו"ן הוא בלתי נודע ונישג לבני אדם אפילו למרע"ה 
לעוה"ב  אדם  לבני  להודיע  ועתיד  תכליתית  בלתי  הוא  כי 
לכן היא לה' לבדו, חלק ב' היינו מה שהשיג מרע"ה עצמו 
בלתי  חכמה  ג"כ  היא  נגדה  כי  מפני  לישראל  הודיע  ולא 
מוגבלת ע"כ לא הודיע להם, חלק ג' היינו מה שהשיגו כל 

ישראל איש לפי ערכו.
והנה ידוע שהלוחות הם כלל התורה כולה, לכן כדי שלא 
נטעה לומר שאינו רק כללי התורה שהשיגו ישראל אבל לא 
כללו כל ג' חלקי החכמה בין שער הנו"ן שהוא לה' לבדו ובין 
להודיענו בדרך משל  ר"ש  לכן בא  חלק של השגת משה, 
ומליצה שהם כלולים מכל ג' חלקי החכמה ומחלק הלוחות 
לג' חלקים וקאמר שב' טפחים הי' תופס משה )היינו נגד 
תופס  הי'  טפחים  וב'  מכולם(,  יותר  שהשיג  החכמה  חלק 
וטפחיים  לבדו(,  הקב"ה  שמשיג  החלק  נגד  )היינו  הקב"ה 
ריוח )היינו חלק שהשיגו בו כל ישראל(, ואחר מעשה העגל 
שרמז  זהו  וגו'  רד  לך  כמש"כ  מרע"ה  מעלת  שנתמעטה 
שביקש הקב"ה לחטוף מידי משה הב' טפחים שבידו של 
משה  של  ידו  וגברה  ומסיים  החכמה  שישכח  כדי  מרע"ה 

בתפלתו ונשארו בידו )גליון ע"י(.
חידושי גאונים לירושלמי שקלים – מובא בעין יעקב

יודא  א"ר  פיהו  מנשיקות  ישקני  ע"פ  רבה  מדרש  ב. 
בשעה ששמעו ישראל אנכי ה' אלקיך נתקע תלמוד תורה 

אצל  שבאו  וכיון  משתכחים  היו  ולא  למדים  והיו  בלבם 
ונשמעה חזרו להיות למדים  ואמרו דבר אתה עמנו  משה 
ומשתכחים עכ"ל. נראה מכאן שהשכחה באה משום דבר 
בפ"ה  דאמרינן  למאי  סותר  זה  ולכאורה  וכו',  עמנו  אתה 
דעירובין אר"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא 
נמי  נשתכחה תורה מישראל, דהא קודם שבירת הלוחות 

כבר באה השכחה משום דבר אתה עמנו.
ואיתא להא שכתב העשרה  ונראה לתרץ דאיתא להא 
ישראל  שכשאמרו  פי"ו  דין  חיקור  מאמר  ח"ב  מאמרות 
ישכחוה  שלא  כדי  מאז  ונשמעה  עמנו  אתה  דבר  למשה 
האבן  לב  להסיר  האבן  לוחות  על  להכתב  התורה  ניתנה 
דבר  למשה  שאמרו  ע"י  לעולם  באה  השכחה  א"כ  עכ"ל. 
אתה עמנו וכו', אלא שבאה להם תקנה ע"י הלוחות ואח"כ 
שום  בלי  השכחה  נשארה  הלוחות  אותם  משה  ששיבר 
לוחות  את  לך  ואתנה  על  ואתחנן  בפ'  עוד  ועיין  תקנה, 
האבן וכו', ולפי שבאה השכחה בעולם הוצרך להוסיף להם 
לה'  חטאתם  והנה  וארא  ע"פ  במדרש  כדאי'  התורה  את 
הלוחות,  את  ששיבר  על  מצטער  משה  התחיל  אלקיכם 
א"ל הקב"ה אל תצטער, בראשונות לא היו אלא י' הדברות 

ובשניות אני נותן מקרא ומשנה עכ"ל.
הנביאים  כל  מרומזים  היו  שבלוחות  הוא  והענין 
בלב  כתובה  התורה  והיתה  והגמרא  והמשנה  והכתובים 
כל א' וא', וזהו מ"ש בירמי' נתתי תורתי בקרבם ועל לבם 
אכתבנה ולא היו צריכים ללמוד התורה כי כלם היו כאברהם 
ודי  חכמה,  נובעות  והיו  רבנים  כשני  כליותיו  ב'  לו  שנעשו 
והמצות  לידע הדינים  כדי  הי' להם החמשה חומשי תורה 
ולא היו משתכחים והיו מבינים כל הרמזים שבלוחות. אבל 
לאחר שחטאו נעלמו מהם מעינות החכמה ועוד נשתברו 

הלוחות שגרם להם השכחה.
ומש"ה התחיל משה מצטער דלמא לא יגלה עוד הקב"ה 
הראשונות,  בלוחות  שהיו  החכמה  תעלומות  כל  לישראל 
ואף אם יגלה להם דלמא ח"ו תהי' משתכחת מהם הואיל 
שאני  תצטער  אל  הקב"ה  וא"ל  בעולם,  השכחה  שבאה 
נותן להם מקרא ומשנה, דהיינו כל התורה שהיתה רמוזה 
יוכלו  מ"מ  מהם  נשכחת  שתהי'  ואף  הראשונות  בלוחות 
הפסד  להם  הי'  ולא  בידם  תתקיים  ובהכי  וללמדה  לחזור 
אחר רק הטורח שיצטרכו לעשות לחזור וללמדה וגם על 

טורח זה יקבלו שכר ועיין לעיל בפ' כי תשא באורך ע"ז.
זרע שמשון ריש שיר השירים

מעשינו קאי על קיום התורה ומצוות כפי הטבע וההרגל, עבודתנו קאי על היגיעה בתורה ומצוות יותר מהטבע והרגילות.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז
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ß a`Îmgpn a"i oey`x mei ß

æ(áé)äéäå|älàä íéètLnä úà ïeòîLz á÷ò §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øîLå íúà íúéNòå ízøîLeEì E §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À

éúáàì òaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà:E ¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â∑ אםàּדׁש ׁשאדם הּקּלֹות, ּתׁשמעּון הּמצות B‚Â'.ּבעקביו, '‰ ¯ÓLÂ∑ יׁשמר ¿»»≈∆ƒ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿»«¿ְִֹ

לáהבטחתֹו. ְְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 254 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

W`xd lr awrd zlrn©£©¤¨¥©¨Ÿ

הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב | יב)והיה (ז, ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָֻידּוע
האדם  וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּו'מׁשּפטים'

ּומּׂשיגם. ְִִַָָמבינם
ענין  על מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהּנה
ועֹוׂשה  מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹקּבלת
למים  להּכנס יצטּוה אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּככל

ּבמּוחׁש. ּכּנראה על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָרֹותחים,

את  ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
טעם, עליהן ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמׁשּפטים".
רק  ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימן האדם ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה

לבד. הּטעם ְִַַַַַמּצד
ּגם  סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹּכי
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצֹות
– "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמצֹות,

על. ְַַָֹּבקּבלת

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר âולדי ¿«¬»∆ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ˆ‡E.מּמעיה  ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם (תהלים ִֵֶָ¿«¿¿……∆ְֵֵַַ
ּבׁשן' ּכמֹוã'אּבירי הּצאן, מבחר יד), "עׁשּתרת (בראשית ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

ענä.'קרנים" 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
פד) ׁשמם (חולין נקרא לּמה אמרּו: ְְְְִֵַָָָָָורּבֹותינּו

ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות .å"עׁשּתרֹות"? ְְְֲֵֶֶֶַַַָ

‰‡ÔÈlיב  ‡iÈc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ¯hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

minkg izty

æ(ai)à'awr' aizkC dn uxzl FpFvx§§¨¥©¦§¦¥¤
`Ed i`CeC rnWn ,ori oFWl `EdW¤§©©©§©§©©
mdxa`A FnM ,zFvOd l` ErnWIW¤¦§§¤©¦§§§©§¨¨
i`w ,'ebe 'ilFwA rnW xW` awr' aizkC¦§¦¥¤£¤¨©§¦¨¥
rnW mdxa` `dC ,i`Ce `EdW xaC ©̀¨¨¤©©§¨©§¨¨¨©
o`M oM m` ,FpA z` hFgWl dvxe FlFwA§§¨¨¦§¤§¦¥¨
`de ,ErnWIW `Ed i`CEW rnWn iOp©¦©§©¤©©¤¦§§§¨
z`xIn uEg minW iciA lMd opixn`̈§¦©©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©

awr' oFWlC WxiR df lre .minWEpiid ' ¨©¦§©¤¥¥¦§¥¤©§
mpi`W xnFlM ,'eke zFNTd zFvOd©¦§©©§©¤¥¨
oYn mdilr lAwl mc` ipirA miaEWg£¦§¥¥¨¨§©¥£¥¤©©
m`' iOp i"Wx hwp Kkl .lFcB xkÜ¨¨§¨¨©©¦©¦¦
i`Ce e`lC xnFl FpFvx ,'zFNTd zFvOd©¦§©©§©§©©©
od dR 'mihRWn' WExiRW ipRnE .`Ed¦§¥¤¥¦§¨¦Ÿ¥

,cEgiA zFpFnn ipiC `l ,llkA zFvOd©¦§¦§¨Ÿ¦¥¨§¦
,'dN`d' xn`i Ki`e dR ExMfd `l iM¦Ÿª§§Ÿ§¥Ÿ©¨¥¤
.m"`x .zFvnA mihRWOd silgd okl̈¥¤¡¦©¦§¨¦§¦§§¥
xninl Dil dedC ,i"Wxl dWwC iOp i ¦̀©¦§¨¤§©¦©£¨¥§¥©
FnM ,'mihRWOd z` oErnWY m` dide'§¨¨¦¦§§¥©¦§¨¦§
m` dide' ,`az iM zWxtA aEzMW¤¨§¨¨©¦¨Ÿ§¨¨¦
,'rnWz `l m` dide' ,'rnWY rFnẄ©¦§©§¨¨¦Ÿ¦§©
xnFl FpFvx ,'awr' aizM ikdl `N ¤̀¨§¨¦§¦¥¤§©

:'eke zFNTd zFvOdádn uxzl FpFvx ©¦§©©§§¨¥©
xFnWl rnWn ,'ebe 'xnWe' aizkC¦§¦§¨©©§©¦§
miIwi `NW iziY `kidn ,'eke drEaXd©§¨¥¥¨¥¥¤Ÿ§©¥
zghad xFnWi WxiR okl ,drEaXd©§¨¨¥¥¥¦§©§¨©
,'xnWe' mFwnA 'xFnWi' WxitE .zixAd©§¦¥¥¦§¦§§¨©
`N` xEAigd e"ie e"iEd oi`W zFxFdl§¤¥©¨¨©¦¤¨

xard KRdOW KERidd e"ië©¦¤§©¥¤¨©
:cizrlbi dxez ¤¨¦

(bi)â'xbW' zFclEd E`xwp ,WExiR¥¦§§©§¨¤¤
'mitl`' mixwAde ,zxBWn oFWNn¦§§©¤¤§©§¨¦£¨¦

:'milAqn EpitEN`' oFWNnãFpFvx ¦§©¥§ª¨¦§
mW Eide ,`Ed mFwn mW 'oWA' ,xnFl©¨¨¥¨§¨¨
mi`ixA EidW xnFlM ,o`v ixiA ©̀¦¥Ÿ§©¤¨§¦¦
oFWl o`Sd `xw okl ,miwfge©£¨¦¨¥¨¨©Ÿ§
:wfge swY oFWl `EdW ,'zFxYWr'©§¨¤§Ÿ¤§Ÿ¤

ä,'mipxw' `kd aizM `lC iR lr s ©̀©¦§Ÿ§¦¨¨©§©¦
'zFxYWr' oFWlC `xwA EpivOW oeiM¥¨¤¨¦¦§¨¦§©§¨
mFwn lkA ikd opiWxtn ,`Ed wfgŸ¤§¨§¦©¨¦§¨¨
`NW iR lr s` 'zFxYWr' aizkC¦§¦©§¨©©¦¤Ÿ

:'mipxw' aizMå`l EpizFAxC ,WExiR §¦©§©¦¥§©¥Ÿ
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(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְֲִַָָ
לא  רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּוא:
מהם". תירא "לא ּכן, ּתאמר אל להֹוריׁשם', ְִִֵֵֶַַַָָֹֹאּוכל

'ּכי' ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ,æולא ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ
מהם" תירא "לא ׁשּוב עליו .ׁשּיּפל ִִֵֶֶָָָֹֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון (שמות ««…ְִ¿»……ְ
לנחׁש", ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒ

הּמפלאֹות  ‰ÊÁ˜‰.הּמּכֹות „i‰Â∑ זהç הּדבר. ְַַַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ
‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑זֹוè ּבכֹורֹות מּכת ׁשל .החרב ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

minkg izty

mB mdC ,mgpn lW FWExiR lr Ewlgp¤§§©¥¤§©¥§¥©
,`Ed wfg oFWl 'zFxYWr'C ixaq oM¥¨§¦§©§¨§Ÿ¤
ixzq EpizFAx ixaC Eid ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¦§¥©¥¨§¦
WxiR `az iM zWxtA `dC ,iccd ©̀£¨¥§¨§¨¨©¦¨Ÿ¥¥
,FnEBxzM ,'Lp`v zFxYWr' :i"Wx©¦©§§Ÿ¤§©§
mnW E`xwp dOl Exn` EpizFAxe§©¥¨§¨¨¦§§§¨
odilrA z` zFxXrOW ,'zFxYWr'©§¨¤§©§¤©§¥¤
mdW ElNd zFxYWrM mzF` oiwifgnE©£¦¦¨§©§¨©¨¤¥
EpizFAxC DPin rnW ,miwfg mirlq§¨¦£¨¦§©¦¨§©¥

`Ed wfg oFWl 'zFxYWr'C ixaq oM mB©¥¨§¦§©§¨§Ÿ¤
FWExiR` ibilR dfA `N` ,mgpn FnM§§©¥¤¨¨¤§¦¦©¥
lr 'zFxYWr' WxiR mgpnC ,mgpn lW¤§©¥¦§©¥¥¥©§¨©
,milrAd lr EWxiR EpizFAxe ,o`Sd©Ÿ§©¥¥§©©§¨¦

:oOwl m"`xd WxiR okeci dxez §¥¥¥¨§¥§©¨
i)(fælkEY `l i`CeC ,xnFl FpFvx§©§©©Ÿ©

mEXn ,`N` F` `dC oFWlA FWxtl§¨§¦§§¨¤¨¦
lr miltFp opi` `N` F` `dC oFWlC¦§§¨¤¨¥¨§¦©
oFWl `EdC F` oFWl `le ,oiprd zNgY§¦©¨¦§¨§Ÿ§§§

xn`Y m` xnFl KiIW oi`W mEXn ,m ¦̀¦¤¥©¨©¦Ÿ©
xnFl gxkEn m`W ,KM xn`Y l` KM̈©Ÿ©¨¤¦§¨©
xn`Y l` xnFl KiIW oi` oM m` ,KM̈¦¥¥©¨©©Ÿ©
xn`Y m`' :DiPin rnWnC cFre ,KM̈§§©§©¦¥¦Ÿ©
m` `d ,mdn `xiY `l 'ebe 'LaalA¦§¨§Ÿ¦¨¥¤¨¦
oM .oFkp df oi`e ,mdn `xiY xn`Y `lŸŸ©¦¨¥¤§¥¤¨¥

:'v sC oiHiB idliWA i"Wx azMgi dxez ¨©©¦§¦§¥¦¦©
(hi)ç'LpwnA diFd 'd ci dPd' aizkC¦§¦¦¥©¨§¦§§
:'ebeèFciA dtElW FAxge' aizkcM§¦§¦§©§§¨§¨



לז awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i oey`x meil inei xeriy

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נסּתרים .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb̈−§¨«

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ אם והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ֲִַֹ

החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָעֹוׂשין
ה)ׁשּנאמר אּלא (איוב ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית : ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשעתידין  לפניו היה .לחטא éּגלּוי ְֲֲִִֶַָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑ מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ נקּוד ¿»»ְִֵֵֶַָָֻ
אבל  אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָאחרֹונה

כח) חציֹו(ישעיה לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ"והמם
אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו .קמץ ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä:íúà EãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

minkg izty

miWxtn Wi .'milWExi lr diEhp§¨©§¨©¦¥§¨§¦
KExA WFcTd dMdW axgd ,FrnWnM§©§¨©¤¤¤¦¨©¨¨
lMA) miWxtn Wie ,mixFkAd FA `Ed©§¦§¥§¨§¦©Ÿ
mixFkAdW (mdxcEA` ceC axde FA§¨©¨¦©©§©¤©§¦
mircFi Eid mixFkAdC ,mdizFa`A EMd¦©£¥¤§©§¦¨§¦

Eklde ,l`xUi liaWA Ewli mdW¤¥¦§¦§¦¦§¨¥§¨§
l`xUi z` EgNWIW mdizFa`l Exn`e§¨§©£¥¤¤§©§¤¦§¨¥
Ebxde Eklde ,mdl ErnW `le mixvOn¦¦§©¦§Ÿ¨§¨¤§¨§§¨§
dMnl' xn`PW Edfe ,mitl` dOM mdn¥¤©¨£¨¦§¤¤¤¡©§©¥

:'mdixFkaA mixvnk dxez ¦§©¦¦§¥¤
(ak)éiYWxiR mihRWn zWxtA lirl§¥§¨¨©¦§¨¦¥©§¦

mrh lirl i"Wx WxiR `l dOl̈¨Ÿ¥¥©¦§¥©©
:dfbk dxez ¤



awrלח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑ּכפׁשּוטֹוëאּגדה ּומדרׁש :(תנחומא). »«ƒ¿»ְְִִַַָָ

אֹותּה ּגמר ּבמצוה, התחלּת נקראת ,ìאם ׁשאינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על אּלא כד)הּמצוה :(יהושע ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּמצרים  בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ואתֿעצמֹות

ּבהם  נתעּסק לבּדֹו מׁשה והלא ּבׁשכם", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקברּו
ּוגמרּוה  לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹלהעלֹותם?

ׁשמם  על נקראת .יׂשראל, ְְְִִֵֵַָָ

(á)éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåE §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
Eúqðì Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
:àì-íà åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì̈©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו îׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

הּמן את וּיאכיל וּירעב ג)ויעּנ ּכיצד (ח, להבין, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּוא  הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעֹורר
ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ּכל ּכמֹו ְְְֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻמגּבל,
ּבאדם  ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלֹו
אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם היה הּמן א אֹותֹו. ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומׂשּביע

ׁש ּבלּתי הּקּב"ה ּוכׁשם מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מגּבל  אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻמגּבל,
מקּבל  ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻאֹוכל
הּוא  ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּבלי
ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹנמׁש
חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקרּויה

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַָָמעֹוררת

ã ycew zegiyn zecewp ãc"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt zay xn`n

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מׁשֹורׁש יֹותר למעלה הּוא ׁשּבדֹומם־צֹומח־חי הוי' ּפי מֹוצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשֹורׁש
יֹותר. ְֵַָלמּטה

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑ ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְִֵַָָָ
ואף  מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹּבכסּותם

ּגדלים  ׁשהיּו ּכמֹו עּמהם,,ðקטּניהם, לבּוׁשן ּגדל היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ·ˆ˜‰.ּכּלבּוׁש ‡Ï∑ ְִֵֶֶֶֶַַָֹ…»≈»
יחף  הֹולכי ּכדר ּכּבצק, נפחה ׁשרגליהם ñלא , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

.נפּוחֹות  ְ

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

minkg izty

ç(`)ëmW `Ed 'devn' mXW ,WExiR¥¤¥¦§¨¥
:'zFvOd lM' xn` EN`M ,oiOdìWExiR ©¦§¦¨©¨©¦§¥

mFIA midl` lkie' oFWNn 'lM'¨¦§©§©¡Ÿ¦©
,DlM oFWNn 'lM' iOp i` ,'ebe 'iriaXd©§¦¦¦©¦¨¦§ª¨
ligzd m` ,DNM z` dUrIW xnFlM§©¤©£¤¤ª¨¦¦§¦
aizkC 'devOd'e ,DzF` xFnbi DÄ¦§¨§©¦§¨¦§¦

:`id zg` devn WExiR `xwAa dxez ¦§¨¥¦§¨©©¦

(a)îdPrW liaWA ike ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦¦§¦¤¦¨
ikdC WxtnE ,eizFvn ExnWi mzF`¨¦§§¦§¨§¨¥§¨¦
'ebe zrcl' ,mzF` dPr KklC ,FWExiR¥¦§¨¦¨¨¨©©
EdQpY `NW xnFlM ,'eizFvn xnWzd£¦§Ÿ¦§¨§©¤Ÿ§©¥
xdxdzd zrcl :xn` EN`M iede ,'eke§¨¥§¦¨©¨©©©§©§¥
dn xn`ze LzF` dPrIW xg` eixg ©̀£¨©©¤§©¤§§Ÿ©©

:eizFvnlE iNb dxez ¦§¦§¨

(c)ðdfA did WECig dn uxzl FpFvx§§¨¥©¦¨¨¨¤
`NW `qtEwA micbAd migiPn m`W¤¦©¦¦©§¨¦§§¨¤Ÿ
EidW iR lr s`C WxtnE ,oilA Eid̈¨¦§¨¥§©©¦¤¨
`l dpW mirAx` lM mdilr micbAd©§¨¦£¥¤¨©§¨¦¨¨Ÿ
cFaM ipprC mEXn mrHde ,oilA Eid̈¨¦§©©©¦©£¨¥¨
xnFl FpFvx ,'Lilrn' aizkC Edfe ,'eke§¤¦§¦¥¨¤§©

:mdilr micbAd EidW iR lr s`ñm`e ©©¦¤¨©§¨¦£¥¤§¦



לט awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ipy meil inei xeriy

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ העֹוׂשים .ׁשמן òזיתים ≈∆∆ִִֵֶֶָ

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz©§¬Ÿ§«¤

(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ß a`Îmgpn b"i ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

minkg izty

aizM `az iM zWxtA `de ,xn`YŸ©§¨§¨¨©¦¨Ÿ§¦
rnW ,'Llbx lrn dzla `l Llrpe'§©©§Ÿ¨§¨¥©©§¤§©
xnFl Wie .milrpn mdl EidW DPin¦¨¤¨¨¤¦§¨¦§¥©
mdl EidW mixvn i`vFI` i`w mzdC§¨¨¨¥©§¥¦§©¦¤¨¨¤
lrn ElA `l milrpn mzF` ,milrpn¦§¨¦¨¦§¨¦Ÿ¨¥©
ozF` Epiid ,o`M WxiRX dnE ;mdilbx©§¥¤©¤¥¥¨©§¨
mdl Eid `NW ,xAcOA EclFPW¤§©¦§¨¤Ÿ¨¨¤
iklFd KxcM WxiR m"`xde .milrpn¦§¨¦§¨§¥¥¥§¤¤§¥
dgitp oin dfi`A ricFdl xnFlM ,sgï¥§©§¦©§¥¤¦§¦¨

oi`e .'eke lbx itgi EidW `l ,ixiinẅ©§¦Ÿ¤¨§¥¥¤¤§¥
`A i`n FWExiR itl zFWwdl§©§§¦¥©¨
oeiM ,dwvA `NW `hiWR ,EprinWdl§©§¦¥§¦¨¤Ÿ¨¥¨¥¨
ikd oi` xnFl WiC .sgi Ekld `NW¤Ÿ¨§¨¥§¥©¦¨¦
`lC EprinWdl aEzMd `A dfC iOp©¦§¤¨©¨§©§¦¥§Ÿ
,FWExiR ikde ,mdilbx lrn dzlÄ§¨¥©©§¥¤§¨¦¥
,sgi iklFd lM KxcM 'dwva `l Llbx'©§§Ÿ¨¥¨§¤¤Ÿ§¥¨¥
mEXn ,df llkl mz`A `NW itl§¦¤Ÿ¨¤¦§©¤¦

:'Llbx lrn dzla `l Llrp'Cd dxez §©©§Ÿ¨§¨¥©©§¤

(g)ò,md mizif ipin ipWC xnFl FpFvx§©¦§¥¦¥¥¦¥
Kixv Kkl ,onW dUFr Fpi` cg` oinE¦¤¨¥¤¤¤§¨¨¦
itl iOp i` .'onW zif' aYkinl§¦§©¥¤¤¦©¦§¦
gAEWn l`xUi ux`W opixn`C§¨§¦©¤¤¤¦§¨¥§¨
'onW zif' dpnYWkE ,mixaC draWA§¦§¨§¨¦§¤¦§¤¥¤¤
,mixaC dpFnW `vnY f` mixaC ipWl¦§¥§¨¦¨¦§¨§¨§¨¦
FpFvx ,onW miUFrd mizif WxiR KklE§¨¥¥¥¦¨¦¤¤§

:`Ed cg` xaC xnFlh dxez ©¨¨¤¨



awrמ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

לבב ורם גו', אלהי את־יהֹוה ּפן־ּתׁשּכח ל ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹהּׁשמר
גו' יא־יד)וׁשכחּת (ח, ְְַָָֽ

ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה ׁשאף (מצות ְְִִֵֶֶַָָ
מּכל־מקֹום  הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהרמּב"ם
ּבמנין  מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ׁשהתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחרי

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּלאוין
הּגאוה  ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹּוכבר

הּלאוין. ְְִֶַָּבחׁשּבֹון
החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש

ּבני  עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמצינּו
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין טז)יׂשראל, טז, (ויקרא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻ"הּׁשֹוכן

ז"ל חכמינּו א)ׁשאמרּו ה, ּגּסּות (סוטה ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
אנ  אין הּקּב"ה: אֹומר ּבעֹולם".הרּוח, לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

ּדבׁשאר  העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָוהינּו,
מה־ּׁשאין־ּכן  הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעברֹות,
ּכי  לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה אי־אפׁשר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבגאוה
לגמרי  ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכׁשּמתּגאה

רחמנא־ליצלן. ְֲִַַָָָָָלהקּב"ה,
ענין  את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
נכלל  ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּגאוה
הּוא  עבֹודה־זרה ׁשעֹובד ּדכמֹו עבֹודה־זרה. ּבאּסּור זה ְְֲֲֲִִֵֶֶָָָָָָעֹון
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָמנּגד

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà£¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a jxk zegiy ihewl)

מים אין אׁשר . . והּנֹורא טו)הּגדֹול הּמדּבר (ח, ּפרטי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
רּוחנית. ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים האדם ּגדֹול רֹומזים : ְְְִִִִִִֶַָָָָָָ

ויהדּות  יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם את ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָמחׁשיב
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָל'קטן',

מ'ּמה נֹורא  חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי  הּוא ּכאׁשר ּגם : ְֲִֵֶַַַַָָָ
הּגֹויים'. לעניני נחׁשיאמרּו 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹ

ּבקדּׁשה. החמימּות ּומתמעטת הֹולכת ולכן :ׂשרף העֹולם, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
את  לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחמימּות

ּבקדּׁשה. ואדיׁשעקרב החמימּות קר נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֻ
ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו ּכאׁשר צּמאֹון לגמרי, ּגם : ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
להקב"ה, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מים:מתעֹורר ּתֹורה.אין זֹו ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

מה. אל יֹודע ואינֹו צמא ְֵֵֵֶַַָהּוא

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà¤©©¬¦©¤«

È·zיב  ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

bÒÈ‡יג  ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ ÔebÒÈ CÚÂ C¯B˙Â¿»¿»»ƒ¿¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈
:‡bÒÈ CÏ Èc ÏÎÂ CÏ»¿…ƒ»ƒ¿≈

‡C‰Ïיד  ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔÂÈÁטו  ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

ÔeÚ„Èטז  ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
C˙eÈqÏ ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז  ÈÏ B˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎƒ¿«»»ƒ≈



מי awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ipy meil inei xeriy

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik E ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd a`a xyr dying ,awr zyxt 'a meil xe` zgiyn)

הקא־סלקא־ ׁשלילת אֹודֹות מדּוּבר היֹומי חּומׁש ְְְִִִַַַַַָָָָּבׁשיעּור
החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ּכחי ּבלבב "ואמרּת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדעּת
ּכח  ל הנֹותן הּוא ּכי אלקי ה' את "וזכרּת - אלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהזה",

חיל" יז־יח)לעׂשֹות ח, .(ּפרׁשתנּו ֲִֵַַָָָ

קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול צריכה אמת" ׁש"ּתֹורת מּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהנה,
ּוּכסיל" זקן ה"מל ׁשל קא־סלקא־דעּתא זֹו ׁשאין מּובן, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
עסקינן", לא "ּבׁשּופטני ׁשהרי - כּו' טּפׁשּות ׁשל ענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבלבד,
ּכי־אם  טּפׁשּות!... עניני ּבׁשלילת מתעסקת אינה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּתֹורה
ׁשּבחכמה  אלא וׂשכל, ּבחכמה מקֹום לֹו ׁשיׁש ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹול
חכמה  אֹו להרע", המה ד"חכמים ּבאֹופן זה הרי גּופא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוׂשכל
ּביחס  מקֹום לּה ׁשיׁש אף הּתֹורה, לחכמת מתאימה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאינּה
את  לׁשלֹול צריכה ׁשהּתֹורה מּכיון - ּובעניננּו העֹולם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלעניני
החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהקא־סלקא־דעּת
ּכן, לֹומר ּבׂשכל מקֹום היה זאת ׁשלּולי לֹומר ּבהכרח ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהזה",

זֹו. קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול הּתֹורה צריכה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשלכן
ּבני  "מאמינים יהּודים אֹודֹות מדּוּבר ּביֹותר: ּתמּוה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָולכאֹורה
- ּביֹותר נעלה ּומצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ּוּבפרט ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאמינים",
מדּוּבר  ׁשאֹודֹותיו המצב (ׁשזהּו לארץ הּכניסה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי
נמצא  הנבחר" ׁשה"עם ּכפי הינּו, היֹומי), חּומׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּבׁשיעּור
יּתכן  ּכיצד ואם־ּכן, הקּב"ה, ידי על עבּורֹו ׁשנבחרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבארץ
את  לי עׂשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי קא־סלקא־דעּתא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצלם

הזה"?! ִֶַַַהחיל
קא־סלקא־ לׁשלֹול מיּוחד ציּוי ׁשצריכים - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָועד
ּבמנין  זה ציּוי נמנה - סד) (מל"ת הסמ"ג ּולדעת זֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָדעּת
ּבמנין  אינֹו ּבזה וכיֹוצא הרמּב"ם ׁשלדעת [אף מצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתרי"ג
הּוא  גדֹול ׁש"יסֹוד הסמ"ג ׁשּכֹותב ּוכפי מצֹות], ְְְְִִֵֶֶַַַָּתרי"ג

הׁשם"! ְְִֵַַּביראת
ויקרא  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לקּוטי המבֹואר ידּוע ּבזה: ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוהּביאּור

ג)ּבּתחלתֹו ׁשל (א, ׁשלּוחֹו הּוא מיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
(העליֹון) אדם ׁשל ּוׁשלּוחֹו הּכסא, ׁשעל העליֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאדם

ממׁש". דהמׁשלח "ּכמֹותֹו ְְְְֵַַַַָּכמֹותֹו,
ה'לקּוטי  ׁשנדּפס לפני (עֹוד דתֹורה ּבנגלה מפֹורׁש זה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוענין

זכרֹונם־לברכה רּבֹותינּו ּכמאמר - ב)ּתֹורה'...) נט, "מאי (ב"מ : ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ואמר  חיי קא כּו' ׁשעּתא ּבהאי קּודׁשא־ּברי־הּוא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָעביד
לנצח  ּכח יׂשראל לבני ׁשניּתן ּכלֹומר, נצחּוני", ּבני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנצחּוני
הקּב"ה  את אפילּו ּכי־אם) העֹולם, הנהגת את רק ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ(לא

ּכביכֹול. ְְְִַָּבעצמֹו,
ּכמֹו הקּב"ה, ׁשל ּבניו היֹותם מּפני - ׁשּבדבר הּפנימי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהטעם

אלקיכם": להויה אּתם "ּבנים ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכתּוב

ענינים ּבכמה - כּו'" לּבן זֹוכה מ"ט)"האב פ"ב עדיות ,(ראה ְְִִֵֶַַָָָָ
הּוא  ׁשּכן הינּו, מהן", ׁש"נׁשּתלׁשלּו מּפני - הדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוטעם
אלּו ׁשענינים אף והנה, יׂשראל. ּובני הקּב"ה אצל - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמעלה
ּכחֹות  הּבן אצל מתגלים לפעמים הרי - מהאב הּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמקּבל

אפי  עדין נתגלּו ׁשלא יֹותר רז"ל נעלים ּכמאמר האב, אצל לּו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשל  ׁשּכחֹו - ׁשּבזה הּפׁשּוט ּכפירּוׁש האב", מּכח הּבן ּכח ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"יפה
- הּפנימי הּפירּוׁש גם ויׁשנֹו האב. ׁשל מּכחֹו יֹותר יפה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּבן
האב". "מּכח ּכתֹוצאה ּבא הּבן") ּכח (ׁש"יפה גּופא זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשענין
מהּותֹו והּוא מהאב נלקח ׁשהּבן מּכיון מּובן: אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכאֹורה
יפה  יהיה הּבן ׁשל ׁשּכחֹו יּתכן אי - האב ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹועצמּותֹו
למֹוכר  - דֹומה הדבר למה מׁשל האב?! ׁשל מּכחֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיֹותר
אצל  להיֹות יכֹול לא - המֹוכר אצל ׁשאין ׁשדבר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוקֹונה,
ליּה"?! מנא חיא ר' ׁשנה, לא "רּבי הידּוע: ּובלׁשֹון ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהקֹונה.
הּכחֹות  מצד זה ענין יׁשנֹו האב אצל גם ּבזה: ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּביאּור
- הּבן אצל להתגלֹות הדבר יכֹול זה ּומׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהנעלמים,
אף  האב, ׁשל ּכחֹו ועצמיּות מּפנימיּות הינּו, האב", ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ"מּכח
ּכחֹו יפה ׁשלכן גלּוי, לידי הדבר ּבא לא עצמֹו האב ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשאצל

האב. ׁשל מּכחֹו הגלּוים) (ּבּכחֹות יֹותר הּבן ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשל
הגמרא ּבסיּפּור הּביאּור גם ב)[וזהּו כט, ׁשּכאׁשר (מנחות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ּכל  על ׁשדֹורׁש עקיבא רּבי את רּבינּו למׁשה הראה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקּב"ה
הל ,לאחֹורי חזֹור לֹו "אמר הלכֹות, ׁשל ּתילין ּתילי וקֹוץ ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָקֹוץ
אֹומרים, הן מה יֹודע היה ולא ׁשּורֹות, ׁשמֹונה  ּבסֹוף ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹויׁשב
רּבי  ּתלמידיו, לֹו אמרּו אחד, לדבר ׁשהגיע ּכיון ּכחֹו. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתׁשׁש
- דעּתֹו" נתיׁשבה מסיני, למשה הלכה להן, אמר ,ל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמנין
ׁשקיּבל  הראׁשֹון המקּבל היה רּבינּו מׁשה ּתמּוה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹדלכאֹורה
יּתכן  אי ּכן, ואם הדֹורֹות, ּכל סֹוף עד מהקּב"ה הּתֹורה ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאת
למׁשה  ידּועים היּו ׁשלא ענינים ּבּתֹורה דרׁש עקיבא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשרּבי

רּבינּו?! ממׁשה לא אם עקיבא רּבי קיּבלם מנין - ְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹרּבינּו
אצל  ולכן, נאמרה, ּופרטּות ּכללּות הּתֹורה ּבזה: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּביאּור
ׁשלא  "ּכלל" ׁשל ּבאֹופן הדבר, "ּכללּות" ּבגלּוי היה רּבינּו ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמׁשה
ּפרטי  את גילה - עקיבא רּבי ואילּו לפרטים, עדין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנתּפרט
ּבהם, נדרׁשת ׁשהּתֹורה המדֹות י"ג ידי על מה"ּכלל" ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהדברים

רּבינּו]. מׁשה אצל ׁשנתגלּו לפני עֹוד הּפרטים ׁשנתגלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ
נצחּוני": ּבני ד"נצחּוני לענין ּבנֹוגע מּובן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָועל־דר־זה

הׁשלימּות  ּבּתכלית ׁשאינֹו אלקּות גלּוי אֹודֹות מדּוּבר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר
על  גם המֹורה ּבאׁשלמּותא, סיהרא דקימא ּבאֹופן ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ[ׁשלא
ד"אלּו הדרגא ׁשזֹוהי ׁשמׁש], - המׁשּפיע אצל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהׁשלימּות
עמֹו ד"הוי' הׁשלימּות [לפני חיים" אלקים דברי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַַַֹואלּו
מנּוגדת, ׁשניה דעה להיֹות יכֹולה אזי - ּכמֹותֹו"] ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהלכה
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ּבדּוגמת  נצחּוני", ּבני "נצחּוני אֹומר ׁשהקּב"ה - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָועד
הנעלמים  הּכחֹות מתגלים אצלֹו ׁשדוקא הּבן ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלתֹו

עצמֹו. האב אצל ׁשמתגלים לפני עֹוד האב, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהם  הינּו, הקּב"ה, ׁשל ּבניו הם יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
הענין  אצלם להיֹות יכֹול לכן, - הקּב"ה עם אחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמציאּות
העֹולם  לאּומֹות ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן נצחּוני"; ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָד"נצחּוני
הענין  ּכלל יּתכן לא ׁשׁשם - ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכללּות

ְְִִד"נצחּוני".

ועֹוצם  ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת ׁשּפיר מּובנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
ׁשהּוא  מרגיׁש ׁשיהּודי דמּכיון - הזה" החיל את לי עׂשה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָידי
ידי  ועֹוצם ׁש"ּכחי אצלֹו להתקּבל יכֹול אזי הקּב"ה, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבנֹו
הקּב"ה, ׁשל הּכח הּוא ׁשּכחֹו מּכיון הזה", החיל את לי ִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעׂשה

אביו. - הקּב"ה עם אחת מציאּות הּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָׁשהרי
הנֹותן  הּוא אלקי ה' ּכי "וזכרּת - הּתֹורה ציוּוי ּבא זה ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
האב", "מּכח הּוא גּופא זה ׁשענין הינּו, חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹל

האב. ׁשל ועצמּותֹו ְְְִִִֶַָָמּפנימיּותֹו

(èé)éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úéåçzLäå ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà zëìäå§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨

:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãòä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

(ë)ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷ò¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦

i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑ עצּום מּמּךôאּתה עצּומים  והם ,. ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ß a`Îmgpn c"i iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוöצדקתי ּכֹוכבים' .ה'עֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

minkg izty

è(`)ô,'JOn' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦¤¨
'minEvre milFcB miFB zWxl'A§¨¤¤¦§¦©£¦

:iBqa dxez ©¦
(c)öaizM `xwC `WixaC ,xnFl dvẍ¨©¦§¥¨¦§¨§¦

izwcvA 'ebe LaalA xn`Y l`'©Ÿ©¦§¨§§¦§¨¦
rnWnC ,'ebe 'miFBd zrWxaE ip`iad¡¦©¦§¦§©©¦§©§©



מג awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iyily meil inei xeriy

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|éäìà ýåýé älàä íéBbäE ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éðtî íLéøBîøLà øácä-úà íé÷ä ïòîìe E «¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧
éúáàì ýåýé òaLð:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−
ýåýé-íò: ¦§Ÿ̈«

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא 'יׁשיבה'(מגילה עּכבה ÷אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

minkg izty

EnxB miFBd zrWx `le mzwcv `lC§Ÿ¦§¨¨§Ÿ¦§©©¦¨§
LzwcvA `l' aizM KM xg`e ,zWxl̈¤¤§©©¨§¦Ÿ§¦§¨§
Kkl .'ebe 'dN`d miFBd zrWxA m` iM¦¦§¦§©©¦¨¥¤§¨
,`xw lW `Wix FWExiR ikdC WxiR¥¥§¨¦¥¥¨¤§¨
zrWxe izwcv LaalA xn`Y l ©̀Ÿ©¦§¨§¦§¨¦§¦§©
mdipWC xnFl FpFvx ,EnxB miFBd©¦¨§§©¦§¥¤

cal miFBd zrWx `N` ,EnxBdnxB ¨§¤¨¦§©©¦§¨¨§¨
lMl xwtd mFwOd x`Wpe WxBzdl§¦§¨¥§¦§©©¨¤§¥©Ÿ
mincFTd mY`e ,FA dkf mcFTd lke§¨©¥¨¨§©¤©§¦
'd zad`n' aEzMX dnE .FA mzikf§¦¤©¤¨¥©£©
`le ,'drEaXd z` FxnXnE mkz ¤̀§¤¦¨§¤©§¨§Ÿ
ixnFW lr `N` 'd zad` lFRY¦©£©¤¨©§¥

mXW o"Anxd WxiR xaM ,eizFvn¦§¨§¨¥¥¨©§©¤¨
gikFn o`ke ,ollkA l`xUi mr xAcn§©¥¦¦§¨¥¦§¨¨§¨¦©

:'d z` mixnn EidW xFCdd dxez ©¤¨©§¦¤
(h)÷Fpi` dR xEn`d daiWi WExiR¥§¦¨¨¨Ÿ¥

dWw ok `l m`C ,daMr oFWl `N ¤̀¨§©¨¨§¦Ÿ¥¨¤
:'xdA iYcnr ikp`e' aizM `dCi dxez §¨§¦§¨Ÿ¦¨©§¦¨¨



awrמד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iyily meil inei xeriy

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑""ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)úçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò íëì̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 51 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)

zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

ואׁשּברם  ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽואתּפׂש
יז)לעיניכם: (ט, ְֵֵֶֽֽ

ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי (מׁשה)(אבות "נסּתּכל ְְִִִֵֶַַָָֹ
להם  נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן,
אאחז  אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליׂשראל

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ְְֱֲֵֶֶֶַַָָֹואׁשּברם,
הּלּוחֹות  היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוידּועה

להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻּבידֹו,
לקנֹותם  ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָויׁש

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיּו
ׁשני  גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹּדהּנה

ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת ועוד)ל:לּוחֹות א לח, (נדרים ְֲֵֵֵַָָֻ
למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, לׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁש"וּיּתן"
הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁש"וּיּתן" הּכתּוב לׁשֹון ְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומּפׁשטּות
הּׁשנּיֹות  ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. נּתנּו הּלּוחֹות ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹמּובן

ז"ל חכמינּו ט)אמרּו פרשתנו טֹובה (תנחומא, עין ּבהם ׁשּנהג ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּלּוחֹות  ׁשהיה לֹומר יׁש על־ּדר־זה ליׂשראל, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּונתנם

ליׂשראל. לּתנם רצה עין" "טֹוב ּדלהיֹותֹו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָהראׁשֹונֹות,
ואׁשּברם  גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוזה
חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻגֹו'"
להפקיע  ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאּסּור

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבּתֹו

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈
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dWn lW l`xUi zad` lcBŸ¤©£©¦§¨¥¤Ÿ¤

ואׁשּברם  ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽואתּפׂש
יז)לעיניכם: (ט, ְֵֵֶֽֽ

הּמּוסר  ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבטעם
ְֲִַוהחסידּות:

לׁשֹון  "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹאמרּו
ּבמעׂשה  סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיחיד

לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא . . ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהעגל
ּגדל  ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּדר־זה
יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל י ׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאהבת
הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני לסּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָרצה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ְְְְִֵֵֶֶַַַָָולכן
ׁשל  "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ּדמּזה  הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָצּדיקים

ׁשהם  מּובן הענינים, ׁשני את ּומׁשוה מדּמה אמת' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁש'ּתֹורת
ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּדֹומים

ּבת  ּגם כנם:אּלא ְְֶַָָָ
ּבּתניא  ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמרּו
הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהחּדּוׁש
על־ידי  מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק מכּפרים ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּדקרּבנֹות
עֹון  על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּפטירת

הּזדֹונֹות". על ּגם אף ְַַַַַהּדֹור
היתה  ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻוענין
ּבלבד  זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלמׁשה
ׁשבירת  ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה לפעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהׁשּתּדל
ׁשרק  ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּלחֹות

לזה. האחראי ְֲִֶַָָהּוא

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑ »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒ

לב)ׁשּנאמר אּולי (שמות ה' אל אעלה "ועּתה : ְֱֱֶֶֶֶֶַַַָ
יֹום  ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבאֹותּה ,øאכּפרה", ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָ

ּבתּמּוז,נ  ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים מצאּו ְְְְְְִִֶַָָָָ
ליׂשראל ּבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ואמר ùּבּיֹום , ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

למׁשה לד)לֹו עֹוד (שם עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְֵֶָָָֹֹ
ּבּיֹום  ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום ּכלים נמצאּו יֹום, ְְְְִִִִִַַַָָארּבעים

ּבׂשמחה  ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ואמר úנתרּצה , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
למׁשה יד)לֹו הקּבע (במדבר לכ ,"ּכדבר "סלחּתי : ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ

ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָלמחילה
אחרֹונֹות לּוחֹות ׁשל ּבארּבעים י)ׁשּנאמר :(דברים ְְֱֲִֶֶֶַַַָ

מה  הראׁשֹונים", ּכּימים ּבהר עמדּתי ְְִִִִִַַָָָָָָָֹ"ואנכי
ּברצֹון  האחרֹונים אף ּברצֹון, אמר àהראׁשֹונים ; ְְֱֲִִִַַָָָָֹ

ּבכעס  היּו אמצעּיים .מעּתה, ְְִִֵֶַַַָָָ

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

minkg izty
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Eqpkpe zFvOde dxFY lFr mdilr£¥¤¨§©¦§§¦§§
dxFY `lA mdl xWt` i`e zixaA¦§¦§¦¤§¨¨¤§Ÿ¨
ipEwfgd lraE .m"`xd .'eke zFvnE¦§¨§¥©©©¦§¦
Fl xn`W i"Wx WxiRX dOW WxiR¥¥¤©¤¥¥©¦¤¨©
aEzMd Fpi` 'LxacM iYglq' dWnl§¤¨©§¦¦§¨¤¥©¨
lr Ll glW zWxtA aEzMW¤¨§¨¨©§©§©
.i"Wx lW FpFWl `Ed `N` ,milBxnd©§©§¦¤¨§¤©¦
draWA mixvn z`ivil skiY `dC§¨¥¤¦¦©¦§©¦§¦§¨
gENWe ,lbrd dUrp fEOzA xUr̈¨§©©£¨¨¥¤§¦©
mixUr cr `N` did `l milBxnd©§©§¦Ÿ¨¨¤¨©¤§¦
o`M cr .dIpW dpW lW oeiqA drWze§¦§¨§¦¨¤¨¨§¦¨©¨
,i"Wx ixaCn `EdW d`xp oke .FpFWl§§¥¦§¤¤¦¦§¥©¦
i"Wx hwp `l `Vz iM zWxtA `dC§¨§¨¨©¦¦¨Ÿ¨©©¦

mW azkC ,'LxacM iYglq'C `xTd©§¨§¨©§¦¦§¨¤§¨©¨
l`xUil `Ed KExA WFcTd dSxzp'¦§©¨©¨¨§¦§¨¥
'iYglq Fl xn`e mlW alaE dgnUA§¦§¨§¥¨¥§¨©¨©§¦

:'eke Fl xqnEài"Wx zpEM KgxM lr ¨©©¨§¨©¨©©¦
`hgd iESix EN`C ,zFgENd zpizp lr©§¦©©§¦¦©¥§
zpizpE ,mixERMd mFi cr did `lŸ¨¨©©¦¦§¦©
,'ebe 'Ll lqR' `xwA WxFtn zFgENd©§¨¦§¨§¨§
lkEPW ipRn deW dxifbl KxvEde§§©¦§¥¨¨¨¦§¥¤©
itl gxkdA did 'Ll lqR'W xnFl©¤§¨§¨¨§¤§¥©§¦
dxFY lFr mdilr ElAw xaM l`xUIW¤¦§¨¥§¨¦§£¥¤¨
la` ,mA xFfgl xWt` i`e ExiIBzpe§¦§©§§¦¤§¨©£¨£¨
,xEnB oFvxA dSxzp mixERMd mFiA§©¦¦¦§©¨§¨¨
'miIrvn` dYrn xFn`' azMX dnE©¤¨©¡¥©¨¤§¨¦¦

:oM xn` `xxB aB` ,'ekehi dxez ©©§¨¨¨©¥



awrמו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iyily meil inei xeriy

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta©©¬©©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע .לכם áלפי ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ
B„ÈÓL‰Ï∑ ּבנים ּכּלּוי אֹומר,âזה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ

מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…

ּתפּלתי  מחצה והֹועילה ׁשנים ãלכּפר ּומתּו ,ä ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָ
הּׁשנים  .ונׁשארּו ְְְֲִִַַ

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  .(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
:Bì÷a ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

minkg izty

(k)á:`hgW itl `l la` ,WExiR¥£¨Ÿ§¦¤¨¨
âaizM `le 'FcinWdl' aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦§©§¦§Ÿ§¦

cinWdl' aizkC FnM 'FzF` cinWdl'§©§¦§¦§¦§©§¦

,`tEB oxd` lr i`w `l `nl` ,'mkz ¤̀§¤©§¨Ÿ¨¥©©£Ÿ¨
:mipA` i`wC i`Ce `N`ä,mxB Edfe ¤¨©©§¨¥©¨¦§¤¨©

Evivde ElMYqPW mdl dnxB mbe§©¨§¨¨¤¤¦§©§§¥¦

rnWncM 'EYWIe Elk`Ie' dxFY oYnA§©©¨©Ÿ§©¦§¦§©§©
oiIr ,ipinW zWxtaE mihRWn zWxtA§¨¨©¦§¨¦§¨¨©§¦¦©¥

:mW`k dxez ¨



מז awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iriax meil inei xeriy

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåé éðãà øîàåýåýúçLz-ìà ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn e"h iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑לי ארּבעים לסֹוף נתרּצה יֹום »≈«ƒְְְִִִַַָָ

ארֹון", ל "ועׂשית :ואחרּֿכ ,"ּפסלֿל" לי: ְְְְְְֲִִַַַָָָָָואמר
ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ארֹון עׂשיתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיכן
הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו נתעּסקּו לא מׁשּכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹׁשהרי

הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּכי
וכלים  ארֹון ואחרּֿכ ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה .åּובצלאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

עּמהם  יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנמצא
למלחמה  יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹלמלחמה.

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי .אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץ ארֹון ל א)ועׂשית עּמהם (י, יֹוצא ׁשהיה זהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ
'רּוח (רש"י)לּמלחמה נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

וקׁשה  יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּטמאה'
ועל  לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָיֹותר
ּׁשּנמצא  מי זֹו. ּבאוירה להּלחם צריכים וׁשעל צעד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
עליו  ועקרּבים'. נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו ע ּמֹו יֹוצא זה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוארֹון
ּבּמלחמה  לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהאחז

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ְְְְֵֵֵֶַָָּבהצלחה

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

minkg izty

é(`)å`l i`Ce xn`Y l` ,xnFlM§©©Ÿ©©©Ÿ
`N` oMWOd zk`ln lr deEhvp¦§©¨©§¤¤©¦§¨¤¨
dUr l`lvA la` mixERMd mFi xg`l§©©©¦¦£¨§©§¥¨¨

oM m`e ,oMWn KM xg`e dNgYA oFx`̈©§¦¨§©©¨¦§¨§¦¥
dUrW oFx`d EdfC xninl `Mi ¦̀¨§¥©§¤¨¨¤¨¨

dUr l`lvaE WxiR okl ,l`lvA§©§¥¨¥¥¥§©§¥¨¨
:'ek dNgY oMWOda dxez ©¦§¨§¦¨



awrמח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iriax meil inei xeriy

(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeíL äøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
:åézçz Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

i"yx£Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»
‰¯ÒBÓ∑ מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ≈»ְְְְְִִִֵֶָָָ

ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, נסעּו ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹּבניֿיעקן
ׁשּנאמר לג)לבניֿיעקן, מּמסרֹות (במדבר "וּיסעּו : ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מת? ההר ּבהר והלא אהרן, מת ׁשם ועֹוד, ְְְֲֲֵֵַַָָָֹֹֹוגֹו'"?
מּסעֹות  ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, להר æצא מּמֹוסרֹות ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹ

עׂשיתם, זאת ועֹוד הּתֹוכחה: מן זֹו אף אּלא ְֲִִֶֶַַָָָָָֹההר.

ׁשנה  ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשּמת
מל מּמלחמת לכם יראתם ּכבֹוד, ענני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָונסּתּלקּו
וחזרּתם  למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹערד
ּומּׁשם  ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחֹוריכם
מּכם  והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָלמֹוסרה.
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָואּתם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)

miwiCv lW ozzinA 'iWw'd©Ÿ¦§¦¨¨¤©¦¦

אהרן  מת ׁשם . . נסעּו יׂשראל ְְְֲִֵֵֵַָָָֹּֽובני
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָקׁשה

ז)הּלּוחֹות י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ַ
צּדיקים  ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָצרי
מאה  ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלפני
וׁשלׁש ועׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ׁשנה", ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹועׂשרים

ְִִָּבפטירתֹו?
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּגם
רׁש"י  ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹהּלּוחֹות

ועוד) א. הלכה א, פרק יומא ּכׁשבירת (ירושלמי הּוא ְִִַַָהּלׁשֹון
ַהּלּוחֹות?

מּתרץ  הּלּוחֹות", ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו "יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָויׁש

הּוא  צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻרׁש"י
ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה מיתתן, לפי ּביֹום הּוא א, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹום
הּלּוחֹות. ַּבֹו

הּקׁשי  מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻֻוימּתק
לׁשבירת  ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"יֹום
ׁשּלמרֹות  ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות
מּמעׂשה  ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשבירת
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש אף־על־ּפי־כן ׁשּלפני־זה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהעגל

ַהּלּוחֹות.

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

minkg izty
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מט awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְֲִֵֵֶֶָ

ונדמה  זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכבד
מ  ּכאּלּו לׁשבירת לכם זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

לפני  צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר ְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות,

הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְִֶַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֻּולהֹודיע

העגל  את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום מּמּנּו, .לפרׁש ְְִִֵֶֶֶֶָָֹ

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ לענין מּוסב »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִָָָ

‰‰Â‡.הראׁשֹון  ˙Úa∑ לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה ִָ»≈«ƒְְִֵֶַָָָָ
הבּדילם  טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ּוטעיתם çמּמצרים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמקֹום

עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו לא ּבזה ׁשאף ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹומר
‡˙ÔB¯‡Œ.ּבאמּונתם  ˙‡NÏè∑ הּלוּיים.„ÓÚÏ ֱֶָָ»≈∆¬ְִִַ«¬…

BÓLa C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ∑ והּוא הּכהנים, ƒ¿≈¿»¿¿»≈ƒ¿ְֲִַֹ
ּכּפים  .נׂשיאת ְִִַַַ

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑,מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰é.‡eואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלëנֹוטל מּבית .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑ הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְֵַַ

ּבהר  עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹהאחרֹונֹות,
ּבּה והתחיל חזר זֹו, אחרֹונה ÌÈÓik.ּבעלּיה ְְֲֲִִִַַַָָָָ«»ƒ

ÌÈL‡¯‰∑ הראׁשֹונֹות לּוחֹות ּברצֹון,ìׁשל הם מה : »ƒ…ƒְִֵֶַָָ
ׁשם  ׁשעמדּתי האמצעּיים אבל ּברצֹון, אּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאף

ּבכעס  היּו עליכם .להתּפּלל ְְְֲִֵֵֶַַַָ

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

minkg izty

(g)ç`de ,'ebe 'liCad' aizkC `de§¨¦§¦¦§¦§¨
dIpW dpW cr liCad `l oicr£©¦Ÿ¦§¦©¨¨§¦¨
liCad xnFl Kixv ,oMWOd mTEdXn¦¤©©¦§¨¨¦©¦§¦
lre .daWgnA `Ed KExA WFcTd©¨¨§©£¨¨§©
aizkCn ,oM Wxtl Kixv dY` KgxM̈§¨©¨¨¦§¨¥¥¦¦§¦
iOp i`wC 'xda iYcnr ikp`e' ok ixg ©̀£¥¥§¨Ÿ¦¨©§¦¨¨§¨¥©¦
dpFW`x dpW `idW '`idd zrA' ©̀¨¥©¦¤¦¨¨¦¨
`NX dn `gip dfaE .lbrd xg` `Ede§©©¨¥¤¨¤¦¨©¤Ÿ
aEzMd xcQM `xTd i"Wx WxiR¥¥©¦©§¨©¥¤©¨

:dxFYAèwEqRaC ,uxzl FpFvx ©¨§§¨¥§©¨
oM mB mIelC rnWn 'eke 'liCad'¦§¦©§©¦§¦¦©¥
z`Ul' WxiR okl ,Fpi` dfe ,oikxan§¨§¦§¤¥¨¥¥¥¨¥
'd iptl cFnrl' ,mIeld Epiid 'oFx` z ¤̀£©§©§¦¦©£¦§¥
Epiid 'FnWA KxalE FzxWlE§¨§§¨¥¦§©§

:mipdMh dxez Ÿ£¦
(h)éEWCwzPW cSn `l ,xnFlM§©Ÿ¦©¤¦§©§

,`xTd on oaEOM oFilr izxWn zFidl¦§§¨§¥¤§©¨¦©§¨
`le mxkU zFAxdl iE`x dAxc`C§©§©¨¨§©§§¨¨§Ÿ

:mhrnlë,zFxUrnE zFnExYd mde §©£¨§¥©§©©§
`Ed 'Fzlgp `Ed 'd' xn`n didie§¦§¤©£©©£¨
wlg iell did `l' xn`n lr daEWY§¨©©£©Ÿ¨¨§¥¦¥¤
mdl oYil dGn aiIEgi ,'eig` mr dlgpe§©£¨¦¤¨§©¦¤¦¥¨¤
.dlgPde wlgd zxEnY zxg` dqpxR©§¨¨©¤¤§©©¥¤§©©£¨
gxkdA aIEgi 'Fzlgp `Ed 'd' xn`WkE§¤¨©©£¨§©§¤§¥©
zFnExYd mdW qxRd lr WxFtIW¤§¨©©§¨¤¥©§
dGW ricFdl ,'oOEfn' xn`e .zFxUrnE©©§§¨©§¨§¦©¤¤
ozPW wlgd mFwnA mdl ozPW¤¨©¨¤¦§©¥¤¤¨©
ilA oOEfn dGW ipRn `Ed ,l`xUil§¦§¨¥¦§¥¤¤§¨§¦
ErpOIW cr lnrl oikixv oi`e ,lnr̈¨§¥§¦¦§¨¨©¤¦¨§

:gAfOd zcFarni dxez ¥£©©¦§¥©
(i)ì,fEOzA xUr draWA milM mdW¤¥¨¦§¦§¨¨¨§©

.a`A dpFnWE mixUrA milMd `le§Ÿ©¨¦§¤§¦§¤§¨

mipFxg`d mini mirAx` EWTEdC `dC§¨§§©§¨¦¨¦¨©£¦
EidW EprinWdl `A `l ,mipFW`xl̈¦¦Ÿ¨§©§¦¥¤¨
,Fpi` dfC ,mipFW`xd FnM mlW oFvxA§¨¨¥§¨¦¦§¤¥
xEnB oFvxA Eid mipFW`xd ixdW¤£¥¨¦¦¨§¨¨
la` ,lbrA E`hg `l oiicr ixdW¤£¥£©¦Ÿ¨§¨¥¤£¨
oiprl `N` oFvxA Eid `l mipFxg`d̈©£¦Ÿ¨§¨¤¨§¦§©
zxRM oiprl la` ,zFgENd zpizp§¦©©£¨§¦§©©¨©
mFi mirAx` sFq cr did `l lbrd̈¥¤Ÿ¨¨©©§¨¦
iYglq' xn` f`W xERM mFi `EdW¤¦¤¨¨©¨©§¦
dxRkl mFId rAwEd oM lre ,'LxacM¦§¨¤§©¥§©©§©¨¨
EpricFdl `A WTidd wx .dgilqle§¦§¦¨©©¤¥¨§¦¥
wEqRA mixMfPd mFi mirAx` EN`W¤¥©§¨¦©¦§¨¦©¨
mirAx` mpi` 'xdA iYcnr ikp`e'§¨Ÿ¦¨©§¦¨¨¥¨©§¨¦
EidW mixg` mirAx` `N` mirvn`d̈¤§¨¦¤¨©§¨¦£¥¦¤¨
dWOW cFnlp dGn ,qrkA `le oFvxA§¨§Ÿ§©©¦¤¦§¤¤

:mFi mixUre d`n xdA cnr`i dxez ¨©¨¨¥¨§¤§¦



awrנ zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iying meil inei xeriy

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ מאחריו ׁשּסרּתם ליîאףֿעלּֿפי אמר ּבעגל, לב)ּוטעיתם העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וגֹו'" ְ

ß a`Îmgpn f"h iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,זאת ּכל ׁשעׂשיתם אףֿעלּֿפי ¿«»ƒ¿»≈ֲִִֶֶַַָֹ
ּׁשחטאתם  מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹודּנּו

מּכם  ׁשֹואל אינֹו B‚Â'.לפניו, ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑ ברכות) ְִֵֵֶָָƒƒ¿ƒ¿»¿

מּכאן לג) ּדרׁשּו ׁשמים,ðרּבֹותינּו ּבידי 'הּכל חּוץ : ְִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמים' .מּיראת ְִִִַַָ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
Cì áBèì íBiä Eeöî: §©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ לחּנם לא היא ׂשכר ñואף ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: ,. ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑ הּכלò, הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eøçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .ôמּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

minkg izty

(`i)îKFzA df oiprN dn ok `l m`C§¦Ÿ¥©§¦§¨¤§
:zFgkFYdai dxez ©¥

(ai)ð`xwOdW Edl `xiaqC ,WExiR¥¦§¦¨§¤©¦§¨
wx Fl mincFTd mr wEaC Fpi` dGd©¤¥¨¦©§¦©
lMdW LricFdlE ,`Ed xEAC zlgzd©§¨©¦§¦£¤©Ÿ
l`FW oi` okle ,'ek uEg minW iciA¦¥¨©¦§¨¥¥¥
FA `vFIke FzF` d`xil m` iM LOn¦§¦¦§¦§¨§©¥
m`W ,miIxigAd mc`d zFNErRn¦§¨¨¨©§¦¦¦¤¦
,lFrti `l dvxi `l m`e lFrti dvxi¦§¤¦§§¦Ÿ¦§¤Ÿ¦§

:m"`xd .mXd z`xi mllkaEbi dxez ¦§¨¨¦§©©¥¨§¥
(bi)ñ`xwC `WixaC ,uxzl FpFvx§§¨¥¦§¥¨¦§¨

Fz`pdl ''d zFvn z` xFnWl' xn`̈©¦§¤¦§©£¨¨
`xwC `tiqaE ,`Ed KExA WFcTd lW¤©¨¨§¥¨¦§¨
lW oz`pdl rnWn ,'Kl aFhl' aizM§¦§¨©§©©£¨¨¨¤
FpFvx ,'ek `id s`e WxiR okl .l`xUi¦§¨¥¨¥¥¥§©¦§
lMn la` ,EUrY FliaWA i`Ce xnFl©©©¦§¦©££¨¦¨
aFhl `N` mPgl `l mkl s` mFwn̈©¨¤Ÿ§¦¨¤¨§

:mklci dxez ¨¤

(ci)òaizMW dn lM ,xnFl FpFvx§©¨©¤§¦
,minW inWE ,minW :`xTA©§¨¨©¦§¥¨©¦

:ux`deeh dxez §¨¨¤
(eh)ô`l ,'mkA' il dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¦¨¤Ÿ

mrxfA xgaIe' wx xninl Dil ded£¨¥§¥©©©¦§©§©§¨
FnM WxiR okl ,'ebe 'lMn mdixg ©̀£¥¤¦¨¨¥¥¥§
mY` mkA xnFlM ,'ek miwEWg mY`W¤©¤£¦§©¨¤©¤
mkA xgA `Ed KExA WFcTdW mi`Fx¦¤©¨¨¨©¨¤
mkz` mi`Fx mY` ixdW ,mkrxfaE§©§£¤¤£¥©¤¦¤§¤



ני awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iying meil inei xeriy

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם .וכּסּויֹוöאטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.÷לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÏÂ‡.עּלֹוøאם «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…

„ÁL ÁwÈ∑ ּבממֹון .לפּיסֹו ƒ«…«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑ ּגבּורה ,ùהרי …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְֲֵָ
ענותנּותֹו מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Â‡‰·.(מגילה ְְְְֵֵֶַַָָָ¿…≈

‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ ˙˙Ï ¯b∑ זה הּוא חׁשּוב ,úודבר ≈»∆∆∆¿ƒ¿»ְֶָָָ

לי  "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל
ללּבׁש ּובגד לאכל ."לחם ְֱִֶֶֶֶֶֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

וׂשמלה לחם לֹו לתת ּגר יח)ואֹוהב .(י, ּתֹורה זֹו לחם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טּלית זֹו ׂשמלה קכג). רמז שמעוני הּנפׁשּגר(ילקוט היינּו – ְְִִֵֶֶַַַָ

וכּמבאר  לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹהאלקית,
הּפסּוק על א)ּבחסידּות מט, ּבקרּב,(ּבחּקֹותי אׁשר הּגר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֻ

הּגּוף. את הּמחּיה האלקי לּנּצֹוץ היינּולחםׁשהּכּונה – ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפנימי. אֹור ׁשהיא הּתֹורה, קּיּום ׂשמלהלּמּוד היינּו – ְְְִִִִִִֶַַָָ
ּבתניא וכּמבאר מּקיף. אֹור פ"ה)הּמצוֹות, היא (סֹוף ׁשּתֹורה , ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

מעי ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ט)ּבחינת מ, אֹור (תהילים , ְְְְְִֵַַָָָָָ
מּקיף. אֹור לּנׁשמה, לבּוׁש ּבחינת היא ּומצוה ְְְְְִִִִִִַַַָָָּפנימי;

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .àמּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

mFId' xn`e .miOrd lMn miwEWg£¦¦¨¨©¦§¨©©
,WOn 'mkA' zNn WExiRW ipRn ,'dGd©¤¦§¥¤¥¦©¨¤©¨
`le ,dGd mFIM lrtA mi`vnp Eid mde§¥¨¦§¨¦§Ÿ©©©¤§Ÿ
mr `Ed wEaC iM oFinCd s"M FA lFRi¦©©¦§¦¨¦
xn` EN`M ,'mdixg` mrxfA xgaIe'©¦§©§©§¨©£¥¤§¦¨©
lMn dGd mFIM mdixg` mrxfA xgaE'¨©§©§¨©£¥¤©©¤¦¨

:'miOrdfh dxez ¨©¦
(fh)öazM oke ,FnEH` `EdW FiEQke§¦¤¦§¥¨©

:mW oiIr ,`x`e zWxtAfi dxez §¨¨©¨¥¤©¥¨
(fi)÷midl`d `Ed 'd iM' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¦¨¡Ÿ¦

`EdW oeiM cFre ,Dil irAin 'oFc`de§¨¨¦¨¥¥§¥¨¤
`EdW oMW lMn midl`d lM lr l`d̈¥©¨¨¡Ÿ¦¦¨¤¥¤
:'eke `N` ,mipFc`d lM lr oFc`d̈¨©¨¨£¦¤¨

ø`Ed mFwn lkA mipt `FVOW ipRn¦§¥¤©¨¦§¨¨

,FWpr Fl xYeel F` aiIgd z` zFMfl§©¤©©¨§©¥¨§
lFRi `l KxAzi mXde ,cgW gTOd oke§¥©¦©Ÿ©§©¥¦§¨¥Ÿ¦
,FWpr xYeel wx aiIgd z` zFMfl FA§©¤©©¨©§©¥¨§
m`W xn`e .xYeel Wxtl gxkEd§©§¨¥§©¥§¨©¤¦
xnFlM ,'eke `Vi `l FNr EwxtY¦§§ªŸ¦¨§©
,'eke 'cgW gTi `l' mB ,mkiWpr xYeel§©¥¨§¥¤©Ÿ¦©Ÿ©
igwFl bdpnM mkiWpr xYeel FWExiRW¤¥§©¥¨§¥¤§¦§©§¥
ipRn ,mdipW xiMfd aEzMde .cgWŸ©§©¨¦§¦§¥¤¦§¥
mipt `FVn mEXn mrR didi xEYiEdW¤©¦¦§¤©©¦©¨¦
`l ,m"`xd azM .cgW ipRn mrR©©¦§¥Ÿ©¨©¨§¥Ÿ
WFcTd lv` ltFp oFnO dn iYrcï©§¦©¨¥¥¤©¨
gTi `le' WxiR `l dOle ,`Ed KExÄ§¨¨Ÿ¥¥§Ÿ¦©
Fl xYeIW ,dxiar mFwnA devOd 'cgWŸ©©¦§¨¦§£¥¨¤§©¥
devOd xEarA xarW dxiard WpFr¤¨£¥¨¤¨©©£©¦§¨

xEarA FxkU Fl oYi `N` ,dUrW¤¨¨¤¨¦¥§¨©£
,xarW dxiard xEarA WFprie devOd©¦§¨§©£©£¨£¥¨¤¨©

:FpFWl o`M cr .oEIr Kixvegi dxez §¨¦¦©¨§
(gi)ùdNgYA aEzMX dOn ,xnFlM§©¦©¤¨©§¦¨

mkidl` 'd iM''midl`d idl` `Ed ¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦
dUFr' Fl Knq Kkl ,dxEaB ixd 'ebe£¥§¨§¨¨©¤
ricFdl ,'ebe 'dpnl`e mFzi hRWn¦§©¨§©§¨¨§¦©

:FzEpzeprúaFWgY `le ,WExiR ©§§¨¥§Ÿ©§
mgl xBl zzl `Ed oFhw xaCW¤¨¨¨¨¥©¥¤¤
dxEaB Fl oi`W dGn d`xPW ,dlnUe§¦§¨¤¦§¤¦¤¤¥§¨
DiPin lirl ixdW ,dGn xzFi zlFkie¦¤¥¦¤¤£¥§¥¦¥
ixd ,'mFzi hRWn dUFr' aizM§¦¤¦§©¨£¥

:dxEaBhi dxez §¨
(hi)àmYad`e' xn` EN`M ,WExiR¥§¦¨©©£©§¤



awrנב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iying meil inei xeriy

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבע ותעבד ּבׁשמֹו .áאז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà:E ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ּתנּוâ ּתֹוכחּתי לב ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ עכׁשו מדּבר ׁשּיּוכלּוãאני , ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו .לֹומר: ְְְִֶַַָָָָֹֹ

(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

minkg izty

okle .mixacA EdpFY `le 'xBd z ¤̀©¥§Ÿ¥¦§¨¦§¨¥
mEn 'mziid mixB' iAB eixg` xn`p¤¡©©£¨©¥¥¦¡¦¤
,mzq dad`d la` .'eke LAW¤§£¨¨©£¨§¨
iM' eilr lFRi `l ,Fl aihidl FWExiRW¤¥§¥¦Ÿ¦¨¨¦
mixB EidW liaWAW ,'mziid mixb¥¦¡¦¤¤¦§¦¤¨¥¦
WxitcM xBl aihidl miaIEgn mpi ¥̀¨§¨¦§¥¦©¥¦§¥¥
`aaA oiIre .mihRWn zWxtA i"Wx©¦§¨¨©¦§¨¦§©¥§¨¨

:h"p sC `rivnk dxez §¦¨©
(k)áazM .mipipr dOM dfA oTY¦¥¨¤©¨¦§¨¦¨©

oi`W ,'carz FzF`' mFwnA 'carze'§©£Ÿ¦§©£Ÿ¤¥
`xiY' `N` ,'FzF`' zNnl Kixv̈¦§¦©¤¨¦¨

FaE' mFwnA 'FA wAcze' azke .'cFarze§©£§¨©§¦§©¦§
zFNErRd lM EidIW icM ,'wAcz¦§¨§¥¤¦§¨©§
carze `xiY .Ff xg` Ff zFkWnp¦§¨©©¦¨§©£Ÿ
didi `l 'f`' zNn ztqFzaE .wAcze§¦§¨§¤¤¦©¨Ÿ¦§¤
on oaEOM dUr zevn 'raXY FnWaE'¦§¦¨¥©¦§©£¥©¨¦
,xYEin 'FnWaE' e"ie didie ,`xTd©§¨§¦§¤¨¦§§¨
aEzMd xEriW didie .'m`' zNn sqFYie§¦¥¦©¦§¦§¤¦©¨
wAcze carze `xiY m` ,xn` EN`M§¦¨©¦¦¨§©£Ÿ§¦§¨
,raXil Ll xYEn f` xnFlM ,raXY f`̈¦¨¥©§©¨¨§¦¨©
oaEOM raXYW devn `le§Ÿ¦§¨¤¦¨©©¨

:`xTn`k dxez ¦§¨

àé(a)â,xaC mEW mFId mricFdW `lŸ¤¦¨©¨¨
:dWcg drici dR mricFd `l ixdW¤£¥Ÿ¦¨Ÿ§¦¨£¨¨

ãsiqFde .'mr' FnM `Ed 'z`' WExiR¥¤§¦§¦
ip`' ztqFY `lEl iM ,'xAcn ip`'£¦§©¥¦¥¤¤£¦
KxvEd KklE ,llM oaEn oi` 'xAcn§©¥¥¨§¨§¨§©
lr iM ,'mr' FWExiR 'z`' zNn Wxtl§¨¥¦©¤¥¦¦©
zNn `N` ltFp Fpi` xEACd lAwnd©§©¥©¦¥¥¤¨¦©
`lA iM ,'eiWkr' zNn siqFde .'mr'¦§¦¦©©§¨¦§Ÿ
mr xAci `NW oaEOd did ztqFY¤¤¨¨©¨¤Ÿ§©¥¦
dN` mr wx mlFrl mdipA§¥¤§¨©¦¥¤

:mCalb dxez §©¨



נג awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iyiy meil inei xeriy

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä©¤«

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ֶֶָָָָָ

אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהם
ּכבר  'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר יהּודה. רּבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדברי

טז)נאמר ולא (במדבר ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּכלֿ "ּבקרב מקּים אני 'ּומה לֹו: אמר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּפּיֹותיה'?

מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר äיׂשראל"'? ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
מתּגלּגל  היה מהם, אחד ׁשהיה מקֹום וכל ,ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכמׁשּפ

הּבקיעה  מקֹום עד ‡L¯.ּובא Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â ְְִַַָָ¿≈»«¿¬∆
Ì‰ÈÏ‚¯a∑ על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממֹונֹו זה ¿«¿≈∆ֲִֶֶֶַַָָָ

.רגליו  ְַָ

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ ּכיֿאם וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אׁשר  וגֹו'åעּמכם הראת .""עיניכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn f"i iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

minkg izty

(e)ä`NW `xTd i"Wx WxtnC `de§¨¦§¨¥©¦©§¨¤Ÿ
lr oM mB i`wC xnFl Wi ,xcQd lr©©¥¤¥©§¨¥©¥©
lAwl iE`xW ,'mYrcie' `xTd©§¨¦©§¤¤¨§©¥
lM mzi`x xW` xg`n ,FYgkFY©§¥©©£¤§¦¤¨

xW`e ,mixvnA dUr xW` zFzF`d̈£¤¨¨§¦§©¦©£¤
mkl dUr xW`e ,xAcOA mkl dUr̈¨¨¤©¦§¨©£¤¨¨¨¤
mxia`e ozC lW ozrilA zrWA¦§©§¦¨¨¤¨¨©£¦¨
dUrpe l`xUi lM axwA ErlaPW¤¦§§§¤¤¨¦§¨¥§©£¨

cg` ltp `le KRWnM oFxcn ux`d̈¨¤¦§§©§¥§Ÿ¨©¤¨
didW s` `Edd oFxcOA l`xUIn¦¦§¨¥©¦§©©¤¨¨

:lFcB qp Edfe ,Flv` cnFrf dxez ¥¤§§¤¥¨
(f)åWExiR oFW`xd ,'iM' zNn WExiR¥¦©¦¨¦¥



awrנד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑,הימּנה טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֵֶֶָָָ

ליׂשראל  זֹו הבטחה מּמצרים,æונאמרה ּביציאתם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ויפה  טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא אֹומרים: ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהיּו

מדּבר (ספרי)ּכזֹו'. הּכתּוב - ּבגנּותּה אמר çיכל וכ , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
הימּנה'? רעה אּלא היא, מצרים כארץ 'לא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהם:

יג)ּתלמּודֿלֹומר: נבנתה (במדבר ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְִִֶֶַַַָָ
ּבנֹו,èוגֹו'" למצרים  צען ּבנה וחם ּבנאן, אחד אדם , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

הּנאה  את ּבֹונה אדם ּדרֿארץ לכנען, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוחברֹון
הּכעּור את ּבֹונה הּגרּוע)ואחרּֿכ אחרים: ׁשּפ(ספרים סלּתֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

החביב  מקֹום ּובכל ּבּׁשני, נֹותן הּוא ראׁשֹון, ְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל
ּומצרים  מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקֹודם.

ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל יג)מׁשּבחת ה'(בראשית "ּכגן : ְְֱֲִֶֶַַַַָָָֻ
וצע  מצרים", ׁשהיתה ּכארץ היא, מצרים ׁשבח ן ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

אֹומר הּוא ׁשּכן מלכּות, ל)מקֹום ּבצען (ישעיה היּו "ּכי : ְְְִֵֵֶַַָֹ
לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָׂשריו",

יפה  היא ואףֿעלּֿפיֿכן מתים, לקבּורת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָהקצּוה
ּוב'כתּוּבֹות' קיב)מּצען. אחר (דף ּבענין אפׁשר éּדרׁשּו : ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

הּגדֹול? לבנֹו ואחרּֿכ הּקטן, לבנֹו ּבית ּבֹונה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָאדם
ׁשּמבּנה  ּבצען ëאּלא מּׁשבעה אחד ‡L¯.על ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻ¬∆
ÌMÓ Ì˙‡ˆÈ∑ רעמסס ארץ יׁשבּתם ìאפּלּו אׁשר ¿»∆ƒ»ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַ

ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּבמיטב והיא מז)ּבּה, :(בראשית ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָ
יׂשראל  ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", הארץ ."ּבמיטב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

EÏ‚¯· ˙È˜L‰Â∑ להביא צריכה היתה מצרים ארץ ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְְְִִִִֶֶַָָָָ
אּתה  וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" מּנילּוס: ְְְְְְִִִִַַַַָָָמים
הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,מּׁשנת ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֹֹלנדד
זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים מעלה ְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָֹואּתה
,מּטת על יׁשן אּתה מים", ּתׁשּתה הּׁשמים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"למטר
וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכאחת  ‰i¯˜.ּגלּוי Ô‚k∑,ּבגׁשמים לֹו ּדי ׁשאין ְַַָ¿««»»ְִִֵֶַָ
ּובכתף  ּברגל אֹותֹו .ּומׁשקין ְְְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e jxk zegiy ihewl)

הּׁשמים  למטר . . היא מצרים ּכארץ לא . . ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהארץ
מים י־יא)ּתׁשּתה והּנילּוס ּב(יא, ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

לא  ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. את ּומׁשקה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹולה
ׁשהקב"ה  לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹמרּגיׁשים
מצרים  מל ּפרעה ואכן, חיל. לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּוא

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני ג אמר כט, (יחזקאל ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

שם) מצרים,וברש"י ׁשל זרה' ה'עבֹודה הּנילּוס היה ולכן .ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רז"ל יג)ּכמאמר ז, וארא טוב לקח מׁשקה (מדרש וזה הֹואיל ְְְֲִֶֶַַָ

לעּמת  יׂשראל, ּבארץ אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻׂשדֹותינּו
לגׁשם  ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים למטר הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזאת,
ּתלּוי  הּוא ׁשהרי רב, ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא

ׁשמים. ְְִֵַַָּבחסדי

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑.הּמיׁשֹור מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְִִַָָָֻ
ההר, אבל ּכֹור. זֹורע אּתה כֹור ּבבית ְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשהּמיׁשֹור,

מארּבע  ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, ּכֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַּבבית
ּבראׁשֹו ואחד מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ׁשּפּועיו, .הן ְְִֶָָֹ¿»…ִֵ

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

minkg izty

EpY :xn` EN`M ,'`N`' oFxg`de '`dC'§¨§¨©£¤¨§¦¨©§
`l `dC ,iYgkFY oiadlE zrcl al¥¨©©§¨¦©§¦§¨Ÿ
i"Wx WxiRW FnM ,'eke ip` mkipA mr¦§¥¤£¦§¤¥¥©¦
.xAcn ip` 'eke mkOr `N` ,lirl§¥¤¨¦¨¤£¦§©¥
mkOr' `N` xnFl okYi `NW ipRnE¦§¥¤Ÿ¦¨¥©¤¨¦¨¤
'xW`' zNn siqFd ,'zF`Fxd mkipir¥¥¤¨¦¦©£¤

:mkipir mcFwg dxez ¤¥¥¤
(i)æ,zFvx` xiMfd dOl uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¦§¦£¨

:'eke dghadC WxtnEçzFWwdl Wi §¨¥§©§¨¨¥§©§
xAcIW dWn lW FzpEM dzid dn¤¨§¨©¨¨¤¤¤§©¥
,mFlWe qg l`xUi ux` lW DzEpbA¦§¨¤¤¤¦§¨¥©§¨
E`ivFdW lr Ewlp milBxnd `lde©£Ÿ©§©§¦¦§©¤¦
Ki`e ,dWw cFre .l`xUi ux` lr dAC¦¨©¤¤¦§¨¥§¨¤§¥
xW` ux`de' eixg` lW `xTd WxRzi¦§¨¥©§¨¤©£¨§¨¨¤£¤
minXd xhnl dOW mixaFr mY ©̀¤§¦¨¨¦§©©¨©¦
d`xpe .`zEilrnl dfe ,'min dYWY¦§¤©¦§¤§©©§¨§¦§¤

lr s` xnFlM ,'eke lFki xn`w ikdC§¨¦¨¨©¨§©©©
lkl iav dzid l`xUi ux`C iR¦§¤¤¦§¨¥¨§¨§¦§¨
ENit` ,mixvn ux`n ENit`e zFvx`d̈£¨©£¦¥¤¤¦§©¦£¦
dn cSn `id daFh mixvn ux` ikd̈¦¤¤¦§©¦¨¦¦©©
zFidA cinY mirxf zlCbn DrahAX¤§¦§¨§©¤¤§¨¦¨¦¦§
xW` ux`de ,cinY DzF` miwWOW¤©§¦¨¨¦§¨¨¤£¤
zFwWdl xWt` i` dOW xaFr dY ©̀¨¥¨¨¦¤§¨§©§
cFre ,mixd ux` `idW oeiM DzF`¨¥¨¤¦¤¤¨¦§
ipRn zFAx minrR zFwWdl KixSW¤¨¦§©§§¨¦©¦§¥
`l ux`de xdd on milfFp miOdW¤©©¦§¦¦¨¨§¨¨¤Ÿ
Dpi` rah KxcA oM m`e ,min rAUY¦§©©¦§¦¥§¤¤¤©¥¨
mXd zgBWdA m` iM mirxf zlCbn§©¤¤§¨¦¦¦§©§¨©©¥
l`xUil gaW Edfe ,raHd Ktide§¥¤©¤©§¤¤©§¦§¨¥
raHaC iR lr s` qp KxcA EpFGIW¤¦§¤¤¥©©¦§©¤©
df lre ,mixvn ux`M `id daFh Dpi ¥̀¨¨¦§¤¤¦§©¦§©¤
KFYn xnFlM DzEpbA `OW xn`̈©¤¨¦§¨§©¦

:DgaWA oM mB xRqi DzEpBèFpFvx §¨§©¥©¥§¦§¨§
mcFw oFxag dzpap mipW raW xnFl©¤©¨¦¦§§¨¤§¤

:orvé'mipW' didi oFW`xd WExitl iM Ÿ©¦§¥¨¦¦§¤¨¦
zNnE ,WOn oipA 'dzpap'e ,FrnWnM§©§¨§¦§§¨¦§¨©¨¦©
dn itl la` .onGA mcFw 'iptl'¦§¥¤©§©£¨§¦©
lW WExiR didi zFAEzkA EWxCX¤¨§¦§¦§¤¥¤
dpA`e' oFWNn 'dzpap'e ,mipFW 'mipW'¨¦¦§¦§§¨¦§§¦¨¤
zIUr oFWl `EdW ,'dPOn ikp` mb©¨Ÿ¦¦¤¨¤§£¦©

:dlrnA mcFw 'iptl'e ,zFxiRëWi ¥§¦§¥¥§©£¨¥
FnM ,ixR dUFr oFWl 'dPEan' miWxtn§¨§¦§¨§¤§¦§
xnFlM ,i"Wx WxitcM 'dPOn dpA`'¦¨¤¦¤¨¦§¥¥©¦§©
dUFr oFxagAW cg` rwxw wlg¥¤©§©¤¨¤§¤§¤
:orvAW miwlg draW cbpM d`EaY§¨§¤¤¦§¨£¨¦¤§Ÿ©

ìdOl 'mz`vi xW`' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥£¤§¨¤¨¨
:il`i dxez ¦
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(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéúéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

ñ :äðL̈¨«
i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ ּכל והלא ¬∆¡…∆…≈…»ֲַָֹ

ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא לח)הארצֹות "להמטיר (איוב : ְְֱֲִֵֶֶַַָָ
אּלא  ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא לאֿאיׁש"? ְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעלֿארץ

א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל ת אֹותּה, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
עּמּה הארצֹות da.ּכל EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ ֲִָָָָ»ƒ≈≈¡…∆»

ּבה  ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתים îלראֹות ּגזרֹות: ְְְְִִִִִֵֵַַָָ
וכּו' לרעה ועּתים הּׁשנה"ðלטֹובה ּב"ראׁש ּכדאיתא , ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

‰M‰.(יז) ˙ÈL¯Ó∑(ח מה (שם נּדֹון מראׁשֿהּׁשנה ≈≈ƒ«»»ִֵַַָָֹ
ּבסֹופּה .יהא ְְֵָ

(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑" האמּור על מּוסב והיה" ¿»»ƒ»…«ְַָָָָָ

"למטר  מים"ñלמעלה: ּתׁשּתה ‡Ì.הּׁשמים ‰È‰Â ְְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»»ƒ
eÚÓLz ÚÓL∑(מו ּבּיׁשן (סוכה ּתׁשמע ּתׁשמע ,òאם »…«ƒ¿¿ְְְִִִַַָָ

וכן ח)ּבחדׁש, אם (דברים ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ּכתיב  ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהתחלּת

אעזבּךôּבמגּלה  יֹומים יֹום, ּתעזבני אם :.‰eˆÓ ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ¿«∆
ÌBi‰ ÌÎ˙‡∑ּכאּלּו חדׁשים, עליכם ׁשּיהיּו ∆¿∆«ְְֲֲִִִֵֶֶָ

ּבֹו ‡˙Œ‰'.(ספרי)öּבּיֹום ׁשמעּתם ‰·‰‡Ï∑ ׁשּלא ְְֶַַ¿«¬»∆ֶֹ
עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, אני 'הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹּתאמר:
אּלא  ׂשכר', ׁשאקּבל ּבׁשביל רב, ׁשאּקרא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבׁשביל

מאהבה  עׂשּו - ּׁשּתעׂשּו מה הּכבֹוד ,÷ּכל וסֹוף ְֲֲֲֵֶַַַַָָָ
ÌÎ··ÏŒÏÎa.לבא  B„·ÚÏe∑,ּבּלב ׁשהיא עבֹודה ָֹ¿»¿¿»¿«¿∆ֲִֵֶַָ

ׁשּנאמר  עבֹודה, קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָוזֹו
ו) יׁש(דניאל וכי ּבתדירא", לּה ּפלח אנּת ּדי אלה" :ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה על אּלא ּבבבל? :(שם)ּפלחן ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
אֹומר הּוא ּבדוד וכן וגֹו'", לּה ּפתיחן (תהלים "וכּוין ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

לפני"קמא) קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון :.ÌÎ··ÏŒÏÎa ְְְִִִֶֶָָֹ¿»¿«¿∆
ÌÎLÙŒÏÎ·e∑הזהיר ּכבר ו)והלא "ּבכל (דברים : ¿»«¿¿∆ְְְֲִִַָָֹ

אזהרה  ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש ּובכל ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָלבב
.øלצּבּור  ְִ

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿

minkg izty

(ai)îzixg` cr' i`n ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©©©£¦
dpXd W`xA wqtPW lM ixd ,'dpXd©¨¨£¥¨¤¦§©§Ÿ©¨¨
'Lidl` 'd ipir'A cFre ,dpXd lM bdFp¥¨©¨¨§§¥¥¡Ÿ¤
zFxEfBd zFxfB zFPWl `N` ,iBq©¦¤¨§©§¥©§
xEB) miWp`l iE`xd itM dpXd W`xA§Ÿ©¨¨§¦¨¨©£¨¦
`w 'cinY' zNOnC d`xp ile .(dix ©̀§¥§¦¦§¤§¦¦©¨¦¨
zr lkA cinYW rnWnC ,Dl wiiC̈¥¨§©§©¤¨¦§¨¥
`id dn Dl WCgl dilr giBWn `Ed©§¦©¨¤¨§©¥¨©¦
W`x zkQnA rnWn oke .dkixv§¦¨§¥©§©§©¤¤Ÿ

:dpXdðW`xA md mirWx l`xUi m` ©¨¨¦¦§¨¥§¨¦¥§Ÿ
minWB E`FaIW xfFB `Ed dpXd©¨¨¥¤¨§¨¦
oixfFgWkE ,dpW DzF`A mihrEn¨¦§¨¨¨§¤§¦
lkEi `l f` dpW DzF` KFzA daEWzA¦§¨§¨¨¨¨Ÿ©
dUFr dn ,xfbp xaM ixdW siqFdl§¦¤£¥§¨¦§©¨¤
minWB ozF` `ian ,`Ed KExA WFcTd©¨¨¥¦¨§¨¦
`le zFrwxwe zFcVd lr mihrEn¨¦©©¨§©§¨§Ÿ
Kixv Fpi`W aEXil F` xAcn mFwnl¦§¦§¨§¦¤¥¨¦
oke .mYrA mzF` `ian mbe ,minWbl¦§¨¦§©¥¦¨§¦¨§¥
dpXd W`xA miaFh md m` ,Ktidl§¥¤¦¥¦§Ÿ©¨¨

:'ekebi dxez

(bi)ñxhn iYzpe' f` ErnWY m`W¤¦¦§§¨§¨©¦§©
:'eke 'xvre' e`l m`e ,'mkvx ©̀§§¤§¦©§¨©

òLcEOl lr xFfgY m` ,WExiR¥¦©£©¦§
mixaC oiaze FA mMgzY ,YrnXW¤¨©§¨¦§©¥§¨¦§¨¦
WxiR oke ,mipWi mixaC KFYn miWcg£¨¦¦§¨¦§¨¦§¥¥¥
aB lr s`C .daxre alEl wxR i"Wx©¦¤¤¨©£¨¨§©©©
dxAC' Exn` 'wiprY wiprd' iAbC§©¥©£¥©£¦¨§¦§¨
`Mi`C `kid ,'mc` ipA oFWlM dxFY¨¦§§¥¨¨¥¨§¦¨
`kd iOp i` .m"`x .opiWxC Wxcnl§¦§©¨§¦©§¥¦©¦¨¨
,i`Ce oFWl `EdW 'dide' aizkC gkEn¨¦§¦§¨¨¤§©©
EWxC okl ,wtq oFWl `Ed 'm`e' zNnE¦©§¦§¨¥¨¥¨§

:EWxCX dn FAôzNbnA xnFl FpFvx ©¤¨§§©¦§¦©
mixUrd lkA wEqR Fpi` la` ,mixzq§¨¦£¨¥¨§¨¨¤§¦
,inlWExiA `zi` ikde ,drAx`e§©§¨¨§¨¦¦¨©§©§¦
mixhtPW mc` ipA ipWl lWn `ianE¥¦¨¨¦§¥§¥¨¨¤¦§¨¦
cvl mFi KxC KlFd df ,deWA dGn df¤¦¤§¨¤¤¥¤¤§©
`vnp ,axrn cvl KlFd dfe gxfn¦§¨§¤¥§©©£¨¦§¨
oM ,mini ipW Kldn dGn df miwFgxW¤§¦¤¦¤©£©§¥¨¦¥

:dxFYA lWOd÷xn` EN`M ,WExiR ©¨¨©¨¥§¦¨©
'FcarlE' oM m` didie ,''d z` dad`l'§©£¨¤§¦§¤¦¥§¨§

l` ErnWY rFnW m`' mr wEaC̈¦¦¨©¦§§¤
,'ipcarlE' zFidl iE`xdnE ,'izFvn¦§©¥¨¨¦§§¨§¥¦
:`nlrA `WxC `N` df oi`W `N ¤̀¨¤¥¤¤¨§¨¨§¨§¨

øded `xw cg aizM i` ,xnFl FpFvx§©¦§¦©§¨£¨
s` ,cigId lr `le xEAiSd lr `pin`̈¦¨©©¦§Ÿ©©¨¦©

' aizkC iR lr'LWtp lkaE Laal lkA ©¦¦§¦§¨§¨§§¨©§§
ded mFwn lMn ,cigi oFWl `EdW¤§¨¦¦¨¨£¨
cigi oFWl aFYkl `xTd KxcC `pin`̈¦¨§¤¤©§¨¦§§¨¦
rnW' ,FnM xEAiv lr i`w m` s ©̀¦¨¥©¦§§©
iAB xidfd dOl ,xn`Y m`e .'l`xUi¦§¨¥§¦Ÿ©¨¨¦§¦©¥
,zFvn x`WAn cigil xzFi Ff devn¦§¨¥§¨¦¦¦§¨¦§
Wie ,miAxl cigi oiA wENig oi` `dC§¨¥¦¥¨¦§©¦§¥
`xTd azM Ff devnaC li`Fd xnFl©¦¦§¦§¨¨©©§¨
WFxize obC ztqFY ,dAxd zFaFh©§¥¤¤¨¨§¦
dvFxe ,'eke dndAl aUre xdvie§¦§¨§¥¤©§¥¨§¤
Kkl ,FGd devOd miIwOW inl zFUrl©£§¦¤§©¥©¦§¨©§¨
`l la` miAxl `weC `pin` ded£¨¨¦¨©§¨§©¦£¨Ÿ
`we .cigil zFAxl Kixv okl ,cigil§¨¦¨¥¨¦§©§¨¦§¨
dad`n zFvOd mzFUrA iM ol rnWn©§©¨¦©£¨©¦§¥©£¨
miQPd lM micigid mr mB dUri©£¤©¦©§¦¦¨©¦¦



awrנו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּבכל־לבבכם  ּולעבדֹו . . ּתׁשמעּו אם־ׁשמע ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹוהיה
ְְְֶַָּֽובכל־נפׁשכם:

ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּולעבדֹו
עבֹודה קרּויה רש"י)ׁשהּתפּלה ובפירוש יג. .(יא, ְְֲִֶַָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק אּלא (ריש להתּפּלל עֹומדין "אין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּמעזריטׁש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד תורה מּתֹו (אור ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

עומדין) אין המתחיל' ּכבד 'דבור מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְִִֵֶֶָֹ
על  ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹראׁש
ּכל  ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכבידּות
ׁשל  ּכבד היינּו ראׁש' 'ּכֹובד . . עּזֹו ּבׁשכינת לה ׁשּפיע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֻּכּונתֹו

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָריׁשא

ׁשהרי  צרי־עּיּון, על־ּפי ולכאֹורה הּתפּלה ּגדר הפ זהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּדוקא האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה תפלה הלכה, הלכות (רמב"ם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה א ?פרק
ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָויׁש
לגמרי  ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאדם
להּׁשם־ ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ועד ,יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקּמיּה

.ְִֵָיתּבר
וכל  לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּובמילא
רצֹון  ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמבּקׁשֹו
ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשכינה,

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָ"ריׁשא

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי) מה עׂשיתם ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֶַ
ּׁשעלי ,ùּׁשעליכם  מה אעׂשה אני ∑BzÚa.אף ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒ

אחר ּדבר אתכם. יטריח ּו ׁשּלא "ּבעּתֹו",(שם)ּבּלילֹות, : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּבתֹות  ּבבּתיהם úּבלילי מצּויין (תענית ∑BÈ¯‰.ׁשהּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ∆

את ו) ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר הּנֹופלת רביעה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהיא
הּזרעים  ואת הּיֹורדת ∑LB˜ÏÓe.הארץ רביעה ְְִֶֶַָָָ«¿ְִֶֶַָ

ּבקּׁשיה, הּתבּואה למּלאֹות לּקציר, ּולׁשֹון (שם)סמּו ְְְְְִֶַַַַָָָָ

ּכדמתר ּגמינן: הּמאחר, ּדבר ל)'מלקֹוׁש', "והיה (בראשית ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֻ
נקראת  לכ אחר: ּדבר 'לּקׁשיא'. ללבן", ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהעטּופים

הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת הּקּׁשין àמלקֹוׁש, zÙÒ‡Â.ועל ְְְִִֶֶֶַַַַַַ¿»«¿»
E‚„∑ ּתאס אֹויביאּתה ולא הּבית אל ּכענין áפּנּו , ¿»∆ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

סב)ׁשּנאמר מאספיו (ישעיה ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר ּכענין ולא ו)יאכלהּו", זרע (שופטים אם "והיה : ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

וגֹו' ."יׂשראל ְְִֵָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי)להֹוליכּה ּתצטר ימֹות âׁשּלא ּכל ּתבּואת ּגֹוזז ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

minkg izty

o`kAW dxdf`W oeike .o"Anx .dN`d̈¥¤©§©§¥¨¤©§¨¨¤§¨
aizM `lC xiRW iz` ,miAx lr i`ẅ¥©©¦¨¥©¦§Ÿ§¦
aizkC lirlcM 'mkc`n lkaE' o`kA§¨§¨§Ÿ§¤§¦§¥¦§¦
ixiin `kdC mEXn ,'Lc`n lkaE'§¨§Ÿ¤¦§¨¨©§¥
aiag mpFnn `dIW iEvn oi`e xEAivA§¦§¥¨¤§¥¨¨¨¦
dn ,xEASd aFxl mtEBn xzFi mdilr£¥¤¥¦¨§©¦©

:i"`xdn .cigi iAB oM oi`Xci dxez ¤¥¥©¥¨¦©£©
(ci)ùiAB azM dOl uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¨©©¥

iYzpe' ,xkU dAxd KM lM Ff devn¦§¨¨¨©§¥¨¨§¨©¦
,'ebe 'WFwlnE dxFi FYrA mkvx` xhn§©©§§¤§¦¤©§
iYzpe' aizM izFTgA zWxtA lirl `d̈§¥§¨¨©§ª©§¦§¨©¦
,uxznE .`l Eze 'mYrA mkinWb¦§¥¤§¦¨§Ÿ§¨¥
xnFlM ,'mkilrX dn mziUr'£¦¤©¤£¥¤§©
,zFUrl mkilrX dn lM mziUrW¤£¦¤¨©¤£¥¤©£
,dGn xzFi zFUrl mkl did `NW¤Ÿ¨¨¨¤©£¥¦¤
dAge dad`n izFvn mYxnW ixdW¤£¥§©§¤¦§©¥©£¨§¦¨
Kkl ,'FcarlE 'ebe dad`l' aizkcM§¦§¦§©£¨§¨§§¨

mkl mNW`e ilrX dn dUr` ip £̀¦¤¡¤©¤¨©©£©¥¨¤
:m"`x .dAxd xkUúi"Wx hwpC `de ¨¨©§¥§¥§¨§¨©©¦

ziprzC `xnBaE ,zFzAW ililA wx©§¥¥©¨©§¨¨§©£¦
ilile zFzAW ilil hwp (a"k sC)©¨©¥¥©¨§¥¥
oihlFXW miwiGOd mEXn zFIriax§¦¦¦©©¦¦¤§¦
i"WxC xnFl Wi ,EN` zFlil ipWA¦§¥¥¥¥©§©¦
miwiGOd oi`W dGd onGd itl WxiR¥¥§¦©§©©¤¤¥©©¦¦
`N` hwp `l Kkl ,EpipiA miiEvn§¦¥¥§¨Ÿ¨©¤¨
xiRW iz` `YWde .zFzAW ililA§¥¥©¨§©§¨¨¥©¦
oiiEvn lMdW mEXn mrHd i"Wx hwpC§¨©©¦©©©¦¤©Ÿ§¦
mEXn mrHd xn`w `le odiYaA§¨¥¤§Ÿ¨¨©©©©¦
,dWw oFW`x mrhlE .miwiGn igikWC¦§¦¦©¦¦§©©¦¨¤
lkC oeiM 'mzFYrA' xninl Dil ded£¨¥§¥©§¦¨¥¨§¨
.xg` xaC xn`w okl ,oieW zFliNd©¥¨¦¨¥¨¨©¨¨©¥
onfA gpiY ,dWw xg` xaC itlE§¦¨¨©¥¨¤¥©¦§©
`lC onfA la` ,miwiGn igikWC¦§¦¦©¦¦£¨¦§©§¨
i`n ,dGd onGA oFbM ,miwiGOd igikW§¦¦©©¦¦§©§©©¤©

mB xn`w okl ,`xwA aizkC 'FYrA'§¦¦§¦¦§¨¨¥¨¨©©
:oFW`x mrhà'WFwln' xnFl FpFvx ©©¦§©©§

i`dlE ,'oiXw zFliln' oFwixhFp`nrh §¦§¦©¦§©©§¨
,'zFlilnE' xninl Dil ded ,dWw cEgl§¨¤£¨¥§¥©§¦
mrhlE .oFW`x mrhl Kixv Kkl§¨¨¦§©©¦§©©
xninl Dil ded ,dWw oFW`x¦¨¤£¨¥§¥©
:ipW mrhl mB Kixv okl ,'`IWTl'©¦©¨¨¥¨¦©§©©¥¦

áz`f `id dkxA dn uxzl FpFvx§§¨¥©§¨¨¦Ÿ
sFq`ie dUrie gixhi Fnvr `EdW¤©§©§¦©§©£¤§¤¡
,zFgtWE micar Fl Eidi `le d`EaYd©§¨§Ÿ¦§£¨¦§¨
`le EPtq`Y dY`' uxznE§¨¥©¨©©§¤§Ÿ

:'LiaiF`eh dxez §¤
(eh)âKilFdl KxhvY `NW ,xnFlM§©¤Ÿ¦§¨¥§¦

aUr mXW zFxAcOA zFrxl zFndAd©§¥¦§©¦§¨¤¨¥¤
LcUA ginvi la` ,zFnda drxnl§¦§¥§¥£¨©§¦©§¨§
iAxC `AiN` Edfe ,dndAd aUr¥¤©§¥¨§¤©¦¨§©¦
,'eke ffFB didYW xg` xaC .dcEdi§¨¨¨©¥¤¦§¤¥
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יד מֹונע ואּתה ,ּבהמּת לפני ּומׁשלי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּגׁשמים
מּדגנּה ּפֹוחתת ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים .מּמּנה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

zÚ·NÂ zÏÎ‡Â∑ אחרת ּברכה זֹו ּברכה ãהרי ׁשּתהא : ¿»«¿»¿»»¿»ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָ
וׂשבעּת "ואכלּת הּמעים. ּבתֹו ּבּפת ."מצּויה ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָ

(æè)øñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMäízãáòå íz ¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑,ּוׂשבעים אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְִִִֵֵֶָ
מֹורד  אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹהּׁשמרּו
ׁשּנאמר  ׂשביעה, מּתֹו אּלא ְְֱִִֶֶֶַַָָָָּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ח) ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן :ְְְְְְְְִֶַָָָָֹֹֻ
וׁשכחּת" לבב "ורם אחריו? אֹומר הּוא .מה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָ

Ìz¯ÒÂ∑ הּתֹורה מן "ועבדּתם ,äלפרׁש :ּכ ּומּתֹו ¿«¿∆ְְֲִִִֶַַַָָֹ
הּתֹורה, מן ּפֹורׁש ׁשאדם ׁשּכיון אחרים", ֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאלהים

אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּומּדּבק שמואלֿא הֹול) ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ
לכו) לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני :ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹ

מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי וגֹו'", ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹעבד
ּכֹוכבים  עבֹודת לעבד קרֹוב הריני ּבּתֹורה, .מּלעסק ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי) לעֹובדיהם אחרים ,åׁשהם ¡…ƒ¬≈ƒְְֲִֵֵֵֶֶ
ּכנכרי  לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו .צֹועק ְְְְִִֵֵֵֵָָָָ

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¸̈©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑לּה מֹוביל ּׁשאּתה מה ּכענין æאף , ∆¿»ְְִִֶַַַָָָ
א)ׁשּנאמר מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.Ìz„·‡Â ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָ«¬«¿∆
‰¯‰Ó∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל מן çעל אתכם אגלה ¿≈»ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

לחטא  לכם ׁשּגרמה ׁשּׁשלח (ספרי).èהאדמה למי מׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּתאכל  אל ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, לבית ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹּבנֹו
הּבן  הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיֹותר

ּכל  את וטּנף והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה אכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָההּוא,
אחֹורי  ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָּבני

ואם (שם)∑Ó‰¯‰.ּפלטרין  ארּכה, לכם נֹותן איני ְִֵַ¿≈»ְְִִֵֵֶַָָ
ארּכה  נּתנה והלא ׁשּנאמר éּתאמרּו: הּמּבּול, לדֹור ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

ו) הּמּבּול (בראשית ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה ימיו "והיּו :ְְְִֵֶַַָָָָָָ
ללמד  מּמי להם היה ללמד ëלא מּמי לכם יׁש ואּתם ,. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(çé)-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«

ÔBÎaÏטז  ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈
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awrנח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי) לאחר ׁשּתגלּו,ìאף ¿«¿∆∆¿»«ְְִֶַַַ

ּבמצות: מצּינים ּכדי היּו מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵַָֹֻ
אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם יהיּו (ירמיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

צּינים לא) ל "הּציבי :". ִִִִַָֻ

(èé)EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי),לדּבר יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְִֵֵֵֶַַַָָ
לּמּוד  זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹלּמדהּו:
אביו  לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּדּבּורֹו,

לא  ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹמׂשיח
"ולּמדּתם  ׁשּנאמר: קֹוברֹו, ּכאּלּו הּוא הרי ּכן, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָעׂשה

אתּֿבניכם  וגֹו'îאתם ּבם ."לדּבר ְְְֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - f"lyz a` mgpn 'k zgiy t"r)

icinY aEig - miclid KEpig¦©§¨¦¦§¦¦

ּבם  לדּבר ּבניכם את אתם "ולּמדּתם ּכתּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּפרׁשתנּו
"ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית יט).ּבׁשבּת (יא, ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

"ּובקּומ ּל"בׁשכּב ּבנֹוגע הּכתּוב ׁשסיּום לֹומדים ּכלל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדר
אין  א ּתֹורה. ּתלמּוד ּומצות ׁשמע קריאת מצות על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָקאי
ּובלכּת ּבבית ׁש"ּבׁשבּת ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהמקרא
ּבניכם  את אתם "ולּמדּתם על קאי "ּובקּומ ּובׁשכּב ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹבּדר
ילדיו  ּבחינּו ׁשקּוע להיֹות האדם ׁשעל והינּו ּבם", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָלדּבר

וׁשעה. עת ְְֵָָָּבכל
ּביֹום, מסּוים ׁשזמן ּבמה לֹו ׁשדי האדם יאמר ׁשאל ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומּכאן,
ׁשהׁשּפעתֹו יׂשראל ילדי אֹו ילדיו חינּו אֹודֹות הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָחֹוׁשב

להיֹות  צריכה הילדים חינּו אֹודֹות המחׁשבה אלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעליהם,
הֹול ּכאׁשר ואפילּו ,"ּבבית מ"ּבׁשבּת החל הזמן, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכל
לֹו אסּור ,"בדר ּבלכּת" - ׁשלֹו ּבעניניו ועֹוסק ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבדר

ּבניכם". את אתם מ"ולּמדּתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹלׁשּכֹוח
הנה  לנּוח, והֹול היֹום ּבמׁש מעבֹודתֹו עיף ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוגם
צריכֹות  "ּבׁשכּב" הׁשינה לקראת עצמֹו מכין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכאׁשר
קם  ּכאׁשר ּומיד הילדים. לחינּו ּבנֹוגע להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמחׁשבֹותיו
לֹו ׁשעֹולה הראׁשֹונה המחׁשבה הנה ,"ּובקּומ" ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָממטתֹו

ּבניכם". את אתם "ולּמדּתם על להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבראׁש

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(hi jxk awr zegiy ihewl)

אּלה: ּבימינּו ּבמיחד מזּוזה", ּב"מבצע הּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻהּזכּות
ׁשעֹוזרּה זאבים, ׁשבעים ּבין אחת ּככבׂשה הּוא יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשרֹואים  לאחר ּובמיחד וׁשֹומרּה...", ׁשּמּצּלּה ה"רֹועה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
ׁשּבבּתיהם  לאחרֹונה, ׁשארעּו ׁשֹונים מארעֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבמּוחׁשּיּות,

הּסֹובלים ׁשהּׁשם ׁשל ּכגֹון מזּוזה, מצות ּבקּיּום ּפגם היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁש־ד־י, ׁשם הּמזּוזה, גלילת לאחר ׁשּיראה ּבאפן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּנכּתב
אצלם. חסר היה יׂשראל', ּדלתֹות 'ׁשֹומר ׁשל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָראׁשי־ּתבֹות

להׁשּתּדל צרי מזּוזֹות ּביֹותר הרי ּתהיינה יהּודי ּבית ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּפתחים על קב ּכל וׁשּיהיּו ּבמזּוזה, לפי החּיבים ּועים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

ֲַָָההלכה.
נׁשים  אצל והן אנׁשים, אצל הן זה ּבענין להׁשּתּדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָיׁש
הּגמרא: ּכהסּבר ּבמיחד ּכאנׁשים, ּבדּיּוק ּבמזּוזה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהחּיבֹות

לחיֹות, צריכים [=ּגברים חּיי"? ּבעי לא נׁשי חּיי, ּבעי ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ"ּגברי
הּבית", "עקרת ּבהיֹותּה ועֹוד: לחיֹות?]. צריכֹות אינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנׁשים
ּכֹולל  הּבית, לעניני לדאג מיחדת חֹובה האּׁשה על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמּטלת

"מזּוזֹות על־ידי ...".ּביתׁשמירתֹו ְְְִֵֵֶַָ
ּבֹו. הּנמצא ּכל ועל הּבית, על הּׁשמירה חּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
"הוי' ׁשל ּבאפן ּבזהר, ּכמּובא היא, הּׁשמירה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתר־על־ּכן:

הּבית.צאתיׁשמר מן ּביציאה ּגם - עֹולם" ועד מעּתה ּובֹוא ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הרי  אחת", "קֹומה וכּלם ּבזה, זה ערבים יׂשראל ׁשּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכיון

ׁשל מזּוזה ּבמצות ׁשּׁשּפּור יחיד מּובן, חדר החּיב ּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יׂשראל, ּכל ׁשל ּכּלּה הּקֹומה ּבׁשמירת מֹוסיף ּכל ּבמזּוזה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל וטף, נׁשים אנׁשים ְְֲִִִֶַָָָָָיהּודי,
עֹולם". ועד מעּתה ּובֹוא צאת יׁשמר "הוי' הּכתּוב: ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּובלׁשֹון

·‰ÔBיט  ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈa ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

·C˙Èכ  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

minkg izty
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נט awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ycew zayl inei xeriy

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ֲִִֶ

נדרׁשין  ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָֹּכן,
לאו  הן, ּומּכלל הן, לאו, Ì‰Ï.מּכלל ˙˙Ï∑(ספרי) ְְִִֵֵַַָָ»≈»∆

מּכאן  להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ'לתת
הּמתים  ּתחּית למדים הּתֹורה ðמצינּו .מן ְְִִִִִֵֵַַַָָ

ß a`Îmgpn g"i ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑,הרּבה ׁשמירֹות אזהרת »…ƒ¿¿ְְְִֵַַַָ

יׁשּתּכח  ׁשּלא ּבתלמּודֹו ÂÈÎ¯cŒÏÎa.להּזהר ˙ÎÏÏ∑ ְְְְִִֵֶַַַָֹ»∆∆¿»¿»»
חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום. ּתהא ואּתה רחּום, ְְֲִֵֵַַַָָהּוא

חסדים  ּגֹומל ּכן,∑B·Œ‰˜·„Ïe.ואּתה לֹומר אפׁשר ְֲִֵַָָ¿»¿»ְֵֶַָ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא"? אֹוכלה "אׁש ñוהלא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבֹו נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה .ּובחכמים, ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - hkz'd zxb` e"hg ycew zexb` t"r)

מעׂשה? יעׂשה אדם ׁשל ׁשדיּבּורֹו אפׁשר ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי
ּבֹו" ּולדבקה דרכיו ּבכל "ללכת ּכתּוב כב)ּבפרׁשתנּו ,(יא, ְְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָ

המקֹום. ּבדרּכי ללכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשנצטוינּו
ׁשּבדיּבּורֹו מעׂשה, עֹוׂשה הקּב"ה ׁשל ׁשדיּבּורֹו מצינּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהנה

העֹולם. את ּברא ְִֶַָָָָּבלבד
ׁשגם  מזה, ללמֹוד יׁש דרכיו", "ּבכל ללכת ׁשעלינּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומּכיון

מעׂשה. יעׂשּו ׁשדּבּוריו להׁשּתדל צרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהאדם

ּפרטים: ּובׁשני המדּבר, ּבאדם הדבר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָוּתלּוי
ללב  נכנסים ׁשאזי הלב, מן היֹוצאים ּבדברים לדּבר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָא.
ׁשיהא  צרי ב. הידּוע. ּכפתגם ּפעּולתם, ּופֹועלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהׁשֹומע

חז"ל ּכמאמר ׁשמים, יראת ב)ּבֹו ו, ׁשיׁש(ברכות אדם "ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
נׁשמעים". דבריו ׁשמים יראת ְְְִִִִַַָָָָּבֹו

מעׂשה. יעׂשה - אדם ׁשל ּדּבּורֹו גם ְֲֲִֶֶֶַַַָָָואז

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑ ּׁשעליכם מה אני ,òעׂשיתם אף ¿ƒֲֲֲִִֵֶֶֶַַ
ּׁשעלי  מה ÌkÓ.אעׂשה ÌÈÓˆÚÂ∑ ּגּבֹורים אּתם ֱֶֶֶַַָ«¬Àƒƒ∆ִִֶַ

מה  ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, ּגּבֹורים ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהם

ׁשּמׁשּב ההּוא לֹומר:הּׁשבח האמֹורּיים, את ח ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ה'עֹובדי  מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא מּכם"? ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ"ועצמים

מּכם  ּגּבֹורים והם .ּכֹוכבים', ְִִִִֵֶָ

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«

ÏÚכא  ÔBÎÈ· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג  ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

minkg izty
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:lirlck dxez §¥



awrס zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגבּולכם יהיה האחרֹון הּים כד)ועד ּברכה (יא, ּבפרׁשת ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
א־ב) יׂשראל,(לד, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקּב"ה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמר

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, הּים אּלא הּיםעד האחרֹון, ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ויׁשהּיֹום הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

רֹומז  יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ׁשּים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

ארץ  ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּגם
לּנקּדה  עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל ְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻיׂשראל
ּגדרי  ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאחרֹונה
ׁשּתתּפּׁשט  יׂשראל ארץ עתידה לעתיד־לבֹוא ׁשּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולם,

הארצֹות. ְֲָָָבכל

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם),איׁש אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ִִֵֶָ

ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻאּמה
מּכלֿמקֹום  יתיּצב", ּתלמּודôֿ"לא מה ּכן, אם . ְְִִִֵֵַַַָָֹ

ּכעֹוג  אפּלּו "איׁש"? הּבׁשן öלֹומר: מל.ÌÎcÁt ְֲִִֶֶַַָָ«¿¿∆
ÌÎ‡¯BÓe∑ ּפחּדכם אּלא, מֹורא? הּוא ּפחד והלא «¬∆ְְֲֶֶַַַַָָֹ

הרחֹוקים  על - ּומֹוראכם הּקרֹובים, על -.„Át∑ ְְֲִִֶַַַַָ««
ּפתאם  ּבעיתת ּדאגה ∑BÓ¯‡.לׁשֹון מּימים ÷לׁשֹון ְְְִִַֹ»ְְִִָָָ

ÌÎÏ.רּבים  ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן (שמות ִַ«¬∆ƒ∆»∆ְִֵֵָ
וגֹו' לפני אׁשּלח אימתי ":"את ְְֲִֵֶֶַַָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

å øåáéöì äøèôääú"åîùìðø ¯ æîø íéãåîò ïî÷ì

minkg izty

(dk)ôaizM ded i` ,FWExiR ikd̈¦¥¦£¨§¦
`l Wi`'`weC `pin` ded 'aSizi ¦Ÿ¦§©¥£¨¨¦¨©§¨

'aSizi `l' aizkC `YWd la` ,Wi ¦̀£¨©§¨¦§¦Ÿ¦§©¥
`l opixn` ,'Wi`' KM xg`e dNgY§¦¨§©©¨¦¨§¦©Ÿ
`Wxcl 'Wi`'e ,mFwn lMn aSizi¦§©¥¦¨¨§¦¦§¨¨
ENit`' i"Wx WxitcM `z` `pixg ©̀£¦¨¨¨¦§¥¥©¦£¦
,u"ixdn mWA ,'oWAd Kln bFrM§¤¤©¨¨§¥©£¦
ozpe' iAB e"q sC oiHibA i"Wx Wxitcke§¦§¥¥©¦§¦¦©©¥§¨©

Wi cFre .zFnFwn dOkA oke 'DciA§¨¨§¥§©¨§§¥
mk`xFnE mkCgR' o`M aizkC ,xnFl©¦§¦¨©§§¤©£¤
lM xnFlM ,'ux`d lM ipR lr 'ebe©§¥¨¨¨¤§©¨
oM m` ,mkipRn `xiizn `di mlFrd̈¨§¥¦§¨¥¦§¥¤¦¥
.`Ed mFwn lMn 'aSizi `l' `liOn¦¥¨Ÿ¦§©¥¦¨¨
lRkEd dOl dWwC iOp i` .m"`x§¥¦©¦§¨¤¨¨§©
aSizi `l' aizM lirl `dC ,oiprd̈¦§¨§¨§¥§¦Ÿ¦§©¥
ENit` zFAxl `N` ,'ebe 'LiptA Wi ¦̀§¨¤¤¨§©£¦

:'eke dOE`ö`ltEOd Wi`d ,xnFlM ¨§©¨¦©§¨
iptA aSizIW FzxEabE FzE`ixaA¦§¦§¨¤¦§©¥¦§¥
aSizi `l ,`xEh xwrC `EddM ,mNEM¨§©©£©¨Ÿ¦§©¥

:mkiptA÷WxiR i"WxW iR lr s` ¦§¥¤©©¦¤©¦¥¥
xnFl Wi ,'ek miaFxTd lr 'mkCgR'©§§¤©©§¦¥©
cgR dOl lCadd Wxtl `A i"WxW¤©¦¨§¨¥©¤§¥¨¨©©
lr `xFnE miaFxTd lr xn`p¤¡©©©§¦¨©

awr zyxt zlqg :miwFgxd̈§¦

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `pw sc zay(iyily meil)

äpè÷ éèaîàa úçà úáa ïéîe÷îe÷ äøNò Bì ïéînçnLxvw onfae ¤§©§¦£¨¨§¦§©©©§©§¨¦§©¨
,ihan`d in z` minngn c`nãiî da õBçøì øzeî.zay i`vena ¨¦§¨¦¨

enged `l ef ihan`a l`xyi `vny mingd mindy oilezy oeik
.aeyg ixkp eze` xear zay i`vena enged `l` ,zaya

:dpyna epipyBì eNò[ixkpl±]'åëå øá÷ Bì eøôçå ïBøàea xawi ¨¨§¨§¤¤
:`xnbd dywn .l`xyiéànàcin mda xeawl xzen recn ± ©©

iabl epivny enk `lde ,dpyndn rnyny itk zayd z`va
,eyriy icka xeq`le wtqn xingdl yiy ugxnïézîé énð àëä̈¨©¦©§¦

.eNòiL éãëaoi` mewn lkn ,envrl ixkpd m`yry okziy s`y ¦§¥¤¥¨
:`xnbd zvxzn .eyrp l`xyi xear `ny yegl yie ,i`ce df

,àleò øîàxaecnãîBòaxawd [`vnpyk±]àéèøñàajxc ± ¨©¨§¥§¦§©§¨
,my xawidl l`xyi ly mkxc oi`e miax da mikledy jlnd
.epnn zepdil i`yxe ,l`xyi xear dyrpy yeygl oi` jkitle

:dywne `xnbd dayøá÷ çpézj` ,epzpynay xawd oic ayein ± ¦©¤¤
øîéîì àkéà éàî ïBøàl`xyi xear `ly gken ote` dfi`a ± ¨©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .ede`yrBøá÷ ìò ìheîa ,eäáà éaø øîàly ¨©©¦£¨§¨©¦§
jke `ihxq`ay xaw lr oex`d gpenyk xaecn ,xnelk .ixkp

.ixkp xear dyrpy gken

äðùî
,zaya ixkp ici lr eyrpy znd ikxv oic x`azd lirl dpyna
mzeyrl l`xyil xzeny znd ikxv z` zx`an epzpyne

:zayaïéNBòzaya.únä éëøö ìk:mikxvd z` dpynd zhxtn ¦¨¨§¥©¥
ïéëñonya eze`BúBà ïéçéãîeminaøáà Ba æéæé àlL ãáìáe`l ± ¨¦§¦¦¦§©¤Ÿ¨¦¥¤

dvwen znd oky ,eipir iqix e` ,elbx ,eci oebk eixa`n cg` diabi
egipdle ezhinn znd z` cixedl mivex m` oke .lehlha xeq`e

`l` micia elhlhl xeq` legd lråézçzî økä úà ïéèîBL§¦¤©©¦©§¨
BúBà ïéìéèîeeil`n lhen znd `vnpe ±,ìBçä ìòok miyere §¦¦©©
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המשך ביסור למא' שבת ליום שלישי עמ' ס



סי mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
éúãò:éúöò éLðà éòLòL Eãäëøôòì ä÷ác −¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´

:Eøáãk éðiç éLôðåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦
éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨

éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®
éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ

:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡®̈¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦

המשך מעמוד ג



mildzסב

éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«
ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ

:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤
éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥®̈¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬

:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«
åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥

éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³
:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦

ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
: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¨©¬¦¦«



סג 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 pw sc zay(ipy meil)

ef dk`ln lre ,znd ly ezcinl mpiwzdl eikixkz z` xefbl
,jiygdl xzen znd jxevl `weecy dpyna epipy xzid dl oi`y

.xeq` xg` mc` jxevl j`
:dpyna epipyïéëéLçî ìáàxnelk .ecia zexit `iane xenyl £¨©§¦¦

zexitd lr zay i`vena xenyl ick megzd lr jiygdl xzeny
zexitd on yelzl mb dvex zay i`vena m`e ,megzl uegny
dk`ln xeqi` oica zwqer oldl `ibeqd .el xzen ,m`iadle

.dlcad mcew zay i`vena
.zayd z`v xg` m`iadle zexit yelzl lekiy x`ean dpyna

,`id dk`ln zexit zyilz ixde :`xnbd zl`eyåxzen ik §
zay i`vena dk`ln zeyrlìécáà àìc áb ìò óàlicad `ly ± ©©©§Ÿ©§¦

,oiicrøîàäå[xn` ixde-]éaø íeMî ñBðâéèðà ïa øæòìà éaø §¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¦§¦©¦
,ìécáiL íãB÷ åéöôç äNòiL íãàì Bì øeñà ,á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¨§¨¨¤©£¤£¨¨¤¤©§¦
`l i`ce megzd lr jiygdy df mc` ik dzr `xnbd zxaeqe

.dk`ln el dxzed recne ,[jenqa x`azy itk] licad
:licad df mc`y xnel oi` recn zxxan `xnbdàîéz éëåm`e ± §¦¥¨

xnel dvxzälôúa ìécáàciptl ziaxr lltzd df mc`y ± §©§¦¦§¦¨
jkle ,'zrcd opeg' zkxaa ezlitza licade ,zexitd z` ylzy

,dk`lna xzedøîàäå[xn` ixde-],ìàeîL øîà äãeäé áø §¨¨©©§¨¨©§¥
éøö älôúa ìécánä,ñBkä ìò ìécáiL Cezaeg ici `vei epi`y oeike ©©§¦¦§¦¨¨¦¤©§¦©©

m`e ,dk`lna xeq`e licad `lk `ed ixd ,dlitzay dlcada
.zexitd zyilz el dxzed ji` okàîéz éëåok`y xn`z m`e ± §¦¥¨

ote`a dxaic dpynd,ñBkä ìò ìécáàcixdy ,ok xnel oi`ñBk §©§¦©©
dlcadlàkéà éî äãOalkeiy dcya oii `evnl ozip ike ± ©¨¤¦¦¨

.eilr licadl

:`xnbd daiynàîbøz[x`iae cinrd-]dén÷ énà øa ïúð éaø ©§§¨©¦¨¨©©¦©¥
[iptl-]àáøc,dpynd z`úBzébä ïéa[zezibd zrya-]eðLonfa ± §¨¨¥©¦¨

df mc`e ,dcya ievn oii f`y ,dpynd dxaic miaprd xiva
.dk`ln zeyrl leki jkle qekd lr ie`xk licad

:sqep aeyi d`ian `xnbdéMà áøì àaà éaø déì øîàjxev oi` ¨©¥©¦©¨§©©¦
oky ,'zezibd oia'a dpynd z` cinrdlaàáøòî[l`xyi ux`a±] §©£¨¨

éëä ïðéøîà,jk zay i`vena epiid mixne` ±LãB÷ ïéa ìécánä' ¨§¦©¨¦©©§¦¥¤
'ìBçìz` zeell cala xkidl ,qek `lae zeklne mya dkxa `la §

,jlndïékøBö ïðéãáòåjk xg`e ,epikxvl zek`ln miyer cine ± §¨§¦©§¦
lr dlcad `ll s`y x`eane .qekd lr dpewizk dlcad miyer
,'legl ycew oia licand' zxin` ici lr dk`lna xzen qekd
df itle .dk`lna xzed dlitza dlcad ici lry oky lke
ixack] ezlitza licade lltzd df mc` oky epzpyn zayein

oke .dk`lna xzed jkle ,[lirl dywndàðéåä ék ,éMà áø øîà̈©©©¦¦£¦¨
éaziaa iziid xy`k ±øîà äåä àðäk áøxne` `pdk ax did ± ¥©©£¨£¨¨©

,zay i`vena,'ìBçì LãB÷ ïéa ìécánä'ézìéñ ïðéúlñîecine ± ©©§¦¥¤§§©§¦©¦§¥
.mivr miaheg epiid

:dpyna epipy'åëå éðàL ìk ìeàL àaà øîà ììk,ezxin`a i`kf §¨¨©©¨¨Ÿ¤£¦
.eilr jiygdl ip` i`yx

:`xnbd zxxan .le`y `a` ixac z` zx`an `xnbdàéòaéà)¦©§¨
àééäà ìeàL àaà (eäì.df llk xn` epzpyna oic dfi` lr ± §©¨¨©¥¨

éà÷ àLéøà àîéìéà`pz dpy day `yixd lr xaicy xn`p m` ± ¦¥¨©¥¨¨¥
,xn`e ,xeqi` `nwàéáäì íéìòBt øBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà'¥¥§¦¦©©§¦§£¦§¨¦

,'úBøétielz dkygdd xeqi`y llk zzl le`y `a` `a jk lre ¥
,dxin`d xeqi`a
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המשך ביסור למא' שבת ליום שני עמ' ב



סד

יום ראשון - י"ב מנחם־אב
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו מנחם־אב
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג מנחם־אב
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז מנחם־אב
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד מנחם־אב
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז מנחם־אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח מנחם־אב
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ואתחנן

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 



סה a`Îmgpn a"i oey`x mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ב ראשון יום
אגרת ד  ,ew 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åéðôì ÷ãö åäæå,212 'nr cr:ø"éëà

,"Cläé åéðôì ÷ãö" eäæåxnel jixv didy ,lirl el`yy - §¤¤¤§¨¨§©¥
edyinl mxeb `edy ernyn "jldi" oky ,"jldi" `le "jli"

- zkll xg`lî àeä ¯ "åéðôì",úeiîéðt ïBLzeiniptl - §¨¨¦§§¦¦
,elylî àeä ¯ "Cläé"åéìBnL ,äëìBä ïBLC± wcvd ± ¦§©¥¦§¨¨¤¦

jilen ± dwcvdúà¤
,'äì álä úéîéðt§¦¦©¥©

Ck-øçàå:weqtd itl ± §©©¨
åéîòt 'ä Cøãì íéNé20, ¨¦§¤¤§¨¨

,'d jxca bdpzi `edy -
áeúkL Bîk21zëìäå" : §¤¨§¨©§¨

'ä éøçà" ,"åéëøãa¦§¨¨©£¥
"eëìz íëéäìà22ìëa , ¡Ÿ¥¤¥¥§¨

ãeîìúå ,úBönä äNòî©£¥©¦§§©§
äøBz`edy ±ãâðk ¨§¤¤

ïlk23,mipiprd lkae - ª¨
,dxeze zeevn ly dl`d
ly ote`a 'd jxca jli

,dkildïlkLdxezd ± ¤ª¨
ely zeevnde'äì ïéìBò¦©

,álä úéîéðt éãé-ìò- ©§¥§¦¦©¥
zcear ici lr dlib `edy

,dwcvdúàN øúéa§¤¤§¥
äìòî äìòîedilrd ± ©§¨©§¨

`id ald zeinipt ici lr
xzei daxd zilrp
éãé-ìò 'äì ïúiìòî¥£¦¨¨©©§¥
ãìBpä ,álä úéðBöéç¦¦©¥©¨

úòcäå äðeázäî'd zelcba ±íéðt úøàä éìa ,ïcáì ¥©§¨§©©©§©¨§¦¤¨©¨¦
lîíéðtä ïéà ék ,íéðt øzñä úðéçáa àlà äìòî ¦§©§¨¤¨¦§¦©¤§¥¨¦¦¥©¨¦

,àzúìc àúeøòúàa àlà ähîì íéøéàî íéðBéìòä- ¨¤§¦§¦¦§©¨¤¨§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda."íBìL" àø÷pä ä÷ãvä äNòîa± §©£¥©§¨¨©¦§¨¨

dcigid jxcd efe ,dhnl dlrn oia mely dyer dwcvd dyrn
.dhnl dlbzze xi`z dlrnly zeiniptdyáeúkL eäæå24: §¤¤¨

,"éLôð íBìLá äãt"l"f epinkg xn`n itly -25aqen df ¨¨§¨©§¦
,"mely" mi`xwpd micqg zelinbe dwcv lrà÷éc "éLôð"26. ©§¦©§¨

`idy dpikyd lr aqen df ,oky .weica `id "iytp" dlnd ±

iwl`d uevipd lr ± l`xyin cg` lka jke ;icedi ly ytpd
dyrn ici lr ,"mely" ici lr mictpd ,eytp z` dignd ely

.dwcvdéôì ,"íBìL" ä÷ãvä àø÷pL íòhä ïk-íb eäæå§¤©¥©©©¤¦§¨©§¨¨¨§¦
äNòpL,dwcvd ici lr ±íäéáàì ìàøNé ïéa íBìL ¤©£¨¨¥¦§¨¥©£¦¤

øîàîk íéîMaL¤©¨©¦§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì27éãé-ìò eðéäc , ¦§¨¨§©§©§¥
íä ,ïäéúBLôð ïBéãt¦§©§¥¤¥

,Lnî 'ä ÷ìç- ¥¤©¨
'dn wlg ody mdizeytp

zectip ode ,ynnéãéî¦¥
,íéðBöéçäicin - ©¦¦
,zetilwdú÷ãö èøôáe¦§¨¦§©

,ìàøNé õøàepax - ¤¤¦§¨¥
jke ± ef zxb` azk owfd
wlgay zeax zexb`
"`ipz"ay "ycewd zxb`"
dwcv zpizpl xywda ±
ux`a "c"ag llek" xear
icinlz zwfgdl ,l`xyi
mgpn iax ly `ixagd
eixage wecexedn lcprn
,l`xyi ux`a eayiizdy

,Lnî 'ä ú÷ãö àéäL- ¤¦¦§©©¨
my eay mewnl dwcv

,zelbzda 'iedBîk§
áeúkL28" :éðéò ãéîz± ¤¨¨¦¥¥

ly zinipt dkyndeéäìà 'ä,"da E,l`xyi ux`a -eéäå" ¡Ÿ¤¨§¨
"íéîiä ìk íL éaìå éðéò29.dxi`n l`xyi ux`ay ixd ± ¥©§¦¦¨¨©¨¦

minkg icinlz mr miyery dwcvde ,'iedn zinipt dkynd
,ynn 'd zwcv `id ,l`xyi ux`ayàéäåux` zwcv ± §¦

,l`xyiíéáLBçä úöòî eðLôð éiç úBãôì eðì äãîòL¤¨§¨¨¦§©¥©§¥¥£©©§¦
,eðéîòt úBçãì,epl wifdl mivexd zvrn -,ãòì eðì ãîòúå ¦§§¨¥§©£Ÿ¨¨©

íeNì,cinrdl ±øBàì ,íéiçä éiçî ,íéizîà íéiça eðLôð ¨©§¥§©¦£¦¦¦¥©¥©©¦¥
,xi`dl ±ïîà ,"äìñ eðzà åéðt 'ä øàé" øLà ,íéiçä øBàa§©©¦£¤¨¥¨¨¦¨¤¨¨¥

:ïBöø éäé ïk¥§¦¨
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ùã÷ä úøâà
ïåùìî àåä åéðôì êìäé åéðôì ÷ãö åäæå
úéîéðô úà êéìåîù äëìåä ïåùìî àåä êìäéå úåéîéðô
úëìäå ù"îë åéîòô 'ä êøãì íéùé êë øçàå 'äì áìä
úåöîä äùòî ìëá åëìú íëéäìà 'ä éøçà åéëøãá
áìä úéîéðô éãé ìò 'äì ïéìåò ïìåëù ïìåë ãâðë ú"úå
úéðåöéç é"ò 'äì ïúééìòî äìòî äìòîå úàù øúéá
íéðô úøàä éìá ïãáì úòãäå äðåáúäî ãìåðä áìä
íéðôä ïéà éë íéðô øúñä úðéçáá àìà äìòîìî
àúúìã àúåøòúàá àìà äèîì íéøéàî íéðåéìòä
éùôð íåìùá äãô ù"æå .íåìù àø÷ðä ä÷ãöä äùòîá
íåìù ä÷ãöä àø÷ðù íòèä ë"â åäæå .à÷ééã éùôð
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íåìù äùòðù éôì
'ä ÷ìç íä ïäéúåùôð ïåéãô éãé ìò åðééäã ì"æøàîë
ú÷ãö àéäù é"à ú÷ãö èøôáå íéðåöéçä éãéî ùîî
éðéò åéäå äá êéäìà 'ä éðéò ãéîú ù"îë ùîî 'ä
åðùôð ééç úåãôì åðì äãîòù àéäå íéîéä ìë íù éáìå
íåùì ãòì åðì ãåîòúå åðéîòô úåçãì íéáùåçä úöòî
íééçä øåàá øåàì íééçä ééçî íéúéîà íééçá åðùôð

:ø"éëà äìñ åðúà åéðô 'ä øàé øùà
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.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נדפס) ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ מציין – פעמינו) לקמן לזה (ובהמשך פעמיו "הל'
תצוה)". ט.21.באוה"ת כח, ה.22.תבוא יג, פאה.23.ראה ריש י.24.משנה נה, ובפרש"י.25.תהלים א ח, Î"˜26.ברכות ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(ו לא, (תהלים אותי" "פדית וכמו אותי א'.27."דהול"ל פרק פאה יב.28.תוספתא יא, ט,29.עקב א מלכים
ג.



a`Îmgpnסו b"i ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ג שני יום
אגרת ה  ,212 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

.d"íL ãåc Nòiå"1.cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my dyr
± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx ly eyexitk

,miyxtnd x`y yexit itkLBãwä øäfa Løôe2íeMî , ¥©©Ÿ©©¨¦
øîàpL3ãåc éäéå" : ¤¤¡©©§¦¨¦

ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨
,"'eë Bnò ìëìxdefd - §¨©

yrie"ly yxtn yecwd
xen`l xyw yi "my cec
dyer did cecy oldl
,enr lkl dwcve htyn
,dwcve htyn eziiyrae
epiid "my"d z` dyr
.d"awd ly yecwd eny
:øîàå ïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§§¨©
àLéc÷ àîL ãéáò ïàî©¨¦§¨©¦¨
áéäéc ïàî ¯ àîBé ìëa§¨¨©§¨¦

."'eë éðkñîì ä÷ãö± §¨¨§¦§§¥
myd z` "dyer" in
lka (d"awd ly) yecwd
dwcv ozepy df ± ?mei
miperh mixacd .iprl
mi`zn cvik (` :xaqd
ly yecwd eny lr xnel

oeylke ,"yrie" weqtd oeylk) 'my zeyrl' iehiad d"awd
oipr ici lr df xac miyer cvik (a ?("ciar" yecwd xdefd

?dwcvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî íéc÷äa ïáeéå4ìò §¨§©§¦©£©©¥¦§¨¦§¨¨©
÷eñt5'äa ¯ "íéîìBò øeö 'ä déa ék" :my ly 'd ze`a ± ¨¦§¨¨¦§

,'iedã"eéa ,äfä íìBò àøáð,'ied my ly c"ei ze`ae ±àøáð ¦§¨¨©¤§¦§¨
.àaä íìBòdfd mlerd oia `wec yiy zekiiyd `id dn ± ¨©¨

my ly 'i ze`l `wec `ad mlerd oiae ,'ied my ly 'd ze`l
`adÎmler ly epipr edn owfd epax xiaqn jk myl ?'ied
my ly 'i ze`l `adÎmler ly zekiiyd oaez jkae ,ocrÎobe

:'iedïéðäðå íé÷écvä úBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§©©¦¦§¤¡¦
àeä ,ïBzçúå ïBéìò ïãò-ïâa øéànä äðéëMä åéfî¦¦©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§

,íúìkNäå íúâOäa íéâpòúnLlye lky ly beprz - ¤¦§©§¦§©¨¨¨§©§¨¨¨
,dpadíéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦

íéâéOîedylya ,dbyde dpadl gekd `edy ,"dpia"d geka ± ©¦¦
mipian md ,zrcÎdpiaÎdnkg ly dl` zegekäâOä äæéà¥¤©¨¨

úðéçáa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî íL òôBMä úeiçå øBàa§§©©¥©¨¥¥¨¦§¦©
éelb,ieliba `id "seqÎoi`"n my dxi`nd zeigdy ,ote`a ± ¦

zeigdy ,dfd mlera enk `ly ,ef zeig ly dzedn mibiyn mde
my biydl milekiy dbydde ,mlrd ly ote`a my d`a
,zednd zbyd `le cala ze`ivnd zrici `id ,zeig dze`a

z` mibiyny ,ielib zpigaa `id zeigd ocrÎoba eli`ezednd
zpigaa `idy ,zeigd ly

ielibçeøå íúîLðì§¦§¨¨§©
âéOäìe ïéáäì ,íúðéa¦¨¨§¨¦§©¦
ãçà ìk äâOä äæéà¥¤©¨¨¨¤¨
éôìe Búâøãî éôì ãçàå§¤¨§¦©§¥¨§¦

,åéNòîiel ihewl"a - ©£¨
iaxd ly eia`l "wgvi
wicvd oe`bd ,`"hily
ocrÎ eznyp wgvi iel iax
"ezbixcn itl" ,yxtn
Îobay zenypl dpeekd
ozbydy - oeilrd ocr
zbixcnl m`zda `id
`alcÎ`zerxe dpeekd
ly dcear `idy ,odly
mix`ezn oigene ,oigen
itk ,"dbixcn" dlna
xry"n my oiivn `edy
'h wxt "dpen`de cegid
siqen c"ag oigen iably
zenypl dpeekd "eiyrn itl"e ;"zbxcne" dlnd owfd epax
,`wec zeiyrn zeevn ici lr jkl zekefd ,oezgzd ocrÎobay

"eiyrn itl" `xwp df okly6Îobay beprzdy oaen ote` lka .
,zewl`a dpad lye lky ly beprz `ed ocríìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨

.LBãwä øäfa "äðéa" íLa àaäzxitq dxi`n my ,oky ± ©¨§¥¦¨©Ÿ©©¨
"dpia"d7;zewl`a dpade dbyd zenypl didzy ,Bæ äòtLäå§©§¨¨

,'äàlò äîëç' úðéçaî úëLîð,dpeilr dnkg -àeäL± ¦§¤¤¦§¦©¨§¨¦¨¨¤
,dpeilrd dnkgdíLa àø÷pä äâOääå äìkNää øB÷î§©©§¨¨§©©¨¨©¦§¨§¥

,äðéa,"dpia" ly dbydd xewn `id "dnkg" -àeäå,edfe ± ¦¨§
÷ø ,äðáäå äâOä éelb ììëì àaL íã÷ ìëOä úeîã÷©§©¥¤Ÿ¤¤¨¦§©¦©¨¨©£¨¨©

,øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïéãò"dnkg"a dpigad idef - £©¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
"dnkg" ly zeipevigd enk `ly ,dpade lkyn dlrnly
df my `l` ,lkyd xe` xi`n xak da dlkydd zcewp `idy
mixacd mi`a okn xg`l wxe - "llk"e "dcewp" zpigaa
ly ef dbixcn zece` xaecn o`k eli`e ;"dpia" ly mihxta

,lkyn ixnbl dlrnly "dnkg"øéòæ íL øéòfî èònL ÷ø©¤§©¦§¥¨§¥
íL,hrnd on hrn ±,äðéa úðéçáì íMî CLîðå òôBL- ¨¥©§¦§¨¦¨¦§¦©¦¨
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ùã÷ä úøâà
ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã

ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
òôåù íù øéòæ íù øéòæî èòîù ÷ø øúñäå íìòä
íìòðä ìëù âéùäìå ïéáäì äðéá úðéçáì íùî êùîðå
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יג.1. ח, ב ב.2.שמואל קיג, טו.3.זח"ג ה"א.4.פסוק פ"ב חגיגה ירושלמי ב. כט, ד.5.מנחות כו, ‡„ÂÓ"¯6.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘דמצות - ובגעה"ת וכוונה מרעותא בגעה"ע דהלבושים ב) (קנ, סכ"ט אגה"ק "ראה :˙ÂÈ˘ÚÓ˘ÓÓ.רע"א קנה, בקו"א וכ"ה ,

המצוה". וזאת רד"ה ואתחנן לקו"ת  וראה ˘ËÈÏ"‡7.ובכ"מ. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה מל') הוא - געה"ע שבערך (אף בגעה"ת "גם :
ובכ"מ". ב. י, ואתחנן לקו"ת א). (קיד, ח"ש אוה"ת
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edf ,mevnv cere mevnv ixg`e dhren zeidl ef drtyd lr
ziyrp cg` mevnv ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk
ick mevnv aey zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd
ixg` ,oky ."dpia"d zpigaa ("my xirf") edyn f` ribiy

oi` oey`xd mevnvd
oiicr dleki drtydd
wx ,"dpia"d zpada zcxl
`id ipyd mevnvd ixg`
,"dpia"a zrtype d`a
ìëN âéOäìe ïéáäì§¨¦§©¦¥¤

íìòpädfk lky - ©¤§¨
,mlrp `ed mvray
jynei - dbydn dlrnl
ixd edf ,dbydÎxa didie
dx`d ,"dpikyd eif"
Îoba dxi`nd "seqÎoi`"n
dlrnl `id mvray ,ocr
`xap ly ezpadn ixnbl
`xap df m` dpyn `l -
Îoba `idy itk dnyp enk
ocrÎoba e` oeilrd ocr

ly lkyd zbydl ribze cxz ef dx`dy icke - oezgzd
zbyda dzcixil cr ,mevnv xg` mevnv xearl dilr ,`xapd
ly zednd ef ixd minevnvd lk ixg` ,mxa .dnypd zpade
zedna dbyd - ocrÎoba dnypd zbyd ixd `idy ,zewl`

.zewl`dïëìådf ±øäfa "àìëéäa äc÷ð" íLa àø÷ð §¨¥¦§¨§¥§ª¨§¥¨¨©Ÿ©
LBãwä8,lkida dxi`n `idy itk "dnkg" ly dcewp idefy - ©¨

oiicr `id ,dbydae dpada ,"dpia"a dzeida mby ,"dpia"d
zbviin "dpia"y dbyde dpad ly mihxtdn dlrnly "dcewp"

.oda dnvr.àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé úðeîz àéä Bæå§¦§©¤¥£¨¨¨
fnxnd ,"dcewp" ixd `ed c"ei ze`d xeive zpenz ±9lr

,"dnkg"d zxitq ly dcewpdåéìò øLà ,"ïãò" àø÷ðå§¦§¨¥¤£¤¨¨
øîàð10."'eë äúàø àì ïéò" :.llk dbyd mey dfa oi`y ± ¤¡©©¦Ÿ¨£¨

,dbydne lkyn dlrnly xe` mvra `ed ,okyàø÷ðå11àaà" §¦§¨©¨
."àzøa ãñézeize`l ceqid `ide "`a`" `id dnkg ± ¨©§©¨

.oldl xiaqiy itk ,"zekln"e "za" zpiga ,"`zxa" ze`xwpd
(xeaicd zeize` ± "zekln") "`zxa"l yi zekiiy efi`
zecnl zekiiy xeaicd zeize`l yi dxe`kl ?"dnkg"l
oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd mc`a lynl enk ,"dpia"le
oia yi zekiiy efi` ,j` .lkyd zbyd ly oipr e` zecn ly
oiprn dlrnl (lirl xaqenk) `idy "dnkg"l xeaicd zeize`
zexvep xeaicd zeize`y ,oldl xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd

:epeylae ± `wec "dnkg"núBiúBà úeeäúä äpä ék ,Leøt¥¦¦¥¦§©¦
øeacä,ytpd ly ±ïðéà ¯ ätä úBàöBî äLîçî úBàöBiä ©¦©§¥£¦¨§©¤¥¨

ìkNî øáczeize`d ly oz`ivi aiign lkydy xn`py ± ¨¨ª§¨
,"ze`ven"dnàìå`l mb oke ±,eìlä úBàöBî òáèa òaèî §Ÿª§¨§¤©¨©¨

,erah cvn xacd jk j` ,lky it lr eppi`y oipr minrtl yi -
,"ze`ven"d rahn `l mb df o`k eli`eàèáî àéöBäì§¦¦§¨

ìáää éãé-ìò úBiúBàä̈¦©§¥©¤¤
ïäa äknä ìBwäå± §©©©¤¨¤

ly d`kdd ,"ze`ven"a
,"ze`ven"a lewde ladd
ly oz`ivi zaiign dpi`

,xeaicd zeize`ét-ìò©¦
Cøcxcqe ±àìå òáhä ¤¤©¤©§Ÿ

ìëOä Cøc ét-ìò± ©¦¤¤©¥¤
aiign epi` lkyd
lewde ladd z`kdny
dp`vz ,"ze`ven"a

,el`e el` zeize`ïBâk§
-Cøc-ìò ,íéúôOä©§¨©¦©¤¤
ô"îåá úBiúBàL ,ìLî̈¨¤¦
,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±

ïäî úBàöBémiiztya ± §¥¤
ze`xpe zeielb xzei ody
zeize`dy ji` yibxdle ze`xl xzei lw ± ziyep`d oirl
,rah it lr e` lky it lr opi` ,miiztyd zrepz ici lr ze`ad

- okyòaøà àèáî úàéöéì ïúBð ìëOä àìå òáhä ïéà¥©¤©§Ÿ©¥¤¥¦¦©¦§¨©§©
,elà úBiúBà éeha ééepL é÷ìçrahd `le lkyd `l - ¤§¥¦¥¦¦¥

mipey miiehia ibeq drax` e`vi miiztyd zrepzny miaiign
,`"te m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d zrax`a mi`hazndét-ìò©¦

,íéúôOä úòeðz ééepLzrepz ,lynl ,z"ia ze`d iehiaay - ¦¥§©©§¨©¦
,'eke ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg` ote`a `id miiztyd

úBòðòBðúnL,miiztyd ±ïäa òâBtä ãçà ìB÷å ãçà ìáäa ¤¦§©§§¤¤¤¨§¤¨©¥©¨¤
äåLa`han `edy drya miiztya lewde ladd zribp - §¨¤

lad eze` `ed - `"te m"n ze`d e` ,e"ie ze`d e` ,z"ia ze`d
iehiaa iepiyd oiicr `a `l lewde ladd cvny ixd ,lew eze`e
zeawra `a iepiydy xnel gxkdd one ,zxg` ze` e` ef ze`
miiztyd zrepz z"ia ze`d iehia zryay ,miiztyd zrepz
ixd ,jkl m`zda .lynl 'e ze`d iehia zrya xy`n dpey
miiztyd reprp zxg` oeeki elkya mc`dy zeidl jixv did

e"ie ze`d `hal ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d `hal ezevxa12,
z` rprpl dvxi rahd jxcay ,raha jk zeidl jixv didy e`
dyrnle - ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg` miiztyd

,jk xacd oi`éôì àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦§¦
,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä éeha éepL,oevxay miiepiyd itl - ¦¦¨¦¤¦§©¤¤

,dðBöøk íéúôOa àháì,ytpd ly -'å Bà 'á úBà :øîBì §©¥©§¨©¦¦§¨©
.'ô Bà 'î Bà,lynl ,z"ia ze`d z` `hal ezevxayk -
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ùã÷ä úøâà
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
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.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ראה ר"פ בלקו"ת ˘"˘Â.".9:‡"ËÈÏ"בארוכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ציור על מורה האות "תמונת
דשעהיוה"א)". ברפי"ב (הגה כו' וההתגלות ג.10.ההמשכה סד, א.11.ישעי' רכח, ˘ËÈÏ"‡:12.זח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ד"

תמז)". עמוד תרס"ו (המשך כו' הנימין על באצבע הכאה ע"י מהכינור הקולות
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מנחםֿאב  י"ד שלישי יום
אגרת ה  ,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïä úåéúåàä êà,214 'nr cr:'äá àøáð

`edyk xy`n dpey ote`a `linn jxca miiztyd zerprpzn
`id `id ze`d ly diehia - dnecke e"ie ze`d `hal dvex

,miiztyd zrepza iepiyd z` d`ianyäéäiL ,Côäì àìå§Ÿ§¥¤¤¦§¤
Bîk íéúôOä úBòeðz éepL úBNòì dúðeëå Lôpä ïBöø§©¤¤§©¨¨¨©£¦§©§¨©¦§

äzò úBòðòðúî ïäL¤¥¦§©§§©¨
úBiúBà òaøà ééeháa§¦¥©§©¦

,Leça äàøpëå .elà- ¥§©¦§¤§
mi`ex ep`y enke

daa,ygenae zexiïéàL¤¥
úòãBéå úðekúî Lôpä± ©¤¤¦§©¤¤§©©

ji`éepL ììk ïeëì§©¥§¨¦
íéúôOä úBòeðz§©§¨©¦

.elà íééepLalk iabl ± §¦¦¥
oi`y oeeike ,cegl ze`
dppi`e zpeekzn ytpd
oeekl ji` llk zrcei
iepiyd z` zeyrle
miiztyd zerepza
epevxay ze`l m`zda

ick ,ef dpeeka `a epi` miiztyd zrepza ipeydy ,ixd - `hal
xnel dvex mc`dy oeeik ,jtidl `l` ,zniieqn ze` `hal
.`linn jxca jk miiztyd zerprepzn ,zeniieqn zeize`

,úBc÷pä éeháa ïk äàøð øúBéå,dnecke gzt e` ,unw - §¥¦§¤¥§¦©§ª
àìénî éæà ¯ õî÷ úc÷ð äétî àéöBäì dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨§¦¦¦¨§ª©¨©£©¦¥¨
ïBöøL àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä íéöî÷ð¦§¨¦©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§

çzôì àìå õî÷ì Lôpä,miiztyd z` ±ïéàå .ììëe ììk ©¤¤¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥
éøàäìàèánL ,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä øáãa C §©£¦§¨¨©¨¨ª§¨§¨©§¦¤¦§¨

àlà ,ïáeîe âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå úBiúBàä̈¦§©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨¨¤¨
ze`a zeize`d ±ìëOä úeîã÷å íìòpä ìëOîiptly df ± ¦¥¤©¤§¨§©§©¥¤

,"dnkg" edfy ,lkydn dlrnleïéà ïëìå ,úøaãîä LôpaL¤©¤¤©§©¤¤§¨¥¥
:ìkä ïéánL óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézä`a epi` xeaicd ,oky - ©¦¨§©¥©¤¥¦©Ÿ

- jkn dlrnly "dnkg"n m`Îik ,oian `edy ielbd lkydn
ixd ,miptÎlkÎlr .elv` ielbe gzetn epi` oiicr df geke
ze`a xeaicd zeize`y
ly oiprd edfy ,"dnkg"n
,"`zxa cqi `a`"
- "`zxa"l ceqidy
xeaicd zeize`e "zekln"
."dnkg" ,"`a`" `ed -

epinkg xn`n xaqed o`k cr

`xap `ad mlerdy ,l"f

,oky .'ied myay c"ei ze`dn

`id ,"dnkg" ,c"ei ze`d

zkynp epnn xewnd

ocrÎob ly dkyndd

m`zda ,mxa .`ad mleray

cqi `a`" oipra xn`y dnl

xeaicd zeize`y ,"`zxa

xeaicd zeize` ici lr `xapy ,dfd mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a

,l"f epinkg mixne` recn okÎm` ,"dnkg" ly c"eidn jynp ,dlrnly

?'ied myay 'da `xap dfd mlerd eli`e ,c"eia `xap `ad mlerd wxy

(xeiv) zxev :xeaicd zeize`a mipipr ipyy ,oldl owfd epax xiaqi

seb eli`e ;"dnkg"n ok` d`a ,ze`l ze` oia ipeyd d`xp da ,zeize`d

,jk xacd dyrnl mbe .ald on `a - "lad"d `edy ,zeize`d (xnege)

zeedzd dpnne ,"dnkg"n d`ad zeize`d ly zeiniptd dpyiy

sebde ,(zewl`a dpadde dnkgd oipr mda yiy) miipgexd mi`xapd

my ly 'd ze`d `ede ,"lad"n `a dlrnly xeaicd zeize` zeipevige

:owfd epax oeylae .dfd mlerd ly zeedzdd dzid dfne ,'ied

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©
,äøeöå øîç"dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - Ÿ¤§¨

,zeize`d lyàø÷pä©¦§¨
,úéðBöéçå úéîéðt- §¦¦§¦¦

zeize`d ly "xneg"d
ly zeipevigd `ed
ly sebd) zeize`d
ly "dxev"de ,(zeize`d
zeiniptd `id zeize`d
,zeize`d ly zeipgexde

ïøB÷nL íâä ékly ± ¦£©¤§¨
,zeize`dúeîãwî àeä¦©§

ìëOälkyl zncewe dlrnl `idy "dnkg"d zpigan ± ©¥¤
,Lôpä ïBöøee` ef ze` `hal ytpd oevxn ,xen`ky - §©¤¤

,ze`d ly dxeiv `a ,zxg`éepL úøeö úðéça àéä Bæ¦§¦©©¦
,úBiúBà á"ëaL àèánäze`l ze` oiay iepiya - ©¦§¨¤§¦

.oiiehia zryaìáà£¨
óeâå øîçä úðéça§¦©©Ÿ¤§
úðéça àeäå ,ïúeeäúä¦§©¨§§¦©
ìáää àeä ,ïúeiðBöéç¦¦¨©¤¤
epnnL ,áläî àöBiä©¥¥©¥¤¦¤
èeLt ìB÷ äeäúî¦§©¤¨
-øçàå ,ïBøbäî àöBiä©¥¥©¨§©©
á"ëì ÷ìçð Ck̈¤¡¨§
á"ë éeháe ,úBøáä£¨¦

úBiúBàdwelgd ± ¦
miyrp ipeydeò"äçà :úBòeãéä úBàöBî Lîça13- §¨¥¨©§

ze`a 'r ,'d ,'g ,'` zeize`d,ïBøbäî÷"ëéâzeize`d ± ¥©¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå

êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä
ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
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סט a`Îmgpn e"h iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ו רביעי יום
,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéäù íâä äðäå,gw 'nr cr:[(ù"ò

ze`a w ,'k ,i ,'b.'eë Cçäî± 't ,'n ,e ,'a zeize`d ± ¥©¥
.'eke miiztydn ze`a ± s"neaàèáîelilve ±ìáää± ¦§¨©¤¤

el yi envrlyk ladd
iehia ly dxev ok mb
`ed oi`yk mb ,lilve

,ze`a `haznàeä
'ä úBàladd z`va ±

ly lilvd rnyp dtdn
`idy ,'d ze`àúà"¨¨

,"'eë àìél÷ly zeynne ynn da oi`y ,dlw ze` - ©¦¨

,znlyen ze`íøè úBiúBàä óeâå øîçä øB÷î àeäå§§©Ÿ¤§¨¦¤¤
á"ëì ïúe÷lçúä"zbviin" 'd ze`dy ,ixd .zeize` ± ¦§©§¨§

ly "seb"d xewn z`
.zeize`deøîà ïëìå§¨¥¨§

-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨
äfä íìBòL ,äëøáì¦§¨¨¤¨©¤

:'äa àøáðmy ly - ¦§¨§
mlerdy xnelk ,'ied
zeipevign `xap dfd
.'ied my ly 'd ze`a oxewny ,dlrnly zeize`d sebe

íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåä,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln xac"14'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,
,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz) dpexg`d

-íðBøëæ eðéúBaøå§©¥¦§¨
äæ eLøc äëøáì- ¦§¨¨¨§¤

`ad mler `xap c"eiay
,dfd mler `xap 'daeìò©

,"déa ék" :÷eñt'd - ¨¦§¨
,okÎm` ,"minler xev
,o`k mixiaqn ep` cvik
epinkg xn`na dpeekdy
,dfd mlerd `xap 'da l"f
d`zz 'dd `id
ladd xewn ,(dpexg`d)

?xeaicd zeize` lyeðéä©§
,df ixd ±døB÷nL éôì§¦¤§¨

úðéçáì àáì dúéLàøå§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©
ã"eiä íìòäî éelb- ¦¥¤§¥©

ly c"eid "mlrd"y
xewnd ixd `ed "dnkg"

ielibd mbe `ad mler ly ielibd mb ,ielib ly beq lkl yxeyde
xnegd mbe zeize`d ly xeivd mb zeize`a enk ,dfd mler ly
xge`na ze`a ody itk ,zelbzda o`eaay `l` ,zeize`d ly
c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde zeize`d xeiv ixd ,xzei

,dnvrzeipevige xnegd ly ielibd eli`e ,dnvr "dnkg"n
,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd ,ald ladn mi`a ,zeize`d

- dfd mler ly ielibd ligznyk ,xewnde ziy`xd ixdàeä
,äàlò 'ä úðéçaî CLîðå òtLîmyay dpey`xd 'd ze`d - ª§¨§¦§¨¦§¦©¦¨¨

,'ieddì LiL,'d ze`d zpenze xeivl ±,áçøå Cøà úeèMtúä ¤¥¨¦§©§Ÿ¤§Ÿ©
ick z`fe -úBøBäì,ze`xdl ±,äðéa úðéça ìòd`lir 'd - §©§¦©¦¨

,"dpia" zpiga `id ,'ied my lyìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤

dúòtLäå ,úòcä úáçøäa äâOäå éelb úðéçáa íìòpä± ©¤§¨¦§¦©¦§©¨¨§©§¨©©©©§©§¨¨¨
,dpia ,d`lir 'd lyáeúkL Bîëe ,ála úîizñî¦§©¤¤©¥§¤¨

'íéðewz'a15,"ïéáî álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c ,`id "dpia"y - ©¦¦§¦¨¦¨¨©¥¥¦
,ala `id "dpia"d zrtydy ixd ,oian ald dae ,ald zpiga

ìáää àöBé íMîe± ¦¨¥©¤¤
,`edyóeb éelb øB÷î§¦

,øeacä úBiúBàä̈¦©¦
Lîça úBlbúnä©¦§©§¨¥

íìòäî úBàöBîeidy ± ¨¥¤§¥
,mlrda f` crã"eiä± ©

,c"eiaäàzz 'ä úðeîúe§©©¨¨
dpexg`d 'd ze`d ±

,'ied myaydúáéúëa± ¦§¦¨¨
ixd `id dze` miazekyk

äa ïk íbCøà úeèMtú ©¥§¦§©§Ÿ¤
,áçøå'd"a xacdy itk - §Ÿ©

'd"ay `l` ,"d`lir
lr d`xn df "d`lir
eli`e ,dbydd zehytzd

- "d`zz 'd"aìò äøBî¤©
úðéça úeèMtúä¦§©§§¦©

,"íéîìBò ìk úeëìî" ,Cøaúé Búeëìîzeklnd zxitq - ©§¦§¨¥©§¨¨¦
zhytzn `ide ,zenlerd lk xewn `id'ãìe ähîìe äìòîì§©§¨§©¨§

,ïéøèñ,zegexd rax`le -úBèMtúnä'ce dhnde dlrnd ± ¦§¦©¦§©§
zehytzn mlerd zegex,'ä øác úBiúBàî úBëLîðå- §¦§¨¥¦§©

,d"awd ly exeaic zeize`núìä÷a áeúkL Bîk14øLàa" : §¤¨§Ÿ¤¤©£¤
,"ïBèìL Cìî øácxacdy itk ,hley jlnd ly exeaic - §©¤¤¦§

lr `id dkelnd z` bidpn jlndy dbdpddy ,dhnl dkelna
xeaicd lret dlrnl mb jk ,zeyrl deevn `edy ,exeaic ici
zeevw zyy lka d"awd ly dkelnd zehytzd z` dlrnly
,mlerd zellk z` mitiwnd ,zegex 'ce dhn ,dlrna ,mlerd

øéòfî èòî ïéáäìe] øçà íB÷îa øàBáîL Bîkedyn ±ïéðò §¤§¨§¨©¥§¨¦§©¦§¥¦§©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä

äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä
éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
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a`Îmgpnע f"h iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ז חמישי יום
,gw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,216 'nr cr:äéùòá

àìå óebä úeîc Bì ïéàL ,úeäìàa øeacä úBiúBà úeäîe¨¦©¦¨¡Ÿ¤¥§©§Ÿ
,íBìLå-ñç Lôpä- ©¤¤©§¨

xnel mi`zn cvik okÎm`
zeize` ly oiprd dlrnl
,sebe zeipevig ,xeaicd
ly ytpe zeinipte

- ?xeaicd zeize`øák§¨
äkøà Cøãa øàaúð¦§¨¥§¤¤£ª¨

íéøîà éèewìa) äøö÷e,"`ipz"d xtq ±àé ÷øt á ÷ìç §¨¨§¦¥£¨¦¥¤¤¤
:[(íL ïiò ,áéåÎlr - §©¥¨

okl ,ixd ,miptÎlk
l"f epinkg mixne`
`xap dfd mlerdy
xeaicd zeize`n
`ed mxewny ,dlrnly

.'ied my ly 'd ze`d

àäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa C ©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` cvik okÎm`
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl
ly mi`xapd ieaixy
mipeilrd zenlerd
ok mb `a miipgexd
ly zeize` itexivn
iptny ,dlrnly xeaicd
xeaicd zeize` itexivay
mitexiv mpyi dlrnly
ok mb mpyi ,uw oi` cr
,j` - uw oi` cr mi`xap
mdy miipgexd mi`xapd

zeiniptn mi`a ,zewl`a drici mdl yie zrce dnkg ilra
`a df lirl xaqedy itky ,dlrnly xeaicd zeize`
dnkg ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd okly ,"dnkg"n
ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd eli`e ;zewl`a
zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z` leaqle lawl elkeiy
mi`a dfd mlerd ly zeigde xe`d `l` ,zeize`d ly
xacdy enk ,lynÎjxcÎlr) xeaicd zeize` ly sebde xnegdn
`edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn ,sebdn `a dfy ,mc`a
dlrnly laddn `a df ixd dlrnl mb jk ,inyb lewe lad
,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne` okl ,(zeize`d sebne
itk ,dlrnly ladd lr zaqend ,'d ze`a `xap `edy

:owfd epax oeylae .lirl xaqedyáì éîëç ìëì òeãé äpä16, ¦¥¨©§¨©§¥¥
Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå úBîìBòä éeaø ék¦¦¨¨§©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§

áeúkL17,"åéãeãâì øtñî Léä" :zenlerl dpeekd - ¤¨£¥¦§¨¦§¨

.xtqn mdl oi`y ,dlrnly zelkidleãeãâe ìëéä ìëáe± §¨¥¨§
aezky enk xtqn xak yi mda18`eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :

mda yiy ,c`n lecb `ed xtqnd j` ± "oenewi idencw oaax
íéëàìî ïááø àBaøå ïéôìà óìà19ïëå ,yiy ,zenypa ± ¤¤£¨¦§¦¦§¨©§¨¦§¥

zebixcn yng oda
,gex ,ytp ly zeillk

'ig ,dnypod ,dcigi ,Lôð¤¤
äãéçé äiç äîLð çeø± ©§¨¨©¨§¦¨

,i"gpxpïéàì úBâøãî©§¥§¥
,õ÷zebixcn opyiy - ¥

zpigae zbixcna uw oi`l
zpigae zbixcnae ,"ytp"
ly dbixcna cr ,"gex"
,"dcigi" ,"'ig" ,"dnyp"
úBìëéäå íìBò ìëáe§¨¨§¥¨
úBìëéä éeaøî¥¦¥¨
äàéøa úeìéöàaL¤©£¦§¦¨

äøéöémlek ody ± §¦¨
dlrnly miipgex zenler
mlern dlrnle dfd mlerdn dlrnl ,"diyr"d mlern
,"diyr"d mler `edy "dfd mler" ,oky ± ipgexd "diyr"d
mler z` llek mb m`Îik ,inybd dfd mlerl wx `l oeekn

- ipgexd diyrdãò éeaø øçà éeaø ,elà íééeaø ìk äpä¦¥¨¦¦¥¦©©¦©
,Lnî õ÷ ïéàila mi`xape milv`p daxd jk lk mda yiy - ¥¥©¨

,ynn uwøác úBiúBà á"ë éôeøö éeaøî òtLðå CLîð ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¨¥¦¥¥¦§©
úB÷lçúnä ,'ä,dlrnly xeaicd ly zeize`d a"k ± ©¦§©§

zewlgzn,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéaø íéôeøöì ïk-íb©¥§¥¦©¦©¥¥§©§¦©¨
xeaicd zeize` a"kn mixvepd mitexivl seq oi`e uw oi` -

,dlrnly'äøéöé øôñ'a áeúkL Bîk20äòáL :21íéðáà §¤¨§¥¤§¦¨¦§¨£¨¦
,íéza íéòaøàå íéôìà úLîç úBðBa'dxivi xtq'a - £¥¤£¨¦§©§¨¦¨¦

ztxhvn dlnd ,"miza" - milnde ,"mipa`" zeize`d ze`xwp
xyt` zeize` rayne ,mipa`n sxhvny zia enk ,zeize`n

,zepey miln mirax`e mitl` zyng sxvlàö Cìéàå ïàkî¦¨¨¥¨¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)

êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá
úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
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עי a`Îmgpn f"h iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'eë øaãì ìBëé ätä ïéàM äî áLçådleki ofe`d oi`e - ©£Ÿ©¤¥©¤¨§©¥
miaxd mitexivl zeiexyt`d od daxd jk lk - renyl
xtq'a dpen zeize` ray cr .zeize`d a"kn mitxhvnd
,zeize` yly ,zeize` izyn mixvepd mitexivd xtqn 'dxivi

eli`e .zeize` ray cr
ze` rayn dlrnl,zei

od mitexivd zeiexyt`
ila mdy zeax jk lk
zeize`a mb jk ,leab
ixd ,dlrnly xeaicd
milekiy mitexivd ieaix
uw ila `ed ,odn sxvl
ieaixne ,zilkze
ieaix mi`a mitexivd
cr ieaix mdy ,mi`xapd

.uw oi`LiL íâäå©£©¤¥
úBâéøãîe úBìòîa§©£©§¥

úBîLðe íéëàìnä`l ± ©©§¨¦§¨
mik`ln daxd wx

mb `l` ,zenypeänk©¨
úBìòî éðéî änëå§©¨¦¥©£
ïéàì úB÷eìç úBâøãîe©§¥£§¥

dBáb ìò dBáb ,õ÷- ¥¨©©¨©
dlrnl - zg` dbixcn
,dipyd dbixcndn

ieaix lk m`e .xzeia zilrp dpey`xd dbixcnd mby zexnl
wx `ed lcadd - dlrnly xeaicd zeize`n mi`a mi`xapd
oia lcadd ,zeidl jixv did `l ixd - zeize`d xcqe zbvda

,- deab lr deab zpigaa ,dipyl zg` dbixcnìkä äpä± ¦¥©Ÿ
,deab lr deab mb ,zebixcnd zewlgzdéôelç éôì CLîð¦§¨§¦¦¥

íéôeøvämitexivd seliga ok mb mi`ay zeize` a"kc - ©¥¦
,`"hily x"enc` w"k ztqed - y"a z"`c zexenzde

'eë L"a ú"àa úBøeîzäå,"z"iaÎs"l`"d ly xg`d xcqa - §©§§©©
ztlgen (dpey`xd ze`d) s"l` ze`dy ,"y"a z"`" ly xcqd
(dipyd ze`d) z"ia ze`de ,(dpexg`d ze`d) e"iz ze`a

.'eke (dpexg`d iptly dipyd ze`d) o"iy ze`a ztlgenBîëe)§
.(áé ÷øôa øàaúpL"dpen`de cegid xry"a ±22ipyd wlgd ¤¦§¨¥§¤¤

dfk zebixcn ieaix epyiy zexnl ,ixd ."`ipz"d xtq ly
,uw oi` cr zebixcn iweligeéìòa ílk äpä ,ììk Cøc Cà©¤¤§¨¦¥ª¨©£¥

,úòãå äîëç,zewl`a zrce dnkgd oipr `ed mpipr - ¨§¨¨©©
úBiúBàä úeiîéðtî íúeiç úBéä éðtî ,íàøBa úà íéòãBéå§§¦¤§¨¦§¥¡©¨¦§¦¦¨¦

úBëLîpäzekynp zeize`d zeinipt ±äîëç úðéçaî ©¦§¨¦§¦©¨§¨
,äàlòdpeilr dnkg" -,".ìéòì økæpëålk lr mixne` okl ± ¦¨¨§©¦§¨§¥

e`xap mdy ,"`ad mler" illkd mya millkpd mi`xapd

xeaicd zeize` xe`ne zeiniptn d`a mzeig oky ,c"eia
.'ied my ly c"eidn `ad ,dlrnly,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨

úeiçå øBà ìañìå ìéëäî ïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò¦©©¤§¨¨¥¨¦§¦§Ÿ§©
øéàäì ,ïúeiîéðôe úBiúBàä úøeö úðéçaîxe`dy ± ¦§¦©©¨¦§¦¦¨§¨¦

zeinipt ly zeigde
,ea xi`i ,zeize`d
Leáì éìa Ba òétLäìe§©§¦©§¦§

L Bîk øzñäåzeinipt ± §¤§¥§¤
,zeize`dúBøéàî§¦

úBîLðì úBòétLîe©§¦¦§¨
,íéëàìîezenypl - ©§¨¦

xi`n df mik`lne
yeald ila rityne
sebe xneg ly xzqdde
deedznd zeize`d

laddn23,äøàää ÷ø©©¤¨¨
äàa äòtLääå§©©§¨¨¨¨
äfä íìBòì úòtLðå§¦§©©¨¨©¤
óeâå øîç úðéçaî¦§¦©Ÿ¤§

úBiúBàä,íúeéðBöéçå ¨¦§¦¦¨
àeäLzeipevig ± ¤

`id ,zeize`dúðéça§¦©
,ìáääÎjxcÎlr enk - ©¤¤

sebe zeipevig lyn
mc`a xeaicd zeize`

,inyb lad `ede ,aldn `ad laddn mieedznd'æì ÷lçúnä©¦§©¥§
úìä÷aL íéìáä24"zldw"a weqta -25mipipr dray mixkfen £¨¦¤§Ÿ¤¤

,"lad lkd milad lad ,zldw xn` milad lad" :lad ly
,dyly cgia ,miinrt ,miax oeyl "milad" ,zg` mrt "lad"
mrt cer "lad lkd" ,dyly aey ,"milad lad" mrtd cer

."lad" minrt ray cgiae ,zg`íäéìòL,miladd dray lr ± ¤£¥¤
ìBòäLBãwä øäfa áeúkL Bîk ,ãîBò í26.`l `nlr" ± ¨¨¥§¤¨©Ÿ©©¨

epi` mlerd ± "`kln dnly xn`c milad lr `l` miiwz`
zray mdy ,jlnd dnly xn`y miladd lr `l` miiwzn

,mixen`d miladdíìBòa Laìúnä "'ä ét àöBî" àeäå§¨¦©¦§©¥¨¨
åéàáö ìëå äfä,dfd mleray mi`xapd lk ±,íúBéçäì- ©¤§¨§¨¨§©£¨

,'d it `ven ,'d itn `ad ladd dfyBëBúáe`venae lada ± §
,'d it,äáLçnäå øeacä úBiúBà úøeö úðéça úLaìî- §ª¤¤§¦©©¦©¦§©©£¨¨

- d`ad ,dlrnly,'eëå Búîëçå BðBöøe úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§§§¨§¨§
ze`a daygnd zeize`e xeaicd zeize`y ,lynl mc`a enk -
xacl dweyze dad` el yiy iptny - eizecnn ieliba ixd
ze`a zecnde ,xac eze` zece` xacne ayeg `ed okl ,miieqn
xeaicd zeize` ze`a dlrnl mb jk ,'eke eznkge epevxn
epevxne zeyecwd zecndn ,zelbzda dlrnly daygnde
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ùã÷ä úøâà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
úåéúåàä úåéîéðôî íúåéç úåéä éðôî íàøåá úà íéòãåéå
ìôùä äæä íìåòä êà .ì"ðëå ò"ç 'éçáî úåëùîðä
úåéçå øåà ìåáñìå ìéëäî ïè÷ åëåúáù úåéçä íò
åá òéôùäìå øéàäì ïúåéîéðôå úåéúåàä úøåö úðéçáî
úåîùðì úåòéôùîå úåøéàîù åîë øúñäå ùåáì éìá
æ"äåòì òôùðå äàá äòôùääå äøàää ÷ø íéëàìîå
úðéçá àåäù íúåéðåöéçå úåéúåàä óåâå øîåç úðéçáî
íìåòä íäéìòù úìä÷áù íéìáä 'æì ÷ìçúîä ìáää
íìåòá ùáìúîä 'ä éô àöåî àåäå ÷"äåæá ù"îë ãîåò
úðéçá úùáåìî åëåúáå íúåéçäì åéàáö ìëå äæä
úåùåã÷ä åéúåãîî äáùçîäå øåáãä úåéúåà úøåö
úéìëúá ä"á ñ"àá úåãçåéîä 'åëå åúîëçå åðåöøå
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נקבה. לשון "בונות", להלן שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר", בדרך ותיקונים ב"הערות ‰Ú¯˙22.מציין
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשעי"ז"„¯ÂÈמשא"כ – כו' דהארה הארה כו', שתחתיו לגבוה ביותר פחות ·˘ÈÂÈמגבוה דאינו בלבד הצירוף

˘ËÈÏ"‡:23.במעלה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מסתיר ואינו בו להמלובש בטל ˘ËÈÏ"‡:24."שהוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ עייג"כ"
עה"פ". א.25.באוה"ת ב.26.א, קמו, ח"א



a`Îmgpnעב f"i iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז שישי יום
,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

,'eke eznkgeúBãçéîäeznkge epevxe ,zeyecwd ± eizecn ± ©§ª¨
zecge`n ,(zexitqd)úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàaixd - §¥¨§©§¦

zeyecwd eizecnn `ad xe` `edy ,zeize`d zexevny xe`dy
"'d it `ven" ly zeinipta ,ekeza wx `vnp - dnkge oevxne

z` digne deednd
ieliba eli`e ,dfd mlerd
okidne .jk xacd oi`
zeigde zeedzdd d`a
df ixd - ?dfd mlerd ly
,zeize`d sebe zeipevign
.dlrnly xeaicd "lad"

äëøáì-BðBøëæ é"øàä áúkL eäæå)27úeiðBöéç úðéçaL , §¤¤¨©¨£¦¦§¦§¨¨¤§¦©¦¦
ä"éåä íL ìL 'äa úBænøîä ,úeìéöàc úeëìîc íéìkä©¥¦§©§©£¦©§ª¨§¤¥£¨¨

,àeä-Ceøa,zeklnd zxitq `idy "d`zz 'd" -eãøé íä ¨¥¨§
'íéðewz'a áeúk ïëå .(äiNòä íìBòì 'äîLð' eNòðå28- §©£§¨¨§¨¨£¦¨§¥¨©¦¦

,"xdef ipewiz"aã"eiäL,'ied my ly ±àeä,xi`n ±úeìéöàa ¤©©£¦
,'eëmlera ± "e"e" ,"d`ixa"d mlera ± "d`lir 'd"e -

,"dxivi"dúðp÷î äàzz 'äå,dxi`ne ±:äiNòarax` - §©¨¨§©¤¤©£¦¨
zenlerd ly zewl`d od 'ied my ly zeize`d29ielibd :

my ly c"ei) "dnkg"d zxitq `ed "zeliv`d" mlera xi`ny

,xzeia dlrpd epte`a lehia ly oiprd ixd `id "dnkg"e ,('ied
d"dbda xne` owfd epaxy itk) "ezlef oi`e ecal `ed" ly
ef "dnkg" ixd ,(("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga) d"l wxtay
mler ipipr lkay ,"zeliv`"d mler zellka dxi`n
ote` xxey "zeliv`"d
mlera ;xen`d lehiad
'd" dxi`n "d`ixa"d
'dpia'd zxitq ,"d`lir
mler ly mi`xapd lke
mbe zenyp mb) df
dbyd ilra md (mik`ln
zceare ,zecnd yy zexi`n "dxivi"d mlera ;zewl`a dlecb
ly zelrtzd ,"zecn"d oipra `id ,df mleray mi`xapd
,"d`zz 'd" dxi`n "diyr"d mlerae ;zewl`a d`xie dad`
dyrne ,dyrnd mler `ed - df mlere ,"zekln"d zxitq
,df mler ly dnypd edf ,mxa .miny zekln ler zlaw jezn
mlrda zyaelnd xeaicd zeize` itexiv zeiniptn d`ad
zeige zeedzd eli`e ,"lad"d `edy zeize`d sebe xnega
,"lad"dn - xeaicd zeize` zeipevign wx md ,envr mlerd

.ixnege inyb mler `ed df mler okle

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
,`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
,zg` ze`a eznkg z`
ly mevnvd yalzn jk
ly "d`zz 'd"a dnkg
,xeaicd "lad" ,'ied my
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl

dwcvay ixd .cqge dwcv dyer dhnl mc`y cqgd ici lr
ly c"eidn dkyndd z` "lret" `ed ,dhnl icedi ly cqge
lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly 'dl - "dnkg" - 'ied my
epax ly epeylae .'ied my z` jiynne "dyer" `ed dwcv ici

:owfdìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä íãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨©©§§¨¨¦¤¨¨¨

úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç úBàìôð ìékNäì§©§¦¦§§¨§¨§©§¥¦§©£©§§
ãçà,zg` ±äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî ¤¨¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨

øúéå ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä Búîëçì äìBãb§¨§¨§¨©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨§¤¤
øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä ,õ÷ ïéàì äfî¦¤§¥¥¨¨¦§¨¨¨¨©£¤¦§©
úLLa ,"eNòð íéîL 'ä¨©¦©£§¥¤
çeøáe" ,úéLàøa éîé§¥§¥¦§©

àéä ,"íàáö ìk åét± ¦¨§¨¨¦
,`ed "'d xac"'ä úBà

-Ceøa ä"éåä íL ìL¤¥£¨¨¨
,àeä`idy -àúà"¨¨

,"àìél÷- ,"dlw" ze` - ©¦¨
ze` `idy cala ef `l
z`xwp mb `id ,zg`
ze` ,"`lilw `z`"
.ynn da oi`y "dlw"
:áeúkL Bîk§¤¨

,"íàøa 'äa" ¯ "íàøaäa"aezky enk -30lre ,"m`xada" : §¦¨§¨§§¨¨
l"f epinkg eyxc jk31,mze` `xa `ed 'd ze`a ,"m`xa 'da" :

,"m`xada" aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z`àéä± ¦
`id ,'d ze`dïBLàø øîànî eëLîðL úBøîàî 'èä øB÷î§©©£¨¤¦§§¦©£©¦

úéLàøaéîð"c`ed mby ±"àeä øîàî32,"ziy`xa" lr - §¥¦§¨¥©£¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåìéöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéç úðéçáù ì"æ é"øàä ù"æå)
äîùð åùòðå åãøé íä ä"á 'éåä íù ìù 'äá úåæîåøîä
'åë 'éöàá àåä ã"åéäù íéðå÷úá ë"ëå (äéùòä íìåòì

:äéùòá úðð÷î äàúú 'äå

äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá
åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
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ובכ"מ.27. פ "ב. שמ"ז ע"ח ספ"ד.28.ראה שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ˘ËÈÏ"‡:29.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בח"א "עפמשנת"ל 
ד.30.פל"ט". ב, ב.31.בראשית כט, א.32.מנחות לב, ר"ה



עג a`Îmgpn f"i iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mixn`nd x`y enk "xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne`
iy`xd xn`nd `edy `l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday

zexn`nd x`yl xewnde33,úàø÷pä äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨©¦§¥
."úéLàø"xewn ,"dnkg"n dcixid ,ixd ,"dnkg ziy`x" ± ¥¦

,zexn`nd dryz
`id ± "zekln" ,xeaicl

.xzeia lecb mevnvCà©
æà,d`ixad zligza ± ¨

Bæ äãéøéå äëLîä äúéä̈§¨©§¨¨¦¦¨
± "zekln"l "dnkg"n ±

,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
,ììk àzúìcila - ¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzd
ék34"ãáòì ïéà íãà" ¦¨¨©¦©£Ÿ
'eë35,f` ixd did `l -

z` dyrie ceariy mc`d
,dhnln zexxerzdd÷ø©
"àeä ãñç õôç ék"36,- ¦¨¥¤¤

df cvn dzid d`ixad
,cqg utg `ed d"awdy

"äðaé ãñç íìBò"å37. §¨¤¤¦¨¤
¯ "íàøaäa" eäæå§¤§¦¨§¨

"íäøáàa"38,dn df - §©§¨¨
lr mixne` l"f epinkgy

,"mdxa`a" zeize` dfy "m`xada" weqtdék39ãñç" ¦¤¤
'eë "íäøáàì40.± m`xada" edfe ,cqg zpiga `ed mdxa` ± §©§¨¨

.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`aúàéøa øçà Cà©©©§¦©
íãàä`ed epipry ±,"'eë dãáòì"lr zekynd jiyndle - ¨¨¨§¨§¨

,dhnln ezexxerzd iciòúà ìk éæààìéòìc àúeølk ± £©¨¦§¨¨¦§¥¨
dlrnlny zexxerzdàeä ,ïBéìò ãñç úcî øøBòì§¥¦©¤¤¤§
,àzúìc àúeøòúàaly dcearde zexxerzdd ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

,oeilrd cqgd z` jiynne xxern `edy ,dhnl mc`dä÷ãöa¦§¨¨
ãñçå41.äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiLdwcv ici lr ,ixd ± ¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤

± 'ied my ly c"eidn jiynn `ed ,dhnl dyer icediy cqge
"dyer" `edy ixd - ,"zekln" ± 'ied my ly 'dl ± "dnkg"n

.'ied my z` jiynneäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëì42: ¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨

elôà ,íéãñç úeìéîb éìa äøBz àlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨¨§¦§¦£¨¦£¦
àlà ,Bì ïéà äøBzjixv.íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñòì ¨¥¤¨¨¦©£Ÿ©¨¦§¦£¨¦

ú÷ôð äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä ék43,dxezy zexnl - ¦¦¥£©§©§¨¥¨§¨¨§©
,"dnkg"n d`aàîìò íi÷úî àúéøBàáe44,dxez ici lre - §©§¨¦§©¥¨§¨

,mlerd miiwznïeðéàáe§¦
da ïàòìc45,ici lre - §¨¨¨

mixacne miwqery dl`
,(dxeza) daíøeaãa ék¦§¦¨

,dxez ixeaic ±íéëéLîî©§¦¦
úBòtLäå úBøàäçqð) ¤¨§©§¨ª¨

úBàøLäå :øçàäîëç ( ©¥§©§¨¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨

úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©
ïäaL øeacä úBiúBà¦©¦¤¨¤
øîàîk ,íìBòä àøáð¦§¨¨¨§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì46éø÷z ìà" : ¦§¨¨©¦§¥
éðaéðBa àlà C"C± ¨¨¦¤¨¨¦

mdy minkg icinlz
`l md ,dxeza miwqerd
,jly mipad ,"jipa" wx
md ,"jipea" mb md `l`
z` miniiwne mipea
mcenil ici lr mlerd

- dxezBæ äëLîä éøä,xeaicd zeize`l "dnkg"n ±àéä £¥©§¨¨¦
éøö äæìå ,äìBãb äãéøé úðéçaCLîpä ,ïBéìò ãñç øøBòì C §¦©§¦¨§¨§¨¤¨¦§¥¤¤¤§©¦§¨

íénkjk ,jenp mewnl deab mewnn mikynp mdy mind rah ± ©©¦
,minl lynpy oeilrd cqgd jynp mbíB÷îì dBáb íB÷nî¦¨¨©§¨

,Ceîð,mikenp dbixcnle mewnl mideab dbixcne mewnn - ¨
jynp df cqge,àzúìc àúeøòúàa,dhnln zexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨

,äàzz ãñçå ä÷ãöadhnl miyrpd cqge dwcv ici lr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨
,zeinybaíéëéLînL,mipzepe ±çeø úBéçäì ,ãñçå íéiç ¤©§¦¦©¦¨¤¤§©£©

.íéàkãðå íéìôLmikiynne mipzepy miigde cqgd ici lr ± §¨¦§¦§¨¦
jiyndl ick ,dlrnly cqgd z` mikiynn ,`kcpe lty iprl
xeaicd zeize`l ± jenp mewnl cxiy "dnkg" zpigan "miig"

.mi`xapd lk xewn odyáeúkL eäæå47íëç ìläúé ìà" : §¤¤¨©¦§©¥¨¨
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ùã÷ä úøâà
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
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.33:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם המאמרÈ¯Á‡Ï"צע"ג ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„ הוא שלכן גו'!
מאמרות!". לט' רק ˘ËÈÏ"‡:34.מקור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,דנשמות גם אתדל"ת שולל – קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק ועפ"ז גו'. אין דאדם מקרא זה ה.ÏÏÎ."'.35ומכריח ד, יח.36.בראשית ז, ג.37.מיכה פט, תהלים
ט.38. פי"ב, כ.39.ב"ר ז, ˘ËÈÏ"‡:40.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'שלמע עולמות (1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, "ג"פ

" שישכיל - ח"א Â‡ÏÙ˙מהשתל' ראה - בה כלולים שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל חכ'"
ע"י ıÙÁ(3פנ"א) דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם ע"י (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

) חסד כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בזה ˘Í˘Óבי"ע מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. ונותן)
"Â‰ÊÂחסד בבינה) - (עתיקא חפץ רפמ"ט): ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בהבראם "‡Â‰ בורא - (בריאה

Í˘Áחסד כי באברהם בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד עולם ראשונה, - ה') - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' כו'
˘ËÈÏ"‡:41.אחרונה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת

וכו'". וגמ"ח צדקה ב.42.וחסד, קט, ובכ"מ.43.יבמות א. קכא, ובכ"מ.44.זח"ב א. ר, ועוד.45.זח"ב א. מז, ברכות 46.זח"א
א. יב.47.סד, ט, ירמי'



a`Îmgpnעד g"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ח קודש שבת יום
,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr:åðéáé

,'eë ìläúé úàæa íà ék ,'eë Búîëçarecie lkyd - §¨§¨¦¦§Ÿ¦§©¥
ize`48:ote`a likyny miiqne ,,"'eë ãñç äNò 'ä éðà ék- ¦£¦Ÿ¤¤¤

f`y ,cqg zlrete dyer `idyk "dnkg"d z` milldny ixd
,cqg dyer 'dãñçä ék¦©¤¤

jiynne dyer mc`dy ±
,dlrnly cqgd z`

dyer 'd ip`"y± "cqg
,diyrayéLînä àeäC ©©§¦

,ähîì äîëçä éiç- ©¥©¨§¨§©¨

jynei dfy ick ,mi`xapd xewn jynei xeaicd zeize`ay
.dhnlåàì íàåly oiprd wx epyie ,cqgd ziiyr dxqg m` ± §¦¨

,cala dxezd cenil ly ± dnkg"Búîëç" úàø÷ð éøä£¥¦§¥¨§¨
,Bcáìl`" aezkk - §©

± "eznkga mkg lldzi
,ely dnkgaéìa§¦

äpnî íéiç úëLîä± ©§¨©©¦¦¤¨
,dlrnly "dnkg"d-ñç©

.íBìLå§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe49úBîLð éðéî éðL LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥§¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé50úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦
÷ñòì íéëéøö íéîëç éãéîìz íb éøä ,äøBàëìc .íéãñç£¨¦§¦§¨£¥©©§¦¥£¨¦§¦¦©£Ÿ

,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

,äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨
."Bì ïéà äøBz elôà"L¤£¦¨¥
el oi`y xne` `ed m` ±
zelinb ila dxez `l`
.el oi` dxez mb ,micqg
xne` cvik okÎm`
ly beq epyiy l"fix`d
dxeza zewqerd zenyp

?odini lkàlàxiaqi ± ¤¨
oi`y ,oldl owfd epax
el` zenypy dpeekd
cala dxeza zewqrzn
zelinba zewqer opi`e
dpeekd `l` ,e"g micqg
`ed opiipr xwiry `id

,dxez-éãéîìzäL¤©©§¦¥
øwò ïúøBzL íéîëç£¨¦¤¨¨¦¨
èeòîe ,da íäéîé áøå§Ÿ§¥¤¨¦

íäéîémiwqer md ±íúeøòúà úlòt äpä ,íéãñç úeìéîâa §¥¤¦§¦£¨¦¦¥§ª©¦§¨¨
àzúìc,dhnly mzexxerzdn "dlert"d ±ãñç øøBòì ¦§©¨§¥¤¤

éLîäì ,ïBéìòäîëça Laìîä óBñ-ïéà-øBà ãéøBäìe C ¤§§©§¦§¦¥©§ª¨§¨§¨
,äàlò`idy ,"dpeilr dnkg"a -,íäéôaL 'ä úøBz øB÷î ¦¨¨§©¤§¦¤

md okid okÎm` ,dxez ixac mxeaica -- ?z`f mikiynnàeä
aL úBîLpä íìBòì ÷ød mleräàéøamy mikiynn mdy ± ©§¨©§¨¤©§¦¨
,ãeîìzä ÷ñò éãé-ìòÎ`lwyde minrhd zllekd `xnb - ©§¥¥¤©©§

mler ± "d`ixa"d mlerl zekiiy jkl yiy ,zekldd ly `ixhe

,dbyddL íéëàìnìåd mleraäøéöéa,mikiynn md ±-ìò §©©§¨¦¤©§¦¨©
,äðLnä ãenì éãézekldd iwqtn zakxend "dpyn" ,oky - §¥¦©¦§¨

mlerl zekiiy dl yi ± "xedh" e` "`nh" ,"leqt" e` "xyk"
,zecnd mler ± "dxivi"dúBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨

úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦

,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤
Îlray dxez dt zekln"

"dl opixw dt51,øB÷îe§
äîëç'î àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨

'äàlòdnkg"n ± ¦¨¨
,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

dxezd cenilay ixd
mikiynn md mdly
± "dpeilr dnkg"n
xeaicd zeize` itexivl
Îlre ,dtÎlray dxez ly
zeig mikiynn md dfÎici

.mik`lnle zenyplCà©
éLîäìäøàä ãéøBäìe C §©§¦§¦¤¨¨

ìáä úðéçaî úeiçå§©¦§¦©¤¤
äàzz 'ä ïBéìòäly ± ¨¤§©¨¨

,'ied myäfä íìBòì̈¨©¤
íeöîö àeäL ,ìôMä©¨¨¤¦§

æò øúéa ìBãbxe`dy ick ixnbl xg` mevnv ote` df ixd ± ¨§¤¤Ÿ
,ltyd mlera jyneiéc àì52àzúìc àúeøòúàa± Ÿ©§¦§¨¨¦§©¨

,"dhnln zexxerzd"èeòî íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz ìL¤©§¦¥£¨¦¨§¦¦
à ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîéàúeøòúà éãé-ìò àl± §¥¤¦§¨¨§¦£¨¦¤¨©§¥¦§¨¨

,zexxerzdä÷ãöa íäéîé áø íé÷ñBòä 'úBöî éìòá'c§©£¥¦§¨§¦Ÿ§¥¤¦§¨¨
íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe) íéãñç úeìéîâextqa ± §¦£¨¦§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,"`ipz"d.(ãì ÷øt à ÷ìçazpizp ici lry ,xne` `ed my ± §¥¤¤¤
± ezqpxtl ezribi lk ziyrp ± cala yneg ozep `edy ,dwcv

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç

.å"ç äðîî íééç úëùîä

ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
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.48:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".49˜¯‰"שג"ז מצאנו לא ˘ËÈÏ"‡:50.לע"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וכל"
ימיהם". כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין נכללים אליהו").51.השאר ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:52.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ויצירה". בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת "אבל



עה a`Îmgpn g"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`rexc"d z` xxern `ed ely cqgae ,jxazi ezayl oekn
,dlrnly cqgd z` ,"`pinieàø÷ð ïëìå,zeevnd ilra ± §¨¥¦§§

"àúéøBà éëîz"53,wx `l ,(dnvr) dxeza miknez md - ¨§¥©§¨
md ,oky .dnvr dxezd z` miknez md `l` ,dxez icnela

xe`dy mikiynn
dxezd xewne yxeyny

,dhnl xi`iúBðéça ïäå§¥§¦
,ãBäå çöð úBâøãîe- ©§§¤©§

oixz" md cede gvp
"oiwey54"miiwey"d enk ,

lr mc`d cner mdilry
mikiynn md jk ,ux`d
mlera dhnl dxezd z`

,dfïúBéäìmdy iptn ± ¦§¨
äøBzä øBà ïéëéLîî©§¦¦©¨
.äiNòä íìBòì ähîì§©¨§¨¨£¦¨

ïáeé äæáe55àø÷ð änì ¨¤¨¨¨¦§¨
,"äNòî" íLa ä÷ãvä©§¨¨§¥©£¤

áeúkL Bîk56äéäå" : §¤¨§¨¨
,"íBìL ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨¨
dwcvl `xew `edy ixd -

,"dyrn" myaéLîäì dúlòtL íL ìòíìBòì 'ä øBà C ©¥¤§ª¨¨§©§¦§¨
ì ÷ec÷c eäæå .äiNòäãéáòc ïàî" :LBãwä øäæ ïBL57àîL ¨£¦¨§¤¦§§Ÿ©©¨©§¨¦§¨

"àLéc÷,yecwd myd z` dyery in ±,à÷éc "ãéáòc"- ©¦¨§¨¦©§¨
,weica `id "ciar" dlndàzúìc àúeøòúàa ék± ¦§¦§¨¨¦§©¨

,"dhnln zexxerzda"äàzz ãñçå ä÷ãöadwcv ziiyra ± ¦§¨¨§¤¤©¨¨
,dhnl o`k cqge,ïBéìò ãñç øøBòî,dlrnly cqgd - §¥¤¤¤§

éLîäìóBñ-ïéà øBà C §©§¦¥
äàlò äîëç úðéçaî± ¦§¦©¨§¨¦¨¨

`idy "dpeilr dnkg"
,íL ìL ã"eé,'ied -'äì ¤¥©

,íL ìL,'ied -úðéça ¤¥§¦©
,Cøaúé åét çeøå øeacä©¦§©¦¦§¨¥
íìBòì òétLäì éãk§¥§©§¦©§¨

.äiNòäoeyld weic edf ± ¨£¦¨
xdefd oeyla "ciar"
,"dyer" oeyld mewna
dyrn ici lr ,oky .diyr
xe` jiynn `ed dwcvd
,"diyr"d mlera seqÎoi`

ìLî-Cøc-ìòå58, §©¤¤¨¨
ïéà úBìcáä ìécáäì§©§¦©§¨¥
Bðéà íãàL Bîk ,õ÷¥§¤¨¨¥
íéøçàì àlà øaãî§©¥¤¨©£¥¦
BìëN íöîöî æàå ,(Bîöò ïéáì Bðéa àeäLk àìå)§Ÿ§¤¥§¥©§§¨§©§¥¦§

:eðéáé íéìékNnäå .íäéìà Bøeaãa BzáLçîe©£©§§¦£¥¤§©©§¦¦¨¦
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ùã÷ä úøâà
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
äèîì äøåúä øåà ïéëéùîî ïúåéäì ä"åð úåâøãîå
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå
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ובכ"מ.53. ס "ט. סרנ"א יו "ד שו"ע ב . נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי אליהו").54.ע"פ ("פתח בהקדמה ‡„ÂÓ"¯55.תקו"ז ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(שם בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז  עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו יז.56."לכאורה לב, ‰Ú¯˙57.ישעי'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:58."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1 "לכאורה:
אינו  עכ"פ): (בנקודה י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה

לעניןÏÏÎמובן הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘דוא"ו ‰˜·"‰של ההכרח הוא וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?
הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? ענין ÂÓ˘Âוה' מהו הנ"ל וע"פ - בלבד

"אליהם") כש"מדבר" עד"ז  יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ˘ˆ"Ïג'
ÌÂˆÓˆ(רק) ומח' "·„Â¯Â·È"שכלו שישנו -·ÂÈאליהם", עצמו" -·לבין ח"ע שגם "בלבד"), שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז, יבינו והמשכילים וכו'. שם, ".·„Â·È¯הוא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dpw sc zay(ycew zay meil)

miaexgd z` wqxl dcedi iaxìdndaàì äqb,wqxl xizdéà ¦©¨Ÿ¦
àîìLa úøîày xn`z m` oaen df ±àn÷ àpzwqxl xq`y ¨§©¦§¨¨©¨©¨

oiaexgøáñy [dcedi ax ixack]éeeL ,ïðéçøè àì àìëeàa çøèéî ¨©¦§©§§¨Ÿ¨§¦©¦
ïðéeLîmiaexge] exizd dlik`l ie`x `diy xac owzl la` ± §©¦©

,[mwqxl xizd `l ok lr weqix `ll dlik`l miie`x ezrcleðééä©§
,äãeäé éaø øîà à÷cweqixyàeä àìëeà éeeL énð ,äwcì ïéáeøçä §¨¨©©¦§¨¤¨¦©©¨©¦¦§¨

,xzene lke` oewizl aygp mb ±úøîà éà àlàyøáñ àn÷ àpz ¤¨¦¨§©©¨©¨¨©
y [`ped ax ixack]ïðéeLî àì àìëeà éeeLxeq` lke` oewizy ± ¦§¨Ÿ§©¦©

la`ïðéçøèî àìëeàa çøèéîxzen lke`d zgayda gexhl ± ¦§¨§§¨©§§¦©
s` dlik`l miie`x mpi`y xaqy itl miaexg wqxl xq`e]

ok m` ,[weqix `ll dqb dndaläwcì ïéáeøça øézîc äãeäé éaø©¦§¨§©¦¤¨¦©©¨
itle ,weqix `ll s` dwcl miaexgd miie`xy meyn `ed enrh

`ld dqbl `le dwcl wx xizdy eixac mipaen `l dfïkL ìk̈¤¥

xizdl eilry,äqbìzgayd wx i`ce `ed weqixd dxear ixdy ©©¨
,'dqbl oiaexga xizn dcedi iax' xnel dpynl did jke ,lke`d

lke`a dgxih efy oeik.
:`xnbd zvxznúøáñ éîhwpy dcedi iaxy zxaq ike ±,äwc ¦¨§©©¨

dndal oiekzd,Lnî äwc`l` ,jk df oi`éàîdpeekd dn ±,äwc ©¨©¨©©¨
dndadì éø÷ éàîe ,äqbdl `xw recne ±àìëeàa à÷ééãc ,äwc ©¨©¨¥¨©¨§¨§¨§§¨

.eze` dwicne lke`d z` ahid zqrel `idy meyn ±
:`xnbd dywnàLéø éðz÷cî àäly `yixa epipyy dnn `ld ± ¨¦§¨¨¥¥¨

'eke oiwqxn oi` `nw `pz ixaca dpyndäqb ïéáe äwc ïéaoaen ¥©¨¥©¨
,dqbde dwcd dndal dpeekdyäãeäé éaøc ììkî`pz lr wlegy ¦§¨§©¦§¨

xne` `edyk `nwäwcdnda.øîà÷ Lnî äwc:`xnbd zniiqn ©¨©¨©¨¨¨©
àéL÷.`ped ax lr `iyew zx`yp ± ©§¨

oldl dpynn dcedi ax lr dywn `xnbd(:epw):ïéëzçî òîL àz̈§©§©§¦
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היום יום . . . עו

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סוסח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס 
וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט 
הָאלט א אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א 
חלק אלקה ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא 

הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען.

ם־טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ל  מֹו ׁשֶ ְ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשׁ ּגִ ַהּמַ ם  ׁשֵ ּבְ ֵקן – ָאַמר  ַהּזָ י – ַאְדמֹו"ר  ָהַרּבִ
ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך":  רּוׁש  ּפֵ מֹוָך" הּוא  ּכָ ְלֵרֲעָך 
ֶאת  אֹוֲהִבים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲהֵרי  ַעל,  ִמּמַ ֱאלַֹקּה  ֵחֶלק  תֹוכֹו  ּבְ ֲהֵרי  לֹו  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ן  ּכֵ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ יָלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר-ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

תּוב  ִדְבֵרי תֹוָרה ַהּכָ ם – ּבְ ְרּתָ ּבָ ָך ּגֹו'", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: "ְוִדּבַ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ "ְוִדּבַ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ְדֵרגֹות:  ַהּמַ ל  ּכָ אן  ּכָ ּוְמָבֵאר  ַמְדֵרגֹות,  ִחּלּוֵקי  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ּגּוָפא  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ּבְ ָאְמָנם  ר".  ְמַדּבֵ
ּתֹוָרה.  ם ּבַ ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ּבְ
ה  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד ּבֹוָאּה ְלַמּטָ ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ְבֶלְכּתְ
ַעד  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ְיֵמי  ַעד  ֶזה  עֹוָלם  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ּוַמְתִחיל  ִמי,  ׁשְ ּגַ גּוף  ּבְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְחּתֹון  ַהּתַ ָלעֹוָלם 
ּוְבקּוֶמָך  ָאבֹות, ַעד  ּדְ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ָעָליו  ֹמר  ׁשְ ּתִ ַהּתֹוָרה  ה  ִהּנֵ ָאז  ְוַגם  תֹו,  ֻקּדָ ּפְ ְיֵמי  בֹוא  ּבְ ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ּכָ

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ָאַמר  ׁשֶ ִמּיֹום  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִנְמְלאּו   – תש"א  ָאב  ְמַנֵחם  י"ד 
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך ָחֵבר.  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ָחֵבר,  ְלָך  ְלׁשֹון קּוְלמּוס –  ְוָקֶנה –  ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַעם  ּפַ

ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות" אֹותֹו. ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עז היום יום . . . 

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַרק  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֹחֶדׁש,  ּבַ טו  ל  ּכָ ַעל  ָאב  ּבְ טו  ַמֲעַלת  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל־ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל־  לֹֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ א, ּוְבט"ו ּתָ יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ

טו  ּבְ ֶזה  ּוֵמֵעין  כּו',  ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת  ְלַגְמֵרי,  ּטּול  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאָליו",  "ְוָנֲהרּו  ֶלָעִתיד,  ן  ּכֵ ׁשֶ
ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, 
חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: 
גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר 
פייער הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: 

הָאב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ִעְנָיִנים:  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַבר  ּדְ ַעל  ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ּלּות  ַהִהְתּגַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְנִסיעֹות 
ְלָיא  ּגַ ֶזה:  ּבָ ְמָבֵאר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ַהּתֹוָרה.  ִניִמּיּות  ּפְ ּלּות  ִהְתּגַ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַהּתֹוָרה  ִחּזּוק 
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים. ָלֵכן  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ

י "ה' ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָצִריְך ַהּמַ

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות 
בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער 

לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ַחּיּות  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ַהּתֹוָרה,  ִלְפִניִמּיּות  ֵאׁש  ַיֲחִסים  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ִיְלַמד  הּוא  ֲהָלָכה  אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֲהָלָכה  לֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה:  ּבַ ׁשֶ ַגְלָיא  ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן־ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עח

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr pw sc zay(ipy meil)

.xeaick epi` xedxdy xaeqd opgei
:uexizd lr zl`ey `xnbdáéúk énð àëäixac xeqi`a mb o`k ± ¨¨©¦§¦

lr `l` xedxdd lr xeqi` xn`p `l sepih mewna dyecw
'WFcw Lipgn dide' ly df weqt jynda xn`p oky ,xeaicdmixac) §¨¨©£¤¨

(eh bk,,'øác úåøò Eá äàøé àìå'`ly ,xeaic oeyln `ed 'xac'e §Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
ixaca xacn dz`y drya dpebn xac `ed jexa yecwd ja d`xi
zxfeg 'xeaick e`l xedxd' opgei iax xaeqy oeike ,dyecw

.ugxnd ziaae `qkd ziaa xedxd xq` recn `iyewd
mewn xqe` 'WFcw Lipgn dide' weqtd mlerl :`xnbd daiyn§¨¨©£¤¨

e ,xedxda mb sepihàeää'xaC zexr La d`xi `le' weqtd ± ©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
`l` ,sepihe d`eva llk xacn epi` ,xedxd `le xeaic wx xqe`y

déì éòaéîjxvp -äãeäé áøãëìynn dexra zelkzqd xeq`l ¦¨¥¥§¦§©§¨
,dyecw ly xeaic zryaí"ekò ,äãeäé áø øîàcoky lke] §¨©©§¨©

[l`xyiBcâðk òîL úiø÷ úBø÷ì øeñà íBøòezexry meyn ¨¨¦§§¦©§©§¤§
ja d`xi `ly ,'xaC zexr La d`xi `le' xn`p jk lre ,dlebn§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
eipt cbpk dexr xac `di `ly epiide ,xac zexr `ed jexa yecwd

.xzen xedxd la` ,dyecway xac xne`d mc` ly
zl`ey .m"ekr zexr dcedi ax hwp recn zx`an `xnbd

:`xnbdàéøéà éàî`weec dcedi ax hwp recn ±í"ekòixd ,mexr ©¦§¨©
eléôàcbpkìàøNémexrénðdaiyn .rny z`ixw zexwl xeq` £¦¦§¨¥©¦

:`xnbdøîà÷ àéòaéî àìdid `l ,m"ekr dcedi ax xikfdy dn - Ÿ¦©§¨¨¨©
,'xnel jixv oi`' jxca `l` dfàéòaéî àìcbpk xnel jixv oi` ± Ÿ¦©§¨

ìàøNémexrøeñàc,rny z`ixw zexwlìáàcbpkí"ekòmexr ¦§¨¥§¨£¨©
déa áéúëc ïåékm"ekr zexr iabl aezky oeik -(k bk l`wfgi)xy`k ¥¨¦§¦¥

,mixvnd mr zepfl ee`zdy jk lr l`xyi z` giken `iapdøLà'£¤
'íøNa íéøBîç øNaiepik `ede ,xeng xyal dnec mzeexry - §©£¦§¨¨

,xeng lyk mixvnd ly mze`z ieaixléîc øétL àîéàxn`p ± ¥¨©¦¨¥
z`ixw zexwl xzeny enk dcbpk rny z`ixw zexwl xzeny

,dexr daeyg dpi`y meyn dnda zexr cbpk rnyïì òîLî à÷̈©§©¨
dexr daeyg `id ixd `l` ,ok xacd oi`y dcedi ax eprinyn ±

.xeq` dcbpk s`e
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéà`id m"ekr zexr ok`y xn`p ± ¥¨¨¦©¦

dcedi axl oipne ,rny z`ixw dcbpk zexwl xzene dnda zexrk
:`xnbd daiyn .dexr daeyg `idyàø÷ øîàweqta xn`p ± ¨©§¨

(bk h ziy`xa)eipa ztie my e`ae ,gp ly ezexr dzlbzd xy`k
zipxeg` mdipte ekld eceak meyne ,dzeqklàì íäéáà úåøòå'§¤§©£¦¤Ÿ

,'eàøm"ekr ly ezexry o`kne ,'dexr' diexw gp ly ezexry ixd ¨
lk oky ,'xac 'zexr' ja d`xi `le' llka `id ixde ,'dexr' diexw

.'gp ipa' miiexwe gp xg` miqgein miebd
`p leg xeaicy opgei iax ixac lr zl`ey `xnbdon zaya xq

mi`xen` ly zereny yngn ,'xac xace jvtg `evnn'n dxezd
:`xnbd zl`ey .devn mewna zaya leg xeaic exizdyøeaéãå§¦

øéñà éî,dxezd onàäå[ixde-]éøîàc àðeðîä áøå àcñç áø ¦£¦§¨©¦§¨§©©§¨§¨§¦

eäééåøz,mdipy exn`y ±,äåöî ìL úBðBaLçmikixv dnk oebk ©§©§¤§¤¦§¨
,mzqpxtl miiprd,úaMa ïáLçì øzeîon xeq` xeaicd did m`e ¨§¨§¨©©¨

oia wlgn epi` weqtdy oeik ,exqe`l yi devn mewna s` dxezd
.zeyxl devn

,dipyd drenydøæòìà éaø øîàås`y ,siqen xfrl` iax ± §¨©©¦¤§¨¨
úaMa íéiðòì ä÷ãö íé÷ñBts` `l` ,xzen ecal aeyigd `ly ± §¦§¨¨¨£¦¦©©¨

.xzen ipeltl jke jke ipeltl jke jk weqtl
,ziyilyd drenyd,ïðçBé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨

ïéçwôîipiipra mixwege mipiirn ±Lôð çewétea yiy xaca ± §©§¦¦©¤¤
,dpkq,íéaø çewéôemiaxd xear zeklnd lv` lczydl oebk ¦©©¦
.úaMa,opgei iax siqenúBiñðë ézáì ïéëìBäåzkll s` xzen ± ©©¨§§¦§¨¥§¥¦

zpn lr zeiqpk izaa uawzdle.úaMa íéaø é÷ñò ìò çwôì§©¥©©¦§¥©¦©©¨
,ziriaxd drenyd,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàå§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨

úBà÷ìéñáìå úBàñ÷ø÷ìe úBàéèøèì ïéëìBäzelkid ipin od ± §¦¦§¨¦§¦§§¨§¦§¦§¨
xeaivd ipipra uriizdle creezdl miebd mda mitq`zny

ick ,dpicnde,úaMa íéaø é÷ñò ìò çwôìdfa siqen opgei iaxe §©¥©©¦§¥©¦©©¨
qepik mewnl s` `l` xzen l`xyi ly zeiqpk izal wx `l ik

.mieb ly
,ziyingd drenydäMðî éác àðúåeyxcn ziaa `ziixa epye ± §¨¨§¥§©¤

,dypn ax lyìò ïéëcLî[xear-]úB÷Bðézäievix ixac mixacn ± §©§¦©©¦
mikqzy dy`d mrå ,úaMa ,ñøàéìoikcynìò[xear-]÷Bðézä ¥¨¥©©¨§©©¦

cnln el xekyløôñ Bãnìì,dxez ±úeðneà Bãnììeok mb `edy §©§¥¤§©§¨
oiyeciwa `xnbd zcnely itk ,devn(:l)ztqez jka yie .weqtn

xzei mi`xpe cinz miiwzdl micnerd mixac inekiq s`y ,yecig
.mixzen leg jxck

xzed ok it lr s`e dxezd on xeq` xeaic mlerl :`xnbd daiyn
oky ,devn mewnaàø÷ øîàweqta xn`p ±(bi gp diryi)epnny ¨©§¨

xeaic xeqi` epcnl,'øác øaãå Eöôç àBönî'`evnn' xn`p `le ¦§¤§§§©¥¨¨
wxy dfn epcnle ,'utgéöôçEjnvr ikxv ±íéøeñàwqrzdl £¨¤£¦

la` ,mda xacleíéîL éöôçdevn ikxv ±,ïéøzeîweqtdy ixd ¤§¥¨©¦¨¦
.devn mewna exizd zaya leg ly xeaicd z` xq`y envr

:zaya xzend leg xeaic ly sqep ote` d`ian `xnbdáø øîà̈©©
[Cìî] ìL úBðBaLç ,ìàeîL øîà äãeäédn ,xnelk ,'jl dn' enk ± §¨¨©§¥¤§¤¤¤

oebk .xg`l `le jl `l oda jxev oi` `ld elld zepeaygle jl
.zia zepal dvexy inl yi ze`ved dnk aygnyåzepeaygìL §¤

Cëa äî,jxev mey mda oi` dzre xara jxev mda didy oebk ± ©§¨
,df zia ziipaa e`ived ze`ved dnk oebkúaMa ïáLçì øzeî. ¨§¨§¨©©¨

:df oicl `ziixan di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy ± ©§¨©¦¨¦
,l`eny xn`y enk `ziixaaeøáòL úBðBaLçexar `l j` ¤§¤¨§

,oxky z` milretl mliy `l oiicr ik ,ixnblåzepeaygïéãéúòL §¤£¦¦
ïáLçì øeñà ,úBéäìzepeayg .zayaCìî ìL,'jl dn' ly enk ± ¦§¨§¨§¨¤¤¤

,el` zepeayg lv` jl dne ,llk jxev oda oi`y
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המשך ביסור למא' שבת ליום שני עמ' ס

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  אב מנחם י"ב ראשון יום התפילה? על חוזר הש"ץ מדוע

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øçàå§©©
ìL øeaö çéìL òñôiLúlçzî íø ìB÷a ìltúîe ...úBòéñt L ¤¦§©§¦©¦¨Ÿ§¦¦§©¥§¨¦§¦©

.ìltúä àlL éî úà àéöBäì ,úBëøaä©§¨§¦¤¦¤Ÿ¦§©¥
קכד)הטור  סי' ידי(א"ח על התפילה  לחזרת  נוסף טעם  הביא 

הטעם עיקר  אך אחריו", קדושה שיענו "כדי  ציבור: שליח

יודע שאינו מי את  להוציא כדי  הרמב "ם , שכתב  כמו הוא 

אדה"ז להתפלל  ש"ע – ציבור" שליח בתפילת חובתו ידי יוצא אינו "הבקי (כי

ס"א) קכד סי' .א"ח

ס"א)וה 'לבוש ' לומר(שם "כדי  היא  הש "ץ שחזרת  כתב 

עיקר ולדעתו בקי ". שאינו מי להוציא  וגם  בעשרה  הקדושה

הזה בזמן גם  כן ואם  הקדושה  אמירת  משום  הוא  הטעם 

כדי התפילה על חוזר הש "ץ  בתפילה , בקיאים  שכולם 

בעשרה . קדושה  שיאמרו

להוציא כדי  היא  הש "ץ  שחזרת הרמב "ם  דברי לפי גם אך

יוסף ' ה 'בית  הביא  בקי , שאינו אבודרהם)את  הר"ד וכתב ד"ה (שם,

הרמב"ם  קמח)מתשובת סי' הדור בקיאים(פאר כולם  אם שגם 

התפילה את  ציבור שליח שיחזור חכמים  תקנו  בתפילה ,

שבע ' 'מעין  ברכה  שתיקנו שמצינו וכמו לבטלה . ברכה  ואינה 

ישארו (שלא  הכנסת  לבית  לבוא  המאחרים  בשביל שבת  בליל

הכנסת , בבית  הקהל כל  נמצאים  הזה  שבזמן  ואף  לבדם ). שם 

גם היא  התקנה הש "ץ , חזרת  לענין  וכך  התקנה . בטלה  לא 

בקי שאינו מי  הכנסת  בבית  אחת  פעם  יהיה "שמא  הזה  לזמן

חובתו " ידי הש "ץ  ס"ד)ויוציאנו שם אדה"ז .(ש"ע

מגדים ' סק"א)וה'פרי משב"ז שם לדברי(א"ח ראיה  הביא 

הרמב "ם :

חכמים  ב)לדעת לד, השנה אינו(ראש בתפילה  הבקי  היחיד  ,

"לדבריכם , גמליאל: רבן  להם והקשה  הש "ץ. בתפילת  יוצא

התיבה"? לפני יורד  ציבור שליח את למה  להוציא "כדי (והשיבו,

בקי"). בשביל שאינו הוא הש "ץ  לחזרת  העיקרי הטעם  ואם 

הוא הטעם  שעיקר  מכאן אלא  הקושיא, מה הקדושה , אמירת

הקדושה לאמירת ועוד: התפלל. שלא  מי את  להוציא כדי 

ברכת עד שיחזור די אלא  התפילה  כל את לחזור  צריך אינו

קדוש '. 'אתה 

(a"wq ckw 'iq g"` miig zxez)

ה'תש"פ  אב מנחם י"ג שני יום בתענית? בתורה קוראים מדוע

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
óñà" ïéøéèôîe "íéða ãéìBú ék" úéøçLa ïéøB÷ ,áàa äòLúa§¦§¨§¨¦§©£¦¦¦¨¦©§¦¦¨Ÿ
.úBiðòzä éîé øàLk ,"äLî ìçéå" ïéøB÷ äçðîáe ;"íôéñà£¦¥§¦§¨¦©§©Ÿ¤¦§¨§¥©©£¦
ïéøB÷ ,eðéúBáàì òøàM äî ìò ïépòúî eðàL úBiðòzä øàLáe¦§¨©©£¦¤¨¦§©¦©©¤¥©©£¥¦

.äçðîe úéøçLa§©£¦¦§¨
ציבור ? בתענית  לתורה לעלות  יכול  צם  שאינו חולה  האם 

יוסף ' ה 'בית  ס"ו)כתב שם שו"ע בסופו, תקסו סי' שמי(או"ח

סופר ' ה 'חתם  וכתב בתענית. לתורה  יעלה לא  מתענה  שאינו

קנז) סי' או"ח כגון(שו"ת רשות, של בתענית  זאת לפרש  שיש 

בתעניות אך טוב , יום  לאחר וה ' ב ' בימים  להתענות  הנוהגים 

לעלות . יכול מתענה  שאינו מי  גם  חז"ל שקבעו 

רגיל  יום  היא  רשות  של תענית  כי  החילוק, חג וטעם  (ולא

מדיניומועד) אלא  היום  מעצם  נובע  אינו  הקריאה  חיוב  ולכן  ,

התעניתהתענית  שדיני ומי  ותחנונים, סליחות  לאמירת בדומה 

בקריאה . מחויב  אינו עליו, חלים  לא 

באותם שאירעו מאורעות  לזכר  שנקבעו  בתעניות  אך

חיוב בדוגמת עצמו, היום  מצד חל הקריאה  חיוב  ימים,

לצום , חייב  שאינו מי ואף  יום , של מעניינו במועדים  הקריאה 

התורה . בקריאת מחויב 

התעניות "ובשאר הרמב "ם מלשון כך  לדייק  שיש  ויתכן

epizea`l rxi`y dn lr oiprzn ep`y,"ומנחה בשחרית  קורין 

לאבותינו " שאירע  מה  "על  שמתענים  והזכיר בדבריו שהאריך 

היינו יום ", של מ"עניינו  נובע  הקריאה  שחיוב  להבהיר 

התענית מדיני רק  ולא  זה , ביום  לאבותינו שאירע  מהמאורע 

תשנח) עמ' ב, בתענית .(עינוים

הצומות מיתר  זה  בענין  חלוק באב  תשעה  כי שכתבו  ויש 

שנקרא באב בתשעה אך הצום , מחמת  היא  הקריאה  שבכולם

בחורי")'מועד' לשבור מועד עלי אבלות("קרא כיום  נקבע  עצמו היום  ,

הרמב "ם : שכתב  וזהו הקריאה . חיוב  נובע ומכך לחורבן, וזכר

התעניות ובשאר  בנים ... תוליד  כי  בשחרית  קורין  באב  "בתשעה 

ומנחה", בשחרית  קורין  לאבותינו שאירע  מה  על מתענין שאנו 

היא בו שהקריאה  התעניות  משאר  חלוק  באב  שתשעה ומשמע 

בכך  תלויה  שהקריאה  הצומות  מיתר  בשונה  היום , עצם  מדיני 

מתענין ' רסא)'שאנו  סי' או"ח ב, והנהגות .(תשובות

ה'תש"פ  אב מנחם י"ד שלישי יום מברכים? הם למי – כהנים שכולה כנסת בית

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úéa¥
íä éîìe ;íäétk úà ïéàNBð ïlk ,íéðäk ïlkL úñðkä©§¤¤¤ª¨Ÿ£¦ª¨§¦¤©¥¤§¦¥
ïäéøçà äðBò éîe ;íBøcaL ïäéçàìå ïBôvaL ïäéçàì ?ïéëøáî§¨§¦©£¥¤¤©¨§©£¥¤¤©¨¦¤©£¥¤

.óhäå íéLpä ?'ïîà'¨¥©¨¦§©©
אחרונים  סקל"ז)הקשו  שם מג"א סקכ"ב, קכח סי' או"ח :(ט"ז

שבצפון לאחיהם היא הברכה כהנים, שכולה הכנסת  בית

שם הנמצאים והטף לנשים  הברכה  אין  ומדוע  ושבדרום .

אמן ? ועונים

הגמרא  דברי  פי  על הט"ז  ב)ותירץ  נא, פרי(ברכות "אין

כלומר , איש ". של  בטנו מפרי  אלא  מתברך אשה של בטנה 

כדי ולכן, האיש . של  בזכותו  היא  האשה  שמתברכת  הברכה 

לכהנים תחילה  להיות  צריכה היא  לנשים , תחול שהברכה 
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ה'תש"פ  אב מנחם י"ב ראשון יום התפילה? על חוזר הש"ץ מדוע

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øçàå§©©
ìL øeaö çéìL òñôiLúlçzî íø ìB÷a ìltúîe ...úBòéñt L ¤¦§©§¦©¦¨Ÿ§¦¦§©¥§¨¦§¦©

.ìltúä àlL éî úà àéöBäì ,úBëøaä©§¨§¦¤¦¤Ÿ¦§©¥
קכד)הטור  סי' ידי(א"ח על התפילה  לחזרת  נוסף טעם  הביא 

הטעם עיקר  אך אחריו", קדושה שיענו "כדי  ציבור: שליח

יודע שאינו מי את  להוציא כדי  הרמב "ם , שכתב  כמו הוא 

אדה"ז להתפלל  ש"ע – ציבור" שליח בתפילת חובתו ידי יוצא אינו "הבקי (כי

ס"א) קכד סי' .א"ח

ס"א)וה 'לבוש ' לומר(שם "כדי  היא  הש "ץ שחזרת  כתב 

עיקר ולדעתו בקי ". שאינו מי להוציא  וגם  בעשרה  הקדושה

הזה בזמן גם  כן ואם  הקדושה  אמירת  משום  הוא  הטעם 

כדי התפילה על חוזר הש "ץ  בתפילה , בקיאים  שכולם 

בעשרה . קדושה  שיאמרו

להוציא כדי  היא  הש "ץ  שחזרת הרמב "ם  דברי לפי גם אך

יוסף ' ה 'בית  הביא  בקי , שאינו אבודרהם)את  הר"ד וכתב ד"ה (שם,

הרמב"ם  קמח)מתשובת סי' הדור בקיאים(פאר כולם  אם שגם 

התפילה את  ציבור שליח שיחזור חכמים  תקנו  בתפילה ,

שבע ' 'מעין  ברכה  שתיקנו שמצינו וכמו לבטלה . ברכה  ואינה 

ישארו (שלא  הכנסת  לבית  לבוא  המאחרים  בשביל שבת  בליל

הכנסת , בבית  הקהל כל  נמצאים  הזה  שבזמן  ואף  לבדם ). שם 

גם היא  התקנה הש "ץ , חזרת  לענין  וכך  התקנה . בטלה  לא 

בקי שאינו מי  הכנסת  בבית  אחת  פעם  יהיה "שמא  הזה  לזמן

חובתו " ידי הש "ץ  ס"ד)ויוציאנו שם אדה"ז .(ש"ע

מגדים ' סק"א)וה'פרי משב"ז שם לדברי(א"ח ראיה  הביא 

הרמב "ם :

חכמים  ב)לדעת לד, השנה אינו(ראש בתפילה  הבקי  היחיד  ,

"לדבריכם , גמליאל: רבן  להם והקשה  הש "ץ. בתפילת  יוצא

התיבה"? לפני יורד  ציבור שליח את למה  להוציא "כדי (והשיבו,

בקי"). בשביל שאינו הוא הש "ץ  לחזרת  העיקרי הטעם  ואם 

הוא הטעם  שעיקר  מכאן אלא  הקושיא, מה הקדושה , אמירת

הקדושה לאמירת ועוד: התפלל. שלא  מי את  להוציא כדי 

ברכת עד שיחזור די אלא  התפילה  כל את לחזור  צריך אינו

קדוש '. 'אתה 

(a"wq ckw 'iq g"` miig zxez)

ה'תש"פ  אב מנחם י"ג שני יום בתענית? בתורה קוראים מדוע

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
óñà" ïéøéèôîe "íéða ãéìBú ék" úéøçLa ïéøB÷ ,áàa äòLúa§¦§¨§¨¦§©£¦¦¦¨¦©§¦¦¨Ÿ
.úBiðòzä éîé øàLk ,"äLî ìçéå" ïéøB÷ äçðîáe ;"íôéñà£¦¥§¦§¨¦©§©Ÿ¤¦§¨§¥©©£¦
ïéøB÷ ,eðéúBáàì òøàM äî ìò ïépòúî eðàL úBiðòzä øàLáe¦§¨©©£¦¤¨¦§©¦©©¤¥©©£¥¦

.äçðîe úéøçLa§©£¦¦§¨
ציבור ? בתענית  לתורה לעלות  יכול  צם  שאינו חולה  האם 

יוסף ' ה 'בית  ס"ו)כתב שם שו"ע בסופו, תקסו סי' שמי(או"ח

סופר ' ה 'חתם  וכתב בתענית. לתורה  יעלה לא  מתענה  שאינו

קנז) סי' או"ח כגון(שו"ת רשות, של בתענית  זאת לפרש  שיש 

בתעניות אך טוב , יום  לאחר וה ' ב ' בימים  להתענות  הנוהגים 

לעלות . יכול מתענה  שאינו מי  גם  חז"ל שקבעו 

רגיל  יום  היא  רשות  של תענית  כי  החילוק, חג וטעם  (ולא

מדיניומועד) אלא  היום  מעצם  נובע  אינו  הקריאה  חיוב  ולכן  ,

התעניתהתענית  שדיני ומי  ותחנונים, סליחות  לאמירת בדומה 

בקריאה . מחויב  אינו עליו, חלים  לא 

באותם שאירעו מאורעות  לזכר  שנקבעו  בתעניות  אך

חיוב בדוגמת עצמו, היום  מצד חל הקריאה  חיוב  ימים,

לצום , חייב  שאינו מי ואף  יום , של מעניינו במועדים  הקריאה 

התורה . בקריאת מחויב 

התעניות "ובשאר הרמב "ם מלשון כך  לדייק  שיש  ויתכן

epizea`l rxi`y dn lr oiprzn ep`y,"ומנחה בשחרית  קורין 

לאבותינו " שאירע  מה  "על  שמתענים  והזכיר בדבריו שהאריך 

היינו יום ", של מ"עניינו  נובע  הקריאה  שחיוב  להבהיר 

התענית מדיני רק  ולא  זה , ביום  לאבותינו שאירע  מהמאורע 

תשנח) עמ' ב, בתענית .(עינוים

הצומות מיתר  זה  בענין  חלוק באב  תשעה  כי שכתבו  ויש 

שנקרא באב בתשעה אך הצום , מחמת  היא  הקריאה  שבכולם

בחורי")'מועד' לשבור מועד עלי אבלות("קרא כיום  נקבע  עצמו היום  ,

הרמב "ם : שכתב  וזהו הקריאה . חיוב  נובע ומכך לחורבן, וזכר

התעניות ובשאר  בנים ... תוליד  כי  בשחרית  קורין  באב  "בתשעה 

ומנחה", בשחרית  קורין  לאבותינו שאירע  מה  על מתענין שאנו 

היא בו שהקריאה  התעניות  משאר  חלוק  באב  שתשעה ומשמע 

בכך  תלויה  שהקריאה  הצומות  מיתר  בשונה  היום , עצם  מדיני 

מתענין ' רסא)'שאנו  סי' או"ח ב, והנהגות .(תשובות

ה'תש"פ  אב מנחם י"ד שלישי יום מברכים? הם למי – כהנים שכולה כנסת בית

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úéa¥
íä éîìe ;íäétk úà ïéàNBð ïlk ,íéðäk ïlkL úñðkä©§¤¤¤ª¨Ÿ£¦ª¨§¦¤©¥¤§¦¥
ïäéøçà äðBò éîe ;íBøcaL ïäéçàìå ïBôvaL ïäéçàì ?ïéëøáî§¨§¦©£¥¤¤©¨§©£¥¤¤©¨¦¤©£¥¤

.óhäå íéLpä ?'ïîà'¨¥©¨¦§©©
אחרונים  סקל"ז)הקשו  שם מג"א סקכ"ב, קכח סי' או"ח :(ט"ז

שבצפון לאחיהם היא הברכה כהנים, שכולה הכנסת  בית

שם הנמצאים והטף לנשים  הברכה  אין  ומדוע  ושבדרום .

אמן ? ועונים

הגמרא  דברי  פי  על הט"ז  ב)ותירץ  נא, פרי(ברכות "אין

כלומר , איש ". של  בטנו מפרי  אלא  מתברך אשה של בטנה 

כדי ולכן, האיש . של  בזכותו  היא  האשה  שמתברכת  הברכה 

לכהנים תחילה  להיות  צריכה היא  לנשים , תחול שהברכה 
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על  שמי  את  'ושמו אמרה  התורה  והרי l`xyiעצמם , ipaולא '

'ואני כנאמר הקב "ה מפי מתברכים הכהנים  כי הכהנים , על 

אברכם '.

מלכו ' 'ישועות  שבסוה"ס)ובספר צרי' 'מעט בשם ביאר :(הערות

כיון בלבד, הנשים  על לחול יכולה  אינה הכהנים  ברכת

כדי לנשים  האנשים  בין המפסיקה  מחיצה  להיות שצריכה

ערבוביה  הי"ב)למנוע  פ"ח לולב הל' בין(ראה שמחיצה  ואף  .

חומה היתה "אפילו  מפסקת  אינה  המתברכים  ובין הכהנים 

ברזל" ה"ח)של ביניהם(לעיל להפסיק  חייבת המחיצה  כאן ,

אסורה . תערובת כאן יש  כן , לא שאם 

ה'תש"פ  אב מנחם ט"ו רביעי יום ראש  של לתפילין יד של תפילין הקדמת

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
ähîlî ãé ìL çépé àì ,éìëa ïòéðöäì åélôz íãà õìBçLk§¤¥¨¨§¦¨§©§¦¨¦§¦Ÿ©¦©¤¨¦§©¨
òbôé ,ïLáìì äöBø àeäL äòLaL éðtî ;äìòîlî Làø ìLå§¤Ÿ¦§©§¨¦§¥¤§¨¨¤¤§¨§¨¦§©
ïéàL éôì ,ãé ìL àéöBîe dçépnL àöîðå ,älçz Làø ìLa§¤Ÿ§¦¨§¦§¨¤©¦¨¦¤¨§¦¤¥
,äåöî çépäì íãàì Bì øeñàå ,ãé ìL íã÷ Làø ìL ïéLáBì§¦¤ŸŸ¤¤¨§¨§¨¨§©¦©¦§¨

.úøçà äåöîì äpnî øáòìå§©£Ÿ¦¤¨§¦§¨©¤¤
לפני ראש  של תפילין  הוציא  שאם  עולה  הרמב"ם  מדברי 

ולהניחן יד של התפילין את להוציא  יצטרך  יד, של תפילין 

המצוות ', על מעבירים  'אין של  הדין  על לעבור וייאלץ  קודם 

שיתקל  כך התפילין את לאכסן  יש  זה ממצב  להימנע וכדי

תחילה  כח)בשלֿיד  סי' או"ח יוסף .(בית

'אין דין על גובר  ראש  לשל יד  של הקדמת  דין זה ולפי 

שכתבו  יש  הדבר  ובטעם  המצוות '. על הרדב"ז מעבירין  (שו"ת

תקכט) ונדחהח"א, מדרבנן הוא המצוות ' על מעבירין 'אין כי

ראש . לשל  יד של  להקדים מדאורייתא  החיוב  מפני 

הוא המצוות ' על מעבירין 'אין  גם  הדעות  לרוב  אך

נפרדות מצוות  בשתי  כשמדובר  רק  זהו  אבל  מדאורייתא ,

מזלזל  ובכך  השנייה  את  לקיים  כדי  אחת  מצוה  ועוזב 

של  תפילין כגון אחת, מצוה  של  חלקים  בשני אך בראשונה ,

חלק עוזב  הוא  כאשר  מדאורייתא איסור אין  ראש , ושל יד

ולכן מדרבנן רק  ואסור  השני את  לקיים  כדי  המצוה  של אחד 

לשל  יד  של להקדים  מדאורייתא  החיוב  מפני  נדחה  זה  איסור 

ט)ראש  סי' או"ח יוסף .(ויען

אם רק  נאמר  המצוות ' על  מעבירין 'אין  כי שביארו ויש 

בנוגע רק  הוא  והנידון כהלכתן יתקיימו המצוות  שתי

את  הוציא  אם  וכגון zilhdלקדימה, iptl oilitzd צריך

את לקיים  יוכל תפילין שיניח לאחר  גם  כי  קודם , להניחן 

מעכבת ראש  לשל יד  של הקדמת  אך כהלכתה , הטלית  מצות 

את יקיים  לא  קודם  ראש  של יניח ואם  המצוה  קיום בעצם 

צריך  ראש , של קודם  נטל אם  גם  ולכן כהלכתה, המצוה 

יד של קודם  ולהניח מידו או"ח לעוזבן  ח"ב עבדי ישכיל שו"ת (ראה

ואילך) 49 עמ' יט שיחות לקוטי ובהרחבה .ה,

ה'תש"פ  אב מנחם ט"ז חמישי יום שבספינה  בבית מזוזה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úkñª©
ïðéàL éôì ,äæeænä ïî ïéøeèt ¯ äðéôñaL úéáe ,âça âçä¤¨¤¨©¦¤¦§¦¨§¦¦©§¨§¦¤¥¨

.òá÷ úøéãì ïééeNò£¦§¦©¤©
מן פטור  שבספינה שהבית  היא  הרמב "ם  דברי משמעות 

עיון: צריך  ולכאורה  כסוכה . עראי  דירת הוא  כי  המזוזה 

א)בגמרא  כג, ש "סוכה(סוכה גמליאל רבן לדעת  שגם מבואר

לעמוד  יכולה  הספינה  שבראש  הסוכה אם בעינן", קבע דירת 

קבע , דירת  שהיא וכיון  כשרה . הסוכה  - שבים  מצויה  ברוח

המזוזה ? מן  פטורה  מדוע

והביאור :

מטמא אינו בספינה  הבנוי שבית נגעים  בדיני מצינו אכן,

"בבית  שכתוב  משום  בתים  זה`uxבנגעי  ובית אחוזתכם "

בארץ  בנוי  מ"א)אינו פי"ב אבל (נגעים עליו  'בית ' שם  ומשמע , .

לארץ  מחובר אינו כי  מטמא  שם)אינו למשנה בפירושו אך (רמב"ם .

מזוזה כי  במזוזה  חייב  ואינו קבע  מגורי  אינו  כן  פי  על אף 

אינהxcdחובת ה 'גברא ' מצד קבוע , עצמו  שהמבנה  ואף  ,

קבע . דירת 

הגמרא  מדברי א)וראיה  ל, מיושבי(נדרים הנאה  שהנודר

בכלל  הים "שיורדי לפי הים , מיורדי גם ליהנות  אסור  היבשה 

נחשבת אינה שבים  בספינה שדירה  הרי היבשה ". יושבי

ביבשה  דרים  הם כי  סי"א)דירתם  רפו סי' דעה .(חדרי

איתן ' כאן)וב 'נחל הרמב"ם זו(על להלכה ראיה הביא 

מגילה)מירושלמי  מסכת לו(סוף שאין עני  "אדם  בשאלה הדן

מהן איזה  - מזוזה  או תפילין  – מהם  אחת  לקנות כדי  אלא

"שכן, קודמים  תפילין חונה : רב  ואמר  העדה )? קודם "(קרבן

אינה מזוזה  ואילו מדברים ", והולכי  ימים במפרשי נוהגת  היא 

פ שבספינה בית כי ימים  במפרשי המזוזה .נוהגת מן טורה 

ראם ' ה'תועפות  סקי"ד)אך  ת סי' יראים ספר זו,(על ראיה  דחה

מצווה היא  תפילין  שמצוות  היא  הירושלמי  שכוונת  וביאר 

ללכת או  בים  להפליג  הוא יכול במזוזה ואילו האדם שבגוף 

הוכחה אין  אבל במזוזה , יתחייב  לא בית  לו  אין ואם במדבר ,

לא . או במזוזה  חייב  שבים  בספינה בית האם  הירושלמי  מדברי

ה'תש"פ  אב מנחם י"ז שישי יום משחוטה? עדיפה נבילה האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙ ¯ÙÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
äîäa ìL ïéãéâa àlà ïúBà ïéøôBz ïéà ,úBòéøéä ïéøôBzLk§¤§¦©§¦¥§¦¨¤¨§¦¦¤§¥¨
ïéøôBzL Cøãk ,ïälL úBôøèe úBìápî elôàå ,äøBäè äiç Bà©¨§¨©£¦¦§¥§¥¤¨¤§¤¤¤§¦

.ïélôzä©§¦¦

חז"ל  דרשו  בפיך" ה ' תורת  תהיה  "למען  כח,מהפסוק  (שבת

המותרתב) טהורה בהמה  של עור היינו בפיך", המותר "מן

באכילה .

א)ובגמרא  קח, רבי(שבת את  שאל  אחד שביתוסי הובא 

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

יכתבו", אל וטרפות  נבלות  עור גבי  על  מעתה "אלא  יהושע:

בפיך"? "המותר ואינם  באכילה  אסורים הם  גם כי 

לשני דומה , הדבר "למה  במשל : יהושע  רבי לו  והשיב 

ואחד  מלך  הרגו  אחד למלכות, הריגה  שנתחייבו אדם בני 

איספקליטור  להורג)הרגו הוי(המוציא משובח, מהן  איזה  –

מאליה שמתה  בהמה  כלומר , מלך". שהרגו  זה  (בידי אומר 

אדםשמים) בידי שחוטה  ואם  אדם, בידי שנשחטה  מזו  חשובה 

נבילה . שכן  כל  כשרה,

תורה ספר לכתיבת  ראוי נבילה עור  כי מכאן  שלמדו ויש 

השחוטה  מן סק"ד)יותר  הסופר לשכת – ב הסופר .(קסת

" הרמב "ם מלשון  שלהם "elit`eאך וטרפות  מנבלות 

הוא החידוש  להיפך, אלא  לנבילות  עדיפות  שאין משמע

לכתוב  שחוטות .`elitשניתן  של עור  על  שכן  וכל  עליהן ,

כדי רק  לבייתוסי נאמרו  יהושע  רבי שדברי  לפרש  יש  ולכן 

'מן הלימוד כי הוא  הטעם  דבר של לאמיתו  אך לדחותו ,

ל  מתייחס  בפיך' אך oinהמותר כשרות, בהמות  היינו המותר

בפועל  באכילה  מותרת  תהא שהבהמה  צורך לשכת אין (ראה

מ) יח, הלכות משנה שם, .הסופר

עור על סת "ם  כותבים  אין הענינים : פנימיות  פי  ועל 

הוא אלו בהמות  של החיות שמקור  משום טמאה בהמה 

לקדושה , להעלותן  אפשרות  שאין הטמאות ' קליפות מ'שלוש 

ניתן אותה נוגה ' מ'קליפת  היא  טהורות  בהמות  של החיות  אך

ונאסרו, התנבלו  כאשר וגם מצוה, ידי  על  לקדושה  להעלות 

הנוכחי שבמצבן אלא  נוגה , קליפת  בבחינת  עדיין  הן במהותן

משם להעלותן ניתן ועדיין  הטמאות , הקליפות  ברשות הן

מצוה  קיום  ידי  על לתניא'לקדושה  והערות הגהות מקומות 'מראי (ראה

ואילך) 36 ע' בפיך' המותר 'מן פ"ו, .סוף

ה'תש"פ  אב מנחם י"ח קודש שבת בעבירה'? הבאה 'מצוה היא מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰,äîäaì äåçzLnä©¦§©£¤©§¥¨
äæ éøä ¯ òeèpä ïzLôì äåçzLnä ìáà ;úéöéöì ìeñt døîö©§¨¨§¦¦£¨©¦§©£¤§¦§¨©¨©£¥¤

.äpzLð éøäL ,øLk̈¥¤£¥¦§©¨
חיים שבעלי  אף כי פסול , צמרה  לבהמה  המשתחווה

הוא הרי  לו המחובר  וכל להדיוט, אסורים  אינם  שנעבדו

לגבוה " הוא  שמאוס  משום אסור  למצוה  מקום  "מכל  כמוהו,

י"ג) סע' י "א סי' א"ח אדה"ז הנטוע(ש"ע פשתן כן  אם  ומדוע .

לציצית ?שהשתחוו נפסל אינו  לו

אברהם ' ה 'מגן  י"ב)מבאר  ס"ק שם :(א"ח

כי לו , השתחוו כאשר שהיה  כפי  ממצבו השתנה הפשתן

חוטים ממנו ועשו  אותו  עיבדו וכאשר בעלמא  כעץ  היה  קודם 

צמר כן  שאין מה  לו ". והלך  חלף  הראשון ו "מראהו  השתנה 

וניכר עליו  מראהו "עדיין  חוטים  ממנו  שעשו אף  הבהמה ,

צמר". שהוא 

יואב ' א)וה 'חלקת  ענף לב סי' מחלק :(א"ח

כיון שינוי, נחשבת  לחוטים והפיכתו הצמר  טווית  אם  אף 

מן חלק  היא  הרי  ציצית  מצוות  לשם  להיות  צריכה שהטוויה 

זרה עבודה  שם כאשר חלה  המצווה  שקדושת  ונמצא  המצווה 

לפשתן במשתחווה  אבל  לגבוה ", הוא "מאוס  ולכן הצמר  על 

הטווייה , בעת ואילו הטוויה , קודם  נשתנה  הפשתן  הרי נטוע ,

בעת ממצבו  נשתנה  כבר  לחול , מתחילה  המצווה  כאשר 

לו. שהשתחוו 

הבאה 'מצוה  משום  שנעבד הפשתן  נאסר לא  ומדוע 

בעבירה'?

הט"ז  ז)מבאר  ס"ק בעבירה '(שם הבאה  'מצוה של  איסור  :

המצווה , את  לקיים  בא  בעצמו העבירה עושה  כאשר  רק  הוא 

בו שנעשתה  בדבר  למצווה  להשתמש  מותר  לאחרים  אבל 

אך  לו שהשתחווה  למי רק אסור הפשתן ולכן  עבירה,

מותר . לאחרים 

חיים' שם)וה'נתיב  התוספות (או"ח מדברי א,הביא  ל, (סוכה

משום) אפשרד"ה אי  כאשר  רק  נאסרת  בעבירה  הבאה  שמצווה  ,

גזול  בצמר  כמו העבירה , נעשתה לולא  המצווה  את לקיים 

אבל  המצוה ", באה  הגזל עבירת  "שמחמת  לציצית  הפסול 

תלויה אינה  המצווה קיום  אפשרות – לו  שהשתחוו הפשתן 

עצמו למשתחווה  גם  מותר  ולכן  בו, שנעשתה  בעבירה 

ציצית . מהפשתן  לעשות 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fpw sc zay(ipy meil)

:zaya eznda xg` xngn oic zx`an `xnbd,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨
Bzîäa øçà ønçîä`yn dperh `idyk eznda z` bidpnd ± ©§©¥©©§¤§

,úàhç áéiç ââBLa ,úaMaeãéæîá,micr ea exzdyk.äìé÷ñ áéiç ©©¨§¥©¨©¨§¥¦©¨§¦¨
:`xnbd zxxan,àîòè éàî.df oic `ng xa inx cnl oipn ,xnelk ©©£¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,àáø øîà(i k zeny),ìë äNòú àì' ¨©¨¨§¨©§¨Ÿ©£¤¨

äzà äëàìî'ebe,'Ezîäáe,xngn xeqi`l micnel df weqtny §¨¨©¨§¤§¤
y minkg eyxcedéãéc àéîec Bzîäadyer `edyk oicd deyy ± §¤§§¨¦¥

,envra dk`ln dyer `edykl ,eznda mr dk`lnàeä äî- ©
,ecal dk`lnd dyer `edy ote`ay mykúàhç áéiç ââBLa§¥©¨©¨

eénð Bzîäa óà ,äìé÷ñ áéiç ãéæîaici lr dyery dk`ln s` ± §¥¦©¨§¦¨©§¤§©¦
,dixg` xngn epiidc ,ezndaúàhç áéiç ââBLae.äìé÷ñ áéiç ãéæîa §¥©¨©¨§¥¦©¨§¦¨

:`ng xa inx ly epic lr dywn `axúBáeLz ézL ,àáø øîà- ¨©¨¨§¥§

zeywdl yi ,zekxitàãç ,øáca,zg`d ±áéúëczyxta ©¨¨£¨¦§¦
dbbya dxf dcear caer ly zepaxwd(l-hk eh xacna),úçà äøBz'¨©©

äîø ãéa äNòz øLà Lôpäå ,äââLa äNòì íëì äéäédzxkpe 'ebe ¦§¤¨¤¨Ÿ¤¦§¨¨§©¤¤£¤©£¤§¨¨¨§¦§§¨
,'zg` dxez' df weqta xn`pyke ,'DOr axTn `edd WtPd©¤¤©¦¦¤¤©¨

,äøæ äãBáòì dlek äøBzä ìk äLweälk lr z`hg aeigy ,xnel §¨¨©¨¨©£¨¨¨
,dxf dceara oaxw miaiigy ote`a wx epi` ,dxezay zexiaräî̈

ay myke ±äøæ äãBáòcr oaxw miaiig oi`ãéáòcdyery ±äNòî £¨¨¨§¨¦©£¤
déôeâa`edy jka ic `le ,envra dyrn dyriy ,xnelk ,eteba ± §¥

,'dbbya dyerl' xn`p ixdy ,dyrn dyer xg` xacy mxeb
,dyrn dyriy cr ,oaxw aiig oi`yénð àëä,zexiar x`ya s` ± ¨¨©¦

,bbeya z`hg aiig epi`déôeâa äNòî ãéáòc ãòdyriy cr ± ©§¨¦©£¤§¥
zeyrl dndal mxeb `edy s`y ,xngn la` ,envra dyrn
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יכתבו", אל וטרפות  נבלות  עור גבי  על  מעתה "אלא  יהושע:

בפיך"? "המותר ואינם  באכילה  אסורים הם  גם כי 

לשני דומה , הדבר "למה  במשל : יהושע  רבי לו  והשיב 

ואחד  מלך  הרגו  אחד למלכות, הריגה  שנתחייבו אדם בני 

איספקליטור  להורג)הרגו הוי(המוציא משובח, מהן  איזה  –

מאליה שמתה  בהמה  כלומר , מלך". שהרגו  זה  (בידי אומר 

אדםשמים) בידי שחוטה  ואם  אדם, בידי שנשחטה  מזו  חשובה 

נבילה . שכן  כל  כשרה,

תורה ספר לכתיבת  ראוי נבילה עור  כי מכאן  שלמדו ויש 

השחוטה  מן סק"ד)יותר  הסופר לשכת – ב הסופר .(קסת

" הרמב "ם מלשון  שלהם "elit`eאך וטרפות  מנבלות 

הוא החידוש  להיפך, אלא  לנבילות  עדיפות  שאין משמע

לכתוב  שחוטות .`elitשניתן  של עור  על  שכן  וכל  עליהן ,

כדי רק  לבייתוסי נאמרו  יהושע  רבי שדברי  לפרש  יש  ולכן 

'מן הלימוד כי הוא  הטעם  דבר של לאמיתו  אך לדחותו ,

ל  מתייחס  בפיך' אך oinהמותר כשרות, בהמות  היינו המותר

בפועל  באכילה  מותרת  תהא שהבהמה  צורך לשכת אין (ראה

מ) יח, הלכות משנה שם, .הסופר

עור על סת "ם  כותבים  אין הענינים : פנימיות  פי  ועל 

הוא אלו בהמות  של החיות שמקור  משום טמאה בהמה 

לקדושה , להעלותן  אפשרות  שאין הטמאות ' קליפות מ'שלוש 

ניתן אותה נוגה ' מ'קליפת  היא  טהורות  בהמות  של החיות  אך

ונאסרו, התנבלו  כאשר וגם מצוה, ידי  על  לקדושה  להעלות 

הנוכחי שבמצבן אלא  נוגה , קליפת  בבחינת  עדיין  הן במהותן

משם להעלותן ניתן ועדיין  הטמאות , הקליפות  ברשות הן

מצוה  קיום  ידי  על לתניא'לקדושה  והערות הגהות מקומות 'מראי (ראה

ואילך) 36 ע' בפיך' המותר 'מן פ"ו, .סוף

ה'תש"פ  אב מנחם י"ח קודש שבת בעבירה'? הבאה 'מצוה היא מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰,äîäaì äåçzLnä©¦§©£¤©§¥¨
äæ éøä ¯ òeèpä ïzLôì äåçzLnä ìáà ;úéöéöì ìeñt døîö©§¨¨§¦¦£¨©¦§©£¤§¦§¨©¨©£¥¤

.äpzLð éøäL ,øLk̈¥¤£¥¦§©¨
חיים שבעלי  אף כי פסול , צמרה  לבהמה  המשתחווה

הוא הרי  לו המחובר  וכל להדיוט, אסורים  אינם  שנעבדו

לגבוה " הוא  שמאוס  משום אסור  למצוה  מקום  "מכל  כמוהו,

י"ג) סע' י "א סי' א"ח אדה"ז הנטוע(ש"ע פשתן כן  אם  ומדוע .

לציצית ?שהשתחוו נפסל אינו  לו

אברהם ' ה 'מגן  י"ב)מבאר  ס"ק שם :(א"ח

כי לו , השתחוו כאשר שהיה  כפי  ממצבו השתנה הפשתן

חוטים ממנו ועשו  אותו  עיבדו וכאשר בעלמא  כעץ  היה  קודם 

צמר כן  שאין מה  לו ". והלך  חלף  הראשון ו "מראהו  השתנה 

וניכר עליו  מראהו "עדיין  חוטים  ממנו  שעשו אף  הבהמה ,

צמר". שהוא 

יואב ' א)וה 'חלקת  ענף לב סי' מחלק :(א"ח

כיון שינוי, נחשבת  לחוטים והפיכתו הצמר  טווית  אם  אף 

מן חלק  היא  הרי  ציצית  מצוות  לשם  להיות  צריכה שהטוויה 

זרה עבודה  שם כאשר חלה  המצווה  שקדושת  ונמצא  המצווה 

לפשתן במשתחווה  אבל  לגבוה ", הוא "מאוס  ולכן הצמר  על 

הטווייה , בעת ואילו הטוויה , קודם  נשתנה  הפשתן  הרי נטוע ,

בעת ממצבו  נשתנה  כבר  לחול , מתחילה  המצווה  כאשר 

לו. שהשתחוו 

הבאה 'מצוה  משום  שנעבד הפשתן  נאסר לא  ומדוע 

בעבירה'?

הט"ז  ז)מבאר  ס"ק בעבירה '(שם הבאה  'מצוה של  איסור  :

המצווה , את  לקיים  בא  בעצמו העבירה עושה  כאשר  רק  הוא 

בו שנעשתה  בדבר  למצווה  להשתמש  מותר  לאחרים  אבל 

אך  לו שהשתחווה  למי רק אסור הפשתן ולכן  עבירה,

מותר . לאחרים 

חיים' שם)וה'נתיב  התוספות (או"ח מדברי א,הביא  ל, (סוכה

משום) אפשרד"ה אי  כאשר  רק  נאסרת  בעבירה  הבאה  שמצווה  ,

גזול  בצמר  כמו העבירה , נעשתה לולא  המצווה  את לקיים 

אבל  המצוה ", באה  הגזל עבירת  "שמחמת  לציצית  הפסול 

תלויה אינה  המצווה קיום  אפשרות – לו  שהשתחוו הפשתן 

עצמו למשתחווה  גם  מותר  ולכן  בו, שנעשתה  בעבירה 

ציצית . מהפשתן  לעשות 

xcde"המשך ביסור למא' שבת ליום חמישי עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fpw sc zay(ipy meil)

:zaya eznda xg` xngn oic zx`an `xnbd,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨
Bzîäa øçà ønçîä`yn dperh `idyk eznda z` bidpnd ± ©§©¥©©§¤§

,úàhç áéiç ââBLa ,úaMaeãéæîá,micr ea exzdyk.äìé÷ñ áéiç ©©¨§¥©¨©¨§¥¦©¨§¦¨
:`xnbd zxxan,àîòè éàî.df oic `ng xa inx cnl oipn ,xnelk ©©£¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,àáø øîà(i k zeny),ìë äNòú àì' ¨©¨¨§¨©§¨Ÿ©£¤¨

äzà äëàìî'ebe,'Ezîäáe,xngn xeqi`l micnel df weqtny §¨¨©¨§¤§¤
y minkg eyxcedéãéc àéîec Bzîäadyer `edyk oicd deyy ± §¤§§¨¦¥

,envra dk`ln dyer `edykl ,eznda mr dk`lnàeä äî- ©
,ecal dk`lnd dyer `edy ote`ay mykúàhç áéiç ââBLa§¥©¨©¨

eénð Bzîäa óà ,äìé÷ñ áéiç ãéæîaici lr dyery dk`ln s` ± §¥¦©¨§¦¨©§¤§©¦
,dixg` xngn epiidc ,ezndaúàhç áéiç ââBLae.äìé÷ñ áéiç ãéæîa §¥©¨©¨§¥¦©¨§¦¨

:`ng xa inx ly epic lr dywn `axúBáeLz ézL ,àáø øîà- ¨©¨¨§¥§

zeywdl yi ,zekxitàãç ,øáca,zg`d ±áéúëczyxta ©¨¨£¨¦§¦
dbbya dxf dcear caer ly zepaxwd(l-hk eh xacna),úçà äøBz'¨©©

äîø ãéa äNòz øLà Lôpäå ,äââLa äNòì íëì äéäédzxkpe 'ebe ¦§¤¨¤¨Ÿ¤¦§¨¨§©¤¤£¤©£¤§¨¨¨§¦§§¨
,'zg` dxez' df weqta xn`pyke ,'DOr axTn `edd WtPd©¤¤©¦¦¤¤©¨

,äøæ äãBáòì dlek äøBzä ìk äLweälk lr z`hg aeigy ,xnel §¨¨©¨¨©£¨¨¨
,dxf dceara oaxw miaiigy ote`a wx epi` ,dxezay zexiaräî̈

ay myke ±äøæ äãBáòcr oaxw miaiig oi`ãéáòcdyery ±äNòî £¨¨¨§¨¦©£¤
déôeâa`edy jka ic `le ,envra dyrn dyriy ,xnelk ,eteba ± §¥

,'dbbya dyerl' xn`p ixdy ,dyrn dyer xg` xacy mxeb
,dyrn dyriy cr ,oaxw aiig oi`yénð àëä,zexiar x`ya s` ± ¨¨©¦

,bbeya z`hg aiig epi`déôeâa äNòî ãéáòc ãòdyriy cr ± ©§¨¦©£¤§¥
zeyrl dndal mxeb `edy s`y ,xngn la` ,envra dyrn
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meil miwxt 'b m"anx ixeriya`Îmgpn g"iÎa"i -t"yz'd

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ב ראשון יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ׁ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
˙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¿»≈
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‰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
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»∆«¬»»¿»¿
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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
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
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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

ּ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»≈««»¿»»
„Ú ,‡¯B˜ BnÚ ˙B¯˜ÏÂ C¯·Ï Ú„Bi‰Â .‰Î¯·e¿»»¿«≈«¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«

.'Ï‡¯NÈ Ï‡b' C¯·nL∆¿»≈»«ƒ¿»≈

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,

.·LÁÏa ÌÈÏÏt˙Óe „iÓ ÔÈ„ÓBÚ Ïk‰Â12ÈÓe . ¿«…¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ
Ïlt˙iL „Ú ,˜˙BLÂ „ÓBÚ - Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿ƒ¿«≈≈¿≈«∆ƒ¿«≈

LÁÏa ¯eaˆŒÁÈÏL13¯Ó‚iL ÈÓ ÏÎÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…
,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙÈ ,¯eav‰ ÌÚ B˙lÙz¿ƒ»ƒ«ƒ«¿ƒ«»¿ƒ«¬»

ÂÈÏ‡ ÚÈb‰L ÌB˜na „ÓÚÈÂ14ÚÈÒÙiL ˙Úa15. ¿«¬…«»∆ƒƒ«≈»»≈∆«¿ƒ«

"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
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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).

.‚˙BÚÈÒt LÏL ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÓÚÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï16˙lÁzÓ Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ÏÈÁ˙Ó , «¬»¿«¬…«¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ«

Ïk‰Â .Ïlt˙‰ ‡lL ÈÓ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ∆ƒ∆…ƒ¿«≈¿«…
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈««»¿»»
el‡ ÔÈa ,Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL el‡ ÔÈa - ‰Î¯·e¿»»≈≈∆…»¿¿≈»»≈≈

Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ¯·kL17. ∆¿»»¿¿≈»»

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,

.„ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ .˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a ‰M„˜ ¯ÓB‡Â¿≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈»∆ƒƒ«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙eL¯ LÈ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ¿À»≈¿¿»∆»¿∆»

‰lÙza Ba „ÓÚL ÌB˜na ¯ÊÁÏ18ŒÁÈÏL ÚÈbiLÎe . «¬…«»∆»««¿ƒ»¿∆«ƒ«¿ƒ«
ÔÈÁBL ÌÚ‰ Ïk - Ú¯BÎÂ 'ÌÈ„BÓ'Ï ¯eaˆ19‡ÏÂ ,ËÚÓ ƒ¿ƒ¿≈«»»»ƒ¿«¿…

È‡cÓ ¯˙BÈ eÁLÈ20ÈÈ CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ" :ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒƒ¬«¿»¿»
.˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈ e¯ˆBÈ ,¯Na ÏÎ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÏ ˙B‡„B‰Â ˙BÎ¯a¿»¿»¿ƒ¿«»¿«»«
ÛÒ‡˙Â epÁ˙e eÈiÁz Ôk ,ezÓi˜Â e˙ÈÈÁ‰L∆∆¡ƒ»¿ƒ«¿»≈¿«≈¿»≈¿∆¡…

È˙BiÏbEL„˜ ˙B¯ˆÁÏ e21E„·ÚÏe EÈwÁ ¯ÓLÏ , »À≈¿«¿»¿∆ƒ¿…À∆¿»¿¿
ÌÏL ··Ïa EBˆ¯ ˙BNÚÏÂ ˙Ó‡a22eÁ‡L ÏÚ , ∆¡∆¿«¬¿¿¿≈»»≈«∆¬«¿

"CÏ ÌÈ„BÓ23,'ÌÈ„BÓ ÌÈ„BÓ' :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»»≈ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ24. ¿«¿ƒ

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

.‰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¿……
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„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»…
,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
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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
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

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,
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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
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»∆…«««∆»≈
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„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¿«…∆
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»≈«»
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צי dlitz zekld - dad` xtq - a`Îmgpn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·‰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
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

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ג שני יום

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
קדושת 1) בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה

כנסת  בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית
לשל  כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; אחר לבנות כדי

כרכים.

.‡ÔÈÎ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ BaŒLiL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¬»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz ˙Ú ÏÎa ‰lÙ˙Ï B· eÒkiL ˙È· BÏ2ÌB˜Óe , «ƒ∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈÚ‰ Èa ÔÈÙBÎÂ .˙Òk‰Œ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»≈«¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ∆∆∆
˙Òk‰Œ˙Èa Ì‰Ï ˙B·Ï3,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ , ƒ¿»∆≈«¿∆∆¿ƒ¿»∆≈∆»

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·4. ¿ƒƒ¿ƒ

חז"ל 2) אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי
השכינה  עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד לט דף ֵ(סנהדרין
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י"א).3)שורה". פרק מציעא בבא (שם)4)(תוספתא
(לשון  הציבור מן לקרוא שירצה מי כל בהם שיקרא כדי
בימיהם  ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו
אבל  בלבד, וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא
בהם  ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים

א).

.·‡l‡ d˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈBaLk¿∆ƒ≈«¿∆∆≈ƒ»∆»
¯ÈÚ ÏL d‰·‚a5."‡¯˜z ˙BiÓ‰ L‡¯a" :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆ƒ∆∆¡«¿……ƒƒ¿»

ÔÈ‰Èa‚Óe6˙B¯ˆÁ ÏkÓ ‰‰B·‚ ‡‰zL „Ú d˙B‡ «¿ƒƒ»«∆¿≈¿»ƒ»«¿
ÔÈ‡Â ."eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ïe" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿≈∆≈¡…≈¿≈
:¯Ó‡pL ,Á¯Êna ‡l‡ ˙Òk‰ ÈÁ˙t ÔÈÁ˙Bt¿ƒƒ¿≈«¿∆∆∆»«ƒ¿»∆∆¡«

"‰Ó„˜ ÔkLn‰ ÈÙÏ ÌÈÁ‰Â"7,ÏÎÈ‰ Ba ÔÈB·e . ¿«…ƒƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»ƒ≈»
Áe¯a ‰Ê ÏÎÈ‰ ÔÈB·e .‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL8 ∆«ƒƒ≈∆»ƒ≈»∆»«
Ì‰ÈÙ eÈ‰iL È„k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a Bc‚k ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆

.‰lÙzÏ e„ÓÚiLk ÏÎÈ‰‰ ÏeÓ Ï‡∆«≈»¿∆««¿«¿ƒ»

ג).5) פרק מגילה גבוה 6)(תוספתא, בניין אותו שבונים
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת

ב). ג 7)קטן פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה
נגד  הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה).
מתפללים  שהיו בימיהם ודווקא במערב. שהיה הארון
לצד  מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב,
במערב, אלא הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ
הכנסת  בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי

ק"נ). סימן אותו 8)(טור בונים למזרח מתפללים שאם
שביארנו. כמו מזרח, בצד

.‚ÈÓÚÓe˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ‰ÓÈa ÔÈ„9‰ÏÚiL È„k , «¬ƒƒƒ»¿∆¿«««ƒ¿≈∆«¬∆
È¯·c ÌÚÏ ¯ÓB‡ ¯L‡ ÈÓ B‡ ,‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ‰ÈÏÚ»∆»«≈«»ƒ¬∆≈»»ƒ¿≈

ÔÈLeaÎ10‰·z‰ ÔÈ„ÈÓÚnLÎe .Ìlk eÚÓLiL È„k , ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿À»¿∆«¬ƒƒ«≈»
‰¯BzŒ¯ÙÒ daŒLiL11ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,12, ∆∆»≈∆»«¬ƒƒ»»∆¿«

.ÌÚ‰ ÈtÏk ‰ÈÙe ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk ‰·z‰ È¯BÁ‡Â«¬≈«≈»¿«≈«≈»»∆»¿«≈»»

הלכה 9) ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף (סוכה
האדם 10)א). של ליבו את הכובשים ותוכחה מוסר דברי

אותו. ספר 11)ומכניעים ובה תיבה להעמיד היה מנהגם
שיהא  כדי בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה
שיהא  וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן
תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן
העם  יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה בספר שמצוה

ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא ב,לטרוח חלק (רדב"ז
קנ"ז). סימן הרמב"ם וסמוך 12)לשונות לדרום. צפון בין

עומד  השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל
שם). (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל,

.„ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰ ?˙BiÒÎŒÈz·a ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ „ˆÈk≈«»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈÙe13ÏÎÂ ; ¿≈∆¿«≈»»«¬≈∆¿«≈«≈»¿»

È¯BÁ‡Ï ‰¯eM‰ ÈÙe ,‰¯eL ÈÙÏ ‰¯eL ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰»»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈«»«¬≈
ÈtÏk ÌÚ‰ ÏÎ Èt eÈ‰iL „Ú ,‰ÈÙlL ‰¯eM‰«»∆¿»∆»«∆ƒ¿¿≈»»»¿«≈

L„w‰14ŒÁÈÏML ˙Ú·e .‰·z‰ ÈtÏÎe ÌÈ˜f‰ ÈtÏÎe «…∆¿«≈«¿≈ƒ¿«≈«≈»¿≈∆¿ƒ«

‰·z‰ ÈÙÏ ı¯‡a „ÓBÚ ,‰lÙ˙Ï „ÓBÚ ¯eaˆ15, ƒ≈ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿≈«≈»
.ÌÚ‰ ¯‡Lk L„w‰ ÈÙÏ ÂÈÙe»»ƒ¿≈«…∆ƒ¿»»»

חיים 13) (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה (תוספתא
הלכה כל את העתיק ה) סעיף ק"נ המלים סימן והשמיט זו,

שרק  היום למנהגנו בהתאם ההיכל" כלפי "ואחוריהם
אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים הוא 14)צידיהם

שנאמר:15)ההיכל. משום הבימה, על מתפלל היה ולא
מכאן  א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים
עמוד  י דף (ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל
(ראש  התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב).
מעל  יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה

להתפלל. התיבה לפני לעבור הבימה

.‰˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza16Ô‰a ÔÈ‚‰B , »≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¬ƒ»∆
ÌÈ„aÎÓe ,„B·k17ÔÈˆÈa¯Óe Ô˙B‡18ÔÈ‚‰BÂ .Ô˙B‡ »¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»¿¬ƒ

·¯Ún·e „¯ÙÒa Ï‡¯NÈ Ïk19¯ÚL·e20ı¯‡·e »ƒ¿»≈ƒ¿»«««¬»¿ƒ¿»¿∆∆
È·v‰21˙BiLLÚ ˜ÈÏ„‰Ï22ÚÈv‰Ïe ,˙BiÒÎŒÈz·a «¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ«

˙B‡ÏˆÁÓ ÔÚ˜¯˜a23È¯Ú·e .Ì‰ÈÏÚ ·LÈÏ È„k ¿«¿»»«¿¿»¿≈≈≈¬≈∆¿»≈
ÌB„‡24.˙B‡Òk‰ ÏÚ da ÔÈ·LBÈ ¡¿ƒ»««ƒ¿

ברבים.16) תורה בהם אותם,17)שלומדים מטאטאים
הקודש  ארון לפני בזקנו מכבד היה יקר רבי בן יעקב ורבינו

קכ"ח). סימן חסידים מזלפים 18)(ספר הכיבוד אחרי
כח  דף מגילה האבק, את ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם

שם. וברש"י ב התיכון 19)עמוד לים שמעבר הארצות
בבל 20)מערבה. ארץ ישראל,21).היא ארץ היא

פסוק  ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון
וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט;

באורים 22) כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,
במשנה  שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו

י). משנה י"א, פרק או 23)(תרומות קש, עשויים שטיחים
דקים. הנוצרים.24)קנים בארצות

.ÂÔ‰a ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ,˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¬ƒ»∆
ÔÈ‡Â ;‰ÏË· ‰ÁÈNÂ Ïez‰Â ˜BÁN ÔB‚k ,L‡¯Œ˙el«̃…¿¿¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈

ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÎB‡25ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰a26,Ô‰a ¿ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿≈≈ƒ»∆
ÔÈÏiËÓ ÔÈ‡Â27ÈtÓ ‰nÁa Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â ;Ô‰a ¿≈¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ¿≈

‰nÁ‰28ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ÌÈÓLb·e ««»«¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¬»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ Ì‰È„ÈÓÏ˙Â29˜ÁcÓ Ô‰a30. ¿«¿ƒ≈∆À»ƒ∆¡…¿ƒ¿»∆ƒ…«

א).25) עמוד כח דף בהם 26)(מגילה מתקשטין אין
"מאי  א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש
אך  מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות

טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נאות שאם 27)בזאת
להרחיב  כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש
לקרות  או להתפלל, או אלא שם נכנסין שאין ליבו את

משנה). (כסף השמש.28)בתורה מחום למחסה להיות
"ּבי 29) המדרש בית נקרא למה ב). עמוד כח דף ֵ(מגילה

דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן?
ורב 30) רבינא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל

גשם  ירד רבא, מפי הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא
לא  הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז
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דיעה  דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני להתגונן
בהלכה  עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה
מפני  הכנסת לבית נכנסים היינו לא צלולה דיעה הדורשת
בבית  לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף בלבד הגשם
א): הלכה א, פרק (פסחים בירושלמי שאמרו כמו הכנסת,
חמץ  (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות "בתי
חדשים", בראשי (חמץ) לשם מכניסים שכן פסח) בערב
גם  ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו
התירו  ומכאן לישון. שמותר וודאי עצמו הכנסת בית לצורך
הנרות  לשמור כדי הכיפורים יום בליל הכנסת בבית לישון

מיימוניות"). ("הגהות

.ÊeÈ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BBaLÁ Ô‰a ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿∆»ƒ≈»
ÔBÈ„Ùe ‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ˙BBaLÁ∆¿∆ƒ¿»¿À»∆¿»»ƒ¿
„tÒ‰ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÈe·L¿ƒ¿«≈»∆¿≈«¿ƒƒ»∆∆»∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL31ÈÓÎÁ ÈÏB„b „tÒ‰ ÌL ‰È‰iL ÔB‚k , ∆«ƒ¿∆ƒ¿∆»∆¿≈¿≈«¿≈
ÔÏÏ‚a ÔÈ‡·e ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏkL ,¯ÈÚ‰ d˙B‡32. »»ƒ∆»»»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿»»

שם).31) שמת 32)(מגילה בין נפטר, בעצמו שהגדול בין
מתקבצים  שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד
מתה  היום "אותו א) עמוד כה דף השנה ראש (שם; העם
מפני  לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של אימו
דין  בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא לכך שראוייה
כולם  שבאו הרי - מספידין" אין חודש בראש כי החודש את
(מעשה  לכך ראוי היה לא שהנפטר אף המספיד, של לכבודו

רוקח).

.ÁÔÈÁ˙Ù ÈL L¯„n‰Œ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰»»¿≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿»ƒ
‡È¯ct˜ epNÚÈ ‡Ï -33‡ˆÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÒkiL È„k , …«¬∆«∆¿«¿»¿≈∆ƒ»≈¿∆«∆¿≈≈

‡l‡ Ô‰a ÒkÏ ¯eÒ‡L ,C¯c‰ ·¯˜Ï Bc‚kL Á˙ta«∆«∆¿∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»≈»∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·„Ï34. ƒ¿«ƒ¿»

(מגילה 33) ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר שביל
אדרי  "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט דף

שאקי  בעוד - בהא, אכנס איעול הללו בתים של שורות ף
דרכי. ואקצר הזה הבית במוראו,34)דרך יזלזל שלא

וכל  ל) פסוק יט פרק (ויקרא תיראו ומקדשי אומר: והכתוב
(מגילה  ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית
מעט  למקדש להם ואהי הפסוק: על א) עמוד כט דף
מדרשות  ובתי כנסיות בתי אלו - טז) פסוק יא, פרק (יחזקאל

שבבבל.

.ËB‡ ˜BÈz ˙B¯˜Ï ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ»≈¿≈«¿∆∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓL ¯Ó‡È B‡ ËÚÓ ‡¯˜ÈÂ ÒkÈ ,B¯·Á35Œ¯Á‡Â , ¬≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿«…«¿»¿««

.„·Ïa ÂÈˆÙÁ ÏÈ·La ÒkÈ ‡lL È„k ,B¯·Á ‡¯˜È Ck»ƒ¿»¬≈¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ¬»»ƒ¿»
‡¯˜ :˙B˜BÈz‰ ÔÓ ˜BÈ˙Ï ¯Ó‡È - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈«…«¿ƒƒ«ƒ¿»
Œ˙È·a ËÚÓ ‰‰LÈ B‡ ;B· ‡¯B˜ ‰z‡L ˜eÒt‰ ÈÏƒ«»∆«»≈ƒ¿∆¿«¿≈

‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ˙Òk‰36È˜ÒÚÓ ÌL ‰·ÈLÈ‰L , «¿∆∆¿««»≈≈∆«¿ƒ»»≈ƒ¿≈
.'B‚Â "E˙È· È·LBÈ È¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««¿≈¿≈≈∆¿

הלכה.35) ב).36)דבר עמוד כח דף (מגילה

.È˙‡ˆÏ BÏ ¯zÓ ,˙B¯˜Ï B‡ Ïlt˙‰Ï ÒÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿À»»≈
C¯c‰ ˙‡ ·¯˜Ï È„k Bc‚kL Á˙ta37Ì„‡Ï ¯zÓe . «∆«∆¿∆¿¿≈¿»≈∆«»∆À»¿»»

B˙cÙ‡·e BÏÚÓa ,BÏ˜Óa ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ38 ƒ»≈¿≈«¿∆∆¿«¿¿ƒ¿»«¬À¿»
ÂÈÏ‚¯ ÏÚL ˜·‡·e39˜¯È ,˜¯Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»∆««¿»¿ƒ»»»ƒ»…»…

˙Òk‰Œ˙È·a40. ¿≈«¿∆∆

פרק 37) (יחזקאל הפסוק על וסמכוהו א) עמוד כט דף (שם,
דרך  הבא במועדים ה' לפני הארץ עם ובבוא ט): פסוק מו,
שנכנס  ודווקא הנגב. שער דרך יצא להשתחוות צפון שער
מתחילה  אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה
הקריאה  או התפילה אין קפנדריא לעשותו כדי נכנס
מותר  לחבירו לקרוא שכדי פי על ואף בזה, מועילות
בהלכה  כמבואר מעט בו שיקרא בתנאי הכנסת לבית להיכנס
הסיבה  וזוהי מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט',
ח' הלכה אחרי סמכה ולא זו, הלכה לכתוב רבינו שאיחר
שאין  לומר: בזה כיוון כי - מקומה שם שלכאורה פי על אף
מנת  על מתחילה הכנסת לבית להיכנס מועיל היתר שום

שמח). (אור קפנדריא ה 38)לעשותו פרק לעיל מפורש
ה. כביתו:39)הלכה הכנסת בית א). עמוד סג דף (ברכות

אף  - מקפנדריא חוץ אלה בכל מקפיד אדם אין ביתו מה
כן. הכנסת כמבואר 40)בית ברגליו, שישפשפנו ובלבד

גמי  שם שיהיה או ה), הלכה ג, (פרק ברכות בירושלמי
סימן  חיים אורח ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק שאין
בירושלמי  שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק אם אבל קנא),

עינו". בבבת כרוקק הכנסת בבית "הרוקק שם:

.‡ÈÔ˙M„˜a - e·¯ÁL ˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿À»»
- "ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL ,˙B„ÓBÚ Ô‰≈¿∆∆¡««¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ Ô˙M„˜a ,ÔÈÓÓBL Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡41. ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿À»»≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ‚‰B Ck ,Ô·eMÈa „B·k Ô‰a ÔÈ‚‰BpL ÌLÎe¿≈∆¬ƒ»∆»¿ƒ»»¬ƒ»∆
Ô˙B‡ ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L ,ıea¯Â „eakÓ ıeÁ ,Ìa¯Áa¿À¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÔÈLÏBz - ÌÈ·NÚ Ô‰· eÏÚ .Ô˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»»»∆¬»ƒ¿ƒ

ÔÓB˜Óa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ì˙B‡42Ô˙B‡ e‡¯iL È„k , »«ƒƒ»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÌÁe¯ ¯BÚ˙Â ÌÚ‰43.Ìe·ÈÂ »»¿≈»¿ƒ¿

ואת 41) הכתוב: אמר לא כי ג) משנה ג, פרק (מגילה
לומר  ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם מקדשיכם
(מפירוש  עומד הוא בקדושתו - ששמם פי על אף לך:

שם). טוב", יום ב).42)ה"תוספות עמוד כח דף (מגילה
(שם).43) נפש עגמת מחמת

.·ÈBÓB˜Óa ¯Á‡ ˙B·Ï È„k ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡≈¿ƒ≈«¿∆∆¿≈ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÈ¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ¯Á‡ ÔÈBa Ï·‡ ;¯Á‡ ÌB˜Óa B‡¿»«≈¬»ƒ«≈¿««»¿ƒ

e·È ‡ÏÂ Ò‡ Ì‰Ï Ú¯‡È ‡nL ;‰Ê ˙‡44Ï˙k elÙ‡ . ∆∆∆»∆¡«»∆…∆¿…ƒ¿¬ƒ…∆
¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ,ÔLi‰ „ˆa L„Á‰ ‰Ba ,epnÓ „Á‡∆»ƒ∆∆∆»»¿««»»¿««»≈

.ÔLi‰«»»

ב).44) עמוד ג דף בתרא (בבא

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45,ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿¿»
ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á Ì‡ Ï·‡ ;ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eË ‡lL B‡∆…»¿»»ƒ…¬»ƒ»¿¿»
ÔÈÏÈÁ˙Óe ,„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯˙BÒ - ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eËpL B‡∆»¿»»ƒ…¿ƒƒ»«¿ƒƒ

‰¯‰Óa ˙B·Ï46‰ÚM‰ ˜Á„z ‡nL ,‰ÏÈl·e ÌBia ƒ¿ƒ¿≈»«««¿»∆»ƒ¿««»»
.·¯Á ¯‡MÈÂ¿ƒ»≈»≈
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שבונים.45) טרם סותרים ראה 46)שאין אשי "רב (שם)
והכניס  סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים
והחמה  והואיל בבניינו, יתעצל שמא מחשש - שם מיטתו
שגמר  עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים

המרזבים". לרבות הבניין כל

.„È˙Òk‰Œ˙Èa ˙BNÚÏ ¯zÓ47L¯„n‰Œ˙Èa48Ï·‡ ; À»«¬≈«¿∆∆≈«ƒ¿»¬»
˙M„wL ;˙Òk‰Œ˙Èa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»»«¬≈«¿∆∆∆¿À«
ÔÈÏÚÓe ,˙Òk‰Œ˙Èa ˙M„˜ ÏÚ ‰¯˙È L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿≈»«¿À«≈«¿∆∆«¬ƒ

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa49Œ˙Èa e¯ÎnL ¯ÈÚ‰ Èa ÔÎÂ . «…∆¿…ƒƒ¿≈¿≈»ƒ∆»¿≈
‰·z ÂÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ ,˙Òk‰50- ‰·z e¯ÎÓ ; «¿∆∆≈»∆ƒ«¿»»≈»»¿≈»
˙BÁtËÓ ‰ÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ51Œ¯ÙÒÏ ˜È˙ B‡ ≈»∆ƒ«¿»∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÂÈÓ„a ÌÈÁ˜BÏ - ˜È˙ B‡ ˙BÁtËÓ e¯ÎÓ ;‰¯Bz»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈLnÁ52Œ¯ÙÒ ÂÈÓ„a ÔÈÁ˜BÏ - ÔÈLnÁ e¯ÎÓ ; À»ƒ»¿À»ƒ¿ƒ¿»»≈∆

‰¯BzŒ¯ÙÒ e¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz53ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ , »¬»ƒ»¿≈∆»≈¿ƒ
¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡l‡ ÂÈÓ„a54ÔÈ‡L ,‰M„˜ ÌL ¿»»∆»≈∆»«≈∆≈»¿À»

‰È¯˙BÓa ÔÎÂ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ55. ¿«¿»ƒ¿À«≈∆»¿≈¿»∆»

בלבד.47) לתפילה תורה 48)המיוחד ללימוד המיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה (מובאת 49)ברבים תוספתא,

המשכן  את משה ויקם א): עמוד כו דף למגילה ברש"י
גדול  שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח) פסוק מ, פרק (שמות
שנאמר  - מורידין ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו
סייעוהו  ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם):
מורידין  שאין מפני ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו

א). עמוד צט דף ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מבואר
אחד 52)מעילים.51) חומש בהם שכתוב קלף גליונות

ספר  כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת
בו. כתובים תורה חומשי חמישה שכל תנאי 53)תורה על

(פרק  תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר
ב). הלכה א).54)י, עמוד כו דף גירסת 55)(מגילה

שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס
יקנו  אל תורה, ספר הדמים ממקצת וקנו חומשים מכרו אם

(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר

.ÂËB‡ L¯„n‰Œ˙Èa ˙B·Ï ˙BÚÓ ÌÚ‰ e·b Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z ˙B˜Ï B‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - e·bM ‰Ó Ïk ˙BpLÏ eˆ¯Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»¿«»«∆»≈¿«ƒ

‰pnÓ ‰¯eÓÁ ‰M„˜Ï ‰l˜ ‰M„wÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»ƒ¿À»«»ƒ¿À»¬»ƒ∆»
¯˙Bn‰ ÔÈpLÓ - e¯È˙B‰Â e·bM ‰Ó eNÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆»¿ƒ¿«ƒ«»

eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ57˙Òk‰Œ˙Èa ÈÏk ÏÎÂ .58Œ˙È·k - ¿»«∆ƒ¿¿»¿≈≈«¿∆∆¿≈
˙Î¯t .˙Òk‰59ÌÈ¯Ùq‰ Ba ÌÈÁÈpnL ÔB¯‡‰ ÏÚL «¿∆∆»…∆∆«»»∆«ƒƒ«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ e˙‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓk -60Ô‰ È¯‰ , ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿¬≈∆¬≈≈
È‡z‰ ÈÙk61. ¿ƒ«¿«

במעות 56) קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה
מחמת  אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי הללו,
הזאת  הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר
שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין לקיימו, עליו מוטל -
מצוה  לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם
הרשות  אחר, הכנסת בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת,
חיים  לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם,

ב). קטן סעיף קנג שקיבלו 57)סימן מה קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות כגון 58)עליהם,

בזה  וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה
ספר  הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי

ד. הלכה י, פרק מפני 59)תורה ב) עמוד כו דף (מגילה
קדושתה  לפיכך תורה, ספר תחת אותה פורסים שלפעמים

הספרים. מעילי לספר 60)כקדושת כשייחדום מתחילה
חול. תשמישי בהם להשתמש מותרים שיהו התנו תורה

ג,61) פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש ומותר
א). הלכה

.ÊË?˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ ¯znL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆À»ƒ¿…≈«¿∆∆
ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙È·a62ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ eNÚ ‡lL , ¿≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆…»∆»«

,Ba Ïlt˙‰Ï Ì‰Ï ‰È‰iL ,Ìc·Ï ¯Ùk‰ Èa ˙Úc««¿≈«¿»¿«»∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«≈
ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯zÓ ,B¯ÎÓÏ ÌlÎ eˆ¯ Ì‡L∆ƒ»À»¿»¿À»ƒ¬»≈«¿∆∆∆

ÔÈk¯k63,‰NÚ ÌÏBÚ‰ ÈL‡ Ïk ˙Úc ÏÚÂ ÏÈ‡B‰ - ¿«ƒƒ¿«««»«¿≈»»«¬»
ÏL ‰NÚ ,‰È„n‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk Ba Ïlt˙ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«≈»«»∆«¿ƒ»«¬»∆

ÌÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk64. »ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

שם.62) לבוא רגילים אחרים ממקומות אנשים שאין
כ,63) פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, עיר

רב. כרך יונתן: מתרגם יט) עמוד 64)פסוק כו דף (מגילה
זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א)
אנשים  סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי
דעת  ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר מחוץ
קדושתו  הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי
דף  למגילה (תוספות למכרו העיר לאנשי רשות ואין חמורה,

שם). והרא"ש א, עמוד כו

.ÊÈB‡ Ô‰lL ˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ eˆ¯L ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»∆»ƒ¿…≈«¿∆∆∆»∆
ÂÈÓ„a ˙B˜Ï B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈÓ„a ˙B·Ïƒ¿¿»»≈«¿∆∆«≈ƒ¿¿»»
Á˜Bl‰ ÏÚ ˙B˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ‰·z≈»≈∆»¿ƒƒ¿«¿««≈«
‡e‰Â ,È˜Ò¯· ‡ÏÂ ,ıÁ¯Ó ‡Ï ,B˙B‡ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬…∆¿»¿…À¿¿ƒ¿
,‰ÏÈ·h‰ ˙Èa ‡ÏÂ ,˙B¯BÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈ„aÚnL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ∆»¿…≈«¿ƒ»

ÌÈn‰ ˙Èa ‡ÏÂ65È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡Â ;66¯ÈÚ‰ ¿…≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ
¯ÈÚ‰ ÈL‡ „ÓÚÓa67Á˜Bl‰ ‡‰iL ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ¿«¬««¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈«

¯zÓ - el‡ Ïk Ba ˙BNÚÏ ¯zÓ68. À»«¬»≈À»

אף 65) כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
אין  - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי על
הימיםֿב  (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים
מלך  דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי יא): פסוק ח פרק
כבר  והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל
זאת  ובכל הקדשים, קודש לבית והוכנס הארון משם עלה
הקודמת  הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא

שמח). דעת 66)(אור על בצרכיה העוסקים העיר נכבדי
נידון 67)הציבור. זה הרי - המכירה את פירסמו אם

חיים  אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד
ז). סעיף קנ"ג וכגירסת 68)סימן א) עמוד כו דף (מגילה

במעמד  העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו
פירי  ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו העיר אנשי
פירות  שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר.
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אין  ולדבריו ביותר, מגונים שהם הללו הדברים לארבעת
(טורי  שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש

הראב"ד). השגת בכוונת אבן,

.ÁÈ¯ÈÚ‰ È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ69ÈL‡ „ÓÚÓa ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¬««¿≈
.ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ eÈ‰iL ÌÈÓc‰ ¯˙BÓ ÏÚ ¯ÈÚ‰»ƒ«««»ƒ∆ƒ¿Àƒ¬≈≈Àƒ
B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa Ô‰Ó ÔÈB·e ÌÈÓc‰ ÔÈÁ˜BlLÎe¿∆¿ƒ«»ƒƒ≈∆≈«¿∆∆«≈
B‡ ÔÈLnÁ B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z Ì‰Ó e˜iL∆ƒ¿≈∆≈»ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ
eNÚÈÂ ,e˙‰L BÓk ÔÈlÁ ‡‰È ¯‡M‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«¿»¿≈Àƒ¿∆ƒ¿¿«¬

eˆ¯iM ‰Ó Ô‰·70. »∆«∆ƒ¿

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת בשעת
א).70) עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי אפילו

.ËÈ¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ71Ìa¯ B‡ ¿≈ƒƒ¿¬≈∆»«¿≈»ƒÀ»
„Á‡ Ì„‡72¯ÎBÓ ‡e‰Â ,ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó Ïk - »»∆»»«∆»»»¿≈

‰Ó ÈÙk ‰˙ÈÂ ,‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk Bc·Ï Ô˙BÂ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ«
‰‡¯iM73. ∆ƒ¿∆

המער"ק).71) (כדעת גדול כרך יהיה 72)אפילו שהוא
שירצה. מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח

(מגילה 73) בבבלי וכן ב) הלכה ג, (פרק מגילה ירושלמי
מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף
שנתנו  כיוון להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף
הרשות  - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו  הכסף את

ארצה". אם למכרו בידי

.ÎÔÈ˙B Ck ,˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ Ì‰Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»»∆ƒ¿…≈«¿∆∆»¿ƒ
‰È‰ ¯eavÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï el‡L ;‰zÓa B˙B‡¿«»»∆ƒ…»»»∆«ƒ¬»»

e‰e˙ ‡Ï ,BÊ ‰zÓa74B˙B‡ ÔÈ¯ÈkNÓ ‡Ï Ï·‡ . ¿«»»…¿»¬»…«¿ƒƒ
B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ‡ÏÂ75˙BiÒÎŒÈza ÔÈ¯˙BqLk ÔÎÂ . ¿…¿«¿¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰zÓa ˙˙ÏÂ ÛÈÏÁ‰Ïe ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ ,Ô˙B·Ïƒ¿»À»ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»≈¿«»»
,¯eÒ‡ Ô˙BÂÏ‰Ï Ï·‡ ;Ô‰lL ¯ÙÚ‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»»∆»∆¬»¿«¿»»

‰ÏBÚ ‰M„w‰ ÔÈ‡L76,‰È‰· B‡ ,ÌÈÓ„a ‡l‡ Ô‰Ó ∆≈«¿À»»≈∆∆»¿»ƒ«¬»»
.ÌÈÓ„Î ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ

ב).74) עמוד כו דף (מגילה כמכירה היא (שם)75)והרי
לצרכיו  הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר
פקעה  שאז גמורה במכירה כן שאין מה החילוניים?
בדרך  ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה
לקרוא  תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים
סימן  חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל אפילו בה

יא). סעיף שם).76)קנג (מגילה מסתלקת

.‡Î¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯77ÔÈÏÏt˙Ó ÌÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆ƒ««ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ
˙BiÚza Ba78˙B„ÓÚn·e79ÔÈ‡Â ·¯ ıeaw‰L ÈtÓ , ««¬ƒ««¬»ƒ¿≈∆«ƒ«¿≈

ÈtÓ ,‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎÓ ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ¿ƒƒ»≈¿À»ƒ¿≈
‰lÙ˙Ï Úa˜ ‡ÏÂ È‡¯Ú ‡e‰L80˙B¯ˆÁÂ ÌÈza ÔÎÂ . ∆¬«¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬≈

,‰M„˜ Ì‰a ÔÈ‡ - ‰lÙ˙Ï Ì‰a ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰L∆»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈»∆¿À»
È‡¯Ú ‡l‡ ,„·Ïa ‰lÙ˙Ï Ì˙B‡ eÚ·˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆»¬«

.B˙Èa CB˙a Ïlt˙nL Ì„‡k ,Ì‰a ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ»∆¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

ופנוייה.77) רחבה עירונית פרק 78)כיכר (תענית ציבור

א). משנה ישראל)79)ב, (בארץ לעריהם ישראל כל
השולחים  לשבוע, מעמד מעמדות, וארבעה לעשרים נחלקו
בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את
אותו  של שבוע וכשהגיע מעמד", "אנשי הנקראים: והם
בקביעות  בירושלים הנמצאים המעמד אנשי היו מעמד,
היו  מירושלים והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים
קרבן  על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי מתכנסים
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם
וייתכן  ה). הלכה ו, פרק המקדש כלי (הלכות "מעמד"
שלא  מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית
קדושה, בו אין שנה לחצי אחת פעם אלא שם מתכנסים היו
עמוד  כו דף למגילה (רש"י קבוע תפילה בית היה לא כי

א). משנה ד, פרק (תענית במשנה וראה (מגילה 80)א).
א). עמוד כו דף

ׁשנים־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לקורא 1) מותר אם תיקנה; מי ובשבת בחול התורה קריאת

את  המתרגם המתורגמן יתנהג איך לעניין, מעניין לדלג
לקרוא  העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת
הגולל  הכנסת; בבית בחומשים לקרוא מותר אם בתורה;

יתנהג. איך תורה ספר

.‡ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓ∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
È„k ,˙È¯ÁLa ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ˙aLa ÌÈa¯a ‰¯Bza«»»«ƒ¿«»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿≈

‰¯Bz ˙ÚÈÓL ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰LÏL e‰LÈ ‡lL2‡¯ÊÚÂ . ∆…ƒ¿¿»»ƒ¿…¿ƒ«»¿∆¿»
È·LBÈ ÌeMÓ ,˙aL ÏÎa ‰ÁÓa Ôk ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôwzƒ≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈

˙B¯˜3ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôw˙ ‡e‰ Ì‚Â . ¿»¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL4‰¯NÚÓ ˙BÁt e‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»¿≈»»¿…ƒ¿¿»≈¬»»

ÌÈ˜eÒÙ5. ¿ƒ

ולא 2) במדבר ימים שלשת וילכו שנאמר: פב. בבאֿקמא
מים  אין אמרו: רשומות "דורשי כב) טו, (שמות מים מצאו
נלאו. - תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון תורה... אלא
בשבת, קוראים שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו
שלישי  ומפסיקים בשני וקוראים בשבת באחד ומפסקים
בלא  ימים שלשה ילינו שלא כדי בחמישי... וקוראים ורביעי
בלי  ההוא הדור נביאי עשו לא שודאי רבינו, וסובר תורה".
דורו  נביאי וכל הנביאים, גדול שהוא רבינו משה הסכמת
רבינו  למשה זו תקנה לייחס ראוי לפיכך הם, דינו בית חברי
נאמר  ה"א) פ"ד, (מגילה בירושלמי אולם (כסףֿמשנה).

" ‰˙˜ÔÈבפירוש: ‰˘Ó בתורה קוראים שיהו ישראל את
מועדי  את משה וידבר שנאמר: טובים... ובימים בשבתות
וקבעו  ה"א). (פ"י, סופרים במסכת וכן ישראל". בני אל ה'
ורצון  רחמים ימי שהם משום וחמישי, בשני לקרוא
ה"ה  (פ"ט, לעיל וראה פב.). לבבאֿקמא ('תוספות'

יא). אות חול 3)בביאורנו ימות כל חנויות יושבי שם.
בגללם  תיקנו וחמישי, בשני קוראים ואין בסחורה עוסקים
- קרנות פירש: וב'ערוך' שם). (רש"י בשבת יתירה קריאה
לביתֿ לבוא רגילים שאינם אנשים - קרנות יושבי זויות,
שיחה  בדברי ועוסקים העיר בקרנות יושבים אלא המדרש
מתורגם: יג) סט, (תהלים שער יושבי בי ישיחו ובטילה.

קרנתא. בית תרעא יתבי עלי לא 4)ימללון רבינו משה כי
או  יותר ולא פסוקים שלשה אחד אדם שיקרא אלא תיקן
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שם). (בבאֿקמא, פסוקים שלשה אנשים כנגד 5)שלשה
ובכת"י  כא:). (מגילה מסיני למשה שנאמרו הדברות עשרת

פיסוקים. הנוסח: התימנים,

.·:¯eaˆa ‰¯Bza Ì‰a ÔÈ¯BwL ÌÈÓi‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆ƒ»∆«»¿ƒ
,˙BiÚz·e ,ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e ,ÌÈ„ÚBn·e ,˙B˙aMa««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ««¬ƒ
Úe·L ÏÎaL ÈLÈÓÁÂ ÈL·e ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e«¬À»¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆¿»»«
˙B˙aLa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â .Úe·LÂ¿»«¿≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ6·‡a ‰ÚL˙Â7.„·Ïa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»

להכביד 6) וקשה מלאכה ימי הם החול ימי כי שם. מגילה,
אין  במנחה בשבת וכן בקריאה. הרבה להאריך הציבור על
היום  כל שהרי לחשכה סמוך שכבר מפני מפטירים, אנו
שם). רש"י, (מפירוש לדרוש היו רגילים המנחה לפני

הנוסח: התימנים, ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎובכת"י ÌÂÈ·Â,באב ובתשעה
כס"מ. הי"ח).7)וראה (פי"ג, לקמן וראה ע"ב). לא, (שם

אבל  - במלאכה מותר הדין שמצד אע"פ באב בתשעה וגם
ואמרו  היום, חצות עד מלאכה בו לעשות לא נהגו כבר
רואה  אינו באב בתשעה מלאכה העושה "כל ל:): (תענית
הכבדה  ללא בו להפטיר אפשר לפיכך - לעולם ברכה סימן

הציבור. על

.‚‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ¯eaˆa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡8ÌÈL‡ ≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¬»»¬»ƒ
ÌÈÏB„b9ÔÈ¯BÁŒÈa ,10‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ11ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ '¯a„ÈÂ' ;12eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿ƒ«¿«≈∆ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿

ÌÈL‡ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ¯Bw‰13ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â . «ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa14ÔÈ¯iLÓ ÔÈ‡Â , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa15‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt16. »ƒ¿»¿ƒ

לעיל 8) כמבואר מעשרה, פחות שבקדושה דבר אין כי
ה"ד). עשרה 9)(פ"ח, משלש פחותים שהם לקטנים פרט

ברבי 10)שנה. מעשה אמרו: וכן כנענים, לעבדים פרט
עבדו  שחרר עשרה, מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר

מז:). (ברכות לעשרה ע"ב:11)והשלימו כא, מגילה
בפורים  לבד בסיני". למשה שנאמרו הדברות עשרת "כנגד
יז, (שמות עמלך" "ויבא מן פסוקים: תשעה רק שקוראים
הסמ"ג). בשם מיימוניות' ('הגהות הפרשה סוף עד ח)

עשרה 12) למנין מצטרף לאמור" משה אל ה' "וידבר
רש"י  (מלשון כלום ממנו ללמוד שאין אע"פ פסוקים,

כא:). (שם).13)מגילה וישראלים לוים כהנים כנגד
אינו 14) חדשה, לפרשה והגיע בתורה הקורא ע"א: כב, שם

משום  גזירה פסוקים, שלשה ממנה שיקרא עד בה פוסק
הקוד  הפרשה בקריאת נכחו שלא יפסיק הנכנסים, ואם מת,

זה  קרא שלא יחשבו הראשונים הפסוקים שני בסוף הקורא
משלשה  פחות קוראים אין והרי בלבד, פסוקים שני אלא

יפסיק 15)פסוקים. אל פרשה, לסוף והגיע שקרא מי
גזירה  הפרשה, של האחרונים הפסוקים שני לפני קריאתו
לא  אחריו שהעולה שיסברו הכנסת, מבית היוצאים משום

(שם). בלבד האחרונים פסוקים שני אלא שם 16)יקרא
שלמה, פרשה ואפילו וכתובים. נביאים תורה כנגד ע"א. כד,
(במדבר  השבת וביום כגון: פסוקים, שני אלא בה אין אם

עצמה. בפני קוראה אינו טֿי), כח,

.„- ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ e‡¯wL ‰LÏLÔÈ‡¯B˜ ÌÈL ¿»∆»¿¬»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡¯Bw‰ ‰È‰L ÔÈ·e ;‰Úa¯‡ „Á‡Â ,‰LÏL ‰LÏL¿»¿»¿∆»«¿»»≈∆»»«≈
‰Ê È¯‰ ,ÈÚˆÓ‡ B‡ ÔB¯Á‡ B‡ ÔBL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«¬∆¿»ƒ¬≈∆

ÁaLÓ17. ¿À»

ארבעה 17) יקרא האחרון דוקא לומר מקפידים אנו אין
אחד  כל אלא מורידין", ואין בקודש "מעלין משום פסוקים

כא:). (שם, לקרותם בידו הרשות מהם

.‰‰¯BzŒ¯ÙÒ Á˙Bt ÔÈ¯Bw‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«ƒ≈«≈∆»
:¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,B· ‡¯B˜ ‡e‰L ÌB˜nÏ ËÈaÓe«ƒ«»∆≈¿««»≈

eÎ¯a"18ÈÈ Ce¯a" :ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ »¿∆¿»«¿…»¿»»»ƒ»¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰19‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , «¿…»¿»»∆¿≈¿»≈»«»

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»¬∆»«»ƒ»»«ƒ
"‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â20, ¿»«»∆»»«»¿»≈«»

ÌÈÏLiL „Ú ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â .'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒ»≈¿««»≈«∆«¿ƒ
C¯·Óe ¯Ùq‰ ÏÏB‚Â ,˙B¯˜Ï21ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" : ƒ¿¿≈«≈∆¿»≈»«»¿»

B˙¯Bz eÏ Ô˙ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡22˙¯Bz ¡…≈∆∆»»¬∆»«»»«
˙Ó‡23ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ,24,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eÎB˙a ¡∆¿«≈»»«¿≈»«»¿»

"‰¯Bz‰ Ô˙B25. ≈«»

עם 18) אלא שיברך, טרם הספר את לגלול חייב ואינו
ה"ז) פ"ג, (מגילה ובירושלמי לב.). (שם מברך הוא פתיחתו
את  עזרא ויברך העם כל עמדו וכפתחו הפסוק: על סמכוה
פתיחתו. אחר מיד שבירך משמע: - הֿו) ח, (נחמיה וגו' ה'

את 19) לכלול כדי וגו' המבורך ה' ברוך ואומר: וחוזר
אל  לעולם מט:): (ברכות שאמרו כמו המברכים, בין עצמו
פירשו  שלא ואףֿעלֿפי הכלל. מן עצמו את אדם יוציא
('מעשה  ה"ב) (פ"ה, ברכות הל' לקמן דבריו על סמך רבינו,

לפניה 20)רוקח'). התורה לברכת "מנין ע"א: כא, ברכות
לאלהינו". גודל הבו אקרא ה' שם כי שנאמר: - התורה? מן
אמן  אחרי ענו ואתם תחלה, אברך אני לישראל: משה אמר
ה"יד) (פ"ז, לעיל ביארנו וכבר שם). רש"י פירוש (ע"פ
ברכות, מאה למניין לו עולה הציבור של אמן שעניית
שישמעו  כדי בקול אלו ברכות לברך לקורא ראוי ולפיכך

מיימוניות'). ('הגהות אחריו ויענו מברך 21)העם ואינו
כתובות  התורה "ברכות העם יאמרו שלא כדי שיגלול קודם
כה  בין שהרי - בגלילתו הציבור טורח שאין ומכיון בספר".
לפני  שיגלול תיקנו - לעולה עולה בין גוללו הוא וכה
הציבור, טורח משום גולל אינו ראשונה בברכה אבל ברכתו,
(כסףֿמשנה). ה"ח פי"ג, סופרים במס' מבואר רבינו וכדברי

איננה.22) זו תיבה התימנים, התורה 23)בכת"י היא
(קהלת 24)שבכתב. בה שכתוב שבעלֿפה התורה היא

וכמשמרות חכמים... דברי יא): סי'ÌÈÚÂËיב, או"ח ('טור'
"קלֿוחומר 25)קלט). לאחריה? התורה לברכת ומנין

הבא, עולם חיי על - מברכים שעה חיי על המזון: מברכת
מח:). (ברכות כלֿשכן" לא

.Â„Ú ‰¯Bza ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bza ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈«»««ƒ¿«»«
'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL26elÙ‡ ,‰ÚËÂ ‡¯˜ .¯eav‰ ÈtÓ ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ»»¿»»¬ƒ

‰p‡¯˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿«««¬ƒƒ«∆ƒ¿»∆»
˜ec˜„a27.‰¯Bza ÌÈL e‡¯˜È ‡ÏÂ28„Á‡‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿¿…ƒ¿¿¿«ƒ«»∆»»∆»
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ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ - ˜zzLÂ ‡¯˜ .Bc·Ï¿«»»¿ƒ¿«≈«¬…«≈«¿»¿«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÈÁ˙‰L ÌB˜nÓ29C¯·Óe ,˜zzLpL ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈
ÛBqa30. «

ישמעו 26) אז רק כי התורה, ברכת של אמן ע"ב. לט, סוטה
הקורא. קריאת ה"א:27)את פ"ד, מגילה ירושלמי

מחזירים  (בתרגום) טעה מעכב, התרגום אין שאמרו "אע"פ
כלֿשכן  לא עצמה בתורה - כך בתרגום ואם אותו".
האומר  "כל צט.): (סנהדרין אמרו וכן מיימוניות'). ('הגהות
(חסרות  זה מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל
בזה  ה' דבר כי בכלל הוא הרי - שם) רש"י כפירוש ויתרות,

לא). טו, "אין 28)(במדבר הוא: כלל כי ע"ב. כא, מגילה
המנהג  ומכאן כז.). השנה (ראש כאחד" נשמעים קולות שני
כדי  בלחש, אלא המקריא עם קורא אינו לתורה שהעולה
המקריא  מפי הקריאה בשמיעת לציבור להפריע שלא

הראשון,29)(כסףֿמשנה). שפסק ממקום מתחיל ואינו
לאחריהם; נתברכו לא הראשונים שהפסוקים נמצא שא"כ
אומר  והכתוב לאחריהם, בירך ולא נשתתק הראשון שהרי
תמימה  כולה שתהא - תמימה ה' תורת ח): יט, (תהלים

ה"ג). פ"ה, ברכות (ירושלמי מברך 30)בברכותיה ואינו
בירך  שהראשון ואע"פ הראשון, בירך שכבר לפניה,
על  הקפידא שאין כלום, בכך אין בסופה, והשני בתחלתה
לפניהם  שיתברכו הפסוקים על אלא שיברכו העולים
שראשון  אלא תיקנו לא שמתחילה תדע: ולאחריהם.
והאמצעיים  לאחריה, מברך והאחרון לפניה מברך לקרואים
שכולם  החכמים תיקנו גזירה משום אלא כלום: בירכו לא
זה  כגון מצוי, שאינו ובדבר כא:). מגילה (ראה יברכו,
(תשובות  בו גזרו לא - שכיח בלתי מקרה שהוא שנשתתק

מ"ז). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם

.Ê˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ÔÈ‡31BÏ ¯Ó‡iL „Ú ≈«≈«»««ƒ¿«∆…«
ÔfÁ elÙ‡Â ;˙B¯˜Ï ¯eavaL ÏB„b32L‡¯ B‡ ˙Òk‰ »∆«ƒƒ¿«¬ƒ«««¿∆∆…

˙Òk‰33¯eav‰ BÏ e¯Ó‡iL „Ú ,BÓˆÚÓ ‡¯B˜ BÈ‡ «¿∆∆≈≈≈«¿«∆…¿«ƒ
˙B¯˜Ï Ì‰aL ÏB„‚ B‡34BnÚ „ÓÚÏ „Á‡ CÈ¯ˆÂ . »∆»∆ƒ¿¿»ƒ∆»«¬…ƒ

ÔÈ‡¯Bw‰ ÌÚ „ÓBÚ‰ ÔfÁ C¯„k ,‰‡È¯˜ ˙ÚLa35. ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆«»»≈ƒ«¿ƒ

לפני 31) בעצמו קורא היה לתורה העולה שכל היה מנהגם
הקריאה  בטעמי בקיאים הכל שאין וכיום הציבור,
שכל  ומפני אלו; בקריאות יוצאים הציבור אין ובדקדוקיה,
להתקוטט  יבוא לקרוא ירשוהו לא ואם כיודע, בעיניו אחד
הבקי  הש"ץ אלא קורא שאינו תיקנו לפיכך - הש"ץ עם
כדי  הש"ץ, עם בנחת קורא העולה גם ומכלֿמקום בקריאה.

ס  או"ח ('טור' לבטלה ברכתו תהא קמ"א).שלא ימן
ביומא 33)ש"ץ.32) ורש"י בביהכ"נ. הציבור מנהיג

הכנסת: צרכי נחתכים פיו על - הכנסת "ראש מפרש: (סח:)
התיבה". לפני עובר מי מפטיר... מגילה 34)מי תוספתא

"שאין ÂÏפ"ג: Ê·Ê·Ó Ì„‡ נוטל כאילו נראה יהא שלא "
גדולתו. בשביל לעצמו כשהחזן 35)חלק אפילו כלומר:

שניתנה  כשם כי התורה, לפני לבדו עומד אינו קורא, בעצמו
בין  עומד אנכי ה): ה, (דברים שנאמר סרסור, ע"י (התורה)
לנהוג  צריכים אנו כך ה', דבר את לכם להגיד וביניכם... ה'

(פ"ד, מגילה ירושלמי ומתווך), (מקשר סרסור ע"י בה
ה"א).

.ÁBÏŒLÈ ,‡¯Bw‰36ÔÈÚa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‚l„Ï «≈∆¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»
˙L¯ÙaL ,'¯BNÚa C‡'Â ,'˙BÓ È¯Á‡' ÔB‚k ,„Á‡∆»¿«¬≈¿«¿»∆¿»»«

'ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡'37‡e‰Â .38,‰tŒÏÚ ‡¯˜È ‡lL , ¡…∆«…¬ƒ¿∆…ƒ¿»«∆
˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ·˙k‰ ÔÓ ‡lL ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L39. ∆»ƒ¿∆…ƒ«¿»¬ƒ≈»∆»
ÔÓb¯z‰ ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡ÏÂ40 ¿…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ«À¿¿»

˜eÒt‰ Ìeb¯z41. «¿«»

לו.36) ביום 37)מותר קורא הגדול הכהן שהיה 
מ"א) (פ"ז, יומא במס' כמפורש המקדש, בבית הכיפורים
ויקרא  - מות אחרי הכיפורים, יום בענין מדברות ושתיהן
היום  נוהגים ואנו כוֿלב. כג, שם, - בעשור אך אֿלד; טז,
בשני  אבל ציבור. בתענית משה" "ויחל בקריאת לדלג
ועונשים  אזהרות הם תורה שדברי "לפי ידלג לא ענינים
מענין  יוצא וכשאדם השומעים, בלב שיכנסו וצריך ומצוות,
סט:). יומא רש"י (מלשון להתכונן" נוח אינו אחר לענין

הדברים 39)ובלבד.38) את לך "כתב ע"ב: ס, גיטין
עלֿפה. לאמרם רשאי אתה אי שבכתב, דברים - האלה"

י.40) הלכה בסמוך נמצא 41)ראה יותר, ישהה שאם
(יומא  הציבור כבוד זה ואין ומצפה בטל יושב הציבור

סט:).

.Ë¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«»»¿«≈
‰ÎÏ‰ ¯·„a elÙ‡42ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈÚÓBL Ïk‰ ‡l‡ , ¬ƒƒ¿«¬»»∆»«…¿ƒ¿¿ƒ

ÈÊ‡Â" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜ ‡e‰M ‰ÓÏ ÌaÏ ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒƒ»¿«∆≈∆∆¡«¿»¿≈
˙Òk‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡Â ."‰¯Bz‰ ¯ÙÒ Ï‡ ÌÚ‰ ÏÎ»»»∆≈∆«»¿»»≈ƒ«¿∆∆

‡¯B˜ ‡¯Bw‰L ‰ÚLa43LÈ‡ ÔÈa ˙‡ˆÏ ¯zÓe ; ¿»»∆«≈≈À»»≈≈ƒ
LÈ‡Ï44B˙¯B˙Â „ÈÓz ‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈÓe . ¿ƒƒ∆≈«»»ƒ¿»

‰ÚLa ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒÚÏ BÏ ¯zÓ - B˙en‡À»À»«¬…¿«¿»¿»»
‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰L45. ∆«≈≈«»

ע"א.42) לט, יכלו 43)סוטה ה' ועוזבי ע"א: ח, ברכות
ויוצא. פתוח כשהוא תורה ספר המניח זה - כח) א, (ישעיה

(כסף44ֿ) אסור לאיש איש בין אפילו לסּפר, אבל ֵַ(שם).
אמר:45)משנה). ולומד, פניו מחזיר היה ששת "רב שם:

אם  שם) (ברכות הרי"ף ולדעת בשלנו". ואנחנו בשלהם, הם
- ממנו חוץ בתורה, המבינים אנשים עשרה בביהכ"נ אין

מיימוניות'). ('הגהות תורה בתלמוד לעסוק לו אסור

.ÈÌÚÏ Ìb¯˙Ó ÔÓb¯z ÌL ‡‰iL ,e‚‰ ‡¯ÊÚ ˙BÓÈÓƒ∆¿»»¬∆¿≈»À¿¿»¿«¿≈»»
ÔÈÚ eÈ·iL È„k ,‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰M ‰Ó«∆«≈≈«»¿≈∆»ƒƒ¿«

‰ÌÈ¯·c46˜˙BLÂ ,„·Ïa „Á‡ ˜eÒÙ ‡¯B˜ ‡¯Bw‰Â . «¿»ƒ¿«≈≈»∆»ƒ¿«¿≈
.ÈL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÔÓb¯z‰ B˙B‡ Ìb¯˙iL „Ú«∆¿«¿≈«À¿¿»¿≈¿≈»≈ƒ
˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙nÏ ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈««ƒ¿«¿À¿¿»≈ƒ»

„Á‡47. ∆»

היה 46) והתורגמן בלבד, ארמית אלא מבינים היו לא כי
בתורת  בספר ויקראו שנאמר: בארמית. הקורא דברי מתרגם
"תורת  ח) ח, (נחמיה במקרא ויבינו מפרש... אלהים
מפרש  שהוא תרגום, זה - "מפרש" מקרא; זה - אלהים"

ג.). (מגילה המקרא התורגמן 47)את יטעה שלא כדי

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



dlitzצח zekld - dad` xtq - a`Îmgpn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נוהגים  אנו אין וכיום מ"ד). פ"ד, (שם, עלֿפה המתרגם
ארמית  מבין העם שאין כיון התורה, קריאת בעת לתרגם
קדושה  אותה בו אין אחר ותרגום זה. בתרגום תועלת ואין
קמה). או"ח ('טור' הקודש ברוח שנתקן אונקלוס תרגום של
בירושלמי  כמבואר מעכב, התרגום היה לא בימיהם וגם

ה"א). (פ"ד, מגילה

.‡ÈÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚‰Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈««¿«¿ƒ«≈ƒ
ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙Ó‰«¿«¿≈¿«¿«¿≈…«¿ƒ«≈ƒ

‡¯Bw‰48‰ÏÎiL „Ú Ìb¯˙Ï È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡Â . «≈¿≈«¿«¿≈««¿«¿≈«∆ƒ¿∆
‡¯Bw‰ ÈtÓ ˜eÒt‰49˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â ; «»ƒƒ«≈¿≈«≈««ƒ¿

ÔÈ‡Â .ÔÓb¯z‰ ÈtÓ Ìeb¯z‰ ‰ÏÎiL „Ú ¯Á‡ ˜eÒt»«≈«∆ƒ¿∆««¿ƒƒ«À¿¿»¿≈
„ÓBÚ ‡l‡ ,‰¯BwÏ ‡ÏÂ „enÚÏ ‡Ï ,ÔÚL ÔÓb¯z‰«À¿¿»ƒ¿»…»«¿…«»∆»≈

‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a50‡l‡ ,·˙k‰ CBzÓ Ìb¯˙È ‡ÏÂ . ¿≈»¿ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ«¿»∆»
‰tŒÏÚ51‡lL ,ÔÓb¯zÏ ÚiÒÏ È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â . «∆¿≈«≈««¿«≈««À¿¿»∆…

‰¯Bza ·e˙k Ìeb¯z e¯Ó‡È52È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙Ó ÔËw‰Â . …¿«¿»«»¿«»»¿«¿≈«¿≈
ÏB„‚53‡ÏÂ .ÔË˜ È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙iL ÏB„bÏ „B·k ÔÈ‡Â , »¿≈»«»∆¿«¿≈«¿≈»»¿…

„Á‡Â ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,„Á‡k ÌÈL ÔÈÓb¯˙Ó‰ eÈ‰Èƒ¿«¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆»∆»≈¿∆»
Ìb¯˙Ó54. ¿«¿≈

ויתקבלו 48) לזה, זה כבוד שיחלקו כדי ע"א. מה, ברכות
(פ"ד, תורה תלמוד הל' וראה השומעים. באזני דבריהם

שם. ובביאורנו קולות 49)ה"ג) שני שאין ע"ב. לט, סוטה
הקורא, לקול לשמוע מחוייבים והרי כאחד, נשמעים

התורה". ספר אל העם כל "ואזני "כשם 50)ככתוב:
בה  לנהוג אנו צריכים כך וביראה, באימה (התורה) שניתנה
הקורא  וגם ה"א). פ"ד, מגילה (ירושלמי וביראה" באימה

יט:). זבחים ('תוספות' להשען לו ירושלמי 51)אסור
בפה". - בפה שנאמר "דברים ה"א: פ"ד, מגילה

ע"א.52) לב, וגדול 53)מגילה קטן פ"ג. מגילה תוספתא
ובחשיבות. במעלה אלא בשנים לא הם כאן, האמורים

קולות 54) שני אין כי הטעם, ביארנו וכבר ע"ב. כא, מגילה
נשמעים.

.·È‰NÚÓ :¯eaˆa ÔÈÓb¯˙Ó ˙B‡¯˜n‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«ƒ¿»¿«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
Ô·e‡¯55ÌÈ‰k ˙k¯·e ,56Ï‚Ú‰ ‰NÚÓe ,57ÔÓ - ¿≈ƒ¿«…¬ƒ«¬≈»≈∆ƒ

"ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂ" „Ú "Ô¯‰‡ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ"«…∆∆∆«¬…«««¿∆∆»»
ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ" :„Á‡ ˜eÒt „BÚÂ ,'B‚Â58Ìlk - " ¿¿»∆»«ƒ…∆»»À»
ÔBÓ‡ ‰NÚÓ·e ;ÔÈÓb¯zÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡¯˜59ÌB˜Óa - ƒ¿»ƒ¿…ƒ«¿¿ƒ¿«¬≈«¿¿»

‡¯˜ ,"„Âc Ôa ÔBÓ‡" :¯Ó‡pL60.Ìb¯zÓ ‡ÏÂ ∆∆¡««¿∆»ƒƒ¿»¿…ƒ«¿≈

חוששים 55) וכן ראובן, של גנותו משום כב. לה, בראשית
כה:). (מגילה אבינו יעקב של לכבודו בה 56)אנו שנאמר

אליך  פניו ה' ישא כו) ו, למה (במדבר סותר זה והרי .
הם  שכדאי יודעים אינם והם פנים"? ישא לא "אשר שכתוב
"אמר  כ:): (ברכות כמאמרם פנים, להם לישא ישראל
בתורה  להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי הקב"ה,

Î¯·Â˙"ואכלת ˙Ú·˘Â"כזית עד עצמם על מדקדקים והם "
שבעים. כשאינם אפילו המזון ברכת שמות 57)שמברכים

כאֿכה. של 58)לב, לכבודו אנו חוששים כי לה. שם,
וכן  הציבור, לאזני הללו בפסוקים משה שגינהו אהרן

העגל את עשו אשר "על נאמר וגו' ה' ויגוף ‡˘¯בפסוק

Ô¯‰‡ ‰˘Ú,באהרן ועשייתו העגל חטא הכתוב תלה "
מתרגמים  שאנו ואע"פ ברבים, גנותו מגלים אין ולפיכך
ציבור  גנאי דומה אינו בעגל, שחטא ישראל עם של גנותו
(מגילה  יותר חמור האחרון שזה בציבור, יחיד לגנאי בציבור

ה"יא). פ"ד, שם ובירושלמי יג.59)שם, שמואלֿב,
אחרים:60) ובדפוסים רוקח', ו'מעשה רומי דפוס כגירסת

מ"י) (פ"ד, במגילה המשנה ונוסח מתרגם" ולא "נקרא
כבודו  משום מתרגם? שאינו והטעם שלפנינו. רומי כנוסח
אפשר  שהרי הציבור, לפני לגמרי נקרא אינו וכן דוד. של

אבל אחר, בענין ‰˙Â¯‰להפטיר È˜ÂÒÙ אסור כי נקראים,
שם). טוב' יום ('תוספות ולחסרם לדלגם

.‚È‡È·pa ¯ÈËÙn‰61‰lÁz ‰¯Bza ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ,62, ««¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«»¿ƒ»
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL elÙ‡63‡¯wM ‰Ó ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ; ¬ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«∆»»

ÂÈÙÏ64‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ‡È·pa ¯ÈËÙÈ ‡ÏÂ .65. ¿»»¿…«¿ƒ«»ƒ«∆ƒ¿…≈∆»
ÌÈ˜eÒt „Á‡Â ÌÈ¯NÚÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ66ÌÏL Ì‡Â ; ¿…ƒ¿…≈∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»«

‡¯˜ Ì‡Â ;ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡Ó ˙BÁÙa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡Ï elÙ‡Â ,Bic - Ìb¯˙Ó‰ ÔÓb¯˙Â ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿≈««¬ƒ…

ÔÈÚ‰ ÌÏL67ÌÈL elÙ‡Â ,‡¯B˜ „Á‡ ,‡È·p·e . »«»ƒ¿»«»ƒ∆»≈«¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÓb¯˙Ó68ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ‚l„Óe .69‚l„Ó BÈ‡Â ;¯Á‡ ¿«¿¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿≈¿«≈

‡È·Ï ‡È·pÓ70ŒÌÈL ÏL ÌÈ‡È·pa ‡l‡ ,¯NÚ71 ƒ»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ∆¿≈»»
B˙lÁ˙Ï ¯Ùq‰ ÛBqÓ ‚l„È ‡lL „·Ï·e ;„·Ïa72. ƒ¿»ƒ¿«∆…¿«≈ƒ«≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡Ï ,‚l„Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ
BÓeb¯z Ìb¯˙Ó‰73. «¿«¿≈«¿

אחת 61) שפעם שהיה: מעשה משום בנביא להפטיר תיקנו
בנביאים  וקראו עמדו בתורה; יקראו שלא ישראל על גזרו
ואע"פ  לתורה. העולים קרואים שבעה כנגד אנשים שבעה
('אבודרהם', לגמרי המנהג בטל לא בטלה, שהגזירה
לפי  "הפטרה", זו: קריאה ונקראת רפ"ד). סימן ובלבוש
התורה. מקריאת זו בקריאה נפטרו גזירה שבשעת

כבוד 62)('אבודרהם'). יהא שלא התורה, כבוד משום
בתורה  לקרוא מקדים לפיכך שוה, נביא וכבוד תורה
כג.). (מגילה מהנביא התורה היא שגדולה להראות

אל 63) התורה, כבוד משום אלא זה שאין כיון תאמר שאל
תקנת  כבימי הציבור, טורח משום אחד, פסוק אלא יקרא
משמיענו  לפיכך - פב.) (ב"ק לעזרא. עד רבינו משה

ÌÈ˜ÂÒÙשאפילו ‰˘Ï˘.(מער"ק) לו לקרוא מותר
כאן 64) ידובר בשבת קרואים שבעה לפניו שקראו אחרי

אין  תענית ביום כי הקרואים, מנין על בה  להוסיף שמותר
ואז  (ה"טז) בסמוך כמבואר הקרואים, מנין על מוסיפים
חוזר  שהמפטיר והטעם הקרואים, ממנין הוא המפטיר
"קדיש" לומר שנהגו מפני מלפניו, שקראו מה בשבת וקורא
בין  להפסיק כדי המפטיר, קריאת לפני התורה קריאת אחר
כבוד  משום אלא שאינה מפטיר לקריאת חובה קריאת

ה"קדיש" לפני הסדר כל גומר ולפיכך זה התורה. שאין ,
ל"מפטיר" נשאר ולא הסדר, באמצע "קדיש" לומר מקובל
ביוםֿטוב  אבל לפניו. שקראו מה ולקרות לחזור אלא
"קדיש" אומר נפרדים, סדרים ובשני ספרים בשני שקוראים
בספר  מחדש קורא והמפטיר הראשון, הסדר גמר אחרי

פ"ד). למגילה (רא"ש אחר סדר שהוא כדי 65)השני
(סוטה  המפטיר מפי ההפטרה לשמוע הגולל גם שיוכל
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בתורה,66)לט.). שקראו שבעה כנגד ע"א. כג, מגילה
פסוקים. משלשה פוחת אינו אחד יחד 67)שכל כי שם,

חוזר  אחרון ופסוק עשרים, הרי התורגמן של תרגומו עם
שם). (ר"ן, ואחד עשרים הרי שנית פעם עברית וקוראו

ועמי 68) לנשים להשמיע אלא אינו שהתרגום ע"ב. כא, שם
אנו  אין ואזהרות מצוות בהם שאין נביאים ובשל הארץ,

שם). (רש"י, בשמיעתם כלֿכך לדלג,69)מקפידים מותר
(שם  בו מקפידים אנו אין כלֿכך, השומע יכוין לא אפילו כי

(שם).70)כד.). מדאי יותר הכוונה טירוף כאן שיש
אחד.71) כספר נחשבים הם 'שנים 72)כי מסוף רק לא

יש  כי אסור, לסופו מתחילתו אפילו שבזה לתחילתו, עשר'
מסוף  אפילו אלא בסמוך, כמבואר ואסור, רב הפסק כאן
אין  כי ע.), ליומא (תוספות אסור - לתחילתו הספר אותו
ד). ס"ק קמ"ד, סימן אברהם' 'מגן (ראה למפרע. קוראים

הציבור.73) כבוד משום ע"א. כד, מגילה

.„È‰LÏL ÔÓb¯zÏ ˙B¯˜Ï BÏŒLÈ ,‡È·pa ‡¯Bw‰«≈«»ƒ∆ƒ¿«À¿¿»¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔzLÏL Ìb¯˙Ó Ìb¯˙Ó‰Â ,ÌÈ˜eÒÙ74. ¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿≈¿»¿»∆««∆

‡¯˜È ‡Ï - ˙BiL¯t LÏL ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ…ƒ¿»
„·Ïa „Á‡ „Á‡ ‡l‡ ÔÓb¯zÏ75. «À¿¿»∆»∆»∆»ƒ¿»

הוראה 74) שאין מכיון יטעה, המתרגם אם לנו איכפת ולא
וברש"י). (שם, נביא מדברי ששלשה 75)יוצאת מאחר כי

אמרו: שם ובגמרא לחוד. אחד כל לתרגם צריך הם, ענינים
כה  כי כגון: כיצד? פרשיות, שלש שהם פסוקים שלשה
מצרים  ה' אמר כה כי ג); נב, (ישעיה נמכרתם חנם ה' אמר

ה). (שם, פה לי מה ועתה ד); (שם, עמי ירד

.ÂË:˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈÙÏ C¯·Ó ,‡È·pa ¯ÈËÙn‰««¿ƒ«»ƒ¿»≈¿»»¿»»∆»
¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆»«

ÌÈ‡È·a76˙BÎ¯a Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ï C¯·Óe ;'eÎÂ "77: ƒ¿ƒƒ¿¿»≈¿«¬»«¿«¿»
ÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰" :da Ì˙BÁ ,‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»≈»»≈«∆¡»¿»

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" :da Ì˙BÁ ,‰iL ;"ÂÈ¯·c78;" ¿»»¿ƒ»≈»≈¿»»ƒ
da Ì˙BÁ ,˙ÈÚÈ·¯ ;"„Âc Ô‚Ó" :da Ì˙BÁ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈»»≈»ƒ¿ƒƒ≈»

‰lÙza Ì˙BÁL BÓk ,ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚ79Ì‡ ÔÎÂ ; ƒ¿«¿À««¿∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ
˙aLa ˙BÈ‰Ï L„ÁŒL‡¯ ÏÁ80‡È·pa ¯ÈËÙn‰ - »……∆ƒ¿¿«»««¿ƒ«»ƒ

‰lÙza ¯ÈkÊnL BÓk ,BÊ ‰Î¯·a L„ÁŒL‡¯ ¯ÈkÊÓ81. «¿ƒ……∆ƒ¿»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ»

האלו,76) הברכות כל פירוש וראה ה"ט. פ"יג, סופרים מס'
הספר. שבסוף התפילות" ל"סדר עם 77)בביאורנו ויחד

שבע, הרי - ולאחריה לפניה בתורה לקריאתו הברכות שתי
פ"יד, סופרים (מס' בתורה שקראו קרואים שבעה כנגד

בבניה"78)ה"א). ציון "משמח לחתום: נוהגים ואנו
ה"ה).79)(כסףֿמשנה). (פ"ב, לעיל המבואר כפי

ראש 80) ענין בה להזכיר שאין ולומר, לדון שיש אע"פ
חודש  בראש ההפטרה קריאת אין שבת שאלמלא חודש,

בחול. להיות ˘ÈÈÁ˙·81)שחל ‡Â‰ ÌÂÈ ÈÎ,בהפטרה
אינו  אבל כד:). (שבת חודש ראש של גם להזכיר גורם והוא

רק אלא חודש, ראש בשל הברכה את מעין ÈÎÊÓ¯חותם
הנביאים... ועל התורה על שאומר: הברכה באמצע המאורע
כי  בלבד, שבת בשל וחותם וכו' הזה החודש ראש יום ועל
לשבת  אלא שאינה בהפטרה חודש ראש של כחו יפה לא

חןדש  ראש בכל הקבועות תפילות משלש יותר בלבד,
אלא  קיימת ר"ח חתימת אין כי ר"ח, משל בהן חותם  שאינו

(כסףֿמשנה). בלבד מוסף בתפילת

.ÊËÔÈ‡¯B˜ ˙È¯ÁLa ˙aLa ?ÔÈ‡¯Bw‰ Ô‰ ‰nk«»≈«¿ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ,‰ML ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ,‰Ú·Lƒ¿»¿«ƒƒƒ»¿»ƒƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ‰MÓÁ¬ƒ»≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ¬≈∆

‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a82; ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»
ÏL ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ,‰ÁÓa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ˙aLa¿«»¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ∆
ÈÓÈ·e ,˙È¯ÁLa ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ,‰M‰ Ïk»«»»«¬À»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈

˙ÈÚz‰83‰LÏL ÔÈ¯B˜ ,‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa84ÔÈ‡ ; ««¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈnÓ ÔÈ˙ÁBt85. ¬ƒƒƒ¿»∆¿≈ƒƒ¬≈∆

שהם 82) מפני הציבור על להכביד שלא מ"א. פ"ד, מגילה
עליהם  מוסיפים - מוסף קרבן בהם שיש ומתוך מלאכה, ימי

וחמישי. שני ימי על יתר שאנו 83)קורא בתעניות
או  בטבת, עשרה כגון - לאבותינו שאירע מה על מתענים
קוראים  בהן רק כי פה, ידובר - בהן וכיוצא בתמוז י"ז
תעניות  ובהל' ה"יח; (פ"יג, לקמן ראה ובמנחה. בשחרית
הצרות, מפני הציבור על שגוזרים בתעניות אבל ה"ה), פ"ה,
אלא  בהם קוראים אין - והחרב והדבר הבצורת כגון:
המדבר  ה"יז) (פ"א, תעניות שבהל' תדע בלבד. במנחה
אחר  שקוראים הקריאה אלא הזכיר לא זה, מסוג בתעניות
על  הכסףֿמשנה פליאת סרה ובזה ערב. לעת היום חצות
אלא  קוראים היו שלא מבואר (יב:) תענית שבמס' רבינו,
הציבור  על שגזרו בתעניות מדובר שם כי בלבד? במנחה
שאירע  מה לזכר הקבועות בתעניות וכאן הצרות, בגלל

(מער"ק). הכל 84)לאבותינו מרובה זה שקדושתו כל ל:
וחולֿ ראשֿחודש לפיכך לתורה. איש עליו הוסף מחבירו,
יוםֿטוב  ארבעה; קוראים - מוסף קרבן בהם שיש  המועד
שענוש  יוםֿהכיפורים חמשה; - מלאכה בעשיית שאסור
שבעה  - סקילה בה שיש שבת ששה; - חילולו על כרת

כב:). ואין 85)(מגילה הם, מלאכה ימי אלה כל כי
מלאכה. ביטול משום מדאי יותר הציבור על בהם להכביד
לדרוש  רגילים שהיו היא, לחשכה סמוך כבר במנחה ושבת
כלֿכך  בה מאחרין אין לפיכך מנחה, לפני היום כל
בביהכ"נ  יש ואם שם). ברש"י כא, (מגילה נוספות בקריאות
והרי  כהן, ואחד ישראלים שנים אחד, ביום חתנים שלשה
לחתן  נוספת עליה מוסיפים אז כהן, אחר לקרוא מוכרח לוי
בכתובות  כמבואר אצלו, כמועד הוא חופתו שיום השלישי,

מיימוניות'). ('הגהות ד.

.ÊÈ„B·k ÈtÓ ,¯eaˆa ‡¯˜˙ ‡Ï ‰M‡86.¯eav‰ ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿«ƒ
ÔÈnÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÎ¯·Ó ÈÓÏ Ú„BÈÂ ˙B¯˜Ï Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ¿«

ÌÈ‡¯Bw‰87ÔÈn‰Ó ‰ÏBÚ ¯ÈËÙÓ ÔÎÂ .88‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ¿≈«¿ƒ∆≈«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈa LÈc˜a ¯eaˆŒÁÈÏL ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;‰¯Bza ‡¯B˜≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈

ÌÈÏLÓ89ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ¯ÈËÙn‰ ÔÈ·e90. «¿ƒ≈««¿ƒ≈∆ƒ«ƒ¿»
„Á‡ ‡l‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ Ì‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaˆ91- ƒ∆…»»»∆≈«ƒ¿∆»∆»

,˙ÈLÈÏLe ‰iL ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,„¯BÈÂ ‡¯B˜Â ‰ÏBÚ∆¿≈¿≈¿≈¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ‡¯Bw‰ ÔÈÓ ¯Ó‚iL „Ú92. «∆ƒ¿…ƒ¿««¿ƒ∆«

ע"א.86) כג, ה"ב.87)מגילה פ"ז, ברכות ירושלמי,
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('מגן  בלבד למפטיר אלא לתורה עולה קטן אין הזה ובזמן
שם). ל'טור' ב'פרישה' וראה ו', ס"ק רפב סי' או"ח אברהם'

הוא 88) הרי אנשים, ששה אלא לפניו קראו לא שאפילו
אלא  בתורה קורא הוא שאין אע"פ שבעה, למנין עולה
(מגילה, ה"יג לעיל כמבואר בלבד, התורה כבוד משום

המפטיר 89)שם). לפני קדיש לומר שנהגו במקום
ברי"ף 90)כמנהגנו. הובאת גאון, נטרונאי רב תשובת

הקודמים  הקרואים בין הפסיק הקדיש כי (פ"ד): למגילה
קדיש  יאמרו אם אלא למנין, מצטרף הלה ואין למפטיר,

(ה"כ). בסמוך כמבואר המפטיר, שהיה 91)אחרי בימיהם
קורא  שש"ץ נהגו כיום אבל ידובר; - בעצמו קורא העולה
כמבואר  בלחש, אחריו עונה אלא אינו והעולה בקול,

(ה"ז). לעיל כדי 92)בביאורנו פ"ג. מגילה, תוספתא
עולים  שבעה קראו כאילו לקריאה, קריאה בין להבחין
לתורה  לעלות ממקומם לעמוד דרכם היה שכך נפרדים.

(כסףֿמשנה).

.ÁÈ,ÔBL‡¯ ‡¯B˜ Ô‰k ,el‡Ó ‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»≈≈…≈≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈÂÏ ÂÈ¯Á‡Â93‡e‰ ËeLt ‚‰Óe . ¿«¬»≈ƒ¿«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌBi‰94ÈÙÏ ˙B¯˜Ï Ì„B˜ ı¯‡‰ŒÌÚ Ô‰k elÙ‡L , «∆¬ƒ…≈«»»∆≈ƒ¿ƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏB„b ÌÎÁ»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ∆»≈¬≈

˙B¯˜Ï Ì„B˜ ‰ÓÎÁa95Œ¯ÙÒ ÏÏBbL ,ÔB¯Á‡‰Â . ¿»¿»≈ƒ¿¿»«¬∆≈≈∆
Ïk‰ „‚k ¯ÎN ÏËB ,‰¯Bz96‰ÏBÚ CÎÈÙÏ ; »≈»»¿∆∆«…¿ƒ»∆

¯eavaL ÏB„b elÙ‡ ÌÈÏLÓe97. «¿ƒ¬ƒ»∆«ƒ

ע"א.93) נט, היה 94)גיטין לא התלמוד חכמי בימי אבל
וכך  ממנו. גדול חכם ישראל שם כשהיה ראשון עולה כהן
שזה  "דע מ"ח): פ"ה, (גיטין המשנה בפירוש רבינו לשון
שיהיה  בין ראשון בביהכ"נ קורא הכהן שיהיה הדבר...
בתורה  שורש לו שאין דבר הוא הארץ, עם או חכם תלמיד
הגלות  מערי ופלא הפלא נפלאתי ואני בש"ס... זה נזכר ולא
מחולאי  בריאים היותם אחרי המנהג, בזה שנוהגים
הזה, ההפסד להם בא מקום מאיזה יודע ואיני המנהגות...
שהכהן  היא: בקבלה לנו שבא מה לפי הענין צורת ואמנם
וקדשתו  ה): כא, (ויקרא שנאמר לפי ולישראל, ללוי קודם
דבר  לכל - "וקדשתו" מקריב. הוא אלהיך לחם את כי
ראשון... ולברך כבוד) דבר (בכל ראשון לפתוח שבקדושה:
כהן  שם שיהיה כגון ממנו, גדול חכם שם כשאין כולו וזה
וכן  בחכמה... אחת במדריגה כולם ויהיו וישראלים, ולויים
שוים; שכולם בזמן - "אימתי מ"ח): פ"ג, (הוריות אמרו
- הארץ עם וכהןֿגדול חכם תלמיד ממזר היה אם אבל
רז"ל  אמרו וכבר הארץ", עם לכ"ג קודם חכם תלמיד ממזר
הכהן, כמו ראשון קרא - בכהני" קרא "רב כב.): (מגילה
וראה  שם, המצויים הכהנים מן חכם יותר שהיה לפי

זא  ובכל רבינו". "תשובות רבינו במוספנו כאן הסכים ת
יכול  אדם אין האחרונים שבדורות מפני היום, למנהגנו
עם  שכהן לומר לוותר וראוי מחכמתך... גדולה חכמתי לומר
לריב  יבואו שלא כדי חכם, תלמיד לישראל קודם הארץ
פ"ה  לגיטין טוב' יום ('תוספות ממך גדול חכם אני לומר

שם). המשנה ע"פ ס.):95)מ"ח, (גיטין שאמרו כמו
הממונים  חכמים תלמידי קוראים ולוי) כהן (אחרי "אחריהם

חכמים ואחריהם הציבור; על למנותם ‰¯‡ÌÈÈÂפרנסים

חכמים  תלמידי בני ואחריהם הציבור; על פרנסים
ראשי  ואחריהם הציבור; על פרנסים ממונים שאבותיהם

אדם". וכל ע"א.96)כנסיות לב, מדברי 97)מגילה
גם  הוא לתורה הקרואים את המשלים שהאחרון נראה רבינו
לקריאת  העולים מן הגולל שאין בימינו כנהוג ולא הגולל,

קמז. סימן יוסף' 'בית וראה התורה,

.ËÈÏ‡¯NÈ ‰ÏBÚ - Ô‰k ÌL ÔÈ‡98‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ; ≈»…≈∆ƒ¿»≈¿…«¬∆
ÂÈ¯Á‡99ÔBL‡¯ ‡¯wL Ô‰k - ÈÂÏ ÌL ÔÈ‡ .ÏÏk ÈÂÏ «¬»≈ƒ¿»≈»≈ƒ…≈∆»»ƒ

ÈÂÏ ÌB˜Óa ‰iL ÌÚt BÓˆÚ ‡e‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ100; ≈¿≈«¿««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ
e¯Ó‡È ‡nL ,¯Á‡ Ô‰k ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜È ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»«¬»…≈«≈∆»…¿

ÏeÒt ÔBL‡¯‰101‡Ï ÔÎÂ .¯Á‡ Ô‰k ‰ÏBÚ CÎÈÙÏe , »ƒ»¿ƒ»∆…≈«≈¿≈…
Ì‰ÈMÓ „Á‡ e¯Ó‡È ‡nL ,ÈÂÏ ¯Á‡ ÈÂÏ ‡¯˜Èƒ¿»≈ƒ««≈ƒ∆»…¿∆»ƒ¿≈∆

ÏeÒt102. »

החבילה",98) נתפרדה - כהן שם אין "אם ע"ב: נט, גיטין
לעלות  ישראל ויכול זכותו, את הלוי ואיבד הקשר נפסק
לעלות  יכול הלוי שגם ודאי אבל מעכבו. הלוי ואין ראשון
עליו  עולה שאינו אחר מישראל גרוע שאינו ראשון
בדעת  קלה סימן משה' ו'דרכי יוסף', ('בית בחשיבות

לעלות 99)רבינו). ללוי אסור ראשון, ישראל שקרא אחרי
קרא  ולפיכך היה, כהן הראשון ודאי יאמרו: כי אחריו,

כה:). ובכתובות ע"ב; נט, (גיטין לוי ומברך 100)אחריו
ראשון 101)שנית. של באביו יודעים אנו אם ואפילו

וחיללו  זה בן ממנה והוליד נשא גרושה שמא - היה שכהן
כהונה. והרי 102)מקדושת לו, פסולה אשה לקח שאביו

פסול, כישראל בתורה וקורא לויה. מקדושת מחולל הבן
יאמרו "שמא בלוי: לומר רבינו Ì‰È˘Óודקדק „Á‡."פסול

של לכבודו רק חשש כהן, אחר לכהן כי ‰¯‡˘ÔÂובנוגע ?
אתה  שאיך שני: כהן של לכבודו לחוש מקום אין באמת
קרא  מדוע כן אם מכהונה, ונפסל גרושה בן שהוא בו חושש
נופל  החשש כל ולפיכך לוי? שאיננו אע"פ לוי במקום שני
כהן  אחריו עלה ולכן הוא, שפסול בלבד הראשון הכהן על

שם). (גיטין זה

.ÎÏk - ‰lÙz‰ ¯Á‡ ?‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿ƒ»«»«««¿ƒ»»
ÛÒeÓ ˙lÙz BaŒLiL ÌBÈ103ŒÁÈÏL ¯Ó‚iL ¯Á‡ , ∆∆¿ƒ«»««∆ƒ¿…¿ƒ«

Œ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe LÈc˜ ¯ÓB‡ ,˙È¯ÁLŒ˙lÙz ¯eaƒ̂¿ƒ««¬ƒ≈«ƒƒ≈∆
ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ,¯eav‰ ÔÓ „Á‡ „Á‡Ï ‡¯B˜Â ,‰¯Bz»¿≈¿∆»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
dÓB˜ÓÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯ÈÊÁÓ ,ÔÈ¯ÓBbLÎe ;‰¯Bza«»¿∆¿ƒ«¬ƒ≈∆»ƒ¿»

¯ÓB‡Â104ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜105ÌÈÓÈÂ . ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
Ì„˜ LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰ ,ÛÒeÓe ¯ÈËÙÓ Ì‰a LiL106 ∆≈»∆«¿ƒ»»¬««ƒ…∆

LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ;¯ÈËÙn‰ ‰ÏÚiL∆«¬∆««¿ƒ¿≈¿∆»¬««ƒ
.¯ÈËÙn‰ ¯Á‡««««¿ƒ

וחולֿהמועד.103) ראשֿחודש מס'104)כגון ע"פ
גמר  אחר קדיש לומר נוהגים ואנו ה"ו. פכ"א, סופרים

הספר. חזרת לפני לעיל 105)הקריאה רבינו כתב וכבר
מוסף, תפילת קודם קדושה" "סדר שאומרים ה"יד): (פ"ט,

כאחד. לשתיהן עולה שהקדיש סופרים,106)נמצא מס'
לקריאת  חובה, קריאת בין להבחין כדי והטעם, שם.
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כמבואר  התורה, כבוד משום אלא שאינה בתורה, המפטיר
ובביאורנו. י"ג הל' לעיל

.‡Î¯Á‡ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏLÂ ˙aL ÏL ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»∆«»¿∆«ƒƒ««
ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï ‰l‰z' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL107, ∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆«

,Ba ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óe LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈
LÈc˜ ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓa ÔÈ‡¯B˜ ˙ÈÚ˙a¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿««»≈«ƒ
e‚‰ ‡Ï ·BËŒÌBÈa Ï·‡ .‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬»¿…»¬

.‰ÁÓa ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿»

לומר 107) שלא נוהגים ואנו הֿו. הלכות פ"ט, לעיל מפורש
אלא  המנחה, בתפילת קדושה" "סדר הכיפורים ביום
('הגהות  נעילה תפילת ובין בינה להפסיק כדי לאחריה,

מיימוניות').

.·Î,˙È¯ÁL ˙lÙz ¯ÓBbLk - ÛÒeÓ Ba ÔÈ‡L ÌBÈÂ¿∆≈»¿∆≈¿ƒ««¬ƒ
,Ba ÔÈ‡¯B˜Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿¿ƒ
‰l‰z' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒ¿««»≈¿ƒ»
¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L C¯„k ,ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï¿»ƒ¿≈∆«¿∆∆∆¿ƒ¿»¿≈

.ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

.‚ÎÔÈLnÁa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡108ÌeMÓ ,˙BiÒÎŒÈz·a ≈¿ƒ«À»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
¯eav‰ „B·k109,¯eaˆa ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡Â . ¿«ƒ¿≈¿ƒ≈∆»¿ƒ

Ô˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL ,¯eav‰ Á¯Ë ÈtÓƒ¿≈…««ƒ∆…«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»
eÎ¯ËˆÈ Ì‡ CÎÈÙÏ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ«∆ƒ¿…≈∆»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

ÌÈÈÚ ÈL ˙B¯˜Ï110.‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»
˙B¯B˙ ÈzLa „Á‡ ÔÈÚ „Á‡ LÈ‡ ‡¯˜È ‡ÏÂ111, ¿…ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»ƒ¿≈

‡¯B˜ CÎÈÙÏe ,‰È‰ Ìe‚t ÔBL‡¯ ¯ÙÒ e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈∆ƒ»»»¿ƒ»≈
.ÈM·«≈ƒ

ובגלילה 108) הקלף על - חומשים חמשה להם כותבים יש
החומשים  כל שאין ומתוך לבדו, חומש כל - כספרֿתורה
כאחד. החומשים כל המכיל ספרֿתורה קדושתם אין - ביחד

בדפוס ג 109) הנדפסים שלנו בחומשים אבל ע"א. ס, יטין
בהם  קוראים אין הדין מצד אפילו - כגליון נגללים ואינם

ס"ב). קמ"ג סימן או"ח (שו"ע בברכה כגון 110)בביהכ"נ
שלשה  גם לקרוא יצטרכו ולפעמים ראשֿחודש. בשבת
בשבת, להיות שחל טבת חודש ראש כגון ענינים,
הלכה  יג פרק לקמן ראה ספריֿתורה, שלשה בו שמוציאים

קורא 111)כג. שהיה הכיפורים ביום גדול כהן כגון
ובפרשת  הספר, מתוך מות" "אחרי בפרשת במקדש
קורא  היה זֿיא). (כט, במדבר שבחומש לחודש" "ובעשור
של  פגמו משום שני ספרֿתורה מוציא היה ולא בעלֿפה,
- ענינים בשני אבל אחד, בענין ודוקא ע.). (יומא ראשון
בו  שאין ציבור שהרי תדע: לקרוא. אחד לאיש אפילו מותר

א  אלא לקרות כל יודע מנין וגומר קורא האחד אותו חד,
טבת  בראשֿחודש יעשה ומה (ה"יז). לעיל ראה הקרואים.
עלֿכרחך  ספרים? שלשה בו שמוציאים בשבת להיות שחל
ספר  של פגמו משום לחוש ואין בשלשתן, קורא האחד

המשנה'). ('מרכבת נפרדים ענינים שהם מפני ראשון,

.„ÎıeÁaÓ BÏÏBb ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏBb‰ Ïk112; »«≈≈∆»¿ƒ«
ÌÈÙaÓ B˜c‰Ó ,B˜c‰Ó ‡e‰LÎe113CÈ¯ˆÂ . ¿∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

¯Ùz‰ ÏÚ B„ÈÓÚ‰Ï114ÌB˜Ó .Ú¯wÈ ‡lL È„k , ¿«¬ƒ««∆∆¿≈∆…ƒ»≈«»
ÔÈÎÈÏBÓe Ba ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ≈∆»««∆¿ƒƒƒ

BÚÈˆ‰Ï ¯Á‡ ˙È·Ï B˙B‡115ÔÈ‡M¯ ¯eav‰ ÔÈ‡ - ¿«ƒ«≈¿«¿ƒ≈«ƒ«»ƒ
,ÂÈ¯Á‡ Ì‰Â ,B˙B‡ eeÏÈÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ˆiL „Ú ˙‡ˆÏ»≈«∆≈≈≈∆»ƒ«¿≈«¬»

‰ „ÚB· B˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÌB˜n116. ««»∆«¿ƒƒ

גם 112) היה הספר שמגביה היה מנהגם ע"א. לב, מגילה
ואיש  ברכיו, על התחתונים בעמודיו מעמידו והיה הגולל,
שהגביה  וזה העליונים, חיים' ב'עצי בראשו אוחז היה אחר
קושר  כשהוא ולפיכך בחגורה. וקושרו הספר את גולל היה
שהוא  מבחוץ בקשירתו להתחיל צריך בחגורתו הספר את
כלפי  מבפנים הקשירה יתחיל אם כי הכתב, שמאחורי הצד
והלאה  ממנו מפניו הספר את כדוחה הוא הרי חוץ,

קמז). סי' או"ח ל'טור' צד 113)('פרישה', הוא שם.
לא  הספר את כשיפתחו הבאה שבקריאה כדי - הכתב
דרך  זה אין כי הקשר את להתיר הכתב על להפכו יצטרכו

אם 114)כבוד. שאפילו הספר, יריעות תפירת מקום שם.
מחדש. ולתפרו לחזור אפשר שם ששם 115)יקרע

יותר. ה'116)משתמר אחרי שנאמר: ע"ב. לט, סוטה
הספר  את שמצניעים כיום וגם ה). יג, (דברים תלכו אלהיכם
עד  מביהכ"נ לצאת שלא נוהגים אנו הכנסת, שבבית בהיכל

קמט). סי' (או"ח בהיכל הספר את שיכניסו

ׁשלׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קריאתה 1) סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי

וסדר  הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל
הפסקתן.

.‡ËeLt‰ ‚‰n‰2˙‡ ÔÈÓÈÏLnL ,Ï‡¯NÈ ÏÎa «ƒ¿»«»¿»ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ∆
Œ‚Á ¯Á‡L ˙aLa ÔÈÏÈÁ˙Ó .˙Á‡ ‰La ‰¯Bz‰«»¿»»«««¿ƒƒ¿«»∆«««
‰l‡' - ‰iMa ,'˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ÔÈ¯B˜Â ˙Bkq‰«À¿ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ»≈∆

'˙„ÏBz3'Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ' - ˙ÈLÈÏMa ,4, ¿…«¿ƒƒ«…∆∆«¿»
˙‡ ÔÈ¯ÓBbL „Ú ,‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ¿¿ƒ««≈∆«∆«∆¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏLnL ÈÓ LÈÂ .˙Bkq‰Œ‚Áa ‰¯Bz‰«»¿««À¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«»

ÌÈL LÏLa5.ËeLt ‚‰Ó BÈ‡Â , ¿»»ƒ¿≈ƒ¿»»

ונתקבל.2) ט.3)שנתפשט ו, א.4)בראשית יב, שם,
התלמוד 5) בתקופת כן שנהגו ישראל ארץ לבני הכוונה

כט:). (מגילה

.·˙BÏÏ˜ ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ‡¯ÊÚ∆¿»ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»
'‡¯˜iÂ' ¯ÙÒaL6˙¯ˆÚ Ì„˜7‰¯B˙Œ‰LÓaLÂ ,8 ∆¿≈∆«ƒ¿»…∆¬∆∆¿∆¿ƒ¿≈»
‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜9ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,ËeLt‰ ‚‰n‰Â . …∆…«»»¿«ƒ¿»«»∆¿¿ƒ

'ÈÈÒ ¯a„Óa'10‰ÚLz ¯Á‡ 'ÔpÁ˙‡Â' ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¿ƒ¿«ƒ«…∆¬∆∆»∆¿««««ƒ¿»
'ÌÈ·v Ìz‡' ,·‡a11˙‡ Âˆ' ,‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜ ¿»«∆ƒ»ƒ…∆…«»»«∆

‰ËeLÙ ‰La ÁÒt‰ Ì„˜ 'Ô¯‰‡12LÈ CÎÈÙÏ . «¬……∆«∆«¿»»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ¯„Ò ÈL ˙È¯ÁL ÔÈ¯BwL ˙B˙aL13Èk ‰M‡' ÔB‚k , «»∆ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê'Â 'ÚÈ¯Ê˙14'È˙wÁa Ì‡' , «¿ƒ«¿…ƒ¿∆««¿…»ƒ¿À…«

'ÈÈÒ ¯‰a' ÌÚ15Ô‰· ‡ˆBiÎÂ16eÓÈÏLiL È„k , ƒ¿«ƒ«¿«≈»∆¿≈∆«¿ƒ
‰La17Ô˙BÚa ÌÈ¯„q‰ Ô˙B‡ e‡¯˜ÈÂ ,18. ¿»»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»»
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ידֿמו).6) כו, (ויקרא "בחוקותי" בסדר התוכחה פרשת היא
וקוראים 7) האילן פירות על נידונים שאז השבועות, חג

לא:). (מגילה וקללותיה" שנה "תכלה לומר: זו, פרשה
טוֿפט).8) כח, (דברים תבוא" "כי מהטעם 9)שבפרשת

מ"ב): פ"א, (ר"ה המשנה כלשון נידון, האדם שאז הנ"ל,
(מגילה, מרון" כבני לפניו עוברים עולם באי כל "בר"ה

להפסיק 10)שם). כדי "בחוקותי", שאחרי הפרשה היא
(שם, לעצרת "בחוקותי" שבסדר הקללות בין בה

שבפרשת 11)ב'תוספות'). הקללות בין בה להפסיק כדי
וכאמור. לראשֿהשנה תבוא" אלא 12)"כי בה שאין

תורת  תהיה "זאת קוראים מעוברת ובשנה חודש. שניםֿעשר
ופסח, פקוד אלו: לקריאות וסימן הפסח. קודם המצורע"
פרשת  קרא פירושו: וזה ותקע. קום וצלי, צום ועצור, מנה
המדברת  במדבר פרשת קרא פסח; תעשה ואח"כ "צו"
צום  העצרת; חג תחוג ואח"כ ופקודיהם, ישראל במנין
תרגום  שהיא ואתחנן, פרשת קרא ואח"כ באב תשעה תענית
ואח"כ  נצבים פרשת קרא ותחנונים; בקשה שפירושה ְֵצלי
עמרם  רב סדר בשם מיימוניות' ('הגהות בראשֿהשנה תקע
מעוברת  לשנה סימן הוסיף תכח סי' או"ח וה'טור' גאון).
ואח"כ  הסגר הטעון מצורע פרשת קראו ופסחו", "סגרו

פסח. מסויימים 13)תעשו סדרים לקרוא וצריך הואיל
אחת. בשנה התורה את להשלים ונוהגים קבועים, בזמנים

וסדר 14) הטמאים בתורת אחד בענין מדברות ששתיהן
במספר15)טהרתם. קטנה היא "בהר" פסוקיה,פרשת

משותפות  וכן "בחוקותי", פרשת לקריאת להצטרף וראויה
ונזכר  וחוזר "בהר" בפרשת הנאמר השמיטה בענין הן
שבתותיה  את הארץ תרצה אז ככתוב: "בחוקותי", בפרשת

לדֿלה). כו, (ויקרא או 16)וגו' ובלק", "חוקת סדר כגון
ומסעי". שמספר 17)"מטות פשוטה בשנה שהרי

התורה  כל לגמור תוכל לא לחמישים, עולה שבתותיה
ששבת  גם ומה וארבעה; חמישים למספר עולים שסדריה
מענין  אלא הרגיל בסדר בה קוראים אין החג בתוך החלה

כאחד,18)המועדות. ובחוקותי" "בהר סדרי תחבר אם כי
כדרוש. העצרת לפני סיני" "במדבר לקרוא לכוין תוכל

.‚ÔÈ‡¯B˜ ÌL ,˙È¯ÁLa ˙aLa ÔÈ˜ÈÒÙnL ÌB˜Ó»∆«¿ƒƒ¿«»¿«¬ƒ»¿ƒ
ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ‰ÁÓa19?„ˆÈk .‰‡a‰ ˙aLÏe ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«»«»»≈«

- '˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ‰BL‡¯ ˙aL«»ƒ»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿≈ƒ
B‡ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa¿ƒ¿»ƒ≈∆¿……«¬»»¿ƒ
‰‡a‰ ˙aLÏ ÔÎÂ ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÎÂ ,¯˙BÈ≈¿≈¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈¿«»«»»
„Ú ‡¯B˜Â ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡'Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ«¿ƒƒ≈≈∆¿……«¿≈«

¯„q‰ ÛBÒ20ÔÈ¯ÈËÙÓe .‰M‰ Ïk ÔÈ¯B˜ BÊ C¯c ÏÚÂ , «≈∆¿«∆∆ƒ»«»»«¿ƒƒ
‰¯Bza ‡¯wL ÔÈÚÓ ‡È·pa ˙aLÂ ˙aL ÏÎa21. ¿»«»¿«»«»ƒ≈≈∆»»«»

ה"א).19) (פ"יב, לעיל כמבואר בלבד, עולים לשלשה
ע"ב.20) לא, הוא 21)מגילה "בראשית" בסדר כגון:

השמים  בורא ה' אמר... כה הארץ מפטיר: רוקע ונוטיהם
וכן  בראשית; למעשה המתאים ה) מב, (ישעיה וצאצאיה
הנאמר  הפסוק שם על נד) (בישעיה מפטיר הוא "נח" בסדר
"תשבי" ובספר כולן. וכן ט) (שם, וגו' לי זאת נח מי כי בה:
שלא  ישראל על גזר יון מלך אנטיוכס נאמר: "פטר" שורש

אחת  פרשה לקחו ישראל עשו מה ברבים, בתורה יקראו
אף  ועתה בה. וקראו השבוע לפרשת דומה שענינה מנביאים

בטל. לא הזה המנהג - הגזירה שבטלה

.„BL‡¯‰ - ÌÈL„Á ÈL‡¯·eÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‡¯B˜ Ô ¿»≈√»ƒ»ƒ≈¿»¿ƒ
'Âˆ' ˙L¯tÓ22ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈM‰Â , ƒ»»««¿«≈ƒ≈¿≈»¿ƒƒ

¯iLiL È„k ,ÂÈ¯Á‡L ÌÈ˜eÒÙ ÈLe ,ÔBL‡¯‰ ‡¯wL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ∆«¬»¿≈∆¿«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‰L¯ta23‰LÏL ‡¯B˜ ÈLÈÏM‰Â , «»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿»

ÈÚÈ·¯‰Â ,'˙aM‰ ÌBÈ·e' ÌÚ ÈM‰ ¯iML ÌÈ˜eÒÙ¿ƒ∆ƒ≈«≈ƒƒ¿««»¿»¿ƒƒ
'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e' ‡¯B˜24L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡Â . ≈¿»≈»¿≈∆¿ƒ»……∆

„Á‡a :˙È¯ÁLa ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ»∆»
B· ‡¯B˜ ÈM·e ,˙aL d˙B‡ ¯„Ò Ba ÔÈ¯B˜ƒ≈∆»«»«≈ƒ≈

ÌÈÏLn‰25‡¯B˜ ¯ÈËÙn‰Â ,'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e'26 ««¿ƒ¿»≈»¿≈∆¿««¿ƒ≈
L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚƒ¿«……∆«¿ƒƒ¿»»ƒ≈…∆

'BL„Áa27,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡ L„ÁŒL‡¯Â . ¿»¿¿……∆»∆»ƒ¿¿«»
'ÈLÙ ‰‡N ÌÎÈ„ÚBÓe ÌÎÈL„Á' ÔÈ¯ÈËÙÓ28. «¿ƒƒ»¿≈∆¬≈∆»¿»«¿ƒ

ÔÈ¯ÈËÙÓ ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆»ƒ¿¿∆»¿«»«¿ƒƒ
'L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ' ÂÈÙlL ˙aLa29. ¿«»∆¿»»«…∆¿»»»»…∆

כח).22) (במדבר לחמי קרבני את ישראל... בני את צו
משיירים 23) שאין ג') הלכה י"ב, (פרק לעיל נתבאר וכבר

פסוקים. משלשה פחות יש 24)בפרשה זו שפרשה ואע"פ
השלישי  שיקרא אומרים אנו אין פסוקים, חמשה בה
פסוק  עוד ויוסיף פסוקים, שני המכילה השבת" מ"וביום
ולא  כרגיל לקרוא השני יוכל ואז חדשיכם" מ"ובראשי
אין  הוא: כלל כי - הראשון שקרא מה על לחזור יצטרך
יצטרך  לפיכך פסוקים, משלשה פחות בפרשה מתחילין
וישייר  פסוקים שלשה חדשיכם" מ"ובראשי לקרוא השלישי
משיירים  "אין אמרנו: וכבר בלבד; פסוקים שני ממנה

כא:). (מגילה פסוקים" משלשה פחות שם,25)בפרשה
הקרואים. מנין את המשלים השביעי העולה ע"ב. כט,

ולדעת 26) (כסףֿמשנה). המשלים שקרא מה וקורא חוזר
בדברי  הכוונה סח, הרמב"ם" ב"לשונות ח"א הרדב"ז
שהרי  מפטיר, להיות רוצה אם - המשלים" בו "קורא רבינו:
ואמר: שחזר וזה הי"ז) פ"יב, (לעיל מהמנין עולה המפטיר
יהיה, שלא בין משלים שיהיה בין לומר - קורא" "והמפטיר

„ÈÓ˙ לקרוא נוהגים ואנו ראשֿחודש. בענין קורא המפטיר
המפטיר  קורא השני ובספר שבת, של בסדר קרואים שבעה
הפרשה  סוף עד חדשיכם" ו"בראשי השבת", מ"וביום

תכה). סי' ההפטרה,27)('טור' של האחרון הפסוק הוא
אֿכד). סו, (ישעיה כסאי" השמים ה' אמר ב"כה המתחילה

"השמים 28) מפטירים: אלא כן, נוהגים לא ואנו יד. א, שם,
מיימוניות'). ('הגהות ע"א.29)כסאי" לא, מגילה

.‰·BË ¯·„a Á˙Bt ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‰ÏBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿«»≈«¿»»
·BË ¯·„a ÌiÒÓe30‡¯B˜ ,'eÈÊ‡‰' ˙L¯t Ï·‡ . ¿«≈¿»»¬»»»««¬ƒ≈

¯ÎÊ'Ó ÏÈÁ˙Ó ÈM‰Â ,'ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ' „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿…¿»¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿…
'e‰·Èk¯È'Ó ÈLÈÏM‰Â ,'e‰·Èk¯È' „Ú 'ÌÏBÚ ˙BÓÈ¿»««¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈
'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' ÔÓ ÈÚÈ·¯‰Â ,'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' „Ú«««¿«ƒ¿»¿»¿ƒƒƒ««¿«ƒ¿»
‡N‡ Èk' „Ú 'eÓÎÁ eÏ' ÔÓ ÈLÈÓÁ‰Â ,'eÓÎÁ eÏ' „Ú«»¿¿«¬ƒƒƒ»¿«ƒ∆»
'È„È ÌÈÓL Ï‡ ‡N‡ Èk'Ó ÈMM‰Â ,'È„È ÌÈÓL Ï‡∆»«ƒ»ƒ¿«ƒƒƒƒ∆»∆»«ƒ»ƒ
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‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú31el‡ ˙BÈÚa da ÔÈ˜ÒBÙ ‰nÏÂ ;32? ««ƒ»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰·eL˙a ÌÚ‰ e¯ÊÁiL È„k ,‰ÁÎBz Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈≈»¿≈∆««¿»»ƒ¿»

שעשה 30) במי יסיים לא וכן ה"ז). (פ"ג, שם, ירושלמי
המשנה  פירוש ע"פ סק"ד, קלח סי' אברהם' ('מגן רע מעשה

מ"ח). פ"ד, ידים וכן 31)לרבינו, פ"ד; מגילה הרי"ף ע"פ
וסימן  תכח). סימן (או"ח ב'טור' מובאת גאון פלטוי רב דעת

לא.). השנה (ראש ל"ך הזי"ו אלו שתחילתם 32)קריאות
קשים. דברים וסופם

.Â‰¯Bz‰ ÛBÒaL ÌÈ˜eÒÙ ‰BÓL33˙B¯˜Ï ¯zÓ , ¿»¿ƒ∆¿«»À»ƒ¿
‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ˙Òk‰Œ˙È·a Ì˙B‡34ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; »¿≈«¿∆∆¿»≈¬»»««ƒ

Ì¯Ó‡ ‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰LÓe ‡È‰ ‰¯Bz Ïk‰L35- ∆«…»ƒ∆ƒƒ«¿»¬»»
,epzL È¯‰ ,‰LÓ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ì‰L ÔÚÓLÓe ÏÈ‡B‰ƒ«¿»»∆≈««ƒ«∆¬≈ƒ¿«

.Ô˙B‡ ˙B¯˜Ï „ÈÁÈÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»À»¿»ƒƒ¿»

לד,33) (דברים ה' עבד משה שם וימת בפסוק: המתחילים
הכנסת"34)ה). בבית אותם קורא "יחיד ע"א: ל, מנחות

בביהכ"נ  לקרותם שיכולים לומר שהכוונה רבינו ומפרש -
והראב"ד  עשרה, שם כשאין אפילו וסוף תחילת בברכה

" התלמוד: דברי את ומפרש רבינו על ˜Â¯‡חולק „ÈÁÈ
להזמין  בהם הפסקה ואין קוראם אחד שאדם לומר: אותם"
(מגילה  ה'ירושלמי' דברי על ומסתמך לקרות, אחר עולה

שם). (מנחות, רש"י פירש וכן ה"ז). שם:35)פ"ג,
בדמע". כותב ומשה אומר "הקב"ה

.ÊÌÈ‰k ˙¯B˙aL ˙BÏÏ˜36‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ¿»∆¿«…¬ƒ≈«¿ƒƒ»∆∆»
Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡37,Ì‰ÈÙlL ˜eÒÙa ÏÈÁ˙Ó - ∆»≈»«¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡ ÏL ˜eÒÙa ÌiÒÓe38Œ‰LÓaL ˙BÏÏ˜e . ¿«≈¿»∆«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿≈
˜ÒBt ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ - ‰¯B˙39e‚‰ ¯·Îe ; »ƒ»»ƒ¿…»∆≈¿»»¬

.Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‡lL ÌÚ‰»»∆…ƒ¿…»∆∆»∆»≈»

ידֿמד.36) כו, (משלי 37)ויקרא שנאמר ע"ב. לא, מגילה
עצמו  מראה בהן והמפסיק תמאס, אל בני ה' מוסר יא): ג,
אמרו: ה"ז) פ"ג, (מגילה וב'ירושלמי' לקרותן, לו שקשה
מתברך". ואני מתקללים בני שיהו בדין "אינו הקב"ה: אמר

ופסוק 38) הפורענות, על ברכה אומרים אין כי שם. מגילה,
בפרשה  ומשיירים מתחילים אין שהרי דוקא, לאו אחד
אחריהם  פסוקים שלשה קורא אלא פסוקים, משלשה פחות
שם). ('תוספות', לפניהן וכן הפרשה, נגמרת שבהם

(39- הראשונות לאחרונות? ראשונות בין ומה שם. מגילה,
להקב"ה  שליח נעשה כלומר: אמרן, הגבורה מפי משה
פני  ונתתי בהן: נאמר שהרי נאמרו, רבים ובלשון לאמרן,
...ÌÎÈ¯Ú ˙‡ È˙˙Â ...·¯Á ÌÎÈÏÚ È˙‡·‰Â ...ÌÎ·
כלומר: הקודש), (ברוח אמרן עצמן מפי משה - והאחרונות
ובלשון  וכך כך עליכם יקפיד הוא ה' מצוות על תעברו אם
קשה  תוכחתן אין ולפיכך ה'... יתן ה'... יככה יחיד:

כבראשונות.

.ÁÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÏe ˙B„ÚBnÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ40ÔÈ‡¯B˜Â «¿ƒƒ«¬¿«ƒƒ¿¿ƒ
Ì‰Ï Ôwz ‰LÓe .˙aL ¯„Òa ‡Ï ,„ÚBn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈…¿≈∆«»∆ƒ≈»∆

BÈÚ „ÚBÓ ÏÎa ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ41ÔÈÏ‡BLÂ , ¿ƒ¿»≈∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬ƒ
„ÚBÓe „ÚBÓ ÏÎa ÌBÈ ÏL BÈÚa ÔÈL¯B„Â42‰Óe . ¿¿ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈≈«

˙¯B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa - ÁÒta ?ÔÈ¯B˜ Ô‰≈ƒ«∆«¿»»«¬∆¿«
ÌÈ‰k43eÎLÓ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe . …¬ƒ¿»»¬»»ƒ¿¿ƒƒ¿

'ÌÎÏ eÁ˜e44ÏbÏb ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,45·BËŒÌBÈ·e , ¿»∆«¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿
ÈL46'·NÎ B‡ ¯BL' -47ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe , ≈ƒ∆∆«¿ƒƒ¿∆«

e‰iL‡È48'¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' - ÈLÈÏMa ,49ÈÚÈ·¯a , …ƒ»«¿ƒƒ«∆ƒ»¿»¿ƒƒ
'‰ÂÏz ÛÒk Ì‡' -50'EÏ ÏÒt' - ÈLÈÓÁa ,51ÈMMa , ƒ∆∆«¿∆«¬ƒƒ¿»¿«ƒƒ

'B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eNÚÈÂ' -52ŒÌBÈa , ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«¿¬¿
‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú 'ÁlLa È‰ÈÂ' - ÔB¯Á‡ ·BË53„Ú , «¬«¿ƒ¿««««ƒ»«

'„Âc ¯a„ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'E‡Ù¯ '‰ È‡ Èk'54, ƒ¬ƒ…¿∆«¿ƒƒ«¿«≈»ƒ
'¯BÎa‰ Ïk' - ÈÈÓM·e55'ÌBi‰ „BÚ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,56. «¿ƒƒ»«¿«¿ƒƒ«

נקרא:40) הכיפורים שיום מפני ד. משנה פ"ג, מגילה
כשבת, במלאכה ואסור לב) כג, (ויקרא שבתון" "שבת
ויום  הואיל וכן שבת, מסדרי בו נפסיק שלא אומר הייתי
בשחרית  בו שקוראים המועדות משאר שונה הכיפורים

‰ÁÓ·Â,השבת בסדר יקראו שבשחרית אומר הייתי ,
טוב', יום ('תוספות הכיפורים יום מענין יקראו ובמנחה

מד):41)שם). כג, (ויקרא שנאמר מ"ו. פ"ג, מגילה
המצוות  כל וכי ישראל. בני אל ה' מועדי את משה וידבר
לקרוא  להם שתיקן מלמד אלא לישראל? משה אמרן לא

מענינו. מועד הנזכר:42)בכל הפסוק מן ע"א. לב, מגילה
בזמנו  מועד כל הלכות עמהם מדבר משה שהיה "מלמד

שם). (רש"י, ותורותיו האלהים חוקי ויקרא 43)להודיעם
אֿמד. כאֿנא.44)כג, יב, שם,45)שמות ב; ה, יהושע

א. ימיםֿטובים,46)ו, שני שם שיש כאן, מדובר בגולה
קריאת  אצלנו שאין אלא הזה הסדר ככל קוראים אנו ובארץ

חול. הוא שהרי כלל, השמיני כוֿלג;47)יום כב, ויקרא
אֿמד. אֿכה.48)כג, כג, יג,49)מלכיםֿב שמות

אֿיט.50)אֿטז. כג, כדֿל; כב, לד,51)שם, שם,
ידובר 52)אֿכו. האלה הפרשיות ובכל אֿיד. ט, במדבר

בתורה. כתיבתן כסדר קריאתן וסדר הפסח, חג על
של 53) שבשביעי לפי כז. פסוק טו פרק עד יז יג, שמות

ממצרים. בצאתם הים על שירה אבותינו אמרו פסח
מיציאת 54) בה ומדובר שירה הוא שגם אֿנא, יח, תהלים

ויפיצם, חציו וישלח - באפו עשן עלה ככתוב: מצרים,
לא.). מגילה (רש"י, במצרים ה' למכות המכוונים

בענין 55) בו שמדובר אֿיז, טז, פרק עד יט טו, דברים
"בכספא  "קדש "תורא "משך אלו: קריאות וסימן המועדות.

[שם]. "בוכרא "שלח "במדברא לב 56)"פסל י, ישעיה
פסח, בליל שהיתה סנחריב במפלת המדבר יב פרק סוף עד
שמיני  יום חל ואם שם). (מגילה, העתידה גאולתנו ועל
עד  כב) יד, (דברים תעשר" מ"עשר מתחילים בשבת, להיות
העולים  קרואים לשבעה להספיק כדי "ראה" פרשת סוף
בשמיני  וכן העצרת, של שני ביו"ט וכן בשבת, לתורה
('הגהות  יב ה"ט בסמוך ראה בשבת, שחל העצרת
ישתנה, לא זו בהלכה כאן האמור הסדר וכל מיימוניות').
אנו  אז חמישי, ביום להיות הפסח כשחל אלאֿאםֿכן
לי  "קדש קוראים א' וביום השבת, ביום לך" "פסל קוראים
מועד  של בחולו להיות שחלה שבת הוא כלל כי בכור" כל
כמבואר  לך" "פסל בה קוראים בסוכות בין בפסח בין
(שמות  אלי" אומר אתה מ"ראה ומתחילים ה"טז. בסמוך
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זו  בקריאה שיש ומפני הקרואים, ז' לכל לספק כדי יב) לג,
יום  שהיא בשבת אותה קוראים וחוה"מ, ורגלים שבת מענין

שם). וברש"י לא. (מגילה להתפלל הבא ציבור אסיפת

.Ë'˙BÚe·L ‰Ú·L'a ÔÈ¯B˜ ˙¯ˆÚa57‚‰Óe . »¬∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»
L„Áa' ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa ÌÈ¯BwL ,ËeLt»∆ƒ¿»ƒ«…∆

'ÈLÈÏM‰58‰·k¯na ÔÈ¯ÈËÙÓe ,59ÈM·e ,60ÔÈ¯B˜ «¿ƒƒ«¿ƒƒ«∆¿»»«≈ƒƒ
˜ew·Áa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa61. ¿»»«¬»«¿«¿ƒƒ«¬«

ט.57) טז, לפי 58)דברים כ', פרק סוף עד א' יט, שמות
ופרשה  לישראל, תורה ניתנה בסיון ששה שהוא הזה שביום

תורה. במתן מדברת על 59)זו א', פרק ביחזקאל האמורה
מרכבתו. בהוד סיני הר על הקב"ה שירד בגולה 60)שם

ימיםֿטובים. שני במתן 61)שעושים המדבר ג', פרק
פארן" מהר וקדוש יבוא מתימן "אלוה בו: שכתוב תורה

תורה. מתן בענין ב:): (ע"ז דרשוהו ורבותינו וכו'

.È„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa' ÔÈ¯B˜ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«…∆«¿ƒƒ¿∆»
'L„ÁÏ62ÈÈÂ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯BwL ,ËeLt ‚‰Óe . «…∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«»

'‰¯N ˙‡ „˜t63ÔÓ „Á‡ LÈ‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe , »«∆»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ
'ÌÈ˙Ó¯‰64˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â' ÔÈ¯B˜ ÈM·e , »»»«ƒ«≈ƒƒ¿»¡…ƒƒ»∆

'Ì‰¯·‡65'ÌÈ¯Ù‡ ÈÏ ¯ÈwÈ Ô·‰' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,66. «¿»»«¿ƒƒ¬≈«ƒƒ∆¿«ƒ

א.62) כט, א.63)במדבר כא, שמואלֿא,64)בראשית
יא.). (ר"ה וחנה שרה נפקדו בראשֿהשנה כי א.

עקידת 65) ענין להזכיר כדי הפרק סוף עד כב, בראשית
עוד...66)יצחק. אזכרנו "זכור בו: שנאמר יט. לא, ירמיה

טובה, של "זכרונות" בו להזכיר היום וחובת ארחמנו" רחם
לב:). השנה בראש (כמבואר

.‡È'˙BÓ È¯Á‡' ÔÈ¯B˜ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa67, ¿«ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈
'‡NÂ Ì¯ ¯Ó‡ ‰k' ÔÈ¯ÈËÙÓe68ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa , «¿ƒƒ…»«»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

'˙BÓ È¯Á‡'aL ˙BÈ¯Úa69ÈÓ Ïk ÌÏkÈÂ ¯kÊiL È„k , »¬»∆¿«¬≈¿≈∆ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ
‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰Ó ˙Á‡a ÏLÎpL70ÈLÈÏM‰Â , ∆ƒ¿«¿««≈∆¿«¬…ƒ¿»¿«¿ƒƒ
‰BÈa ¯ÈËÙÓe ‰¯Bz· ‡¯B˜71. ≈«»«¿ƒ¿»

הכיפורים.67) יום בעבודת המדבר טז, פרק ויקרא
התשובה 68) בענין המדבר נה, פרק סוף עד טו נז, ישעיה

וגו'. אבחרהו" צום זה "הלא ו' פסוק שם ככתוב והתענית,
יח.69) פרק ב"אוצר 70)ויקרא (מובאת הגאונים. תשובת

רב"ז). אות למגילה ומדובר 71)הגאונים" יונה, ספר כל
תשובתם  הקב"ה ושקיבל נינוה, אנשי תשובת בענין בו
להם  לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם ככתוב:

י). ג, (שם, עשה ולא

.·ÈÔÈ¯B˜ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ,˙BkÒa¿Àƒ¿≈»ƒƒ»ƒƒƒ
,'B‚Â 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL' ‡È‰L ,˙B„ÚBn‰ ˙L¯Ùa¿»»««¬∆ƒ∆∆≈¿

'ÈÈÏ ‡a ÌBÈ ‰p‰' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯ÈËÙÓe72ÌBÈ·e , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»«»¿
'‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ' - ÈL73·BËŒÌBÈ·e , ≈ƒ«ƒ»¬∆«∆∆¿……¿

ÔB¯Á‡74˙BlÎk È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ÔÈ¯B˜ «¬ƒ»«¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿«
'‰ÓÏL75'‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ' ÔÈ¯B˜ ¯ÁÓÏe ,76ÔÈ¯ÈËÙÓe , ¿……¿»»ƒ¿…«¿»»«¿ƒƒ

'‰ÓÏL „ÓÚiÂ'77È¯Á‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙnL ÈÓ LÈÂ , ««¬…¿……¿≈ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ«¬≈

˙BÓ78˙Ba¯˜a ÔÈ¯B˜ ‚Á‰ ˙BÓÈ ¯‡L·e .'‰LÓ∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿»¿¿
‚Á‰79. ∆»

הסוכות,72) חג על בו ומדובר הפרק. סוף עד יד, זכריה
(שם, הסוכות חג את ולחוג בשנה... שנה מדי ועלו ככתוב:

היתה 73)טז). אסיפה שאותה לפי בֿכב. ח, מלכיםֿא,
הסוכות. העצרת.74)בחג שמיני חג מלכיםֿא 75)הוא

שם: ונאמר נדֿסו. ‰˘ÈÈÓח, ÌÂÈ· ויברכו העם את שלח
המלך. בו 76)את חותמים המועדות, כל סוף שהוא לפי

פ"ג). למגילה (ר"ן ישראל את שבירך רבינו משה בברכת
ביום 77) - שלמה בתפילת המדבר כבֿנג. ח, מלכיםֿא

הדברים  אלה וכל וקיומו. העם לשלום - העצרת שמיני
ע"א. לא, דף מגילה במס' דעת 78)מקורם א. פרק יהושע

או"ח  ה'טור' ולדעת (שם). ב'תוספות' מובאת גאון האי רב
שחתמנו  לפי והטעם: ב'ירושלמי'. מקורו תרסט, סי'
הקב"ה  שציוה במה מפטירים רבינו, משה של בפטירתו
נוהגים  ואנו פ"ג). שם (ר"ן תלמידו ליהושע פטירתו לאחר
"וזאת  בראשון וקוראים תורה, ספרי שלשה להוציא
"אשר  עד ברא" "בראשית ובשני התורה; סוף עד הברכה"
פתחון  יהא שלא כדי ג), ב, (בראשית לעשות" אלהים ברא
רוצים  ואינם התורה את סיימו כבר ולומר: לקטרג לשטן פה
כמבואר  הקרבנות", ב"סדר קוראים ובשלישי עוד. לקרותה
לחג: האחרון זה, ליוםֿטוב וקוראים יד. הל' בסמוך
לכבוד  סעודה ועושים בו ששמחים לפי תורה", "שמחת
על  א, פרק רבה" ב"קהלת המדרש ע"פ התורה סיום
"מכאן  טו) ג, (מלכיםֿא עבדיו לכל משתה ויעש הפסוק:
תרסט). סי' או"ח (שו"ע תורה של לגמרה סעודה שעושים

יזֿלד).79) כט, (במדבר פנחס בפרשת האמורים

.‚ÈÈzL ‡¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?„ˆÈk≈«¿»»≈À∆≈≈¿≈
˙BiL¯Ù80,„ÚBÓ ÏL BlÁ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ÌBia . »»ƒ««¿ƒƒ∆À∆≈

'ÈM‰ ÌBi·e' Ô‰k‰ ‡¯B˜81ÌBi·e' ‡¯B˜ ÈÂÏÂ , ≈«…≈««≈ƒ¿≈ƒ≈«
'ÈLÈÏM‰82ÈÚÈ·¯‰Â ,ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡¯B˜ Ï‡¯NÈÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ÈM‰ ÌBia ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ83ÌBia ÔÎÂ . ≈¿≈««≈ƒ««¿ƒƒ¿≈«
ÌBi·e' ÔÈ¯B˜ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ÏL ÈL ‡e‰L ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆≈ƒ∆À∆≈ƒ«
ÌBÈ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ ,'ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e' ,'ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿«∆∆¿»

.ÌBÈÂ»

היום 80) בקביעות מסופקים שהיו ידובר, לארץ בחוץ
שני  עושים היו כן על אשר ראשֿחודש, של המדוייק
חולֿהמועד  שהוא השלישי ביום ולפיכך מספק, ימיםֿטובים
בתשרי  ט"ו שיום יתכן כי לחג, שני רק זה שמא מסופקים הם
גם  ויתכן השני, ביוםֿטוב חל הסוכות חג התחלת שהוא
כבר  הוא זה ויום הראשון ביוםֿטוב חל בתשרי שט"ו
בסוף  בסמוך ראה - ישראל ארץ למנהג ובנוגע לחג. השלישי

הוא.81)ההלכה. שני שמא כי ע"א. נה, כי 82)סוכה
הוא. לחג שלישי שהרי 83)שמא - היום לכבוד בא שהוא

לקרוא  חשוב הוא ולפיכך - שלשה רק קוראים חול יום בכל
אלא  קוראים אנו אין עצמו, שני ביו"ט אבל היום. ספיקי את

"¯˘Ú ‰˘ÓÁ·Â אין שני, ספק הוא שגם אע"פ בלבד, יום"
יבואו  שלא כדי השני" "וביום בו לקרוא בו מזלזלים אנו
להעיר  ויש פ"ג). למגילה (ר"ן שני יו"ט בקדושת להקל
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וביום  קורא "וישראל כתוב: ושוינצינו, רומי דפוס שבנוסח
ÈÚÈ·¯‰ משובשת שגירסא סובר הכסףֿמשנה מרן אבל ."

חולֿהמועד  בהתחלת לקרוא לנו מה כי עמו ונימוקו היא,
הוא  כך ומשום כלל, היום מספיקי שאינו הרביעי" "וביום
למגילה  ברי"ף כתוב כך ואמנם שבספר, גירסתנו את מאשר
"ספיקא  שם שאין ישראל ובארץ הגאונים. דעת עלֿפי פ"ג
ביום  כי בלבד, היום קרבן אלא יום בכל קוראים אין דיומא"
השני" "וביום כהן קורא לחולֿהמועד ראשון שהוא לחג שני
עצמה  פרשה אותה וקוראים חוזרים אחריו העולים והשלשה

א'). סעיף תרסג סי' או"ח (שו"ע

.„ÈÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÎÂ ,ÌÈ·BË ÌÈÓiÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒƒ
ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·L·e¿ƒ¿«¿≈«∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ

˙È¯ÁLa84˙BÈÚ‰ el‡ B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ : ¿«¬ƒ»ƒ≈≈»ƒ¿»
‰ B˙B‡ Ôa¯˜ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â ,e¯Ó‡L¯eÓ‡‰ ÌBi ∆»«¿¿«≈ƒ≈»¿««»»

ÌÈ„e˜t‰ LnÁa85Ôa¯w‰ ÔÈÚ ‡¯Bw‰Â ,‰¯Bza86 ¿À««¿ƒ«»¿«≈ƒ¿««»¿»
.‡È·pa ¯ÈËÙÓ ‡e‰«¿ƒ«»ƒ

קוראים 84) אנו סוכות חולֿהמועד שבימי שהזכיר לפי
ואף  ימיםֿטובים שבכל משמיענו הוא החג, בקרבנות
על  נוסף היום בקרבנות קוראים אנו פסח בחולֿהמועד
הכיפורים  יום ותפס לעיל, שהזכיר היום בענין הקריאה

בעלמא. לדוגמא המתחיל 85)ופסח "במדבר" חומש הוא
כחֿכט. פרקים פנחס בפרשת ופקודיהם, ישראל בני במנין
אינו  המועדים, בכל היום בקרבנות קוראים שאנו זה ודבר
ונזכר  הגאונים מימי בידינו מקובל אלא בתלמוד מפורש
סומכים  ויש מיימוניות'). ('הגהות גאון עמרם רב בסדר
"אמר  לא:) (מגילה התלמוד דברי עם בקשר זה מנהג
חסֿושלום  שמא עולם! של רבונו הקב"ה: לפני אברהם
וכדור  המבול כדור להם עושה ואתה לפניך, חוטאים ישראל
זמן  כל - קרבנות סדר להם תיקנתי כבר לו: אמר הפלגה...
לפני  מקריבים כאילו עליהם אני מעלה בהם, שקוראים
קוראים  אנו אין ובשבת עוונותיהם". כל על אני ומוחל קרבן
בתורה  תופס שבת של מוסף קרבן אין כי הקרבנות, בסדר
לקרוא  ואין טֿי) כח, במדבר (ראה בלבד פסוקים שני אלא
של  מוסף קרבן שאין ועוד פסוקים, משלשה פחות בתורה

בא בו Âˆ¯Ï˙אאל ÙÎÏ¯שבת נאמר לא שהרי בלבד,
של  הטעם בו אין לפיכך החג, קרבנות כבשאר "לכפר"
הוא  פ"ג). למגילה (ר"ן הנ"ל שבאגדה עוונות" "מחילת

שבת "תכנת לשבת: מוסף בתפילת אומרים ¯ˆÈ˙שאנו
ימיםֿטובים  שבשאר קרבנותיה? רצית "למה קרבנותיה"

- הקרבנות באיםËÁ‡˙באים כולם - ובשבת ,˙ÂÏÂÚ"
רפג). סי' או"ח נגמרת.86)('טור' הקריאה שבו

.ÂË‰LÏL B‡ ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBnL ÌBÈ ÏÎ·e87, ¿»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e‡ÈˆB‰ Ì‡88,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLk - ƒƒ∆««∆¿∆«¬ƒ∆»ƒ

LÈc˜ ¯ÓB‡89ÔB¯Á‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLÎe ,ÈM‰ ‡ÈˆBÓe ≈«ƒƒ«≈ƒ¿∆«¬ƒ∆»«¬
LÈc˜ ¯ÓB‡90e¯Ó‡ ¯·Îe .91ËeLt‰ ‚‰n‰L , ≈«ƒ¿»»«¿∆«ƒ¿»«»

ÌÏBÚÏ ÌÈÏLn‰ ‡¯BwL ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓBÏ92Œ¯Á‡Â , ««ƒ««∆≈««¿ƒ¿»¿««
.‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ Ck»«¿ƒƒ«»ƒ

כ"ג.87) הלכה בסמוך כמנהגנו 88)ראה שלא כלומר,
אחת. בבת כולם את מוציאים שאנו קראו 89)היום שבו

קדיש. עליו לומר הוא וחשוב היום, סדר כי 90)וגמרו
קדיש. לומר ראוי סופי, באופן הקריאה גמר אחרי

ה"כ).91) (פ"יב, מוציאים 92)לעיל שאין ביום אפילו
ספר. באותו לקרוא המפטיר עתיד שעדיין אחד, ספר אלא
בספר  לקרוא וגמרו נפרדים, ספרים שני כשמוציאים כלֿשכן
עליו  לומר שצריך - בו לקרוא עתיד המפטיר ואין הראשון
(כסףֿמשנה). כאחד הספרים שני כשיוציאו אפילו קדיש,
כשקוראים  בין המפטיר קריאת לפני קדיש לומר נוהגים ואנו
אומרים  אנו ואין ספרים, בשלשה כשקוראים בין אחד בספר

ס"ד). רפב סי' או"ח (רמ"א בלבד אחד קדיש אלא

.ÊËÔÈa - „ÚBÓ ÏL BlÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»ƒ¿¿À∆≈≈
‰z‡ ‰‡¯' ˙aL d˙B‡a ÔÈ¯B˜ - ˙BkÒa ÔÈa ,ÁÒÙa¿∆«≈¿Àƒ¿»«»¿≈«»

'ÈÏ‡ ¯Ó‡93˙BL·È‰ ˙BÓˆÚ‰ - ÁÒta ÔÈ¯ÈËÙÓe ,94, …≈≈««¿ƒƒ«∆«»¬»«¿≈
‚Á‰ CB˙a ‰ÏÁ Ì‡Â95'‚B‚ ‡a ÌBÈa' -96. ¿ƒ»»¿∆»¿…

(ה"ח).93) לעיל לז.94)נתבאר חג 95)יחזקאל זה
(או"ח 96)הסוכות. ה'טור' וכתב טז. לט, - יח, לח, שם,

תחיית  כי חכמים מפי שמעתי גאון: האי רב שאמר תצ) סי'
- בתשרי ומגוג גוג ונצחון בניסן, להיות עתידה המתים

הזה. כסדר מפטירים אנו לפיכך

.ÊÈÌÈ‰k ˙k¯aÓ ÔÈ¯B˜ ÔBL‡¯ ÌBÈa - ‰kÁa97„Ú «¬À»¿ƒƒƒƒ¿«…¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ ÌBia ·È¯˜n‰ Ôa¯˜ ÛBÒ98ÈM‰ ÌBi·e , »¿«««¿ƒ«»ƒ««≈ƒ

¯˜ ÔÈ¯B˜ÈMa ·È¯˜‰L ‡ÈN Ôa99ÌBÈ „Ú ÔÎÂ , ƒ»¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈«
„Ú ,˙Ba¯w‰ ÛBÒ „Ú ÔÈ¯B˜ ÈÈÓL ÌBÈa ;ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ««»¿»«

¯„q‰ ÛBÒ100˙B¯a ‰kÁ ÏL ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓe . «≈∆«¿ƒƒ¿«»∆¬À»¿≈
‰È¯ÎÊ101˙B˙aL ÈzL eÈ‰ Ì‡Â ;102- ‰kÁa ¿«¿»¿ƒ»¿≈«»«¬À»

‰iM·e ,‰È¯ÎÊ ˙B¯a ‰BL‡¯ ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓ«¿ƒƒ¿«»ƒ»¿≈¿«¿»«¿ƒ»
‰ÓÏL ˙B¯a103¯ÈËÙnL ‡e‰ ‰kÁ ÔÈÚa ‡¯Bw‰Â . ¿≈¿……¿«≈¿ƒ¿«¬À»∆«¿ƒ

‡È·pa104'˜ÏÓÚ ‡·iÂ' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ÌÈ¯eÙa .105. «»ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«»…¬»≈

והטעם 97) בנשיאים" קוראים "בחנוכה ע"ב: ל, מגילה
סי' או"ח ב'טור' (מובאת ו' פסקא רבתי, בפסיקתא מפורש
שהוא  בכסלו, כ"ה ביום המשכן מלאכת נשלמה כי תרפד),
נעשה  חנוכה שנס לפי כהנים, מברכת ומתחילים דחנוכה, א'
שכשניצחו  כתוב: "מכבי" ובספר כהנים. ידי על
היוונים, מתקרובת משוקץ המזבח את מצאו החשמונאים,
מחדש, ובנאוהו אותו סתרו לעבודהֿזרה, עליו שהקטירו
חנוכה  בימי קוראים אנו לפיכך בכסלו, בכ"ה אותו וחנכו
פ"ג, מגילה טוב' יום ('תוספות וכליו המזבח חנוכת על

ביום 98)מ"ו). עד קורא כהן יז, ז, פרק עד כב, ו, במדבר
היום  קרבן פרשת כל וישראל ולוי יב) ז, (שם, הראשון

מיימוניות'). בן 99)('הגהות אחד "פר עד קורא כהן
חוזר  וישראל השלישי", "ביום עד לוי כא). (שם, בקר"
סי' או"ח (שו"ע יום בכל זו דרך ועל השני", "ביום וקורא

ס"א). וישראל 100)תרפד היום, בקרבן קוראים ולוי כהן
('הגהות  המנורה" את עשה "כן עד התשיעי" מ"ביום קורא

הכתוב 101)מיימוניות'). ע"ש ז. ד, פרק עד יד ב, זכריה
זהב". מנורת והנה "ראיתי של 102)שם א' יום שחל כגון

בשבת. שם 103)חנוכה הכתוב שם על מֿנ. ז, מלכיםֿא
מפטירים  שאנו והטעם וגו' מימין" חמש המנורות "ואת
שלמה", "נרות אחרי שנכתבו אע"פ תחילה, זכריה בנרות

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



dlitzקו zekld - dad` xtq - a`Îmgpn b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על  להעדיפה וראויה העתיד, על נאמרה זכריה נבואת כי
(ר"ן). לשעבר שנכתבו שלמה" אנו 104)"נרות שהרי

שהקורא  הוא: וכלל האחרון. בספר חנוכה של קוראים
בנביא. המפטיר הוא בספר חֿטז.105)אחרון יז, שמות

הוא. עמלק של מזרעו המן כי

.ÁÈ„ÈÏB˙ Èk' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ·‡a ‰ÚL˙a¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒƒƒ
'ÌÈa106'ÈÈ Ì‡ ÌÙÈÒ‡ ÛÒ‡' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,107, »ƒ«¿ƒƒ»…¬ƒ≈¿À¿»

.˙BiÚz‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ,'‰LÓ ÏÁÈÂ' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»ƒ«¿«∆ƒ¿»¿≈««¬ƒ
Ú¯‡M ‰Ó ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó e‡L ,˙BiÚz‰ ¯‡L·eƒ¿»««¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ««∆≈«

eÈ˙B·‡Ï108ÔBL‡¯‰ :‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ , «¬≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈ˜eÒt Úa¯‡ '‰LÓ ÏÁÈÂ' ‡¯B˜109ÈM‰ ‡¯B˜Â , ≈«¿«∆«¿«¿ƒ¿≈«≈ƒ

'CnÚ ‰NÚ È‡ ¯L‡' „Ú 'EÏ ÏÒt'Ó ÈLÈÏM‰Â110. ¿«¿ƒƒƒ¿»¿«¬∆¬ƒ…∆ƒ»
ÔB‚k ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz·e««¬ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈«»¿

˙¯va111· ‡ˆBiÎÂ ¯·„Â˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÔÈ¯B˜ ,Ô‰112, «…∆¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»¿»
Ì˙B‡ eÚÓLiLk Ì··Ï ÚkÈÂ ÌÚ‰ e·eLiL È„k113. ¿≈∆»»»¿ƒ»«¿»»¿∆ƒ¿¿»

אם 106) ישראל בפורעניות שם המדובר כדֿמ. ד, דברים
ה'. את שם 107)יכעיסו המדובר כג. ט, - יג ח, ירמיה

שדדנו". איך מציון נשמע נהי קול "כי ככתוב: ציון, בחורבן
גדליה".108) "צום ותענית בתמוז, י"ז שמות 109)כגון

יאֿמד. זו,110)לב, לקריאה והמקור אֿי. לד, שם
ה"ז. י"ז פרק סופרים מלשון 111)במסכת גשמים, עצירת

ידאג. לא בצורת ובשנת ח): יז, (ירמיה הכתוב
בין 112) בקריאה וההבדל לא.) (מגילה "בחוקותי". שבסדר

הגאונים" ("אוצר גאון האי רב בדברי מקורו לתענית, תענית
סי' (או"ח משה" "ויחל לקרוא: היום נוהגים ואנו שם).

עסקי 113)תקסז). שעל "להודיע (שם) רש"י וכלשון
מצרה  וינצלו בתשובה ויחזרו לעולם, פורענות באה חטא

עליה". מתענים שהם

.ËÈ·‡a ‰ÚLz Ì„˜ ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»ƒ¿«¿ƒƒ…∆ƒ¿»¿»
‰BL‡¯ ˙aL :˙BÁÎB˙ È¯·„a ˙B˙aL LÏLa¿»«»¿ƒ¿≈»«»ƒ»

'e‰ÈÓ¯È È¯·„'a ÔÈ¯ÈËÙÓ114ÔBÊÁ' - ‰iL , «¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ»¬
'e‰ÈÚLÈ115'‰BÊÏ ‰˙È‰ ‰ÎÈ‡' - ˙ÈLÈÏL ,116ÔÎÂ . ¿«¿»¿ƒƒ≈»»¿»¿»¿≈

eÓÁ eÓÁ' ÔÈ¯ÈËÙÓ ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡L ˙aL«»∆««ƒ¿»¿»«¿ƒƒ«¬«¬
'ÈnÚ117ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï e¯ÈÚa ËeLt ‚‰Óe . «ƒƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ

.‰M‰ŒL‡¯ „Ú ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa¿∆»¿«¿»≈««ƒ¿»¿»«…«»»
ÔÈ¯ÈËÙÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ˙aLÂ¿«»∆≈…«»»¿«ƒƒ«¿ƒƒ

'Ï‡¯NÈ ‰·eL'118. »ƒ¿»≈

א.114) פרק א.115)ירמיה פרק כא.116)ישעיה שם,
שמעו  ראשונה, לשבת - ירמיהו דברי לקרוא נוהגים ואנו
לשבת  - ישעיה חזון שניה, לשבת - ד) ב, (ירמיה ה' דבר

מ.117)שלישית. פרק ההפטרות 118)ישעיה סדר וזה
פורענות, של שלש כהנא": דרב ה"פסיקתא ע"פ מנהגנו לפי
פינחס  מפרשת המתחיל תשובה, של ושתים נחמה של שבע
הכיפורים  ליום ר"ה שבין בשבת ומסיים בתמוז, י"ז שאחרי
"דברי  פירושו: וזה שד"ש, אר"ק גו"ע דש"ח וסימנן:
שלש  אלו - ישעיה" "חזון ה'", דבר "שמעו ירמיהו",

"ו  עמי", נחמו "נחמו ה'"פורענות; עזבני ציון תאמר
אנכי  "אנכי יא), נד, (שם, סוערה" "עניה יד), מט, (ישעיה

א), נד, (שם, עקרה" "רני יב), נא, (שם מנחמכם" הוא
אלו  - י) סא, (שם בה'" אשיש "שוש ס), (שם, אורי" "קומי
גדליהו, לתענית - בהמצאו" ה' "דרשו נחמה; של שבע
ה' עד ישראל "שובה ו), נה, (שם, - לתשרי בשלישי
הכיפורים. ליום ר"ה שבין לשבת ב) יד, (הושע אלהיך"

תכח). סי' (או"ח יוסף' ה'בית ע"פ

.ÎÔÈ¯B˜ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒ
ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa119Ô‰k‰ Ú„ÈB‰Èa ÔÈ¯ÈËÙÓe120ÔÎÂ . ¿»»«¿»ƒ«¿ƒƒƒ»»«…≈¿≈

˙aM‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡121, ƒ»……∆¬»ƒ¿¿««»
ÂÈÙlL ˙aLa ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒ¿ƒ¿«»∆¿»»

ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa122'¯BÎÊ' ÔÈ¯B˜ ‰iMa .123, ¿»»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»
'˜ÏÓÚ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ Èz„˜t' ÔÈ¯ÈËÙÓe124BÊŒÈ‡ ; «¿ƒƒ»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈≈

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÌÈ¯et ÏÁL Ïk ?‰iL ˙aL ‡È‰125, ƒ«»¿ƒ»»∆»ƒƒ¿¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ¯B˜ ˙ÈLÈÏMa .˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â126, «¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒƒ»»¬À»

'ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe127˙aL ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ«»
˙ÈÚÈ·¯Ï ‰ÎeÓq‰ ?˙ÈLÈÏL128ÔÈ¯B˜ ˙ÈÚÈ·¯a . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒƒ»¿ƒƒƒ

'‰f‰ L„Á‰'129„Á‡a ÔBL‡¯a' ÔÈ¯ÈËÙÓe , «…∆«∆«¿ƒƒ»ƒ¿∆»
'L„ÁÏ130ŒL‡¯ ÏÁL Ïk ?˙ÈÚÈ·¯ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «…∆¿≈ƒ¿ƒƒ»∆»…

.˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ¿¿»«¬ƒ¿∆∆«»

בה:119) הנאמר יאֿטז) ל, (שמות "כיֿתשא" פרשת היא
ימעיט לא והדל ירבה לא ‰˘˜Ï"העשיר ˙ÈˆÁÓÓ.'וגו "

יובא 120) אשר הקדשים כסף "כל בה: וכתוב יב. מלכיםֿב,
וגו'. עובר" כסף ה' השבוע.121)בית באמצע

במשך 122) שקלים שיביאו להודיע ע"א, כטֿל, מגילה
בניסן  באחד הקרבנות את במקדש שיקריבו כדי אדר, חדש
(במדבר  בחדשו חודש עולת זאת שנאמר: החדש, מהכסף
הוא  חדשה, מתרומה קרבן והבא חדש תורה: אמרה יד) כח,
על  משמיעים באדר "באחד מ"א): פ"א, (שקלים ששנינו

לך 123)השקלים". עשה אשר את זכור יז. כה, דברים
שהוא  המן למחיית עמלק מחיית לסמוך כדי וגו' עמלק

ב.124)מזרעו. טו, פורים 125)שמואלֿא אין אם אבל
למרות  זכור" "פרשת בה קוראים אין בתוכה, להיות חל
אדר  ר"ח שחל כגון: שקלים, פרשת לשבת שניה שהיא
חל  באדר בי"ד שהוא פורים אין אז כי השבת, בתוך להיות
בשבת  מפסיקים לפיכך - מכאן לאחר אלא שאחריה בשבת
לפורים. סמוכה שהיא הבאה בשבת זכור פרשת וקוראים זו,
סמוכה  היא הבאה השבת אז בשבת, אדר ר"ח חל אם אבל
שבת  בין הפסקה ואין זכור", "פרשת בה וקוראים לפורים

זכור". "פרשת לשבת שקלים" יט,126)"פרשת במדבר
את  בקריאתה ומזהירים הטמאים, את מטהרת שהיא אֿכב.
בטהרה  הפסח קרבן שיעשו כדי עצמם לטהר ישראל

וברש"י). כט, שמדבר 127)(מגילה כה. לו, יחזקאל
הטמאים. החודש",128)בטהרת "פרשת בה שקוראים

בה  מפסיקים לרביעית סמוכה אינה ואם בסמוך, כמבואר
לרביעית, סמוכה שהיא הבאה בשבת פרה" "פרשת וקוראים

בסמוך. שיתבאר שמדברת 129)וכפי אֿכ. יב, שמות
פסח. אֿטו.130)בקרבן מו פרק עד יח מה, יחזקאל

.‡Î˙aL ÔÈa ‰˜ÒÙ‰ ‰È‰z ÌÈÓÚtL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆¿»ƒƒ¿∆«¿»»≈«»
‰iLe ‰BL‡¯131‰iL ÔÈa B‡132,˙ÈLÈÏLe ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒƒ
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˙B˜ÒÙ‰ ÈzL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe133‰iLÏ ‰BL‡¯ ÔÈa : ¿»ƒƒ¿¿≈«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏL ÔÈa Ï·‡ ;˙ÈLÈÏLe ‰iL ÔÈ·e≈¿ƒ»¿ƒƒ¬»≈¿ƒƒ»¿ƒƒ

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡134. ≈«¿ƒƒ

שאחריו 131) השבת אז כי שני, ביום אדר ר"ח שחל כגון
בה. ומפסיקים לפורים סמוכה ואינה באדר ו' ביום

בשבת 132) קוראים אז כי בשבת, אדר ר"ח שחל כגון
ובשבת  לפורים, סמוכה היא כי זכור" ב"פרשת שאחריו
"פרשת  וקוראים מפסיקים, באדר בט"ו שהיא שאחריה

שאחריה. בשבת ביום 133)פרה" אדר ר"ח שחל כגון
וקוראים  באדר, ב' שהיא שאחריו בשבת מפסיקים אז שישי,
מפסיקים  וכן באדר, ט' שהיא לאחריה בשבת זכור" "פרשת
באדר  ט"ז שהיא שאחריה בשבת פרה" "פרשת לקרוא
ההפסקות  וסימן החודש". ל"פרשת סמוכה ואינה הואיל
ב', ביום אדר ר"ח חל פירושו: וזה ט"ז. ב' ו' ט"ו, ז' ב"ו,
ר"ח  חל לאדר. בששה שהיא השניה בשבת ההפסקה אז
בחמשה  שהיא השלישית בשבת מפסיקים אז ז', ביום אדר
השניה, בשבת מפסיקים ו', ביום אדר ר"ח חל לאדר. עשר
עשר  בששה שהיא השלישית בשבת וגם לאדר, בשני שהיא
בשבת  מפסיקים ד', ביום אדר ר"ח חל אם וכן לחודש.
אין  הימים בשאר אבל ד"ד. וסימנו לחודש, ד' שהיא שניה
לקביעות  הראויים הימים כי בהם, חל אדר ראשֿחודש

ז'. ד, ב', ז', הם: אדר מגילה 134)ראשֿחודש ירושלמי
ל"פרה", "החודש" שתקדים הוא "בדין ה"ה): (פ"ג,
(שהרי  הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד
את  באפר לטהר אדומה פרה לשרוף יכולים היו לא
לר"ח  מאוחרת פרה נמצא המשכן, שהוקם עד הטמאים
ישראל", של טהרתם שהיא - קודמת? פרה ולמה ניסן)
שלא  כדי ל"החודש" "פרה" בין מפסיקים אין ולפיכך

מאוחרת. להיות ראויה שהיתה אחרי כ"כ להקדימה

.·Î‡¯B˜ „Á‡ ,el‡‰ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ‰L¯t Ïk»»»»≈«¿«»»ƒ»≈∆»≈
˙aL d˙B‡ ¯„Ò ÔÈ¯BwL ¯Á‡ ,ÈL ¯ÙÒa d˙B‡»¿≈∆≈ƒ««∆ƒ≈∆»«»
˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ .ÔBL‡¯ e‡ÈˆB‰L ¯Ùqa«≈∆∆ƒƒ»……∆¬»ƒ¿

˙aLa135˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰Â ,136- '‰eˆz ‰z‡Â'a ¿«»¿»»≈∆»«»ƒ¿«»¿«∆
¯Bik ˙ÈNÚÂ' „Ú '‰eˆz ‰z‡Â'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ƒƒ»ƒ¿«»¿«∆«¿»ƒ»ƒ

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â ,'˙LÁ137„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈ƒƒƒ»«
'¯Bik ˙ÈNÚÂ'138Èk' ˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰ Ì‡Â ; ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆»«»ƒ

,'Ï‰˜iÂ' „Ú '‡N˙ Èk'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ - BÓˆÚ '‡Nƒ̇»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«««¿≈
ÈL ¯ÙÒa ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â139„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿«¿ƒƒ≈¿≈¿≈∆≈ƒƒƒƒ»«

'˙LÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ'140. ¿»ƒ»ƒ¿∆

פ"ג,135) מגילה במס' הרי"ף גירסת אחרי נמשכת זו גירסא
כלל. ר"ח נזכר לא שלפנינו ל.) (מגילה התלמוד בנוסח אבל
טעות  כאן שיש שם, לרא"ש נתנאל" ה"קרבן החליט וכבר
ל"האשכול" בפירושו אשכול" ה"נחל החליט וכן הדפוס,

נותנת. הדעת וכן .66 עמ' שקלים.136)ח"ב פרשת של
תרפה.137) סי' או"ח ב'טור' כמבואר ספר, באותו
"כיֿתשא"138) עד הששה יקראו אומרים אנו ואין

שמצות  ניכר הדבר יהיה לא אז כי הלאה, ימשיך והשביעי
שפרש  ויחשבו שקלים", ב"פרשת תצוה"היום "ואתה ת

ל.). (מגילה כיור" "ועשית עד שאיֿאפשר 139)מסתיימת

חזרה  ולדלג לגלול ויצטרך הואיל הראשון בספר לקרוא
כמבואר  ענינים, בשני מדלגים ואין "כיֿתשא" פרשת לראש

כ"ג. והלכה ה"ה י"ב, פרק אומרים 140)לעיל אנו ואין
יקרא  והשביעי נחושת", כיור מ"ועשית הששה שיתחילו
למפרע  כקורא נראה זה כי "ועשית", עד מ"כיֿתשא"
מה  על יחזור שהשביעי מוטב לפיכך המוקדם), את (המאחר
קריאת  חלוקת שלפי להעיר ויש שם). (מגילה קראו שכבר
תחול  שקלים" ש"פרשת לעולם יארע לא שבימינו, הסדרים

ג). פרק למגילה (ר"ן ב"כיֿתשא" או תצוה" ב"ואתה

.‚ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
- ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ

'‡N˙ Èk' Ba ÔÈ¯B˜141ÏÁL ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ . ƒƒƒ»¿≈……∆ƒ»∆»
¯„Ò ÔÈ¯B˜ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿»¿»ƒƒ≈∆
L„Á‰'Â ,ÈMa L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚÂ ,ÔBL‡¯a ÌBi‰«»ƒ¿ƒ¿«……∆«≈ƒ¿«…∆

ÈLÈÏMa '‰f‰142. «∆«¿ƒƒ

ע"ב.141) כט, הקודם 142)מגילה מהדין נלמד זה דבר
אין  הקודם בדין כי ממנו. ועדיף כאמור, בתלמוד המפורש
נדחית  זאת ובכל לראשֿחודש, רמז שום שקלים" ב"הפטרת
בהפטרת  ואילו תדירה, שהיא אע"פ מפניה, ר"ח הפטרת
מפורש  פסוק בה יש יח) מה, (יחזקאל הזה" "החודש
והשתחוו  ג): מו, (שם, ככתוב ראשֿחודש, בענין המדבר
ר"ח  ענין ואין ה', לפני ובחדשים בשבתות הארץ... עם

שמח'). ('אור כלל נדחה

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„ÁŒL‡…̄…∆≈≈∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
‡¯B˜ - ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ≈

‰kÁ ÔÈÚ B·143‰LÏL - ˙aM‰ ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁ . ƒ¿«¬À»»ƒ¿¿∆¿«««»¿»
ÔÈÚa ‡¯B˜ ÈÚÈ·¯‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚa ÔÈ¯B˜ƒ¿ƒ¿«……∆¿»¿ƒƒ≈¿ƒ¿«

‰kÁ144. ¬À»

שם.143) מחנוכה,144)מגילה, תדיר ראשֿחודש (שם)
הוא: כלל כי תחילה, ראשֿחודש בענין קוראים לפיכך

קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר

.‰ÎÏÎa dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÚÓBL Ì„‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»≈«»«»À»¿»
Úe·LÂ Úe·L ÏÎa BÓˆÚÏ ˙B¯˜Ï ·iÁ ,¯eaˆa ˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿¿«¿¿»»«¿»«

˙aL d˙B‡ ÏL ¯„Ò145.Ìeb¯z „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈL ≈∆∆»«»¿«ƒƒ¿»¿∆»«¿
Ìeb¯˙ Ba ÔÈ‡L ˜eÒÙe146„Ú ,ÌÈÓÚt LÏL e‰‡¯B˜ , »∆≈«¿¿≈»¿»ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ÂÈ˙BiL¯t ÌÈÏLiL147. ∆«¿ƒ»»ƒ»ƒ«ƒ

הציבור,145) עם פרשיותיו המשלים "שכל ע"ב: ח, ברכות
מתחילת  מתחיל הקריאה וזמן ושנותיו", ימיו לו מאריכים
"והיה  הפסוק על בא פ' ובמכילתא הראשון. מיום השבוע
רבינו  ציוה דברים שלשה נאמר: בניכם" אליכם יאמרו כי
עד  בשבת לחם תאכלו שלא פטירתו... לפני לבנו הקדוש

הפרשה. כל וגו'146)שתגמרו שמעון" "ראובן כגון
לד). לב, (במדבר עטרות" ואת דיבון "את או ב), א, (שמות

ש"בשמיני 147) באופן ההלכה, לתחילת חוזר מאמר זה
הציבור  קריאת עם יחד התורה כל פרשיות השלים העצרת"
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הפרשה  לומד שאם רפ"ה) (סימן ה'טור' וכתב הכנסת. בבית
כוונת  שאין תרגום, כמו חשוב זה הרי רש"י, פירוש עם
גאון  עמרם רב שדעת אלא הענין. שיבין אלא התרגום
יתירה  חשיבות בו יש שתרגום מיימוניות' ב'הגהות מובאת
תרגום  וקורא שניהם, ידי יוצא ויראֿשמים בסיני. שניתן
"שנים  של והטעם ס"ב). רפ"ה סי' (שו"ע רש"י ופירוש
ונשנתה  בסיני, שניתנה התורה כנגד תרגום" ואחד מקרא
לישראל  משה ע"י מואב" ב"ערבות ונשתלשה מועד, באהל
- מקרא שנים מיימוניות', 'הגהות ולדעת רוקח'). ('מעשה
- תרגום ואחד הש"ץ, בעזרת הקורא לתורה העולה כנגד

לארמית. הקריאה את בביהכ"נ המתרגם כנגד

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ד ג' יום

ארּבעה־עׂשר  1ּפרק
ÌÈ‰Î˙Î¯·˙ÂÎÏ‰-‰·‰‡¯ÙÒ

¤¤©§¨¨¨¨
עליית 1) סדר כפיהם; את נושאים הכוהנים תפילות בכמה

ובמדינה. המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים

.‡ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ,‰ÏÈÚ·e ÛÒeÓa ,˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ
Ì‰Ètk ˙‡2ÈtÓ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈ‡ ‰ÁÓa Ï·‡ . ∆«≈∆¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿≈

e˙L ‡nLÂ ,ÌÚ‰ ÏÎ e„ÚÒ ¯·k ‰ÁÓaL∆¿ƒ¿»¿»»¬»»»¿∆»»
ÌÈtk ˙‡ÈNa ¯eÒ‡ ¯BkLÂ ,ÔÈÈ ÌÈ‰k‰3elÙ‡Â . «…¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ

˙ÈÚz ÌBÈa4‰¯Êb - ‰ÁÓa Ô‰Ètk ÔÈ‡NB ÔÈ‡ , ¿«¬ƒ≈¿ƒ«≈∆¿ƒ¿»¿≈»
ÌBÈ Ïk ˙ÁÓ ÈtÓ ˙ÈÚz ˙ÁÓ5. ƒ¿««¬ƒƒ¿≈ƒ¿«»

את 2) שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל, את לברך
כב): פסוק ט, פרק (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן כו 3)וישא דף (תענית
פסוק  י פרק (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב), עמוד
שירות  מה במקדש): (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח)
תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי בשיכור ֵאסור
בשיכור. אסורה ברכה אף וכו' מועד אוהל אל בבואכם

כלל.4) ושתייה אכילה בו (שם).5)שאין

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6Ba ÔÈÏÏt˙nL ˙ÈÚ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¬ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ˙ÈÚ˙Â ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ,‰ÏÈÚe ‰ÁÓ7; ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ
·‡a ‰ÚLz ÔB‚k ,‰ÏÈÚ Ba ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ï·‡8 ¬»«¬ƒ∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
Ì‰lL ‰ÁÓ ˙lÙ˙e ÏÈ‡B‰ - Êen˙a ¯NÚŒ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ9,‰ÏÈÚk ˙È‡¯ È¯‰ , »ƒ¿ƒ«««»¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
Ïk ÏL ‰ÁÓa ˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡ÂÌBÈ10CÎÈÙÏe , ¿≈»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈtk ˙‡ÈN daŒLÈ11ÔÎecÏ ‰ÏÚÂ ¯·ÚL Ô‰ÎÂ . ∆»¿ƒ««»ƒ¿…≈∆»«¿»»«»
Úe„È ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ‰ÁÓa¿ƒ¿»∆«ƒƒƒ¿«»»»«
ÔÈ‡Â ÂÈtÎ ‡NB ‰Ê È¯‰ ,˙e¯ÎL ÌL ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿¬≈∆≈«»¿≈
ÏeÒt e¯Ó‡È ‡lL ,„LÁ‰ ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓƒƒƒ¿≈«¬»∆……¿»

e‰e„È¯B‰ CÎÈÙÏ ‰È‰12. »»¿ƒ»ƒ

במנחה.6) כפיים נשיאת הציבור 7)שאין על שגוזרים
י"ב, (פרק לעיל כמבואר ודבר, ּבצורת כגון: הצרות, ְֶֶֶַמפני
בתעניות  נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י"ח). הלכה
וברש"י). א, עמוד כו דף (תענית הכיפורים ביום כמו אלו

ציבור 8) כתענית אינו באב "תשעה ב): עמוד נד דף (פסחים
נעילה". תפילת אחריה 9)לעניין נעילה תפילת אין שהרי

בגללה. מנחה תפילת להקדים שמקדימים 10)שיצטרכו
שאין 11)בתפילתה. והטעם ב). עמוד כו דף (תענית

אינן  התעניות אלו כי בו, וכיוצא באב בט' נעילה תפילת
נגזרו  הציבור תעניות אבל לתפילה. ולא אבל משום ֵֶַָאלא
תפילת  בהם מוסיפים לפיכך ולרחמים, לתפילה הציבור על

תקע"ט). סימן יוסף (בית לומר 12)נעילה המנהג ולפיכך
ואלוקי  "אלקינו הש"ץ: בחזרת במנחה הכיפורים ביום
נשיאת  בה שאין פי על אף כי וגו', בברכה" ברכנו אבותינו
נקרא: זה הרי ירד, לא הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים,
ט"ו  פרק לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי

קושטא). בדפוס

.‚ÔÈÏe·‚a ÌÈtk ˙‡ÈN ‡È‰ „ˆÈk13ÚÈbiL ˙Úa ? ≈«ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ«
ÌÈ‰k‰ Ïk ,'‰ˆ¯' ¯Ó‡iLk ,'‰„B·Ú'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ»¬»¿∆…«¿≈»«…¬ƒ
ÔÈÎÏB‰Â ÔÓB˜nÓ ÔÈ¯˜Ú ˙Òk‰Œ˙È·a ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ¿≈«¿∆∆∆¡»ƒƒ¿»¿¿ƒ

ÔÎecÏ ÔÈÏBÚÂ14ÏÎÈ‰Ï Ì‰Èt ,ÌL ÌÈ„ÓBÚÂ , ¿ƒ«»¿¿ƒ»¿≈∆«≈»
CB˙Ï ˙BÙeÙk Ì‰È˙BÚaˆ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â«¬≈∆¿«≈»»¿∆¿¿≈∆¿¿

'‰‡„B‰'‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÌÈÏLiL „Ú ,Ì‰Ètk15, «≈∆«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ«»»
,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈËLBÙe ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈»»¿ƒ∆¿¿≈∆

Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe16ÔÈÏÈÁ˙Óe Ì‰ÈÙ˙k „‚k17 «¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,‰lÓ ‰lÓ Ì˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe ,"EÎ¯·È"¿»∆¿¿ƒ«ƒ«¿∆»ƒ»ƒ»

¯Ó‡iL „Ú - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈBÚ Ì‰Â18. ¿≈ƒ∆∆¡«»»∆«∆…«
ÔBL‡¯ ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnLk19.'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk , ¿∆«¿ƒƒ»ƒ»»»ƒ»≈

‰lÓ ÈL ˜eÒt Ô˙B‡ ‡¯˜Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ«ƒ«¿∆»»≈ƒƒ»
ÏÎÂ ,ÈL ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnL „Ú ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰lÓƒ»¿≈ƒ«∆«¿ƒƒ»≈ƒ¿»

.ÈLÈÏL ˜eÒÙa ÔÎÂ ,'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ

המקדש.13) למקום חוץ לגבולותיה הארץ מקום 14)בכל
ב, פרק (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט גבוה

ו). ולך 15)משנה שמך "הטוב והיא: ההודאה, ברכת
להודות". אצבעותיהם 16)נאה שחולקים והמנהג

אצבעות  שתי בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים
גודל  ובין לגודל, אצבע בין אחד, ריווח אצבעות לשתי
ט): פסוק ב פרק השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל
אומר  המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים החרכים, מן מציץ
של  אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ ב') רבה (שיר

קכ"ח). סימן חיים אורח (טור טרם 17)כהנים מעצמם,
כי  והטעם: משנה). (כסף מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ
במצוותיו" קדשנו "אשר ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי
להקראת  לחכות להם אין י"ב, הלכה בסמוך המפורשת וגו'
- המצוה לעשיית הברכה בין הפסק כעין שנראה הש"ץ
("קרית  מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא
פרק  (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי ספר").
הכוהנים  ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ אומר: ד) משנה ה,
"יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי - וכו' יברכך
רבי  שמרן אלא כאן, כדבריו שלא אותם יקריא שהש"ץ עד
כדעת  כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ מעיד קארו יוסף
בנוסחת  המשנה בפירוש דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו
הואיל  רבינו: דעת את מנמק והוא האמיתית. שהיא ערב
במלה  - יטעו שלא כדי אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ ואין
(בית  לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה
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הכסף  על חולקים ורבים קכ"ח). סימן חיים אורח  יוסף
בדברי  כך לפרש הכרח זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה
אחרי  "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו
ג'; סימן א, חלק בתשובותיו (רא"ם אותם יקריא שהש"ץ

ועוד). המשנה", אות 18)"מרכבת נשא, פרשת "ספרי"
קכ"ח. סימן הטור הבנת לפי כהנים 19)ל"ט ברכת של

פרק  (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת
(דפים  סוטה במסכת מקורה זו הלכה וכל כד ֿכו). פסוקים ו,

לחֿלט).

.„ÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiLk¿∆«¿ƒ«…¬ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
ÌÈN' ‡È‰L ,‰lÙz ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ»∆ƒƒ
L„w‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ‰k‰Â ,'ÌBÏL»¿«…¬ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈«…∆

ÔÈˆÙB˜Â20„Ú ÔÎeca ÌL ÔÈ„ÓBÚÂ ,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ¿¿ƒ∆¿¿≈∆¿¿ƒ»«»«
.ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Î¯a‰ ¯Ó‚iL∆ƒ¿…«¿»»¿¿ƒƒ¿»

כרגיל.20) אצבעותיהם כופפים

.‰˙B¯˜‰Ï) È‡M¯ ‡¯˜n‰ ÔÈ‡21È‰kÏ„Ú (Ì ≈««¿∆««¿«¿«…¬ƒ«
¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL22ÌÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ; ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ«»ƒ

‰Î¯aa ÏÈÁ˙‰Ï23¯eac‰ ‰ÏÎiL „Ú24;‡¯˜n‰ ÈtÓ ¿«¿ƒ«¿»»«∆ƒ¿∆«ƒƒƒ««¿∆
ÈtÓ ‰Î¯a‰ ‰ÏÎzL „Ú 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»≈«∆ƒ¿∆«¿»»ƒƒ

˙¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈ‰k‰25„Ú «…¬ƒ¿≈«…¬ƒ«¿ƒƒƒ¿»»«∆∆«
È‡M¯ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ«ƒ««
‡nL ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌÈ‰k‰ ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ˙BÚÏ«¬»≈«««…¬ƒƒ¿»»»∆»

Û¯hz26Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‰Î¯· BÊÈ‡ Ú„È ‡ÏÂ BzÚc27, ƒ»≈«¿¿…≈«≈¿»»«¿∆»
.ÈLÈÏL ˜eÒÙ B‡ ÈL ˜eÒt Ì‡ƒ»≈ƒ»¿ƒƒ

כהנים",21) "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת
פניהם  את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו:
לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה לברכו, לעם
"להקרות  כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"!
"ברכת  את מקריא שהש"ץ ההקראה, על מוסב וזה לכהנים"

מלה. מלה "הודאה".22)כהנים" ברכת אחרי שעונים
וכו'23) וציוונו" אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת

י"ב. הלכה בסמוך היא 25)"כהנים".24)המובאת
שני  שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך"
שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים קולות

א).27)תתבלבל.26) עמוד לד דף (ברכות

.ÂÌ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡28¯eav‰ ÔÓ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN' ¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»¿≈«…¬ƒ

ÔÓB˜nÓ ¯˜ÚÏ ÔÈ‡M¯29¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL „Ú «»ƒ≈»≈ƒ¿»«∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ
Ì‰È˙BÚaˆ‡ È¯L˜ ÛÎÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN'ƒ»¿≈«»ƒ»…ƒ¿≈∆¿¿≈∆

‡¯ÊÚ] ˙BwzÓe .¯eav‰ ÔÓ Ì‰ÈÙ e¯ÈÊÁiL „Ú30,[ «∆«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒƒ«»∆¿»
Ô‰ÈÏcÒa ÔÎecÏ ÌÈ‰k‰ eÏÚÈ ‡lL31ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ∆…«¬«…¬ƒ«»¿«¿¿≈∆∆»¿ƒ

ÔÈÙÁÈ32. ¿≈ƒ

העם.28) את לברך שגמרו אחרי ההיכל, מן 29)כלפי
הוא,30)הדוכן. וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

עמוד  לא דף השנה ראש א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד
זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב)
בן  יוחנן רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן

ויתבייש 31)זכאי". בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:
ויתעכב  סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה
הוא  פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובינתיים לקשרו;
וברש"י  א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו

לפני 32)שם). הנעליים להניח נכון ואין מותר. ובגרביים
כנסת  ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור

הגדולה").

.ÊÌÚ· eËÈaÈ ‡Ï ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰iLk¿∆ƒ¿«…¬ƒ¿»¿ƒ∆»»…«ƒ»»
ÔzÚ„ eÁÈqÈ ‡ÏÂ33,ı¯‡‰ „‚k Ì‰ÈÈÚ eÈ‰È ‡l‡ , ¿…«ƒ«¿»∆»ƒ¿≈≈∆¿∆∆»»∆

¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â .‰lÙ˙a „ÓBÚkÈÙa ÏkzÒ‰Ï È‡M ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»»««¿ƒ¿«≈ƒ¿≈
‡lL È„k ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ‰ÚLa ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»»∆≈¿»¿ƒ∆»»¿≈∆…

ÌzÚ„ eÁÈqÈ34ÚÓLÏ ÔÈek˙Ó ÌÚ‰ ÏÎ ‡l‡ ; «ƒ«¿»∆»»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿…«
‰Î¯a‰35ÌÈ‡Â ÌÈ‰k‰ Èt „‚k Ì‰Èt ÌÈeÎÓe , «¿»»¿«¿ƒ¿≈∆¿∆∆¿≈«…¬ƒ¿≈»

.Ì‰ÈÙa ÌÈËÈaÓ«ƒƒƒ¿≈∆

ח).33) הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי הכהנים מברכת
בכהנים 34) "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל

ומברכים  דוכנם על עומדים שהיו קיים המקדש שבית בזמן
הייתה  במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את
ברכתם) בשעת הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה
היסח  משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו

הנדפסים 35)הדעת. הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
הם  בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים
עמוד  מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים
עבד  לך יש כלום טועה, אלא אינו האומרם "כל א):

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים

.ÁC¯·Ï ÏÈÁ˙Ó ,„Á‡ C¯·Ó‰ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«…≈«¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈
BÓˆÚÓ36BÓk ‰lÓ ‰lÓ B˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈«¿¿ƒ«ƒ«¿∆ƒ»ƒ»¿

C¯·Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈL eÈ‰ .e¯Ó‡L∆»«¿»¿«ƒ≈≈»«¿ƒƒ¿»≈
¯eaˆŒÁÈÏL Ì‰Ï ‡¯˜iL „Ú37!ÌÈ‰k :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â «∆ƒ¿»»∆¿ƒ«ƒ¿≈»∆…¬ƒ

Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‡e‰Â ,"EÎ¯·È" ÌÈ¯ÓB‡Â ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆¿¿«¿∆»
.e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»««≈∆∆»«¿

לח 36) דף (סוטה כהנים! או: כהן! לו: קורא הש"ץ אין
לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד
לברך. הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק

כי 37) "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
עמוד  לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור
יקרא  הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
לחוד  חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה,
פרשת  ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד. ציבור ושליח
'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא
מ  דף (סוטה רש"י פירש וכן להם". אמור לומר תלמוד
בעסקי  שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד
שזה  מפני לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת".
שליח  זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך
פסוק  לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור,
מי  ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח חזי, ה)

לעל  מסייעים יקרא ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
עמוד  לד דף לברכות ותוספות מיימוניות" ("הגהות לרבינו
להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א).

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



mipdkקי zkxa zekld - dad` xtq - a`Îmgpn c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעולם  ראינוהו לא זה אבל כלום; בכך אין - אחר כהנים!
חזי  'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא
איך  וששאלת נוהג), העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי
הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ

הרמב"ם). (תשובות

.ËÔÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ?Lc˜na ÌÈ‰k ˙k¯a „ˆÈk≈«ƒ¿«…¬ƒ«ƒ¿»«…¬ƒƒ
ÔÎecÏ38ÏL „ÈÓz ˙„B·Ú ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiL ¯Á‡ «»««∆«¿ƒ«…¬ƒ¬«»ƒ∆

Ô‰ÈL‡¯ ÈabŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe ,¯ÁL39 «««¿ƒƒ¿≈∆¿«¿»««≈»≈∆
ÔÈ‡L ,ÏB„b Ô‰kÓ ıeÁ ,˙BËeLt Ô‰È˙BÚaˆ‡Â¿∆¿¿≈∆¿ƒ…≈»∆≈

ıÈv‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È dÈa‚Ó40Ô˙B‡ ‡¯˜Ó „Á‡Â , «¿ƒ«»»¿«¿»ƒ«ƒ¿∆»«¿∆»
eÓÈÏLiL „Ú ,ÔÈÏe·ba ÔÈNBÚL C¯„k ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¿∆∆∆ƒ«¿ƒ«∆«¿ƒ

ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL41,˜eÒt Ïk ¯Á‡ ¿»«¿ƒ¿≈»»ƒ««»»
,eÓÈÏLiLÎe .˙Á‡ ‰Î¯a Lc˜na d˙B‡ ÔÈNBÚ ‡l‡∆»ƒ»«ƒ¿»¿»»∆»¿∆«¿ƒ
ÔÓ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ce¯a" :ÌÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»¿»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈ƒ

"ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰42. »»¿«»»

אחת 38) במעלה כהנים לעזרת עולים היו ישראל מעזרת
כל  רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה
בית  והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה

ג). הלכה ו, פרק הכהנים 39)הבחירה היו במקדש כי
מקשרי  למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים
למעלה  הראש שיהיה לשכינה כבוד ואין אצבעותיהם

ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הוא 40)הימנה,
מצחו  על בראשו נושא הגדול הכהן שהיה הקודש נזר
עליו  חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש
קדושתו  לרוב הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם

ו). משנה ז, פרק ב).41)(סוטה עמוד מ דף (שם, אמן
ה'42) את ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר

מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם
בסוף  אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד
ורק  א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה ברכה כל
וכך  ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם

ט"ו).מפורש הלכה ד, פרק תענית (הלכות רבינו בדברי גם
ברכה  שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא
העולם  ועד העולם מן ולברכו, ה' תהילת להדגיש צריך
אבל  כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ אמנם המקרים וברוב
נוסח  על דבר שום להוסיף להם שאסור כהנים בברכת
(הלכה  בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת
להשמיע  כדי הכהנים במקום אומרו העם לפיכך - י"ב)

רוקח"). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' תהילת

.È‰b‰p‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ¯ÓB‡Â43 ¿≈∆«≈ƒ¿»¿«≈«∆¿∆
L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eiÓƒ≈»≈¿∆«≈«¿…»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰44,BÈepÎa B˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰È„n·e ; »»¿»»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,˙"Ïc Û"Ï‡a ‡e‰Â¿¿»∆»∆∆≈«¿ƒƒ∆«≈ƒ¿»

„·Ïa Lc˜na ‡l‡45˜Ècv‰ ÔBÚÓL ˙nMÓe ;46, ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ
,Lc˜na elÙ‡ L¯ÙÓ‰ ÌMa C¯·lÓ ÌÈ‰k‰ e˜Òt»¿«…¬ƒƒ¿»≈«≈«¿…»¬ƒ«ƒ¿»
BÈ‡LÂ ·eLÁ BÈ‡L Ì„‡ B˙B‡ „ÓÏÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»∆≈»¿∆≈
‰Ê ÌL ÔÈ„nÏÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ;Ôe‚‰»¿…»¬»ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆
Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ ,ÌÈe‚‰‰ Ì‰È·e Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆¿≈∆«¬ƒ∆»««««¿∆«

‡¯Bp‰Â „aÎp‰ BÓLÏ ‰l„b ‰Ê Ïk ;ÌÈL47. »ƒ»∆¿À»ƒ¿«ƒ¿»¿«»

ס 44)המבוטא.43) דף סנהדרין א; עמוד לח דף (סוטה
ועוד). א דף 45)עמוד (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

ביו"ד  אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא א): עמוד עא
בכל  הפסוק: על חכמינו וסמכו דל"ת. באל"ף ונקרא ה"א,
בית  (זה וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום
שם  - שמי את אזכיר שם שכינה) גילוי שם שיש המקדש,
שם). (סוטה, המפורש שמי את להזכיר מצווך אני

שעם 46) שכינה, לגילוי זכו לא ומאז ב) עמוד לט דף (יומא
שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים פסקו מותו

פסוק 47) ג פרק (שמות שנאמר א) עמוד עא דף (קידושין
להעלים. כלומר: לעלם, קרא לעלם שמי זה ְֵַטו):

.‡ÈÔBLÏa ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ˙¯Ó‡ ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈ‡≈ƒ¿«…¬ƒ∆¡∆∆¿»»∆»ƒ¿
Ck ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL ,L„w‰«…∆∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ48:ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LnÓ »¿ƒƒ«¿»ƒ∆«≈»»«»
˙‡ÈNa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,‰„ÈÓÚa - "eÎ¯·˙ ‰k"…¿»¿«¬ƒ»…¿»¿ƒ¿ƒ«

L„w‰ ÔBLÏa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,ÌÈtk49"eÎ¯·˙ ‰k" , ««ƒ…¿»¿ƒ¿«…∆…¿»¿
ÌÈt „‚k ÌÈt -50Ì¯ ÏB˜a - "eÎ¯·˙ ‰k" ,51, »ƒ¿∆∆»ƒ…¿»¿¿»

L¯ÙÓ‰ ÌMa - "eÎ¯·˙ ‰k"52‰È‰iL ‡e‰Â , …¿»¿«≈«¿…»¿∆ƒ¿∆
Lc˜na53e¯Ó‡L BÓk ,54. «ƒ¿»¿∆»«¿

א).48) הלכה א, (פרק לעיל האלה 49)מפורש הדינים כל
"גזירה  בדרך א) עמוד לח דף (סוטה בתלמוד נלמדים
פרק  (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה":
בלשון  שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב): פסוק כז,
תורה  ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב הקודש
יעננו  והאלוקים ידבר משה יט): פסוק יט, פרק (שמות נאמר
כהנים  ברכת אף - הקודש בלשון ניתנה וודאי והתורה בקול,
לברך  יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון
להלן  ונאמר תברכו, כה כאן: נאמר בעמידה, כאן אף -
ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא

כפיים. בנשיאת כאן אף כפיים, בנשיאת ששם כשם
שנאמר:50) ברכתם בשעת העם פני מול הכהנים פני שיהיו

לחבירו. האומר כאדם להם" "אמור 51)"אמור שנאמר:
נשא). (ספרי שומע העם כל שיהיה - שנאמר 52)להם"

לי. המיוחד שמי וגו' שמי" את רק 53)"ושמו מוסב זה
בהלכה  השנויים הדינים כל אבל המפורש, בשם הברכה על

במדינה. גם נוהגים הלכה 54)זו כל ומקור ט, הלכה לעיל
א). עמוד לח דף (סוטה זו

.·ÈÎ¯a ÛÈÒB‰Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡‰ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈ˜eÒt‰ ˙LÏL ÏÚ55ÌÎ˙B·‡ È‰Ï‡ '‰" :ÔB‚k , «¿∆«¿ƒ¿¡…≈¬≈∆

‡Ï - d· ‡ˆBiÎÂ ,"ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ…≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒ¿«≈»…
ÏÚ eÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÁÏ· ‡ÏÂ Ì¯ ÏB˜·¿»¿…¿««∆∆¡«……ƒ«
¯˜BÚ ‡e‰Lk ,ÔÎecÏ ‰ÏBÚ Ô‰k ÏkL ‰ÚLa ."¯·c‰«»»¿»»∆»…≈∆«»¿∆≈
,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È" :¯ÓB‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚«̄¿»«¬≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈
Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ C¯·Ï e˙ÈevL BÊ ‰Î¯· ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ»¿»≈∆«¿ƒ¿»≈

ÏBLÎÓ d· È‰È Ï‡Â ,‰ÓÏL ‰Î¯a56„ÚÂ ‰zÚÓ ÔBÚÂ ¿»»¿≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»¿«
"ÌÏBÚ57:C¯·Ó ,ÌÚ‰ ˙‡ C¯·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁiL Ì„˜Â . »¿…∆∆«¬ƒ»»¿»≈∆»»¿»≈

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ BnÚ ˙‡ C¯·Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜aƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»¿»≈∆«ƒ¿»≈

"‰·‰‡a58ÏÈÁ˙Óe ¯eavÏ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ¿«¬»¿««»«¬ƒ»»«ƒ«¿ƒ
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,ÌÈÏLnL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ ÂÈt ¯ÈÊÁnLÎe .ÌÎ¯·Ï¿»¿»¿∆«¬ƒ»»ƒ«ƒ««∆«¿ƒ
z¯ÊbM ‰Ó eÈNÚ" :¯ÓB‡59‰Ó enÚ ‰NÚ ,eÈÏÚ ≈»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈ƒ»«

ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ - ezÁË·‰M∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ
."Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

ב).55) עמוד כח דף השנה בשעת 56)(ראש אטרד שלא
וכן  הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי
(פירוש  בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח אטעה שלא

י"א). פרשה רבה במדבר למדרש דף 57)מהרז"ו (סוטה
הרי"ף  הוספת הן עולם" ועד "מעתה והתיבות: א) עמוד לט

ד. פרק דף 58)למגילה (במדבר הזוהר דברי פי על מכוון
אהוב  שאינו או עמו, את אוהב שאינו כהן כל ב) עמוד קמז
כב, פרק (משלי שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם

אל  יבורך תקרי אל יברך, הוא עין טוב ט): יברך פסוק א
וראה  יח. קטן סעיף קכח, סימן חיים אורח אברהם" ("מגן
"אמור  אומר: הכתוב וכן זה). מעין ב עמוד לח דף סוטה
רבה  במדבר (מדרש שלם ובלב מלא בפה מלא. כתיב להם"

יא). בכהנים 59)פרשה תלוייה הברכה שאין מאחר כי
ואני  הכתוב: כעדות בהקדושֿברוךֿהוא, אלא עצמם
ברכת  כן אם א) עמוד מט דף (חולין וכמבואר אברכם"
את  שיברכו עליהם המלך גזירת אלא אינה - למה? כהנים
(מהרש"א  כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל
היות  זו, גזירה מבארים ויש א). עמוד לט דף לסוטה
לעם  ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים
שבו  ההיכל כלפי גדול גנאי זה והרי ג) (הלכה לעיל כמבואר
איש  וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב מונחים, תורה ספרי
פסוק  ח, פרק (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם
על  גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק (סוכה וראה ט"ז)
הכהנים  לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים
עלינו" שגזרת מה "עשינו ואומרים: ברכתם אחרי מתנצלים

העליונה. גזירתך פי על עשינו בהכרח שעשינו מה כל

.‚È,ÌÎ¯·Ï ¯eavÏ Ì‰Èt ˙‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ¯ÈÊÁnLk¿∆«¬ƒƒ«…¬ƒ∆¿≈∆«ƒ¿»¿»
‡Ï - ÔÈÎ¯·nL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁnLÎe¿∆«¬ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ««∆¿»¿ƒ…
˙Bpt Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ e¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«∆∆»ƒ¿»»¿≈»ƒ

ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ,‰Bt Ì„‡ ‰È‰iL60. ∆ƒ¿∆»»∆…ƒ¿∆»«∆∆»ƒ

שלמה:60) שעשה בים שנאמר ב) עמוד סב דף (זבחים
ושלושה  צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד
מזרחה  פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים
דבר  איזה מקיף וכשאתה ד) פסוק ד, פרק הימיםֿב (דברי
הולך. אתה לימינך למערב מצפון סובבו ואתה אליו ופניך

.„È- ÌBia ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Lc˜na«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ«««««
˙BÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ‡a ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ¯Á‡««»ƒ∆««»ƒ¿¿ƒ««¬

ÌÏe‡‰61e¯Ó‡L C¯ck ,ÔÈÎ¯·Óe62‰È„na Ï·‡ . »»¿»¿ƒ«∆∆∆»«¿¬»«¿ƒ»
Ó ıeÁ ,‰lÙz Ïk ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈÎ¯·ÓBÓk ,‰Án ¿»¿ƒ»««»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

e¯Ó‡L63ÔÈÏczLÓ ÌB˜Ó ÏÎa .64‡¯˜n‰ ‡‰iL ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈««¿∆
ÔÈ‡L ÏÏkÓ - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ô˙B‡»ƒ¿»≈∆∆¡«»»∆ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ó ‡¯˜n‰««¿∆≈∆

עשרה 61) ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית הוא
ב). משנה ז, פרק (תמיד בכניסתו היו לעיל 62)מעלות

אומר  ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות
שעל  אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו:
שני  האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם מעלות
"בית  בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים
במשנה  ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות ו, (פרק הבחירה"
מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים
לא  מום בעל שכהן יוצא לשם" נכנסים מומים בעלי שאין
הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה
ממעלות  פחותה שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל
על  כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם,
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות
על  כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר
לשונות  ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן,

ד), פרק א).63)הרמב"ם (הלכה ירושלמי 64)לעיל
כמבואר  מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות
כהן, שכשהחזן מרוטנברג מאיר רבי והורה (שם). במשנה
סדר  כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד
("הגהות  שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות,

מיימוניות").

חמּׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שכולו 1) הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה

יתנהגו. כיצד כלל כהן בו אין או כהנים

.‡,ÔBLl‰ :ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBÓ ÌÈ¯·„ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«««ƒ«»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ,ÔÈi‰Â ,ÌÈM‰Â ,‰¯·Ú‰Â ,ÔÈÓen‰Â¿«ƒ¿»¬≈»¿«»ƒ¿««ƒ¿À¿««»»ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚lÚ‰ ?„ˆÈk ÔBLl‰«»≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒƒ∆»ƒ

Ô"ÈÈÚ Ô"ÈÙÏ‡Ï ÔÈ¯BwL ÔB‚k ,Ôew˙k2Ô"ÈÈÚÏe ¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
'˙ÏaÒ' '˙ÏaL'Ï B‡ ,Ô"ÈÙÏ‡3ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿ƒ…∆ƒ…∆¿«≈»∆≈

ÔÈ‡L ,ÔBLÏŒÈ„·ÎÂ ‰ÙŒÈ„·k CÎÂ .Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB¿ƒ∆«≈∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»∆≈
.Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡ ,ÏkÏ ÌÈ¯k Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ»ƒ«…≈¿ƒ∆«≈∆

ה"יב.2) פ"ח, לעיל בביאורנו וראה ע"ב. כד, מגילה
אבל  לעייני"ן, אלפי"ן בין להבחין יודעים היו בימיהם

ÂÈÓÚבימינו ·Â¯ פסול זה אין ולפיכך במבטאן, מבחין אינו
ל). ס"ק קכח, סי' לאו"ח (ט"ז, דברי 3)אצלנו עלֿפי

ו). יב, (שופטים הכתוב

.·ÂÈ„È· B‡ ÂÈÙa ÔÈÓeÓ LiL Ô‰k ?„ˆÈk ÔÈÓen‰«ƒ≈«…≈∆≈ƒ¿»»¿»»
˙Bn˜Ú ÂÈ˙BÚaˆ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,ÂÈÏ‚¯· B‡4B‡ ¿«¿»¿∆»∆¿¿»¬À

˙BLe˜Ú5˙Bi˜‰a ÂÈ„È eÈ‰˘ B‡ ,6˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ¬∆»»»»√»ƒ…ƒ»∆
Ba ÔÈÏkzÒÓ ÌÚ‰L ÈÙÏ ,ÂÈtk7„¯BÈ B¯È¯ ‰È‰L ÈÓ . «»¿ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»»ƒ≈

B˜Ê ÏÚ8˙Á‡a ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,¯a„Ó ‡e‰L ‰ÚLa «¿»¿»»∆¿«≈¿≈«»¿««
L„ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ÂÈÈÚÓ9B¯ÈÚa ≈≈»…ƒ»∆«»¿ƒ»»»¿ƒ

‰Êa B‡ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰ ‰Êa ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰ Ïk‰Â¿«…»¿ƒƒ¿∆«»¿««≈≈»¿∆
ÈÓ ÔÎÂ .Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯zÓ - ·Ê B¯È¯L∆ƒ»À»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ

ÒÈËÒ‡ ˙BÚe·ˆ ÂÈ„È eÈ‰L10‰‡eÙe11˙‡ ‡NÈ ‡Ï , ∆»»»¿ƒ¿ƒ»…ƒ»∆
ÈÙÏ ,¯zÓ - CÎa ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ Ì‡Â ;ÂÈtk«»¿ƒ…«¿≈»ƒ¿«¿»¿»À»¿ƒ

.Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿ƒ

לצידיהן.5)כפופות.4) מלאות 6)עקומות שידיו
מבאר  לט) יג, (ויקרא הוא" "בוהק מבהיקות. לבנות בהרות
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הבשר  מבהיק לעדשה עדשה שבין עדשן, כאיש רש"י:
צח. לעיל 7)בלובן כמבואר הברכות, מן דעתם ויסיחו
ה"ז. כפיו"8)פ"יד, את ישא לא "זבלגן ע"ב: כד, מגילה

ורש"י  ה'ערוך'. כפירוש זקנו, על יורד שרירו רבינו: ומפרש
חוקר  הכסףֿמשנה ומרן דמעה. זולפות עיניו שם: פירש
וידיהם  פניהם את לכסות הכהנים שנוהגים הזה בזמן לדעת,
העם  להסתכלות איפוא לחוש ואין ברכתם, בשעת בטליתם,
נשיאת  מעכבים אלה מומים יהיו לא א"כ הכהנים, במומי
למכוסים. מגולים בין החכמים חילקו לא אולי או כפיהם,
להיתר. מעלה קכח) סימן (או"ח יוסף' 'בית ובפירושו

עירו.9) לבני וידוע התכלת.10)רגיל כעין צבע
המשנה 11) (מפירוש אודם בהם שצובעים דקים שרשים

פ"ז, (שביעית במשנה נזכרים ושניהם פ"ד). מגילה לרבינו
כד:). מגילה במס' זו הלכה דיני כל ומקור מ"אֿב)

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L Ô‰k ?„ˆÈk ‰¯·Ú‰»¬≈»≈«…≈∆»«∆«∆∆««ƒ
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ,‰·eL˙ ‰NÚL12:¯Ó‡pL , ∆»»¿»…ƒ»∆«»∆∆¡«

"ÌÎÈtk ÌÎN¯Ù·e" :·È˙Îe ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È"13 ¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆«≈∆
‰‚‚La ÔÈa ,Ò‡a ÔÈa - ÌÈ·ÎBk „·ÚL Ô‰ÎÂ .'B‚Â14 ¿¿…≈∆»«»ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»»

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,‰·eL˙ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»»¿»≈≈∆«»
"˙BÓa‰ È‰k eÏÚÈ ‡Ï C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««…«¬…¬≈«»

'B‚Â15B˙¯LÏ" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰„B·Úk ‰Î¯·e ; ¿¿»»«¬»ƒ∆∆¡«¿»¿
"BÓLa C¯·Ïe16¯ÈÓ‰L Ô‰k ÔÎÂ .17ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¿»≈ƒ¿¿≈…≈∆≈ƒ«¬«»ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,Ba ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÏfÓe«»««ƒ∆»«≈≈∆«»
ÌÏBÚÏ18.ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ˙B¯·Ú‰ ¯‡Le . ¿»¿»»¬≈≈¿ƒ

ע"ב.12) לב, שידיים 13)ברכות לומר רבינו כיון
קטיגור  "אין כי כפים, לישא ראויות אינן דם, המלאות
לה, (סנהדרין ה'תוספות' וכסברת כו.) (ר"ה סניגור" נעשה
כפיו, לישא לו מותר ומת, התינוק את שמל וכהן ע"ב).
היה  שמא ועוד לרצוח, ולא מצוה לשם במולו נתכוין שהרי
הרוח  שמא או חדשיו), לו כלו (שלא "נפל" התינוק
('הגהות  כשלעצמה המילה לא למותו, גרמה והיא בלבלתו,

אסורה.14)מיימוניות'). זו שעבודה ידע הרי 15)שלא
למרות  המקדש, עבודת לעבוד המלך יאשיהו נתנם שלא

שם. כמפורש למוטב לשירות 16)שחזרו ברכה הוקשה
דברי  מקור לדעת מתלבט הכסףֿמשנה ומרן לח.). (סוטה

ע"ז "עבד שאפילו לדעתו ·‡ÒÂרבינו כי לברך, נאסר "
רבינו  כדברי אולם מאונס, עבדו לא לבעל הבמות כהני
ישראל  מלכי שאנסום שהכהנים נד.) ע"ז (במס' מפורש
רש"י  וכפירוש המזבח, לעבודת נאסרו לע"ז כמרים ליעשות
ב'אור  וכן אדרת'; ('הגהות מכהנים" נימא "אי בד"ה: שם
שכתוב  כן להוכיח יש הכתוב מעדות ואמנם שמח').

אשר הכמרים את והשבית ה): כג, ÈÎÏÓ(מלכיםֿב Â˙
ומכריחיהם. נותניהם יהודה במלכי הקולר תלה יהודה,

שלפנינו:17) ובדפוסים הקדומים. הדפוסים כל כנוסחת
שום  עבד שלא אע"פ הדברים: וכוונת לעכו"ם". "שהמיר

אלילי  בדת דתו שהמיר אלא לע"ז:עבודה, שאמר או ם,
קט:). (מנחות כמבואר אתה", כתבו 18)"אלי וכן

להעיר, וראוי "הזהיר". ספר בשם שם, במנחות ה'תוספות'
(הובאה  בתשובותיו כתב הגולה, מאור גרשום שרבינו

בתשובה  וחזר ע"ז שעבד שכהן לט.) לסוטה ב'תוספות'
לקדושתו, חזר בתשובה שחזר שכיון כפיו, את נושא
על  אלא הקפיד לא ט) (כג, במלכיםֿב הנאמר שהפסוק

Á·ÊÓ‰ ˙„Â·Ú והרי הקדשים, מן לאכול להם מותר אבל ,
בעל  שכהן וכשם מ"י) פ"יג, (מנחות מום בעלי ככהנים הם
תאמר  לא ואם כפיו. את ישא זה אף כפיו, את נושא מום
"אוי  שיאמרו תשובה, בעלי של ידיהם מרפה נמצאת כן,
תשובה, מעשות וימנעו כלימה" לאותה אוי בושה, לאותה
חלק  לו אין מנשה האומר "כל קג.): (סנהדרין אמרו וכן
וראה  תשובה". בעלי של ידיהם מרפה הבא, לעולם
אבן  אדחה לע"ז, כהן ונעשה זה והלך "הואיל כ:) (קידושין
פרשת  ב"שאילתות" מבואר רבינו וכדברי הנופל"? אחר

קרח.

.„„Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ¯Ú Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈM‰«»ƒ≈«…≈««…ƒ»∆«»«
B˜Ê ‡lÓ˙iL19ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÈÓ ?„ˆÈk ÔÈi‰Â . ∆ƒ¿«≈¿»¿««ƒ≈«ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ

BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,˙Á‡ ˙·a¿«««≈≈∆«»«∆»ƒ∆≈
‰„B·ÚÏ ‰Î¯a ‰L˜e‰L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚÓ20‰˙L . ≈»»¿ƒ∆¿»¿»»«¬»»»

ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯21ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzLa ¿ƒƒ«ƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿¿«
¯zÓ - ÌÈÓ22ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡Â . «ƒÀ»¿ƒ»»≈≈¿ƒƒ««ƒ

‡Ï - ÌÈÓÚÙ ‰nÎa B‡˙LL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÊÓ ‰È‰L∆»»»««ƒ∆¿»¿«»¿»ƒ…
‡È‰ ‰nÎÂ .ÂÈÏÚÓ BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈƒ»∆«»«∆»ƒ∆≈≈»»¿«»ƒ
ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯a ,ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ?˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ

LÓÁÂ Úaˆ‡23Úaˆ‡‰ ‰ÊÂ ;Ï„eba ,Úaˆ‡ ∆¿«¿…∆∆¿««»¿∆»∆¿«
ÔÈÁLBnL24dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Ba25Ï„eb‰ ‡e‰26, ∆¿ƒ¿»«»À»«»

„ÈŒÔ‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰Â27. ¿«ƒ¿»…∆»

זקנו 19) להיות שראוי כזה לגיל שהגיע כל ע"ב. כד, חולין
"תשובת  בשם ה"יא) (פ"ח, לעיל שביארנו כמו מלא,
אחרים  עם אבל ביחיד, שיברך אלא האיסור ואין רבינו".
(דעת  מחוייב שאינו אע"פ לברך לו ומותר כפיו לישא יכול
ס). אות הרמב"ם לשונות ח"א, רבינו בדברי הרדב"ז

ה"א 20) פ"יד, לעיל כמבואר בעבודה, אסור ושיכור
בן  יין "רביעית אמרו: (יג:) כריתות ובמסכת בביאורנו.

לשכר". כדי בה יש יום, התימנים,21)ארבעים ובכת"י
במים. מזוג בלתי - חי חי. יין שם.22)הנוסח: כריתות,

פטור, ועבד למקדש ונכנס וכו' בהפסקה יין רביעית שתה
פטור, - התורה מן בה אסור ששיכור - בעבודה ואם
- בעלמא ואסמכתא חומרא אלא בה שאין כפים, בנשיאת

לכתחילה. אף לעיל 23)מותר וראה ע"א. קט, פסחים
ומדידתו. רביעית שיעור בביאורנו, ה"יז פ"ד

יונתן 24) מתרגם כ) מ, (יחזקאל, ארכו מדד שמודדים,
רוקח' 'מעשה (מנטובה, קדומים ובדפוסים אורכיה". "משח

"שמודדים". כאן: כתוב שבמקדש,25)ועוד) עשרון כגון
באצבעות, נמדדת שמדתו חלה שיעור שהוא ו"עומר"

ט"ו. פ"ו, בּכורים בהל' שביד.26)כמבואר העבה האצבע
ה"ט. פ"ט, תורה ספר הל' לקמן המדוייק שיעורו וראה

יד).27) יד, כג; ח, (ויקרא בתורה האמור

.‰‡Ï ,ÂÈ„È ˙‡ ÏË ‡lL Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÀ¿««»«ƒ≈«…≈∆…»«∆»»…
˜¯t‰ „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ‡l‡ ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ28C¯„k ƒ»∆«»∆»≈∆»»««∆∆¿∆∆

‰„B·ÚÏ ÔÈLc˜nL29:¯Ó‡pL ,C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ∆¿«¿ƒ»¬»¿««»¿»≈∆∆¡«
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"ÈÈ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"30ÏÏÁ‰Â .31BÈ‡ ¿¿≈∆…∆»¿∆¿»¿∆»»≈
Be‰Îa BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈtk ˙‡ ‡NB32. ≈∆«»¿ƒ∆≈¿ƒ

והזרוע.28) היד חיבור רוחצים 29)מקום שהכהנים
והוקשה  והואיל במקדש. עבודתם לעבוד בגשתם ידיהם

ידים רחיצת היא אף טעונה לעבודה, ‰Ù¯˜ברכה „Ú
(חולין  כמבואר הפרק, עד שהיא לעבודה ידים כקידוש

שם:30)קו:). התרגום כהניא eÏeËוכדברי קּודשא ידיכון
ומנהגנו  לט.). סוטה (מס' זו הלכה ומקור קּודשא. דּוכן על
סי' באו"ח כמבואר הכהנים, ידי על מים יוצקים שהלויים
קמ"ו: במדבר נשא, פרשת ה'זוהר' ע"פ והוא ס"ו, קכח
ידיו  ומקדש קדושתו, על קדושה להוסיף צריך שהכהן
לי, אותם הקדשתי בו: שנאמר הלוי, וזהו קדוש, מאיש
הרי  יח). ח, (במדבר וגו' בכור כל תחת הלוים את ואקח
משמע  זו בהלכה רבינו ומדברי הבכור. במקום קדוש שהלוי
שחרית  ידיו נטל לא כשהכהן אלא זו נטילה חיוב שאין
שום  להם יודע ואינו טהורות, ידיו אם אבל לתפילתו,
שנטלן  אחרי כפים לנשיאת ידיו ליטול צריך אינו - טומאה
לשון  תפס ולא כיצד" ידים "טומאת אמר: ולפיכך שחרית,
שלקמן  תדע, ה"א). (פ"ד, לעיל הדגיש כאשר ידים" "טהרת
אומר  לאכילה, ידים נטילת לענין ה"א, פ"ו ברכות בהל'
להם  יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין "אע"פ בפירוש:
בנו  לנו מעיד כך ואמנם שיטול". עד יאכל לא - טומאה
ממורי  וזולתו אביו, לפני למעשה הלכה שראה אברהם רבי
כהנים  לברכת ניגש בתפילה העומד כהן שכל התורה,

(כסףֿמשנה). לתפלה ידיו נטילת על שנולד 31)וסומך
הכהן. לאביו האסורה כהונה 32)מגרושה בקדושת

מ.). סוטה ; כד: (כתובות

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ ‡lL Ô‰k33 …≈∆…»»»»ƒ»≈«¿»ƒ
BÈ‡Â ÌÎÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBn‰«¿ƒ¿ƒ«««ƒ««ƒ∆≈»»¿≈

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰ eÈ‰L B‡ ,˙BˆÓa ˜c˜„Ó34,ÂÈ¯Á‡ ¿«¿≈¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
lL B‡BzÓe B‡NÓ ‰È‰ ‡35‡NB ‰Ê È¯‰ - ˜„ˆa ∆…»»«»«»¿∆∆¬≈∆≈

‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ÂÈtk ˙‡36 ∆«»¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈtk ˙‡ÈNÏ Èe‡¯L Ô‰ÎÂ Ô‰k Ïk ÏÚ«»…≈¿…≈∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿≈
.˙Bˆn‰ ÔÓ Ún‰Â ÚL¯ ÛÒB‰ :ÚL¯ Ì„‡Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»»»≈∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ¿

א.33) בהלכה למעלה בעבירות,34)המנויים בו חושדים
לשון שפת על ÌÚותעלו ˙·„Â מתרגם ג) לו, (יחזקאל

הלכה 36)מסחרו.35)עם.¯Â˙יונתן: בסמוך ראה
י"ב.

.ÊËBÈ„‰ ˙k¯a ÏÈÚBz ‰Óe :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…««ƒƒ¿«∆¿
?‰Ê37‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÈeÏz ‰Î¯a‰ Ïea˜ ÔÈ‡L ∆∆≈ƒ«¿»»»«…¬ƒ∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰a38ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" :¯Ó‡pL , ¿«»»∆∆¡«¿»∆¿ƒ«
Ô˙ÂˆÓ ÌÈNBÚ ÌÈ‰k‰ - "ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈«…¬ƒƒƒ¿»»
˙‡ C¯·Ó ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,d· eeËˆpL∆ƒ¿«»¿«»»¿«¬»¿»≈∆

.BˆÙÁk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¿

אחריו.37) מרננים והבריות במצוות, זהיר שאינו
פלוני 38) איש תאמר "שלא ה"ט: פ"ה, גיטין ירושלמי

וכי  הקב"ה: אמר מברכני? והוא דמים, ושופך עריות מגלה
הדברים  שאין רבינו וסובר אברכך". אני מברכך? הוא

שהרג  בבירור נודע אם אבל בעלמא, ברינון אלא אמורים
שהרג  "כהן לב:) (ברכות הוא ערוך תלמוד הרי הנפש, את

ה"ג. לעיל וכמבואר כפיו", את ישא לא - הנפש את

.Á‰Î¯a‰ ÏÏÎa ÌÈ‡ ,ÌÈ‰k‰ È¯BÁ‡ Ì‰L ÌÚ39; »∆≈¬≈«…¬ƒ≈»ƒ¿««¿»»
Ô‰ÈcvÓ ÌÈ„ÓBÚ‰Â40‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,41Ì‡Â . ¿»¿ƒƒƒ≈∆¬≈≈ƒ¿««¿»»¿ƒ

elÙ‡ ,ÌÈÎ¯a˙n‰ ÔÈ·e ÌÈ‰k‰ ÔÈa ‰vÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»≈«…¬ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
Èt ÏeÓ Ì‰ÈÙe ÏÈ‡B‰ - ÏÊ¯a ÏL ‰ÓBÁ ‡È‰ƒ»∆«¿∆ƒ¿≈∆¿≈

‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,ÌÈ‰k‰42. «…¬ƒ¬≈≈ƒ¿««¿»»

חשובה 39) הברכה אין כאילו שנראה ע"ב. לח, סוטה
פנים  להתברך הכהנים לפני ולבוא רגליהם לעקור עליהם

כדת. פנים הכהנים,40)כנגד לאחרי מכוונים הם ואין
ממש. הכהנים צידי כנגד ובירושלמי 41)אלא שם.

ה"ד). פ"ה, שם.42)(ברכות סוטה,

.ËÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰ÎÂ ,‰¯NÚa ÌÈtk ˙‡ÈN43. ¿ƒ«««ƒ«¬»»¿…¬ƒƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈ‡NB Ìlk - ÌÈ‰k ÔlkL ˙Òk‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆À»…¬ƒÀ»¿ƒ∆
ÔBÙvaL Ì‰ÈÁ‡Ï ?ÌÈÎ¯·Ó Ì‰ ÈÓÏe ;Ì‰Ètk«≈∆¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈∆∆«»

ÌB¯caL Ì‰ÈÁ‡ÏÂ44?'ÔÓ‡' Ì‰È¯Á‡ ‰BÚ ÈÓe ; ¿«¬≈∆∆«»ƒ∆«¬≈∆»≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰45¯˙BÈ ÌÈ‰Î ‰¯NÚ ÌL e¯‡L Ì‡Â . «»ƒ¿«»¿ƒƒ¿¬»¬»»…¬ƒ≈

¯‡M‰Â 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ‰¯NÚ‰ - ÔÎecÏ eÏÚL el‡ ÏÚ«≈∆»«»»¬»»ƒ»≈¿«¿»
ÔÈÎ¯·Ó46. ¿»¿ƒ

מצטרף 43) אחד, וכהן ישראלים תשעה אלא שם אין שאם
כג:). (מגילה ומברכים עשרה בשדות 44)למנין הנמצאים

אנוסים  עבודתם ומחמת ומדרומה, העיר מצפון בעבודתם
הכהנים. מפי להתברך הכנסת לבית לבוא לא הם

ה"ד.45) פ"ה, ברכות יש 46)ירושלמי כלומר שם. סוטה,
יותר  שם יש לברך. עולים כולם בצמצום, כהנים עשרה שם

מברכים. והיתר עונים, מהם עשרה מעשרה,

.ÈBc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‡l‡ ,Ô‰k Ô‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaƒ̂∆…»»»∆…≈∆»¿ƒ«ƒ¿«
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï -47B˙ÁË·‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;48‡e‰L …ƒ»∆«»¿ƒ»¿»«¿»»∆

È‡M¯ - B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ÂÈtk ˙‡ ‡NB49ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈∆«»¿≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ≈
,'ÌBÏL ÌÈN'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbiLk - ÏÏk Ô‰k Ì‰Ï»∆…≈¿»¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ»

È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡" :¯ÓB‡‰Î¯a· eÎ¯a ,eÈ˙B·‡ ≈¡…≈≈…≈¬≈»¿≈«¿»»
,Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰·e˙k‰ ‰¯Bza ˙LlLÓ‰«¿À∆∆«»«¿»«¿≈∆«¿∆

ÈtÓ ‰¯eÓ‡‰50,ELB„˜ ÌÚ ÌÈ‰k ÂÈ·e Ô¯‰‡ »¬»ƒƒ«¬…»»…¬ƒ«¿∆
.jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ¯‡È .E¯ÓLÈÂ ÈÈ EÎ¯·È :¯eÓ‡k»»¿»∆¿¿»¿ƒ¿¿∆»≈¿»»»≈∆ƒÀ∆»

eÓNÂ .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡NÈ51ÈÓL ˙‡ ƒ»¿»»»≈∆¿»≈¿»¿»∆¿ƒ
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ."ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿≈»»ƒ

'ÔÓ‡'52.'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe , »≈«¿ƒ¿≈ƒ»

ב"שים 47) ולהתחיל לתפילתו לחזור יוכל ולא יטעה שמא
לד.). (ברכות הציבור מאימת מטורפת שדעתו שלום"

יטעה.48) שלא בעצמו בטוח שלא 49)שהוא כדי
מעט  רגליו עוקר עושה? הוא כיצד כפים. נשיאת תתבטל
לדוכן  עולה כהנים לברכת וכשמגיע "עבודה", בברכת
תפלת  שבסוף שלום" "שים ברכת משלים והמקריא ומברך.
הש"ץ  לד.) (ברכות רש"י ולדעת ס"כ). קכח סי' (או"ח י"ח
כהן  לש"ץ אסור אחר, כהן יש אם אבל תפילתו. מסיים

מיימוניות'). ('הגהות האמורה 50)לברך התימנים: ובכ"י
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לומר 51)לאהרן. שאין רש"י ודעת גאון. עמרם רב כסדר
ה"ברכה  כל נוסח את שאמרנו מאחר כי זה, נוסף פסוק
נאמר  זה רבינו, ולדעת עוד. להוסיף לנו מה המשולשת"
מה  עמנו "עשה ברכתם אחרי הכהנים אמירת במקום
מבקש  החזן וכאילו ה"יב), יד פרק לעיל (ראה שהבטחתנו"

מיימוניות'). ('הגהות כזאת הוא פסוק 52)גם כל אחרי
כשהכהנים  אלא אמן עניית אין כי אלה, ברכה מפסוקי
כל  אחרי רצון" יהי "כן לומר ומנהגנו מברכים. בעצמם

ס"ב). קכז, סי' (או"ח פסוק

.‡ÈCÏ‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·a ÂÈtk ˙‡ ‡NpL Ô‰k…≈∆»»∆«»¿≈«¿∆∆¿»«
‡ÏÂ ÔÈÏÏt˙nL ¯eaˆ ‡ˆÓe ¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆«≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÎ¯·Óe Ô‰Ï ÂÈ„È ‡NB - ÌÈ‰k ˙k¯·Ï eÚÈb‰53, ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ≈»»»∆¿»¿»
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡Â54ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡lL Ô‰k . «¬ƒ«»¿»ƒ«…≈∆…»««¿»

¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‡L ‰ÚLa ÔÎecÏ ˙BÏÚÏ BÓB˜nÓƒ¿«¬«»¿»»∆»«¿ƒ«ƒ
‰lÙz d˙B‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ ·eL ,'‰ˆ¯'55Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈≈∆¿»¿ƒ»¬»ƒ

ÔÎecÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú»««¿»«¬««ƒ∆…ƒƒ««»
C¯·Óe ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ ,'‰„B·Ú' ¯Á‡ ‡l‡56. ∆»««¬»¬≈∆∆¿»≈

נושא 53) מתפללים הציבור ומצא עדיין התפלל לא ואפילו
מיימוניות'). ('הגהות לפניהם כפיו ע"ב.54)את כח, ר"ה

את 55) אהרן וישא כב): ט, (ויקרא שנאמר ע"ב: לח, סוטה
הרי  וגו' והעולה החטאת מעשות וירד ויברכם, העם אל ידיו
הכהן  צריך לפיכך העם, את בירך בידו שהעבודה שבעוד
ולפי"ז, העבודה. ברכת שהיא "רצה" בברכת רגליו לעקור
בברכת  רגליו את לעקור יכול ולא אנוס הכהן היה אפילו
בשעה  לביהכ"נ שנכנס או מתפלל, שהיה כגון "רצה",
(רדב"ז  לברך לגשת לו אסור "רצה" ברכת את גמר שהש"ץ

תקט"ז). שם.56)ח"ב, סוטה,

.·ÈÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎecÏ ‰ÏBÚ BÈ‡L Ô‰k Ïk»…≈∆≈∆«»««ƒ∆ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ57,‰NÚ LÏL ÏÚ ¯·BÚk ‰Ê È¯‰ , ƒ¿«¬≈««¬≈∆¿≈«»¬≈

¯BÓ‡" ,"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»
"ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" ,"Ì‰Ï58,C¯·Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ . »∆¿»∆¿ƒ¿»…≈∆≈¿»≈

C¯a˙Ó ,C¯·Ó‰ Ô‰k ÏÎÂ ;C¯a˙Ó BÈ‡59:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿»≈¿»…≈«¿»≈ƒ¿»≈∆∆¡«
."EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â"«¬»¿»¿»¬∆

בנ"י".57) את תברכו "כה כלומר 58)שהיא: (שם)
לשון  בה שנאמרה אותה אחת, "עשה" אלא כאן אין להלכה
צווי, לשון בהן אין האחרות והשתים תברכו" "כה צווי:
רבנו  שאמר וזה נפרדות. לעשין נחשבות אינן לפיכך
שורש  המצוות" ב"ספר ורבנו (כס"מ). עובר ולא "כעובר"
לדוכן  עולה שאינו כהן כל אמרו: זו דרך "ועל יאמר: ט',

עשה, בשלשה בו,ÏÙÎ‰Ïעובר ולא הצווי פעמים. שלש
שלש  כהנים ברכת שיאמר המצוות ממוני אחר יתפשט
כל  ולא בתורה שימצא לאו כל למנות ראוי אין כי מצוות...

שנכפל, בעבור ‰ÌÈÈÚעשה ‡Ï‡ המוזהר או בהם המצווים
בעשה  עובר אינו "עלה" לכהן אמרו לא ואם מהם".

ה" (פ"ה, ברכות בירושלמי תורה:כמבואר אמרה וכן ד)
"כד  קכ"ח: סימן הטור לפי אונקלוס ומתרגם להם" "אמור
אלא  עליהם מוטלת המצוה אין כלומר להון" יימרון
אינו  זה, ביום אחת פעם עלה אם וכן לברך. להם כשאומרים

כח: בר"ה כמבואר עלה, לו יאמרו אם אפילו בעשה עובר
אין  למה רבותינו גדולי נשאלו וכבר מיימוניות"). ("הגהות
טוב  כיום אם כי יום בכל כפים לישא בגולה נוהגים אנו
וב"דרכי  שבתורה? עשה מצות לבטל אפשר איך בלבד,
כי  הטעם, נימק קכ"ח) סי' או"ח (טור להרמ"א משה"
להם  ואין בגלות מחייתם טרודים והעם שהכהנים מחמת
אפם... בזיעת ילקטו אשר הלחם אם כי ביתם בני לפרנס
במחשבתם  טרודים בשבת וכן בשמחה, שרויים ואינם
ואינם  להיות ושעתידים שעברו ידיהם מעשה על והרהורים
"ושמחת  בו שנאמר ביו"ט כמו בשמחה כך כל שרויים
יברך, הוא עין טוב ט): כב, (משלי אומר והכתוב בחגך"
שמח  להיות צריך המברך כי יברך, אלא יבורך תקרא אל
כהנים" "ברכת לברך נוהגים ישראל בארץ ואנו לב. וטוב
בני  של כחם "ישר קכ"ח) סימן (או"ח הב"י וכתב יום, בכל
יום". בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץ

לח:).59) (סוטה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰lÙz ˙BÎÏ‰ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
˙BÈ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚ .„i‰ ÏÚ Ì¯L˜Ï (· .L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („ .ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
È„k ,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰ .BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿¿≈

.‰¯B˙ È¯ÙÒ ÈL BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»
el‡ ˙BˆÓ Ïk ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa

ספר אהבה -הלכות תפילין 
≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
למשה 1) הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

ומעשה  תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני;
ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני עורם;

ãycew zegiyn zecewpã

.cid lr mxywl (a) y`xd lr oilitz zeidl (`)

תפילין  מקום בכל הרמב"ם הקדים מדוע הקושיא, ידועה
הל' שבריש המצוות' ב'מניין יד: של לתפילין ראש של
בחיוב  תפילין הל' בתחילת המצוות', ב'ספר תפילין,
בדין  עשייתן, בדין כתיבתן, בדין ב' פרק בריש הנחתן,
ועל  היד על הנחתן במקום התפילין, בתוך הפרשיות סידור
כסדר  שלא הוא והרי התפילין. ברכת ובעניין הראש
לאות  "וקשרתם - לש"ר ש"י תפילין המקדימה שבתורה

כו'". בין לטוטפת והיו ידך על
היא  יד, של תפילין שמצות שביאר הצפע"נ על־פי ויבואר
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר , מצוה" מקיים לבוש שהוא לטוטפות",eideורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
שתים", יהו עיניך, שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
ראש. בשל פרט הן יד של התפילין  הקשירה, פעולת ולאחר
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יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
בהתאם  הוא כי הרמב"ם, אותה הקדים ולכן יד, של מזו
הרמב"ם: כתב שעליו אהבה', 'ספר כל של לתוכנו
המקום  לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהן "המצוות
הגדולות  ההלכות את הרמב"ם סידר לכן תמיד", ולזכרו
המצוות: של התדירות סדר על־פי אהבה', שב'ספר
פעמיים  מצוותה שק"ש ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו
אבל  יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה תפילה וחיוב ביום,

פעמיים. לא
המצוות  את הרמב"ם מונה שבדיבור, המצוות אחר

תד  סדר לפי  כל שבמעשה שמצוותן תפילין קודם ירותן,
הלכות  וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה (ובהקשר יום
החיוב  כבתפילין שלא כי - ציצית אח"כ להם), משותפות
אח"כ  כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם רק הוא בציצית
אם  ורק האכילה אחר רק לברך חייבים שמהתורה ברכות
שהוא  "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם (ובנוסף, שבע
שהיא  מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר תמידי עניין
ש"י, לפני תש"ר גם הרמב"ם סידר לכן בחיים. אחת פעם
לסדר  בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה מצוותה כי

הספר. שבכל התדירות
(22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

.‡"ÈÏ Lc˜" :Ô‰L ,el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡2‰È‰Â" , «¿«»»ƒ≈∆≈«∆ƒ¿»»
"ÈÈ E‡·È Èk3'˙BÓL ‰l‡Â' ¯ÙÒaL4"ÚÓL"e ,5, ƒ¿ƒ¬¿»∆¿≈∆¿≈∆¿¿«

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"6,ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B·zÎpL Ô‰ - " ¿»»ƒ»…«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÔÈtÁÓe7ÔÈlÙz ÌÈ‡¯˜Â ,¯BÚa Ô˙B‡8Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe . ¿«ƒ»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ»

„i‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â ,L‡¯‰ ÏÚ9BˆB˜ elÙ‡Â .10 «»…¿¿ƒ»««»«¬ƒ
Ôlk ˙‡ ·kÚÓ el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ˙Á‡ ˙B‡ ÏL11 ∆««≈«¿«»»ƒ≈¿«≈∆À»
.Ôew˙k ˙BÓÏL ˙B·zÎ eÈ‰iL „Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«∆ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»

אֿי.2) יג, טז.3)שמות יא, לטעות 4)שם, שלא
י). (ו, דברים שבספר יביאך" כי ב"והיה שם,5)ולהחליף

יגֿכא.6)דֿה. יא, משורש 8)מכסים.7)שם,
לד:) (מנחות ה'תוספות' כתבו וכן נוספת. והתי"ו "פלל",
קו, (תהלים ויפלל" פינחס "ויעמד כמו: ויכוח, לשון שהן
שהשכינה  רואינו לכל והוכחה אות הן שהתפילין שם על ל)
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שנאמר: עלינו, שורה
תפילין  אלו לה:) (מנחות ז"ל חכמינו ודרשו עליך",

משאר 9)שבראש. יותר אלו פרשיות ארבע "ונקבעו
מלכות  עול קבלת ענין באלו שיש לפי התורה, פרשיות
אמונת  מכריח שהוא מצרים יציאת וענין ה', ואחדות שמים

יסודי הם ואלו העולם נצטוינו חידוש ולכן יהודית, דת
כנגד  היד (על לבנו לוח ועל עינינו בין אלו יסודות להניח
(המוח, אלה אברים שני כי ה"ב) פ"ד, לקמן כמבואר הלב,
ובהניחנו  השכל, משכן שהם הטבע חכמי אמרו והלב)
בדרכי  זכר ונוסיף בהם נתחזק לזכרון, אלו דברים עליהם
וראה  תכ"ב. מצוה ה'חינוך' (מלשון עד" לחיי ונזכה ה'

ובביאורנו. ה"ד פ"ד, יו"ד 10)לקמן של ימנית רגל

שבראש  הנקודה מפרשים: ויש שם). וברש"י כט. (מנחות
(הרא"ש). תג כעין שהיא ע"א.11)היו"ד, לד, מנחות

.·,"ÚÓL" Ô‰L ,‰ÊeÊnaL ˙BiL¯Ù ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈»»ƒ∆«¿»∆≈¿«
ÈzLÓ ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ - "ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"¿»»ƒ»…«¬ƒ««ƒ¿≈

·kÚÓ ,BˆB˜ ¯ÒÁ Ì‡ ,˙BiL¯t‰12„Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓ «»»ƒƒ»≈¿«≈ƒ«»«
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÎÂ .˙BÓÏL ˙B·zÎ Ô‰ÈzL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿»¿≈¿≈≈∆»

ÏeÒt - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL13. ∆ƒ≈¬ƒ««»

ע"א.12) כט, ספרֿתורה 13)מנחות "אפשר ע"א: ל, שם,
הרי  הזה"? התורה ספר את לקוח וכתוב: אחת, אות חסר
רבינו". "תשובות במוספנו וראה מעכבת. אחת אות שאפילו

.‚‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk ,ÔÈlÙza LÈ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈«¿ƒƒÀ»¬»»¿∆
,Ô‰Ó ˙Á‡a ‰pL Ì‡ CÎÈÙÏ .ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ,ÈÈqÓƒƒ«¿À»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««≈∆
‰BÓLe ,Ô˙·È˙Îa Ô‰ ÌÈL .˙BÏeÒt ÔÈlÙz‰ È¯‰¬≈«¿ƒƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»»¿»

ÔÈetÁa14‰È˙BÚeˆ¯ ˙¯ÈL˜eÌÈM‰ Ô‰ el‡Â .Ô ¿ƒ»¿ƒ«¿≈∆¿≈≈«¿«ƒ
BÈ„a Ô˙B‡ ÔÈ·˙BkL :Ô˙·È˙ÎaL15ÔÈ·zÎ eÈ‰iLÂ , ∆ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÛÏw‰ ÏÚ16. ««¿»

הפרשיות.14) את המכסה הבתים ולא 15)בעור שחורה,
ה"ה. בסמוך כמבואר צבעונים, מיני מבואר 16)בשאר

שכל  מבואר ה"ט) (פ"א, מגילה וב'ירושלמי' ה"ז. בסמוך
הן. מסיני למשה הלכה אלה

.„ÌÈÓL ÏL ÔLÚ‰ ÔÈˆa˜Ó ?BÈc‰ ‰NÚÓ „ˆÈk17, ≈««¬≈«¿¿«¿ƒ∆»»∆¿»ƒ
ÔÈÏ·B‚Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚL ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL B‡18B˙B‡ ∆∆∆¿∆«¬»¿«≈»∆¿¿ƒ

Û¯Na19L·c ËÚÓ·e ÔÏÈ‡‰20ÔÈ˙˙BÏÂ ,21B˙B‡ ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«¿«¿¿ƒ
‰a¯‰22ÔÈÎ„Â ,23ÔÈ˜È˜¯ ‰NÚiL „Ú B˙B‡24, «¿≈¿»ƒ«∆≈»∆¿ƒƒ

ÔÈLaÈÓe25‰·È˙k ˙ÚL·e .B˙B‡ ÔÈÚÈˆÓe B˙B‡ ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»
ÌÈˆÙÚ ÈÓa e‰¯BL26Ì‡L ;Ba ·˙BÎÂ ,B· ‡ˆBiÎÂ ≈¿≈¬»ƒ¿«≈¿≈∆ƒ

˜ÁÓ ‰È‰È ,ep˜ÁÓz27ÔÓ ‰ÂˆnL ,BÈc‰ e‰ÊÂ . ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆«¿∆ƒ¿»ƒ
¯Á·n‰28·˙k Ì‡Â .˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ Ba ·zÎÏ «À¿»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«
ÔzLÏL29Ìez˜˜Â ‡ˆÙÚ ÈÓa30BÈ‡Â „ÓBÚ ‡e‰L , ¿»¿»¿≈«¿»¿«¿«¿∆≈¿≈

ÌÈ¯Lk ,˜ÁÓ31. ƒ¿»¿≈ƒ

שמשחירים 17) עד שמנים, בעשן זכוכית כלי שמעשנים
הגאונים). בשם שם וברש"י כג. (שבת השחרורית וגוררים

מהעץ.19)לשים.18) הנוטפת שהדבש 20)לחלוחית
והרי  ריר לו "ויש סמיך שהוא מתוך השרפים, לגיבול מועיל
פ"ז, אוכלין טומאת הל' רבינו (מלשון כדבק" נמשך הוא

בתלמוד 21)ה"ד). נזכרת "לתיתה" ולשון מרטיבים,
ועוד). לו. ובדבש.22)(פסחים האילן בשרף

ח).23) יא, (במדבר במדוכה" דכו "או דק 24)מלשון
שטוחות. הוא 25)כעוגות שהדיו מבואר כ. נדה במסכת

בו". ובדק דיו של קורט בקע אמי, "רבי נאמר: ושם יבש,
שח 26) והוא אלון צבעו פרי את קולטים העפצים ומי ור,

שלא  הכתב את להעמיד העפצים מטבע וכן ומשחירים,
להעמיד  העפצים במי הדיו את שורים ולפיכך בקלות, ימחק
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה ולקיימו. הכתב את

בכתיבה,27) טעות תיקון לצורך למחקו תרצה אם כלומר,
למחקו. הוא 28)תוכל וגם הצורך לעת להמחק שניתן

שהדיו  מצריך קנט.) דף תרומה (פרשת וב'זוהר' מעץ, עשוי
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העץ. מן הבאים מדברים תפילין 29)יעׂשה ספרים, ֵֶָ
בלע"ז 30)ומזוזות. ונקראת הנחושת, חומצת

ועוד) מ"ד, פ"יב, (שבת במשנה ונזכרת "ויטריאולו".
ימחק  שלא הדיו מראה את להעמיד הקנקנתום ומטבע
(סוטה  לרבינו המשנה בפירוש וראה תמחקנו. אם אפילו

מ"ד). ב, הואיל 31)פרק לכתחילה, בו כותבים אין אבל
להמחק. ניתן ואינו

.‰ÈÈqÓ ‰LÓÏ ¯Ó‡pL ,‰ÎÏ‰‰ ‰ËÚn ‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¬»«¬»»∆∆¡«¿∆ƒƒ«
,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡L ËÚÓÏ ?BÈ„a ÌÈ·e˙Î eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ÔB‚k32·˙k Ì‡L ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰Â ¿»»…¿«»…¿«≈»∆∆ƒ»«
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˙BÊeÊn· B‡ ÔÈlÙz· B‡ ÌÈ¯Ùqa«¿»ƒ«¿ƒƒ«¿¬ƒ««

·‰Ê· B‡ ,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La33.ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿ƒ

אדום)32) (צבע בסיקרא למגילה "כתבה ע"א: יז, מגילה
בדיו". כתובה שתהא עד בו יצא ע"ב:33)לא קג, שבת

האזכרות  את שכתב או בדיו, שלא תורה) (ספר "כתב
בין  חילוק ואין יגנזו", אלו הרי - בזהב הקב"ה) (שמות
במשנה  כמבואר ומזוזות, תפילין לכתיבת ספרים כתיבת
"כתב  אלא אמרו שלא ואףֿעלֿפי מ"ח). א, פרק (מגילה

אלא ‰‡Â¯ÎÊ˙את האותיות לשאר הואֿהדין בזהב",
מעלתן  שלרוב לומר תטעה שאל ה"אזכרות" את שמדגישים
ויש  (כסףֿמשנה). נוי משום זהב להכתב הן ראויות
עוד  מוכשרים שאינם "יגנזו" שם שנאמר מפני מתרצים:
לגרוד  שאיֿאפשר ב"אזכרות" אלא יתכן לא וזה לתיקון,
בשאר  אבל השם, את למחוק אסור שהרי מעליהן הזהב את
אין  בדיו, ולכתבן לגררו אפשר הרי זהב, שכתבן אותיות

לב). סי' או"ח יוסף' ('בית ההיא היריעה את לגנוז צריך

.Â?„ˆÈk .ÒBËÒeÒÎe„Â ÛÏ˜e ,ÏÈÂb :Ô‰ ˙B¯BÚ LÏL»≈¿ƒ¿»¿¿¿≈«
epnÓ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚÓe ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯BÚ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»«»«¬ƒƒ«≈»ƒ∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÁÏÓa B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿««»¿ƒ¿∆«¿««»
B· ‡ˆBiÎÂ ,‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a B˙B‡ ÔÈ„aÚÓ34 ¿«¿ƒ¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈

Ú‰ ˙‡ ÔÈˆeÎnL ÌÈ¯·cÓ‡e‰ ‰ÊÂ ;B˙B‡ ÔÈ˜fÁÓe ¯B ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿∆
ÏÈÂb ‡¯˜p‰35. «ƒ¿»¿ƒ

מועיל 34) שהוא בסיד, שהוא שלנו לעיבוד רבינו כיון
יט.). למגילה ('תוספות' עפצים תשובת 35)כעיבוד

של"ב). סימן תשובה, (שערי הגאונים

.Êe˜lÁÂ ,B¯ÚN e¯È·Ú‰L ¯Á‡ ¯BÚ‰ eÁ˜Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»««∆∆¡ƒ¿»¿ƒ¿
„Ú ,ÔÈNBÚ ÔÈ„aÚ‰L BÓk ,ÌÈLÏ BÈ·Úa B˙B‡¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿»ƒƒ«
,¯ÚN‰ ÏennL ‡e‰ ,˜c „Á‡ :˙B¯BÚ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈∆»«∆ƒ«≈»
B˙B‡ e„aÚÂ ;¯Na‰ ÏennL ‡e‰Â ,‰·Ú „Á‡Â¿∆»»∆¿∆ƒ«»»¿ƒ¿
B· ‡ˆBiÎÂ ‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a CkŒ¯Á‡Â ÁÏÓa¿∆«¿««»¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈
ÏennL ‰ÊÂ ,ÛÏ˜ ‡¯˜ ¯ÚN‰ ÏennL ˜ÏÁ‰ ‰Ê -∆«≈∆∆ƒ«≈»ƒ¿»¿»¿∆∆ƒ

ÒBËÒeÒÎe„ ‡¯˜ ¯Na‰36. «»»ƒ¿»¿¿

האי 36) רב בשם "דוכסוסטוס" ערך ב'הערוך' מפורש זה כל
מדי  שבלשון בשר, מקום פירושה ודוכסוסטוס, גאון.
סלוני  דוך כמו מקום, זה - ו"דוך" סוסטוס. לבשר קוראים
רבינו: בדברי הגירסא התימנים, ובכת"י יד.). ב"ב ('תוספות'

החלק  וזה דוכסוסטוס. נקרא השיער שממול החלק "זה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קלף". נקרא הבשר שממול

.Á‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿¿ƒ≈∆»
ÏÈÂb‰ ÏÚ37¯ÚN‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,38eÈ‰iLÂ , ««¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈»¿∆ƒ¿

¯Na‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,ÛÏw‰ ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈ·˙BÎ39, ¿ƒ«¿ƒƒ««¿»¿¿ƒƒ¿«»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,ÒBËÒeÒÎec ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iLÂ¿∆ƒ¿¿ƒ«¿»«¿¿¿¿ƒ

ÚN‰ ÌB˜Óa¯40,¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚ ·˙Bk‰ ÏÎÂ . ƒ¿«≈»¿»«≈««¿»ƒ¿≈»
- ¯Na ÌB˜Óa ÒBËÒeÒÎec·e ÏÈÂba ·˙kL B‡∆»««¿ƒ«¿¿ƒ¿»»

ÏeÒt41. »

גויל 37) רק שהוזכר בתלמוד, מקומות בהרבה מצינו שכן
יד: ב"ב במסכת מבואר וכן נד: גיטין ראה תורה, בספר
(שבת  הר"ן שהוכיח וכמו בארון, והניחו משה שעשה בס"ת

השיער 38)פ"ח). במקום כי ה"ט) (פ"א, מגילה ירושלמי
לכתיבה. ונוח היטב מעובד הבשר.39)הוא לצד

החתך,40) במקום שכתיבתן נמצא עט:), (שבת השיער לצד
ב"הערוך" (מובא גאון האי ורב בזה, זה חיבורן במקום
כה, (משלי דבר" הסתר אלהים "כבוד לזה סימן נתן הנ"ל)

הסתר. במקום היא שהכתיבה (מגילה 41)ב) ירושלמי
עט:). (שבת ובבלי ה"ט), פ"א,

.ËÌ‡ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡È‰ CkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ¬»»¿∆ƒƒ«ƒ
,ÏÈÂb ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;¯Lk ,ÛÏw‰ ÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙k»«≈∆»««¿»»≈¿…∆¡«¿ƒ
,¯Ùq‰ ÂÈÏÚ ·˙k Ì‡L ,ÒBËÒeÒÎec ËÚÓÏ ‡l‡∆»¿«≈¿¿∆ƒ»«»»«≈∆

ÏeÒt42ÏÚ B‡ ÛÏw‰ ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ˙‡ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»«∆«¿»««¿»«
¯Lk ,ÏÈÂb‰43‡l‡ ÒBËÒeÒÎec ÏÚ e¯Ó‡ ‡Ï ; «¿ƒ»≈…»¿«¿¿∆»

‰ÂˆÓÏ44. ¿ƒ¿»

(ספר 42) כותבים אמרו: ה"ט) פ"א, (מגילה שב'ירושלמי'
ודוכסוסטוס  וכו' הקלף ועל שיער, במקום הגויל על תורה)
וכן  ספרֿתורה, עליו כותבין שאין הרי שם, הוזכר לא
לכתוב  היום נוהגים ואנו ה"ד). (פ"א, סופרים' ב'מסכת
שהגויל  מהגויל, מובחר יותר הוא כי קלף על ספרֿתורה
הצדדים. משני מעובד והקלף השיער, מצד אלא מעובד אינו

ס"ג). רעא סי' (יו"ד ביותר כבד הגויל עט,43)וגם שבת
שהיא  מפני הקלף על כותבה היה מאיר "רבי ע"ב:
למשה  "הלכה (שם) שאמרו מה כרחך ועל משתמרת".
ומכאן  למצוה. אלא אינו דוכסוסטוס" על מזוזה מסיני
שבזמננו  להעיר, וכדאי (כסףֿמשנה). הגויל על גם שכשרה
העליונה  הקליפה גוררים אלא לשנים העור חולקים אין
נשאר  ואינו הבשר מצד הרבה וגוררים השיער, שבמקום
סי' (או"ח הבשר לצד עליהם וכותבים בלבד, הקלף אלא
ומזוזה  תפילין לס"ת, לשלשתם: כשר זה וקלף ס"ז) לב,

ס"ו). רפח סי' שני 44)(יו"ד נגמרו אלו הלכות עם
ה"ג). לעיל (ראה בכתיבתן. בתפילין השייכים הדברים
הנוגעים  הדינים כל בפרוטרוט רבינו מפרש ואילך מכאן
בחיפוי  השייכים הדברים שמונת את האלה. הדברים לשני

פ"ג. לקמן רבינו מונה וברצועותיהן, התפילין

.È¯BÚ ÈabŒÏÚ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿««≈
ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a45ÔÈ·˙Bk Ï·‡ . ¿≈»¿≈»¿¿«»«¿≈ƒ¬»¿ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯B‰Ë ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ ÈabŒÏÚ««≈¿≈»¿«»»¿ƒ«¬ƒ
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˙BÏ·46˙BÙ¯Ëe47¯BÚ ÈabŒÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â .Ô‰lL ¿≈¿≈∆»∆¿≈¿ƒ««≈
‡Ó‰f‰ ÈtÓ ,¯B‰h‰ ‚c‰48˙˜ÒBt ‡Ó‰f‰ ÔÈ‡L , «»«»ƒ¿≈«À¬»∆≈«À¬»∆∆

d„eaÚa49. ¿ƒ»

(שמות 45) שנאמר ה"ט) (פ"יא, מגילה וירושלמי קח. שבת
ואלה  בפיך, המותר מן - בפיך ה' תורת תהיה למען ט): יג,

באכילה. אסורים הרי או 46)הטמאים נשחטו, ולא שמתו
כהלכה. נשחטו מין 47)שלא בגופן נמצא אבל שנשחטו,

מ"א). (פ"ג, בחולין המנויים טריפה מיני משמונהֿעשר
הם הרי בפינו", "מותרים אלה שאין ‰ÂÓ˙¯ואע"פ ÔÈÓÓ.

שנתחייבו  אדם בני "לשני זה שם) (שבת, חז"ל משלו ויפה
איספקליטור  הרגו ואחד מלך, הרגו אחד למלכות, הריגה
שהרגו  זה אומר, הוי משובח? מהן איזה הטבחים) (שר

בוראן. ע"י  לקו אלו וגם שם.49)הלכלוך.48)מלך"
ספר'). ('קרית תמה כתיבה עליו לכתוב ואיֿאפשר

.‡ÈÏL B‡ ÔÈlÙz ÏL ÛÏ˜e ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ÏÈÂb¿ƒ∆≈∆»¿»∆¿ƒƒ∆
ÔÓLÏ Ô˙B‡ „aÚÏ CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ50Ô„aÚ Ì‡Â . ≈∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈÏeÒt ,ÔÓLÏ ‡lL51,È˙ek‰ Ô„aÚ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«ƒ
‰Ê ¯BÚ „aÚÏ È˙ekÏ BÏ e¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏeÒt¿ƒ««ƒ∆»«¿«ƒ¿«≈∆
ÏÚ È˙ek‰L ,ÔÈÏeÒt - ÔÈlÙz‰ ÌLÏ B‡ ¯Ùq‰ ÌLÏ¿≈«≈∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ«

B˙B‡ ¯ÎBN‰ ˙Úc ÏÚ ‡Ï ,‰NBÚ ‡e‰ BÓˆÚ ˙Úc52; «««¿∆…««««≈
BÓLÏ ‰NÚÓ CÈ¯vL ¯·c Ïk ,CÎÈÙÏ53e‰NÚ Ì‡ , ¿ƒ»»»»∆»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»»

dÓLÏ ‰„aÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰ÊeÊÓe .ÏeÒt ,È˙ek‰54. «ƒ»¿»≈»¿ƒ»«¿»»ƒ¿»

השיער,50) מהם להעביר הסיד לתוך העורות את כשנותן
ספרֿתורה, לקדושת אלו עורות מעבד אני לומר: הוא צריך

תפילין. לקדושת מח,51)או סנהדרין ע"ב; נד, גיטין
צורך 52)ע"ב. לשם לעבדו בלבו גמר ושמא כג. גיטין
לשם 53)אחר. כתוב שיהיה שצריך הגט כתיבת כגון

ראה  ציצית. לשם טויה הצריכים ציצית חוטי וכן זו. אשה
ה"יא). (פ"א, ציצית הל' נותן 54)לקמן בתשובתו רבינו

תפילין  של ועצמן ספרֿתורה, של שעצמו "לפי לזה, טעם
מיוחדת, כחשיבות לשמן, לעבדן צריך ולפיכך המצוה, הן
מזוזה  של ועצמה רבים, ימים שיעמדו כדי בעבודתן שיזהר
בה, שחייב הבית מפני אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה
כ"ה) ליפסיאה, הרמב"ם, (תשובות מזוזה אין בית אין ואם
ראיה  שהביאו "תפילין" ד"ה ב'תוספות' מב: מנחות וראה
ניקחות  "מזוזות שאמרו: שם הש"ס מסוגיית רבינו לדעת
וגדולי  כשרות. לשמן נעבדו לא שאפילו מפני - אדם" מכל

יומא האח  ב'ירושלמי' מפורשת ברייתא שזוהי הראו רונים
עליו  לכתוב מותר קמיע, לשם שעיבדו "עור ה"ו): (פ"ג,
(ראה  לשמה. עיבוד צריכה מזוזה שאין מפני מזוזה"

שם). קרבן' ב'שיורי

.·È‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆≈¿ƒ≈∆»
ËeË¯N· ‡l‡ ‰ÊeÊÓ ‡ÏÂ55¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔÈÎÈ ¿…¿»∆»¿ƒ¿¬»¿ƒƒ≈»¿ƒƒ

ËeË¯N56ÔÈlÙz ·zÎÏ ¯zÓe .ÔÈtÁÓ Ô‰L ÈÙÏ , ƒ¿¿ƒ∆≈¿ÀƒÀ»ƒ¿…¿ƒƒ
˙BiL¯t ÔÈÒ¯Bb Ïk‰L ,·˙k‰ ÔÓ ‡lL ‰ÊeÊÓe¿»∆…ƒ«¿»∆«…¿ƒ»»ƒ

el‡57˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ·zÎÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ï·‡ ; ≈¬»≈∆»»ƒ¿…¬ƒ««
·˙k‰ ÔÓ ‡lL58. ∆…ƒ«¿»

כדי 55) ישרים, קוים ועושים בסכין או בקנה שמסרגלים

ה"ט). פ"א, מגילה (ירושלמי וישרה, יפה תהיה שהכתיבה
ע"ב.56) לב, אבל 57)מנחות נראה, הכתב ואין מכוסות,

ויש  להסירה. יכול שבנקל כלֿכך מחופה אינה המזוזה
דק  והוא הקלף, על נכתבות שהתפילין מפני מפרשים:
הל' יוסף' ('נמוקי השירטוט מחמת יקרע ושמא הרבה,
טוב  שירטוט, בלא השורה ליישר יודע שאינו ומי מזוזה).
שנאמר: הכתב, ליישר כדי - בתפילין גם - שישרטט הוא
סי' או"ח ('טור', במצוות לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה

קלג:). שבת וראה יטעה 58)לב. שמא והטעם, שם.
ויתירות. בחסרות

.‚È,ÒB¯B˜Èt‡ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»∆ƒ
eÙ¯NÈ59¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ B‡ ,È˙ek Ô·˙k .60¯ÒBÓ B‡ , ƒ»¿¿»»ƒƒ¿»≈»≈

Òp‡ „Èa61‰M‡ B‡ ,„·Ú B‡ ,62ÔË˜ B‡ ,63el‡ È¯‰ - ¿««»∆∆ƒ»»»¬≈≈
- "Ìz·˙Îe" ,"Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,eÊbÈÂ ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿»¿«¿»

·˙BkL ‡e‰ ,da ÔÈÓ‡Óe ‰¯ÈLw‰ ÏÚ ¯‰ÊnL Ïk64. …∆À¿»««¿ƒ»«¬ƒ»∆≈
Ô·˙Î ÈÓ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÒB¯B˜Èt‡ „È· e‡ˆÓ65- ƒ¿¿¿«∆ƒ¿≈≈«ƒ¿»»

¯Lk - È˙ek „È· e‡ˆÓ .eÊbÈÌÈ66ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ¯˙BÈa ÌÈ˙ek‰ ÔÓ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈«

ÔÏÊ‚Ïe Ô·‚Ï Ô˙B‡ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,Ì‰ÈÓc67. ¿≈∆∆…¿«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»

והואיל 59) השם... בקדושת מאמין "שאינו ע"ב: מה, גיטין
להניח  שלא כדי לשרפו ומצוה השם, נתקדש לא כן ודעתו
התורה  יסודי הל' רבינו (לשון למעשיהם" ולא למינים שם

ה"ח). הדפוסים:60)פ"ו, ובשאר מנטובה. דפוס כגירסת
תשובה  הלכות וראה דתו, שהמיר - משומד מומר. ישראל

ה"ט). זרוע 61)(פ"ג, בעל איש ביד ישראל ממון מוסר

ה"יב). מצוותֿעשה 62)(שם, על מצווים אינן אלה שנים
רק  שנוהגת תפילין ממצות פטורים וממילא גרמן. שהזמן

בשבת. ולא בחול בלילה, ולא חיוב 63)ביום בר שאינו
נאמר:64)מצוות. שהרי לתפילין, הוקשה מזוזה וכתיבת

במזוזה  "כתיבה" ועיקר ביתך", מזוזות על "וכתבתם
חמורה  שקדושתו ספרֿתורה פסולין, שאלו ומכיון כתובה.

כלֿש  יגנזו,לא כולם לפיכך רפא), סי' יו"ד יוסף', ('בית כן
נכתבו  שלא נשרפים, אינם אבל למצוותם, ראויים שאינם

מה:). (גיטין המין ככתיבת ע"ז, הוא,65)לשם ספק כי
מצאן. או בעצמן כתבן יודע 66)אם אינו גוי סתם כי

ישראל. מידי שלקחן לתלות ויש שם.67)לכתבן,

.„È¯BÚ ÈabŒÏÚ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»««≈
˙B¯BÚ ÈabŒÏÚ B‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰a¿≈»«»»«¿≈ƒ««≈

ÔÈ„aÚÓ ÌÈ‡L68ÏÚ ÔÈlÙ˙e ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL B‡ , ∆≈»¿À»ƒ∆»«≈∆»¿ƒƒ«
ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ Ô„aÚ ‡lL ¯BÚ69. ∆…ƒ¿»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ

ה"ו.68) לעיל כמפורש ובעפצים, בקמח עובדו שלא
מדובר 69) ששם אלא (ה"יֿי"א) לעיל נשנית כבר זו הלכה

וכאן  אלו, לכתיבת העורות שפסולים נכתבו, לא כשעוד
אלו, פסולים עורות על וכתבן עבר שאם רבינו משמיענו

פסולין והתפילין הס"ת בדיעבד.‡ÂÏÈÙהרי

.ÂË˙ÚL·e ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙Bk‰«≈≈∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‰ek BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰·È˙k70‰¯kÊ‡ ·˙ÎÂ ,71ÔÓ ¿ƒ»…»¿»«»»¿»««¿»»ƒ

ÔÈÏeÒt - ÔÓLÏ ‡lL Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰72,CÎÈÙÏ . »«¿»∆»∆∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
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,BÓBÏLa Ï‡BL Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡ ,ÌM‰ ˙‡ ·˙Bk‰«≈∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿
ep·ÈLÈ ‡Ï73˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL ·˙BÎ ‰È‰ ;74, …¿ƒ∆»»≈¿«ƒ¿»≈

.·ÈLÓe Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ≈≈∆≈ƒ

השם.70) קדושת לשם זו אזכרה שכותב לחשוב שצריך
הקב"ה.71) משמות מה,72)שם ושם ע"ב; נד, גיטין

(ירושלמי 73)ע"ב). ויפסול יכוין ולא דעתו יסיח שמא
העולם  אומות ממלכי מלך אם אבל ה"א), פ"ה, ברכות
(כסףֿמשנה). יהרגנו שלא כדי ישיבנו, בשלומו, שואל

ה'74) אלהים אל ד); ו', (דברים ה' אלהינו ה' כגון:
כגון  מפרשים: ויש א). (נ, בתהלים וכן כב); כב, (יהושע
היה  שלא מפני כתבם שלא רבים שמות ביריעה שהניח

אחת. בבת עכשיו לכתבם ובא מקום להם והניח טהור,

.ÊËÒBÓÏw‰ ˙‡ Ï·Bh‰75‡Ï ,ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ «≈∆«À¿ƒ¿…∆«≈…
ÌM‰ ˙B‡Ó ÏÈÁ˙È76˙B‡Ó ‡e‰ ÏÈÁ˙Ó Ï·‡ , «¿ƒ≈«≈¬»«¿ƒ≈

ÔÈa B˙B‡ ‰ÏBz - Blk ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ ÁÎL .ÂÈÙlL∆¿»»»«ƒ¿…∆«≈À∆≈
˙BËÈM‰77B˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ÌM‰ ˙ˆ˜Ó Ï·‡ . «ƒ¬»ƒ¿»«≈«ƒ»ƒ¿»

ÈeÏ˙78˙ˆ˜Ó ·˙Bk ,ÁÎL Ì‡ ˙B·z‰ ¯‡L·e .ÏeÒt , »»ƒ¿»«≈ƒ»«≈ƒ¿»
ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ d˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ‰·z‰«≈»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»«∆¿»ƒ

ÈlÙ˙e ‰ÊeÊÓa Ï·‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ÔÈ‡ ,Ô ¬ƒ¿≈∆»¬»ƒ¿»¿ƒƒ≈
elÙ‡ ÁÎL Ì‡ ‡l‡ ;˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ Ô‰a ÔÈÏBzƒ»∆¬ƒ∆»∆»ƒ»«¬ƒ

·˙kM ‰Ó ÊBb ,˙Á‡ ˙B‡79¯zÓe .˙¯Á‡ ·˙BÎÂ ««≈«∆»«¿≈«∆∆À»
„¯b‰ ÌB˜Ó ÏÚ ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ80˜Án‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ƒ¿…∆«≈«¿«∆∆¿«¿«¿»

ÔlÎa81. ¿À»

מתרגם 75) ב) מה, (תהלים מהיר" סופר "עט סופרים. עט
ספרא. קולמוס הדיו 76)יונתן: לשפוך הקולמוס שדרך

השם  על הדיו תיפול ושמא מרובה, דיו בו יש אם אחת בבת
ה"ו). פ"ה, סופרים (מס' למחקו השורות,77)ויצטרך בין

הדפים. בין לא ע"ב.78)אבל ל, ירושלמי 79)מנחות
"והיו  ומזוזה: בתפילין שנאמר ה"ט). (פ"א, מגילה
בתורה  האמור כסדרן כתובות שיהיו יהיו, בהוויתן הדברים"
לתלות  איֿאפשר ולפיכך ה"א), פ"ה, מזוזה הל' לקמן (ראה
ואין  כסדרן". "שלא זה כי הבאה, התיבה שכתב אחרי האות
לאות. אות או לפרשה פרשה הקדים אם בין הפרש

זה 80) - מחק נתייבשה, שהדיו אחרי שנגרר זה - גרר
נאה  הגרר מקום על והכתיבה לחה, שהכתיבה בעוד שנמחק
לכתוב  שכח ואם במקום, כתם שום נשאר לא כי יותר,
וכותב  המאוחרת, התיבה את מוחק או גורר הוא הרי השם,

ל:). (מנחות המחק מקום על השם את בין 81)במקומה
עד  למעלה מלמטה שגורר ומזוזה, בתפילין בין בספרֿתורה
כסדרן  הלאה לכתוב וממשיך השם, וכותב השם, מקום
בתפילין  האות לתלות אבל סק"ב). רפח, סי' יו"ד (ש"ך,

מעכב". ש"סדרן מפני אסור ובמזוזה

.ÊÈCt‰Ï Ì‰Ï ¯eÒ‡ ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ È·˙Bk¿≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¿«≈
‰Èt ÏÚ ‰ÚÈ¯È‰82„‚a ‰ÈÏÚ N¯Bt ‡l‡ ,83B‡ «¿ƒ»«»∆»∆»≈»∆»∆∆

dÏÙBÎ84. ¿»

בזיון 82) משום אבק עליו יעלה שלא הכתב על להגן
צח.). על 83)(עירובין להפכה מוטב בגד, לו אין אם אבל

גדול  יותר בזיון בזה יש כי פניה, על להשאירה ולא הכתב
טז). הלכה פ"ג, סופרים ובמסכת בשום 84)(שם. כלומר:

סי' (יו"ד הב"ח וכתב פניו. על הכתב את ישאיר לא פנים
לחוץ  ויצא פתוח ספר שום להניח לאדם שאסור רע"ו):
לחכמי  שידוע שם): (יו"ד, הש"ך והוסיף במפה. יכסנו אלא
על  "דפים "שומר והוא ש"ד, נקרא אחד מלאך שיש האמת,

תלמודו. שמשכח ויוצא, פתוח ספר שמניח מי

.ÁÈ¯Á‡ ¯ÙBq‰ ¯Ó‡L ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿»∆»««≈««
Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰ Èz·˙Î ‡Ï :B„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ««»…»«¿ƒ»«¿»∆»∆

ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ !ÔÓLÏ85„ÈÒÙ‰Ï ‡e‰ ÔÓ‡ Ï·‡ , ƒ¿»≈∆¡»¿»¿»¬»∆¡»¿«¿ƒ
B¯ÎN Ïk86?ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .87‡Ï ‡nL »¿»¿»»≈∆¡»¿»¿»∆»…

Á˜Bl‰ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ï ‡l‡ Ôek˙88‰Ê ÏÚ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«¿ƒ««≈««∆
B¯ÎNL89‰ÓB„Â ,90‡l‡ BÊ ‰¯ÈÓ‡a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ∆¿»¿∆∆≈«¿ƒ«¬ƒ»∆»

˙B¯kÊ‡‰ ¯ÎN91B‡ ‰Ê ‰¯BzŒ¯ÙÒ :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«»«¿»¿ƒ»ƒ»«≈∆»∆
- !ÔÓLÏ ˙B„aÚÓ ÌÈ‡ Ô‰lL ˙B¯BÚ ,el‡ ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈∆»∆≈»¿À»ƒ¿»
È¯‰L ,ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ ,B¯ÎN „ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡pL CBzÓƒ∆∆¡»¿«¿ƒ¿»∆¡»¿»¿»∆¬≈
ÔÈ‡ ,ÔÓLÏ ÔÈ„aÚÓ ˙B¯BÚ‰ ÔÈ‡ Ì‡L ,ÌÈÚ„BÈ Ïk‰«…¿ƒ∆ƒ≈»¿À»ƒƒ¿»≈

ÏÏk BÏ ¯ÎN92. »»¿»

הלוקח.85) את להקניט נתכוין לדבריו 86)שמא שהרי
האזכרות  נכתבו שלא ספר וכל לשמן, האזכרות נכתבו לא

לבעליו. כלום שוה אינו - לשמו מתוך 87)שבו ַֹנאמר
לפסלן? נאמן יהא שכרו, להפסיד שמתכוין 88)שנאמן

בשבילו.89)לצערו. וטועה.90)לכתוב  חושב והוא
שכתב 91) האזכרות בגלל שכרן כל שיפסיד יודע שאינו

לשמן. רק 92)שלא נתכוין ולא שכרו, כל שיפסיד ויודע
מזוזה  הלא כי מזוזה, רבינו מנה לא כאן הלוקח. את לצער
כל  מקור ה"יא. לעיל כמבואר לשמה, עיבוד צריכה אינה

נד:). (גיטין זו הלכה

.ËÈ·˙Îa ‡l‡ ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿«
˙È¯eM‡93ÈÂÈa Û‡ ·zÎÏ ÌÈ¯Ùqa e¯Èz‰Â .94.„·Ïa «ƒ¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ»ƒƒ¿»

Ú˜L ¯·Îe95CÎÈÙÏ ,„·‡Â LazLÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÈÂÈ ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .˙È¯eM‡ ‡l‡ ÔzLÏL ÌBi‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ«¿»¿»∆»«ƒ¿»ƒ
ÏkL ,˙B‡a ˙B‡ ˜a„˙ ‡lL È„k ,Ô˙·È˙Îa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈∆…ƒ¿«¿∆»

ÏeÒt ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó dÏ ÛÈwÓ ¯BÚ‰ ÔÈ‡L ˙B‡96. ∆≈»«ƒ»≈«¿«∆»»
,ÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÎÁ ‡Ï BÈ‡L ,˜BÈz‰ ÔÈ‡L ˙B‡ ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ∆≈…»»¿…»»

ÏeÒt - d˙B¯˜Ï ÏBÎÈ97˙¯eˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . »ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«
Â"‡Â ‡ÏÂ Â"‡ÂÏ „"ei‰ ‰Ó„˙ ‡lL ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆…ƒ¿∆«¿»¿…»
˙"Ï„ ‡ÏÂ ,Û"ÎÏ ˙"È· ‡ÏÂ ˙"È·Ï Û"Î ‡ÏÂ ,„"eÈÏ¿¿…»¿≈¿…≈¿»¿…»∆

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙"Ï„Ï L"È¯ ‡ÏÂ L"È¯Ï98„Ú , ¿≈¿…≈¿»∆¿≈…«≈»∆«
Ô‰· ‡¯Bw‰ Ïk ıe¯iL99. ∆»»«≈»∆

הכת 93) אשורי,"הוא ונקרא לישראל, תורה ניתנה שבו ב
בנות  אשרוני כי מלשון: שבכתב, (המובחר) המאושר שהוא
דמיון  בו יפול ולא משתנה אינו זה שכתב יג) ל , (בראשית
אות  נדבק ואינו מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם,
(מלשון  הכתבים" בשאר כזה ואין כתיבתו בשיטת באות
כב. סנהדרין וראה מ"ה) פ"ד, ידים למשנה, בפירושו רבינו
אשורית? נקראת "למה אומרים: יש בזה. דעות חילוקי
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עזרא. בימי מאשור", עמהם יוונית 94)שעלה לשון
הטעימו  ה"ט) פ"א, (שם, ובירושלמי ט.) (מגילה וכתבה
אלא  צרכה כל להיתרגם יכולה התורה שאין ומצאו "בדקו
יפת  הפסוק: את עליה המליצו ט:) (מגילה וחז"ל יונית",
"יפיותו  כז) ט, (בראשית שם באהלי וישכון ליפת אלהים
ב"פירוש  ורבינו שם". באהל יהא יוונית) לשון (היא יפת של
לשון  שנשתנה "ומה יאמר: מ"א) פ"ב, (מגילה המשנה"
והטעם: אצלם... מובן שהיה לפי הלשונות, משאר יווני
לתלמי  יוון בלשון התורה פירשו (החכמים) שהם מפני
אצלם  שהיתה עד העתקה אותה אצלם ונתפרסמה המלך,
אבל  אשורית". היתה וכאילו לשונם, כמו הלשון אותה
והיו  בהן: שנאמר מפני יוונית, נכתבות אינן ומזוזות תפילין

(שם). יהיו בהוייתן - האלה שפה 95)הדברים אותה
(כסףֿמשנה). המשנה חכמי בימי בה מדברים שהיו יוונית

ע"א.96) כט, תמרי,97)מנחות בר "רמי ע"ב: שם,
לו: אמרו בכור'. כל ה' 'ויהרג של הוא"ו רגל לו נפסקה
לומר  הוא שמחרף מבין חכם (שאם חכם שאינו תינוק הבא
(שהטיפש  טיפש ואינו "ויהרג") וקורא מעלה כלפי "ייהרג"
יקרא  אם שם רש"י - שלמה אות אלא לקרוא יודע אינו

פסול". - "ייהרג" אם כשר, - ע"ב.98)"ויהרג" קג, שבת
סי' או"ח בשו"ע מפורשת ודקדוקן, האותיות כתיבת וצורת

ל"ו. סי' או"ח וב'טור' ב,99)לב, (חבקוק הכתוב מלשון
ב).

.Î·˜p‰ ÈabŒÏÚ ·zÎÈ ‡Ï ,·e˜ ‰È‰L ¯BÚ100ÏÎÂ . ∆»»»…ƒ¿…««≈«∆∆¿»
;ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯zÓe ,·˜ BÈ‡ ÂÈÏÚ ˙¯·BÚ BÈc‰L ·˜∆∆∆«¿∆∆»»≈∆∆À»ƒ¿…»»

„aÚ˙pL ÛBÚ‰ ¯BÚ ÈabŒÏÚ ·zÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ101. ¿ƒ»À»ƒ¿…««≈»∆ƒ¿«≈
˙B‡‰ CB˙a ·w Ì‡ - ·zÎpL ¯Á‡ ¯BÚ‰ ·w102, ƒ«»««∆ƒ¿«ƒƒ«¿»

,˙Bi˙B‡ ¯‡La ÔÎÂ ,Ì"Ó CB˙ B‡ ‡"‰ CBz ÔB‚k¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯Lk103C¯Èa ·w .104Ì‡ - ‰˜ÒÙpL „Ú ˙B‡ ÏL »≈ƒ«¿»≈∆«∆ƒ¿¿»ƒ

‰pnÓ ¯izL105‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ106‡e‰Â ;¯Lk ,107, ƒ¿«≈ƒ∆»¿…¿«»»≈¿
˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ ‡lL108‰pnÓ ¯izL ‡Ï Ì‡Â ; ∆…ƒ¿∆¿«∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈ƒ∆»

.‰ÏeÒt - ‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ¿…¿«»¿»

תמה,100) כתיבה - וכתבתם שנאמר: ע"א. קח, שבת
נפסקת. האות הנקב וע"י מופסקת, ולא מפני 101)שלימה

קח.). (שבת וקטנים דקים החלק 102)שנקביו בקלף
האות. עצמה 103)שבפנים שהאות ע"א. כט, מנחות

היא. האות.104)שלמה שלמעלה 105)רגל מהחלק
יו"ד.106)מהנקב. שם.108)ובלבד.107)אות

ה'תש"פ  מנחםֿאב ט"ו רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הבתים;1) בתוך התפילין פרשיות שבכתיבת התגין דיני

שנפסקה. רצועה ודין הרצועות מעשה

.‡L‡¯ ÏL ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆…¿ƒ
ÔÈÙÏ˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙BiL¯t Úa¯‡3„Á‡ Ïk ÔÈÏÏB‚Â , «¿«»»ƒ««¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆»

Ô‰L ,ÌÈza Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Bc·Ï „Á‡Â¿∆»¿««ƒƒ»¿«¿«»ƒ∆≈
ÔÈ¯aÁÓ4„Á‡ ¯BÚa5Úa¯‡‰ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ,„È ÏLÂ . ¿À»ƒ¿∆»¿∆»¿ƒ»»«¿«

ÔÈtc Úa¯‡a ˙BiL¯t6ÔÈÓk BÏÏB‚Â ,„Á‡ ÛÏ˜ ÏÚ »»ƒ¿«¿««ƒ«¿»∆»¿¿¿ƒ
Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒB˙lÁ˙Ï BÙBq7„Á‡ ˙È·a BÁÈpÓe ,8. ≈∆»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿«ƒ∆»

תחילה,2) ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים
"של  הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן
יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
ידך  על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב
יד  של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך, בין ולזיכרון
אלא  א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר
לקמן  כמבואר יד" מ"של חמורה ראש" "של שקדושת מפני

תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, עמוד 3)(פרק לד דף (מנחות
בכתפי  טט עקיבא רבי אמר עיניך בין ולטוטפת שנאמר ב)

שתיים. באפריקי פת ג,4)שתיים, (פרק לקמן מבואר
בֿג). אחד 5)הלכות זיכרון עיניך" בין "ולזיכרון שנאמר

שאין  מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי
שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים

הפרשה 7)עמודים.6) תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי
ארבעת  גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה
לתחילתם  מסופם גוללים ראש, של שבתפילה הקלפים
שאי  משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר
שהרי  תורה", ספר "כעין ממש בגלילה לגללם אפשר
לפיכך  בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים
רק  תורה" ספר "כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק

רוקח"). ("מעשה לבד יד" לך 8)ב"של והיה שנאמר:
שם). (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות
כמו  ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי
וכתבן  עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר
שמבואר  כמו בכך, כתיבה דרך שאין פסולות, בשמאלו

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת

.·‰Óe˙q‰ ‰NÚ Ì‡L ,˙BiL¯ta ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ9 ¿»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ∆ƒ»»«¿»
‰Áe˙t10˙LÏLe .ÔÏÒt ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙t‰ B‡ ¿»«¿»¿»¿»»¿∆

BBL‡¯‰ ˙BiL¯t‰,‰B¯Á‡ ‰L¯Ùe ,˙BÁe˙t Ôlk ˙ «»»ƒ»ƒÀ»¿»»»«¬»
.‰Óe˙Ò ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L∆ƒ¿»»ƒ»…«¿»

בסופה.9) או (השורה) השיטה באמצע המתחילה פרשה
בפרוטרוט 10) מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה

קג  דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן
ב). עמוד 

.‚ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL „Ú ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»≈¿»≈«∆ƒ¿«¿«¿»
˜e„a‰ ‰¯Bz ¯ÙÒa ˙B·e˙k Ô‰L BÓk ˙B·e˙k11; ¿¿∆≈¿¿≈∆»«»

¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡L12‡ÏÓ13˜ÁÓiL „Ú ,ÏeÒt , ∆ƒ»«∆»≈»≈»«∆ƒ¿«
¯˙i‰14BÏ ÔÈ‡Â ÏeÒt ,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡Â ; «»≈¿ƒ»««»≈»≈»¿≈
‰wz15Úa¯‡a LiL ˙B‡ÏÓ‰Â ˙B¯ÒÁ‰ Ô‰ el‡Â . «»»¿≈≈«¬≈¿«¿≈∆≈¿«¿«

:el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

משגיאות.11) יו"ד.12)מוגה או וא"ו כגון 13)חסר
"יבאך". במקום שלפניה 14)"יביאך" האות וירחיב

חלל  מחמת נפרדות תיבות כשתי יראו שלא כדי ושלאחריה,
חדש"). ("פרי המחוקה ולמלא 15)האות לתקן אפשר שאי

את  הקדים (שהרי כסדרה שלא הכתיבה תהיה שאז החסר, את
כסדרן  שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר),
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יש  תורה" ב"ספר אבל ומזוזה. בתפילין רק זה וכל ייגנזו".
משל  חמורה שקדושתו פי על ואף החסר. את להכניס תקנה
אי  כי בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין
ניתנה  ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר

רוקח"). ("מעשה השרת למלאכי תורה

.„,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' :‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»«∆ƒ»¿»≈
,‡ÏÓ - '‡ÈˆB‰'] ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - '¯BÎÊ'»»≈¿…∆»≈ƒ»≈
- 'È¯Ó‡‰Â' ,‡ÏÓ - 'E‡È·È' ,[Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÈ‡ˆÈ'…¿ƒ»≈»¿ƒ¬»≈¿»¡…ƒ
,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡Ï' ,‡ÏÓ - 'ÈÒe·È‰Â' ,¯ÒÁ»≈¿«¿ƒ»≈«¬…∆»≈»
,‡ÏÓ - 'ÈÚÈ·M‰' ,¯ÒÁ - '˙vÓ' ,¯ÒÁ - '‰„·Ú‰'»¬…»»≈«…»≈«¿ƒƒ»≈
,¯ÒÁ - 'EÏ·b' ,¯ÒÁ - '¯‡N' ,‡ÏÓ - '˙BvÓ'«»≈¿…»≈¿À∆»≈
,‡ÏÓ - 'ÔB¯kÊÏe' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - '¯e·Úa'«¬»≈¿»≈¿ƒ»»≈
¯ÒÁ - 'E‡ˆB‰' ,‡ÏÓ - '˙¯Bz' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ'≈∆»≈«»≈ƒ¬»≈

.‡ÏÓ - 'd„ÚBÓÏ' ,¯ÒÁ - '‰wÁ‰' ,„"eÈ«À»»≈¿¬»»≈

.‰,„"eÈ ¯ÒÁ - 'E‡·È Èk ‰È‰Â' :‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ¬»≈
- '¯BÎa' ,¯ÒÁ - '¯ÓÁ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡ÏÂ'¿«¬…∆»≈»¬…»≈¿
- '‚¯‰iÂ' ,‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰' ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ»≈¿…∆»≈ƒ»»≈««¬…
- '¯BÎa „ÚÂ' ,¯ÒÁ - '¯ÎaÓ' ,‡ÏÓ - '¯BÎa' ,¯ÒÁ»≈¿»≈ƒ¿…»≈¿«¿
,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎÂ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'Á·Ê' ,‡ÏÓ»≈…≈«»≈»¿»¿»≈
'˙ÙËBËÏe' ,‡"‰a ·e˙k - '‰Î„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï'¿»≈»¿»»¿≈¿»…
,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,‡Èz Â"‡Â ¯ÒÁ -»≈»ƒ¿»»≈∆»≈¿…∆»≈

.‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰'ƒ»»≈

.Â'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ - 'ÚÓL' :˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«
‰ÏB„b '„Á‡' ÏL ˙"Ïc ,‰ÏB„b16,¯ÒÁ - 'E„‡Ó' , ¿»»∆∆∆»¿»¿…∆»≈

,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙È·a' ,‡ÏÓ - 'EÈ·Ï'¿»∆»≈¿≈∆¿…¿ƒ»
,¯ÒÁ - 'E„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e'¿∆»≈¿»≈»∆»≈
,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,Ô"ÈÂ‡Â ÈL ¯ÒÁ - '˙ÙËËÏ'¿…»…»≈¿≈»ƒ≈∆»≈
„"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa' ,‰BL‡¯ Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…

.‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה

.Ê'È˙BˆÓ' ,¯ÒÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ - 'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ - '‰¯BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa -¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ - 'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EL¯È˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,¯ÒÁ - 'Ô˙' ,¯ÒÁ - '‰·h‰' ,‡ÏÓ - 'dÏe·È'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,¯ÒÁ -»≈¿»≈¿»…»≈»
- 'E˙È·a' ,¯ÒÁ - 'Ì˙‡' ,‡ÏÓ - 'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ - '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÎÈ˙·‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו

ד). הלכה ח, פרק

.ÁÔÈ‚˙a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿

˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈ·e˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒa21Úa¯‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«

.el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי"ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,
"תשובות  בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן וראה

רבינו".

.Ë‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»∆
.'‰Î„È' ÏL ‡"‰Â ,'‚¯‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰'ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆»¿»
:Ô‰ el‡Â ,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ¿≈≈
Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜·e' ÏL Û"e˜∆¿∆≈»∆»»≈ƒ¿
Œ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'Ìz¯L˜e' ÏL∆¿«¿»≈»∆»»≈ƒ¿≈≈
Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"t≈∆¿…»…«»ƒ¿»¿»«¿«
‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t .Ô"ÈÈÊ≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ≈
ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL∆¿»«¿»≈»∆»»≈ƒ¿»∆
ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â'¿»«¿»≈»∆»«ƒ««¿≈≈≈∆
Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ'¿»…«»««ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»
‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯NÚ LL - ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿À»≈∆¿≈¿ƒ…»»

.ÏÒÙ ‡Ï - Ô‰a Ú¯‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰«»ƒƒ¿»«»∆…»«

.È‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈ¯ˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ
Ô˜„·Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆

B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡¯ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»
L‡¯ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈ¯Lk Ì‡ˆÓ Ì‡ - ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ

LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26¯‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈ¯Lk ÔlÎ È¯‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»
‰˜È„a CÈ¯ˆ27ÌÈ˙·ˆ ÌÁ˜Ï Ì‡Â ;28Ôlk ,ÌÈ˙·ˆ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒÀ»

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ29‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙·v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈
ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח

צז  דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים
מב  דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם

א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב דפוסי 24)עמוד
כו  דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ התפילין

א). עמוד נח דף גיטין ב; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר
ב). עמוד סד דף איש 27)(יבמות ידי על נכתבו כולן שהרי

אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד,
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שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות
טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:

אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל
חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי

(שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק לפיכך

הצבת. כל ניתר ידה ועל

.‡ÈÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ·˙Îa ÔÈlÙz ·˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31„‡ ¯‡MÓ B‡- Ô¯BÚÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â Ô˜„·e ,Ì «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙¯Á‡ ÌÚt Ì˜„·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È·‡ ÏMÓ el‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰·wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י,32)שאינן (פרק עירובין ירושלמי
בהן  שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
לחוש  ויש לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
או  האותיות ניקבו שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא
אורח  ערוך (שולחן בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו.

א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור

שנפסקה. רצועה ודין

.‡ÔÈlÙz‰ ‰NÚÓa LÈ ˙BÎÏ‰ ‰BÓL2‰ÎÏ‰ Ôlk , ¿∆¬»≈¿«¬≈«¿ƒƒÀ»¬»»
‰pL Ì‡Â ,˙B·kÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
ÔÎÂ ,˙BÚa¯Ó eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈

Ô˙¯ÈÙz3Úea¯a ÔBÒÎÏ‡Â ,Úea¯a4Ô‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆
˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡5˙¯eˆ L‡¯ ÏL ¯BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«

Ô"ÈL6Ï‡ÓNÓe ÔÈÓiÓ7˙BiL¯t‰ C¯ÎiLÂ ; ƒƒ»ƒƒ¿…¿∆ƒ¿…«»»ƒ
˙ÈÏËÓa8¯ÚNa Ô˙B‡ C¯ÎiLÂ ;9,˙ÈÏËn‰ ÏÚÓ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿≈»≈«««¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙ eÈ‰iLÂ ;Ô‰Èz·a ÔÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»¿»≈∆¿∆ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ„È‚a10˙¯aÚÓ Ô‰Ï ÔÈNBÚLÂ ;11,ÈetÁ‰ ¯BÚÓ ¿ƒƒ¿∆ƒ»∆«¿…∆≈«ƒ

˙ÎÏB‰Â ˙¯·BÚ ‡‰zL „Ú ,‰Úeˆ¯‰ da ÒkzL∆ƒ»≈»»¿»«∆¿≈∆∆¿∆∆
¯·Bz CB˙a12˙B¯ÁL ˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰iLÂ ;dlL13; ¿»∆»¿∆ƒ¿»¿¿…

Ô‰lL ¯Lw‰ ‰È‰iLÂ14˙Ïc ˙¯eˆk ,Úe„È ¯L˜15. ¿∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆∆∆»«¿«»∆

בכתיבת 2) המעכבים הדברים שני את רבינו ביאר כאן עד
הדברים  שמונת את מפרש הוא ואילך מכאן התפילין,
כפי  רצועותיהן, וקשירת התפילין בעשיית המעכבים

ה"ג). (פ"א, לעיל כבר הגידים 3)שהזכיר תפירת שגם
שם). ו'תוספות' כד: (מגילה מרובעת שיהיה 4)תהיה

מכוון Ô·Á¯Îריבוען ÔÎ¯‡,אלכסון אותו להם שיהיה כדי ,
ושני  אמה בריבוע, אמה כל ח.): (סוכה חז"ל שאמרו
(שם). רחבן על יתר ארכן יהא ולא באלכסונה. חומשים

האורך 5) זויות של המרחק אז כרחבן, ארכן יהיה שאם
בהלכה  כלולים אלה כל הרוחב. זויות של למרחק שוה יהיה

השניה. ההלכה מתחילה ואילך ומכאן שעושה 6)אחת,
לה.). (מנחות שי"ן כדמות הבתים בעור דקים קמטים

רבה".7) "שימושא הנקרא ל'גאונים', תפילין סדר ע"פ
ואנו 8) ט). הלכה א, (פרק מגילה ירושלמי בד. חתיכת

לב). סי' אורחֿחיים ערוך' ('שולחן בקלף לכרכן נוהגים
ע"א.9) קח, החמישית.10)שבת ההלכה וזוהי שם.

מעבר.11) כעין 12)מקום מפרשים: ויש בבגד, כפל כעין
א): משנה כ"ה, פרק (כלים במשנה ונזכר עניבה, או לולאה,

תוברות". לו שיש שחור.13)"כל צבע של 14)צבועות
י"ג). (הלכה בסמוך שמבואר כמו ראש" "של הרצועות
בתלמוד  מקורן כאן, הנזכרות האחרונות ההלכות ושלש

לה:). מנחות רבה".15)(מס' "שימושא עלֿפי

.·Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÌÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ¿ƒƒ∆…¿ƒ≈¿À»
BaÁ¯ ÏÚ ¯˙BÈ B‰·‚ ‰È‰ Ì‡Â .B‰·‚ÎÂ BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿¿»¿¿ƒ»»»¿≈«»¿
‡l‡ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ epnÓ ˙BÁÙ B‡»ƒ∆≈¿»¿¿≈«¿ƒƒ∆»

‡‰iL Bk¯‡ ÏÚ,ÔÈˆÈ¯Á ‰LÏL Ba ÔÈ¯ÙBÁÂ .BaÁ¯Î «»¿∆¿≈¿»¿¿¿ƒ¿»¬ƒƒ
È„kÚa¯‡ BÏ ‰NÚiL ¿≈∆«¬∆«¿«

ÔÈÁ˜BÏÂ ‰Ê ÔB‚k ,ÌÈL‡»̄ƒ¿∆¿¿ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ·ÈË¯Óe ,¯BÚ«¿ƒƒ¿«ƒ
,ıÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒ∆»≈

ÒÈÎÓeÏk ÔÈa ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈ «¿ƒƒ∆»≈»
ÌÈLnÎÓe ,ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á16 »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·Ë¯ ‡e‰Â B˙B‡17Ô‡kÓ ¿»…ƒ»
Ba ÔÈNBÚL „Ú ,Ô‡kÓeƒ»«∆ƒ
ÁÈn‰ ÔÈÓÈÓ ÔÈL‡¯ ‰LÏL dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓc¿ƒ∆∆»¿»»ƒƒƒ«≈ƒ«

‰Úa¯‡ dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓ„e ,ÔÈlÙzÌÈL‡¯ ¿ƒƒ¿ƒ∆∆»«¿»»»ƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÓ18. ƒ¿…«≈ƒ«

בצבת.16) אותו רטוב.17)מקמטים ע"פ 18)כשעדיין
נגד  מכוונות הזאת השי"ן צורות ושתי רבה". "שימושא
ספרֿתורה. וכתיבת הלוחות, כתיבת שלנו: הכתיבות שתי
הלוחות" על "חרות שנאמר: שקועה, היתה הלוחות כתיבת
הלוחות  של שהשי"ן נמצא לעבר. מעבר מפולשת והיתה
של  שי"ן וכנגדה אוירים, לשלשה דפנות ארבעה לה היו
ספר  וכתיבת אוירים; שלשה בה שיש קמטים ארבעה
שלשה  אלא שלה בשי"ן ואין בולטת, היא הרי התורה

לב). סי' אורחֿחיים יוסף', ('בית ראשים

.‚CkŒ¯Á‡Â .L·ÈiL „Ú ıÚ‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»≈«∆ƒ«¿««»
Ìen‡‰ ÈabŒÏÚÓ ¯BÚ‰ ıÏBÁ19‡ˆÓÂ ,ıÚ ÏL ≈»≈««≈»ƒ∆≈¿ƒ¿»

ÔÈÒÈÎÓe .ÔÈÈet ÌÈz· ‰Úa¯‡ Ba LiL ,¯BÚ‰»∆∆«¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰L¯t»»»¿»«ƒ«ƒ«¬ƒƒƒ¿»»

ÂÈ˙Bpt Úa¯‡Ó B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ20ÔÓ ÔÈÁÈpÓe . ƒ¿«»¿¿ƒ≈«¿«ƒ»«ƒƒƒ
,¯·B˙ BÓk ‰Úeˆ¯‰ Ba ÒkzL ÌB˜Ó ‰hÓlL ¯BÚ‰»∆¿«»»∆ƒ»≈»¿»¿»

.˙¯aÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»«¿…∆

רוחותיו.20)דפוס.19)

.„,Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ≈¿À»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ,Úaˆ‡k B‰·‚ ‰È‰ÈÂ ,BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿ƒ¿∆»¿¿∆¿«»≈«∆
,·Ë¯ ¯BÚa B˙B‡ ÔÈtÁÓe ,ËÚÓ ˙BÁÙ B‡ ËÚÓ¿«»¿«¿«ƒ¿»…
˙‡ ıÏBÁÂ ,L·ÈiL „Ú Ìen‡‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»ƒ«∆ƒ«¿≈∆
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,ıÚ‰ ÌB˜Óa ˙BiL¯t‰ Úa¯‡ ˙‡ ÁÈpÓe ,¯BÚ‰»«ƒ«∆«¿««»»ƒƒ¿»≈
Úa¯‡Ó B¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿»»ƒ¿«»¿¿≈«¿«
.˙BÚeˆ¯‰ ÌB˜Ó ,¯·Bz ¯BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁÈpÓe ,ÂÈ˙Bptƒ»«ƒƒƒ»»¿»¿

.‰ÒÈÎÓ ?L‡¯ ÏL ‰lÙ˙a ˙BiL¯t‰ ¯ecÒ „ˆÈk≈«ƒ«»»ƒƒ¿ƒ»∆…«¿ƒ
‰B¯Á‡ ‰L¯t21˙È·a ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L , »»»«¬»∆ƒ¿»»ƒ»…«¿«ƒ

BL‡¯;dÏ ‰ÎeÓÒ 'ÚÓL'e ;ÁÈn‰ ÔÈÓÈ ÏÚ ‡e‰L ,Ô ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ«¿«¿»»
;'ÚÓL'Ï ‰ÎeÓÒ ,ÈLÈÏL ˙È·a - 'E‡·È Èk ‰È‰Â'¿»»ƒ¿ƒ¬¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

,ÈÚÈ·¯ ˙È·a 'ÈÏ Lc˜'Â¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÏ ‡e‰L∆ƒ¿…«≈ƒ«
‡‰iL È„k - ÔÈlÙz¿ƒƒ¿≈∆¿≈

ÂÈÙlL ‡¯Bw‰22„‚k , «≈∆¿»»¿∆∆
‡¯B˜ ,ÁÈn‰ Èt23ÏÚ ¿≈«≈ƒ«≈«

‰f‰ ¯„q‰24‰Ê ÔB‚k , «≈∆«∆¿∆
- ‰Ê ¯ecÒ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ∆

˙BÏeÒt25. ¿

בתורה.21) כתיבתה "שלפניו".22)לסדר  אחר: ובנוסח
לשמאלו.23) בתורה 24)מימינו הכתוב סדרן שהוא

הביאו  שם וב'תוספות' שם. רש"י דעת היא וכן לד:) (מנחות
הנחתן  שסדר רבינוֿתם, של שיטתו וכן גאון, האי רב דעת
הקורא  מימין שמוע, אם והיה יביאך, כי והיה קדש, הוא:
יביאך, כי (והיה הויו"ת שתי לדבר: נתנו וסימן לשמאלו.
קדש, של השיני"ן ושתי לזו, זו סמוכות שמוע) אם והיה
ושמע  מכאן, קדש הבתים, שבעור לשיני"ן סמוכות שמע,
"תפילין  נקראות: זה סדר עלֿפי העשויות ותפילין מכאן,
ורש"י) (רמב"ם אלו של ותפילין והואיל דרבינוֿתם".
פסולות  אלו ושל ורבינוֿתם) האי (רב אלו לדברי פסולות
שני  מניח לבטלה, ברכה משום וירא החרד אלו, לדברי
ראשו  על ומניחם אלו, כדברי ואחד אלו כדברי אחד זוגות:
"מקום  צה:): (עירובין אמרו שהרי אחת, בברכה אחת, בבת
של  שיניח אומרים: ויש תפילין". שתי להניח בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י רמב"ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי' (או"ח לבד קריאתֿשמע בהן ויקרא
ישראל, מארץ כתב שלחו וגם ורש"י, כרבינו וישמעאל אדום
ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.ÂÔÈt„ ‰Úa¯‡a Ì·˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz26„Á‡ ¯BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒk C¯‡27‰¯Bza Ô¯ecÒ ÏÚ ,28Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ

,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙È·a ÔÒÈÎ‰Â ˙B¯BÚ Úa¯‡ ÏÚ Ô·˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»
Ì˜a„Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â29. ¿≈»ƒ¿«¿»

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הרבה 27)עמודים. הכתוב
אחד. עור על המוקדם 28)דפים בתורה, כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר שם.29)מוקדם

.Ê˙BiL¯t‰ ÏÏB‚ ‡e‰Lk30ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb - „È31‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰L¯Ùe ‰L¯t Ïk ‡¯˜z ,‰L¯t‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה שמע" כלפי כאחד "כורכה

.ÁÔÈÎ¯Bk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiL¯t‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡32CkŒ¯Á‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

¯ÚN ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ¯ÚNÂ .Ô‰Èz·a Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lL33·Ê ¯ÚNa ÔÎ¯ÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ ¯·Îe .34 ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰35. »¬»ƒ

ה"ט).32) (פ"א, מגילה ע"א.33)ירושלמי קח, שבת
ה"ו. פ"א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף.˘ÚÈ¯לקשירה רבה"35)שאר ב"שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי לזה טעם נותן

רוקח). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.ËÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

·˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe36‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈ·Ï Ì‰Â ,ÌÈ¯B‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a Ô˙B‡ ÔÈÎk¯Ó¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙk37ÔÈ¯ÊBLÂ Ô˙B‡38ÔÈ¯ÙBz Ô‰·e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙BÚÈ¯ÈÂ ÔÈlÙz‰39. «¿ƒƒƒƒ≈∆»

הרגל.36) חוטים.37)כף חוטים אותם  עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר: ע"ב. יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י"ג. הלכה פ"ט,

.ÈÔÈ¯ÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úea¯a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB¯40„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,41eÈ‰iL „Ú ,˙B¯ÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙B¯ÈÙ˙ ‰¯NÚŒÌÈzL Ïk‰42ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
¯NÚ ˙B¯ÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡¯43‰¯NÚŒÚa¯‡ B‡44, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈

··BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙B¯ÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈
˙BÁe¯ ÈzLÓ45. ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."y`x ly oia ci ly oia"

יד, לשל ראש של תפילין הרמב"ם הקדים מקום בכל
לעיל שהתבאר פ"א)מהטעם המדברות (ריש בהלכות אבל ,

ראש. לשל יד של שמקדים פעמים יחד, שניהם אודות 
(7 dxrd 22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי צד בכל נקבים ארבעה
שתיםֿ שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

יהודה 43) שהן בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ואפרים,44)ולוי, מנשה כשתוסיף

כראובן  ומנשה אפרים ה): מח, (בראשית עליהם שנאמר
("שמושא  שבטים עשר ארבעה יהיו לי, יהיו ושמעון

שתי 45)רבה"). ואחור, פנים הבתים, שולי צדי משני
עליון  לצד אחת השולים, שבנקבי נקב מכל יוצאות תפירות

התחתון. לצד ואחת

.‡ÈıÈ¯Á‰ ÚÈbiL CÈ¯ˆÂ46„Ú L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
¯Ùz‰ ÌB˜Ó47¯k ıÈ¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â .48eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈ¯Á‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡¯ ÔÈL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
- ¯k ıÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â .˙B¯Lk - ¯Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒt49ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á Ïk CB˙a ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ ¯BÚ‰ ÈabŒÏÚ50˙Èa ÔÈa ÏÈc·‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ

‰¯ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ¯È·Ú‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙È·Ï¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»
.ÔzLÏMÓ ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב בית הוא למטה,
וברש"י  לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק ע"ב.49)שהוא לד, מנחות
מ"ג).50) פ"כא, (כלים, במשנה ונזכר דק, חבל

.·ÈÏL ‰Úeˆ¯ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ¯‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰¯BÚN‰ C¯‡k ‰·Á¯ ,¯BÚ51BfÓ ‰·Á¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k - L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â .‰¯Lk ,¯eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈
¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,L‡¯‰ ˙‡ ÛÈwzL52ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

B‡ ¯eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ¯‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««
ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏ53È„k - „È ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈

¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,ÚB¯f‰ ˙‡ ÛÈwzL54ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰pnÓ C¯ÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿̄»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«

LÏL BÚaˆ‡55¯L˜ÈÂ ˙BÎÈ¯k56˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»»¿
.˙B¯Lk - el‡‰ ÌÈ¯eÚL ÏÚ ¯˙È ˙Bk¯‡¬À»≈«ƒƒ»≈¿≈

פרשת 51) סוף תנחומא מדרש ע"פ תפילין, הל' הרי"ף
ה"יג.52)"בא". בסמוך רבה'53)כמפורש וב'שמושא

וכן  החזה, עד שמאל צד ושל הטבור, עד ימין של כתוב:
כז. סי' או"ח לקמן 54)ב'טור' כמבואר לקּבורת מסביב

כריכות  שבע או שש הזרוע על לכרוך ונוהגים ב). (ד,
כז). סי' או"ח (מנחות 55)(שו"ע התלמוד סוגיית עלֿפי

ומפרש  לה", "ומתלית יד של רצועה באורך נאמר ושם לה:)
פ  שלש אצבעו סביב שקושר לשון רבינו - מתלית עמים,

בארמית. תתפרד.56)"שלש" שלא הרצועה כריכות לחזק

.‚È¯·Bza L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ ÒÈÎÓe57ÛÈwÓe ,dlL «¿ƒ¿»∆…«»∆»«ƒ
Úa¯Ó ¯L˜ ¯LB˜Â ,BL‡¯ ˙cÓa58Ïc ÔÈÓk.˙" ¿ƒ«…¿≈∆∆¿À»¿ƒ»∆

B„ÓÏÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk CÈ¯ˆ ‰Ê ¯L˜Â59¯LÙ‡ È‡Â . ¿∆∆∆»ƒ»«¿ƒ»»¿»¿¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ‡l‡ ,·˙Îa B˙¯eˆ ÚÈ„B‰Ï60ÏLa ÔÎÂ . ¿ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈¿∆

„"eÈ ÔÈÓk ¯L˜ ¯LB˜ „È61„È ÏL ‰Úeˆ¯‰ ‰È‰˙Â , »≈∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»∆»

˙Úa ¯v˜ÈÂ ·ÈÁ¯iL È„k ,¯Lw‰ CB˙a ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ»¿∆∆¿«∆∆¿≈∆«¿ƒƒ«≈¿≈
.B„È ÏÚ ¯L˜Ï ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿…«»

ה"א.57) לעיל המפורש הרצועה מעבר מקום הוא
רוקח').58) ('מעשה סתומה ע"א.59)כמ"ם ס, חולין
לג,60) (שמות אחורי את "וראית לה:): (מנחות אמרו וכן

תפילין" של קשר למשה הקב"ה לו שהראה מלמד - כג)
בראיית  אלא להודיעו שאיֿאפשר הקשר, מעשה ללמדו כדי
סי' או"ח יוסף' וב'בית תפילין). הלכות ("האשכול", העין

צורתו. הודיע שבו 61)לב הקשר אצל הרצועה שבראש
להשלים  כדי יו"ד, בצורת קטן קשר עושה הרצועה, עוברת
וקשר  ראש, של שבבית השי"ן עם - "שד"י" של אותיות
לב). סי' או"ח ה'טור' (מלשון ראש של שברצועה דל"ת של

סב.). (שבת בתלמוד נזכרים - יו"ד דל"ת, והקשרים:

.„È„È ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ÔÈlÙz ÏL ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿ƒƒ≈∆…≈∆»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ BÊÂ ,ÌÈ¯ÁL ÌÈBˆÈÁ‰ Ì‰Èt -¿≈∆«ƒƒ¿…ƒ¿¬»»¿∆

ÈÈqÓ62- Ô‰ ÌÈÙaÓe ÏÈ‡B‰ ,˙BÚeˆ¯‰ È¯BÁ‡ Ï·‡ . ƒƒ»¬»¬≈»¿ƒƒƒ¿ƒ≈
,‰NÚÈ ‡Ï ˙Bn„‡ ;˙B¯Lk ,˙B·Ï B‡ ˙Bw¯È eÈ‰ Ì‡ƒ»¿À¿»¿≈¬À…«¬∆

BÏ ‡e‰ È‡‚e ‰Úeˆ¯‰ CÙ‰z ‡nL63‰È‰È ‡ÏÂ ; ∆»≈»≈»¿»¿«¿…ƒ¿∆
‰ˆÈˆw‰ ÔÈÚk ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰Úeˆ¯‰ È¯BÁ‡64Ì‡ : ¬≈»¿»¿»∆»¿≈«¿ƒ»ƒ

,ÔÈlÙzÏ ‡e‰ ÈBÂ .ÌÈ·Ï - ‰·Ï Ì‡Â ,ÔÈw¯È - ‰w¯È¿À»¿Àƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿ƒƒ
dlÎ ‰Úeˆ¯‰Â ‰ˆÈˆw‰ ,˙B¯ÁL ÔlÎ eÈ‰iL65. ∆ƒ¿À»¿…«¿ƒ»¿»¿»À»

ע"א.62) לה, חטטיו 63)מנחות ומדם הוא, גרדן שיאמרו
וברש"י). (שם, והאדימו עצמו.64)נצבעו הבית כצבע

יוסף'65) ('בית כן נוהגים ולא שברצועה, הפנימי הצד גם
לג). סי' או"ח

.ÂËÔÈlÙz‰ Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰66epnÓ ÔÈNBÚLÂ »∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ¯BÚ ‡e‰ ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿≈»«»

ÌÈ¯B‰h‰67˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· elÙ‡Â ,68Ì‡Â .Ô‰lL «¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈∆»∆¿ƒ
- ·‰Êa ÔÈlÙ˙ ‰tÁL B‡ ,ÌÈ‡ÓË ¯BÚÓ ‰NÚ»»≈¿≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»»

˙BÏeÒt69dÓLÏ „eaÚ CÈ¯ˆ ‰Úeˆ¯‰ ¯BÚÂ .70Ï·‡ . ¿¿»¿»»ƒƒƒ¿»¬»
elÙ‡ ;ÏÏk „eaÚ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Ba ÔÈtÁnL ¯BÚa»∆¿«ƒ≈»ƒƒ¿»¬ƒ

‰vÓ e‰NÚ71˙BNÚÏ e‚‰ ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óe ;¯Lk , ¬»«»»≈¿«¿≈»¬«¬
‰vÓ ¯BÚa Ô˙B‡72. »¿«»

(מכוסות)66) מחופות התפילין שפרשיות הבתים עור זה
הרצועות 67)בו. עור מב:), (מנחות מקורו - החיפוי עור

כח:). (שבת מקורו בביאורנו 68)- ה"י, פ"א לעיל מבואר
בפיך",69)שם. ה' תורת תהיה "למען בתפילין שנאמר

זהב  וגם בפיך", המותר "מדבר קח.): (שבת חז"ל דרשו
הנאכל. דבר פ"א,70)אינו לעיל (ראה שמולחו שבשעה

תפילין. לשם זה עור מעבד הריני יאמר: שלא 71)ה)
תבלין. בשם מתוקנת שאינה זו כמצה ובקמח, במלח עובד

עט.). שבת חזק 72)(ראה הוא מעובד שאינו שכל מפני
עיבוד  צריך שאינו וכיון הבתים. לעור היא ומעלה יותר.
יוסף' ('בית לשמן מעובד להיות שצריך בו לומר אין כלל,
הבתים  עור לעשות והגון שטוב אומרים: ויש לב). סי' או"ח
נעבדה  שלא מפני אמו) במעי הנמצא (עובר השליל מעור
רכּותו  לרוב השי"ן קמטי בו לעשות נוח וגם עבירה, בו

מיימוניות'). ('הגהות
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.ÊËÔ˙iNÚL ,Ï‡¯NÈ ‡l‡ ,ÔÈlÙz‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»≈∆¬ƒ»»
Ô˙·È˙Îk73¯BÚa ÔÈNBÚL Ô"ÈM‰ ÈtÓ ,74BÓk , ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ»¿
e¯Ó‡L75.˙BÏeÒt ,Ô¯Ù˙ B‡ È˙ek‰ ÔtÁ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆»«¿¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»»¿

ÏeÒt‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â76.Ô˙B‡ ‰NÚÈ ‡lL ,Ô·˙ÎÏ ¿«ƒ¿»«»¿»¿»∆…«¬∆»

ע"י 73) אלא אינה וכתיבתן כתיבתן. כדין עשייתן שדין
ה"יג. פ"א, לעיל כמבואר היא 74)ישראל שעשייתה

פסולה  "שדי" מהשם חלק שהיא השי"ן וכתיבת כתיבתה.
הראוי  דבר בעשייתן שיש וכיון כח:), שבת (ראה גוי ע"י
יוסף' ('בית לעשיה עשיה בין לחלק אין גוי, ע"י להפסל

לט). סי' ה"ב.75)או"ח מומר 76)לעיל ישראל כגון
ובנוגע  י"ג. הלכה פ"א, לעיל המנויים אלה וכל קטן, או
להשחירן  גוי יכול אם להסתפק יש הרצועות, להשחרת
למשה  שהלכה כיון אולי או העור, תיקון לשאר שכשר כשם
להיות  ההשחרה צריכה שחורות, שיהיו היא מסיני
(לעיל  גוי ע"י פסול "לשמו" שצריך דבר וכל "לשמה",
('הגהות  ברכה עליו תבוא והמחמיר ה"יא) פ"א,

מיימוניות').

.ÊÈ„È ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz77ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈ƒ»∆»¿∆
L‡¯ ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ „È78ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , »ƒ»∆…¿ƒ∆≈ƒƒ

‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ ‰M„wÓ79ÏL ‰Úeˆ¯ ÔÎÂ . ƒ¿À»¬»ƒ¿À»«»¿≈¿»∆
„È ÏL ‰lÙ˙Ï d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz80. ¿ƒ»∆…≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na?ÌÈ¯81ÏL ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔL·lLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¬»¿ƒƒ∆
Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ - ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÔL·Ï ‡lL L‡…̄∆…¿»»»»≈»ƒ»»¿«¬ƒ»

¯zÓ ,„ÈÏ82?ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ ;83‰ÏBË84„Ú ¯BÚ ‰ÈÏÚ ¿»À»¿≈«ƒ∆»∆»«
.B„È ÏÚ d¯LB˜Â ,˙Á‡ ‰NÚzL∆≈»∆««¿¿»«»

(77- ראש של שתים לו ויש יד, של תפלה לו אין שאם
היד. על מהן אחת מניח בתים 78)אינו ארבעה לה ועושה

(כסףֿ ה"יא לעיל כמבואר מבחוץ, ניכרים וחריצים בפנים,
קדושתה 79)משנה). ראש של ותפלה ע"ב. לד, מנחות

ודל"ת  הבית, בעור שי"ן שד"י, של רובה בה שיש חמורה
(רש"י, לבד יו"ד אלא בה אין יד" וב"של  הרצועה, בקשר
ובביאורנו. ה"יד, פ"יא תפילה הל' לעיל וראה שם).

הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות ,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי,84)מבחוץ, מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.ÁÈ˙B¯ÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙz85ÈzL eÈ‰ Ì‡ - Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙B¯ÈÙz‰86elÙ‡ ,˙B¯ÈÙz LÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ

˙BÏeÒÙ el‡ È¯‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊ87ÌÈ¯·c ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡88˙BL„Áa Ï·‡ ,89ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏ·Ë90˙B¯Lk ,˙BÓi˜91Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,B¯Ùz Ú¯˜pL ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È¯‰ - ˙¯Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È¯‰ - ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»̄ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב (בית התיתורא את המחברות

הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה
משתי  סובבת היא התפירות מי"ב תפירה שכל שכנגדה,

ה"י. לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות
יושנן.88)ע"א. מרוב לגמרי שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע ולא  חזק שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי"ף,91)מרובעים גירסת ע"פ שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי  תפילין, הל' הרי"ף אחרי נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.ËÈd˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰Úeˆ¯92ÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙¯Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ¯ÙBz93. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ¯‰ È¯eiLÂ94daÁ¯Â dk¯‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ¯˙È B‡ ¯eÚMk95Èt ˙BÈ‰Ï ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ¯‰96¯LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏ97ÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…̄

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע"ב. לה, מנחות
קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן

התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף הרצועה בחלק אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע את המקיף החלק באותו יד" ב"של וכן
וכן  לנוי, מלפניו התלויה הרצועה בעודף אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע שחוץ מה יד של הרצועה בעודף
וב'בית  לג, סי' או"ח 'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי 94)יוסף' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף העיגול

ה"יב. לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע חלק
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,

יום. ארבעים בצום עליה וישב רש"י) יש 97)בפנים,
בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי מדקדקים
אין  ההנחה אחרי הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה
אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח, זה ואין לה. חוששים
עליו  - נהפכה אם ודאי אבל מעצמה, להתפרק עשויה

כז). סי' או"ח יוסף', ('בית כראוי לתקנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים

.‡ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ¯ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB¯ ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰2ÔeÎÏ CÈ¯ˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡3‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

¯Lw‰4Û¯Ú‰ d·‚a5.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי הראש רצועות של
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הי"ג. פ"ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא
לה:). (שם, בצואר

.·BÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ ¯LB˜ ,„È ÏLÂ6˙¯aw‰ ÏÚ ,7, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ ¯Na‰ ‡e‰Â8Û˙k‰ ˜¯t ÔÈaL ,˜t¯naL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜t¯Ó ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚB¯f‰ ˜¯t ÔÈ·e≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"E··Ï ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â"9. ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע"א. לז, מנחות
קשירה  אף בימין), כותבים אדם בני (שרוב בימין כתיבה
(כי  בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י בימין, לקשרה יכול אינו שוב ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע"ב; לז, שם,

.‚B„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰10L‡¯ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚ11ÌÈ˜B„ˆ C¯c ‰Ê È¯‰ -12B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚Ú13ÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,14¯h‡ .15ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡16ÔÈlÙz‰ ˙¯ÈL˜ ÌB˜Óe .17Ô˙Á‰ ÌB˜Óe18, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰19.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע"ב: כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י, דעתם לפי הכתוב משמע
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב"גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש: בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,
כאן  אף שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב, בית לה שאין

שמבואר 14)(רש"י). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי
ה"א. פ"ג, מלאכתו 15)לעיל ועושה רפויה שימינו מי

איש  טו): (ג, ב"שופטים" ונזכר יוסף'), ('נמוקי בשמאלו
ימינו. יד  ע"א.16)אטר לז, היד.17)מנחות על 

הראש.18) מסיני 19)על משה שקיבל שבעלֿפה מתורה
ניתנה  ה"ב, לעיל בביאורנו הנזכרת ה"גזירהֿשוה" גם (כי
ובכסףֿמשנה  ה"א, פ"א שופר הלכות ראה מסיני, למשה

שם).

.„„È ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz20„È ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈»¿«∆∆∆»¿∆»
L‡¯ ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡21BÊ ,˙BˆÓ ÈzL Ô‰L ÈtÓ , ≈»¿«∆∆∆…ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿

L‡¯ ÏL ÏÚ ?ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ .dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ¿«¿»¿¿«¿»¿≈«¿»¿ƒ«∆…
˙ÂˆÓ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó „È ÏL ÏÚÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«∆»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ÁÈ‰Ï eeˆÂ22."ÔÈlÙz ¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ

על 20) להניח יכול ראש", "של תפלה לו אין אם שאפילו
"של  תפלה מצות עלֿכלֿפנים ויקיים יד" "של תפלה ידו

מד.). (מנחות לפני 21)יד" ראש של תפלה רבינו הקדים
ה"יז). (פ"ג, לעיל כמבואר קדושתה, לרוב יד, של תפלה
כמבואר  ראש, לשל קודמת יד של הנחתן, בסדר אבל

ה"ה. (יחזקאל 22)בסמוך הכתוב כלשון בקמ"ץ, - להניח
כה), סי' או"ח יוסף' ('בית ביתך אל ברכה להניח ל): מד,
בקיום  נחה התפלה שתהיה שפירושו: שם, בשו"ע פסק וכן
חולקים: ויש ואנה, אנה תנוד לא הקשר, ע"י ובקביעות
והר' "מעריך" בספרו לונזאנו (הרב בפת"ח. להניח ומנקדים
כדיעה  הכריעו הפוסקים וגדולי ועוד), שוורץ יוסף
בפת"ח, לומר שאין בסידורו יאמר יעב"ץ והגאון הראשונה.

כאן. הנרצה היפך שהוא עזיבה ענין מורה זה כי

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÈ‰Lk ?24, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ«««≈∆
‡È‰Â ˙Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó ,Ô‰ÈzL ÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ«¿≈∆¿»≈¿»»««¿ƒ
ÏL ÁÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,„È ÏL ¯LB˜Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»¿««»≈ƒ«∆

L‡¯ ÏL ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‡e‰LÎe .L‡¯25CkŒ¯Á‡Â …¿∆≈≈∆…¿««»
„È ÏL ıÏBÁ26. ≈∆»

תפילין".23) מצות "על ראש של על כגון 24)שמברך
בלבד. ראש של תפלה אלא לו מברך 25)שאין ואינו

לו. (מנחות לשתיהן עולה הראשונה הברכה כי עליה,
אחא  ורב גאון האי רב דעת וכן שם). הרי"ף וכפירוש
"אע"פ  בתשובתו: רבינו יאמר וכה ברי"ף). (הובאו משבחא
שתי  וענין הואיל זו, את זו מעכבות ואין הן, מצוות ששתי
הוא  שתיהן שענין אחת, מברך הוא, אחד ענין המצוות
(תשובות  בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר: הזכרון,
בתוספתא  מפורש רבינו וכדעת ח'). סימן לפסיא, הרמב"ם
עמרם  רב לדעת ברם פנחס. פרשת וב"זוהר" פ"ו) (ברכות
של  על לברך צריך לו.) מנחות ('תוספות' ורבינוֿתם גאון
מפורש  וכדבריהם תפילין", מצות "על שניה: ברכה ראש
שתי  לברך אשכנז בני ומנהג יד. אות בא פ' תנחומא במדרש
שם  "ברוך השניה: הברכה אחר שאומרים אלא ברכות,
לבטלה  ברכה מספק להנצל כדי ועד" לעולם מלכותו כבוד

כה). סי' או"ח "והיו 26)(רמ"א שנאמר: ע"א. לו, מנחות
שתים. יהיו עיניך, בין שהן זמן כל - עיניך" בין לטוטפות
שעל  האחת התפלה רק תשאר תחלה, יד של יחלוץ ואם

עיניו. בין ראשו,

.Â,„È ÏL ÔÈlÙz ¯L˜Â "ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯aL ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»
„Ú ,Ba¯Ï ÌBÏL ·ÈL‰Ï elÙ‡Â ,¯tÒÏ BÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»ƒ»¿««

‰¯·Ú BÊ È¯‰ - ÁN Ì‡Â .L‡¯ ÏL ÁÈiL27CÈ¯ˆÂ , ∆»ƒ«∆…¿ƒ»¬≈¬≈»¿»ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏÚ" ,‰iL ‰Î¯a C¯·Ï¿»≈¿»»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ¿««»

L‡¯ ÏL ÁÈÓ28. ≈ƒ«∆…

אמרה:27) והתורה צריכה, שאינה לברכה גורם הוא שהרי
לשוא". אלהיך ה' שם תשא מברך 28)"לא "סח שם:

שתים".

.ÊelÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÔÁÈnL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ»¿«∆¿ƒ»¿»≈¬≈∆«¬ƒ
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk L·BÏÂ ıÏBÁ29Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎÂ . ≈¿≈«»¿»ƒ«¿»«ƒ¿À»

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó30ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ; ¿»≈¬≈∆…∆«¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿»≈«
Ì„˜ ,˙¯aw‰ ÏÚ ‰Áp‰ ¯Á‡ „È ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»«««»»««ƒ…∆…∆

Ô˙iNÚ ‡È‰ BÊ Ô˙¯ÈLwL ,Ô˙¯ÈL˜31. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ¬ƒ»»
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ע"א.29) מו, ע"ב.30)סוכה לה, שנאמר:31)מנחות
כי  הנחתן, לפני יברך לא וכן ידך". על לאות "וקשרתם
המצוה  לעשיית ותכופה סמוכה להיות צריכה הברכה

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÏÎa ÔÚÈˆ‰Ï ÂÈlÙz Ì„‡ ıÏBÁLk32ÁÈpÈ ‡Ï , ¿∆≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ L‡¯ ÏLÂ ‰hÓlÓ „È ÏL33‰ÚLaL ÈtÓ , ∆»ƒ¿«»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆¿»»

‡ˆÓÂ ,‰lÁz L‡¯ ÏLa ÚbÙÈ ÔL·ÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L∆∆¿»¿»ƒ¿«¿∆…¿ƒ»¿ƒ¿»
dÁÈpnL34ÏL ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„È ÏL ‡ÈˆBÓe ∆«ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆

„È ÏL Ì„˜ L‡¯35,‰ÂˆÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â ; ……∆∆»¿»¿»»¿«ƒ«ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ ‰pnÓ ¯·ÚÏÂ36‡B·zL ‰ÂˆÓ ‡l‡ , ¿«¬…ƒ∆»¿ƒ¿»«∆∆∆»ƒ¿»∆»

CÎÈÙÏ ;˜qÚ˙Ó ‡e‰ da ,‰lÁza Ì„‡ ÏL B„ÈÏ¿»∆»»«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰lÁz da ÚbÙiL È„k ,‰ÏÚÓÏ „È ÏL ÁÈp‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ«∆»¿«¿»¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»

¯„q‰ ÏÚ LaÏÈÂ37. ¿ƒ¿«««≈∆

אפשר 33)בתיקן.32) רחב התיק אם כי צר, בתיק מדובר
בצד  ראש" ו"של השמאלי, התיק בצד יד" "של להניח

היום. כמנהגנו ומניחה.34)הימין מידו עוזבה
לטוטפות 35) והיו ואח"כ ידך, על לאות "וקשרתם שנאמר:

לו.). (מנחות עיניך" פ'36)בין ובמכילתא ע"א. לג, יומא
יב, (שמות המצות את ושמרתם מהפסוק: חז"ל דרשוה בא
שאין  כדרך המצוות, את אלא המצות, את תקרא אל ִַַיז)
אם  אלא המצוה, את מחמיצים אין כך המצה, את מחמיצים

מיד". אותה עשה לידך, מצוה ע"ב:37)באה לג, שם,
גאון, האי רב וכפירוש אסור", אטוטפתא דרעא "עבורי

שם. ב'תוספות' הובא

.ËBÈÎ‰L ÈÏk38,Ba ÌÁÈp‰Â ,ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ¿ƒ∆¡ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»
ÏÁ È¯·„a Ba LnzL‰Ï ¯eÒ‡Â ,Lc˜˙39BÈÎ‰ ; ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈…¡ƒ

È‡¯Ú Ba ÁÈp‰L B‡ ,Ba ÁÈp‰ ‡ÏÂ40‡Ï - BÈÎ‰ ‡ÏÂ ¿…ƒƒ«∆ƒƒ«¬«¿…¡ƒ…
˙‡ ˙BÏ˙Ï ¯eÒ‡Â .‰È‰L BÓk ÏÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Lc˜˙ƒ¿«≈«¬≈…¿∆»»¿»ƒ¿∆

dÓˆÚ ‰lÙza ÔÈa ,‰Úeˆ¯a ÔÈa - ÔÈlÙz‰41Ï·‡ ; «¿ƒƒ≈»¿»≈«¿ƒ»«¿»¬»
.Ba ÔÈÁpÓ ÔÈlÙz‰L ÒÈk‰ ˙‡ ‡e‰ ‰ÏBz∆∆«ƒ∆«¿ƒƒÀ»ƒ

לכך.38) ע"ב.39)יחדו מח, מקרה.40)סנהדרין דרך
תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי משום

וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ). סי' או"ח, (ט"ז בזיון משום בזה

.È:¯Ó‡pL ,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"42ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ' - "43. ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ

:¯Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡44Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .B¯·Á ˙‡ ‰‡¯iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰¯ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a45.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי  לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי יוסי רבי כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני  היא אות כי תשמורו, שבתותי את יג): לא, (שמות

נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע: שתים "שבתותי" שכן לימיםֿטובים,
בחולֿ תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב"א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ איסור "אות": להם יש שהרי תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב וסוכה פסח,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ"ז, יוםֿטוב (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב'שלטי כאן. כסףֿמשנה
ז"ל  הרמב"ם ספרי באיזה מצאתי "וכן כתוב: - להרי"ף
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ"ג, קטן (מועד ה'ירושלמי' מדברי
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך
מצאו  כי בחולֿהמועד, תפילין להניח שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח הפסוק על חדש' ב'זוהר
לגשת  לבו יערב "ומי בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי בן שמעון רבי דברי על ועשה בקום לעבור
לא). סי' או"ח יוסף', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע"ב. ט, ברכות
מארבע  יותר בריחוק אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי ביותר,

ב). א, בר' (ירושלמי יכירהו אמות

.‡È‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
¯zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡ - ÂÈÏÚ46ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙47Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
‰nÁ‰48Ú˜LzL ¯Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«

z¯ÓLÂ" :¯Ó‡pL ,Â‡Ïa ¯·BÚ ,‰nÁ‰49‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא
בהן 48)מונחות. ויישן ישכח שמא ע"ב. לו, מנחות

ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח תשמור
זה  הרי "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק
לפי  זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע"פ מצוה לעשות המתכוין שכל
מבעוד  עליו היו אם שהרי לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ"ה). הרמב"ם, לשונות ח"ב, (רדב"ז המצוות במנין זה

.·ÈÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e C¯c· ‡· ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰50L„˜Â51ÌBi‰52Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ -53„Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbÓ ‡e‰L54Œ˙È·a ·LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L¯„n‰55ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e56ÁÈpÓ - «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈ¯nzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ57‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
¯zÓ - Ô¯ÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ô¯ÓLÏ ÌB˜Ó58. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»
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לחלצן.50) וחייב תפילין, זמן אינו לילה או 51)והרי
רוקח'). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי בידו אותן מכסה
יוסף'). ('נמוקי ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע בשבת חפץ להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס ולגירסת שם. הרי"ף וכגירסת לו:) (מנחות
כדי  מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.‚ÈÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËt‰ Ïk59ÔÈlÙzÓ ¯eËt ,60. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ¯ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜61,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ·‡ - »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k62ÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»
ÔÈlÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,¯Úˆa ‡l‡ ÂÈ·˜ ˙‡ ¯ÓLÏ63. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ

ÔÈ·iÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ64.ÌÈ¯B‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙·MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó65‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .66‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ¯ÈM‰ ÌÈ¯ÓB‡L67‰ÚLa Ï‡¯NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚL68ÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰69. «¿ƒƒ

ק"ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע"ב.60)פ"ד. יז, לבית61ֿ)ברכות בהן יכנס שלא

וכדומה. ע"א.62)הכסא מב, שתפילין 63)סוכה מפני
קי. (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי, גוף צריכין

קד.). כתובות ב'תוספות' ואפילו 64)וראה ע"ב. כו, סוכה
במועד מצורע כמבואר בתפילין, חייב חמורה שטומאתו

שמח').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי ואלה
"רבי  אמרו: ה"ג) פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' הדעת. מהיסח
שב  לא אז עד כי חליו" אחר ימים שלשה לובשן היה ינאי
(פירוש  מהן דעתו מלהסיח לכוין היה יכול ולא אליו, כחו

שם). המקדש.66)החרדים, איצטבא,67)בבית כמין
על  כששרו הלויים עמדו ועליהן מדרגות, שלש בה והיו
פ"ו, הבחירה בית הלכות וראה מ"ו. פ"ב, (ערכין הקרבן

ישראל 68)ה"ב). של מעמד היה ומשמר משמר כל על
והם  התמיד, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד שבאו בירושלים
להקריב  "תשמרו ככתוב: קרבנם, על לעמוד ישראל שלוחי

במועדו" וראה לי הקרבתו, בשעת עליו שמירתכם שתהא
ה"כא. פ"יא, תפילה הל' לעיל יט,69)בביאורנו זבחים

ושם  שם). (רש"י, המצוה מן פטור במצוה העוסק כי ע"א.
חוץ  בידם, הרשות תפילין להניח רצו אם אלה שכל מבואר,
עבודתם  בשעת בכהנים אסורה שהנחתה יד של מתפלה

ה"ו). (פ"י, המקדש כלי בהל' וכמבואר חציצה, משום

.„ÈLÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁ70ÏÚ Ì‰L ÔÓÊ Ïk ÂÈlÙ˙a,ÂÈ «»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿«∆≈»»
Ô˙M„wL ,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ Ì‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL∆…«ƒ««¿≈∆¬ƒ∆«∆»∆¿À»»

ıÈv‰ ˙M„wÓ ‰ÏB„b71ÌL ‡l‡ Ba ÔÈ‡ ıÈv‰L ; ¿»ƒ¿À««ƒ∆«ƒ≈∆»≈

„Á‡72„"eÈ ÏL ÌL ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ Ì‰a LÈ el‡Â , ∆»¿≈≈»∆∆»¿∆¿ƒ≈∆
.„È ÏLa Ô˙BÓÎe ,L‡¯ ÏLa ‡"‰≈¿∆…¿»¿∆»

הנחתן.70) ממקום נשמטו לא אם לראות ע"ב. לו, מנחות
יד. בשל ממשמש - ידך" על לאות "וקשרתם וכשיאמר
סי' (או"ח ראש בשל ממשמש - עיניך" בין לטוטפות "והיו

ס"א). להסיח 71)כח, לו היה שאסור כהןֿגדול שבראש
לח). כח, (שמות תמיד מצחו על והיה שנאמר: ממנו, דעתו

ז:). (יומא ממנו דעתו יסיח שלא - שכתוב 72)תמיד
ה.). סוכה (ראה לה'". "קדש עליו:

.ÂËepnÓ ‡ˆ˙ ‡lL ¯‰fiL ,È˜ Ûeb ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ∆ƒ»≈∆…≈≈ƒ∆
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ‰hÓlÓ Áe¯73¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ «ƒ¿«»»¿«∆≈»»¿ƒ»»

Ì‡ ‡l‡ ;È‡¯Ú ˙L ‡ÏÂ Ú·˜ ˙L ‡Ï ,Ì‰a ÔLÈÏƒ…»∆…¿«∆«¿…¿«¬«∆»ƒ
¯„eÒ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰74‰M‡ BnÚ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,75ÔLÈ , ƒƒ«¬≈∆»¿…»¿»ƒƒ»»≈

È‡¯Ú ˙L Ì‰a76‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .77ÈpÓ ?BL‡¯ Á »∆¿«¬«¿≈«∆«ƒ«…
ÂÈk¯a ÔÈa78ÔLÈÂ ·LBÈ ‡e‰Â79. ≈ƒ¿»¿≈¿»≈

ע"א.73) מט, על 74)שבת שתפילין יזכור שאז מטפחת,
כו.). (סוכה בהן ויזהר עמו,75)ראשו, אשתו שאם

לתפילין. בזיון זה והרי דבר, הרגל לידי יבוא שמא חוששים
מלמטה.76) רוח ליציאת חוששין אין מועט, לזמן כי
קבע.77) שנת ויישן ירדם שינת 78)שלא נרדם אינו שאז

שם). (סוכה, שלא 79)קבע הדעת, להיסח לחוש ואין
כשהוא  אבל ראש, וקלות שחוק דרך אלא הדעת היסח נקרא
ראש  קלות כאן ואין העולם, הבלי שכוח הוא מתנמנם

פ"ג). לברכות יונה (רבינו

.ÊËB„Èa ÔÈÎe¯k ÂÈlÙ˙ eÈ‰80elÙ‡ Ì‰a ÔLÈÏ ¯zÓ , »¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ…»∆¬ƒ
Ú·˜ ˙L81È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡l‡ ,Ì‰a ÏÎB‡ BÈ‡Â .82. ¿«∆«¿≈≈»∆∆»¬ƒ«¬«

ÔˆÏBÁ ,Ú·˜ ˙„eÚÒÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡83ÏÚ ÔÁÈpÓe ¬»ƒƒ¿«ƒ¿«∆«¿»«ƒ»«
ÂÈ„È ÏhiL „Ú BÁÏL84ÏÚ C¯·ÈÂ ,ÌÁÈÈ CkŒ¯Á‡Â , À¿»«∆ƒ…»»¿««»¿ƒ≈ƒ»≈«

e·Ï ‡e‰Â BBÊÓÔ‰a L85. ¿¿»»∆

שאין 80) באופן לידו, מסביב היטב וקשרן מעליו, שהסירן
ממנו. יפלו שמא שסילקן 81)לחוש מאחר כי שם. סוכה,

('מגדול  נקי גוף צריכים ואינם עליו, קדושתן אין ראשו מעל
מד). סי' לאורחֿחיים ב'פרישה' וכן ירושלמי 82)עוז'.

ג). הלכה ב, פרק בסעודה 83)(ברכות ישתכר שמא
שם). וברש"י כג: (ברכות בתפיליו בסוף 84)ויתגנה

שם.85)הסעודה.

.ÊÈ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ÔÈlÙz Le·Ï ‰È‰86ÁÈpÈ ‡Ï , »»»¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈…«ƒ«
ÔÈ¯BÁa ÔÈlÙz‰87,ÒkÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈÎeÓq‰ «¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈

ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÌeÏhÈ ‡nL88elÙ‡ ?‰NÚÈ „ˆÈk . ∆»ƒ¿¿≈¿»ƒ≈««¬∆¬ƒ
Úa¯‡ ˜eÁ¯a ÂÈlÙz ıÏBÁ ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿«¿ƒ«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¿«

˙Bn‡89ÔÈÓk B„‚·a ÔÏÏB‚Â ,90ÔÊÁB‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ «¿¿»¿ƒ¿¿ƒ≈∆»¿¬»
BÈÓÈa91‰Úeˆ¯ ‡‰˙ ‡lL È„k ,¯‰fÈÂ ;BaÏ „‚k ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»≈¿≈∆…¿≈¿»

ÁÙË B„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆBÈ92ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎÂ ;93, ≈ƒ««»∆«¿ƒ¿«¿∆¿»»
‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó ,‡ˆiLÎe¿∆≈≈«¿ƒ«¿««ƒ≈«ƒ≈

ÔL·BÏÂ94. ¿¿»

על 86) בתלמוד, האמורים ובתיֿכסאות צרכיו. בו לעשות
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וברש"י). (שם, הם השדה מחיצות 87)פני כתלי חורי
לידי 88)השדה. "ויבוא הוסיפו: (שם) ברכות ובמסכת

בחורים  תפיליו שהניח אחד בתלמיד ומעשה חשד.
ובאת  ונטלתן, אחת אשה ובאת הרבים, לרשות הסמוכים
כיון  בשכרי, פלוני לי נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית
באותו  ומת, ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד אותו ששמע
ונכנס". ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה

"כמו".90)מביתֿהכסא.89) כתוב: מ"ג) (סימן וב'טור'
מידו.91) יפלו לה 92)שלא הוא וגנאי קדושה, בה שיש

בביתֿהכסא. אמרו:93)שתראה שם, ובברכות
לביתֿהכסא  הסמוכין בחורין תפילין מניחים היו "בראשונה
התקינו  אותם, ונוטלים עכברים ובאים הגדר) מן (לפנים

ונכנס". בידו שיאחזן בביתֿהכסא 94)וכו' זה וכל שם.
דרכים, עוברי מפני בשדה תפיליו להניח שמתיירא שבשדה,
להניחן  שיכול כיון יכניסן, לא שבביתו בביתֿהכסא אבל

המצוות'). ('ספר המשתמר במקום

.ÁÈc ‰naÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·95,Úe·w‰ ‡qk‰Œ˙È·a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«ƒ≈«»«
˙BÊz ˙BˆBˆÈ ÔÈ‡L96‡qk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ∆≈ƒƒ»»»¬»≈«ƒ≈

È‡¯Ú97ÌÈÏeÏb Ì‰Lk Ô‰a ÒkÈ ‡Ï ,98ıÏBÁ ‡l‡ , ¬«…ƒ»≈»∆¿∆≈¿ƒ∆»≈
ÔÈÏk ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ ÔÈ‡Â .Ô¯ÓLÏ B¯·ÁÏ Ô˙BÂ Ô˙B‡99, »¿¿»«¬≈¿»¿»¿≈≈«¿«ƒ»ƒ

‰È‰ Ì‡Â ;‰·ÈLÈa ‡l‡ ,Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a elÙ‡¬ƒ¿≈«ƒ≈»«∆»ƒƒ»¿ƒ»»
ÁeÁz ¯ÙÚ100‰„ÈÓÚa elÙ‡ -101,‰L˜ ÌB˜Óa ‰È‰ . »»ƒ«¬ƒ«¬ƒ»»»¿»»∆

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa „ÓÚÈ102˙BˆBˆÈ eÊ˙pÈ ‡lL È„k , «¬…ƒ¿ƒ¿¿≈∆…ƒ»¿ƒ
.ÂÈÏÚ»»

מים.95) להשתין לביתֿהכסא עמהן שמסתמא 96)שנכנס
מיושב. צרכיו את שם שאין 97)עושה מים, להשתין כגון

נעשה  הזאת והפעם לביתֿהכסא, בשבילם הולך אדם
שם) וברש"י כג: (ברכות תחילה ביתֿהכסא הזה המקום
לגדולים, נפנה ואינו הואיל מעומד, שם משתין ומסתמא

ניצוצות. שם יש הניתזים 98)לפיכך השתן ניצוצות משום
לאדם  אסור כי בידו, ולשפשפן לקנחן וצריך רגליו, על
בידו  לשפשפן לו אסור והרי רגליו, שעל בניצוצות לצאת
(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע שמא בה, שהתפילין

ניצוצות.99)וברש"י). בלא הגוף, ומגובב.100)מן רך
בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע"א מ, ברכות

מג). סי' או"ח (שו"ע, בהן להשתין מותר עראי
שם).102) (ברכות משופע,

.ËÈŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈
- ‡ˆiL ¯Á‡ ÔL·ÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,·¯Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚·a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a103ÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓe104ÁÙË B· ‰È‰ Ì‡ ,105ÈÏÎ· B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡L106ÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla C¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰107ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק
התפילין 105) בין להפסיק אהל הכלי חשוב שאז בחללו,

התפילין  לגבי הכלי בטל מטפח, בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי רב וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ ואינו

שם. יונה' ב'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי
וחוצץ. להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ÎÔÈlÙz Le·Ï ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ÁÎL108, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ ¯Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ109‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡¯ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒ¯Á‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡B·È ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡¯ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ110. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי ראשו, על
בהן. ונכנס ושכח שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח.109) מביא החוזר "עמוד ע"א: כה, שם,
מי  (של סילון הבטן), את המצבה (חולי הדרוקן לידי האדם
פניו  (עור ירקון" לידי האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק). נהפך

.‡Î,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw· ‡ÏÂ ‰Úeˆ¯· ‡Ï111,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ112. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי במקום נגעו ושמא
וברש"י). כו: (סוכה

.·ÎÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLe·Ï113ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï ¯zÓ ,114Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLe·Ï Ô˙ˆ˜Óe ÌÈn¯Ú Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ115;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ıÏBÁ ,ÌÈn¯Ú ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe116,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
.ÁÈÓ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע"א: י, שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי ולהשתטף, להזיע - פנימי להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ

שם). (רש"י המרחץ" מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.‚ÎBL‡¯a ÔÈlÙ˙e ˙B¯·w‰Œ˙È·a Ì„‡ Cl‰È ‡Ï117. …¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ¿…
Úa¯‡ CB˙a B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a elÙ‡Â«¬ƒ¿«¿««∆≈¿«¿«
˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈ¯ˆ ,¯·˜ ÏL ˙Bn‡«∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰qÎiL „Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«∆¿«∆

B˙Â¯Ú118,BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««…
ÈB‡Nn‰ ¯ÈÒiL „Ú ,L‡¯ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ119 ≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡¯‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï·‡ ;ÔÈlÙz Ba120. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע"א. יח, ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב

בפני118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,
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של  והשי"ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב דבר ערות
(אדר"ת). סב. שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי
קה:). מלבוש 120)(ב"מ דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח, וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט:). (זבחים תפילין" מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה
היתה  זהב שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע"ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.„Î¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ121,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ122‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
¯zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ ¯k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï123‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
Ô¯ÓLÏ È„k ,BL‡¯ „‚k124BnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ

.‰hna«ƒ»

לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע"ב. כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי כלי, בתוך כלי מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ"י, לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ"ב) פ"ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.‰ÎÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«
ÂÚ ‡e‰ ,BÚB¯Ê ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡¯a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»

˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ125‰ÁÈN·e ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
‰ÏË·126‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ¯‰¯‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆

Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È¯·„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰Ï127Ck Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»

,LB„w‰ ea¯ ÏL B„ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡ .‡È‰ƒ»¿»»«««¿ƒ∆«≈«»
‰¯B˙ ‡Ïa ˙Bn‡ Úa¯‡ CÏ‰L e‰e‡¯ ‡Ï ÂÈÓÈ ÏkL∆»»»…»∆»««¿««¿…»

ÔÈlÙ˙ ‡Ïa B‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa B‡128. ¿…ƒƒ¿…¿ƒƒ

רבה,126)ליצנות.125) לפני ישב "אביי ע"ב: ל, ברכות
"וגילו  אמר: עול). כפורק (ונראה מדאי יותר מתבדח ראהו
עדות  (והן מניח" אני תפילין לו: אמר כתוב! ברעדה"
לא  התפילין שמסגולת הרי שם), רש"י עלי, קוני שממשלת

(אדר"ת). ראש בקלות ב'ספר 127)להמשך כתוב וכן
ו  גאון: עמרם רב בשם כך העיטור' רבנן: ממנהג ששאלתם

חכמי  וכל הראשונים ואלופים ביתֿדין ואבות גאונים ראינו
הארץ" על השמים "כימי עד התפילין חולצין שאין הישיבה
ומפני  מיימוניות'). ('הגהות ערבית של קריאתֿשמע של
ואין  עליו, בעודן מהן דעתו יסיח ושלא נקי, גוף שצריכים
אלא  להניחן שלא נהגו כן על בזה, להזהר יכול אדם כל

לז). סי' או"ח, ('טור' בלבד תפילה מגילה 128)בשעת
(כסףֿמשנה). זירא רבי על זה אמרו ששם אלא ע"א. כח,
קע"ח  פי' דמשק" "נהרות ספר שבסוף הגאונים ובתשובות

בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה המונה ברייתא מביא
מהם. אחת וזו

.ÂÎ˙ÚLa - ÌBi‰ Ïk ÔL·ÏÏ Ô˙ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»»¿»¿»»«ƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰lÙz129‡¯Bw‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿ƒ»≈ƒ«…»¿¬»ƒ»«≈

˜¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓ el‡k ,ÔÈlÙ˙ ‡Ïa ÚÓL ˙‡È¯¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ≈∆∆
BÓˆÚa130ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .131‰BÓLa ¯·BÚ ,ÔÈlÙz ¿«¿¿»∆≈≈ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿»

ÏL ÔÈlÙz ÏÚ ‰eˆ ˙BiL¯t Úa¯‡a È¯‰L ;‰NÚ¬≈∆¬≈¿«¿«»»ƒƒ»«¿ƒƒ∆
CÈ¯‡Ó ,ÔÈlÙ˙a ÏÈ‚¯‰ ÏÎÂ .„È ÏL ÔÈlÙz ÏÚÂ L‡…̄¿«¿ƒƒ∆»¿»»»ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ

ÌÈÓÈ132"eÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰" :¯Ó‡pL ,133. »ƒ∆∆¡«¬≈∆ƒ¿

מלכות 129) עול עליו שיקבל "הרוצה ע"א: טו, ברכות
קריאתֿ ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלימה, שמים

ויתפלל". וקשרתם 130)שמע קורא: שהוא מכיון שם.
אינו  בפיו שאומר שמה נמצא קושר, ואינו וגו' ידך על לאות

יונה). (רבינו האלה 131)אמת הפרקים בכל ניקדנו
תת  - שפירושו ל"מניח" בניגוד "שים", שהוראתו ֵֵַ"מניח"
ניקדנו  ד) הלכה (לעיל הברכה בנוסח אולם מנוחה,
לעיל. וכמבואר ערוך' ה'שולחן כהכרעת ָ"להניח"

ע"א.132) מד, עליהם 133)מנחות שנושאים "אותם שם.
(רש"י). יחיו" - בתפילין ה' שם

ה'תש"פ  מנחםֿאב ט"ז חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק
ספר אהבה -הלכות מזוזה 

¤¤£¦¦
בדיקתה 1) זמן קביעתה; דיני המזוזה; את כותבים כיצד

רבים. למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש

.‡‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2,˙BiL¯Ù ÈzL ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿≈»»ƒ
Ûc ÏÚ ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'ÚÓL'3.˙Á‡ ‰ÚÈ¯Èa ,„Á‡ ¿«¿»»ƒ»…«««∆»ƒƒ»∆»

ÈˆÁ BÓk ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂ¯Â ‰hÓlÓ ÁÂ¯ dÏ ‰NBÚÂ¿∆»∆«ƒ¿«»¿∆«ƒ¿«¿»¿¬ƒ
Ô¯tˆ4‰¯Lk - ÔÈt„ ‰LÏLa B‡ ÌÈLa d·˙k Ì‡Â .5. ƒ…∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ¿≈»

·Êk ‰pNÚÈ ‡lL „·Ï·e6ÏebÚ BÓk B‡ ,7‰a˜Î B‡ ,8. ƒ¿«∆…«¬∆»¿»»¿ƒ¿À»
‰ÏeÒt - ‰l‡Ó ˙Á‡k ‰NÚ Ì‡Â9ÏÚ ‡lL d·˙k . ¿ƒ»»¿««≈≈∆¿»¿»»∆…«

¯„q‰10‰ÏeÒt - ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÌÈc˜‰L ÔB‚k ,11. «≈∆¿∆ƒ¿ƒ»»»¿»»»¿»
‰ÏeÒt ,Ô¯ÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙B¯BÚ ÈLa d·˙k12. ¿»»ƒ¿≈««ƒ∆¿»»¿»

Ô‰Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,eÏaL ÔÈlÙ˙e ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿ƒƒ∆»≈ƒ≈∆
‰ÊeÊÓ13ÌÈBÈÏb‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;14ÔÈ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ¿»¿…ƒ«ƒ¿ƒ∆≈∆»≈

‰M„wÓ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿»¿ƒ∆≈ƒƒƒ¿À»
.‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ¬»ƒ¿À»«»

עת 2) בכל ה' באמונת לאדם זיכרון "להיות המצוה: מיסודי
ב): עמוד לג דף (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו
שיפגע  כדי הרבים, לרשות הסמוך בטפח להניחה "מצוה
רבינו  לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה

י"ג). הלכה ו, פרק לב 4)עמוד.3)לקמן דף (מנחות
דפי  הנושך סדוק (עץ דסיפרי" אטבא "כמלא א) עמוד
ציפורן  כחצי שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס
צריך  שבצדדין, לרווח ובנוגע מזוזה). להלכות (רא"ש
שמזוזה  שתיכרך, אחרי היקפה לגלול כדי בתחילתה להניח
(יורה  ו הלכה בסמוך כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת
כלל, להניח צריך אין בסופה אבל ח). סעיף רפ סימן דעה
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גויל  מוקפות השיטות שבסוף האותיות שיהיו שייזהר אלא
שתיים 5)(שם). שכתבה "מזוזה ב) עמוד לא דף (מנחות

בשני  שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש
(כסף  אחד דף על עשאה כאילו הרי בשלושה, או דפים

בשיטה 6)משנה). שכותב מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה
ובשלישית  שלוש ובשנייה (מלים), תיבות ארבע העליונה

כזנב. וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שהיא 7)שתיים
עגולה. בצורה מלמטה 8)כתובה רחב שהוא כאוהל,

אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב מלמעלה, וקצר
הולכת  שהמזוזה באופן שלוש, ובשלישית שתיים, ובשנייה

למטה. מלמעלה א)9)ומתרחבת עמוד לא דף (מנחות
וכנראה  "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס שבגירסת אלא
משנה). (כסף שלפניו בש"ס כזו גירסה הייתה שלרבינו

שמוע".10) אם "והיה לפני "שמע, בתורה הכתוב
בא.11) פרשת א,12)מכילתא (פרק מגילה ירושלמי

ט). ואין 13)הלכה מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי
לב  דף (מנחות קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידים
בספר  כתובה "שמע" פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד

ורוצה הדף, בסוף "והיה תורה פרשת למטה לכתוב להוסיף
פרשיות  שתי לצרף אפשר איך כן לא שאם שמוע", אם
ואסור  מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר
ר"צ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני על מזוזה לכתוב

מלמעלה 14) האותיות, לכתב מסביב החלקים הקלפים
עצמו  הספר כקדושת וקדושתן לדף, דף ושבין ולמטה,

א). עמוד קטז דף (שבת

.·‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ˙L¯t ÔÈaL ÁÂ¯ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»«¬∆«∆≈»»«¿«ƒ¿»»
‰Óe˙Ò ‰L¯t 'ÚÓL Ì‡15d˙B‡ ‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»…«»»»¿»¿ƒ»»»

‰Áe˙t16ÔÓ dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Lk - ¿»¿≈»¿ƒ∆≈»¿»»ƒ
‰¯Bz‰17ÔÈbza ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .18Ô‰ el‡Â .daL «»¿»ƒ¿ƒ»≈««ƒ∆»¿≈≈

:‰ÊeÊna ÔÈNBÚL ÔÈbz‰««ƒ∆ƒ«¿»

ויניח 15) השיטה, בסוף הראשונה הפרשה את שיגמור
אותיות, תשע כשיעור רווח השנייה השיטה בתחילת
לא  ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל
פנוי, השיטה סוף את יניח השיטה, בסוף הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח

ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
תשע  כשיעור פנוי רווח והניח השיטה באמצע הראשונה
השיטה  מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות

א). הלכה (שם, כתובה 17)השנייה "שמע" פרשת שאין
מפסיקות  פרשיות שכמה שמוע" אם ל"והיה סמוכה בתורה
ב) הלכה ב, (פרק ולעיל א). עמוד לב דף (מנחות ביניהן
אף  סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין
כי  "והיה ש"קדש" מפני בתורה? סמוכות שאינן פי ֶַעל
בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך"
טועים  היו שמוע" אם "והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו
ולכך  סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים

רוקח). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן כתרי 18)חילקו
(פרק  לעיל שמבואר כמו זייני"ן בדמות העשויים האותיות

ח). הלכה ב,

.‚˙B‡ Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ Ú·L da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»∆«ƒ«»

Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó19,'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ Ô"ÈL :Ô‰ el‡Â . ≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ∆¿«
Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e ,'ELÙ'c Ô"eÂ¿¿«¿¿¿≈≈¿ƒ∆¿À¿≈≈ƒ
Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ LL da LÈ ‰iL ‰L¯Ùe .'˙ÙËË' ÏL∆…»…»»»¿ƒ»∆»≈ƒ«»
,'E‚„' ÏL Ï"ÓÈb :Ô‰ el‡Â .Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó ˙B‡≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆¿»∆
,'˙ÙËBË' ÏL Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊeÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e¿≈≈¿ƒ∆¿¿≈≈ƒ∆»…
ÛÈÒB‰L B‡ ,ÔÈ‚˙ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .'ı¯‡‰' ÏL ˜"ÈcˆÂ¿«ƒ∆»»∆¿ƒ…»»»ƒ∆ƒ
‡lL d·˙k Ì‡Â .ÏÒÙ ‡Ï ,Ô‰Ó Ú¯‚ B‡ Ô‰a»∆»«≈∆…»«¿ƒ¿»»∆…

ËeË¯N·20ÛÈÒB‰L B‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ˜c˜„ ‡lL B‡ , ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ
‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÌÈÙaÓ21. ƒƒ¿ƒ¬ƒ««¬≈¿»

שלושה 19) צריכות אותיות "שבע ב) עמוד ל דף (מנחות
תגין  שלושה רש"י ופירש ג"ץ" שעטנ"ז הן: ואלו זייני"ן
בראש  בעי"ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי"ן אחת, בכל
לימין  נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית הרגל

למעלה. ואחד לשמאל נוטה לב 20)ואחד דף (מנחות
"בלא  רש"י: ופירש פסולה" איגרת "כתבה ב) עמוד
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק ולא שירטוט,

חיסר 21) שאם מפרשים: ויש איגרת". "כתבה בכלל זה גם
ולא  שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה
פי  על פסולה, חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה
המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי דומה, כנטול יתר הכלל:

שמח). אור

.„„‚k ,ıeÁaÓ ‰ÊeÊn‰ ÏÚ ÌÈ·˙BkL ,ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿ƒ««¿»ƒ«¿∆∆
'ÈcL' :‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰22‰Êa ÔÈ‡Â ; »∆«∆≈»»»¿»»»««¿≈»∆

ÔÈ·˙BkL el‡ Ï·‡ .ıeÁaÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,„ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»≈∆¿ƒ
ÌÈLB„˜ ˙BÓL B‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÌÈÙaÓ23B‡ , ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈¿ƒ

˙BÓ˙BÁ B‡ ˜eÒÙ24Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈÓ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆≈»∆
Ì‰Ï È„ ‡Ï ,ÌÈLth‰ el‡L ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»∆≈«ƒ¿ƒ…«»∆

‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ eNÚL ‡l‡ ,‰Âˆn‰ eÏhaL25‡È‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»ƒ¿»¿»∆ƒ
,B˙„B·ÚÂ B˙·‰‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÌM‰ „eÁÈƒ«≈∆«»»¿«¬»«¬»

ÚÈÓ˜ ‡e‰ el‡k26ÔÓˆÚ ˙È‰ ÏL27ÏÚ ‰ÏÚL BÓk , ¿ƒ»≈«∆¬»««¿»¿∆»»«
ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰a ‰p‰Ó‰ ¯·„ e‰fL ,ÏÎq‰ ÌaÏ28. ƒ»«»»∆∆»»«¿«∆¿«¿≈»»

עמוד 22) רסו דף דברים פרשת וב"זוהר" גדולות). (הלכות
"והיה" תיבת כנגד מבחוץ "שדי" שם לכתוב מצריך א
משאר  יותר זה שם לכתוב ונהגו משנה). (כסף שבפנים
(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י כי שמות,

ה'.23) שמות שהן אותיות 24)אזכרות, כמו "צורות
טוב  יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות
בא  "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן מזוזה). להלכות
של  אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד

הפנים". שר סוריאה של ואחד ה', מצוות 25)טוטרוסיאי
לגופו 26)מזוזה. סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון

אחרת. לסגולה או וביתם,27)לרפואה, גופם לשמירת
לסגולה. מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך

בהלכות 28) ורבינו הזה. העולם הבלי הם  וצרכיו, הגוף חיי
המכה  על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה
שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא
רפואת  תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל הם
חיים  "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף
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וכבר  הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים למדת הא לנפשך",
שהכופרים  ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו
בתלמוד  שמבואר פי על ואף הבא לעולם חלק להם אין
וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות
לקיים  אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל
(כסף  מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות
לכתוב  ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה),
הכתוב  ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז "כוז"ו מבחוץ
לאותיות  בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים,
רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות (הגהות ה'" אלוקינו ה'
נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי
רבינו  לו שלח במתנה, טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח
יקרת  מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה,
לארטיבין]: [=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך
שאני  דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל
עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו,

עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק (משלי שנאמר

.‰ÔÈa ,‰B¯Á‡ ‰ËÈLa 'ı¯‡‰ ÏÚ' ·zÎÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿…«»»∆¿ƒ»«¬»≈
ÚˆÓ‡a) ÔÈa ,L‡¯a29ÌÈ¯ÙBq‰ Ïk e‚‰Â .‰ËÈM‰ ( ¿…≈¿∆¿««ƒ»¿»¬»«¿ƒ

'ı¯‡‰ ÏÚ'Â ,˙BËÈL ÌÈ¯NÚÂ ÌÈzLa d˙B‡ ·zÎÏƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿«»»∆
L‡¯aL ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â .‰B¯Á‡ ‰ËÈL L‡¯a¿…ƒ»«¬»¿≈≈»ƒ∆¿…
,ÌÈ¯·c‰ ,'‰ ,ÚÓL :¯„q‰ ÏÚ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk»ƒ»¿ƒ»««≈∆¿««¿»ƒ

‰È‰Â ,ÔÈa ,EaÎL·e ,EÈ·Ï30,‰¯BÈ ,ÏÎa ,‰eˆÓ , ¿»∆¿»¿¿≈¿»»¿«∆¿»∆
,ÌzÓNÂ ,Ìz„·‡Â ,ÌÈÓM‰ ,Ì˙ÈÂÁzL‰Â ,Ôt ,·NÚ≈∆∆¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ«¬«¿∆¿«¿∆
.ı¯‡‰ ÏÚ ,¯L‡ ,EÈ¯ÚL·e ,C¯ca ,Ì˙‡ ,Ì˙‡…»…»«∆∆ƒ¿»∆¬∆«»»∆

אחרים 29) ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת
זה  אבל אצלנו]. שמופיע [כפי השיטה" "באמצע כתוב:
נתנו  ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד
קג, פרק (תהילים הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז
נכתב  הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק
"כימי  כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף
כנגד  - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים",
מ"כימי  הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק
ימיכם. יאריכו מהארץ השמים שכמרחק לומר השמים"

בראש 30) חלק מעט שמניח ב הלכה לעיל ביארנו כבר
סתומה. זו פרשה לעשות כדי זו, השיטה

.Â‰ËÈM‰ ÛBqÓ d˙B‡ ÔÈÏÏBb ,d˙B‡ ÔÈÏÙBkLk¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ»
d˙lÁ˙Ï31,˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÁzÙiLk ,‡ˆÓzL „Ú , ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿««≈ƒ¿

dÁÈpÓ ,dÏÏBbL ¯Á‡Â .dÙBÒÏ ‰ËÈM‰ L‡¯Ó ‡¯˜Èƒ¿»≈…«ƒ»¿»¿««∆¿»«ƒ»
˙¯ÙBÙLa32‰˜ ÏL33,¯·c Ïk ÏL B‡ ıÚ ÏL B‡ ƒ¿∆∆∆»∆∆≈∆»»»

eÊÓ Ï‡ d˙B‡ ¯aÁÓe¯ÙBÁ B‡ ,¯ÓÒÓa Á˙t‰ ˙Ê ¿«≈»∆¿««∆«¿«¿≈≈
da ÒÈÎÓe Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa34.‰ÊeÊn‰ ƒ¿««∆««¿ƒ»«¿»

שם).31) דף 32)(מנחות מציעא בבא ב; עמוד לג דף (שם,
א). עמוד נהרות.33)קב שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת בתוך

.Ê:‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»

"‰ÊeÊÓ Úa˜Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa35˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡Â . ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«¿»¿≈¿»≈ƒ¿«
‰Âˆn‰ ‡È‰ BÊ d˙ÚÈ·wL ,d˙·È˙k36. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»

מזוזה.35) הלכות גמר 36)רי"ף עשייתה שאין מצוה וכל
מב  דף (שם, מצוותה גמר בשעת אלא מברך אינו מצוותה,
י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד
"שהחיינו" ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה

מזוזה. קביעת על

.ÁÏwÓa d‡Ïz37‰ÏeÒt -38.‰Úe·˜ BÊ ÔÈ‡L , ¿»»¿«≈¿»∆≈¿»
˙Ïc‰ È¯Á‡ dÁÈp‰39ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï -40¯ÙÁ . ƒƒ»«¬≈«∆∆…»»¿»«

‡È‰Â ,¯‚ BÓk ‰ÊeÊn‰ ÒÈÎ‰Â Á˙t‰ ˙ÊeÊÓaƒ¿««∆«¿ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆¿ƒ
˙BÚaha ÌÈL¯w‰ ÁÈ¯·k41dÏ ˜ÈÓÚ‰ .‰ÏeÒt - ƒ¿ƒ««¿»ƒ««»¿»∆¡ƒ»

ÁÙË42‰ÏeÒt -43Ba ÒÈÎ‰Â ‰˜ C˙Á .44,‰ÊeÊÓ ∆«¿»»«»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ „ÈÓÚ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ Ï‡ ‰w‰ ¯aÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«»∆∆»ƒ¬≈ƒ¿∆¡ƒƒ
˙ÚÈ·˜ ‰Ó„wL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ Ïk‰«…¿««∆«¿»ƒ¿≈∆»¿»¿ƒ«

Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ ˙iNÚÏ ‰ÊeÊn‰45. «¿»«¬ƒ«¿««∆«

שעמד 37) במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה שלא
הבית. מזוזת ב).38)בגובה עמוד לב דף על 39)(מנחות

הדלת. שמאחורי קבועה 40)הקיר אינה זו גם כי (שם)
ביתך". מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת

דף 41) (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה שהכניס
ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג

הנגר". את טפח,42)"העביר בעומק הבית במזוזת שחפר
המזוזה. את הכניס "על 43)ושם זו שאין ב) עמוד (שם

מזוזה". "תוך אלא החתך.44)מזוזות" ואין 45)במקום
וזה  בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב
משום  פסולה מצוה, לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע
לקמן  וראה ב) עמוד לג דף (מנחות העשוי" מן ולא "תעשה

טז). הלכה א, (פרק ציצית הלכות

.ËÚe·Ma ÌÈÓÚt ˙˜c· „ÈÁi‰ ˙ÊeÊÓ46˙ÊeÊÓe , ¿««»ƒƒ¿∆∆«¬«ƒ«»«¿«
ÌÈa¯47Ï·Bia ÌÈÓÚt -48‰Ú¯˜ ‡nL ;49˙B‡ ‰pnÓ «ƒ«¬«ƒ«≈∆»ƒ¿¿»ƒ∆»

,ÌÈÏ˙ka ‰Úe·˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰˜ÁÓ B‡ ˙Á‡««ƒ¿¬»ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
.˙·˜¯Ó«¿∆∆

ועיירות.47)בשמיטה.46) חצרות שערי כגון
של 48) שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

אחד  כל יהא תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים
שם). רש"י (לשון חבריי יעשו חיוב 49)אומר: על מוסב

בכלל. הבדיקה

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰50ÌÈ„·ÚÂ51. «…«»ƒƒ¿»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ
ÌÈpËw‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓe52.Ì‰Èz·Ï ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ¿«¿ƒ∆«¿«ƒ«¬¿»¿»≈∆

˜„eÙa ¯c‰Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙Èa ¯ÎBN‰53Œı¯‡a «≈«ƒ¿»»»∆¿«»¿¿»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÊeÊn‰ ÔÓ ¯eËt ,Ï‡¯NÈ54Ï·‡ ; ƒ¿»≈»ƒ«¿»¿ƒ¬»

„iÓ ‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ˙Èa ¯ÎBN‰55. «≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«»ƒ¿»ƒ»

תורה 50) תלמוד למצוות מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב:
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין
ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא
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לד  דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו'
ב). עמוד כ דף ברכות א; שהאשה 51)עמוד מצוה כל

א). עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים  אף חייבת,
מחנך 52) האפוטרופוס בתים, שירשו קטנים יתומים כגון

א; עמוד נב דף (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם
י). הלכה י"א, פרק נחלות הלכות מלון.53)והשווה

נקראת 54) יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי
ו  עראי דירת יוסף דירתו (בית במזוזה להתחייב חשובה לא

אינה  שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ"ו). סימן דעה יורה
אלא  אחרים, של ולא "ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת
שהיא  מפני במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר
א). עמוד כא דף זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית

ישראל".55) ארץ יישוב "משום א). עמוד מד דף (מנחות
ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב שקבעה שלאחר
היו  (שלא אחרת מזוזה טורח מפני ממנו, יצא בקושי הלכך
מהרה  אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות

שם). רש"י (לשון במזוזה מזומן כשימצאנו

.‡È‰ÊeÊÓ ‡È·‰Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ ,B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkNn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈««≈¿»ƒ¿»
d˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÎN Ô˙B ‰È‰ elÙ‡ ,d˙B‡ Úa˜ÏÂ56; ¿ƒ¿…«»¬ƒ»»≈»»«¿ƒ»»

˙·BÁ dÈ‡Â ,‡È‰ ¯c‰ ˙·BÁ ‰ÊeÊn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»««»ƒ¿≈»«
˙Èa‰57‡ˆÈÂ B„È· ‰pÏhÈ ‡Ï ,‡ˆBÈ ‡e‰LÎe .58Ì‡Â ; «»ƒ¿∆≈…ƒ¿∆»¿»¿≈≈¿ƒ

‡ˆiLk dÏËB ‰Ê È¯‰ ,È˙ek ÏL ˙Èa‰ ‰È‰59. »»««ƒ∆ƒ¬≈∆¿»¿∆≈≈

המשכיר.56) את בה לחייב יכול הוא (בבא 57)אין
דרך  חז"ל דרשו "ביתך" בה שנאמר ב) עמוד קא דף מציעא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס למי ביאתך,

שאין 58) בבית באים שהמזיקים "לפי א) עמוד קב דף (שם
בבית" שידורו אותם מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו

ב). עמוד קא דף שם הגוי 59)(תוספות בה ינהג שמא
בזיון. מנהג

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיתחייב 1) כדי בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני שבין פתח במזוזה;
וסגולתה. מזוזה מצוות גודל

.‡Ba ¯c‰ ·iÁ˙È CkŒ¯Á‡Â ,˙Èaa LÈ ÔÈ‡˙ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈««ƒ¿««»ƒ¿«≈«»
¯eËt ,Ô‰Ó „Á‡ È‡z ¯ÒÁ Ì‡Â .‰ÊeÊÓ BÏ ˙BNÚÏ«¬¿»¿ƒ»≈¿«∆»≈∆»

˙Bn‡ Úa¯‡ B· ‰È‰iL :Ô‰ el‡Â .‰ÊeÊn‰ ÔÓ2ÏÚ ƒ«¿»¿≈≈∆ƒ¿∆«¿«««
Bn‡ Úa¯‡˙3˙BÊeÊÓ ÈzL Bl ‰ÈÈ‰zLÂ ,¯˙È B‡4, «¿««»≈¿∆ƒ¿∆»¿≈¿

ÛB˜LÓ BÏ ‰È‰ÈÂ5‰¯˜z BÏ ‰È‰˙Â ,6BÏ eÈ‰ÈÂ , ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿
,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b ¯ÚM‰ ‰È‰ÈÂ ,˙B˙Ïc¿»¿ƒ¿∆«««»«¬»»¿»ƒ≈

ÏÁ ˙Èa‰ ‰È‰ÈÂ7Ì„‡ ˙¯È„Ï ÈeNÚ ‰È‰ÈÂ ,8ÈeNÚÂ , ¿ƒ¿∆««ƒ…¿ƒ¿∆»¿ƒ«»»¿»
„B·k ˙¯È„Ï9Ú·˜ ˙¯È„Ï ÈeNÚÂ ,10. ¿ƒ«»¿»¿ƒ«∆«

ãycew zegiyn zecewpã

."zezlc el eidie"

למזוזה, תנאי אינה שדלת וכתב, השיג כאן הראב"ד אבל
במזוזה. חייב דלת אין אם ואף

הרמב"ם  הדלת, בגדר הוא מחלוקתם שטעם לומר ויש
חלק  היא וממילא ויציאה, לפתיחה עשויה שהדלת סבר

אבל  במזוזה, חייב ואינו בשער חסר דלת אין ואם מהשער,
ואינה  השער לסתימת רק עשויה שהדלת סבר הראב"ד

במזוזה. השער חייב דלת אין אם גם ולכן ממנו, חלק
(446 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

הפתח,4)ברוחב.3)באורך.2) צדי משני עמודים
פתחי. מזוזות לשמור לד): ח, (משלי קורה 5)ככתוב

לפתח. מקורה.6)מעל יהיה לבתי 7)שהבית פרט
קודש. שהם וכיו"ב ובית 8)כנסיות התבן לבית פרס

אדם. לדירת מיוחדים שאינם לבית 9)העצים, פרט
כבוד, לדירת עשויים שאינם הבורסקי, ובית המרחץ

ה"ט. בסמוך וכיו"ב,10)כמבואר החג לסוכת פרט
האלו  התנאים עשרת וכל קבע, לדירת עשויה שאינה

הבאות. בהלכות והולכים מתבארים

.·¯eËt ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««»
‰ÊeÊn‰ ÔÓ11ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï È„k Ba LÈ Ì‡Â . ƒ«¿»¿ƒ∆¿≈¿«≈««¿«««

‰ÂLa ˙Bn‡ Úa¯‡12ÏÚa B‡ Ï‚Ú ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿««¿»∆««ƒ∆»…««
¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙BiÂÊ LÓÁ»≈»ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ»»»¿»≈

BaÁ¯ ÏÚ13ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿∆¿«≈««¿«««
.‰ÊeÊÓa ·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿«««»ƒ¿»

על 11) ט): ו, (דברים אמרה והתורה בית, חשוב זה שאין
ג:).·Í˙Èמזוזות כרחבו.12)(סוכה שאין 13)ארכו

ויש  אמות, מארבע יותר ארוך שארכו אלא אמות, ד' ברחבו
דירה  דרך וזהו בשוה, ארבע על ארבע לרבע כדי בעודף
"אע"פ  מפרשים: ויש רוקח'). ('מעשה עגול מבית יותר
נגעים: טומאת לענין בית נקרא שאינו וכו' עגול" שהוא
שאף  וכו' רחבו" על יתר ארכו היה שאם לומר צריך "ואין
הל' וראה קסד: בב"ב כמבואר בית, נקרא נגעים לענין

שמח'). ('אור ה"ו פ"יד, צרעת טומאת

.‚ÌÈÏ˙Î ‰LÏL BÏ LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,‰¯„ÒÎ‡«¿«¿»¿«»∆∆¿»¿»ƒ
ÔÈÓÈˆÙ ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜˙Â14Áe¯a ¿ƒ¿»««ƒ∆∆»¿≈¿ƒƒ¿«

ÔÈÓÈˆt‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙BÊeÊÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈeNÚ Ì‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ¿…ƒ¿

eNÚ15˙„ÓBÚ ‡l‡ ,ÌÈÏ˙k dÏ ÔÈ‡L ‰¯˜z‰ ÔÎÂ . «¬¿≈«ƒ¿»∆≈»¿»ƒ∆»∆∆
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„enÚ ÏÚ16‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««ƒƒ»ƒ»««ƒ∆ƒ

‰¯eËt ,˙Èa ˙È·˙k17el‡L ,˙BÊeÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿∆≈
.ÔÈÈeNÚ Ô‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ

מ"ז).14) פ"ח, (שבת במשנה ונמצא מנחות 15)עמודים,
ע"ב. רוחותיה.16)לג, שם.17)מארבע

.„‰tÎÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰ÊeÊÓ BÏ LiL ˙Èa18ÔÈÓk «ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
LÈ Ì‡ - ÛB˜Ln‰ ÌB˜Óa ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ ˙L∆̃∆«¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ≈
·iÁ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˙BÊeÊn‰ d·‚a¿…««¿¬»»¿»ƒ≈«»

‰ÊeÊÓa19,ÌÈ¯eËt ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ≈»∆¬»»¿»ƒ¿ƒ
ÛB˜LÓ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ20. ƒ¿≈∆≈«¿

ועולה.18) ומתקצר כקשת, עגול שהכיפה 19)מכסה
כמשקוף. המזוזות 20)נידונית בגובה שאין מאחר כי

לגובה  המתעגלת הכיפה את מצרף ואתה טפחים, עשרה
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שתשמש  לכיפה שאיֿאפשר משקוף, לך חסר שוב המזוזות,
דברי  בהבנת רפד, סי' ליו"ד (ט"ז כאחד ומשקוף מזוזה

יא: ביומא זו הלכה ומקור רבינו).

.‰¯eËt ,‰¯˜z BÏ ÔÈ‡L ˙Èa21‰È‰ .‰ÊeÊn‰ ÔÓ «ƒ∆≈ƒ¿»»ƒ«¿»»»
Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - ‰¯˜Ó BÈ‡ B˙ˆ˜Óe ‰¯˜Ó B˙ˆ˜Óƒ¿»¿…∆ƒ¿»≈¿…∆≈»∆ƒ∆ƒ

Èe¯w‰ ‰È‰22.‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡e‰L ,Á˙t‰ „‚k »»«≈¿∆∆«∆«∆«»ƒ¿»
‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈÚ·B˜ CkŒ¯Á‡Â ,˙B˙Ïc‰ ÔÈ„ÈÓÚÓe23. «¬ƒƒ«¿»¿««»¿ƒ∆«¿»

תקרה),21) להם (שאין שימאי "פתחי ע"ב: לג, מנחות
שאין  שם רש"י של השני וכפירוש המזוזה" מן פטורים

מקורה. ארבע 22)הבית על אמות ארבע בקירוי ויש
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה, לג,23)אמות מנחות

בפתח, הדלתות עמידת אחרי אלא המזוזה חיוב שאין ע"א.
שהשער  ידוע והדבר - ובשעריך" ביתך מזוזות "על שנאמר:
ואחד  בתים שערי "אחד - ז"ל חכמינו אמרו וכך הדלת, הוא
פתח  שכל בתים, פתחי אחד אמרו: ולא חצרות"; שערי
רבינו  (לשון נקרא אינו שער נקרא, פתח - דלתות בו שאין
יקבע  ואם - רבינו"). "תשובות במוספנו הובאה בתשובתו
קבעה  הרי הדלתות, עמידת לפני הבית במזוזת המזוזה, את
ולא  "תעשה מטעם פסול זה והרי מצוה, לידי שתבוע קודם

ה"ח. פ"ה, לעיל ראה העשוי". מן

.Â˙Èa‰Œ¯‰24˙BÎLl‰ ,25˙B¯ÊÚ‰Â26˙BiÒÎŒÈz·e , «««ƒ«¿»¿»¬»»≈¿≈ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈ¯eËt ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BL¯„ÓŒÈz·e»≈ƒ¿»∆≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿ƒ

L„˜ Ô‰L27ÔÈÁ¯B‡‰L ,ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa . ∆≈…∆≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆»¿ƒ
ÔÈ¯c28,ÔÈk¯k ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÎÂ .‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ba »ƒ«»ƒ¿»¿≈≈«¿∆∆∆¿«ƒ

‰¯Èc ˙Èa B· ‰È‰ Ì‡29·iÁ ,30eÈ‰L ÌÈ¯ÚM‰ Ïk . ƒ»»≈ƒ»«»»«¿»ƒ∆»
˙BÊeÊÓ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Lc˜na31¯BwÈ ¯ÚMÓ ıeÁ ,32 «ƒ¿»…»»»∆¿ƒ««ƒ»

ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ÏLÂ ,epnÓ ÌÈÙlLÂ33ÈtÓ , ¿∆ƒ¿ƒƒ∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ¿≈
˙Ú·La ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯ÈcŒ˙È· ‰˙È‰ ˙‡f‰ ‰kLl‰L∆«ƒ¿»«…»¿»≈ƒ»¿…≈»¿ƒ¿«

‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ34. ¿≈««¿»»

עליו.24) בנוי היה המקדש,25)שביתֿהמקדש חדרי
יז). מ, (יחזקאל הכתוב והן:26)מלשון המקדש, חצרות

ישראל. ועזרת נשים ביתך"27)עזרת "מזוזות שנאמר:
אומרים: ויש יא:). (יומא קודש בית ולא חול, בית
בו  יושבים שתלמידים שכיון במזוזה, חייב שביתֿהמדרש
לדירה, דומה בלילה מאוחרת שעה ועד מהבוקר
רבי  של מדרשו בית אמרו: ה"יב) פ"ב, (מגילה וב'ירושלמי'
מרוטנבורג  מאיר רבי עשה וכן מזוזה. לו היתה חנינא,
שנת  בו ישן כשהיה ואמר: מדרשו, בית לפתח מזוזה
('טור' מזוזה בו שתיקן עד מבעתתו רעה רוח היתה הצהרים

רפו). סי' האורחים 28)יו"ד להכניס משגת ידם שאין
בכר  אבל לכל בבתיהם, מגיע ואין רבים תושבים שהם כים

לעשות  יכולים האורחים, מן מעט טורח אלא מהם אחד
ה'נמוקי  (לשון בביתֿהכנסת לדור צריכים ואין לצורך, בתים

מזוזה). להל' ע"ב;30)לשמש.29)יוסף' יא, יומא ַ
מזוזה). הל' קודש.31)רי"ף שהם שער 32)לפי הוא

(סוכה  העליון" ה"שער גם ונקרא ישראל, שבעזרת המזרח
של  לאלכסנדריא שהלך חסיד איש שם - נקנור מ"ד). פ"ה,
נעשו  ונסים המקדש, לשער דלתות להביא מצרים

שמו. על דלתותיו ונקראו לח. ביומא כמבואר לדלתותיו,
בבית 33) שהיו הגדולים שהכהנים מתוך המלך, פקידי חדר

כדי  למלכות ממון נותנים היו הצדיק) שמעון (אחר שני
היו  לא היו שרשעים ומתוך גדולה, בכהונה לשמש
המלך, כפקידי שנה כל מתחלפים והיו שנתם, משלימים
לשכת  זו לשכה נקראת לכך שנה, כל מחליפם שהמלך
בלשון  ויועציו, המלך חכמי - פרהדרין ח:). (יומא פרהדרין

לפני 34)יוונית. ימים שבעה מביתו, אותו מפרישים שהיו
הלשכה  ובגלל מ"א). פ"א שם, (כמפורש הכיפורים יום
במזוזה, נקנור שער גם נתחייב במזוזה, המחוייבת הזאת
לחדר  פתוח שהוא וכל זו, ללשכה מבוא משמש שהוא מפני
בסמוך  כמבואר במזוזה, הוא גם נתחייב במזוזה, החייב
נאמר: יא.) (יומא התלמוד שבגירסת להעיר וכדאי ה"ז.
ואולי  פרהדרין". לשכת ממנו שלפנים נקנור משער "חוץ
להגיה: או (כסףֿמשנה). כן לגרוס צריך רבינו בדברי גם
ואין  ממנו". שלפנים פרהדרין לשכת ושל נקנור "משער
שהכהן  מאחר כי קדושתה, מחמת ממזוזה, זו לשכה לפטור
חול. דירת זו והרי "ביתך" בכלל הוא הרי בה דר הגדול
פטור, זה הרי - לאדם דירה בית בו שאין ביתֿהכנסת אבל
כט.): (מגילה אמרו ועליו לגבוה, דירה משמש הוא כי
שבבבל" כנסיות בתי אלו - מעט" למקדש להם "ואהי

רפא). סי' יו"ד סופר' ('חתם

.ÊÔ·z‰ ˙Èa35˙Èa ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èa ,¯˜a‰ ˙Èa , ≈«∆∆≈«»»≈»≈ƒ≈
˙B¯ˆB‡36- "E˙Èa" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - »¿ƒƒ«¿»∆∆¡«≈∆

EÏ „ÁÈÓ‰ E˙Èa37,CÎÈÙÏ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ï Ë¯t , ≈¿«¿À»¿¿»»≈¿«≈»∆¿ƒ»
da ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ,¯˜a‰ ˙Ù¯38,da ˙BËM˜˙Óe ∆∆«»»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿»

.Ì„‡ ˙¯È„Ï „eÁÈ da LÈ È¯‰L ,‰ÊeÊÓa ˙B·iÁ«»ƒ¿»∆¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»
¯ÚLŒ˙Èa39˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡ ,40¯Èc‰Â ,‰pb‰Â ,41- ≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆¿«ƒ»¿«ƒ

‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÌÈ‡L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt42. ¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ»
el‡ ˙BÓB˜ÓÏ ÔÈÁe˙t ‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈz· eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ««»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ -43. «»ƒƒ¿»

בו.35) דרים אדם בני ואין תבן, בו לאצור המיוחד
וכדומה.36) ושמן ליין מחסן אדם 37)המשמש לדירת

יא.). (שם).38)(יומא שם מצוי הבקר שאין בשעה
בו.39) יושב והשומר החצר, שער לפני שעושים קטן בית
עולים 40) וכולם העליונה, הקומה פתחי לפני ארוך יציע

שם. הצאן.41)דרך מכלא מנחות 42)מקום ע"ב; שם,
ע"ב. מזוזה.43)לג, בהל' הרי"ף וכפירוש שם. מנחות

וכו' אכסדרה" שער "בית רבינו דברי לפרש נצטרך זה ולפי
שפתוחים -‰È‚Ïמקומות שהם העצים לבית ‰ÌÈ¯ÂËÙאו

(כסףֿ לגינה הפתוח מקורה מקום מרפסת וכן ממזוזה,
משנה).

.Á˙B¯ˆÁ È¯ÚL „Á‡ ,CÎÈÙÏ44È¯ÚL „Á‡Â , ¿ƒ»∆»«¬≈¬≈¿∆»«¬≈
˙B‡B·Ó45˙BÈ„Ó È¯ÚL „Á‡Â ,46Ïk‰ ,˙B¯ÈÚÂ ¿¿∆»«¬≈¿ƒ«¬»«…

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈza‰ È¯‰L ;‰ÊeÊÓa ÌÈ·iÁ«»ƒƒ¿»∆¬≈«»ƒ««»ƒƒ¿»
ÌÈz· ‰¯NÚ elÙ‡ .ÔÎB˙Ï ÔÈÁe˙t47‰ÊÏ Áe˙Ù ‰Ê , ¿ƒ¿»¬ƒ¬»»»ƒ∆»«»∆

Ôlk ,‰ÊeÊÓa ·iÁ ÈÓÈt‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÊÏ Áe˙Ù ‰ÊÂ¿∆»«»∆ƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»À»
e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÈ·iÁ48‰pb‰ ÔÓ Áe˙t‰ ¯ÚL :49 «»ƒƒ¿≈∆»¿«««»«ƒ«ƒ»

¯ˆÁÏ50.‰ÊeÊÓa ·iÁ , ∆»≈«»ƒ¿»
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מקורות.44) שאינן וחצרות 45)אע"פ וצר, צדדי רחוב
לתוכו. ואין 46)פתוחות ויערות, הרים מוקפת מדינה יש

רש"י  (לשון הגר ארץ כגון שערים דרך אלא ממנה יוצאים
מפני  לסכנה לחוש שיש במקום זאת ובכל יא.). יומא
בשערי  היהודים להם עושים כשפים יאמרו שלא הגויים,
הגיטו  ערי שערי נפטרו זה, ומטעם ממזוזה. פטור - עירם

י"ג). סימן שבע' ('באר התימנים.47)ממזוזה כת"י כנוסח
עשרה אחר: ע"ב.ÌÈ˙·.(48ונוסח לג, וציר 49)מנחות

פטור. מקום שהוא הגינה לצד הוא בה 50)הדלת שיש
במזוזה. החייב בית

.Ë˙È·e ,‡qk‰Œ˙Èa‰ÏÈ·h‰ ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ51˙È·e , ≈«ƒ≈≈«∆¿»≈«¿ƒ»≈
È˜Ò¯a‰52ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ «À¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ«¿»¿ƒ

„B·k ˙¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L53‚Á ˙kÒ .54‚Áa55˙È·e ∆≈»¬ƒ¿ƒ«»À««∆»«ƒ
‰ÈÙÒaL56ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ¯ˆBÈ ÏL ˙BkÒ ÈzL .Ú·˜ ˙¯È„Ï57BfÓ ÌÈÙÏ BÊ , ¿ƒ«∆«¿≈À∆¿ƒƒ¿ƒƒ
dÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰BˆÈÁ‰ -«ƒ»¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈»

‰Úe·˜58ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt ÌÈ˜ÂMaL ˙BiÁ‰ . ¿»«¬À∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»
‰¯È„Ï ÌÈÚe·˜59. ¿ƒ¿ƒ»

בלבד.51) טהרה מקוה משמש אלא בו, רוחצים שאין
רע.52) וריחו עורות, עיבוד ע"א.53)בית יא, יומא

בכל  הקודש, בזיון משום בה ואין המזוזה יכסה אם ואפילו
שאינם  לפי במזוזה, חייבים האלה המקומות אין זאת

רפו). סי' יו"ד (ש"ך כבוד לדירת הסוכות.54)עשויים חג
שהסוכה 55) מפני ממזוזה. פטורה החג, ימי בשבעת אפילו

כי  קבוע שימוש להשתמש ראויה היא ואין עראי, דירת היא
שמשמעו  "ביתך" בה קורא אתה ואין רעועות מחיצותיה
לשכת  ולפיכך י:). (יומא קבע לדירת הראוי קבוע בנין
בה  גר שהכהן אע"פ ה"ו) (לעיל במזוזה חייבת פרהדרין
קבע. לדירת וראוי קבוע שבנינה מפני בלבד, ימים שבעה

נוהגת 56) אינה "מזוזה ה"יב): פ"ד, (מגילה ירושלמי
ימים". חרס 57)במפרשי כלי יוצרי של דרכם היה כך

בפנימית  מזו, לפנים זו סוכות שתי להם עושים בימיהם:
מלאכתו  עושה הוא ובחיצונה קדרותיו, ומצניע דר הוא
שם). וברש"י ח: (סוכה למכור קדרותיו את ומוציא

זה 58) ואין בה. וישן אוכל שאינו קבוע, תשמישה שאין
הוא  שגם במזוזה, שחייב לבית הפתוח לביתֿשער דומה
בלילה  קבוע תשמישו ביתֿשער כי ה"ז) (לעיל במזוזה חייב

רפו). סי' ליו"ד (ש"ך בלבד,59)כביום למכירה אלא
להם. הולכים ובעליהם נסגרות ובלילה

.ÈBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿»ƒ«¿≈««ƒ∆≈
˙BNÚÏ ·iÁ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ‡l‡ ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚»̄ƒ»≈¿»∆»¿««≈∆«»«¬

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎa ‰ÊeÊÓ60˙Èa ÔÈaL ÔË˜ Á˙t . ¿»¿»∆«»∆«∆«»»∆≈«ƒ
‰iÏÚÏ61¯„Á elÙ‡ ,˙ÈaaL ¯„Á .‰ÊeÊÓa ·iÁ , «¬ƒ»«»ƒ¿»∆∆∆««ƒ¬ƒ∆∆

,ÈÓÈt‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ·iÁ - ¯„Áa¿∆∆«»«¬¿»««««∆∆«¿ƒƒ
ÔlkL ,˙Èa‰ ¯ÚL ÏÚÂ ,ÔBˆÈÁ‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚÂ¿««««∆∆«ƒ¿«««««ƒ∆À»

.ÔÈÚe·˜e ‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

ע"א.60) לד, באמצע 61)מנחות ארובה דרכם: "זה
במעלות, מהבית אליה ועולים העליונה) (הקומה העליה

ירד  שלא כדי למטה, המעלות סביב מחיצות ארבע ועושים
פתח  ועושים הבעלים, ברשות כיֿאם לבית העליה מן אדם

שם). רש"י (לשון במחיצות"

.‡È˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ· B‡ L¯„n‰Œ˙Èa ÔÈaL Á˙t∆«∆≈≈«ƒ¿»≈≈«¿∆∆
·iÁ ,Á˙t‰ B˙B‡a ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚¯ Ì‡ - B˙È·e≈ƒ»ƒ»≈¿»¿«∆««»

‰ÊeÊÓa62ÌÈz· ÈL ÔÈaL Á˙t .63¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ , ƒ¿»∆«∆≈¿≈»ƒ¿ƒ««
¯Èv‰64ÌL ,BnÚ ‰‡¯ ¯Èv‰L ÌB˜Ó ;˙Ïc ÏL «ƒ∆∆∆¿∆«ƒƒ¿∆ƒ»

‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜65. ¿ƒ∆«¿»

ע"א.62) לג, ובכל 63)שם, לשנים, ביתו שחילק כגון
מזה  פתח יש החולקת ובמחיצה לרחוב, פתוח פתח חלק
אתה  אין הנכנס, לימין היא המזוזה שקביעת והיות לזה,
שכנגדו. מהצד או זה, חלק מצד הכניסה, היא איפה יודע

ולמטה.64) למעלה שבדלת ברזל הזה 65)יתד שהצד
לג. (מנחות קובעת כניסתו וימין הבית, עיקר חשוב

וברש"י).

.·ÈÏL ÏÏÁ CB˙a ?‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ∆«¿»¿»»∆
Á˙t66CeÓq‰ ÁÙha ,67LÈÏL ˙lÁ˙a ,ıeÁÏ ∆««∆««»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯ÚM‰ d·b ÏL ÔBÈÏÚ‰68,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ dÚ·˜ Ì‡Â ; »∆¿∆…««««¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ∆
ÁÙË ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‰p˜ÈÁ¯iL ,‡e‰Â ;‰¯Lk69. ¿≈»¿∆«¿ƒ∆»ƒ««¿∆«

˙ÈaÏ ÒÎp‰ ÔÈÓÈ ÏÚ dÚ·˜Ï CÈ¯ˆÂ70dÚ·˜ Ì‡Â ; ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿»»
‰ÊeÊÓa ·iÁ ,ÔÈÙzL ÏL ˙È·e .‰ÏeÒt - Ï‡ÓNÓ71. ƒ¿…¿»«ƒ∆À»ƒ«»ƒ¿»

השער 66) סגירת מקום כתוב, "בשעריך" שהרי מבחוץ, ולא
ל  (ראה לב:). (מנחות הפתח חלל ה"ח),וזה פ"ה, עיל

שמצוותה  סובר רבינוֿתם אולם זקופה, להיות שמצוותה
לג.). מנחות ('תוספות' הפתח מזוזת לרוחב שכובה להיות
בשיפוע  אותה וקובעים שניהם, ידי יוצאים והמדקדקים

רפט). סי' יו"ד (רמ"א כדי 67)ובאלכסון הרבים, לרשות
לג:). (שם, מיד במצוה "וקשרתם...68)שיפגע שנאמר:

ששם  הזרוע בגובה קשירה מה - ביתך" מזוזות על וכתבתם
השער  בגובה המזוזה נתינת אף יד, של תפלה מניחים

גובה 69)(שם.). בסוף אינה התפילין שקשירת כשם
אינה  המזוזה הנחת אף קצת, ממנו מרוחקת אלא הזרוע
(כסףֿמשנה). טפח ממנו מרוחקת אלא השער גובה בסוף

ביאתך,70) דרך בו: קרא - ביתך" מזוזות "על שנאמר:
(יומא  תחילה עוקר הוא ימין רגל רגליו, עוקר וכשאדם

מפני 71)יא:). בתיהם, ולא "ביתך" אומרים: אנו ואין
צריכים  כולם וגו', ימיכם" ירבו "למען כתוב: שבמזוזה
הביאו  ולא כאן זה דין לכתוב רבינו ואיחר (שם). לחיות
בית  שגם מאחר שאלו שם שביומא מפני הפרק, בראש
לומר, ותירצו: לי? למה "ביתך" במזוזה, חייב השותפים
סמכם  בזה, קשור וזה והואיל הנכנס, מימין ביאתך דרך

(כסףֿמשנה). יחד וסדרם רבינו

.‚È˙·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊÓa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ«
Ïk‰72„ÈÓz73„eÁÈa ÚbÙÈ ,‡ˆÈÂ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ . «…»ƒ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈≈ƒ¿«¿ƒ

,B˙·‰‡ ¯kÊÈÂ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÓL ,ÌM‰«≈¿∆«»»¿ƒ¿…«¬»
ÂÈ˙Bi‚Le B˙MÓ ¯BÚÈÂ74ÔÈ‡L ,Ú„ÈÂ ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈«¿»¿≈«∆≈

˙ÚÈ„È ‡l‡ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ „ÓBÚ‰ ¯·c»»»≈¿»¿¿≈»ƒ∆»¿ƒ«
ÈÎ¯„a CÏB‰Â BzÚ„Ï ¯ÊBÁ ‡e‰ „iÓe ,ÌÏBÚ‰ ¯eˆ»»ƒ»≈¿«¿¿≈¿«¿≈
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ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈ¯LÈÓ75BÏ LiL ÈÓ Ïk : ≈»ƒ»¿¬»ƒ»ƒƒ»ƒ∆∆
‰ÊeÊÓe ,B„‚·a ˙ÈˆÈˆÂ ,BÚB¯Ê·e BL‡¯a ÔÈlÙz¿ƒƒ¿…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿»
BÏ LÈ È¯‰L ;‡ËÁÈ ‡lL ‡e‰ ˜ÊÁÓ ,BÁ˙Ùa¿ƒ¿À¿»∆…∆¡»∆¬≈∆

Ì‰ Ô‰Â ,ÌÈa¯ ÔÈ¯ÈkÊÓ76B˙B‡ ÔÈÏÈvnL ÌÈÎ‡Ïn‰ «¿ƒƒ«ƒ¿≈≈««¿»ƒ∆«ƒƒ
ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Ò ÈÈ C‡ÏÓ ‰Á" :¯Ó‡pL ,‡ËÁlÓƒ«¬…∆∆¡«…∆«¿«¿»»ƒƒ≈»

"ÌˆlÁÈÂ77.ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a . «¿«¿≈¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה"י).72) פ"ה, (לעיל נשים בין אנשים ביום 73)בין גם
בלילה. התמידי.74)וגם ע"ב.75)עיסוקו מג, מנחות

עליו 77)המצוות.76) קראו שם וחז"ל החטא. מן ימלטם
לא  ומזוזה) ציצית (תפילין, המשולש "והחוט הפסוק:

ינתק". במהרה

ׁשביעי  1ּפרק
-dad̀xtqzFklddxFYxtq

¤¤§¦¦
¦§¥¤̈

מישראל 1) איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות חיוב
ספר  דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ְִֶומשנה

הוא. איך נביאים של סדרם מוגה; שאינו תורה

.‡LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2·zÎÏ Ï‡¯NiÓ ƒ¿«¬≈«»ƒ»ƒƒƒ¿»≈ƒ¿…
˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆¡«¿«»ƒ¿»∆∆
‰¯ÈL da LiL ,‰¯Bz ÌÎÏ e·˙k :¯ÓBÏk ;"‰¯ÈM‰«ƒ»¿«ƒ¿»∆»∆∆»ƒ»

BÊ3˙BiL¯t ˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÈÙÏ ,4. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆«»»»ƒ»»ƒ
‰ÂˆÓ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒƒ¬»≈∆»ƒ¿»

BlMÓ ·zÎÏ5dÏa˜ el‡k ‡e‰ È¯‰ ,B„Èa B·˙k Ì‡Â . ƒ¿…ƒ∆¿ƒ¿»¿»¬≈¿ƒƒ¿»
ÈÈÒŒ¯‰Ó6ÔÈ·˙Bk ÌÈ¯Á‡ ,·zÎÏ Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â . ≈«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒ¿…¬≈ƒ¿ƒ

dÈbn‰ ÏÎÂ .BÏ7È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¿»««ƒ«≈∆»«¬ƒ««¬≈
BlÎ B·˙k el‡k ‡e‰8. ¿ƒ¿»À

שהרי 2) מסתבר, וכן זו. ממצוה שפטורות לנשים פרט
"כתבו  ככתוב: בה. הלימוד היא התורה, כתיבת תכלית
מת"ת, פטורות ונשים ישראל". בני את ולמדה לכם...
תרי"ג. מצוה (ה'חינוך', ה"א פ"א, ת"ת הל' לעיל  כמבואר
מצוותֿ מנין בסוף לרבינו, המצוות' ב'ספר מפורש וכן

האזינו".3)עשה). "פרשת 4)"שירת לכתוב אפשר ואי
ספרֿתורה  לכתוב הכתוב: כוונת ולכן לעצמה, האזינו"

האזינו. שירת בו שיש שהרי סנהדרין5)שלם, ע"ב. כא,
ÌÎÏנאמר: Â·˙Î ירבו "למען משלכם, לכתוב עליכם

ידו  תשיג לא לאשר מהם להשאיל ונוכל בינינו, הספרים
מבני  אחד כל חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,

בספרים בקראם נפשם תקוץ פן שיניחו ישראל, הישנים
תרי"ג). מצוה (ה'חינוך' אבותיהם" ל,6)להם מנחות

השוק  מן מצוה כחוטף השוק מן ספרֿתורה "הלוקח ע"א:
- כתבו בכתיבתו). שטרח כמי כלֿכך גדול שכר לו (אין
מקום  שיש סיני". מהר קיבלו כאילו הכתוב עליו מעלה
כדי  במדבר ללכת טורח היה כן זה, טורח שטרח כמו לומר

שם). יוסף' ('נמוקי סיני מהר תורה טעות 7)לקבל תיקן
לשון  פירושה: - הגהה בו. לקרות והכשירו בו, שנמצאה
(המדקדק  הקורא עיני מאירה מתוקנת הגהה כי ואורה, נוגה
הסרה  לשון מפרשים: ויש "תשבי"). בספרו אליהו ר'
יג), כ, (שמואלֿב המסילה מן הוגה כאשר ככתוב: וסילוק,
והדפוס  שבכתב והטעויות השגיאות את מסיר המגיה כי

ס"ת). הל' טוב' יום ולדעת 8)('מעדני שם. מנחות,

מוטעה, ספר מחבירו הקונה באדם מדובר שם, ה'תוספות'
ספר  להשהות אסור כי המוכר, ביד באיסור היה עכשיו שעד
בו, לקרוא והכשירו שתיקנו וזה יט:) (כתובות מוגה שאינו
כותב: ספרֿתורה בהל' והרא"ש כתבו. כאילו הוא הרי
שהיו  הראשונים בדורות התורה) ספר כתיבת (מצות "וזהו
ס"ת  שכותבים בימינו, אבל בו. ולומדים תורה ספר כותבים
מצותֿעשה  ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחים
חומשי  לכתוב משגת ידו אשר מישראל איש כל על היא
כי  ובניו, הוא בהן להגות ופירושיה, וגמרא ומשנה התורה
את  "ולמדה ככתוב: בה, ללמוד היא התורה כתיבת מצות
והדינים  המצוות ידע ופירושיה הגמרא וע"י ישראל", בני
וגם  לכתבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על

ר"ע). סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית (וראה וכו'. למכרם"

.·„Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·zÎÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,CÏn‰Â¿«∆∆ƒ¿»»»ƒ¿…≈∆»∆»
‡e‰Lk BÏ ‰È‰iL ¯ÙÒ ÏÚ ¯˙È ,CÏn‰ ÌLÏ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿≈«∆∆»≈«≈∆∆ƒ¿∆¿∆
BzÎÏÓÓ ‡qk ÏÚ Bz·LÎ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ËBÈ„‰∆¿∆∆¡«¿»»¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿

"'B‚Â BÏ ·˙ÎÂ9‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓe .10, ¿»«¿«ƒƒƒ≈∆»¬»»
,ËBÈ„‰ ‡e‰Lk BÏ ‰È‰L ‰Ê .ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«»∆∆»»¿∆∆¿

a BÁÈpÓÂÈÊb ˙È·11BÏ ·zÎpL B‡ ·˙kL ‰ÊÂ ;12¯Á‡ «ƒ¿≈¿»»¿∆∆»«∆ƒ¿«««
- ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ,CÏnL∆»«ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈≈«ƒ¿»»
- ÔÈca ·LBÈ ,BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ .BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ≈«ƒ

·ÒÓ ,BnÚ ‡e‰Â13Bc‚Î ‡e‰Â -14‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ; ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«¿»¿»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚƒ¿»»»¿≈«»

שנאמר 9) הפסוק מסוף זה הוכיחו ושם ע"ב. כא, סנהדרין
"את במשמע.˘Ó‰בו: שתים - משנה וגו', התורה

ה"ו).10) ס"ב, סנהדרין (ירושלמי שבביתֿהמקדש
ישראל.11) איש יודע 12)כשאר כשאינו אחרים, ע"י

לאכול.13)לכתוב. השולחן שם.14)אל סנהדרין,
מעשהו  על אדם יעציבהו לא עצמו ברשות שהמלך "לפי
צריך  ע"כ שירצה, מי את ימית פיו ובשבט בו, יגער ולא
תמיד, אליו יביט נגדו, יעמוד טוב וזכרון גדולה שמירה הוא
מצוה  (ה'חינוך' יוצרו" אל לבו ויטה יצרו את יכבוש למען

תקג).

.‚·zÎÏ CÈ¯ˆ ,CÏÓiL Ì„˜ ‰¯BzŒ¯ÙÒ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆»…∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿…
˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL CÏnL ¯Á‡ BÏ««∆»«¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈
‡l‡ ,BnÚÓ ¯eÒÈ ‡Ï ,„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ÈM‰Â ,ÂÈÊb¿»»¿«≈ƒƒ¿∆ƒ»ƒ…»≈ƒ∆»

„·Ïa ‰ÏÈl·15Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒkiLÎe , ««¿»ƒ¿«¿∆ƒ»≈¿≈«∆¿»¿≈
‡qk‰16B˙hÓ ÏÚ ÔLÈÏ B‡ ,17. «ƒ≈ƒ…«ƒ»

אלו 15) - חייו" "ימי נאמר: שופטים פרשת ב'ספרי' אולם
" רבינו ÏÎהימים, כוונת ואולי הלילות, לרבות - חייו" ימי

מאיר  רבי להגאון שמח' וב'אור השינה. בשעת - "בלילה"
"לא  רבינו: בדברי צ"ל שכך ואומר מגיה מדווינסק שמחה
וכו', המרחץ" לבית כשיכנס לבד בלילה, אפילו מעמו יסור
הזכיר  שלא ה"א, פ"ג מלכים בהל' רבינו מדברי נראה וכן

לגמרי. לילה דין הראוי 16)שם מקום בו" "וקרא שנאמר:
מקום  אינו הקברות בית גם וכן שם). ('ספרי' בו לקרות
אלא  ה"ו) פ"י, ולקמן יח. ברכות (ראה בו. לקרות הראוי
ואין  הואיל הקברות, בית גם למנות חשו לא ז"ל שחכמינו
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ב, פרק (סנהדרין המשנה כדברי המת, להלווית יוצא המלך
שלו" פלטרין מפתח יוצא אינו מת, לו "מת ג): משנה

צ"ה). אות שופטים, פרשת תמימה', אפילו 17)('תורה
ביום.

.„ËeË¯N ‡Ïa B·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ18B·˙kL B‡ , ≈∆»∆¿»¿…ƒ¿∆¿»
ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó19ÏeÒt -20; ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»»

„ˆÈÎÂ .ÛÏw‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,ÏÈÂb‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,‡l‡∆»À««¿ƒÀ««¿»¿≈«
‰‡ ,˙w˙Ó ‰·È˙k ·˙Bk ?‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¿À∆∆»»

¯˙BÈa21‰·z Ïk ÔÈa ÁÈpÈ .22ÏÓk ‰·˙Â˙B‡ ‡ ¿≈«ƒ«≈»≈»¿≈»ƒ¿…
‰pË˜23ÔÈ·e ,‰¯ÚN‰ ËeÁ ‡ÏÓk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈ·e , ¿«»≈¿ƒ¿…««¬»≈

‰ËÈL Ïk24‰ËÈL Ïk C¯‡Â .‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ »ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»¿…∆»ƒ»
·zÎÏ È„k ,˙Bi˙B‡ ÌÈLÏL - ‰ËÈLÂ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ¿…
,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ'¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆

ÈÓÊ ‡˙Ïz25Ûc Ïk ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ ;26‡‰˙ ‡ÏÂ .Û„Â ¿»»ƒ¿≈¿∆…«»«»«¿…¿≈
‡ÏÂ .˙¯b‡k Ûc‰ ‡‰È ‡lL È„k ,‰fÓ ‰¯ˆ˜ ‰ËÈLƒ»¿»»ƒ∆¿≈∆…¿≈««¿ƒ∆∆¿…
˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ e‰È ‡lL È„k ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ dk¯‡»¿»≈«∆¿≈∆…¿≈»¿¿

·˙ka27. «¿»

יהיה 18) שהכתב כדי בסרגל, השיטין את לשרטט שצריך
ה"יב). (פ"א, לעיל כמבואר מפורשים 19)ישר וקלף גויל

ה"וֿז). (פ"א, ה"ט).20)למעלה פ"א, (מגילה ירושלמי
רעא). סי' ליו"ד (ט"ז ספרים כשני שנראה והטעם:

(21- ואנוהו אלי "זה קלג:): (שבת חז"ל שאמרו כמו
נאה, בדיו נאה, תורה ספר במצוות.... לפניו התנאה

אומן". [סופר] בלבלר נאה, זו 23)מילה.22)בקולמוס
פעמים.25)שורה.24)יו"ד. עמוד.26)שלש

(27- משוטטות ל.). מנחות (מסכת השיטות בראשי ויטעה
בארץ  משוט כמו: מה, דבר לחפש ואנה, אנה מתהלכות
עיניו  ט): טז, הימיםֿב (דברי מצינו וכן ב). ב, (איוב

הארץ. בכל משוטטות

.‰·˙k‰ ËÚÓÈ ‡Ï28‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰ ÈtÓ …¿«≈«¿»ƒ¿≈»∆«∆≈»»»
‰L¯ÙÏ29‡Ï - ˙Bi˙B‡ LÓÁ ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊ . ¿»»»ƒ¿«¿»≈»«»≈ƒ…

˙Bk ‡l‡ ,ÛcÏ ıeÁ LÏLÂ Ûc‰ CB˙a ÌÈzL ·zÎÈ· ƒ¿…¿«ƒ¿««¿»««∆»≈
ÛcÏ ıeÁ ÌÈzLe Ûc‰ CB˙a LÏL30ÔÓ ¯‡L ‡Ï . »¿««¿«ƒ««…ƒ¿«ƒ

ÌB˜n‰ ÁÈpÓ - ˙Bi˙B‡ LÏL ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰«ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ«ƒ««»
‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe ,Èet31. »«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

ודקות.28) קטנות אותיות להיות 29)לכתוב שצריך
נזדמנה  ואם לפרשה, פרשה בין ריוח אותיות תשע כשיעור
אחרת  פרשה בה ומתחיל אחת, פרשה בה שמסיים שיטה לו
להגדיל  כדי דקות אותיות יכתוב אל ביניהן, מועט ריוח ויש
כך. לידי יבוא שלא עצמו יזרז אלא הריוח, את

צריך 30) ה' ששם (שם) ה'תוספות' וכתבו ע"א. ל, ֵמנחות
הדף. בתוך כולו להאריך 31)להיות הסופרים ומנהג

תורה, ספר נוי משום השיטה, לסוף שיגיעו עד האותיות
האותיות  צורת הפסד משום זה לנוי חושש לא ורבינו

רוקח'). ('מעשה

.Â‰p˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»≈»«¿≈ƒ…ƒ¿¿∆»
ÔÈtc‰ ÔÈa32BÏ ‰ncÊ .‰ËÈM‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÈÊÁÈ ‡l‡ , ≈««ƒ∆»«¬ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

B‡ ˙BÁÙ B‡ ,˙Bi˙B‡ ¯NÚ ˙a ‰·z ‰ËÈM‰ CB˙a¿«ƒ»≈»«∆∆ƒ»
¯˙È33dlk ˙‡ ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , »≈¿…ƒ¿«ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…∆À»

dÈˆÁÂ Ûc‰ CB˙a dÈˆÁ ·zÎÏ ÏBÎÈ Ì‡ - Ûc‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ¿…∆¿»¿««¿∆¿»
Èet ÌB˜n‰ ÁÈpÓ ,Â‡Ï Ì‡Â ;·˙Bk ,ÛcÏ ıeÁ««≈¿ƒ»«ƒ««»»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe34. «¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

כך 32) לעשות שרשאי ואע"פ הדף, לשירטוט מחוץ לכתבה
רשאי  אינו שלימה בתיבה אבל אותיות, חמש בת בתיבה

ל.). ט,33)(מנחות אסתר (מגילת "והאחשדרפנים" כגון
ראה  ספרֿתורה. כדין כתיבתה דין אסתר מגילת גם כי ג)
ר' הגאון (בשם ה"ט פ"ב, לרבינו מגילה הלכות יז.; מגילה

מוילנא). עד 34)זלמן ולהגדילן האותיות למשוך אבל
זולת  מחברתה, אחת אות לשנות שאין אסור, - השיטה סוף
או  גדולות להיות המסורה, לבעלי המקובלות האותיות

מיימוניות'). ('הגהות קטנות

.ÊLnÁÂ LnÁ Ïk ÔÈa ÁÈpÓe35˙BÈet ÔÈËÈL Úa¯‡ «ƒ«≈»À»¿À»«¿«ƒƒ¿
‰·È˙Î ‡Ïa36LnÁ‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , ¿…¿ƒ»…»¿…»≈¿«¿ƒ«À»

CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ¯Ó‚iLÎe .˙ÈLÈÓÁ ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¬ƒƒ¿∆ƒ¿…∆«»»ƒ
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¯Ó‚iL37ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ¿…¿∆¿«ƒ»∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ

‰a¯‰ ÔÈËÈL Ûc‰38¯v˜Ó ,39‰ÏBÚÂ40ÏÈÁ˙Óe , ««ƒƒ«¿≈¿«≈¿∆«¿ƒ
˙‡ ¯Ó‚È ‡ÏÂ ,Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»∆¿««¿…ƒ¿…∆

‰ËÈM‰41"Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ" ‰È‰iL „Ú ,Ôek˙Óe , «ƒ»ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆¿≈≈»ƒ¿»≈
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a42. ¿∆¿«ƒ»∆¿««

תורה.35) חומשי ע"ב.36)מחמשה יג, ב"ב
ע"א.37) ל, שבאמצע 38)מנחות בשיטה חל הכתב וגמר

בנוסח 40)השיטין.39)הדף. ואמנם והולך. מקצר כמו
לשון  אחרי נמשך ורבינו והולך". "מקצר נאמר: התלמוד,
כתוב: תפילין להל' הרא"ש שבלשון ומעניין שם. הרי"ף

אחד. לענין עולה והכל ויורד". כת"י 41)"מקצר כנוסח
השיטה "מתחילת אחר: ובנוסח ‰„Ûהתימנים. ÛÂÒ·˘ ולא

השיטה". את התורה,42)יגמור סיום שכאן הכל ידעו ואז
סק"ו). רע"ב סי' יו"ד (ט"ז השיטה בגמר יסיים אם כן לא

.Á˙BÏB„b‰ ˙Bi˙B‡a ¯‰fÈÂ43˙BpËw‰ ˙Bi˙B‡·e44, ¿ƒ»≈»ƒ«¿»ƒ«¿«
˙B„e˜p‰ ˙Bi˙B‡·e45ÔB‚k ,˙BpLÓ‰ ˙Bi˙B‡Â , »ƒ«¿¿ƒ«¿À¿
˙BÙeÙl‰ Ô"È‡t‰46˙Bn˜Ú‰ ˙Bi˙B‡‰Â47BÓk , «≈ƒ«¿¿»ƒ»¬À¿

ÔÈ‚za ¯‰fÈÂ .LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈ¯ÙBq‰ e˜ÈzÚ‰L48 ∆∆¿ƒ«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒ
LiL ˙B‡ LÈÂ ,„Á‡ ‚z ‰ÈÏÚ LiL ˙B‡ LÈ .ÔÈÓ·e¿ƒ¿»»≈∆≈»∆»»∆»¿≈∆≈

‰Ú·L ‰ÈÏÚ49Ô"ÈÈÊ ˙¯eˆk ÔÈbz‰ ÏÎÂ .50ÔÈwc ,Ô‰ »∆»ƒ¿»¿»««ƒ¿««¿ƒ≈«ƒ
.‰¯ÚN‰ ËeÁk¿««¬»

גדולה,43) שהיא א) א, (בראשית ברא בראשית של ב' כגון
שהיא 44)ועוד. ב) כג, (שם, "ולבכותה" של כ' כגון

בי"ת  אל"ף סדר סופרים" "דקדוקי במוספנו וראה קטנה.
וקטנות. גדולות אותיות של נקודות 45)שלם עליהן שיש

ט) יח, (בראשית שרה" איה אליו "ויאמר כגון מלמעלה,
מנוקדות. שב"אליו" "איו" דפוס 46)שאותיות כנוסח

הלפופות. אחר: ובנוסח ועוד. רוקח' 'מעשה ונציא, מנטובה

רסה. סי' יו"ד סופר' 'חתם ראה ומקופל. כרוך ופירושו:
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(במדבר 47) הארון" בנסוע "ויהי שלפני ההפוכה נו"ן כגון
עקומה. שהיא לה) שאמרו 48)י, כמו האותיות, כתרי

להקב"ה  מצאו למרום, משה שעלה "בשעה כט:): (מנחות
אדם  לו: אמר התגין)... (כגון לאותיות כתרים וקושר שיושב
יוסף  בן ועקיבא דורות, כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד
של  תילין תילין (תג) וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו,

במו 49)הלכות". רבינו".ראה "תשובות ספנו
פרטי 50) לכל מקום מראה עוז' וה'מגדול ע"ב. כט, מנחות

"התגין". בספר זו הלכה

.ËÔÓ ‰ÂˆÓÏ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈…∆∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Ôew˙a ‰pL Ì‡Â .¯Á·n‰51˜c˜„ ‡lL B‡ , «À¿»¿ƒƒ»¿ƒ∆∆…ƒ¿≈

˙‡ ·¯wL B‡ ;Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰ Ïk ·˙ÎÂ ,ÔÈbza««ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ»∆≈«∆
ÔÈËÈM‰52Ô˜ÈÁ¯‰ B‡53ÔÎÈ¯‡‰ B‡ ,54- Ô¯v˜ B‡ «ƒƒƒ¿ƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»

¯È˙B‰ ‡ÏÂ ¯qÁ ‡ÏÂ ,˙B‡a ˙B‡ Ô˜Èa„‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿¿…ƒ≈¿…ƒ
Â˙BÁe˙Ùa ‰pL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ „ÈÒÙ‰ ‡Ï¿…ƒ¿ƒ«««¿…ƒ»ƒ¿

˙BÓe˙Òe55.¯Lk ¯ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿¬≈∆≈∆»≈

אחד 51) ומפרטו הולך ורבינו כאן. עד זה בפרק האמור
שיטה.52)אחד. כמלוא ביניהן הניח שהניח 53)ולא

האמור. מהשיעור יותר ריוח משלשים 54)ביניהן למעלה
השיטה. אורך הלכה 55)אותיות (פ"ח, לקמן מפורש

אֿב).

.Èe‚‰Â ,‡¯Óba e¯Ó‡ ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ¬≈ƒ∆…∆∆¿«¿»»¿»¬
.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„È· ‡e‰ ‰Ïa˜Â ,ÌÈ¯ÙBq‰ Ì‰·»∆«¿ƒ¿«»»¿»»ƒƒƒƒ
˙BÁÙ ‡Ï ,Û„Â Ûc ÏÎaL ÔÈËÈM‰ ÔÈÓ eÈ‰iL ,Ô‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿»«»«…»

ÌÈML ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ56‰È‰iLÂ ; ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿∆ƒ¿∆
:˙Bi˙B‡ ÚLz BÓk ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰»∆«∆≈»»»¿»»»¿≈«ƒ
ÔÈËÈM‰ L‡¯a ‰È‰iLÂ ;'¯L‡' ,'¯L‡' ,'¯L‡'¬∆¬∆¬∆¿∆ƒ¿∆¿…«ƒƒ

Ìi‰ ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ57'ÌÈ‡a‰' :58'‰Lai·' ,59, ¿«¿»ƒƒ««»«»ƒ««»»
ÌM‰60'˙Ó' ,61'ÌÈ¯ˆÓa' ,62‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LÓÁ - «≈≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒƒ¿«»

:Ck Ô‰Ó ‰ËÈL Ïk ˙lÁz ,ÔÈËÈL LÓÁ ‰¯ÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ»≈∆»
'ÁwzÂ'63'e‡·iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰È¯Á‡' ,64; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…

'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡¯a ‰È‰ÈÂ65: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ
'‰„ÈÚ‡Â'66,'˙È¯Á‡a' ,'C¯c‰' ,'È¯Á‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ

‰pnÓ ‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LL - 'Ï‰˜' ,'BÒÈÚÎ‰Ï'¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«»ƒ∆»
'‡·iÂ' :ÔÈËÈL LÓÁ67,'˙‡f‰' ,'¯L‡' ,'¯a„Ï' , »≈ƒƒ«»…¿«≈¬∆«…

.'¯L‡'¬∆

ה"ו).56) (פ"ב, סופרים מסכת אֿיט.57)ראה טו, שמות
כח.58) יד, כט.59)שם, ל.60)שם, שם.61)שם,
לא.62) כ.63)שם, טו, כג.64)שם, דברים 65)שם,

אֿמג. הפרק.66)לב, סוף עד כח. לא, שם,67)שם,
וב'הגהות  מז. פסוק עוברים" אתם "אשר עד מד. לב,
כל  להתחיל בורים סופרים שנהגו "מה העירו: מיימוניות'
העמודים" "ווי לו: וקוראים בוי"ו, תורה שבספר עמוד
יש  גמור שאיסור נראה - יב) לח, שמות הפסוק (כלשון
קצרים, ומהם רחבים, מהם העמודים, עושים שהרי בדבר,
וי"ו  שתגיע כדי הרבה וארוכות משונות האותיות ופעמים
ימעט  "ולא ל.): (מנחות ערוך תלמוד והרי עמוד, כל לראש

(רבי  ומורי ה"ה. לעיל וכמבואר וכו' הריוח" מפני הכתב את
ספרֿתורה  לכתוב לי היה אילו לי: כתב מרוטנבורג) מאיר
חוץ  בוי"ו מתחיל עמוד שום יהיה שלא נזהר הייתי
שמ"ו  בי"ה לכתוב הסופרים שנהגו מה וכן בם". מ"ואעידה
אחיך  "יודוך - י' "בראשית, של ב' והן: העמודים, בראש
"שמר  - ש' כח), יד, (שמות "הבאים - ה' ח), מט, (בראשית

-לך  ו' ה), כד, (במדבר טובו "מה - מ' יא), לד (שם,
ולא  הגאונים בספרי חפשתי כח), לא, (דברים בם "ואעידה
(ראה  זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי מצאתי,
וכל  כן, לעשות אפשר אי בראשית") "ספר סוף פ"ט לקמן
אתה  "יהודה פרשת שהרי פסול, - כן העשוי ספרֿתורה
העמוד  בראש "יודוך" לכתוב ואיֿאפשר פתוחה, יודוך"
הקודם) (שבעמוד התחתונה בשיטה כתוב היה אלאֿאםֿכן
אותיות, שמונה והן אתה", "יהודה שהן: בלבד, תיבות שתי
אלא  פתוחה פרשה מתחילים שאין כן, לעשות יתכן ולא
מנהג  אולם עכ"ל. ה"ב. פ"ח לקמן ראה השיטה, בראש
כל  וסרה השיטה, בראש "יהודה" של יו"ד לכתוב סופרינו

רעג). סי' ליו"ד איגר ר"ע (חידושי ההשגה

.‡ÈÌ‡Â .¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ«À¿»¿ƒ
¯ÒÁ‰ B‡ ¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙ ‡Ï ,‰pL68 ƒ»…»«¬»ƒ»««»≈»≈∆»≈

È¯˜ ‡È‰L ‰lÓ ·˙kL B‡ ,‡ÏÓ69,d˙‡È¯˜k ·˙ÎÂ »≈∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»
'‰pÏbLÈ' ÌB˜Óa '‰p·kLÈ' ·˙kL ÔB‚k70, ¿∆»«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»

'ÌÈÏÙÚ·e' ÌB˜Óa 'ÌÈ¯BÁh·e'71Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,72B‡ ; «¿ƒƒ¿«¬…ƒ¿«≈»∆
‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙Ù ‰L¯t ·˙kL73, ∆»«»»»¿»¿»¿»¿»

‰¯ÈM‰ ·˙kL B‡74‰L¯t ·˙kL B‡ ,·˙k‰ ¯‡Lk ∆»««ƒ»ƒ¿»«¿»∆»«»»»
ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈLk ˙Á‡75˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â , ««¿ƒ»¬≈∆»¿≈¿À«

ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,ÏÏk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»∆»¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ
.˙B˜BÈz‰ da»«ƒ

וכפירוש 68) פסולה". אגרת "כתבה ע"ב: לב, מנחות
אלא  ויתירות בחסרות דקדק שלא - כאגרת שם: ה'תוספות'

בעלמא. מכתיבתה.69)כאגרת אחרת שנקראת
ל.70) כח, כז.71)דברים ע"ב:72)שם לז, נדרים

מסיני". למשה הלכה - קריין ולא כתיבן כתיבן, ולא "קריין
ה"ב).73) (פ"ח, לקמן ו"האזינו",74)ראה הים" "שירת

פ"ח. סוף לקמן כמפורש ושיטה, שיטה בכל ריוח בהן שיש
ע"ב.75) קג, שבת

.·ÈdbÓ BÈ‡L ‰¯BzŒ¯ÙÒ76B˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ ,77¯˙BÈ ≈∆»∆≈À»»¿«¿≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ78ÊbÈ B‡ Ôw˙È ‡l‡ ,79‰¯BzŒ¯ÙÒ . «¿ƒ∆»¿«≈ƒ»≈≈∆»

eÈ‰ Ì‡Â ,Ôw˙È - Û„Â Ûc ÏÎa ˙BiÚË LÏL Ba LiL∆∆»»À¿»«»«¿«≈¿ƒ»
ÊbÈ - Úa¯‡80¯Ùq‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .81¯‡M‰Â ,dbÓ82 «¿«ƒ»≈¿ƒ»»…«≈∆À»¿«¿»

„Á‡ Û„ elÙ‡ ¯‡LÂ ,Ûc ÏÎa ˙BiÚË Úa¯‡ Ba LÈ∆«¿«»À¿»«¿ƒ¿«¬ƒ«∆»
‰Ê È¯‰ - ˙BiÚË Úa¯‡ ‡Ïa LaLÓ‰ ¯‡M‰ B˙B‡Ó≈«¿»«¿À»¿…«¿«»À¬≈∆

Ôw˙È83. ¿«≈

בו.76) המצויות משום 77)מטעויותיו ע"ב. יט, כתובות
לחוש  יש כי יד) יא, (איוב עולה באהליך תשכן אל שנאמר:
עוול  וזהו בהן וישתבש טעויותיו אחרי ימשך בו שהקורא
בנביאים  הדין שכן מיימוניות' ב'הגהות והעירו גדול.
ראה  ברכה. עליו תבוא תלמוד, בספרי אף והזהיר וכתובים,
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ברמ"א  וכתב י"א). אות ב (פרק כתובות למסכת רא"ש
להגיה  לא הוא קדמונים "שחרם רעט): סי' דעה' ('יורה
שיש  ברורה בראיה כיֿאם בלבד, הסברא פי על ספר שום

טעות". להסיר 78)בו שנותנים ביתֿדין זמן שזהו
החכמים  לו נתנו כאן וגם קיח.) (ב"מ כמבואר המכשולים,
להל' טוב' יום ('מעדני טעויותיו לתקן יום שלשים זמן

אצל 79)ס"ת). אותו וקוברים חרס בכלי אותו נותנים
ה"ג). (פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר חכמים, תלמידי

כמנומר.80) שנראה משום לתקנו, ואין ע "ב. כט, מנחות
כהלכה.81) נכתבו הספר אותיות המיעוט 82)רוב

ואפילו 83)המשובש. כולו. את מציל הכשר שהדף שם.
מתקנו  - להתקן וניתן הואיל טעויות, שלש הזה בדף יש

(שם). כולו את ומציל

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙kL «∆¿»ƒ¬ƒ∆»««»≈»≈
˙BËÈM‰ ÈÈa ÁÎML ˙Bi˙B‡‰ ‰ÏBz ‡ˆÓpL85Ï·‡ ; ∆ƒ¿»∆»ƒ∆»«≈≈«ƒ¬»

‰nk Û„Â Ûc ÏÎa LÈ elÙ‡ - ‡ÏÓ ¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡ƒ»«∆»≈»≈¬ƒ≈¿»«»««»
BÈ‡Â „¯B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ ,˙BiÚË»À¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆≈¿≈

‰ÏB˙86. ∆

יגנז.84) - דף בכל טעויות ארבע ארבע בו יש שאם
כלֿכך.85) לתלות הוא ירחיק 86)וגנאי וכשגורד שם.

הפסק  הגרד מקום יהא שלא ושלאחריו, שלפניו האות את
ד'). סעיף רעט סי' יו"ד (שו"ע כשתים ותיראה בתיבה

.„È,BÓˆÚ ÈÙa LnÁÂ LnÁ Ïk ,‰¯Bz‰ ·zÎÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«»»À»¿À»ƒ¿≈«¿
‰a ÔÈ‡Â‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ô87‰l‚Ó ·zÎÈ ‡Ï Ï·‡ .88 ¿≈»∆¿À«≈∆»¬»…ƒ¿…¿ƒ»

˙BiL¯t da ‰È‰iL ,dÓˆÚ ÈÙa89ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ; ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
da „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï ‰l‚Ó90ÌÈÏL‰Ï BzÚc Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿¿«¿ƒ

¯zÓ - LnÁ ‰ÈÏÚ91˙B·z LÏL LÏL ,‰l‚Ó ·˙k . »∆»À»À»»«¿ƒ»»»≈
¯zÓ - ˙Á‡ ‰ËÈLa92. ¿ƒ»««À»

לקמן 87) שמבואר כמו יתירה, קדושה בו שנוהגים השלם,
לעמוד  שחייבים כדרך מפניו עומדים אין וכן ה"ב). (פ"י,
קוראים  "אין אמרו: (ס.) גיטין ובמסכת ספרֿתורה. מפני
ספריהם  וכל הציבור", כבוד משום בביתֿהכנסת בחומשים

שלנו. כס"ת בגלילה מהחומש.88)היו לפי 89)חזק
אבל  (שם). למשה ניתנה ושלימה חתומה שהתורה
וכן  שם. כמבואר כלֿכך, קפידא אין שלמים בחומשים
ילדים  לחמשה חומשים חמשה שכתב חייא ברבי מצינו

קג:). (כתובות תורה אלפס 90)ללמדם ורבינו שם. גיטין,
לכל  שאיֿאפשר משום הקיל שלפיכך עליו והמליצו התיר,

לכתו  בישראל נאמר עני זה כגון ועל לבנו. שלם חומש ב
יו"ד  ('טור' תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו.: קיט, (תהלים

רפג). שם.91)סי' מותר 92)גיטין, שלפיכך אמרו: שם
סוטה  שפרשת זהב של טבלא לעשות המלכה להילני היה

סוטה,כת  להשקאת ממנה להעתיק לכהן (מוכנה עליה ובה
שהיתה  משום - ממנו) להעתיק ס"ת להביא יצטרך ולא
תיבות  שלש שלש - סירוגין רבינו: ומפרש סירוגין. כתובה
כמגילה  נראית אינה זו משונה בכתיבה כי אחת, בשיטה
במוספנו  וראה רפג), סי' יו"ד (ש"ך, ספרֿתורה מתוך

רבינו". "תשובות

.ÂË˜a„Ï ¯zÓ93C¯Îa ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz À»¿«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆

„Á‡94ÁÈpÓe .95ÔÈ·e ,ÔÈËÈL Úa¯‡ LnÁÂ LnÁ ÏÎa ∆»«ƒ«¿»À»¿À»«¿«ƒƒ≈
ÔÈËÈL LÏL ‡È·Â ‡È· Ïk96‡È·Â ‡È· Ïk ÔÈ·e , »»ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»»ƒ¿»ƒ

,CzÁÏ ‡a Ì‡L ,ÔÈËÈL LÏL - ¯NÚŒÌÈMÓƒ¿≈»»»ƒƒ∆ƒ»«¿…
C˙BÁ97,ÚLB‰È :‡e‰ Ck ÌÈ‡È· ÏL Ô¯ecÒÂ . ≈¿ƒ»∆¿ƒƒ»¿À«

,Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,ÌÈÎÏÓ ,Ï‡eÓL ,ÌÈËÙBL¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿¿»¿∆¿≈
‰ÈÚLÈ98¯NÚŒÈ¯z ,99,˙e¯ :ÌÈ·e˙k‰ ¯„ÒÂ . ¿«¿»¿≈»»¿≈∆«¿ƒ

ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLÂ ,˙Ï‰˜Â ,ÈÏLÓe ,·Bi‡Â ,ÌÈl‰˙e100, ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿…∆∆¿ƒ«ƒƒ
˙BÈ˜Â101Ï‡i„Â ,102‰l‚Óe ,103ÌÈÓi‰ È¯·„Â104. ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈«»ƒ

נביאים 94)לכרוך.93) יונחו שלא שאיֿאפשר ואע"פ
בכרך  והם הואיל לכך חוששים אין תורה, ע"ג וכתובים

שם). וב'תוספות' יג. (ב"ב חלק.95)אחד משאיר
לנביא",96) נביא כל בין "וכן שלפנינו: התלמוד ונוסח שם.

נביא  בין שם: רבינו גירסת אבל שיטין; ארבע שמשמע
ה"ד). (פ"ב, סופרים במס' הנוסח וכן שיטין. ג' לנביא

כמו 97) וצ"ל רבינו, בדברי כאן חסר המפרשים, לפי
מלמטה  "ומסיים יג:): (ב"ב בתלמוד זו ברייתא שנכתבה
על  מוסב וזה חותך" לחתוך בא שאם מלמעלה, ומתחיל
את  ולהתחיל הדף, בסוף אחד נביא לסיים שאפשר הנביאים
זה  לחתוך יבוא שמא חוששים אנו ואין הדף, בראש השני
לסיים  אסור התורה בחומשי אבל לחתוך, מותר שהרי מזה,
ב'ירושלמי' כמבואר לחתוך יבא שמא גזירה הדף, בסוף
ומתחיל  באמצע גומר שיהא "וצריך ה"ט): פ"א, (מגילה

המשנה'). ('מרכבת קדם 98)באמצעיתו" שישעיהו אע"פ
מפני  לפניו, ויחזקאל ירמיהו הקדים ויחזקאל, לירמיהו בזמן
וירושלים, ביתֿהמקדש בחורבן מסיים ש"מלכים"
וסופו  חורבן תחילתו ויחזקאל חורבן, כולו ו"ירמיהו"
חורבן  לסמוך הראוי מן לכן נחמה, כולו וישעיהו נחמה,

יד:). (ב"ב לנחמה ונחמה שהושע 99)לחורבן אע"פ
לא  לישעיהו, אפילו הרבה קדם עשר") ל"תרי (ראשון
חששו  פרקיו, במספר הוא וקטן הואיל במקומו, סדרוהו
שגם  האחרונים הנביאים יתר נבואת עם וצירפוהו שיאבד,
יאבדו  ולא אחת אגודה יהוו וביחד במספרם, קטנים הם

וקדם 100)(שם). אמרם, דוד תהלים לדוד, קדמה רות
שניהם  קהלת, משלי, שלמה: ספרי שלשה ואחרֿכך לאיוב,
ע"פ  (שם, אמרו זקנתו לעת - השירים שיר חכמה, ספרי

ירמיהו.101)רש"י). שאמרה איכה, היה 102)מגילת
בגולה. ירמיהו דניאל 103)אחרי אחרי אסתר, מגילת

אחשורוש. דברי 104)בימי יחס כתב הסופר שעזרא
חשובים  ונחמיה ועזרא שם). (בבאֿבתרא אליו עד הימים
חמשה  עליהם הוסף עשר, תשעה הם אלה כל - אחד. כספר

קודש. כתבי וארבע עשרים הרי - תורה חומשי

.ÊË‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ L„w‰ È·˙k Ïk»ƒ¿≈«…∆≈¿ƒ»∆»
ËeË¯N·105¯Èp‰ ÏÚ Ô·˙k elÙ‡ ,106·zÎÏ ¯zÓe . ¿ƒ¿¬ƒ¿»»««¿»À»ƒ¿…

¯eÒ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ;ËeË¯N ‡Ïa ˙B·z LÏL107. »≈¿…ƒ¿≈«∆»
Ba LiL ‰Ê C¯kB˙M„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz ∆∆∆∆∆»¿ƒƒ¿ƒ≈¿À»

ÔÈc .ÌÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜kƒ¿À«≈∆»∆»¿À»ƒ«À»ƒƒ
¯ÒÁ‰ ÔÈ„k ¯˙i‰108. «»≈¿ƒ∆»≈

ה"ב.105) פ"ג, מגילה ירושלמי ע"ב; ו, שהרי 106)גיטין
בלא  באיגרתו פסוק שכתב אביתר רבי על הקפיד יוסף רב
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סי' יו"ד (הגר"א נייר על נכתבות איגרות וסתם שירטוט,
איסור 107)רפ"ד). שאין סובר, ורבינוֿתם שם. גיטין,

אבל  ולימוד, דרש לשם הפסוק לכתוב כשמתכוין אלא
לשון  לכתוב מותר לחבירו, שולח שאדם שלומים באיגרת
שירטוט  בלא אפילו צחה, לשון לכתוב כדי המקרא,
אלא  בשירטוט צורך אין הרמב"ן ולדעת שם). ('תוספות'
בכתיבה  אבל - תנ"ך בו שכותבים - אשורי כתב כשכותב
לא  אם וכן רפד). סי' יו"ד (טור בשירטוט צורך אין שלנו
יותר, לשרטט צריך אינו בלבד, עליונה שורה אלא שירטט
השורות  כל אז ישר, כתובה העליונה שהשורה שמתוך
העליונה  השורה ששירטוט באופן פיה, על ישר יכתבו
לב:): (מנחות שאמרו וזהו שתחתיה, השורות לכל מועיל
אבל  מלא, לשירטוט הכוונה - שירטוט צריכות אין תפילין
שם, גיטין ('תוספות' שירטוט צריכה ודאי העליונה השורה

רפד). סי' ביו"ד להלכה נקבע יתר 108)וכן כל כלומר:
שהוסיפו  זה כרך ולפיכך נח:), (חולין עמו ואחר הוא כנטול
ירד  ולפיכך חסר, כס"ת הוא הרי וכתובים, נביאים בו

רפג). סי' יוסף' ('בית ס"ת מקדושת

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ז שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרשיות 1) מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות דיני

השירות. כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות

.‡¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ ÈzL dÏ LÈ ‰Áe˙Ù ‰L¯t»»»¿»∆»¿≈ƒ»«
ÏÈÁ˙Óe ,Èet ‰ËÈM‰ ¯‡L ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««ƒ»«ƒ«¿»«ƒ»»«¿ƒ
‰na .‰iM‰ ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ‰Áe˙Ù ‡È‰L ‰L¯t‰«»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»«∆
¯eÚLk ÁÂ¯ ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡LpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆«¿ƒ
Ì‡ B‡ ,ËÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÚLz≈«ƒ¬»ƒ…ƒ¿«∆»¿«ƒ
,·˙Î ‡la ‰iL ‰ËÈL ÁÈpÓ - ‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób»«¿«ƒ»«ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…¿»
.˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈL ˙lÁzÓ ‰Áe˙t‰ ‰L¯t‰ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ«»»»«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ

.·¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ LÏL dÏ LÈ ‰Óe˙Ò ‰L¯t»»»¿»∆»»ƒ»«
¯eÚMk ÁÂ¯ ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a2·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆¿««ƒ»«ƒ«∆««ƒ«¿ƒƒ¿…

‡È‰L ‰L¯t‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
¯‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ¯‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa ·zÎÏÂ ¯eÚMk ÁÂ¯‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ¯ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ - ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ·zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡¯Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»

‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«
·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ¯‰ ¯eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…

‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰L¯tL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»
ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰L¯Ùe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»

.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט)3)תשע הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי
הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח מסופה "פתוחה

חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל
יורה  יוסף (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו

שהעתקנוה.

.‚Bw˙Ï ¯LÙ‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ¯ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e¯‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂ¯a ‰ÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ·˙ÎÂ ,˙BiL¯t‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰L¯t Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
B‡ ,‰L¯t‰ ÌB˜Óa ÁÂ¯a ˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Bk¯„k ·˙kL∆»«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«»»»

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -9BÏ ÔÈ‡Â , ∆ƒ»««ƒ¬≈∆»¿≈
‰wz10.B· ‰ÚhL Ûc‰ Ïk ˙‡ ˜lÒÏ ‡l‡ , «»»∆»¿«≈∆»««∆»»

מלמעלה 6) תלייה ידי על החסר את וימלא היתר את שימחוק
ט"ז). הלכה א, פרק י"ב7ֿ)(לעיל הלכות ז, (פרק לעיל

מיוחדת,8)י"ג). בצורה שנכתבות ו"האזינו", "הים" שירת
זה. פרק בסוף ב).9)כמבואר עמוד קג דף "כי 10)(שבת

למחוק  יצטרך והלא והסתומות, הפתוחות עיוות יתקן איך
למחקו) (שאסור שם לו יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו ֵהרבה
לפרשה, פרשה שבין רווח בגלל הכתב למעט יצטרך וגם
לו  מועיל וודאי אבל רחוק, תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר

ג). כלל הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון

.„ÌÈ¯Ùq‰ ÏÎa ÏB„b LeaL È˙È‡¯L ÈÙÏe11 ¿ƒ∆»ƒƒƒ»¿»«¿»ƒ
ÔÈ·˙BkL ,˙¯Òn‰ ÈÏÚa ÔÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a È˙È‡¯L∆»ƒƒƒ¿»ƒ≈¿≈«¬≈«»…∆∆¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ,˙BÓe˙q‰Â ˙BÁe˙t‰ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¡»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯Ùq‰ ˙˜ÏÁÓa el‡ ÌÈ¯·„a12- ƒ¿»ƒ≈¿«¬…∆«¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆
˙BÓe˙q‰ ‰¯Bz‰ ˙BiL¯t Ïk ‰p‰ ·zÎÏ È˙È‡»̄ƒƒƒ¿…≈»»»»ƒ«»«¿
Ïk Ì‰ÈÏÚ Ôw˙Ï È„k ,˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆÂ ,˙BÁe˙t‰Â¿«¿¿««ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»
ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ eÎÓqL ¯ÙÒÂ .Ì‰Ó dÈb‰Ïe ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿«ƒ«≈∆¿≈∆∆»«¿»»ƒ¿»ƒ
‰Úa¯‡ ÏÏBÎ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓa Úe„i‰ ¯Ùq‰ ‡e‰ el‡≈«≈∆«»«¿ƒ¿«ƒ∆≈«¿»»

ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ¯NÚÂ13ÌÈL ‰nkÓ ÌÈÏLe¯È· ‰È‰L , ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆»»ƒ»«ƒƒ«»»ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈÎÓBÒ Ïk‰ eÈ‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯Ùq‰ epnÓ dÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿»»»«…¿ƒ¿ƒ

¯L‡ŒÔ· B‰Èb‰L14B‰Èb‰Â ,‰a¯‰ ÌÈL Ba ˜c˜„Â , ∆ƒƒ∆»≈¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈¿ƒƒ
¯ÙÒa ÈzÎÓÒ ÂÈÏÚÂ ,B˜ÈzÚ‰L BÓk ˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»»»«¿ƒ¿≈∆

.B˙ÎÏ‰k Èz·˙kL ‰¯Bz‰«»∆»«¿ƒ¿ƒ¿»

תורה.11) ישראל 12)ספרי ארץ בני מסורת כגון
ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים
הסומכים  (מזרחיים) "מדינחאי" הנקראים בבל בני ומסורת

שבבבל. ספריהם וכתובים.13)על נביאים תורה כל שהם
ישיבה 14) ראש שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

וב"שלשלת  והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה,
והיה  גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה"

אשר. משבט משה בן אהרן נקרא

˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ≈∆¿≈ƒ
ÚÈ˜¯ È‰È15,ÌÈn‰ eˆ¯LÈ ,˙B¯‡Ó È‰È ,ÌÈn‰ eÂwÈ , ¿ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¿««ƒ

Ôlk - ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ,elÎÈÂ ,ı¯‡‰ ‡ˆBz≈»»∆«¿À≈∆¿«»«ƒÀ»
Ì„‡Ïe ,¯Ó‡ ‰M‡‰ Ï‡ .˙BiL¯t Ú·L Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈∆«»»ƒ∆»ƒ»»«¿»»
.‰Áe˙t - ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ¯Ó‡»«¿≈∆¿«…∆¡…ƒ¿»
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dxezקמ xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÁÈÂ ,LB‡ ÈÁÈÂ ,˙L ÈÁÈÂ ,¯ÙÒ ‰Ê ,Ú„È Ì„‡‰Â¿»»»»«∆≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¡«¿ƒ
ÈÁÈÂ ,CBÁ ÈÁÈÂ ,„¯È ÈÁÈÂ ,Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÁÈÂ ,ÔÈ≈̃»«¿ƒ«¬«¿≈«¿ƒ∆∆«¿ƒ¬«¿ƒ
˙BiL¯Ù ‰¯NÚ ˙Á‡ - Á ÈÁÈÂ ,CÓÏ ÈÁÈÂ ,ÁÏLe˙Ó¿∆««¿ƒ∆∆«¿ƒ…«««∆¿≈»»ƒ
Ô‰ÈzL - Á ˙„ÏBz ‰l‡ ,'‰ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò Ôlk el‡≈À»¿««¿≈∆¿……«¿≈∆
,Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ,ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¡…ƒ¿…««¿«≈¡…ƒ∆…«
È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ∆…«¿»¿»¿«ƒ¿¿≈
ÔÚÎe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á Èa ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Á…«¿≈∆¿…¿≈…«¿≈∆¿¿««
ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - „lÈ ÌLÏe ,„ÏÈ»«¿≈À«¿≈∆¿«¿ƒ»»»∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÌL ˙„ÏBz ‰l‡ ,˙Á‡ ‰ÙN»»∆»≈∆¿…≈¿≈∆¿
ÈÁÈÂ ,‚ÏÙ ÈÁÈÂ ,¯·Ú ÈÁÈÂ ,ÈÁ ÁÏLÂ ,ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿««¿∆«««¿ƒ≈∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
Ôlk - Á¯˙ ÈÁÈÂ ,¯BÁ ÈÁÈÂ ,‚e¯N ÈÁÈÂ ,eÚ¿̄«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«À»
,Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BiL¯Ù ‰BÓM‰ ,˙BÓe˙Ò¿«¿∆»»ƒ«…∆∆«¿»
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂ ,·Ú¯ È‰ÈÂ«¿ƒ»»«¿ƒƒ≈«¿»∆¿»¿»¿
¯Ó‡iÂ ,Ì¯·‡ È‰ÈÂ ,Ì¯·‡ ˙L‡ È¯NÂ ,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡«««¿»ƒ¿»«≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«…∆
- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ì‰¯·‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¿»»«¿«¿»¿«≈»≈»
Ô‰ÈzL - ‰¯N ˙‡ „˜t '‰Â ,ÌMÓ ÚqiÂ .‰Áe˙t¿»«ƒ«ƒ»«»«∆»»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ ,¯Á‡ È‰ÈÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò¿«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«««¿ƒ«¬≈
.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿«≈»»«¿«¿»¿
˙„Ïz ‰l‡Â ,Ì‰¯·‡ ÛÒiÂ .‰Óe˙Ò - Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»≈¿»«…∆«¿»»¿≈∆…¿…
ÔzÚa¯‡ - ·Ú¯ È‰ÈÂ ,˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿≈∆¿…ƒ¿»«¿ƒ»»«¿«¿»
·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,˜ÁˆÈ Ô˜Ê Èk È‰ÈÂ ,ÂNÚ È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ≈»«¿ƒƒ»≈ƒ¿»«≈≈«¬…
‡·iÂ .‰Áe˙t - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL -¿»¿»¿«ƒ¿««¬…¿»«»…
,ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰È„ ‡ˆzÂ ,·˜ÚÈ«¬…«≈≈ƒ»¿≈∆¿«…∆¡…ƒ
- ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Â ,·˜ÚÈ È· eÈ‰iÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ«≈»¡…ƒ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈∆…¿≈»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ¯ÈÚN È· ‰l‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿≈∆¿≈≈ƒ¿»¿≈∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ˙Úa È‰ÈÂ ,·˜ÚÈ ·LiÂ ,ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«≈∆«¬…«¿ƒ»≈¿»¿»¿
,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ È‰ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ«««¿»ƒ
‰l‡Â ,ÂÈÏ‡ LbiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿≈∆¿«ƒ«≈»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ‰„e‰È ˙‡Â ,˙BÓL¿¿∆¿»¿»¿»¿«¿ƒ«¬≈
,ÔÏe·Ê ,‰„e‰È ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ,·˜ÚÈ ‡¯˜iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿»«¬…ƒ¿¿≈ƒ¿»¿À
,¯L‡Ó ,„b ,Ôc .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ¯Î˘NÈƒ»»À»¿¿≈≈»»≈»≈
- ÔÈÓÈa .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÛÒBÈ ˙¯t Ôa ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈…»≈¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

.‰Áe˙t¿»
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚa¯‡Â LÏL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿»¿«¿»ƒ¿«¿

.˙Á‡Â ÌÈÚLz Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL¿∆¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆»
˙BÓL ‰l‡Â ¯ÙÒ≈∆¿≈∆¿

- ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ ,LÈ‡ CÏiÂ ,L„Á CÏÓ Ì˜iÂ«»»∆∆»»«≈∆ƒ«¿ƒ«»ƒ»«ƒ
CÏiÂ .‰Óe˙Ò - ‰Ú¯ ‰È‰ ‰LÓe .˙BÁe˙t ÔzLÏL¿»¿»¿∆»»…∆¿»«≈∆
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆«¬…¿≈∆¿«¿«≈
,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆∆¿»«¿«≈∆∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿
Ô‰ÈzL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡≈∆»≈≈¬…»«¿«≈∆∆¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,EÈz˙ ‰‡¯ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò¿«…∆∆∆¿≈¿«ƒ«…∆
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿«…∆
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t ·Ï „·k ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆»≈≈«¿…«…∆∆∆
Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«¬…¿≈∆¿«…∆∆

Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡iÂ) .‰Áe˙t - ‡a ‰LÓ∆…¿»«…∆¿»∆∆¡…∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,(E„È ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆»¿«…∆∆∆¡…∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,EhÓ ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆«¿«…∆∆∆«¿≈
¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò [Ô‰ÈzL ‡"Ò] (ÔzLÏL) - ¯˜aa«…∆¿»¿»¿≈∆¿«…∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆…∆«¿…«…∆∆∆¿∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«…∆∆∆«¿≈
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆«…∆∆∆

t Ï‡ ‡aÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‰Ú¯ …∆«¿…¿≈∆¿«…∆∆
ÏL ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - E„È ‰Ë ‰LÓ∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
Ô‰ÈzL - '„Á‡ Ú‚ „BÚ' ÏL ¯Ó‡iÂ ,'CLÁ È‰ÈÂ'ƒƒ∆«…∆∆∆«∆»¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆∆«…∆∆∆«…∆
‡¯˜iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿»¿»¿«ƒ¿»
eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ∆¿»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿»«ƒ¿
Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,Ï‡¯NÈ È·¿≈ƒ¿»≈«…∆∆∆¿«¬…¿≈∆
Lc˜ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÌˆÚa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ¿∆∆¿»«¿«≈¿«∆
ÁlLa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - E‡·È Èk ‰È‰Â ,ÈÏƒ¿»»ƒ¿ƒ¬¿≈∆¿«¿ƒ¿««
'‰ ¯Ó‡iÂ ,eÁÈÂ e·LÈÂ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò -¿»«¿«≈¿¿»À¿«¬«…∆
Ê‡ ,E„È ˙‡ ‰Ë '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜Úˆz ‰Ó ‰LÓ Ï‡∆∆«ƒ¿««…∆¿≈∆»¿»
ÚqiÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÌÈ¯Ó ÁwzÂ ,‰LÓ ¯ÈLÈ»ƒ∆«ƒ«ƒ¿»¬ƒ¿»¿«««
È‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰ÓÏÈ‡ e‡·iÂ ,‰LÓ∆«»…≈ƒ»«…∆∆∆ƒ¿ƒ
- ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ¯ÈËÓÓ«¿ƒ¿»¿»¿«¿«≈∆∆
Ïk eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»«ƒ¿»
ÚÓLiÂ ,·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜ÏÓÚ ‡·iÂ ,˙„Ú¬««»…¬»≈«…∆∆∆¿…«ƒ¿«
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈLÈÏM‰ L„Áa ,B¯˙Èƒ¿«…∆«¿ƒƒ¬ƒ¿»¿«¿«≈
ÔzLÏL - ‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ»…ƒ…ƒ»¿»¿»
‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï ,„ak .‰Áe˙t - ¯BÎÊ .˙BÓe˙Ò¿»¿»«≈…ƒ¿«…
[„ÓÁ˙ ‡Ï] ,„ÓÁ˙ ‡Ï ,‰Ú˙ ‡Ï ,·‚˙ ‡Ï ,Û‡ƒ̇¿»…ƒ¿……«¬∆…«¿……«¿…
- ÌÚ‰ ÏÎÂ .[Ú·L] (LL) Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈∆«¿»»»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»¿≈∆
ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÓ ,¯kÓÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿…«≈ƒ¿ƒ
,ÂÈ·‡ Ïl˜Óe ,B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â ,ÂÈ·‡ ‰kÓe ,„ÊÈ»ƒ«≈»ƒ¿…≈ƒ¿»¿«≈»ƒ
,ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»¬»ƒ
ÁbÈ ÈÎÂ .¯NÚ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ¿ƒ«∆ƒÀ»¿¿≈∆∆¿ƒƒ«
,LÈ‡ ·‚È Èk ,ÛbÈ ÈÎÂ ,ÁzÙÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ¯BL¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ…ƒƒ¿…ƒ
- LÈ‡ ÔzÈ Èk ,ÔzÈ Èk ,L‡ ‡ˆ˙ Èk ,LÈ‡ ¯Ú·È Èkƒ«¿∆ƒƒ≈≈≈ƒƒ≈ƒƒ≈ƒ
ÈÎÂ .‰Áe˙t - Ï‡LÈ ÈÎÂ .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò ÌlkÀ»¿¿≈∆«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê ,‰ÙMÎÓ ,‰zÙÈ¿«∆¿«≈»…≈«»¡…ƒ¿»¿»¿
Èk ,‡N˙ ‡Ï ,Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ .‰Áe˙t - ÛÒk Ì‡ƒ∆∆¿»¡…ƒ…¿«≈…ƒ»ƒ

‡¯˙ Èk ,ÚbÙ˙‰p‰ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ‰h˙ ‡Ï ,‰ ƒ¿«ƒƒ¿∆…«∆¬ƒ¿»¿ƒ≈
Ï‡Â .‰Óe˙Ò - ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï .‰Áe˙t - ÈÎ‡»…ƒ¿»…ƒ¿∆¿«≈»¿»¿∆
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯Ó‡ ‰LÓ∆»«¿»«…∆¿»«¿«≈
,ÔÁÏL ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò - ÔB¯‡ eNÚÂ .‰Áe˙t - '‰¿»¿»¬¿»¿»ƒ»À¿»
- ÔkLn‰ ˙‡Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ˙¯Ó ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿…«¿≈∆¿¿∆«ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò¿»¿»ƒ»∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ»
¯ˆÁ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,˙Î¯Ù»…∆¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿»ƒ»≈¬«
ÔzLÓÁ - ·¯˜‰ ‰z‡Â ,‰eˆz ‰z‡Â ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿«»¿«∆¿«»«¿≈¬ƒ¿»
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קמי dxez xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰ ˙‡ eNÚÂ .˙BÓe˙Ò¿¿»∆»≈…¿»¿»ƒ»
˙ÈNÚÂ ,ÏÈÚÓ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÔLÁ ˙ÈNÚÂ ,˙ˆaLÓƒ¿¿…¿»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ ,¯·c‰ ‰ÊÂ ,ıÈvƒ¿∆«»»¿∆¬∆«¬∆À»¿
¯a„ÈÂ ,'‡N˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ .LL Ô‰Â¿≈≈¿»ƒ»ƒ¿≈««¿«≈¿ƒƒ»«¿«≈
ÔzÚa¯‡ - 'ÌÈÓN·'c ¯a„ÈÂ ,'¯Bik ˙ÈNÚÂ'cƒ¿»ƒ»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«¿»
‰‡¯'c ¯a„ÈÂ ,'ÌÈnÒ EÏ Á˜'c ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¿«¿«ƒ«¿«≈ƒ¿≈
.‰Áe˙t - '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'È˙‡¯»̃»ƒ¿≈∆¿«…∆¿»
ÔÙiÂ ,'„¯ CÏ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆∆¿»«¿«≈¿∆≈«ƒ∆
- '‰fÓ ‰ÏÚ CÏ'c ¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - „¯iÂ«≈∆¿≈∆¿«¿«≈¿≈¬≈ƒ∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò¿»«…∆∆«…∆∆∆«…∆
- ·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,ÏÒt ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿»«…∆∆∆¿»
¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‰˜iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿««¿≈∆¿»«…∆
Ô‰ÈzL - Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
˙ÚÈ¯È NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ·Ï ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂ .˙BÁe˙t¿««¬»¬«≈¿»«««¿ƒ…
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ÌÈL¯w‰ ˙‡ NÚiÂ .‰Áe˙t -¿»«««∆«¿»ƒ¿»«««
NÚiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ NÚiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ NÚiÂ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈«««∆«À¿»«««∆«¿…»«««
˙‡ NÚiÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««¿…∆«¿«¿»¿«««∆
,¯ˆÁ‰ ˙‡ NÚiÂ ,¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ ,‰ÏÚ‰ ÁaÊÓƒ¿«»…»«««∆«ƒ«««∆∆»≈
˙‡ NÚiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ·‰f‰ Ïk ,È„e˜Ù ‰l‡≈∆¿≈»«»»¬ƒ¿»¿«««∆
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - È·‡ ˙‡ eNÚiÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰»≈…¿»««¬∆«¿≈¿»«««
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÏÈÚÓ ˙‡ NÚiÂ ,ÔLÁ‰ ˙‡∆«∆«««∆¿ƒ¿≈∆¿
- ÏÎzÂ ,ıÈˆ ˙‡ eNÚiÂ ,LL ˙˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈««¬∆ƒ«≈∆
ÌBÈ·'c ¯a„ÈÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«»ƒ∆«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'L„Á‰«…∆¿≈∆¿«¿ƒ«…∆»ƒ
ÌNiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ ÌNiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔziÂ ,ÁwiÂ«ƒ««ƒ≈∆«À¿»«»∆∆«¿…»«»∆
Ì˜iÂ ,¯ik‰ ˙‡ ÌNiÂ ,CÒÓ ˙‡ ÌNiÂ ,ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««»∆∆»««»∆∆«ƒ…«»∆

Ò Ôlk - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÔÚ‰ ÒÎÈÂ .‰BÓL Ô‰Â ,˙BÓe˙ ∆∆»≈À»¿¿≈¿∆«¿«∆»»
.‰Áe˙t -¿»

- ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈMLÂ ÚLz - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ¿««¿
Úa¯‡Â ÌÈMLÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .ÌÈÚL˙Â LÓÁ»≈¿ƒ¿ƒ«…≈»¿ƒƒ¿«¿«

.˙BiL¯t»»ƒ
‡¯˜iÂ ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿»

.‰Áe˙t - ÛBÚ‰ ÔÓ Ì‡Â .‰Óe˙Ò - Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ«…¿»¿ƒƒ»¿»
,˙·Án‰ ÏÚ ‰ÁÓ Ì‡Â ,·¯˜˙ ÈÎÂ ,·È¯˜˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»«««¬«
ÔzLÓÁ - ·È¯˜z Ì‡Â ,˙LÁ¯Ó ˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿««¿∆∆¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»
,¯a„ÈÂ ,ÊÚ Ì‡Â ,Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â ,Á·Ê Ì‡Â .˙BÓe˙Ò¿¿ƒ∆«¿ƒƒ«…¿ƒ≈«¿«≈
,N·k Ì‡Â ,LÙ Ì‡Â ,‡ÈN ¯L‡ ,˙„Ú Ïk Ì‡Â¿ƒ»¬«¬∆»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆
‡Ï Ì‡Â .ÚLz Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»À»¿¿≈≈«¿ƒ…
,LÙ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ ,‚ÈN«̇ƒ«¿«≈¿≈∆¿¿ƒ∆∆

'LÙ'c ¯a„ÈÂ16.˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'eÎÂ ¯a„ÈÂ , «¿«≈¿∆∆«¿«≈¿¿»¿»¿
¯a„ÈÂ ,'Ôa¯˜ ‰Ê'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙¯Bz ˙‡ÊÂ¿…«¿»«¿«≈¿∆»¿««¿«≈
˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿…«»»»¿…«
¯a„ÈÂ ,'·È¯˜n‰ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,Á·Ê∆««¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈««¿ƒ«¿«≈
ÌBia È‰ÈÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜'c¿«∆«¬…À»¿¿≈≈«¿ƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ ,Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿»«¿«≈∆«¬…«¿«≈∆
ÈÎÂ ,ÌÎÏ ‰ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿»¿»¿¿∆»∆¿ƒ

,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙eÓÈ»¿≈∆¿«¿«≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ«
ÔzÚa¯‡ - ¯N·e ,˙Ú¯ˆ Ú‚ ,'‰È‰È Èk Ì„‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»»ƒƒ¿∆∆«»««»»«¿«¿»
- ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Óe˙Ò - ¯N· B‡ .˙BÁe˙t¿»»¿»¿ƒƒ»
LÈ‡Â ,Ì¯Na ¯BÚ· ‰È‰È Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Áe˙t¿»¿ƒƒ»ƒƒ¿∆¿¿»»¿ƒ
¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - „‚a‰Â ,BL‡¯ Ë¯nÈ Èkƒƒ»≈…¿«∆∆¿»¿»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ïc Ì‡Â .‰Áe˙t - '‰È‰z ˙‡Ê'c¿…ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿»«¿«≈
Ô‰ÈzL - 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ e¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'e‡·˙ ÈÎ'c¿ƒ»…«¿«≈¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰˙ Èk ‰M‡Â .‰Óe˙Ò - ‡ˆ˙ Èk LÈ‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒƒ≈≈¿»¿ƒ»ƒƒ¿∆
È¯Á‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ·eÊÈ Èk ‰M‡Â .‰Áe˙t -¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿«≈¿«¬≈
Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'˙BÓ«¿«≈¿«≈∆«¬…«¿«≈¿«≈∆¿≈
,EÈ·‡ ˙Â¯Ú ,LÈ‡ LÈ‡ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»¿ƒƒ∆¿«»ƒ
˙Â¯Ú ,Ea ˙a ˙Â¯Ú ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆»ƒ∆¿«¬¿∆¿««ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,˙L‡ ˙a«≈∆∆¿«¬»ƒ∆¿«¬ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,EÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ,E˙lk ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ÈÁ‡¬ƒ»ƒ∆¿««»¿∆¿«≈∆»ƒ∆¿«
¯a„ÈÂ .‰¯NÚ ÌÈzL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»À»¿¿≈¿≈∆¿≈«¿«≈
Ô‰ÈzL - Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ ,'˙„Ú Ïk Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆»¬«¿ƒ»…∆¿≈∆
ÔzÈ ¯L‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ¯e‚È ÈÎÂ .˙BÁe˙t¿¿ƒ»¿»«¿«≈«¬∆ƒ≈
- ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,'BÚ¯fÓƒ«¿«…∆∆∆¡…∆«…¬ƒ
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,ÏB„b‰ Ô‰k‰Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿«…≈«»«¿«≈¿«≈∆
¯a„ÈÂ ,'e¯ÊpÈÂ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿ƒ»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿∆»»¿≈∆¿«¿«≈
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL'c¿∆∆≈¿»«¿«≈¿«≈∆
Ï‡ e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ ,'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆¬≈«¿«≈¿ƒ»…∆
.‰Óe˙Ò - ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'ı¯‡‰»»∆¿»¿»¿¿«¿∆»∆¿»
C‡'c ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - 'ÈÚÈ·M‰ L„Á·'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«…∆«¿ƒƒ¿»«¿«≈¿«
,'ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '¯BNÚa∆»¿»«¿«≈¿«¬ƒ»»»
ÔzLÏL - ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»…∆¿»¿»
˙‡ ‡ˆB‰'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂ .˙BÁe˙t¿«≈≈∆ƒ»¿»«¿«≈¿≈∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÈÈÒ ¯‰·'c ¯a„ÈÂ ,'Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿«≈ƒ¿«ƒ«¿≈∆¿
CeÓÈ ÈÎÂ ,¯kÓÈ Èk LÈ‡Â ,EÈÁ‡ CeÓÈ Èk ,EÏ z¯ÙÒÂ¿»«¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒƒ¿…¿ƒ»
Ì‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - „È ‚ÈN˙ ÈÎÂ ,CeÓÈ ÈÎÂ ,EÈÁ‡»ƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒ«À»¿¿≈
Ô‰ÈzL - ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,È˙wÁa Ì‡ .LL≈ƒ¿À…«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙‡Êa Ì‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒ¿…¿»«¿«≈¿ƒƒ

.‰Óe˙Ò - ‰Ó‰a Ì‡Â .‰Áe˙t - '‡ÏÙÈ«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»
LL - ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ«¬ƒƒ¿«¿≈

.‰BÓLe ÌÈÚLz - Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆
¯ÙÒÈÈÒ ¯a„Óa ≈∆¿ƒ¿«ƒ«

È·Ï ,„‚ È·Ï ,ÔBÚÓL È·Ï .‰Óe˙Ò - Ô·e‡¯ Èa¿≈¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈
È·Ï ,ÛÒBÈ È·Ï ,ÔÏe·Ê È·Ï ,¯Î˘NÈ È·Ï ,‰„e‰È¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿Àƒ¿≈≈ƒ¿≈
Èa ,¯L‡ È·Ï ,Ô„ È·Ï ,ÔÓÈ· È·Ï ,‰MÓ¿«∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»≈¿≈
,'ÈÂÏ ‰hÓ ˙‡ C‡'c ¯a„ÈÂ ,ÌÈ„˜t‰ ‰l‡ ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈∆«¿Àƒ«¿«≈¿«∆«≈≈ƒ
Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿À»¿¿≈«¿«
‰ÁÓ Ï‚c ,Ï‰‡ ÚÒÂ ,Ô·e‡¯ ‰ÁÓ Ï‚c .‰¯NÚ∆¿≈∆∆«¬≈¿≈¿»«…∆∆∆«¬≈
‰l‡ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ô„ ‰ÁÓ Ï‚c ,ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ∆∆«¬≈»«¿«¿»¿≈∆
¯a„ÈÂ ,'·¯˜‰'c ¯a„ÈÂ ,˙„ÏBz ‰l‡Â ,È„e˜t¿≈¿≈∆¿…«¿«≈¿«¿≈«¿«≈
,˙‰˜ÏÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - '„˜Ù'c ¯a„ÈÂ ,'È‡Â'c¿«¬ƒ«¿«≈ƒ¿…¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



dxezקמב xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,'Á˜'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '„˜Ù'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«
¯a„ÈÂ ,'e˙È¯Îz Ï‡'c ¯a„ÈÂ ,'‡N'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»«¿«≈¿««¿ƒ«¿«≈

.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‡N'cÈa È„e˜Ùe ,È¯¯Ó Èa ¿»«¿«¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈¿≈
¯a„ÈÂ ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÔBL¯‚≈¿¿≈∆¿«¿«≈¿««¿«≈
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c¿ƒƒ»ƒ«¬«¿«≈¿ƒƒ
¯a„ÈÂ ,'‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'‰ËNƒ̇¿∆«¿«≈¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ«¿«≈
,¯‡È ,EÎ¯·È .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - 'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¬ƒ¿»¿¿»∆¿»≈
·È¯˜n‰ È‰ÈÂ ,‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ ,eÓNÂ ,‡NÈƒ»¿»«¿ƒ¿«∆«¿ƒ««¿ƒ
ÌBia ,ÈM‰ ÌBia .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈««≈ƒ«
ÌBia ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBia ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBia ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ««¬ƒƒ«
ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ,ÈMM‰«ƒƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ«
,ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ,È¯ÈNÚ‰ ÌBia ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈»»
¯a„ÈÂ ,˙kÁ ˙‡Ê ,ÌBÈ ¯NÚ ÌÈL ÌBÈa¿¿≈»»…¬À««¿«≈
Ôlk - 'ÌiÂÏ‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ ,'E˙ÏÚ‰·'cƒ¿«¬…¿«¿«≈¿«∆«¿ƒƒÀ»
¯L‡ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈«¿«∆¿≈«¿«≈¿…¬∆
ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈÂ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ¿»«¿«≈ƒ¿«¬«¿«≈¿ƒ
- ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‡ÓË ‰È‰Èƒ¿∆»≈¿≈∆¿¿»ƒ
- ˙ÈM‰ ‰Ma È‰ÈÂ ,'EÏ ‰NÚ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò¿»«¿«≈«¬≈¿«¿ƒ«»»«≈ƒ
- ÚÒa È‰ÈÂ ,··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿«…∆∆¿…»«¿ƒƒ¿…«
¯Ó‡iÂ ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL¿≈∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿…¬ƒ«…∆
ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ ,'¯ˆ˜z '‰ „È‰'c ¯Ó‡iÂ ,'Èl ‰ÙÒ‡'c¿∆¿»ƒ«…∆«¬«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿»
.‰Óe˙Ò - Ì‡˙t '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ -«¿«¿»¿«…∆ƒ¿…¿»
„Ú'c ¯Ó‡iÂ ,'EÏ ÁÏL'c ¯a„ÈÂ ,'‰È·‡Â'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿«¿«…∆¿«
,'e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'È˙Ó „Ú'c ¯a„ÈÂ ,'Èˆ‡È ‰‡»»¿«¬Àƒ«¿«≈¿«»««¿«≈¿ƒ»…
,ebL˙ ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t - 'ÌÎ‡··'c ¯a„ÈÂ«¿«≈ƒ¿…¬∆¿¿≈≈¿ƒƒ¿
Ï‡¯NÈ È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙Á‡ LÙ Ì‡Â¿ƒ∆∆««¿≈∆¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
.‰Óe˙Ò - '˙ÓeÈ ˙BÓ'c ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯a„na«ƒ¿»¿»«…∆¿«¿»
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á¯˜ ÁwiÂ ,'Ì‰Ï eNÚÂ'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»»∆«ƒ«…«¿≈∆¿
Ï‡ ¯Ó‡'c ¯a„ÈÂ ,'eÏÚ‰'c ¯a„ÈÂ ,'eÏ„a‰'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈¿≈»«¿«≈∆¡…∆
¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - eliÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»¿»¿«ƒ…¿»«¿«≈
¯Ó‡iÂ ,'Ìz‡Ó Á˜Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'en¯‰'c¿≈…¿»«¿«≈ƒ¿«≈ƒ»«…∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂ ,'·L‰'c¿»≈«…¿¿≈ƒ¿»≈¿»¿»¿
Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¬…¿»«¿«≈∆«¬…
Ï‡Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÂÏ È·ÏÂ .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿«≈ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ È· e‡·iÂ ,'˙wÁ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ ,'ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¿«≈¿…À««»…¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰hn‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆««∆«¿«¿»¿«…∆
Ô‰ÈzL - ‰LÓ ÁÏLiÂ ,'ÌzÓ‡‰ ‡Ï ÔÚÈ'c¿««…∆¡«¿∆«ƒ¿«∆¿≈∆
- ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .‰Áe˙t - L„wÓ eÚÒiÂ .˙BÓe˙Ò¿«ƒ¿ƒ»≈¿»«ƒ¿««¿«¬ƒ
- ¯ÈLÈ Ê‡ .‰Áe˙t - ¯‰‰ ¯‰Ó eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿≈…»»¿»»»ƒ
- ˜Ïa ‡¯iÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»««¿»»
¯a„ÈÂ ,'ÒÁÈÙ'c ¯a„ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ·LiÂ .‰Óe˙Ò¿»«≈∆ƒ¿»≈«¿«≈¿ƒ¿»«¿«≈
Èa .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰ ¯Ó‡iÂ ,'¯B¯ˆ'c¿»«…∆«¿«¿»¿¿≈
,ÔÏe·Ê Èa ,¯Î˘NÈ Èa ,‰„e‰È Èa ,„‚ Èa ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈»¿≈¿»¿≈ƒ»»¿≈¿À
È· ‰l‡ ,ÔÓÈ· Èa ,ÌÈ¯Ù‡ È· ‰l‡ ,ÛÒBÈ Èa¿≈≈≈∆¿≈∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
˙Á‡ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÏzÙ Èa ,¯L‡ Èa ,Ô„»¿≈»≈¿≈«¿»ƒÀ»¿¿≈««
,ÈÂl‰ È„e˜Ù ‰l‡Â .‰Áe˙t - '‰ ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ∆¿≈«¿«≈¿»¿≈∆¿≈«≈ƒ

˙Ba ÔÎ'c ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰·¯˜zÂ«ƒ¿«¿»¿≈∆¿«…∆¿≈¿
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ÏÚ'c ¯Ó‡iÂ ,'„ÁÙÏ¿̂»¿»«…∆«¬≈¿≈∆¿«¿«≈
,˙aM‰ ÌBÈ·e ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ∆¿»«¿«≈¿«¿««»
L„Á·e .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e¿»≈»¿≈∆¿»¿»¿«…∆
.˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿
‰MÓÁ·e ,¯BNÚ·e .‰Áe˙t - ÈÚÈ·M‰ L„Á·e«…∆«¿ƒƒ¿»∆»«¬ƒ»

i·e ,ÈM‰ ÌBi·e ,¯NÚ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏM‰ ÌB »»««≈ƒ««¿ƒƒ«»¿ƒƒ
ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,ÈMM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBi·e««¬ƒƒ««ƒƒ««¿ƒƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ .ÚLz Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÈÓM‰«¿ƒƒÀ»¿¿≈≈««¿«≈∆
,¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿≈∆¿«≈¿∆¿∆¿»»
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '‡N'c ¯Ó‡iÂ ,¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆¿»»«…∆¿»¿»¿»¿
eLbiÂ ,e‡ˆÓ Ì‡ e¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ·¯ ‰˜Óeƒ¿∆«¿»«…¿ƒ»»«ƒ¿
‰l‡ ,‰LÓ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÂÈÏ‡≈»¿≈∆¿«…∆¬≈∆∆≈∆
¯a„ÈÂ ,ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÈÚÒÓ«¿≈¿≈∆¿«ƒ¿««¿«¬ƒ«¿«≈
Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«∆¿≈
¯a„ÈÂ ,'ÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡'c ¯a„ÈÂ ,'Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«≈¿≈∆¿»¬»ƒ«¿«≈
,'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'·‡BÓ ˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…»«¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

.˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈL‡¯ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿»≈¬ƒ¿»¿
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚL˙Â ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿

.‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .LLÂ ÌÈMLƒƒ»≈«…≈»«¬ƒƒ¿∆
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ¯ÙÒ≈∆≈∆«¿»ƒ

'‰ ¯Ó‡iÂ ,'‰ ¯a„ÈÂ ,¯·ÚpÂ ÔÙpÂ ,ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆≈««≈∆««¬…«¿«≈«…∆
‰zÚÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÔpÁ˙‡Â ,‰‡¯ ÈÏ‡≈«¿≈»∆¿««¬ƒ¿»¿¿«»
- ‰LÓ ‡¯˜iÂ ,ÏÈc·È Ê‡ ,ÌÈa „ÈÏB˙ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»∆
‡Ï ,„ak ,¯BÓL ,‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»…ƒ…ƒ»»«≈…
‡ÏÂ ,‰Ú˙ ‡ÏÂ ,·‚˙ ‡ÏÂ ,Û‡˙ ‡ÏÂ ,Áˆ¯ƒ̇¿«¿…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿…«¬∆¿…
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ,‰e‡˙˙ ‡ÏÂ ,„ÓÁ«̇¿…¿…ƒ¿«∆∆«¿»ƒÀ»¿
Èk ‰È‰Â .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÚÓL .‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Â¿≈««∆¿≈¿«ƒ¿»≈¿»¿»»ƒ
- E‡È·È Èk ,E· EÏ‡LÈ Èk ,eq˙ ‡Ï ,E‡È·È¿ƒ¬…¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬
- ¯Ó‡˙ Èk .‰Áe˙t - ·˜Ú ‰È‰Â .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿¿»»≈∆¿»ƒ…«
ÚÓL ,ÁkLz ÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ,‰Âˆn‰ Ïk .‰Óe˙Ò¿»»«ƒ¿»¿»»ƒ»…«ƒ¿«¿«
ÔzLÓÁ - Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«ƒ¿«»ƒ¿»≈¬ƒ¿»
¯ÓL Ì‡ Èk ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ı¯‡‰ Èk .˙BÁe˙t¿ƒ»»∆¿»»ƒ»…«ƒƒ»…
Èk ,·ÈÁ¯È Èk ,E‡È·È Èk ‰È‰Â ,ÈÎ‡ ‰‡¯ ,Ôe¯ÓLzƒ¿¿¿≈»…ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿ƒƒ

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ˙È¯ÎÈ.‰Áe˙t - Ìe˜È Èk «¿ƒÀ»¿¿≈∆«ƒ»¿»
‰Ê ˙‡ ,ÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìz‡ ÌÈa ,ÚÓL˙ Èk ,E˙ÈÒÈ Èkƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ«∆……«∆∆
.LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk ,eÏÎ‡z…¿»ƒ¿…»À»¿¿≈≈
ıwÓ ,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó .‰Áe˙t - ¯NÚz ¯NÚ«≈¿«≈¿»ƒ¿≈»»ƒƒ≈
- EÏ ¯ÎnÈ Èk ,ÔBÈ·‡ E· ‰È‰È Èk ,ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒƒ¿∆¿∆¿ƒƒ»≈¿
- L„Á ˙‡ ¯BÓL ,¯BÎa‰ Ïk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»«¿»∆…∆
˙kq‰ ‚Á .‰Óe˙Ò - ˙Ú·L ‰Ú·L .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ¿»»À…¿»««À…
‡Ï ,EÏ Úh˙ ‡Ï ,ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL .‰Áe˙t -¿»…¿ƒ¿…¿ƒ…ƒ«¿…
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ea¯˜· ‡ˆnÈ Èk ,ÁaÊƒ̇¿«ƒƒ»≈¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ
‰ÊÂ ,ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï ,‡·˙ Èk .‰Áe˙t - ‡ÏtÈƒ»≈¿»ƒ»……ƒ¿∆«…¬ƒ¿∆
Ìlk - ˙È¯ÎÈ Èk ,‡a ‰z‡ Èk ,ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ ,‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»…«≈ƒƒ«»»ƒ«¿ƒÀ»
‡Ï .‰Áe˙t - LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»…
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קמג dxez xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·¯˜˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ,„Ú Ìe˜È ‡Ï ,‚Èq«̇ƒ…»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿«
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ¯ÈÚ Ï‡ ¯eˆ˙ Èk ,¯ÈÚ Ï‡∆ƒƒ»∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÈ‰˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk .‰Áe˙t - ÏÏÁ ‡ˆnÈƒ»≈»»¿»ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿∆»…
‰‡¯˙ ‡Ï ,LÈ‡· ‰È‰È ÈÎÂ ,LÈ‡Ï ‰È‰È Èk ,LÈ‡Ï¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆
¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ,¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï ,¯BL ˙‡∆…ƒ¿∆∆¬…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
Èk .‰Áe˙t - ‡¯wÈ Èk .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈∆«ƒƒ»≈¿»ƒ
Ì‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,ÌÈÏ„b ,L¯Á˙ ‡Ï ,‰·ƒ̇¿∆…«¬…¿ƒƒƒƒ«ƒƒ»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‰¯Ú ‰È‰È Èk ,LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ,‰È‰ ˙Ó‡¡∆»»ƒƒ»≈ƒƒƒ¿∆«¬»¿»
‡·È ‡Ï ,LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï ,‡ˆÓÈ Èk ,‡ˆÓÈ ‰„Na Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒƒ¿»…ƒ«ƒ…»…
·Ú˙˙ ‡Ï ,ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ,¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï ,ÚeˆÙ¿«…»…«¿≈…»…«ƒ…¿«≈
,‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï ,¯ÈbÒ˙ ‡Ï ,‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ,ÈÓ„‡¬…ƒƒ≈≈«¬∆…«¿ƒ…ƒ¿∆¿≈»
‡·˙ Èk ,Ì¯Îa ‡·˙ Èk ,¯„ ¯c˙ Èk ,CÈM˙ ‡Ï…«ƒƒƒ…∆∆ƒ»…¿∆∆ƒ»…
‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,˙Ó˜a¿»«ƒƒ«ƒƒ»ƒƒ«ƒƒ»
‰M˙ Èk ,˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ ,‡ˆnÈ Èk ,‰L„Á¬»»ƒƒ»≈ƒ»∆¿∆««»««ƒ«∆
‡Ï ,˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï ,ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï ,EÚ¯·¿≈¬…«¬…»ƒ»ƒ…¿»…
e·LÈ Èk ,·È¯ ‰È‰È Èk ,ËaÁ˙ Èk ,¯ˆ˜˙ Èk ,‰h«̇∆ƒƒ¿…ƒ«¿…ƒƒ¿∆ƒƒ≈¿
Ôlk - EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï ,ÌÈL‡ eˆpÈ Èk ,ÌÈÁ‡«ƒƒƒ»¬»ƒ…ƒ¿∆¿¿ƒ¿À»
,‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .ÌÈLÏLe LÓÁ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈»≈¿ƒ»≈¬∆»»
,¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»¿≈∆¿ƒ¿«∆«¿≈

Ó ÂˆÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰f‰ ÌBi‰È˜ÊÂ ‰L ««∆¿≈∆¿«¿«∆¿ƒ¿≈
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ ,‰LÓ ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿«≈∆«¿«∆∆»»
¯e¯‡ ,‚ÈqÓ ¯e¯‡ ,‰Ï˜Ó ¯e¯‡ ,LÈ‡‰ ¯e¯‡»»ƒ»«¿∆»«ƒ»

¯e¯‡ ,‰hÓ ¯e¯‡ ,‰bLÓ17,‰Ó‰a Ïk ÌÚ ·ÎL «¿∆»«∆»…≈ƒ»¿≈»
¯e¯‡ ,Bz˙Á ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡ ,B˙Á‡ ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡»…≈ƒ¬…»…≈ƒ…«¿»
Ôlk - ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ¯e¯‡ ,„ÁL Á˜Ï ¯e¯‡ ,‰kÓ«∆»…≈«…«»¬∆…»ƒÀ»
‰È‰Â ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â .‰¯NÚ LÏL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈¿∆¿≈¿»»ƒ»«¿»»
˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«¿≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰ÈzL - ÌÈ·v Ìz‡ ,‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«ƒ¿»∆«∆ƒ»ƒ¿≈∆
- Èz˙ ‰‡¯ ,‰Âˆn‰ Èk ,e‡·È ÈÎ ‰È‰Â .˙BÁe˙t¿¿»»ƒ»…ƒ«ƒ¿»¿≈»«ƒ
‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ CÏiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«≈∆∆¿»«ƒ¿»∆
,ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ ,Ô‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆≈«¬ƒ«»«ƒ
‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ ,ÌˆÚa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,‰LÓ ‡·iÂ«»…∆«¿«≈∆∆¿∆∆¿…«¿»»
ÈÂÏÏe .‰Óe˙Ò - ‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ -¬ƒ¿»¿¿…ƒ»¿»¿≈ƒ
,Ô„Ïe ,„‚Ïe ,ÔÏe·ÊÏÂ ,ÛÒBÈÏe ,ÔÓÈ·Ï .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À¿»¿»

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰LÓ ÏÚiÂ ,¯L‡Ïe¿»≈«««∆À»¿¿≈∆«
,Úa¯‡Â ÌÈLÏL - ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿∆≈∆∆¿ƒ¿«¿«
‰‡Ó - Ïk‰ .Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó - ˙BÓe˙q‰Â¿«¿≈»¿∆¿ƒ¿«¿««…≈»
- ‰¯Bz‰ Ïk ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓ .‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿∆ƒ¿««¿∆»«»
˙B‡Ó LÏL - ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««¿¿≈
.ÚL˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LL - Ïk‰ .ÚL˙Â ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ»≈««…≈≈¿ƒƒ»≈«
ÚˆÓ‡a LÈ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk :'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ˙¯eˆ«ƒ««¬ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿∆¿«

„Á‡ ÁÂ¯18‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ˙¯eˆk19Ïk ‡ˆÓÂ , ∆«∆»¿««»»»«¿»¿ƒ¿»»
ÌÈÚ·La d˙B‡ ÔÈ·˙BÎÂ .ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ËÈL20 ƒ»¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

:‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â .˙BËÈLƒ¿≈≈«≈∆¿…»ƒ»¿ƒ»
,˙ÁL ,Ï‡ ,¯ev‰ ,Èk ,Ì¯ÈÚNk ,Û¯ÚÈ ,eÈÊ‡‰«¬ƒ«¬…ƒ¿ƒƒƒ«≈ƒ≈
,Èk ,·vÈ ,ÏÁ‰a ,Ï‡L ,¯ÎÊ ,‡BÏ‰ ,'‰Ï‰«¿¬¿…¿«¿«¿≈«≈ƒ

,e‰·k¯È ,'‰ ,N¯ÙÈ ,¯Lk ,e‰··ÒÈ ,e‰‡ˆÓÈƒ¿»≈¿…¬∆¿¿∆∆ƒ¿…«¿ƒ≈
Èa ,˙‡ÓÁ ,e‰˜iÂ21,˙·ÚB˙a ,ÏaÈÂ ,zÓL ,Ì„Â , «≈ƒ≈∆¿«¿≈¿«»«¿»«¿«≈¿≈…

,ÈeÒÚk ,ÌÈa ,‰‡¯‡ ,ÒÚkÓ ,ÁkLzÂ ,‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ…«ƒ¿«ƒ««∆¿∆»ƒƒ¬ƒ
,ÌÈ¯„ÁÓe ,ÌÚ ,·Ë˜Â ,ÈvÁ ,Ë‰ÏzÂ ,„˜ÈzÂ ,ÈB‚a¿«ƒ««¿«≈ƒ«¿∆∆ƒ≈¬»ƒ
,'‰Â ,ÌÈLe ,eÈ·È ,ÔÈ‡Â ,‡ÏÂ ,Ôt ,‰˙ÈaL‡ ,˜BÈ≈«¿ƒ»∆¿…¿≈»ƒ¿«ƒ«
,˙ÚÏ ,Ìe˙Á ,L‡¯Â ,˙ÏkL‡ ,˙Ó„MÓe ,eÈ·È‡Â¿…¿≈ƒ«¿…«¿¿…¿…»¿≈
,ÈzˆÁÓ ,ÔÈ‡Â ,È‰È ,ezLÈ ,¯eˆ ,ÒÙ‡Â ,ÏÚÂ ,LÁÂ¿»¿«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿≈»«¿ƒ

.Ì˜Â ,eÈ¯‰ ,ÌcÓ ,¯ÈkL‡ ,·ÈL‡ ,Ì‡ ,Èkƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ¿»»
.L‡¯aL ˙B·z‰ el‡ Ïk»≈«≈∆¿…

בראש 15) וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת
פרשיותיהם הוזכרו לא החומשים מפני שאר - הראשונות

למ  אין הספר, תחילת כסתומות שהן ולא כפתוחות לא נותן
משנה). יד).16)(כסף פסוק ה, (פרק תחטא כי נפש

את:17) גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים ובקצת
אשת עם שוכב ספרי "ארור לפי אבל סתומה, לפרשה אביו"

וכן  סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין המוגהים הרמב"ם
שם. לדברים שי" ב"מנחת וראה משנה. הכסף החליט

אותיות.18) תשע וחלק 19)של ומכאן מכאן ְָָכתב
חֿט).20)באמצע. הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת ראה

כאן: כתוב התימנים יד כתב שברמב"ם להעיר וכדאי
שיטות". ושישים הרמב"ם,21)"בשבע ספרי כל כנוסח

שראש  אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי אולם
ודבוקה  מ"כרים", מובדלת זו תיבה כי "ואילים", השיטה:
הלכה  י"ב, (פרק סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני אל

סופרינו. מנהג וכך ט),

,‰B¯Á‡ ‰ËÈL ÈˆÁ Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈∆¿…»¬ƒƒ»«¬»
:Ûc‰ ÚˆÓ‡a Ô‰L∆≈¿∆¿«««

,ÌÚ ,¯Bc ,˜Ècˆ ,Èk ,e·‰ ,ÌÈ·È·¯ÎÂ ,Ïfz ,ÚÓL˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ«
,e‰˙·e ,·˜ÚÈ ,¯tÒÓÏ ,B„È¯Ù‰a ,EÈ˜Ê ,eÈa ,‡e‰ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿««¬…¿…
,ÌÚ ,ÌÚ ,ÔÓLÂ ,ÏÎ‡iÂ ,ÔÈ‡Â ,e‰‡NÈ ,ÏÚ ,e‰¯vÈƒ¿∆¿«ƒ»≈¿≈«…«¿∆∆ƒƒ
,‡¯iÂ ,¯eˆ ,ÌÈL„Á ,eÁaÊÈ ,e‰‡˜È ,LhiÂ ,ÔÓLiÂ«ƒ¿««ƒ…«¿ƒÀƒ¿¿¬»ƒ««¿
,ÈÊÓ ,‰tÒ‡ ,ÏÎ‡zÂ ,Èk ,È‡Â ,Ì‰ ,Èk ,¯Ó‡iÂ«…∆ƒ≈«¬ƒƒ«…««¿∆¿≈
,‰ÎÈ‡ ,eÏ ,Èk ,Ôt ,ÈÏeÏ ,Èz¯Ó‡ ,Ìb ,ıeÁÓ ,ÔLÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ≈∆ƒ≈»
,Èk ,Èk ,Èk ,ÈÏ ,‡Ï‰ ,˙ÓÁ ,BÓ·Ú ,Èk ,Èk ,Ì‡ƒƒƒ¬»≈¬«¬…ƒƒƒƒ
,Èz¯Ó‡Â ,ÔÈ‡Â ,È‡ ,e‡¯ ,eÓe˜È ,¯L‡ ,¯Ó‡Â¿»«¬∆»¿¬ƒ¿≈¿»«¿ƒ

.¯tÎÂ ,Èk ,L‡¯Ó ,Èa¯ÁÂ ,È‡NÓÏÂ ,ÊÁ‡˙Â¿…≈¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ≈…ƒ¿ƒ∆
˙BËÈL ÌÈLÏLa d˙B‡ ÔÈ·˙Bk Ìi‰ ˙¯ÈL22. ƒ««»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

˙Á‡ - ˙BËÈM‰ ¯‡Le ,dk¯„k ‰BL‡¯ ‰ËÈLƒ»ƒ»¿«¿»¿»«ƒ««
ÁÂ¯ dÚˆÓ‡a ÔÈÁÈpÓ23ÁÂ¯‰ ÔÈÁÈpÓ ˙Á‡Â ,„Á‡ «ƒƒ¿∆¿»»∆«∆»¿«««ƒƒ»∆«

dÚˆÓ‡a ˙BÓB˜Ó ÈLa24‰ËÈM‰ ‡ˆnzL „Ú , ƒ¿≈¿¿∆¿»»«∆ƒ»≈«ƒ»
ÁÂ¯ ‡ˆÓÂ ,LÏLÏ ‰˜eÏÁ25·˙k‰ „‚k26·˙Îe , ¬»¿»¿ƒ¿»∆«¿∆∆«¿»¿»

.ÁÂ¯‰ „‚k¿∆∆»∆«
י)22) (הלכה ושם י"א). הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת

נכתבת  שהיא ה), פרק (שופטים דבורה" "שירת את גם ָמנּו
הים". "שירת והסדר 23)כצורת אותיות. תשע כשיעור

יש  הראשונה השורה למעשה כי דווקא, לאו כאן האמור
השירה  כצורת אחד, רווח - והשנייה רווחים, שני  לה
שהשורה  ועוד) (אמ"ד רמב"ם דפוסי יש אמנם שלפנינו.
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dxezקמד xtq zekld - dad` xtq - a`Îmgpn f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

די  מנחם הרב כתב כבר אולם אחד, רווח בה יש הראשונה
שבספרי  לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו
ואינה  משובשת, [=כנראה] היא כי הנדפסים, הרמב"ם
טעה], [=כנראה המדפיס אך בספרו הרמב"ם שכתב הצורה

מליבו". לשניים.24)בדאה מחלקים הרווח שיעור אותו
העליונה.25) השיטה וזהו 26)של שתחתיה, השיטה של

לבינה  גבי על "אריח ב): עמוד טז דף (מגילה שאמרו
אריח". גבי על ולבינה

:‰˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ»»
å ýåýéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æàeøîài ¨¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿél äøéLàýBýäàb äàâ ék ¨¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦

äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥ìàýé ¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§éýBýé äîçìî LéàýBý §¨¦¦§¨¨§¨

:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§

:ïáà̈«¤ðéîéé Eýåýçka éøcàð §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

éýBý:áéBà õòøz §¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ

éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©

étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©

âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥

éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨

íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦

:íéøécà©¦¦«é íìàa äëîë éîýåý ¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦

Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥

:àìô¤«¤úéèððéîé:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨

zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥

:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦

ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥

íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ

:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨

ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©

é Enò øáòéýåý ©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©

:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìé zìòt EzáLýBý §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£

éãé:E ¨¤«éýBý:ãòå íìòì Cìîé §¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

éî úà íäìò ýBýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨©¨¤§¨£¥¤¤¥

íiä©¨CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§:íiä©¨«

.Ïk·˙k‰ ¯‡La ÔÈa ,˙B¯ÈMa ÔÈa - dlk .‰¯Bz‰ »«»À»≈«ƒ≈ƒ¿»«¿»
‡ÏÂ ,¯˙BÈa dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ˙B‡ ‰È‰zL Ôek˙È -ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿»«¬∆¿»¿≈¿…
‰‡¯˙˙ ‡lL È„k ,‰pnÓ ˜Á¯˙˙ ‡ÏÂ ,da ˜a„ƒ̇¿«»¿…ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈∆…ƒ¿»∆
ËeÁk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ‰È‰È ‡l‡ ;˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰«≈»ƒ¿≈≈∆»ƒ¿∆≈¿¿
‰·z‰ ‰‡¯zL È„k ,˙B‡Ó ˙B‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰¯ÚN‰««¬»¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈∆≈»∆«≈»
„Ú ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‚¯ BÈ‡L ˜BÈ˙Ï ˙B·˙ ÈzLkƒ¿≈≈¿ƒ∆≈»ƒ¬≈∆»«

.Ôw˙iL∆¿«≈

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תורה 1) ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת

דינו. מה שנקרע

.‡BÙw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Bk¯‡ ‡Ï ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡2, ≈ƒ≈∆»…»¿≈«∆≈
ÏÈÂ‚a ?Bk¯‡ ‡e‰ ‰nÎÂ .Bk¯‡ ÏÚ ¯˙È BÙw‰ ‡ÏÂ3 ¿…∆≈»≈«»¿¿«»»¿ƒ¿ƒ
·Á¯a ˙BÚaˆ‡ ÌÈ¯NÚÂ Úa¯‡ Ì‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML -ƒ»¿»ƒ∆≈«¿«¿∆¿ƒ∆¿»¿…«

Ï„eb‰4ÛÏ˜·e ;„È ÏL5˙BÁÙ B‡ -6¯˙BÈ B‡7,‡e‰Â , «»∆»ƒ¿»»≈¿
˙BÁt ÏÈÂ‚a ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .BÙw‰k Bk¯‡ ‡‰iL∆¿≈»¿¿∆≈¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

ËÚÓe ÌÈÁÙË ‰MMÓ8‰ML ÏÚ ¯zÈ B‡ ,·˙k‰ ˙‡ ƒƒ»¿»ƒƒ≈∆«¿»ƒ≈«ƒ»
‰Ê È¯‰ - BÙw‰k Bk¯‡ ‰È‰iL „Ú ,·˙ka ·ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«∆ƒ¿∆»¿¿∆≈¬≈∆

.‰Âˆnk«ƒ¿»

יהא 2) לכשיגמור הקלפים, עובי לפי הכתב לצמצם צריך
וברש"י). יד. (בבאֿבתרא ארכו כמדת עוביו את המקיף חוט

פ"א 3) לעיל כמבואר לשנים, חילקוהו (שלא עב שהוא
גדול. והקיפו המדוייק 4)ה"ו), ושיעורו הבוהן, הוא

ה"ט. בסמוך גדול.5)מפורש הקיפו ואין דק שהוא
דק.6) הכתב וארוך.7)אם רחב הכתב שכתב 8)אם

טפחים. לששה הקיפו עלה ולא ודקות, זעירות אותיות

.·ÔBÈlb‰ ¯eÚL9,˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ‰hÓlÓ ƒ«ƒ»ƒ¿«»«¿«∆¿»
Ûc ÔÈ·e ,˙BÚaˆ‡ LÏL - ‰ÏÚÓÏe10ÈzL - Û„Ï ¿«¿»»∆¿»≈«¿«¿≈

˙BÚaˆ‡11‰ÚÈ¯È Ïk ˙lÁ˙a ÁÈpiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ∆¿»¿ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»
‰¯ÈÙ˙ È„Îe ,˙Á‡ Úaˆ‡ ·Á¯ dÙBÒ·e12,‡ˆÓpL ; ¿»…«∆¿«««¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»

¯Ùq‰ ÏÎa Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ‰È‰È ,‰ÚÈ¯È‰ ¯t˙iLk¿∆ƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿∆≈»«»«¿»«≈∆
¯BÚ‰ ÔÓ ÁÈpÈÂ .˙BÚaˆ‡ ÈzL Blk13q‰ ˙lÁ˙a¯Ù À¿≈∆¿»¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ««≈∆
„enÚ‰ ÏÚ ÏÏ‚Ï È„k - BÙBÒ·e14ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . ¿¿≈ƒ¿…«»«¿»«ƒƒ

ÏÒÙ ‡Ï - ¯È˙B‰ B‡ ¯qÁ Ì‡Â .‰ÂˆÓÏ el‡‰15. »≈¿ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ…»«

הכתב.9) את המקיף החלק עמוד.10)החלק ָָ
ע"א.11) ל, היריעות 12)מנחות שתי חיבור מקום

ולקלף.13)בתפירה. לגויל כולל לספר 14)שם שעושה
כמבואר  בסופו, ואחד בתחילתו אחד עץ של עמודים שני

ה"יד. תורה,15)בסמוך ספרי שבעים כתב הונא רב שהרי
ואין  יד.), (ב"ב באחד אלא כהקיפו ארכו לו נזדמן ולא

(כסףֿמשנה). היו פסולים שכולם להניח

.‚Bk¯‡ ‰È‰iL ¯Ùq‰ ‰NÚiL „Ú ,Ì„‡ Ôek˙È „ˆÈk≈«ƒ¿«≈»»«∆«¬∆«≈∆∆ƒ¿∆»¿
˙B¯BÚ‰ Úa¯Óe ÏÈÁ˙Ó ?BÙw‰k16‰ÂLa17‰NBÚÂ , ¿∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿»∆¿∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ¯BÚ Ïk ·Á¯18·ˆ˜ -19ÏÎÏ „Á‡ …«»≈∆ƒ»¿»ƒ∆∆∆»¿»

Ô‰Ó ‰NBÚÂ ,‰ÂLa ˙B¯BÚ‰ ÏÏBb CkŒ¯Á‡Â .„Á‡∆»¿««»≈»¿»∆¿∆≈∆
‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜c‰Ó „Á‡ C¯k20,˜c‰Óe ˙B¯BÚa ÛÈÒBÓe , ∆∆∆»¿À»»∆»∆ƒ»¿«≈

·Á¯ ‡e‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML C¯k‰ Ûw‰ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆∆≈«∆∆ƒ»¿»ƒ∆…«
¯BÚ‰21ÈL ÏL ËeÁa „„BÓe ,22.C¯k‰ ÏÚ BÙÈwiL , »≈¿∆»ƒ∆«ƒ««∆∆

הספר.16) לכתיבת רוחב 17)המוכנים מדת שתהיה
של  האורך מדת אין אם אבל לחברתה, אחת שוה היריעות
בעלֿפה  שיזכור ובלבד קפידא, אין - לחבירו שוה עור כל
ראה  הכרך. כל אורך מדת לצרף שידע כדי אורכם, מדת

רבינו". "תשובות קומת 18)במוספנו הוא העור שרוחב
לעיל. כאמור טפחים ששה ששיעורו מדה.19)הספר,
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הקיפו.20) מדת את שבתוכו האויר ירחיב והוא 21)שלא
הספר. אורך הכתוב 22)גם כלשון אדום, צבע צבוע

'תוספות  בעל לפני שהיה כת"י וברמב"ם יח), ב, (יהושע
להל' חמודות' 'דברי ראה "שני". כתוב היה לא טוב' יום
כתוב  שב"מוספנו" רבינו ובתשובות כ"ח, אות ספרֿתורה

שזור". משי של "חוט

.„‰˜ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â23ÌÈÚa¯‡ dk¯‡ ‰È‰È ,‰ÂL ¿««»«¬∆»∆»∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈLÏ ‰wa Ô‰Ó Úaˆ‡ ˜lÁÈÂ ,˙BÚaˆ‡ ÌÈMÓÁ B‡¬ƒƒ∆¿»ƒ«≈∆¿«≈∆«»∆ƒ¿«ƒ
ÈˆÁ ¯eÚL Ba Ú„iL È„k ,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ¿ƒ¿»¿«¿»»¬»ƒ¿≈∆≈«ƒ¬ƒ
Ïk „cÓÈÂ ;˜ÏÁ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Úaˆ‡ ÚÈ·¯e Úaˆ‡∆¿«¿ƒ«∆¿«¿«≈¿∆«≈∆¿ƒ¿…»
,¯BÚ ÏÎa LÈ ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL „Ú ,BÊ ‰˜a ¯BÚ¿»∆«∆≈««»∆¿»≈¿»

„Ú24.C¯k‰ Ïk C¯‡a ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL «∆≈««»∆¿»¿…∆»«∆∆

(ר"מ),23) רומי דפוס ברמב"ם וכן התימנים, כתביֿיד בכל
הספרים  בה שמסרגלים אמה ופירושה: "כנה". כתוב

מ"ח). פ"יב, (כלים במשנה ונזכרת ובכת"י 24)('הערוך'),
שידע. כדי כתוב: התימנים

.‰,‰LÏL B‡ ÌÈL ,˙B¯Á‡ ˙B¯BÚ Á˜BÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈«¬≈¿«ƒ¿»
¯eÚL Ô‰a ˜c·Ï25¯·„Â .„Á‡ Ûc Ô‰a ·˙BÎÂ ,·˙k‰ ƒ¿…»∆ƒ«¿»¿≈»∆«∆»¿»»
Ûc‰ C¯‡L ,Úe„È26‡e‰L ÈÙÏ ,˙BÚaˆ‡ ‰¯NÚ Ú·L »«∆…∆««¿«∆¿≈∆¿»¿ƒ∆

Úa¯‡ ‰hÓÏe LÏL ‰ÏÚÓÏ ,ÔBÈlb ÁÈpÓ27Ï·‡ . «ƒ«ƒ»¿«¿»»¿«»«¿«¬»
‰·Ú Ì‡ ‰wc Ì‡ ,·˙k‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ûc‰ ·Á¯28ÔÎÂ ; …«««¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ»»¿≈

ÔÈÓ29ÔÈaL ÈÙÏ ,·˙k‰ ÈÙÏ e‡B·È ÛcaL ˙BËÈM‰ ƒ¿««ƒ∆««»¿ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ ‰ËÈL30. ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»

וארכו.25) הדף.26)עביו שעל הם 27)הכתיבה וביחד
הספר. אורך שהן אצבעות וארבע כל 28)עשרים שהרי

(פ"ז, לעיל כמבואר אותיות, שלשים בארכה יש שיטה
על 29)ה"ה). יותר ולא ושמונה, מארבעים פחות לא שהן

ה"י). (פ"ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח גם עבה,

.Â- ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙÏ Ba ˜„BaL Ûc‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»«««∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆
Ûc‰ ·Á¯ ÏÚ ÛÈÒBÈÂ ,‰w‰ ˙BÚaˆ‡a Ûc‰ ·Á¯ „ÓÈ»……«««¿∆¿¿«»∆¿ƒ«…«««
e‡B·È ÔÈt„ ‰nk ·LÁÈÂ ,Û„Â Ûc ÔÈaL ˙BÚaˆ‡ ÈzL¿≈∆¿»∆≈«»«¿«¿…«»«ƒ»
ÔBaLÁ Ú„ÈÂ ,Ba ˜„aL ·˙k‰ B˙B‡Ó ÏÏbL C¯ka«∆∆∆»«≈«¿»∆»«¿≈«∆¿
ÔÓ Ba ˜„aL ‰Ê Û„a ·zÎ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔÈtc‰««ƒ¿ƒ¿∆«»ƒ¿»¿«∆∆»«ƒ

‰·˙BÎ ‡e‰L ¯Ùq‰ ÈÙÏ ¯ÚLÓe ,dlk ‰¯Bz31,epnÓ «»À»¿«≈¿ƒ«≈∆∆≈ƒ∆
ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‰¯Bz‰ Ïk BÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ ,·MÁÓe¿«≈ƒ»¿»»«»¿ƒƒ¿«««ƒ

‰fÓ32‡ÈˆB‰ Ì‡Â .·ËeÓ - C¯ka Ba ·˙BkL ·˙k‰ ƒ∆«¿»∆≈«∆∆»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÔÈtc‰L ,ÔBaLÁ‰33·˙ka ·ÈÁ¯È - «∆¿∆««ƒ≈ƒ«»«¿ƒ«¿»

¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓ ËÚÓ˙iL „Ú34Ì‡Â . «∆ƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿««≈¿ƒ
ËÚÓÈ ,ÔÈtc‰ ÔÓ ¯˙È ‰¯Bz‰L ,ÔBaLÁ‰ ‡ÈˆB‰ƒ«∆¿∆«»»≈ƒ««ƒ¿«≈
¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓa ‰a¯iL „Ú ·˙k‰35 «¿»«∆«¿∆¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿«««

„Á‡ ÔBaLÁ‰ ‡B·iL „Ú ,Ûc36,37·Á¯ Ú„iL ¯Á‡Ó ««∆»«∆¿∆»≈««∆»«…«
.C¯k‰ B˙B‡a ÏÈÁ˙Ó ·˙k‰ ¯eÚLÂ Ûc‰««¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«∆∆

הכתב 32)מעתיק.31) הוא "זה הנוסח: התימנים, ובכת"י
וכו'. הוציא" ואם בכרך, בו בדפים 33)שכותב עודף שיש

הכתב. יותר.34)על עבה ובכת"י 35)שכתיבתו

עד  דף אחר בדף וכן אחר, בדף "ויבדוק הנוסח: התימנים,
וכו'. שוים 36)שיבוא" הדפים ומנין התורה כתב שיהיה

וכן 37)כאחד. ש"י, ונציא דפוס לפי ההלכה התחלת כאן
כת"י. שברמב"ם הפוסקים לפי

.ÊÈÙk ,ËeË¯Na ÔÈtc ÔÈtc ¯BÚÂ ¯BÚ Ïk ˜lÁÓe¿«≈»»«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
¯BÚa ¯‡MiLÎe .ÔBaLÁa ‰ÏÚÂ Ba ˜„aL Ûc‰ ·Á…̄«««∆»«¿»»«∆¿¿∆ƒ»≈»
‰B¯Á‡‰ Ûc‰ ÏÚ ¯˙BÈ Úa¯‡ B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»«¿«≈«««»«¬»

‰ÚÈ¯ÈaL38‰¯ÈÙ˙ È„Îe Úaˆ‡ ·Á¯ epnÓ ÁÈpÈ ,39, ∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ∆…«∆¿«¿≈¿ƒ»
LeÁÈ Ï‡Â .¯‡M‰ ı˜ÈÂ40˙B¯BÚ ÛÒBzÈ ‰B¯Á‡aL ¿»…«¿»¿«»∆»«¬»ƒ≈

ıˆBwL ˙BÙÒBz‰ Ïk „‚k ÏÏbL C¯k‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««∆∆∆»«¿∆∆»«»∆≈
·˙k‰L ,‰Ê ¯·c ·MÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯BÚÂ ¯BÚ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ¿«≈»»∆∆«¿»

ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÎLBÓ41. ¿¿ƒƒ¿«««ƒ

לעומת 38) קיצורו, מחמת עליו לכתוב ראוי הוא ואין
התשיעי  הדף שהוא או ממנו, שרחבים האחרים הדפים
כמבואר  דפים, שמונה על יתר היריעה עושים שאין ליריעה,

ה"יב. ה"ב.39)בסמוך לעיל ידאג.40)כמבואר
מתחילה.41) לו שקצב הדפים מנין כן הכתב, רוחב לפי

.Á·Á¯ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯‰ ÔÎÂ42‰MMÓ ¯˙BÈ ¯Ùq‰43 ¿≈»∆«¬…««≈∆≈ƒƒ»
·MÁÓ ‡e‰ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚ - ‰MMÓ ˙BÁÙ B‡44, »ƒƒ»««∆∆«∆¿«≈

,‡e‰Â ;¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ïa BÙw‰k Bk¯‡ ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿¿∆≈¿…»¿…≈¿
.ÔBaLÁa ‰ÚËÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«∆¿

העור.42) רוחב שהוא הספר אורך טפחים.43)הוא
ארכו 44) לו שיעלה כדי הכתב, למדת הדפים מנין להתאים

כהקיפו.

.Ë¯‡L·e el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¯eÓ‡‰ Ï„eb‰ ·Á…̄««»»»¿»«ƒƒ»≈ƒ¿»
‰¯B˙ È¯eÚL45Úaˆ‡ ‡e‰ ,dlk46ÈBÈa‰47¯·Îe . ƒ≈»À»∆¿««≈ƒ¿»

˙B¯BÚN Ú·L ·Á¯ e‰e‡ˆÓe ,B¯eÚLa e˜c˜cƒ¿«¿¿ƒ¿»»»∆«¿
˙B¯BÚN ÈzL C¯‡k Ô‰Â ,˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ,˙BiBÈa≈ƒ¿«¿…«¿≈¿…∆¿≈¿
Úa¯‡ ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ÁÙË ÏÎÂ .ÁÂ¯a¿∆«¿»∆«»»¿»»«¿«

˙BÚaˆ‡48ÌÈÁÙË ‰ML - ‰n‡ ÏÎÂ .BfÓ49. ∆¿»ƒ¿»«»ƒ»¿»ƒ

פ"א 45) ציצית הל' לקמן האמור הציצית אורך שיעור כגון
שתי  רחב שהיה כהןֿגדול שבראש הציץ רוחב וכן ה"ו,
הל' לעיל וראה ה"א) פ"ט, המקדש כלי (הל' אצבעות

ה"ד. פט"ו, אריה",46)תפילה "בן הגהות כנוסח
משובש. הנוסח בינוני.47)ובדפו"א אדם של

ע"ב.48) מא, ע"א.49)מנחות צח, שם,

.ÈÂÈtcÓ Û„Â Ûc Ïk ·Á¯ - È‡ Èz·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»«¿ƒ¬ƒ…«»«»«ƒ«»
·Á¯ ,'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈLÂ Ìi‰ ˙¯ÈLÂ .˙BÚaˆ‡ Úa¯‡«¿«∆¿»¿ƒ««»¿ƒ««¬ƒ…«

˙BÚaˆ‡ LL Ô‰ÈzLÓ Ûc Ïk50ÔÈËÈM‰ ÔÈÓe . »«ƒ¿≈∆≈∆¿»ƒ¿««ƒƒ
ÏL ÔÈtc‰ ÔÈÓe .ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡ - Û„Â Ûc ÏÎaL∆¿»«»««««¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆
Ïk C¯‡Â .Ûc ÌÈ¯NÚÂ ‰MLÂ ÌÈ˙‡Ó - ¯Ùq‰ Ïk»«≈∆»«ƒ¿ƒ»¿∆¿ƒ«¿…∆»
˙BÚaˆ‡ LLÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏLe ÛÏ‡ - ¯Ùq‰«≈∆∆∆¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿»

.·e¯˜a¿≈

שיטה 50) כל באמצע אותיות תשע כשיעור ריוח שיש
פ"ח. סוף לעיל כמבואר שלהן,
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.‡ÈÔBaLÁa ˙B¯˙È‰ ˙BÚaˆ‡ LM‰ el‡51ÔBÈlbÏ - ≈«≈∆¿»«¿≈«∆¿«ƒ»
BÙBÒÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL52- Ì‰· e·˙kL ˙B¯BÚ‰Â . ∆ƒ¿ƒ««≈∆¿¿»∆»«¿»∆

˙Bcn‰ ÈtŒÏÚ ·zÎÏ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ·e .ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ«ƒ
B‡ „Á‡ Ûc ¯ÒÁ Ô‰ - ËÚÓ Ì‰Ï ·B¯˜ B‡ el‡‰»≈»»∆¿«≈»≈«∆»
- LÏL B‡ ÌÈL B‡ Ûc ¯˙È B‡ ,‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿»»≈«¿«ƒ»
‡B·È „iÓ ‡l‡ ,ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡ÏÂ Ú‚È˙ ‡Ï…ƒ«¿…¿≈»ƒ¿∆¿∆»ƒ»»

BÙw‰k Bk¯‡ EÏ53. ¿»¿¿∆≈

שתי 51) רוחב (עם אצבעות שש בו יש דף כל שהרי
כפול  דפים וששה ועשרים ומאתים לדף), דף שבין אצבעות
הוסף  אצבעות. ושש וחמשים מאות ושלש אלף יעלו שש,
רחבות  שהן ה"שירות" שבדפי אצבעות ארבע רוחב עליהן
ונמצאו  וששים, מאות ושלש אלף לך יעלו הדפים, משאר

אצבעות. שש בחשבון מיימוניות'52)יתירות וב'הגהות
בלבד? אצבעות ארבע אלא עודף כאן אין הלא שאלו:
לעיל  כמבואר שיטות בשבעים נכתבת "האזינו" שירת שהרי
כמבואר  לאחריה, וחמש שלפניה שיטות שש מלבד פ"ח,
אין  (שהרי דפים שני תופסת היתה כן ואם ה"י, פ"ז לעיל
שני  להרחיב צריך והיה לדף), שיטות מששים יותר כותבין
אצבעות, שתי עוד אכלו שהדפים באופן בשבילה, דפים
מהר"ם  והגאון בלבד. אצבעות ארבע אלא נשארו ולא
שאמרנו  הדפים רוחב כי זו: השגה על השיב זצ"ל מפדובה
שבין  חלק האצבעות שתי עם אצבעות לשש עולה שהוא
בדף  לא אבל שבתורה, הדפים בשאר אלא אינו לדף, דף
לפניהם  דף שאין שבתורה האחרון ובדף הראשון
תן  רוחב, אצבעות שש של עודף שנשאר נמצא ולאחריהם,
ושלש  מכאן שלש ושבסופו, הספר שבתחילת לגליון אותו
חמודות' ('דברי אמת ותורתו אמת משה ורבינו מכאן,
שרבינו  תמצא רבינו" "תשובות ובמוספנו ס"ת). הל' לרא"ש
נעלמה  ולא ה"שירות" דפי לרוחב עודף אצבעות שש מנה

מיימוניות'. ה'הגהות הערת רוקח'53)ממנו וב'מעשה
יריעה  בכל ישאיר כהקיפו, הספר אורך לכוין הרוצה נאמר:
כשגמר  ובסוף הראוי, השיעור מן יותר שלמטה הגליון
הארוך  הגליון ע"י מהקיפו יותר ארכו ימצא ותפרו, הספר
בשוה  היריעות בכל שלמטה הגליון מן יחתוך ואז מלמטה,

דרכו. לבטח ילך ובזה כהקיפו, ארכו לו שיצא עד

.·È‡ÏÂ ,ÔÈt„ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÚÈ¯Èa ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒƒ»»ƒ¿»«ƒ¿…
‰ÚLz ˙a ‰ÚÈ¯È BÏ ‰ncÊ .ÔÈt„ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È»≈«¿»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ‰MÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰Úa¯‡ ,d˙B‡ ˜ÏBÁ - ÔÈt„«ƒ≈»«¿»»¿»«¬ƒ»¿»
,ÚˆÓ‡· B‡ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«
„Á‡ Û„a „Á‡ ˜eÒt elÙ‡ ,¯Ùq‰ ÛBÒa Ï·‡¬»¿«≈∆¬ƒ»∆»¿«∆»

Bc·Ï Ûc B˙B‡ ÌÈNBÚ54¯‡L ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â , ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿»
.˙BÚÈ¯È‰«¿ƒ

ע"א.54) ל, מנחות

.‚È‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ ÔÈ¯ÙBzLÎe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ»∆»
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ÌÈ„È‚a¿ƒƒ∆¿≈»«»¿»«¬ƒƒ¿≈

ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzL C¯„k ,Ì‰lL ˙BÙ¯Ëe55¯·„Â . ¿≈∆»∆¿∆∆∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ‰Ê56‡lL Ô¯Ùz Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆¬»»¿∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»»∆…

ÏeÒt ,‰‡ÓË ‰Ó‰· È„È‚a B‡ ,ÔÈ„È‚·57d¯ÈziL „Ú , ¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈»¿≈»»«∆«ƒ»
.‰ÎÏ‰k ¯t˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿…«¬»»

ה"ט.55) פ"ג, לעיל נאמר 56)ראה ע"א: יא, מכות
התורה  כל הוקשה בפיך" ה' תורת תהיה "למען בתפילין
אף  בגידין, לתפרן מסיני למשה הלכה תפילין מה לתפילין,

בגידין. לתפרה כך.57)כל ע"י נפסלות שתפילין כשם
נקראת "מגילה יט.): (מגילה אמרו תפרה ÙÒ¯וכן שאם

פסולה". - פשתן בחיטי

.„È‰ÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏÓ ËÚÓ ÁÈpÓ ‡l‡ ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ dlÎÀ»ƒ¿ƒ»»¿«»∆»«ƒ«¿«ƒ¿«¿»
‰ÚÈ¯È‰ Ú¯w˙ ‡lL È„k ,‰¯ÈÙ˙ ‡Ïa ‰hÓlÓ ËÚÓe¿«ƒ¿«»¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ»««¿ƒ»

d˙B‡ ÏÏ‚iLk dÚˆÓ‡a58ÌÈ„enÚ ÈL BÏ ‰NBÚÂ . ¿∆¿»»¿∆ƒ¿…»¿∆¿≈«ƒ
BÙBÒa „Á‡Â B˙lÁ˙a „Á‡ ,ıÚ ÏL59¯BÚ‰ ¯ÙB˙Â ; ∆≈∆»ƒ¿ƒ»¿∆»¿¿≈»

È„k ,ÌÈ„È‚a ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ÛBq·e B˙lÁ˙a ¯iML∆ƒ≈ƒ¿ƒ»««»«ƒ¿ƒƒ¿≈
·˙k‰Â ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ ;Ì‰ÈÏÚ ÏÏ‚ ‡‰iL∆¿≈ƒ¿»¬≈∆¿«¿ƒ≈»«ƒ¿«¿»

.ÛcaL∆««

ע"ב.58) ע"א.59)שם, יד, בבאֿבתרא

.ÂËÈzL CB˙a - ‰ÚÈ¯È B· ‰Ú¯˜pL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆ƒ¿¿»¿ƒ»¿¿≈
˙BËÈL60¯t˙È ‡Ï ,LÏL CB˙a ;¯t˙È ,61‰na . ƒƒ¿…¿»…ƒ¿…«∆

¯k BˆÙÚ ÔÈ‡L ,ÔLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c62Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿ƒ»¬»ƒ
‡a‰ Ú¯˜ elÙ‡Â ,¯ÙBz ,ıeÙÚ ‡e‰L ÏÈÂb‰ ¯kƒ»«¿ƒ∆»≈«¬ƒ∆««»

LÏL CB˙a63Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ÔÎÂ .64‰·˙Ï ‰·z ÔÈ·e ¿»¿≈≈»«»«≈≈»¿≈»
¯t˙È65ÔÈ„È‚a ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÌÈÚ¯w‰ ÏÎÂ . ƒ¿…¿»«¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

,¯‰fÈ ÌÈÚ¯w‰ ÏÎ·e .BÊÏ BÊ ˙BÚÈ¯È‰ Ô‰a ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒ»∆«¿ƒ»¿»«¿»ƒƒ»≈
.d˙¯eˆ ‰pzL˙ B‡ ˙Á‡ ˙B‡ ¯ÒÁ˙ ‡lL∆…∆¿«««ƒ¿«∆»»

לאות.60) אות בין הכתב בתוך שיטות בשתי הקרע שנכנס
קרע 61) לתפור הוא שגנאי וגונזה, היריעה את יסלק אלא

לא:). (מנחות מהודר ספר זה ואין כזה, שכל 62)גדול
העור  את המכווצים האלון) (פרי בעפצים מעובד קלף
זה  וקלף והואיל ה"ו, פ"א לעיל כמבואר אותו, ומחזקים
שנראה  יותר מגונה בו הקריעה ניכר, עפצו שאין כלֿכך ישן
הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה רקבון מחמת שהיא

שם.63) כנגד 64)מנחות, לדף דף בין הקרע נכנס אם
שיטין. שלש בתוך היה בכתב היה שאילו הכתב,

הקרע 65) שאין אע"פ תפירה, בלא בו לקרוא יכול ואינו
וכגירסת  שם, (מנחות לאות אות שבין הכתב בתוך עובר
אם  נסתפקו ושם לתיבה"). תיבה "בין שם: המוסיף רי"ף
משום  לחומרא, רבינו ופסק פשטוה, ולא תפירה, צריך

ס"ת. קדושת חומר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איך 1) מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים

דיני  למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים
בהם; וכיוצא ומטפחת תיק כגון תורה ספר תשמישי

תורה. ספר בכבוד הזהירות

.‡„Á‡ ÏÎaL ,Ô‰ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚL „ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆¿ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÒBt Ô‰Ó2,Ô‰Ó „Á‡ B· ‰NÚ Ì‡Â . ≈∆≈≈∆»¿ƒ«¬»∆»≈∆
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Ô‰a ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡e‰ È¯‰¬≈¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ»∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â ,˙B˜BÈz‰3ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿À«≈∆»¿≈ƒ

ÌÈa¯a Ba4:Ô‰ el‡Â . »«ƒ¿≈≈

¯BÚ ÏÚ ·zÎpL (· .‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÚ ÏÚ ·zÎ Ì‡ (‡ƒƒ¿««¿≈»¿≈»∆ƒ¿««
„aÚÓ BÈ‡L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a5‡lL „aÚÓ ‰È‰L (‚ . ¿≈»¿»∆≈¿À»∆»»¿À»∆…

‰¯BzŒ¯ÙÒ ÌLÏ6- ‰·È˙k ÌB˜Óa ‡lL ·zÎpL („ . ¿≈≈∆»∆ƒ¿«∆…ƒ¿¿ƒ»
¯Na ÌB˜Óa ÏÈÂb‰ ÏÚ7(‰ .¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚÂ , ««¿ƒƒ¿»»¿««¿»ƒ¿≈»

ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó ·zÎpL8(Â . ∆ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»
ÒBËÒeÒÎe„ ÏÚ ·zÎpL9ËeË¯N ‡Ïa ·zÎpL (Ê .10. ∆ƒ¿««¿¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿

„ÓBÚ‰ ¯ÁL ‡Ïa ·zÎpL (Á11¯‡La ·zÎpL (Ë . ∆ƒ¿«¿…»…»≈∆ƒ¿«ƒ¿»
˙BBLÏ12ÒB¯B˜Èt‡ B·˙kL (È .13B· ‡ˆBik B‡ ,14 ¿∆¿»∆ƒ«≈

˙B¯kÊ‡‰ ·˙kL (‡È .ÔÈÏeÒt ¯‡MÓ15‰eÎ ‡Ïa16. ƒ¿»¿ƒ∆»«»«¿»¿…«»»
˙B‡ elÙ‡ ÛÈÒB‰L (‚È .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL (·È∆ƒ≈¬ƒ∆»∆ƒ¬ƒ

˙Á‡17˙B‡a ˙B‡ ‰Ú‚pL („È .18˙¯eˆ ‰„ÒÙpL (ÂË . ∆»∆»¿»¿∆ƒ¿¿»«
‡¯w˙ ‡lL „Ú ˙Á‡ ˙B‡¯wÚ Ïk19˙B‡Ï ‰Ó„˙ B‡ , «««∆…ƒ»≈»ƒ»ƒ¿∆¿

‰·È˙k‰ ¯wÚa ÔÈa - ˙¯Á‡20·˜a ÔÈa ,21,Ú¯˜a ÔÈa , «∆∆≈¿ƒ««¿ƒ»≈¿∆∆≈¿∆«
LeËLËa ÔÈa22˙B‡ ÔÈa ·È¯˜‰L B‡ ˜ÈÁ¯‰L (ÊË . ≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈

˙B·˙ ÈzL B‡ ,˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰ ‰‡¯zL „Ú ,˙B‡Ï¿«∆≈»∆«≈»ƒ¿≈≈¿≈≈
˙Á‡ ‰·˙k23˙BiL¯t‰ ˙¯eˆ ‰pML (ÊÈ .24(ÁÈ . ¿≈»∆»ƒƒ»««»»ƒ

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML25·˙k‰ ¯‡La ·˙kL (ËÈ . ∆ƒ»««ƒ∆»«ƒ¿»«¿»
‰¯ÈLk26‰¯B‰Ë È„Èb ‡Ïa ˙BÚÈ¯È‰ ¯ÙzL (Î .27. ¿ƒ»∆»««¿ƒ¿…ƒ≈¿»

¯‡Le·kÚÏ ‡Ï ,‰ÂˆÓÏ - ÌÈ¯·c‰28. ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»…¿«≈
בפרקים 2) שנשנו הדברים תמצית מסכמת זו הלכה

ה"יא).3)הקודמים. (פ"ז, לעיל ורבינו 4)כמבואר
נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב: בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב אנשי
שאין  וידעו היו, בינה בעלי שכולם לפי עולם, גאוני בפני -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
באמצע  בספר טעות נמצאה אם יוצא, ולפיֿזה כשר.
שנמצאה  ממקום בו ומתחילים אחר ס"ת מוציאים הקריאה,
כי  בראשון, שקראו מה על חוזרים ואין בראשון, הטעות
בו. שיוצאים אפשר" כ"אי זה הרי בו, קראו שכבר מאחר
שמשמעו  בו", קורין "אין לכתוב: רבינו שדייק וזהו
(כסףֿ הקריאה להם עלתה בדיעבד אבל - לא לכתחילה

רבינו"). "תשובות במוספנו וראה עבדוהו 5)משנה, שלא
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר ובעפצים, הלכה 6)בקמח שם,

כמבואר 7)י"א. השיער, במקום להכתב ודינו הבשר, לצד
ה"ח). (פ"א, ה"ד.8)לעיל פ"ז, החלק 9)לעיל הוא

לשנים, בעביו העור את שחילקו אחרי הבשר, שממול
ה"ז. פ"א, לעיל י"ב.10)כמבואר הלכה שם,

לעיל 11) כמבואר פסולים, הצבעים ושאר רב, זמן המתקיים
ה"ה. ובכתב 12)פ"א, הקדש בלשון אלא נכתב ואינו

ה"יט. שם כמבואר "גוי".13)אשורי, התימנים: ובכת"י
או14) מומר ישראל ה"יג.כגון פ"א לעיל כמבואר מוסר,
הקב"ה.15) לשם 16)שמות בכתיבתן לכוין שצריך

ה"טו). פ"א, (לעיל השם כדין 17)קדושת יתר של שדין

ה"טז). פ"ז, (לעיל להיות 18)החסר צריכה אות וכל
ה"יט). פ"א, (לעיל רוחותיה מכל עור מוקפת

לגמרי.19) דומה 20)שנמחקה היתה הכתיבה שמתחילת
אחרת. אחרת.21)לאות לאות תדמה נקב, ע"י

כגון 22) אחרת, לאות תדמה ולפיכך מקצתה שנמחקה
כיו"ד. נראית היא והרי הוא"ו רגל ראה 23)שנמחקה

ה"ד. סוף פ"ח, סתומות,24)לעיל - פתוחות שכתב
ה"אֿג. פ"ח, לעיל כמבואר פתוחות, - וסתומות

מיוחדת,25) בצורה הנכתבת ו"האזינו", הים" "שירת
ה"ד. סוף פ"ח, לעיל באמצע 26)כמבואר ריוח בו שנתן

ה"יא. פ"ז, לעיל מבואר ופסולו בגידי 27)השיטות, אלא
פ"ט, (לעיל כהלכה ויתפרן שיתירן עד ופסול טמאה, בהמה

ורבינו 28)ה"יג). פסול, עוד שיש המפרשים והעירו
השם  מקצת "כתב ה"טז): (פ"א, לעיל הביאו בעצמו
רע"ד, סימן ח"ג ובתשב"ץ פסול". - תלוי ומקצתו בשיטה

כאן. למנותו רבינו שכחו ספק שבלי ע"ז העיר

.·„B·ÎÂ ‰¯˙È ‰M„˜ Ba ÔÈ‚‰B ,¯Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»»≈¬ƒ¿À»¿≈»¿»
ÏB„b29ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯kÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . »¿»¿»»ƒ¿…≈∆»¬ƒ≈

ÏÎ‡i ‰Ó BÏ30elÙ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ BÏ eÈ‰ elÙ‡Â , «…««¬ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬ƒ
Œ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ .L„Á Ba ÁwÏ ÔLÈ LÈ∆»»ƒ«»»¿»≈¿ƒ≈∆

ÂÈÓ„a ‰¯Bz „ÓÏiL :ÌÈ¯·„ ÈLÏ ‡l‡ ,‰¯Bz31B‡ , »∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«»¿»»
ÂÈÓ„a ‰M‡ ‡NiL32‡e‰Â ;33¯·c BÏ ‰È‰È ‡lL , ∆ƒ»ƒ»¿»»¿∆…ƒ¿∆»»

¯kÓÏ ¯Á‡34. «≈ƒ¿…

ãycew zegiyn zecewpã

."einca dy` `yiy e`"

לשיטת  ורבו", "פרו במצות ההסבר אופני בשני תלוי זה דין
לחיוב  ישיר המשך היא בזקנותו ורבו" "פרו מצות הרמב"ם
זו  מצוה שקיים לאחר שגם ורבו" "פרו מצות של העיקרי
גם  זו ממצוה ליבטל לא סופרים מדברי חיוב עליו יש
שהיו  ואחר זקנותו בעת החיוב השני לאופן אבל בזקנותו.
העיקרי. לחיוב המשך ואינו עצמו בפני חיוב הוא ובת בן לו
לישא  בשביל תורה ספר מכירת לדין הנפק"מ ומכאן
"פרו  מצות כבר קיים הרי עצמו בפני דין הוא אם אשה:
לשיטת  אבל כך, לשם תורה ספר למכור ואסור ורבו"
לו  יש פו"ר, למצות והמשך תמידי חיוב שהוא הרמב"ם
קיים  אם גם בנים בת אשה לישא כדי תורה ספר למכור

פו"ר. מצות כבר
27 cenr 'l wlg zegiy ihewl itÎlr

מ"ח):29) פ"ד, (אבות שנינו וכן ה"זֿי. בסמוך כמבואר
(וראה  הבריות", על מכובד גופו התורה, את המכבד "כל

לג:). בן 30)קידושין שמעון רבן "אמר ע"א: כז, מגילה
בתו  או ספרֿתורה ומוכר יאכל, מה לו אין אפילו גמליאל:
ומובן  הדמים). (באותם לעולם" ברכה סימן רואה אינו -
נפשו  את להחיות במה לו שאין כגון נפש, פיקוח שבמקום
שמזונותיו  במי ידובר וכאן למכרו. לו מותר - מרעב ויגווע
נפש  פיקוח של למצב הגיע לא עדיין אבל מצומצמים,

וגדול 31)(כסףֿמשנה). תורה, כשילמד בדמיו שיתפרנס
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מעשה. לידי שמביא נישואי 32)הלימוד שם. מגילה,
יח): מח, (ישעיה ככתוב העולם, קיום משום בהם יש אשה

יצרה. לשבת בראה תוהּו והעירו 34)ובלבד.33)לא ָ
פדיוןֿשבויים, מצות לצורך שגם ח:): (ב"ב ב'תוספות'

מיימוניות'). ('הגהות ספרֿתורה למכור מותר

.‚B˙B‡ ÔÈ˙B ,ÏÒÙpL B‡ ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»∆ƒ¿«¿ƒ
N¯ÁŒÈÏÎa35BÊÂ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ïˆ‡ B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ƒ¿ƒ∆∆¿¿ƒ≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿

˙BÁtËÓ .B˙ÊÈ‚ ‡È‰36Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,eÏaL ÌÈ¯ÙÒ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒ»
‰ÂˆÓŒ˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz37Ô˙ÊÈ‚ ‡È‰ BÊÂ ,38. «¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»

(ירמיה 35) ככתוב רב, זמן בו שמתקיים ע"ב. כו, מגילה
ואין  רבים. ימים יעמדו למען חדש בכלי ונתתם יד): לב,

מהר. כך כל ירקב שלא בעפר, אותו מעילי 36)מניחים
קוברין 37)הספר. לו ואין בדרך, מושלך מישראל אחד

ה"ח). פ"ג, אבל הל' רבינו ע"ב.38)(לשון כו, מגילה
לעשות  שהרשות הכוונה, רפב, סי' יו"ד יוסף' ה'בית ולדעת
לגנזן  ויכול בדבר, חיוב אין אבל מצוה למת  תכריכין מהן

בעפר. חרס בכלי

.„Ba Áp‰Â ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÎe‰L ˜Èz39ÔÎÂ ; ƒ∆«¿≈∆»¿À«¿≈
Ïc‚n‰Â ÔB¯‡‰Â ˙BÁtËn‰40Œ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL «ƒ¿»¿»»¿«ƒ¿»∆«ƒƒ≈∆

ÔÎÂ ;˜Èz‰ CB˙a ¯Ùq‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz»««ƒ∆«≈∆¿«ƒ¿≈
‡qk‰41ÂÈÏÚ Áp‰Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï ÔÎe‰L «ƒ≈∆«¿«ƒ«»»≈∆»¿À«»»

¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz Ïk‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«…«¿ƒ≈¿À»≈¿»
ÔÈÊ‚ ,e¯·MiLk B‡ eÏ·iLk ‡l‡ ,Ô˜¯ÊÏ42Ï·‡ . ¿»¿»∆»¿∆ƒ¿¿∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ¬»

˙BÓÈa‰43,¯Ùq‰ ÊÁB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚL «ƒ∆≈¬≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«≈∆
˙BÁel‰Â44ÔÈ‡ ,„nÏ˙‰Ï ˜BÈzÏ Ô‰a ÔÈ·˙BkL ¿«∆¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ¿«≈≈

‰M„˜ Ô‰a45ÈBn¯ ÔÎÂ .46,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·‰ÊÂ ÛÒÎ »∆¿À»¿≈ƒ≈∆∆¿»»¿«≈»∆
,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz - ÈBÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿≈∆»¿«¿ƒ≈¿À»≈
Ô˙B‡ ¯ÎÓ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;ÏÁÏ Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«»

LnÁ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ô‰ÈÓ„a ˙B˜Ï47. ƒ¿ƒ¿≈∆≈∆»À»

קדושה 39) בו אין - לכך הוכן לא או בו, הונח לא אם כי
ה"ט. פ"ד, לעיל כמבואר בו 40)כלל, שמצניעים - ארון

שעליו  הבימה שעל הגבוה הספסל הוא - מגדל תורה. ספרי
הספרדים  הכנסת (ובבתי בו. כשקורא הספר הש"ץ מניח
הוא  מקרא ולשון "תיבה"). אצלם ונקרא בו, משתמשים
('בית  לדבר עשו אשר עץ מגדל על ויעמוד... ד): ח, (נחמיה

רפב). סי' יו"ד כסא 41)יוסף' המכינים מקומות יש
ספרים  שני שמוציאים ביום ספרֿתורה עליו להניח מיוחד

(שם). ע"ב.42)לקריאה כו, שבאמצע 43)מגילה אחת
בימה  לפניו שיש הקודש' 'ארון שלפני והשניה הכנסת, בית
התורה. הוצאת בשעת הספר את ואוחז הש"ץ עומד ועליה

הברית 44) ללוחות הכוונה המשנה', 'מרכבת בעל דעת לפי
"ארון  בראש והם הדברות", "עשרת עליהם שכתובים
'ארון  נויי שהם שאע"פ רבינו ומשמיענו כמנהגנו, הקודש"

הארון. קדושת להם אין - ע"א.45)הקודש' לב, מגילה
"אין  אמרו: ה"א) פ"ג, (שם, שב'ירושלמי' הראב"ד והעיר
הכנסת". בית קדושת מקום בהם יש אבל ארון, קדושת להם
(הל' לעיל כתב בפירוש שהרי בזה, מודה רבינו שגם ויתכן,
הכנסת", כבית הכנסת בית כלי "וכל ה"טו): פ "יא, תפילה

קדושה" כ"תשמישי הארון בקדושת מדובר שכאן אלא
כסףֿמשנה). בצורת 46)(ע"פ עשויים תורה ספר תשכיטי

לעיל 47)רימון. כמבואר מורידים, ואין בקדש שמעלים
ה"יד. פ"יא, תפילה הל'

.‰ÔÈ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈabŒÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈp‰Ï ¯zÓeÀ»¿«ƒ«≈∆»««≈≈∆»¿≈
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ48ÔÈLnÁ‰ ÔÈÁÈpÓe . »ƒ«««≈À»ƒ«ƒƒ«À»ƒ

ÌÈ‡È· ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ÈabŒÏÚ««≈¿ƒƒ¿ƒ¬»≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÌÈ·e˙Îe49ÈabŒÏÚ ÌÈLnÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ««≈À»ƒ¿…À»ƒ««≈

,˙B„b‡Â ˙BÎÏ‰ elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k ÏÎÂ .‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»ƒ¿≈«…∆¬ƒ¬»¿«»
Ô˜¯ÊÏ ¯eÒ‡50ÔÈÚÈÓw‰ .51ÏL ÌÈÈÚ Ì‰a LiL , »¿»¿»«¿≈ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒ∆
L„w‰ È·˙k52Œ‡l‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡ , ƒ¿≈«…∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿≈«ƒ≈∆»

¯BÚ ˙BtÁÓ eÈ‰ ÔkŒÌ‡53. ƒ≈»¿À

בגלילה 48) ועשוי בלבד, אחד חומש רק בו הכתוב ספר
ס"ת. מותרים 49)כעין וכתובים, ונביאים ע"א. כז, מגילה

שם). (ר"ן, זה על לו 50)זה יתנם אל לחבירו, כשיתנם
צח.). (עירובין עליו 51)בזריקה שכותבים נייר או קלף

קושרו  והאדם וכדומה, לרפואה כסגולה קדושים, שמות
רבה' 'במדבר במדרש מצינו וכן תמיד, עמו ונושאו לגופו
רעה". עין בך תשלוט שלא עליך, הזה הקמיע "יהא פ"יב:

וברש"י).52) ס: (שבת רפואה של סא,53)מקראות שם,
ע"א.

.ÂBa ÒkÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì„‡ ÊÁ‡È ‡Ï……«»»≈∆»ƒ¿¿ƒ»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï54˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡55, ¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈¿≈«¿»

˜Èz‰ CB˙a Ôe˙Â ˙BÁtËÓa Ce¯Î ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿«ƒ
ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,B· ‡¯˜È ‡ÏÂ .BlL∆¿…ƒ¿»«∆«¿ƒ«¿««ƒ
ÊÁ‡È ‡ÏÂ .‡qk‰Œ˙ÈaÓ B‡ (ıÁ¯n‰Œ˙ÈaÓ B‡) ˙n‰«≈ƒ≈«∆¿»ƒ≈«ƒ≈¿……«

Ì¯Ú ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙‡56‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡Â . ∆≈∆»¿∆»…¿»≈≈«ƒ»
‰ÈÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙqL57. ∆≈∆»»∆»

אלה 54) מזוהמים במקומות בס"ת להכנס הוא גנאי כי
כא:). להתראות 55)(סנהדרין אין כי לרש", "לועג משום

את  לקיים בידם שאין המתים, לפני במצוות עסוקים
יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב המצוות,
בה  יש בו) לקרוא (מבלי בזרועו ספרֿתורה ואחיזת ה),
רבינו. בכוונת הכסףֿמשנה דברי ע"פ יח.), (ברכות מצוה

מפרשים:56) ויש לב.). (מגילה מטפחת בלי ערום כשהספר
הלכה  פ"ד, לעיל ראה ערום, כשהאדם - ערום " "כשהוא

וברדב  הפירושים בֿג. שני את הביא תשע"א סימן ח"ב "ז
ביניהם. הכריע ברכות 57)ולא ירושלמי ע"ב; לב, מנחות

ספסל  גבי על יושב שהיה אליעזר ברבי "מעשה ה"ה): פ"ג,
כמרתיע  מלפניו (נזדעזע) והרתיע עליו, נתון שספרֿתורה

הנחש". מלפני

.ÊLiL ˙ÈaBa B˙hÓ LnLÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba «ƒ∆∆≈∆»»¿«≈ƒ»
„ÚÈÏk‰ ÔzÈÂ ,ÈÏÎa epÁÈpiL „Ú B‡ ,ep‡ÈˆBiL «∆ƒ∆«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

ÔnÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔnÊÓ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈∆≈¿À»¬»ƒ»»¿À»
ÈÏÎk ,‰Ê CB˙a ‰Ê ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - BÏ¬ƒ¬»»≈ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ
‰‰B·‚ ‰vÁÓ BÏ ‰NÚiL „Ú B‡ ,Ì‰ „Á‡∆»≈«∆«¬∆¿ƒ»¿»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ58¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,59. ¬»»¿»ƒƒ…»»«ƒ«≈
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„Ú LnLÏ ¯eÒ‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«≈»¿«≈«
ep‡ÈˆBiL60. ∆ƒ∆

ע"ב.58) כה, אחר.59)ברכות ע"א.60)חדר כו, שם,

.Á¯zÓ ,È˙ek elÙ‡Â ,˙Bc elÙ‡Â ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«¬ƒƒ«¬ƒƒÀ»
‰¯B˙ È¯·c ÔÈ‡L ,Ba ˙B¯˜ÏÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÊÁ‡Ï∆¡…≈∆»¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó61˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â .62 ¿«¿ƒÀ¿»¿∆…ƒ¿»»¿À»
CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰È„È eˆÁ¯È ‡l‡ ,ËÈËa ˙BÎÏÎÏÓ B‡¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿¬¿≈∆¿««»

.B· eÚbÈƒ¿

ס"ת 61) שאין פי"ד אהלות תוספתא ראה ע"א. כב, ברכות
לעיל  רבינו דברי והשווה טומאה. שמע מקבל קריאת הל'

ה"ח. תפילין.62)פ"ד, לענין כו: בסוכה שאמרו כמו

.ËCl‰Ó ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‰‡B¯‰ Ïk63·iÁ , »»∆≈∆»¿∆¿«≈«»
ÂÈtÓ „ÓÚÏ64‰Ê „ÓÚiL „Ú ,ÌÈ„ÓBÚ Ïk‰ eÈ‰ÈÂ . «¬…ƒ»»¿ƒ¿«…¿ƒ«∆«¬…∆

BÓB˜ÓÏ epÚÈbiLk ,Ba Cl‰Ó ‡e‰L65„Ú B‡ , ∆¿«≈¿∆«ƒ∆ƒ¿«
·LÈÏ ÔÈ¯zÓ eÈ‰È CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰ÈÈÚÓ ‰qk˙iL66. ∆ƒ¿«∆≈≈≈∆¿««»ƒ¿À»ƒ≈≈

הנושאו.63) האדם "מפני 64)ע"י ע"ב: לג, קידושין
כלֿשכן". לא מפניה עומדין, עמד 65)לומדיה אם אבל

קבע  עמידת עמידתו ואין הואיל כמהלך דינו לנוח, רק
"נשיא 66)(כסףֿמשנה). שם): (קידושין שאמרו כמו

שישב  עד יושב ואינו עיניו, מלוא מלפניו עומד עובר,
האהלה". בואו עד משה אחרי והביטו שנאמר: במקומו,
שאינו  אע"פ קולו את בשומע שהואֿהדין אומרים: ויש
כששמע  שעמד יוסף ברב מצינו כן כי לעמוד, חייב - רואהו
לא:). (קידושין השכינה מלפני אקום אמר: אמו, צעדי קול
יוסף' ('בית תורה בכתר פעמונים לעשות נהגו זה ומטעם

מנוח). רבינו בשם רפב, סי' יו"ד

.ÈB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ67 ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙È¯a‰ ˙BÁeÏaL ÌÈ¯·c .È‡cÓ ¯˙BÈ B¯c‰Ïe68Ô‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

¯ÙÒÂ ¯ÙÒ ÏÎaL Ô‰69„‚k Ì„‡ ˜¯È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ70Bc‚k B˙Â¯Ú ‰l‚È ‡ÏÂ ,71‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…

ËÈLÙÈ72BL‡¯ ÏÚ epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,Bc‚k ÂÈÏ‚¯ «¿ƒ«¿»¿∆¿¿…«ƒ∆«…
‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÂÈ¯BÁ‡ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ;ÈB‡NÓk73Œ‡l‡ , ¿«¿…«¬ƒ¬»¿≈∆»∆»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ dB·‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡74. ƒ≈»»»«ƒ∆¬»»¿»ƒ

את 67) "ולכבד הנוסח: התימנים, ובכת"י המקום. את
הברית 68)המקום". לוחות על הכתובים הדברות עשרת

ח, במלכיםֿא כמפורש הקדשים, שבקודש בארון המונחים
הדברות,69)ט. עשרת נמצאות ספרֿתורה בכל שגם

שבתוכו, הלוחות על ה' ברית ארון את לכבד שמצוה וכשם
לספרֿתורה  המיוחד המקום לכבד מצוה הגר"א,כן (ביאורי

רפב). סי' (עירובין 70)ליו"ד שאמרו מרבו, קלֿוחומר
לו):) ח, (משלי אומר הכתוב עליו רבו, בפני "הרק צט.):

מות". אהבו משנאי אשר 71)כל כו): כ, (שמות ככתוב
בספרֿתורה  כך, במזבח ואם עליו, ערותך תגלה לא

רוקח'72)עלֿאחתֿכמהֿוכמה. 'מעשה כת"י, כנוסח
שזה  קח: לכתובות רש"י וראה יפשיט. אחר: ובנוסח ועוד.

בזיון. הנפטר 73)דרך "תלמיד נג. ביומא שמצינו כמו

והולך". פניו מצדד אלא וילך פניו יחזיר אל מרבו,
והרבנים 74) כה:). (ברכות אחרת כברשות נידון הוא שאז

בזה  אין - הקודש לארון ואחוריהם ודורשים העומדים
אחרת  כברשות הוא הרי בארון מונח שהס"ת כיון איסור,

סק"א). רפב סי' יו"ד (ט"ז

.‡È,BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»¿≈∆»ƒ
ÈabŒÏÚ epÁÈpÈÂ ,˜N‰ CB˙a ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpÈ ‡Ï…«ƒ«≈∆»¿««¿«ƒ∆««≈

ÂÈÏÚ ·k¯ÈÂ ¯BÓÁ‰75ÈtÓ „Át˙Ó ‰È‰ Ì‡Â ; «¬¿ƒ¿«»»¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿≈
¯zÓ - ÌÈ·pb‰76BÁÈpÓ - „Át ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ««»ƒÀ»¿ƒ≈»«««ƒ

B˜ÈÁ·77.CÏB‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â ,BaÏ „‚k ¿≈¿∆∆ƒ¿≈««¿≈»¿≈
,L‡¯Œ„·Îa ·LÈ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…

‰ÓÈ‡a78È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L ,„ÁÙÂ ¿≈»»««∆»≈«∆¡»¿»»≈
ÌÏBÚ79Ó‡pL ,e‰„aÎÈÂ ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â" :¯ »∆∆¡«¿»»»¿¿≈ƒ«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÁÎ ÈÙk80ÏlÁÓ‰ Ïk : ¿ƒ…»¿¬»ƒ»ƒƒ»«¿«≈
„aÎÓ‰ ÏÎÂ ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿À»««¿ƒ¿»«¿«≈

˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡81. ∆«»¿À»««¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"zeixad lr caekn eteb dxezd z` caknd lk...."

גדולתה  על האריכות כל שאחרי יתכן איך להבין: צריך
עליו  האדם, שיתכבד שכדי מסיים התורה, של וקדושתה
שיש  מבין יהודי שאינו מי גם והלא התורה, ספר את לכבד
ובעצמו  בכבודו הקב"ה של תורתו שהיא התורה את לכבד
מביא  ואעפ"כ יהודי לכל המובן דבר שהוא ועאכו"כ

האדם. יתכבד שעי"ז הטעם את הרמב"ם
מבינים  הכל והלא כו'" מכובד "גופו הלשון שנקט ובפרט
מדגיש  ומדוע גופו, ולא נשמתו היא אדם של שעיקרו
הבריות  על מכובד גופו שיהיה כתב מכך ויתירה גופו. כבוד
אדם, בבני ביותר הנמוכה בדרגה מדבר "בריות" שהלשון

הקב"ה. ידי על שנבראו היא מעלתם שכל
אין  התורה את לכבד יהודי על מצווים כאשר והביאור:
ורצונו  חכמתו שהיא מבין אכן והוא טעם, לשום צריכים
ש"אתם  הגלות שבזמן אפשרות שיש אלא, הקב"ה. של
עם  הקשורים דברים על כשיקפיד העמים" מכל המעט
כאשר  ובפרט בפרנסה, קשיים הגוי לו יגרום התורה כבוד
לא  בהם שאין פשוטים אנשים היינו "בריות" על  מדובר
בעניינים  מושג שום להם ואין טובות מידות ולא  שכל
כי  ברוחניות, העסוקים אנשים לסבול יכולים אינם רוחניים

שלהם. הריקנות את להרגיש להם הגורמים הם
המכבד  ליהודי תורה שהבטיחה הרמב"ם אומר זה על
הבריות", על מכובד "גופו שיהיה אותה ומקיים אותה
לא  גם היזק שום לו תגרום לא התורה על והקפדתו
שלא  ופשיטא לגופו, הקשורים פשוטים הכי בעניינים

שליטה. כל לגוי אין בוודאי שעליה לנשמתו
ומה  האנשים, כמו הנשים חייבות ספר־תורה כבוד בעניין
מפני  לא הוא ספר־תורה כתיבת במצוות חייבות שאינן
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שהתורה  אחרים בחיובים כמו אלא לזה שייכות שאינן
בחינוך  לשליחותן הדרוש הזמן להן שיהיה כדי אותן פטרה
חיובים  עליהם הוטלו לא - לאמו" הצריך "תינוק - הילדים

האנשים. על שהוטלו אחרים
שהזמן  למ"ע בקשר מופלא: עניין התורה מוסיפה אעפ"כ
המצוה... את הזכר ש"בעשות האריז"ל בכתבי נאמר גרמא,
מה  סוד וזה אותה, שעושה בעת עמו נכללת (האשה)

דמיא". כגופו אשתו שארז"ל
שגם  הרי גופא" "פלג הם ואשה שאיש מכיון מכך: יתרה
הכלה  את המיועד החתן שהוא האיש מזכה הנישואין טרם

מקיים, שהוא במצוות ספר המיועדת כתיבת בעניין וכן
לעילוי  זוכות הן מ"מ הנשים על חיוב שאין הגם תורה,

האיש. ידי על המצוה מקיום הנגרם
ãycew zegiyn zecewpã

."mler i`a lkl on`pd crd `edy"

ויש  נח, בבני גם לכאורה מדבר עולם" באי "כל הלשון
"כתר  הלשון ששם מ'ספרי' הרמב"ם של שמקורו לומר
כתר  כו' עולם לבאי פה פתחון ליתן שלא כדי מונח תורה
ואף  העולם. אומות גם כולל העולם" באי לכל מונח תורה

מיתה חייב תורה שלמד ה"ט)שנכרי פ"י מלכים הרי (הלכות
בלימוד  אבל ישראל, של מצוות תורת ללימוד בנוגע רק זה
ועוסק  נכרי "שאפילו חז"ל אמרו נח, בני של המצוות

גדול". ככהן שהוא בתורה
74 dxrde 246 f"k wlg zegiy ihewl itÎlr

רפב).75) סי' יו"ד (הגר"א החמור יח,76)על ברכות
תפילין.77)ע"א. לענין כג) (שם, שאמרו כמו
אדם 78) יתן "לא שנינו: ה"יא) (פ"ג, סופרים ובמסכת

עליה". (מרפקיו) אציליו ושני ארכובותיו, על ספרֿתורה
שבשמים.79) לאביהם ישראל בין הברית כריתת על
מ"ו.80) פ"ד, כי 81)אבות ל): ב, (שמואלֿא שנאמר

שבאבות, המשנה סדר רבינו והפך יקלו. ובוזי אכבד מכבדי
הלכה. כל בסוף כמנהגו טוב, בדבר ס"ת הל' את לסיים כדי

.‡iÓL ÈÓÁ¯a ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÎÏ‰ e¯Ó‚ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«¬≈¿«»

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ח ש"ק יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬ƒƒ««¿≈
˙eÒk‰1. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

."zeqkd itpk lr ziviv zeyrl"

שמתחיל  באופן הרמב"ם סידר בכלל, אהבה' 'ספר את
מהתורה) ביום פעמיים שהיא (ק"ש תדירה היותר במצוה
הוא  וזמנה תדירה, הפחות שהיא מילה בהלכות ומסיים

בחיים. אחת פעם

שרק  הגם ברכות, הלכות לפני ציצית הלכות סידר גם לכן
המצוה  כוונת כי בציצית, חייב כנפות ארבע בו שיש בגד
זו  וזכירה גו'" ה' מצוות כל את "וזכרתם בתורה מפורשת

כולו. היום לכל שייכת
הוסיף  שלא ציצית להלכות בכותרת גם מתבטא זה עניין
כפי  חייבת, כנפות ארבע לה שיש כסות שרק התנאי
התורה  מן חייב ש"אינו ברכות להלכות בכותרת שכתב

שבע". אלא־אם־כן
55 dxrd 27 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

על 1) ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי
חותם  נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד,
בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו
(פרשת  רבה במדרש ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם
עולה  ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח):
שבה  קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר)

שפ"ו). מצוה (החינוך

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
והלבן 1) שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית

הציצית  מעשה הן; אחת מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה;

.‡„‚a‰ Ûk ÏÚ ÔÈNBÚL ÛÚ2ÔÈnÓ3‡e‰ ,„‚a‰ »»∆ƒ«¿««∆∆ƒƒ«∆∆
˙ÈˆÈˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈˆÈˆ ‡¯˜p‰4,L‡¯ ÏL «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆∆¿ƒƒ∆…

‡e‰ ÛÚ‰ ‰ÊÂ ."ÈL‡¯ ˙ˆÈˆa ÈÁwiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈ƒ¿ƒƒ…ƒ¿∆∆»»
ÔÈ‡Â .BÚ·ˆÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô·Ï ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿Àƒ¿»¿¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓ ÛÚ‰ ÈËeÁÏ5. ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«»

העץ.2) מן היוצא כענף ממנה של 3)היוצא הבגד שאם
ציציותיו  גם פישתן, של ואם צמר, מחוטי הציצית גם צמר,

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, (מנחות 4)של שיער
א). עמוד מב כמו 5)דף מניין, להם יש סופרים מדברי אבל

ב). עמוד  פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר

.·ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ÚaˆpL ¯Óˆ ËeÁ ÔÈÁ˜BÏÂ6ÔÈÎ¯BÎÂ , ¿¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿≈»»ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙ÏÎ˙ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ËeÁÂ ;ÛÚ‰ ÏÚ B˙B‡«∆»»¿∆«ƒ¿»¿≈∆¿≈
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL ‰Ê ËeÁ C¯BkL ˙BÎÈ¯k‰ ÔÈÓÏ¿ƒ¿««¿ƒ∆≈∆ƒƒ«»

(פרק 6) לקמן מפורשים צביעתו ב).ופרטי הלכה  ב,

.‚Ûk‰ ÏÚ ‰NÚiL :ÌÈÈeeˆ ÈL BÊ ‰ÂˆÓa e‡ˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆«¬∆««»»
,˙ÏÎz ËeÁ ÛÚ‰ ÏÚ C¯ÎiLÂ ,‰pnÓ ‡ˆBÈ ÛÚ»»≈ƒ∆»¿∆ƒ¿…«∆»»¿≈∆
Ûk‰ ˙ˆÈˆ ÏÚ e˙Â ,˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»∆ƒƒ¿»¿«ƒƒ«»»

."˙ÏÎz ÏÈ˙t¿ƒ¿≈∆

.„·kÚÓ BÈ‡ Ô·l‰Â ,Ô·l‰ ˙‡ ·kÚÓ BÈ‡ ˙ÏÎz‰Â¿«¿≈∆≈¿«≈∆«»»¿«»»≈¿«≈
Ô·Ï ‰NBÚ ,˙ÏÎz BÏ ÔÈ‡L È¯‰ ?„ˆÈk .˙ÏÎz‰ ˙‡∆«¿≈∆≈«¬≈∆≈¿≈∆∆»»
Ô·l‰ ˜ÒÙÂ ,˙ÏÎ˙e Ô·Ï ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ ;Bc·Ï¿«¿≈ƒ»»»»¿≈∆¿ƒ¿««»»

¯Lk - Bc·Ï ˙ÏÎz‰ ¯‡LÂ Ûk‰ „Ú ËÚÓ˙Â7. ¿ƒ¿«≈««»»¿ƒ¿««¿≈∆¿«»≈
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של 7) חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
הכנף  ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" פתיל

.‰,B¯·Á ˙‡ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈
˙BˆÓ ÈzL ÔÈ‡8e¯Ó‡ .˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ , ≈»¿≈ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈∆»»¿

,„nÏÓ - "˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â" :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈
BÊ ˙B·kÚÓ ˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿
LiL ˙ÈlË L·Bl‰Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa¯‡L ,BÊ ˙‡∆∆«¿«¿»ƒ¿»∆»¿«≈«ƒ∆∆

˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï da9Ìi˜ È¯‰ ,„Á‡k Ì‰ÈL B‡ »»»¿≈∆¿≈∆¿∆»¬≈ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ10ÌÈB˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .11: ƒ¿«¬≈∆»»¿¬»ƒ»ƒ…ƒ

‰È‰Â12‰ÂÂˆÓ Ì‰ÈMN „ÓÏÓ - ˙ÈˆÈˆÏ ÌÎÏ ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈…¿¿≈∆ƒ¿»
˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â ,˙Á‡13,BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿∆

‰ÂÂˆÓ ÔzÚa¯‡˘14.˙Á‡ ∆«¿«¿»ƒ¿»∆»

נפרדות,8) מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו
לעיל  ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, תרי"ג במניין

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלבן 9)הלכות שנפסק אחרי
לבדה. התכלת יד 10)ונשארה של לתפילין דומה זה ואין

על  היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל
בעוד  לחוד, זו ושל לחוד, זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי
אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת
כנוסח  נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה
לסוף  זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב

עוז")11)ההלכה. ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"
זוטא". ב"ספרי ומצאתיו איננו. שלפנינו בלשון 12)ובספרי

"והיו". ולא הבגד.13)יחיד, כנפות שבארבע
בשבת 14) לצאת יהיה אסור ולפיכך ב). עמוד לז דף (מנחות

משא  אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית
בעלמא.

.ÂÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
¯˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Óe ,‚e¯‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15¯LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa¯‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»

ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ
ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C¯‡Â .Ô¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈

.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈
ÔÈ¯Lk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»

Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ
˙ÏÎz23.ÌÈ·Ï ‰Ú·M‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף.15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב דף (שם
הציפורן  סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על נקב.17)תלוייה דרך
יב)18) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס: מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות

שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא
מטה.19) כלפי נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו

ושני  גדיל מהן שליש אצבעות, י"ב הציצית אורך לעשות
ענף מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף (מנחות

ט. הלכה ט, פרק תורה ספר הלכות לעיל וראה ב).
לבן.23) נשאר השני וחציו תכלת, חציו צבוע אחד שחוט

רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.Ê˙Á‡ ‰ÎÈ¯k Ba C¯BÎÂ ,Ô·l‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈ¯k‰ „ˆa ˙BÎÈ¯Î ÈzL Ba C¯BÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈ¯k LÏM‰ el‡Â ;¯LB˜Â Ô·Ï»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe ;Bc·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰B¯Á‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da C¯BÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈ¯Î26ÈtÓ .Ô·Ï ÏL ‰B¯Á‡ ‰ÎÈ¯Îe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ô·la ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„È¯BÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ô·la ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .Úa¯‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח.25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי  תכלת והשאר לכנף סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב, שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט דף (מנחות מתחילתה הציצית סוף חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני בן שמואל רבי להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.Á˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»
Ú·MÓ30‰¯NÚ LÏMÓ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»

- ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ C¯Î ‡Ï Ì‡Â .¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰¯Lk - ˙ÈˆÈv‰ ·¯ ÏÚ ˙ÏÎz‰ C¯k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL - ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡¯‰ ¯ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי א). עמוד לט דף (מנחות לרקיע רקיע
לטובה  לזכרנו כדי הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע

שם). שם).32)(רש"י (מנחות כרוך דף 33)בלתי (שם,
א). עמוד מב

.Ë‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa Ô·Ï ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ B˙B‡ C¯BÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈ¯Îe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL¯‰ - ˙ÏÎza C¯BkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ - ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :¯·c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
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BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Ce¯k‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
·¯ ÏÚ Ô·l‰ C¯k Ì‡Â .Ô·la ‰Ê ¯·„a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…

‰¯Lk - ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ C¯Î ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף, גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח פרשת וב"ספרי"
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף מהכנף, יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני כריכות, שבע - הראשון אוויר ביניהם, אווירים

הש  עשרה שמונה, שלוש - הרביעי עשרה, אחת - לישי
יא). סימן ערוך (שולחן

.È‰ˆ¯ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â Ô·Ï ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈ¯eÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»

BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú ¯eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ ·LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח, פרשת ה"ספרי" פי על ב), סעיף שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף - פתילה כעין

רבינו".

.‡ÈeÁÔÈÎÈ¯ˆ ,˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ
‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ

‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈa ÔÈˆ·B¯ Ô‡v‰Lk ÌÈˆBwa ÊÁ‡p‰ ¯Óv‰«∆∆«∆¡»«ƒ¿∆«…¿ƒ≈≈∆¿…
ÔÈÓÈp‰ ÔÓ39È¯eiMÓ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈLÏ˙p‰ ƒ«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿≈»¿…ƒƒ≈

È˙L40‰fb‰ ÔÓ ‡l‡ ,„‚a‰ ÛBÒa ¯iLÓ ‚¯B‡‰L ¿ƒ∆»≈¿«≈¿«∆∆∆»ƒ«ƒ»
¯ÓvÓ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .ÔzLt‰ ÔÓ B‡ ¯Óˆ ÏL∆∆∆ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ∆∆

ÏeÊb‰41˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏMÓ ‡ÏÂ ,42ÏMÓ ‡ÏÂ , «»¿…ƒ∆ƒ«ƒ««¿…ƒ∆
ÌÈL„˜43‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ .ÏeÒt - ‰NÚ Ì‡Â .44 »»ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»

˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ -45ÔzLÙÏ ‰ÂÁzLn‰ Ï·‡ . «¿»»¿ƒƒ¬»«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»
ÚeËp‰46‰pzL È¯‰L ,¯LÎ ‰Ê È¯‰ ,47. «»«¬≈∆»≈∆¬≈ƒ¿«»

וכדומה.37) הצמר מגיזת החוטים שיאמר 38)עשיית
"גדילים  שנאמר: ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת
א). עמוד ט דף (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה

פסולם:40)שערות.39) וטעם שבאריג. האורך חוטי
מינים  ושלושה הכנף, ממין - הכנף" "ציצית שנאמר: משום
ואין  הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה
ט  דף סוכה למסכת הקטן" ("המאור מכמותם נעשה בגד

א). -41)עמוד ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). (סוכה
ראה 42)משלהם. זרה. עבודה לעבוד יושביה שהודחו

הנידחת  עיר שרכוש מפני ידֿיח). פסוקים יג, פרק (דברים
וציצית  שיעור, בו ואין כשרוף, הוא והרי לשריפה עומד
חולין  וראה משנה, (כסף ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה
(פרק  סוכה הירושלמי פי על מפרשים, ויש ב). עמוד פט דף
"שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג,
עיר  של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב ולפיכך

- להם" "ועשו אמרה: והתורה מ"שלהם" אינה - הנידחת
אדר"ת). (הגהות צמר 43)משלהם או הקדש, מבהמת

לה  ראה שהקדישו לגבוה. שייך זה כי "שלהם" זה ואין קדש,
א). עמוד לה דף זרה.44)(סוכה עבודה אף 45)שעשאה

בבעלי  "נעבד" אין כי להדיוט, נאסרת הבהמה שאין פי על
לצרכי  אבל א, הלכה ח, פרק זרה עבודה הלכות ראה חיים,
לעבודהֿ בנעבד ה' את לעבוד הוא גנאי כי נאסרת, מצוה
נפשטה, שלא בעייא א עמוד מז דף (עבודהֿזרה זרה

להחמיר). עץ.46)והולכים ונקרא מחובר כשהוא
שאין 47) ומתוך ממנו, הקודם שמו וחלף חוטים, שעשאו

לצרכי  אפילו שינוייו מותרים להדיוט, - במחובר "נעבד"
למנחות". מותרות חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה
י"ב). קטן סעיף י"א, סימן חיים אורח אברהם" "מגן וראה
הלכה  ג, פרק המזבח איסורי בהלכות רבינו דברי והשווה

י"ד.

.·ÈB˙B‡ ‰NÚL ˙ÈˆÈˆ48:¯Ó‡pL ,ÏeÒt ,È˙ek ƒƒ∆»»ƒ»∆∆¡«
Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac"49Ì‡ Ï·‡ ."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ¬»ƒ

‰eÎ ‡Ïa Ï‡¯NÈ d˙B‡ ‰NÚ50‰¯Lk -51˙ÈˆÈˆÂ . »»»ƒ¿»≈¿…«»»¿≈»¿ƒƒ
.ÏeÒt ,Ì„wÓ ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ∆»ƒ…∆»

קשריהם.48) ועשה בבגד מב 49)שתלאם דף (מנחות
לטוויית  ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד
לשם  להיות צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים,
הלכה  א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית,
הגוי  עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א)

ציצית.50)פסול". לשם שלא קשריה וקשר בבגד, שתלה
אם 51) כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין

גוי  למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה, צריכה העשייה גם
בה  מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה,
(כסף  לשמה כוונה דורשת העשייה שאין מזה מוכח לשמה,

משנה).

.‚ÈÛÎ ‡È·‰ ?„ˆÈk52ÏÚ d¯Ù˙e ˙ÈˆÈˆ da LiL ≈«≈ƒ»»∆∆»ƒƒ¿»»«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ûk‰ d˙B‡a LÈ elÙ‡ ,„‚a‰53, «∆∆¬ƒ≈¿»«»»«»««»

ÔÓ ‡Ï - "˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÏeÒt»∆∆¡«¿»»∆ƒƒ…ƒ
‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚpL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,ÈeNÚ‰54. ∆»∆¬≈∆∆¿ƒ∆«¬≈≈≈∆»
¯Á‡ „‚·a Ì˙BÏ˙ÏÂ ‰Ê „‚aÓ ˙ÈˆÈˆ ¯Èz‰Ï ¯zÓe55, À»¿«ƒƒƒƒ∆∆∆¿ƒ¿»¿∆∆«≈

.˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa≈»»≈¿≈∆

אחרת.52) "כנף"53)מטלית משיעור למעלה שהיא
כמו  נתבטלו לא וציציותיה אצבעות, שלוש אלא שאינו

י"ח. הלכה בסמוך א).54)שמבואר עמוד מא דף (מנחות
מפרש: (שם) ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי
מבגד  הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום

הציצית. עשיית בשעת כיוון 55)זה מצוה, ביזיון זה שאין
מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שתולה

ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון

.„ÈBÊÏ BfÓ ,ÌÈÙÎ ÈzL ÔÈa ÔÈËeÁ‰ ‰Ïz56¯L˜Â , »»«ƒ≈¿≈¿»«ƒƒ»¿»«
CkŒ¯Á‡Â ,d˙ÎÏ‰k BÊ ÛÎÂ d˙ÎÏ‰k BÊ Ûk57ÔÎ˙Á »»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»»¿««»¬»»

Ô¯LwL ˙Úa È¯‰L ;ÏeÒt - ‰fÓ ‰Ê e„¯ÙÂ ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿ƒ¿¿∆ƒ∆»∆¬≈¿≈∆¿»»
˙B¯ÚÓ ÌÈÙk‰ ÈzLL ÈÙÏ ,ÔÈÏeÒÙ eÈ‰58BÊ· BÊ »¿ƒ¿ƒ∆¿≈«¿»«ƒ¿…»
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Ô‰ÈÈaL ÔÈËeÁa59ÈzL eNÚ Ô˜ÒtL ‰ÚL·e , «ƒ∆≈≈∆¿»»∆¿»»«¬¿≈
ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NBÚ ‡ˆÓ - ˙BiˆÈˆ60. ƒƒƒ¿»∆ƒ∆»

ציציות,56) שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע שהכניס
ונמצאו  השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם
בעודם  קשרם וכך הטלית, לרוחב הכנפיים שתי בין החוטים

שקשרם.57)מחוברים. מחוברות.58)אחרי
ולא 59) אחת, לכנף הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. א).60)לשתיים עמוד יא דף (סוכה מקודם

.ÂË˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ÏÈh‰61Ïh·Ï Ôek˙ Ì‡ - ƒƒƒƒ««ƒƒƒƒ¿«≈¿«≈
˙BBL‡¯‰ ˙‡62dÎ˙BÁ B‡ ‰BL‡¯‰ ¯ÈzÓ , ∆»ƒ«ƒ»ƒ»¿»

‰¯LÎe63C˙ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ««ƒ∆»«
Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡64‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ ,65,ÛÈÒB‰Lk È¯‰L , ««ƒ¿≈∆¬≈¿»∆¬≈¿∆ƒ

‡ˆÓ ,˙ÙÒBz‰ C˙Á B‡ ¯Èz‰LÎe ,Ïk‰ ˙‡ ÏÒt»«∆«…¿∆ƒƒ»««∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt ‰BL‡¯‰ B˙iNÚL ,ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚ ¯‡M‰«¿»«¬∆ƒ∆»∆¬ƒ»»ƒ»¿»

‰˙È‰66. »¿»

ארבע 61) בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
נוספות. יותר 62)ציציות נאות שהשניות כגון,

ואין 63)מהראשונות. בהכשר עשוייה השנייה שהטלתו
העשוי". "מן שהוסיף.64)זה כל 65)אחרי כדין

לא  אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף
ד, פרק (דברים אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו

ב). אם 66)פסוק שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
תחילת  שהרי שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך

ב). עמוד מ דף (מנחות הייתה בפסול עשייתה

.ÊËLÏL ˙ÏÚ·Ï ÏÈhn‰ ÔÎÂ67dÓÈÏL‰ CkŒ¯Á‡Â , ¿≈««ƒ¿«¬«»¿««»ƒ¿ƒ»
Úa¯‡Ï68‰ÏeÒt dlk - ˙ÈÚÈ·¯Ï ÏÈh‰Â69:¯Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«

.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף עליה שהוסיף
בעלת 69) טלית כי כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש

וכשחזר  ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
(מנחות  העשוי" "מן נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף
שהרי  שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם).
גאון" אחא דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת
חיים  אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף

ו). קטן סעיף י', (סימן

.ÊÈ˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa¯‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk d¯Ùz71.˙Á‡ Áe¯Ó elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»

הכפל 70) מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט לא שאז

א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע ציציותיה

.ÁÈLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï - LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa d¯ÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

¯t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e¯‡‰ ÛBÒ ÔÈ·e73‡l‡ ‚e¯‡‰ ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ - ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»

¯Lk ,‡e‰L Ïk74- ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ
¯Lk ‰·ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó ¯izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ

B¯wÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף"). ה"נמוקי וכפירוש א עמוד מא דף (מנחות כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב שלא 74)שנרחב פי על אף
אנו  אין כי ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף (מנחות
כדי  אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד
לח  דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד

י"ב). סימן חיים אורח יוסף (בית רש"י ממקום 76)כדעת
בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט דף (מנחות

- ותכלת לבן - מינים שני לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני  המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה,
משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף עד

צ'). סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) לידע אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר התכלת צבע

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה

.‡ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎz2¯Óv‰ ‡È‰ ¿≈∆»¬»«»¿»»ƒ«∆∆
ÏBÁkaL Ce˙tk Úe·v‰3ÚÈ˜¯‰ ˙eÓ„ ‡È‰ BÊÂ , «»««»∆«¿¿ƒ¿»»ƒ«

LÓM‰ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰4ÚÈ˜¯ ÏL B¯‰Ëa5˙ÏÎz‰Â . «ƒ¿≈¿≈«∆∆¿»√∆»ƒ«¿«¿≈∆
˙ÈˆÈˆa ‰¯eÓ‡‰6‰ÚÈ·ˆ d˙ÚÈ·ˆ ‰È‰zL CÈ¯ˆ , »¬»¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ»

‡lL ÏÎÂ .‰pzL˙ ‡ÏÂ dÈÙÈa ˙„ÓBÚL ,‰Úe„È¿»∆∆∆¿»¿»¿…ƒ¿«∆¿»∆…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt ,‰ÚÈ·ˆ d˙B‡a Úaˆƒ¿«¿»¿ƒ»»¿ƒƒ««ƒ

ÒÈËÒ‡a BÚ·vL ÔB‚k ;ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ‡e‰L7B‡ ∆¿≈»»ƒ«¿∆¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÈÁLn‰ ¯‡La B‡ ¯BÁL·8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ¬≈∆»

˙ÈˆÈˆÏ9ÊÚ ˙a ÏÁ¯ .10˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ ,11. ¿ƒƒ»≈«≈«¿»»¿ƒƒ

ו).2) כח, (שמות כהונה ובבגדי ציצית, כצבע 3)בפרשת
('תפארת  בהיר כחול והוא לבן, בצבע המעורב כחול
מעורב, - פתוך מועד'). סדר למשנה בהקדמתו ישראל'
ה) ב, (ויקרא בשמן" "בלולה ב). א, (נגעים במשנה ונזכר

במשח". "פתיכא יונתן: אין 4)מתרגם התימנים, בכת"י
זו. הכתוב 5)תיבה מלשון עננים. בלא בהיר כשהוא

לים, דומה "שהתכלת אמרו: ב מג, ובמנחות י). כד, (שמות
זוכר  כך ומתוך הכבוד". לכסא ורקיע לרקיע, דומה וים
(רש"י). הכבוד כסא על היושב הקב"ה את [האדם]

כל 6) בה שאין כהונה בבגדי האמורה לתכלת פרט
המשנה'). ('מרכבת כאן האמורות צמח 7)החומרות

פ"ז, (שביעית במשנה ונזכר כחול, צבע עושים שממנו
אלא 8)מ"א). הרקיע, כמראה אינו שהרי ממש, שחור לא

לשחור. הדומה מאד כהה (וראה 9)כחול ע"א. מ, מנחות
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סא:). איל.10)בבאֿמציעא ואביה עז שאמה
ולפיכך 11) רחלים, צמר אלא צמר שאין ע"א. יז, בכורות

הוא דרשו:ÏÎ˙Ï˙פסול ושם מצמר. אלא שאינה שבציצית
צמר  שעטנז תלבש לא יא) כב, (דברים בתורה נאמר
צמר  אף מהאדמה), (שגדל נשתנה שלא פשתן מה ופשתים,
פ"ג  לקמן ראה שינוי. בה חל עז בת ורחל נשתנה, שלא

ובביאורנו. ה"ב,

.·¯Óv‰ ÔÈÁ˜BÏ ?˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz ÔÈÚ·Bˆ „ˆÈk≈«¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ«∆∆
„Ú B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ CkŒ¯Á‡Â .„ÈÒa B˙B‡ ÔÈ¯BLÂ¿ƒ¿ƒ¿««»¿«¿ƒ«

‡Ï‰‡a B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,È˜ ‰È‰iL12,B· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿«≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ËÏ˜iL È„k ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L C¯„k13. ¿∆∆∆««»ƒƒ¿≈∆ƒ¿…∆»»ƒ
BÈÚ ‰ÓBcL ‚„ ‡e‰Â ,ÔBÊlÁ Ìc ÔÈ‡È·Ó CkŒ¯Á‡Â14 ¿««»¿ƒƒ«ƒ»¿»∆»≈

˙ÏÎz‰ ÔÈÚÏ15ÁÏn‰ ÌÈ·e ,BÈ„k ¯BÁL BÓ„Â16‡e‰ ¿≈«¿≈∆¿»»ƒ¿¿»«∆«
‰¯BÈÏ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ .ÈeˆÓ17BnÚ ÔÈ˙BÂ , »¿¿ƒ∆«»¿»¿¿ƒƒ

ÔÈÓÓÒ18‡ÈBnw‰ BÓk ,19C¯„k ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¿««¿»¿«≈»∆¿∆∆
¯Óv‰ Ba ÔÈ˙BÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L∆««»ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ«∆∆
ÏL ˙ÏÎz‰ ‡È‰ BÊÂ ,ÚÈ˜¯ ÔÈÚk ‰NÚiL „Ú«∆≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ«¿≈∆∆

˙ÈˆÈˆ20. ƒƒ

צא.).12) (שבת ונזכר לכביסה, בו שמשתמשים צמח, מין
"ודכאית  יונתן: מתרגם ל) ט, (איוב כפי בבור והזכותי

ידי. ממה 13)באהלא מדעתו, רבינו כתב זה כל הצבע.
(כסףֿמשנה). הצביעה במלאכת גופו 14)שידע מראה

מד.). בדפוס 15)(מנחות וכן התימנים, כתבֿיד כנוסח
לעין אחר: ובנוסח רגיל ÏÎ˙‰.(16˙מנטובה. רבינו

פירושו  בסוף כתב וכן המלח", "ים התיכון לים לקרוא
הוא  ידוע ודבר המלח". בים בספינה עליתי ואני למשנה:
שעבר  התיכון לים וכוונתו המלח, בים עוברות ספינות שאין
פירושו  את חיבר בדרך ובהיותו ישראל. לארץ ממצרים בו
א) ט"ו, (כלים למשנה בפירושו מפורש הדבר וכן למשנה,
של  לאלכסנדרה ישראל מארץ ההולך הים את שם שקורא

מלו  שמימיו מפני כן נקרא ואולי המלח. ים - חים,מצרים
כל  יקראו בערבית וכן מתוקים, שמימיו נהר למי בניגוד
שהרי  מוכרח, הדבר וכן מלח". "אל בשם הגדולים הימים
וים  זבלון, של בחלקו נמצא שהחלזון ו.): (מגילה אמרו
אבל  טו)? (יהושע יהודה של בחלקו נמצא כולו הלא המלח
ביהושע  כמפורש זבולון, שבט של בחלקו נפל התיכון הים
הרמב"ם. על הרד"ל (הגהות יג מט, בראשית וראה יא, יט,

קי"ח). אות שלח, פרשת תמימה' 'תורה דּוד.17)וראה
צבע.18) אותו 19)אבקות וטוחנים אותו שמייבשים עשב

ו  ט, (נדה הזוהמא להעביר הידים את בעפרו ומנקים
שם). ע"ב.20)וברע"ב מב, מנחות

.‚dÓLÏ ‰ÚÈ·ˆ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz‰21Ì‡Â . «¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,Ú·v‰ da LiL ‰¯Bi‰Â .‰ÏeÒt ,dÓLÏ ‡lL dÚ·¿̂»»∆…ƒ¿»¿»¿«»∆∆»«∆«
Â‡Ï Ì‡ ‰ÙÈ ‡e‰ Ì‡ B˜„·Ï ¯Óˆ ËÚÓ da Ú·ˆ Ì‡ƒ»«»¿«∆∆¿»¿ƒ»∆ƒ»

dlÎ ‰¯Bi‰ ‰ÏÒÙ -22Á˜BÏ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿¿»«»À»∆»≈««¬∆≈«
˜„BaL ¯Óˆ Ba ÁÈpÓe ,ÔË˜ ÈÏÎa ‰¯Bi‰ ÔÓ Ú·v‰«∆«ƒ«»ƒ¿ƒ»»«ƒ«∆∆∆≈

‰˜È„·Ï Úaˆ È¯‰L ,˜„aL ˙‡ Û¯BNÂ ,Ba23, ¿≈∆∆»«∆¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»
BÓÚË È¯‰L ,Ba ˜„aL ÈÏkaL Ú·v‰ CÙBLÂ24 ¿≈«∆«∆«¿ƒ∆»«∆¬≈¿»
ÌbÙ ‡lL Ú·v‰ ¯‡La ˙ÏÎz‰ Ú·BˆÂ ,BÏÒÙe25. ¿»¿≈««¿≈∆ƒ¿»«∆«∆…ƒ¿«

ציצית.21) מצות לא):22)לשם כח, (שמות שנאמר שם,
צבוע  ציצית) לשם (שאינו אחר דבר יהא שלא - תכלת כליל

מתחילה. של 23)בה לתכלת הוא ופסול ציצית, לשם ולא
בו  להשתמש יבואו שלא אותו שורפים ולפיכך ציצית,

ציצית. של הוא 24)לתכלת ופסול לנסיון, בו עשה
הנוסח: התימנים, ובכת"י ג'. באות לעיל כמבואר לתכלת,

ÂÓ‚Ù.אחר.25)ופסלו דבר שום בו צבעו שלא

.„‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ˙Á˜Ï dÈ‡ ˙ÏÎz‰26- «¿≈∆≈»ƒ¿««∆»ƒ«À¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÓLÏ ‡lL ‰Úaˆ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿¿»∆…ƒ¿»««ƒ

‰˜c· Ì‡ - ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL27‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈ¯ÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ28.‰ÏeÒt , ¿ƒ¿»

שם).26) (מנחות בכשרות ומוחזק בצביעתה בקי
לבדקה.27) צורך אין לכתחילה אבל במקרה,
ה"א.28) לעיל ראה מתקיימים,

.‰‰Úaˆ Ì‡ Ú„eiL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»«∆ƒ»«ƒƒ¿¿»
¯È¯Â Ô·z ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰Î29ÏeÏaL ÏL30 ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe31˙ÏÎz‰ ÔÈ¯BLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆
dÈÚ· ‰„ÓÚ Ì‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa32,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»

ÔÈ¯BÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈLtÚnL33ÒÈ¯eÓÏ B˙B‡34˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ‡ÈˆBÓe ,¯ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ»¬»ƒ«
¯˙BÈ ‰¯ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt - ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈

‰¯Lk - ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ35. ƒ«∆»¿»…∆»¬ƒ»¿≈»

כמו 30)נוזל.29) קשה, נרתיק בתוך הגדל רך, שרץ מין
ט). נח, (תהלים יהלוך" תמס עליהם 31)"שבלול שעברו

האדם. מגוף משיצאו יום בצבעה.32)ארבעים
הרבה.33) שיחמץ כדי רבים ימים אותו מיץ 34)מניחים

במלח. הכבושים נתנו 35)דגים ושם ע"א. מג, מנחות
- לרעה דברו המשנה אמת" שנוי שקר, "שנוי לזה: סימן
ולקיימו  עליו להוסיף דברו המשנה הוא; שרע יודעים הכל

הוא. וטוב שכשר יודעים הכל -

.Â¯ˆÁ36˙e¯LÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈ¯ÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È¯‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁa37È˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -38ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â39˙BÓ˙BÁ ÈLa40- Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt - „Á‡ Ì˙BÁa ,‰¯Lk41. ¿≈»¿»∆»¿»

ד,36) (דה"א ככתוב עיר, בקרבת וביחוד מושב, או כפר
הערים. סביבות אשר חצריהם פסול 37)לג): שמצאו

שתיפסל". "עד הגירסא: ושם לט.) (ע"ז בתכלתם
להחליפה.38) יזייף יקרים, דמיה שתכלת סגור.39)מתוך
כדרך 40) שלא משונה, באופן עשויים הסגר סימני שני

ה). (י"ג, אסורות מאכלות הל' השווה אדם. בני שאר סגירת
ולהחליפה 41) לזייף לטרוח חשוד שהוא ע"ב. לט, ע"ז

(רש"י).
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.ÊÔÈ˜eÒt ÔÈËeÁ ‡ˆÓ elÙ‡ ,˜eMa ˙ÏÎ˙ ‡ˆBn‰42, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt43‰¯Lk - ÔÈ¯eÊL ;44˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ .45 ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ˜eM‰ ÔÓ46È˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
¯bz‰47‰¯Lk -48ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,49‰ÏeÒt -50. ««»¿≈»ƒ«∆¿¿»

יש 42) כי בגד, מהם ולארוג ולקשרם לחזור דרך שאין
בקשירתם. אריגת 43)טורח לשם נצבעו שמא חוששים

צו:). (עירובין ציצית לשם ולא דרך 44)בגד אין כי
ונצבעו  שוזרו ציצית לשם ובוודאי שזורים, חוטים לארוג
פסולה". ושזורין פסוקין "חוטין כתוב: אחר, ובנוסח (שם).
בתשובתו, רבינו השיב כבר אבל ועוד. וונציה מנטובה, ראה
ראה  החדש. הנוסח לפי ההעתקות לתקן וציוה בזה שטעה
הדפיסו  וילנא דפוס וברמב"ם רבינו". "תשובות במוספנו
המאוחרים. הדפוסים בשאר וכן והנכון. המוגה הנוסח את

בציצית.45) כהלכתה.46)עשויה סוחר 47)שנעשית
ומוכרם. דברים מישראל 48)הקונה קנאה שבוודאי

פסולים  דברים ולמכור לקנות לנפשו ירע לא כי מומחה,
מג.). סוחר.49)(מנחות הוא 50)שאינו שמא שם.

- הם לבן חוטי ואם נצבעה, לשמה ושלא צבעה בעצמו
('נמוקי  פסולה גוי שעשאה וציצית טוואם, הוא שמא

יוסף').

.Á¯‡MÓ B‡ ‰w¯È B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚ·ˆ ÔÈÚk dlL Ô·Ï ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚ·ƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈw¯È - ‰w¯ÈÔÈn„‡ -51dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»
ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ dlL Ô·Ï ‰NBÚ - ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙ÏÎ˙k ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯BÁM‰52Ïk‰ ÏÚ C¯BÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…
˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ53˙BiˆÈˆ ¯‡La ÔÈNBÚL C¯„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ

.ÔÈÚe·ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף" ציצית "על שנאמר: ע"ב. מא, מנחות
טוב' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף, ממין ציציותיה
שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
ביצה, כחלמון ירוקה היא שגם משי, של בטליתֿקטן
רבי  הקדוש של טליתו היתה והיא מרגנשבורק, והובאה

הי"ד. מולכו מראות 52)שלמה שני על הקפידה והתורה
מא:). (מנחות ה"ז.53)בציצית פ"א, לעיל כמפורש

.Ë‡lL LÚÓ ¯˙BÈ Ô·Ï ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ LÚ ‰L»̃∆…∆ƒ∆≈«ƒ«»»≈≈…∆∆…
dÈ‡ ˙ÏÎz‰Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ Ô·l‰L ÈÙÏ ,˙ÏÎz ÁÈp‰ƒƒ«¿≈∆¿ƒ∆«»»»«…¿«¿≈∆≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈeˆÓ54Ú·v‰ ÈtÓ ,ÔÓÊ ÏÎa ‡ÏÂ ¿»¿»»¿…¿»¿«ƒ¿≈«∆«
e¯Ó‡L55. ∆»«¿

בשרֿודם 54) למלך דומה, הדבר למה "משל ע"ב: מג, שם,
עבדות  (סימני חותמות שני לי הביאו עבדיו: לשני שאמר
טיט. של חותם לי הבא אמר: לאחד העבדים), על שתולים
ולא  שניהם ופשעו זהב, של חותם לי הבא אמר: ולאחד
לו  שאמר זה אומר, הוי מרובה? ענשו מהם איזה הביאו.

הביא". ולא הוא) (שמצוי טיט של חותם לעיל 55)הבא 
"ואינו  יאמר: א) ד, (מנחות למשנה בפירושו ורבינו ה"ב.
כל  שאין לצבעו, יודעים אנו שאין לפי היום בידינו נמצא
שא"א  ידועה, תכלת אלא תכלת נקרא בצמר תכלת מין

הרי"ף  גם לבדו". בלבן עושים אנו כן ועל  היום, לעשותה
תכלת" לנו שאין (וכעת) "והאידנא ציצית: בהלכות יאמר
רבים  ימים "וזה אומר: שפו, מצוה ה'חינוך' ובספר וכו'.
ב'טור' וראה בטליתו. לתכלת שזכה מי שמענו לא לישראל
לנו  אין הזה שבזמן ט', סי' או"ח ובשו"ע יא, סי' או"ח
מצויה  התכלת היתה עדיין האמוראים בתקופת אולם תכלת.
חנוך  גרשון ר' והגאון מג.). ; (מב: במנחות שמצינו כמו
הגאונים  בימי שגם יאמר: זצ"ל מראדזין האדמו"ר ליינר
נטרונאי  שרב שמצינו כמו נוהגת תכלת מצות היתה עדיין
בהשגות  (הובא תכלת בדיני ציצית הלכות סידר גאון
(שם) משנה' ה'כסף מרן וכן ה"ז) פ"א, ציצית הל' הראב"ד
וידוע  תכלת, בענין חפני בן שמואל ר' הגאון דברי מביא
לשעתם, הצריכות כיֿאם הלכות סידרו לא שהגאונים
"משנה  חיבורו את שכתב בשעה הרמב"ם גם ולדעתם
הוא  שהרי תכלת, לו והיתה החלזון את השיג כבר תורה"

זה  בפרק ומבאר מסמן התכלת, צבע וסממני החלזון פרטי
אותו? וראה השיגו לא אם ידע ומהיכן עשייתו, דרכי
כמו  בימינו התכלת ביטול על זה בחיבור מזכיר אינו ולפיכך
(מאמר  ידעה לא עוד שאז למשנה, בפירושו זה שהזכיר
ה"ט, פ"א לעיל רבינו מדברי אולם - חול'). טמוני 'שפוני
התעורר  הוא אף (המפרש). תכלת. לו היתה שלא משמע
את  והחזיר החלזון, את להשיג והשתדל ה'תרמ"ז, בשנת
חסידיו  אלפי לבשו ובימיו ליושנה, התכלת מצות עטרת
עד  בה מחזיקים הם ועדיין תכלת, של ציצית עם טליתות
דורו, גאוני עם הנ"ל הגאון נתווכח גדול וויכוח הזה, היום
תשובות  משיב הוא שבהם רבים, ספרים זה בענין וחיבר
"עין  תכלת", פתיל "מאמר והם: מתנגדיו, לכל סוערות

ועוד. התכלת"

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) פשתן של כסות התורה; מן בציצית חייב בגד איזה

שהציצית  בציצית; החייב הוא מי תכלת; חוטי בה  מטילין
הטלית. חובת ולא האיש חובת -

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈˆ da ˙BNÚÏ Ì„‡ ·iÁL ˙eÒk¿∆«»»»«¬»ƒƒƒ«»
ÌÈÙk Úa¯‡ dÏ LiL ˙eÒÎ ‡È‰2ÏÚ ¯˙BÈ B‡ , ƒ¿∆∆»«¿«¿»«ƒ≈«

Úa¯‡3Ba¯Â BL‡¯ da ‰qk˙iL È„k - d˙cÓ ‰È‰˙Â . «¿«¿ƒ¿∆ƒ»»¿≈∆ƒ¿«∆»…¿À
ÔË˜ ÏL4¯Á‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˜eMa Bc·Ï Cl‰˙n‰ ∆»»«ƒ¿«≈¿««¿≈»ƒ«≈

ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ˙eÒk‰ ‰È‰˙Â .BnÚ CÏÈÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿≈≈ƒ¿ƒ¿∆«¿∆∆∆∆
„·Ïa ÔzLt5. ƒ¿»ƒ¿»

כסותך.2) כנפות ארבע על יב): כב, (דברים שנאמר
ה"ג.3) בסמוך אינה 4)ראה מזה פחות כי ע"ב. מ, מנחות

כסות. ה"ב.5)נקראת בסמוך מפורש

.·,ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ˙ÈlË Ï·‡¬»«ƒ∆¿»ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
,ÌÈ·¯‡ ¯ÓˆÂ ,ÌÈlÓb ¯Óˆ È„‚·e ,ÔÙbŒ¯Óˆ È„‚·eƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿∆∆«¿»ƒ

‰ˆBÂ6˙ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ÌÈfÚ ÏL ¿»∆ƒƒ¿«≈»∆≈«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‡l‡ ˙ÈˆÈˆ7˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï È„k , ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿«

,Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙Úa¯Ó ‰È‰zL ,‡e‰Â .˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆ƒ¿∆¿À««≈««¿«
ÌÈ„‚a‰ ÏkL .e¯Ó‡L ¯eÚMk d¯eÚL ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ∆»«¿∆»«¿»ƒ
ÌÈzLÙe ¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ‡ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»∆»∆∆ƒ¿ƒ

„·Ïa8. ƒ¿»
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וכן 6) צמר, כשאר רך שאינו לפי נוצה, קרוי עזים של צמר
שבת  (רש"י אותו מורטים אלא צמר כשאר אותו גוזזים אין

לט:). מנחות אילים 7)כז.; של אלא אינו סתם צמר כי
דרשוה  ה"א) פ"ט, (כלאים וב'ירושלמי' בלבד. ורחלים
היה  מואב מלך ומישע ד): ג, (מלכיםֿב שנאמר מפסוק,
אילים  אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד
בלבד. ורחלים אילים צמר אלא צמר קרוי לך אין - צמר

(על 8) סתם בגדים בתורה ונאמרו "הואיל ע"ב: לט, מנחות
ופשתים  צמר מהם באחד הכתוב לך ופרט בגדיהם), כנפי
פשתים), בבגד או צמר בבגד מז: יג, ויקרא נגעים (בטומאת

ופשתים". צמר כל אף

.‚‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa - "E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡ ÏÚ"««¿««¿¿¿«¬««¿«¿…
˙ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa ,ÔkŒÌ‡ .LÏL ˙ÏÚa«¬«»ƒ≈«¬««¿«¿…«¬«

?LÓÁ9da ‰qÎz ¯L‡" :¯ÓBÏ „eÓÏz10elÙ‡ - " »≈«¿«¬∆¿«∆»¬ƒ
˙ÏÚa ·iÁÓ È‡ ‰ÓÏÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈≈«∆¿»»¬ƒ¿«≈«¬«

LÓÁ11ÈÏÚa ÔÈ‡ Ô‰ÈzLe ,LÏL ˙ÏÚa ¯ËBÙe »≈≈«¬«»¿≈∆≈»«¬≈
Úa¯‡ LÓÁ‰ ÏÏÎa LiL ÈtÓ ?˙BÙk Úa¯‡12. «¿«¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«∆»≈«¿«

CÎÈÙÏ13B‡ LÓÁ ˙ÏÚ·Ï ˙ÈˆÈˆ ‰NBÚ ‡e‰Lk , ¿ƒ»¿∆∆ƒƒ¿«¬«»≈
BÊ ˙B˜Á¯Ó‰ ÌÈÙk Úa¯‡Ï ‡l‡ ‰NBÚ BÈ‡ ,LL≈≈∆∆»¿«¿«¿»«ƒ«¿À»

BfÓ14ÏÚ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa LM‰ B‡ LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ƒ≈»∆»≈«≈ƒ¿»∆∆¡««
E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡15." «¿««¿¿¿

בציצית?9) שחייבת א', הלכה לעיל נאמר ולמה
לכסות.10) הראוי כל אחת 11)לרבות מכנף שחתך כגון

שתים. ונעשו ארבע 12)באלכסון שלש בכלל ואין
מג:). שאתה 13)(מנחות מפני חמש, בעלת וחייבת הואיל

כסותך". כנפות ארבע "על בה: לקיים שסברא 14)יכול
היא  מחברתה, המרוחקת שהכנף ולא היא כנף הנקראת

לחברתה. ארבע 15)הסמוכה על אלא ציצית מטיל אינו
בלבד. כנפות

.„¯BÚ ÏL ‰ÈÙÎe „‚a ÏL ˙eÒk16‡È‰ ;˙·iÁ - ¿∆∆∆¿»∆»∆«∆∆ƒ
‰¯eËt - „‚a ÏL ‰ÈÙÎe ¯BÚ ÏL17ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L , ∆¿»∆»∆∆∆¿»∆≈¿ƒ

˙eÒk‰ ¯wÚ ¯Á‡ ‡l‡18,ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙eÒk . ∆»««ƒ««¿¿∆¿≈À»ƒ
¯Ó‡ ‡Ï ;"Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙·iÁ«∆∆∆∆¡«««¿≈ƒ¿≈∆…∆¡«

E˙eÒk"19‰Ïe‡L ËÚÓÏ ‡l‡ ,"20˙Èlh‰L , ¿¿∆»¿«≈¿»∆««ƒ
Ô‡kÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Ïe‡M‰«¿»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

˙·iÁ CÏÈ‡Â21. ¿≈»«∆∆

עור.16) בהן ותלה כנפיה עור 17)שנחתכו של כסות כי
מן  או הבגד מן נו): יג, (ויקרא ככתוב בגד, נקראת אינה

חכמים. מדברי אפילו מציצית ופטורה מנחות 18)העור,
אדם  ואין - בה" תכסה "אשר נאמר: ובציצית ע"ב. מ,
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה הבגד בעיקר אלא מתכסה

שותפות".19) של ולא "שלך לכאורה שמשמעה
ע"א.20) קלו, שנראית 21)חולין לפי חכמים, מדברי

דרך  שאין ואילך, יום משלשים חכמים חייבוהו כשלו,
ב'תוספות'). קי: (שם, יום משלשים יותר לשאול

.‰;¯Óˆ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒk¿∆∆∆ƒ»»∆»≈∆∆
ÔzLÙ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÔzLt ÏL ˙eÒÎe¿∆ƒ¿»ƒ»»∆»≈ƒ¿»
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÌÈ„‚a ¯‡Le .dÈnÓƒƒ»¿»¿»ƒƒ»»∆»ƒ»ƒ

BÈnÓ22‰ˆB ÈËeÁÂ ,ÈLÓ ˙eÒÎÏ ÈLÓ ÈËeÁ :ÔB‚k , ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿∆ƒ¿≈»
‰ˆB ˙eÒÎÏ23¯‡L ÏÎÏ Ô·Ï ˙BNÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»«¬»»¿»¿»

‰NBÚ - ÌÈzLtÓ B‡ ¯ÓvÓ ÌÈÈÓ24¯Óv‰L ÈtÓ , ƒƒƒ∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«∆∆
¯‡Le ;ÔÈÓ· ‡lL ÔÈa ,ÔÈÓa ÔÈa ,ÔÈ¯ËBt ÔzLt‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ»≈∆…¿ƒ»¿»

ÔÈ¯ËBt ÔÈ‡ ÔÈÓ· ‡lL ,ÔÈ¯ËBt ÔÈÓa - ÔÈÈÓ25. ƒƒ¿ƒ»¿ƒ∆…¿ƒ»≈¿ƒ

אותה.22) פוטר ופשתים, מצמר חוץ אחר, מין ואין
עזים.23) ציצית 24)של מצות שעיקר ע"ב. לט, מנחות

תלבש  לא יא): כב, (דברים שנאמר ופשתים, מצמר היא
זה  נסמכו - לך תעשה גדלים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

ציצית. תעשה מהם לומר: אינם 25)לזה, בגדים שאר כי
היתה  וכך ה"ב), (לעיל חכמים מדברי אלא בציצית חייבים
ופשתים  צמר או מינם, אלא בהם יפטור שלא תקנתם

(כסףֿמשנה).

.Â,ÔzLt ÏL ˙eÒÎa ¯Óˆ ÈËeÁ ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰Óe««¬≈∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒÎa ÔzLÙ ÈËeÁ B‡≈ƒ¿»ƒ¿∆∆∆««ƒ∆

?˙ÏÎ˙ ‡Ïa Bc·Ï Ô·Ï26,¯zÓ ‡‰iL ‡e‰ ÔÈ„a »»¿«¿…¿≈∆¿ƒ∆¿≈À»
ÊËÚM‰L27¯Óˆ ˙ÏÎz‰ È¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ÔÈÚÏ ¯zÓ ∆«««¿≈À»¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈«¿≈∆∆∆

ÔzLÙÏ d˙B‡ ÔÈÏÈhÓe ,‡e‰28ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . «ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ
ÏÎÂ ;dÈnÓ dlL Ô·l‰ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ?Ôk≈ƒ¿≈∆∆¿»«¬«»»∆»ƒƒ»¿»
ÏBÎÈ Ì‡ - ‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈¬≈¿…«¬∆ƒ»

Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ ,Ô‰ÈzL ˙‡ Ìi˜Ï ‰z‡29‡B·È , «»¿«≈∆¿≈∆¬≈»¿ƒ»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰NÚ30˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ Ô‡ÎÂ ; ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¿»∆¿»¿«≈∆

Ô‰ÈzL31. ¿≈∆

תכלת 26) חוטי עם פשתן של בכסות צמר של לבן חוטי כי
בסמוך. כמבואר התורה, מן מותר תורה 27)- שאסרה

יא). כב, על 28)(דברים לח): טו, (במדבר בתורה שנאמר
על  ונתנו פשתים)... של בין צמר, של (בין בגדיהם כנפי

תכלת. פתיל הכנף ראה 29)ציצית בשבת, מילה כגון
ה"ט. פ"א, מילה הל' "כי 30)לקמן ע"א: מ, מנחות

ובזה  נאמרה, זה תנאי על (לאֿתעשה) ה'לאו' של האזהרה
מציווי  קשה 'לאו' אזהרת הרי השואל: קושיית תתיישב
ביטול  על לוקים ואין 'לאו' ביטול על (שלוקים 'עשה'
ולפי  החמור? 'לאו' וידחה הקל 'עשה' יבוא ואיך 'עשה')
נאמרה  'לאו' של שהאזהרה בצדה, תשובתה - הקדמתנו

על נהיה ˙È‡מתחלה לא ב'עשה' שתפגע שבמקום ,
קלג). לשבת גאון נסים רב (מלשון כלל" עליה מוזהרים

בה 31) כשעושה אבל פשתן, של בכסות פשתן חוטי להטיל
ע"י  אלא תכלת מצות בה לקיים שאיֿאפשר תכלת חוטי
ואז  שעטנז, של 'לאו' ודוחה תכלת של 'עשה' בא שעטנז,
קיימנו  לא כך ובין הואיל בה, הותרו צמר של לבן חוטי גם
"לבדו  ההלכה: בתחילת רבינו שהדגיש הוא שניהם, את
כמבואר  בזה, גזרו שחכמינו אלא (כסףֿמשנה), תכלת" בלא

ה"ז. בסמוך

.Ê‡l‡ ,˙ÏÎz da ÔÈÏÈhÓ ÔÈ‡ ,ÔzLt ÏL ˙eÒk¿∆ƒ¿»≈«ƒƒ»¿≈∆∆»
ÈtÓ ‡Ï ;ÔzLÙ ÈËeÁ ÏL „·Ïa Ô·l‰ ÔÈNBÚƒ«»»ƒ¿«∆≈ƒ¿»…ƒ¿≈

ÊËÚM‰ ÈtÓ ˙ÈÁ„ ˙ÈˆÈv‰L32‰¯Êb ‡l‡ , ∆«ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈«««¿≈∆»¿≈»
Ì‰È¯·cÓ33ÔÓÊ dÈ‡L ,‰ÏÈla da ‰qk˙È ‡nL , ƒƒ¿≈∆∆»ƒ¿«∆»««¿»∆≈»¿«

ÔÈ‡L ˙Úa ‰NÚ˙Œ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ ‡ˆÓÂ ,˙ÈˆÈˆ ·eiÁƒƒƒ¿ƒ¿»≈«…«¬∆¿≈∆≈
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קנז ziviv zekld - dad` xtq - a`Îmgpn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰NÚ ˙ÂˆÓ ÌL34‡ÏÂ ÌBia ˙ÈˆÈv‰ ˙·BÁL , »ƒ¿«¬≈∆««ƒƒ«¿…
‰ÏÈl·35.‰i‡¯ ˙ÚLa - "B˙‡ Ì˙È‡¯e" :¯Ó‡pL , ««¿»∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»

,‰‡B¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙ÈˆÈˆa ·iÁ ‡ÓeÒÂ¿»«»¿ƒƒ««ƒ∆≈∆
.B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒ

יבמות 32) (וראה תעשה". לא דוחה "עשה אמרנו: שכבר
חכמים.33)ד.). ע"ב.34)מדברי מ, שם 35)מנחות

ע"א. מג,

.ÁÏÁa ÔÈa ,‰ÏÈla ˙ÈˆÈˆ LaÏÏ Ì„‡Ï ¯zÓ36ÔÈa À»¿»»ƒ¿…ƒƒ««¿»≈«…≈
˙aLa37‡lL „·Ï·e ;dpÓÊ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿«»¿««ƒ∆≈¿«»ƒ¿«∆…

¯ÈkiMÓ ?¯ÁMa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·È È˙ÓÈ‡Óe .C¯·È¿»≈≈≈»«¿»≈««ƒƒ«««ƒ∆«ƒ
daL Ô·lÏ daL ˙ÏÎz ÔÈa38?‰ÈÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ≈¿≈∆∆»«»»∆»¿≈«¿»≈»∆»

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa39ÔÓÊ ÏÎÂ ." ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿«

‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÌBia da ÛhÚ˙nL40ÛhÚ˙iL Ì„˜41. ∆ƒ¿«≈»«¿»≈»∆»…∆∆ƒ¿«≈
d˙iNÚ ˙ÚLa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·Ó BÈ‡Â42ÈtÓ , ¿≈¿»≈««ƒƒƒ¿«¬ƒ»»ƒ¿≈
da ÛhÚ˙iL ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÛBqL43. ∆«ƒ¿»∆ƒ¿«≈»

עליהן 36) עובר אינו ציצית, חיוב זמן אינו שלילה שאע"פ
תוסיף". "בל שאע"פ 37)משום נוסף חידוש יש כאן

שיהיה  כמשא נחשבות הציציות אין ציצית, זמן לילה שאין
הן הרי אלא הרבים, לרשות בשבת בהן לצאת ÈÂÓאסור

ÂÈÒÈÒÎ˙ÓÂ ה"כ).‰·‚„ פ"יט, שבת בהל' רבינו (כלשון
מצוה 38) ראה - וזכרתם" אותו "וראיתם ע"ב: מג, מנחות

קריאתֿשמע, זו? ואיזו בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו,
ללבן" תכלת בין משיכיר שמע, את קורין "מאימתי דתנן:
שמע  את קרא ציצית, של צבע משתכיר שם: רש"י וכפירוש

רוקח'). נוהגים 39)('מעשה ואנו פ"ו. ברכות תוספתא
סי' או"ח (רמ"א ציצית" מצות "על טליתֿקטן: על לברך

ס"ו). ע"ב.40)ח' מג, כל 41)מנחות הוא : כלל  כי
ה"ז). פ"ד, (לעיל לעשייתן קודם עליהן מברך המצוות

בבגד.42) גמר 43)תלייתה עשייתה שאין מצוה וכל
והשווה  מב:). (מנחות עשייתה על מברכים אין מצוותה,

ה"ח). י"א, (פרק ברכות הל' לקמן רבינו דברי

.Ë‡qk‰Œ˙È·Ï ˙ÈˆÈˆa Òk‰Ï ¯zÓe44Œ˙È·Ïe À»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈«ƒ≈¿≈
B˜¯BÊ - ˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï ÈËeÁ BÏ e˜ÒÙ .ıÁ¯n‰«∆¿»ƒ¿¿≈»»¿≈∆¿

‰tL‡a45‰M„˜ dÙe‚a ÔÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,46. ¿«¿»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»∆≈¿»¿À»
¯ÈziL „Ú ,È˙eÎÏ ˙ˆiˆÓ ˙ÈlË ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«ƒ¿À∆∆¿ƒ«∆«ƒ
‡nL ‡l‡ ,‰M„˜ dÙe‚a LiL ÈtÓ ‡Ï ;‰È˙BiˆÈƒ̂ƒ∆»…ƒ¿≈∆≈¿»¿À»∆»∆»
‡e‰L ‰n„ÈÂ Ï‡¯NÈ BnÚ ‰eÏ˙ÈÂ ,da ÛhÚ˙Èƒ¿«≈»¿ƒ¿«∆ƒƒ¿»≈ƒ«∆∆

ep‚¯‰ÈÂ ,Ï‡¯NÈ47ÔÈ¯eËt ,ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL . ƒ¿»≈¿««¿∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ48ÏkL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ«ƒƒƒ«»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»

BÎpÁÏ È„k ,˙ÈˆÈˆa ·iÁ ÛhÚ˙‰Ï Ú„BiL ÔË»̃»∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿≈¿«¿
˙BˆÓa49,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eˆ¯L ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ . ¿ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÙhÚ˙Ó‰Î¯· ‡Ïa ÌÈ50‰NÚ ˙BˆÓ ¯‡L ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒ¿…¿»»¿≈¿»ƒ¿¬≈

‡Ïa Ô˙B‡ ˙BNÚÏ eˆ¯ Ì‡ ,Ô‰Ó ˙B¯eËt ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿≈∆ƒ»«¬»¿…
Ô„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,‰Î¯·51ÌeËÓË .52ÒBÈ‚B¯c‡Â53 ¿»»≈¿«ƒ¿»»À¿¿«¿¿ƒ

˜ÙqÓ ÔlÎa ÔÈ·iÁ54‡l‡ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; «»ƒ¿À»ƒ»≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ∆»
.‰Î¯· ‡Ïa ÔÈNBÚƒ¿…¿»»

והוא 44) ציצית, הל' יוסף' ב'נמוקי מובאת הגאונים, דעת
שהיה  יהודה רב על שאמרו מג. ממנחות לזו, ראיה מביא
עליה  בירך לא מדוע ושאלו בוקר, בכל טליתו על מברך
היה  לא יהודה שרב ותירצו היום? במשך שלבשה פעם בכל
לפשטה  צריך שאין רואים אנו היום. כל טליתו פושט
לברך  לו היה לסלקה, צריך שאם לביתֿהכסא, בכניסתו
(או"ח  זהב' ה'טורי והעיר צרכיו. עשיית אחרי עליה שנית
כנפות  ארבע בן בבגד אלא אמורים הדברים שאין כא), סי'
שלנו  מצוה של בטליתות אבל היום, כל למלבוש שעשוי
לביתֿ בהן להיכנס נכון אין בהן, להתפלל אלא שאינן
ולבש  בגדיו את "ופשט כג:): (יומא אמרו שהרי הכסא,
אל  - לרבו קדירה בהם שבישל בגדים - אחרים" בגדים
לדבר  המיוחדת לטלית וכלֿשכן לרבו, כוס בהם ימזוג
ביום  שלובשים לבן) (חלוק הקיט"ל וכן שבקדושה.
שמיוחד  כיון לביתֿהכסא, בו להיכנס אסור הכיפורים,
בגדינו, תחת לובשים שאנו הטליתֿקטן ברם בו, להתפלל
היא. שמכוסה כיון - לביתֿהכסא בה להכנס מותר

ע"ב.45) כו, מן 46)מגילה נפסקו שלא עוד כל אבל
שום  בהם להשתמש אסור מצוותם, עברה ולא הטלית
(כסףֿמשנה  עליו בזויות מצוות יהיו שלא חול. של תשמיש

שלח). פ' גאון" אחא דרב ה"שאילתות מנחות 47)בשם
יוסף'). ('נמוקי אסור דבר שיאכילנו לחוש יש וגם ע"א. מג,

זמן 48) לילה (שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה היא שהרי
- ועבדים לד. קידושין במס' כמבואר ופטורות, ציצית)

ד.). (חגיגה לנשים ע"א.49)הוקשו מב, כי 50)סוכה
נצטוו. לא והן - להתעטף" "וצונו יברכו: איך

מנחת 51) היתה (שאול) כושי בת "מיכל ע"א: צו, עירובין
חכמים". בה מיחו ולא נקבה.52)תפילין ספק זכר ספק

מילה 53) הל' לקמן בביאורנו וראה שניהם, מסימני בו שיש
ה"ו. רבינו 54)פ"ג, דברי והשווה פ"ב. בכורים תוספתא

חומרי  עליהם "נותנים ה"ד): י"ב, (פרק זרה עבודה הל'
האשה". וחומרי האיש

.È˙BNÚÏ ·iÁL Ì„‡ Ïk ?˙ÈˆÈv‰ ˙ÂˆÓ ·eiÁ C‡È‰≈«ƒƒ¿««ƒƒ»»»∆«»«¬
ÏÈhÈ ,˙ÈˆÈˆÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎa ‰qk˙È Ì‡ - BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿«∆ƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ
‡Ïa d· ‰qk˙ Ì‡Â ;da ‰qk˙È CkŒ¯Á‡Â ˙ÈˆÈˆ dÏ»ƒƒ¿««»ƒ¿«∆»¿ƒƒ¿«»»¿…
ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ ,˙ÈˆÈƒ̂ƒ¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¬»¿»ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,Ì„‡ Ô‰· ‰qk˙È ‡lL ÔÓÊ Ïk - ˙ÈˆÈˆÏ¿ƒƒ»¿«∆…ƒ¿«∆»∆»»∆»
˙·BÁ dÈ‡L ;˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,ÌÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó¿À»ƒÀ»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ∆≈»«

˙ÈlË BÏ LiL LÈ‡‰ ˙·BÁ ‡l‡ ,˙Èlh‰55. ««ƒ∆»«»ƒ∆∆«ƒ

עשייתה:55) על מברכים אנו אין ולפיכך ע"ב. מב, מנחות
ה"ח. לעיל שמבואר כמו ציצית", "לעשות

.‡È˙ÈlË BÏ ˙B˜Ï ·iÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»»¿À»ƒ¿«ƒ
Èe‡¯ ÔÈ‡ - ˙ÈˆÈˆ d· ‰NÚiL È„k da ÛhÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈»¿≈∆«¬∆»ƒƒ≈»

BÊ ‰ÂˆnÓ BÓˆÚ ¯ËÙiL „ÈÒÁ Ì„‡Ï56ÌÏBÚÏ ‡l‡ ; ¿»»»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒƒ¿»∆»¿»
È„k ,˙ÈˆÈˆa ˙·iÁÓ‰ ˙eÒÎa ÛeËÚ ˙BÈ‰Ï ÏczLÈƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¿À∆∆¿ƒƒ¿≈

BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜iL57‰lÙz‰ ˙ÚL·e .58¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
eÏÏt˙iL ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ‡e‰ ÏB„b È‡b .¯˙BÈa¿≈¿«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿

ÌÈÙeËÚ ÌÈ‡ Ì‰Â59. ¿≈≈»¬ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

."ef devnn envr xehtl ciqg mc`l ie`x oi`"

כל  בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי כתב י"ב ובהלכה
מצוות  כל את וזכרתם אותו וראיתם שנאמר כולן, המצוות
ציצית  במצות וההשתדלות הזהירות שחילק ורואים ה'".
ציצית  מצות על מדבר תחילה הלכות. בשתי פרטים לשני
ובהלכה  כו" זו ממצוה עצמו שיפטור ראוי ש"אין עצמה
ציצית  ממצות הבאה המצוות כל זכירת את מבאר שאח"כ

כולן". המצוות כל בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי -
כתיקונה  המצוה קיום לשיטתו כי יחד, חיברם ה'טור' אבל

" ישנו כאשר רק האפשרות הוא היינו אותו" וראיתם
לומר  יש הרמב"ם בשיטת אבל הציצית, את בפועל לראות
כשאי־ גם ולבישתן, עשייתן בעצם הוא המצוה שקיום

אותו". "וראיתם לקיים אפשר
100 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

ע"א.56) מא, יד.):57)מנחות (סוטה אמרו וכן שם.
משה  נתאוה מה מצוות "מפני הרבה ישראל... לארץ להכנס

כדי  לא"י אכנס בא"י, אלא מתקיימות ואינן ישראל נצטוו
(או"ח  וב'טור' קיג:) לפסחים ('תוספות' ידי" על שיתקיימו
ציצית  במצות זהיר אדם כל להיות ונכון טוב נאמר: כד) סי'

היום, כל שילבשנו מצוייץ (טליתֿקטן) קטן בגד לו שיהיה
רגע  ובכל שעה ובכל המצוות, זכירת על מצוותה עיקר כי
ענין  על חבירו את המזהיר אדם לזה, דוגמא לכך. צריך
לה  יש כן ועל שיזכרנו... כדי באזורו קשר שקושר אחד,

יזכור". שפונה צד שבכל כנפים, ובמדרש 58)ארבע
על  תשכג, תהלים שמעוני', ב'ילקוט הובא טוב' 'שוחר
י): לה, (תהלים כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק
המצוות... בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, "אמר
שתי  השלכתי - ומלפני מאחרי תפילין... מניח אני - בראשי
משים  אני - בחזה בתפילה, עומד כשאני טלית של כנפים
מכאן  - קריאתֿשמע קורא שאני זמן כל הלב, כנגד הציצית
קריאתֿשמע  בזמן לבו כנגד בידו הציצית לאחוז שמצוה

מיימוניות'). י.):59)('הגהות (שבת מצוייצת, בטלית
ועמד  "נתעטף כ.): תענית (במסכת ומצלי". "ומתעטף

בתפילה".

.·ÈÈ¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈
:¯Ó‡pL ,Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk d· ‰Ï˙Â dÏ˜L ·e˙k‰«»¿»»¿»»»»«ƒ¿À»∆∆¡«

ÈÈ ˙BˆÓ Ïk ˙‡ Ìz¯ÎÊe B˙‡ Ì˙È‡¯e"60." ¿ƒ∆…¿«¿∆∆»ƒ¿¿»

וראה 60) מג:). (מנחות המצוות" כל כנגד זו מצוה "שקולה
ציצית. הל' ריש בביאורנו לעיל

˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿ƒƒ



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn g"iÎa"i -t"yz'd

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ב ראשון יום

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הטובה.1) היא הקיצונית הדעה לפעמים

.‡LÈÂ .¯Ó ˜B˙Óe ˜B˙Ó ¯n‰ ÌÈÓÚBË Ûeb‰ ÈÏBÁ≈«¬ƒ««»»»¿≈
ÔÓÔÈ‡L ˙BÏÎ‡ÓÏ ·‡˙Â ‰e‡˙nL ÈÓ ÌÈÏBÁ‰ ƒ«ƒƒ∆ƒ¿«∆¿»≈¿«¬»∆≈»

‡BNÂ ,ÌÁt‰Â ¯ÙÚ‰ ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿∆»»¿«∆»¿≈
·¯ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯Na‰Â ˙t‰ ÔB‚k ,ÌÈ·Bh‰ ˙BÏÎ‡n‰««¬»«ƒ¿««¿«»»«…¿ƒ…
ÌÈe‡˙Ó ,˙BÏBÁ Ì‰È˙BLÙpL Ì„‡ŒÈa Ck .ÈÏÁ‰«…ƒ»¿≈»»∆«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰·Bh‰ C¯c‰ ÌÈ‡BNÂ ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ ÌÈ·‰B‡Â¿¬ƒ«≈»»¿¿ƒ«∆∆«»
ÈÙÏ „‡ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰„·Î ‡È‰Â ,da ˙ÎÏÏ ÌÈÏvÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿≈»¬≈∆ƒ¿…¿ƒ

ÌÈÏÁ2ÈB‰" :eÏl‰ ÌÈL‡a ¯ÓB‡ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ . »¿»¿≈¿«¿»≈»¬»ƒ«»
¯B‡Â ¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ»«¿«»»ƒ∆¿¿
Ì‰ÈÏÚÂ ;"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ ¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ¿∆»ƒ«¿»»¿»«¬≈∆
."CLÁ ÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯LÈ ˙BÁ¯‡ ÌÈ·ÊÚ‰" :¯Ó‡∆¡««…¿ƒ»¿∆»∆∆¿«¿≈∆
,ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ eÎÏÈ ?˙BLÙp‰ ÈÏBÁ ˙wz ‡È‰ ‰Óe«ƒ«»«≈«¿»≈¿≈∆«¬»ƒ
ÔÈ„nÏnL ˙BÚca ÌÈÏÁ e‡t¯ÈÂ ,˙BLÙp‰ È‡ÙB¯ Ô‰L∆≈¿≈«¿»ƒ«¿»¿»«≈∆¿«¿ƒ

„Ú ,Ì˙B‡‰·Bh‰ C¯cÏ Ìe¯ÈÊÁiL3ÌÈ¯Èkn‰Â . »«∆«¬ƒ«∆∆«»¿««ƒƒ

ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ‡Â Ì‰lL ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„a«≈»»∆»∆¿≈»¿ƒ≈∆«¬»ƒ
¯ÒeÓe ‰ÓÎÁ" :‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,Ì˙B‡ ‡t¯Ï¿«≈»¬≈∆»«¿……»¿»»

."eÊa ÌÈÏÈÂ‡¡ƒƒ»

פ"ג).2) (ב"שמונהֿפרקים", רבינו דברי השווה
אחד 3) על א) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי כמסופר

הש"ס  גליון כפירוש ולשוןֿהרע, (ברכילות בלשונו שחטא
לרפואתו. נפשות) רופא (שהיה חנינא לרבי ושלחוהו שם)
לך, ורפא – בתורה ועסוק בך חזור חנינא: רבי לו אמר
חיים  עץ ואין ד), טו, (משלי החיים עץ לשון מרפא שנאמר:

תורה. אלא –

.·,‰ÓÁ ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ?Ì˙‡eÙ¯ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆««≈»
LÈb¯È ‡Ï Ïl˜Â ‰k‰ Ì‡L ,BÓˆÚ ‚È‰‰Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ«¿∆ƒÀ»¿À«…«¿ƒ
‰ÓÁ‰ ¯˜ÚzL „Ú ,‰a¯Ó ÔÓÊ BÊ C¯„a CÏÈÂ ;ÏÏk¿»¿≈≈¿∆∆¿«¿À∆«∆≈»≈«≈»
,‰a¯‰ ÔBÈf·a BÓˆÚ ‚È‰È - ·ÏŒd·‚ ‰È‰ Ì‡Â .BalÓƒƒ¿ƒ»»¿«≈«¿ƒ«¿¿ƒ»«¿≈
˙Bf·Ó‰ ˙B·ÁÒ ÈÈBÏa LaÏÈÂ ,Ïk‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·LÈÂ¿≈≈¿«»ƒ«…¿ƒ¿«¿≈¿»«¿«
d·b ¯˜ÚiL „Ú ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ,Ì‰ÈL·BÏ ˙‡∆¿≈∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¬……«
C¯c ‡e‰L ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁÈÂ epnÓ ·l‰«≈ƒ∆¿«¬…«∆∆»∆¿»ƒ∆∆∆

‰·Bh‰4Ïk da CÏÈ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ . «»¿ƒ¿∆«¬…«∆∆»∆¿»ƒ≈≈»»
‰Ê Â˜ ÏÚÂ .ÂÈÓÈ5‰È‰ Ì‡ :˙BÚc‰ Ïk ¯‡La ‰NÚÈ »»¿««∆«¬∆ƒ¿»»«≈ƒ»»

ÈM‰ ‰ˆwÏ BÓˆÚ ˜ÈÁ¯È - „Á‡‰ ‰ˆwÏ ˜BÁ¯6‚‰ÈÂ »«»∆»∆»«¿ƒ«¿«»∆«≈ƒ¿ƒ¿«
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‰cÓ ‡È‰Â ,‰·Bh‰ C¯cÏ Ba ¯ÊÁiL „Ú ,·¯ ÔÓÊ Ba¿«««∆«¬…«∆∆«»¿ƒƒ»
.‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ·≈ƒ∆¿»≈»¿≈»

ונתעקם,4) שנתכופף לחפץ דומה? הדבר מה משל
לצד  אותו כופפים מתכונתו, על ולהעמידו לתקנו וכשרוצים

לתיקונו. וחוזר מתיישר הוא ואז זה,5)שכנגד, אופן על
הזאת. השיטה מלוי6ֿ)עלֿפי על חכמינו שאמרו כמו

– לעדות)? כשרים (להיות חזרתם, היא מאימתי בריבית:
לנכרים  אפילו בריבית עוד ילוו ולא שטריהם את משיקרעו

כה:). (סנהדרין

.‚,˙ÈBÈaa Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ˙BÚc LÈÂ¿≈≈∆»»»»ƒ¿…»∆«≈ƒ
,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú „Á‡‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜Á¯˙È ‡l‡∆»ƒ¿«≈ƒ«»∆»∆»««»∆»«≈
ÂÚ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰·Bh‰ C¯c ÔÈ‡L ,·Ï d·b ‡e‰Â¿…«≈∆≈∆∆«»∆ƒ¿∆»»»»
‰ÎeÓ BÁe¯ ‰È‰˙Â Áe¯ŒÏÙL ‰È‰iL ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»∆ƒ¿∆¿««¿ƒ¿∆¿»
‡ÏÂ ,"„‡Ó ÂÚ" ea¯ ‰LÓa ¯Ó‡ CÎÈÙÏe .„‡ÓÏƒ¿…¿ƒ»∆¡«¿∆«≈»»¿…¿…

ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏe .„·Ïa "ÂÚ" ¯Ó‡7„‡Ó" : ∆¡«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿…
e¯Ó‡ „BÚÂ ."Áe¯ŒÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó8dÈa‚n‰ ÏkL , ¿…¡≈¿««¿»¿∆»««¿ƒ«

˙‡ zÁÎLÂ ,E··Ï Ì¯Â" :¯Ó‡pL ,¯wÚa ¯Ùk ,BaÏƒ»«»ƒ»∆∆¡«¿»¿»∆¿»«¿»∆
da ˙È‡c Ô‡Ó ‡˙nLa" :e¯Ó‡ „BÚÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿¿«¿»»¿ƒ≈

"Áe¯‰ ˙eqb9‰cÓ - ÒÚk‰ ÔÎÂ .d˙ˆ˜Ó elÙ‡Â , «»««¬ƒƒ¿»»¿≈«««ƒ»
‰pnÓ ˜Á¯˙iL Ì„‡Ï Èe‡¯Â ,„‡ÓÏ „Ú ‡È‰ ‰Ú»̄»ƒ«ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿«≈ƒ∆»

ÒÚÎÈ ‡lL BÓˆÚ „nÏÈÂ ,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú10elÙ‡Â , ««»∆»«≈ƒ«≈«¿∆…ƒ¿««¬ƒ
‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒ¿…»»¿ƒ»»¿»ƒ≈»
,Ò¯Ù ‰È‰ Ì‡ ¯eav‰ ÏÚ B‡ ,B˙È·ŒÈ·e ÂÈa ÏÚ«»»¿≈≈««ƒƒ»»«¿»
‰‡¯È - ·ËeÓÏ e¯ÊÁiL È„k Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎÏ ‰ˆ¯Â¿»»ƒ¿…¬≈∆¿≈∆««¿¿»«¿∆
‰È‰˙Â ,Ì¯qÈÏ È„k ,ÒÚBÎ ‡e‰L Ì‰ÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿≈∆∆≈¿≈¿«¿»¿ƒ¿∆
‰ncÓ ‡e‰L Ì„‡k ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ˙·MÈÓ BzÚ„11 «¿¿À∆∆≈¿≈«¿¿»»∆ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÒÚBÎ BÈ‡ ‡e‰Â ,BÒÚk ˙ÚLa ÒÚBk≈ƒ¿««¿¿≈≈»¿¬»ƒ
˙„B·Ú „·BÚ el‡k ,ÒÚBk‰ Ïk" :ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»«≈¿ƒ≈¬«

"ÌÈ·ÎBk12,‡e‰ ÌÎÁ Ì‡ - ÒÚBk‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â ; »ƒ¿»¿∆»«≈ƒ»»
epnÓ ˙˜lzÒÓ B˙ÓÎÁ13B˙‡e· ,‡e‰ ‡È· Ì‡Â , »¿»ƒ¿«∆∆ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»

ÌÈiÁ Ì‰ÈiÁ ÔÈ‡ ÒÚÎ ÈÏÚ·e .epnÓ ˙˜lzÒÓ14. ƒ¿«∆∆ƒ∆«¬≈««≈«≈∆«ƒ
BÓˆÚ ‚È‰iL „Ú ,ÒÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï eeˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ««««∆«¿ƒ«¿
‡È‰ BÊÂ ,ÌÈÒÈÚÎn‰ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ LÈb¯È ‡lL∆…«¿ƒ¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈ·eÏÚ Ô‰ - ÌÈ˜Ècv‰ C¯„Â .‰·Bh‰ C¯c‰«∆∆«»¿∆∆««ƒƒ≈¬ƒ¿≈»
ÔÈNBÚ ,ÔÈ·ÈLÓ ÌÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÔÈ·ÏBÚ¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eqÈa ÌÈÁÓNe ‰·‰‡Ó15:¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ ; ≈«¬»¿≈ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«»≈
"B˙¯·‚a LÓM‰ ˙‡ˆk ÂÈ·‰‡Â"16. ¿…¬»¿≈«∆∆ƒ¿À»

ד.7) פ"ד, ב.8)אבות ד, בחרם 9)סוטה א. ה, שם,
גאוה. בו שיש מי על 10)יהא ד.) (תענית אמרו וכן

בו  רותחת שתורתו מפני לכעוס, העלול מרבנן צורבא
את  ולהרגיל הכעס מן להתרחק שעליו – אותו ומרתיחה
מלבך  כעס והסר שנאמר: ובמתינות, בנחת להתנהג עצמו

י). יא, כועס 11)(קהלת ואינו כועס של פנים מעמיד
מדמה. סוברים: ויש ב). קה, ב,12)(שבת בראשית זוהר,

עובד  כאילו הכועס שכל אוקמוה, "והא לשונו: וזה טז.
הרשב"ש  שבתשובת מעיר הלר חיים ר' והגאון עבודהֿזרה.
א. כב, נדרים ממסכת כלשונו זה מאמר הובא ש"ע סימן

ז"ל. הראשונים רבותינו לפני הנוסחה כך היתה וכנראה
מיני  כל – הכועס "כל היא: שלפנינו בתלמוד הנוסחה

בו". שולטים ב.13)גיהנום סו, קיג,14)פסחים שם,
ב.15)ב. לו, גיטין א. כג, מן 16)יומא היה השמש גם

והציע  הקב"ה לפני בא כשהירח עולבים, ואינם העלובים
בכתר  משתמשים מלכים שני שאין מפני מהם, אחד שיקטין

ו  באורו אחד. מנצח כגבור בגבורתו השמש יצא לבסוף
שם). "עיןֿיעקב", על (מהרי"ף הגדול

.„B‡ ‡l‡ ¯a„È ‡ÏÂ ,‰˜È˙La Ì„‡ ‰a¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿∆»»ƒ¿ƒ»¿…¿«≈∆»
‰ÓÎÁ ¯·„a17.BÙe‚ ÈiÁÏ Ì‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯·„· B‡ , ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆¿«≈

‰ÁÈN ÁN ‡lL ,LB„w‰ ea¯ „ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ e¯Ó‡»¿«««¿ƒ«≈«»∆…»ƒ»
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÏË·18.Ì„‡ Ïk ·¯ ˙ÁÈN ‡È‰ BÊÂ - ¿≈»»»»¿ƒƒ«…»»»

‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ¯·c Ì„‡ ‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆»»¿»ƒ¿«∆
e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ19‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰a¯n‰ Ïk" : ƒ¬»ƒ¿»¿»««¿∆¿»ƒ≈ƒ

‡l‡ ,·BË ÛebÏ È˙‡ˆÓ ‡Ï" :e¯Ó‡Â ,"‡ËÁ≈¿¿»¿…»»ƒ«∆»
È¯·c eÈ‰È ‰ÓÎÁ È¯·„·e ‰¯B˙ È¯·„a ÔÎÂ ."‰˜È˙L¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈

Ì‰ÈÈÚÂ ÌÈhÚÓ Ì„‡‰20eevL ‡e‰Â .ÌÈa¯Ó »»»¿«ƒ¿ƒ¿¿≈∆¿Àƒ¿∆ƒ
C¯c ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ" :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿¿»«¿∆»»¿«¿ƒ»∆∆

"‰¯ˆ˜21ËÚeÓ ÔÈÚ‰Â ÔÈa¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¬»ƒ»«¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ¿»»
·¯a ÌBÏÁ‰ ‡a Èk" :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙eÏÎÒ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»«¬¿…

."ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â ,ÔÈÚƒ¿»¿¿ƒ¿…¿»ƒ

דאורייתא 17) ופטטיא בישין, פטטיא "כל ז"ל: כמאמרם
רעים  הפטפוטים כל – ה"ה) פ"ט, ברכות (ירושלמי, טבין"

טובים. תורה בדברי פטפוטים רק ב.18)הם, יט, יומא
קע"ח, דמשק" "נהרות ספר בסוף הגאונים" ב"תשובות
מהם  אחת וזו בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה מנויים
(אבות  למשנה בפירושו שגם לציין וראוי הרד"ל). (הגהת

לרב. זו מידה ז"ל רבינו מייחס יז) שם.19)פ"א,
שלהם.20) לשון 21)התוכן באריכות ולא - ב ג, פסחים

ומבלבלת. המטרידה

.‰‰˜È˙L - ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ22·ÈL‰Ï ¯‰ÓÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»…¿«≈¿»ƒ
,˙ÁÂ ‰·eLa ÌÈ„ÈÓÏzÏ „nÏÈÂ ;¯a„Ï ‰a¯È ‡ÏÂ¿…«¿∆¿«≈ƒ«≈««¿ƒƒ¿»»««
:‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBLÏ ˙eÎÈ¯‡ ‡Ï·e ‰˜Úˆ ‡Ïa¿…¿»»¿…¬ƒ»∆»«¿……

."ÌÈÚÓL ˙Áa ÌÈÓÎÁ È¯·c"ƒ¿≈¬»ƒ¿««ƒ¿»ƒ

יג.22) ג, אבות

.Â.ÈezÙe ˙B˜ÏÁ È¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»»»»¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿≈¬»ƒ
·la „Á‡Â ‰ta „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ23B¯·k BÎBz ‡l‡ ,24, ¿…ƒ¿∆∆»«∆¿∆»«≈∆»¿»

˙Úc ·‚Ï ¯eÒ‡Â .‰taL ¯·c‰ ‡e‰ ·laL ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»∆«≈«»»∆«∆¿»ƒ¿…««
È¯ÎÏ ¯kÓÈ ‡Ï ?„ˆÈk .È¯Îp‰ ˙Úc elÙ‡Â ,˙Bi¯a‰«¿ƒ«¬ƒ«««»¿ƒ≈«…ƒ¿…¿»¿ƒ
ÏL ÏÚÓ ‡ÏÂ ,‰ËeÁL ¯Na ÌB˜Óa ‰Ï· ¯Na¿«¿≈»ƒ¿¿«¿»¿…ƒ¿»∆

‰˙Ó25·‰¯ÒÈ ‡ÏÂ .‰ËeÁL ÏL ÏÚÓ ÌB˜Óa26 ≈»ƒ¿ƒ¿»∆¿»¿…¿«¿≈
‡ÏÂ ;ÏÎB‡ BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡iL B¯·Áa«¬≈∆…«∆¿¿≈«∆≈≈¿…

˙·¯˜˙a BÏ ‰a¯È27‡ÏÂ ;Ïa˜Ó BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â , «¿∆¿ƒ¿…∆¿≈«∆≈¿«≈¿…
È„k ,Ô¯ÎÓÏ ÔÁ˙ÙÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Bi·Á BÏ ÁzÙÈƒ¿«»ƒ∆»ƒ¿»¿»¿»¿»¿≈
.B· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Á˙t B„B·k ÏÈ·LaL ,B˙BzÙÏ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¿≈…«≈
,¯eÒ‡ - ˙ÚcŒ˙·b ÏLÂ Èezt ÏL ˙Á‡ ‰lÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ»««∆ƒ¿∆¿ƒ«««»
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ÏÓÚ ÏkÓ ¯B‰Ë ·ÏÂ ,ÔBÎ Áe¯Â ,˙Ó‡ ˙ÙN ‡l‡∆»¿«¡∆¿«»¿≈»ƒ»»»
˙Be‰Â28. ¿«

המדבר 23) שונאם: הקב"ה שלושה, ז"ל: חכמינו כדברי
קיד:). (פסחים וכו' בלב ואחד בפה פנימיותו 24)אחד

ב"אבות  אמרו וכן עב:). (יומא לבו, כן כפיו כחיצוניותו:
כגלוי". עליך סתרך "יהא כח: פרק נתן", נעל 25)דרבי

בריאה  של כנעל חזקה כלֿכך אינה שמתה בהמה מעור
נשיכת  מחמת שמא סכנה, חשש משום ועוד, שנשחטה.

צד.). (חולין בעור נבלע והארס מתה יפצר 26)נחש לא
דעת". "גניבת משום בזה שיש מאד, מנחה 27)בו

(שם). האורחים את בו שמכבדים "כיבוד" ודורון:
תרמית.28) ומעשי נכלים

.ÊÏˆÚ ‡ÏÂ ,˙Bl˙‰Óe ˜BÁN ÏÚa Ì„‡ ‡‰È ‡Ï…¿≈»»««¿«¬«¿…»≈
ÁÓN ‡l‡ ,ÔB‡Â29ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .30˜BÁN" : ¿≈∆»»≈«»»¿¬»ƒ¿

‡lL ,eeˆÂ ."‰Â¯ÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈb¯Ó L‡¯Œ˙el˜Â¿«…«¿ƒƒ∆»»»¿∆¿»¿ƒ∆…
‡l‡ ,Ïa‡˙Óe ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜BÁˆa ıe¯t Ì„‡ ‡‰È¿≈»»»ƒ¿¿…»≈ƒ¿«≈∆»

˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ïa˜Ó31‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ . ¿«≈∆»»»»¿≈∆»ƒ»¿≈…ƒ¿∆
‰·Á¯ LÙ ÏÚa32ÏË·e ·ˆÚ ‡ÏÂ ,ÔB‰Ï Ï‰· , ««∆∆¿»»ƒ¿»«¿…»≈»≈

‰Î‡ÏnÓ33˜ÒÚa ËÚÓÓ ,‰·BË ÔÈÚ ÏÚa ‡l‡ ;34 ƒ¿»»∆»«««ƒ»¿«≈¿≈∆
ÁÓNÈ ,B˜ÏÁ ‡e‰L ËÚÓ‰ B˙B‡Â .‰¯Bza ˜ÒBÚÂ¿≈«»¿«¿«∆∆¿ƒ¿«

Ba35‡ÏÂ ,‰‡˜ ÏÚa ‡ÏÂ ,‰ËË˜ ÏÚa ‰È‰È ‡ÏÂ .¿…ƒ¿∆««¿»»¿…««ƒ¿»¿…
e¯Ó‡ Ck .„B·k‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ÏÂ ,‰Â‡z ÏÚa«««¬»¿…≈«««»»»¿

ÌÈÓÎÁ36˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „B·k‰Â ‰Â‡z‰Â ‰‡w‰" : ¬»ƒ«ƒ¿»¿««¬»¿«»ƒƒ∆
‰cna CÏÈ :¯·c ÏL BÏÏk ."ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»¿»∆»»≈≈«ƒ»
ÂÈ˙BÚc Ïk eÈ‰iL „Ú ,‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈa‰«≈ƒ∆¿»≈»¿≈»«∆ƒ¿»≈»
Òlt" :¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰Â .˙eÚˆÓ‡a ˙BeÎÓ37 ¿À»¿∆¿»¿∆¿……»««≈

."ekÈ EÈÎ¯c ÏÎÂ ,EÏ‚¯ ÏbÚÓ«¿««¿∆¿»¿»∆ƒ…

הממוצעת.29) הדרך הזהב", "שביל פ"ג,30)הוא אבות
טו.31)יג. א, בעל 32)שם הרשע: בלעם מתלמידי

יט). פ"ה, (שם שבעה ידע לא אשר בצע ושואף תאוה
הדברים 33) מן נפשו ומחסר צרכיו לסיפוק כלל דואג שאינו

מתוך  אלא מת אדם "אין הישוב. מן אינו כאילו ההכרחיים,
יא). (אדר"נ, י).34)בטלה" פ"ד, (שם להעשיר אץ ואינו

א).35) פ"ד, (אבות האמיתי העושר כא.36)זהו שם,
ומדוד 37) שקול יא). טז, (משל משפט ומאזני פלס מלשון:

או  לכאן הכרע בלי באמצעותן מכוונות שתהיינה דרכיך
תצליח. ואז – לכאן

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ג שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התורה.1) שהפרישתו ממה יותר פרוש האדם יהא שלא

.‡‰Â‡z‰Â ‰‡w‰Â ÏÈ‡B‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È ‡nL∆»…«»»ƒ¿«ƒ¿»¿««¬»
„B·k‰Â˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ô‰ ‰Ú¯ C¯c ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«»¿«≈»∆∆∆»»≈ƒƒ∆

„vÏ ˜Á¯˙‡Â ¯˙BÈa Ô‰Ó L¯Ù‡ - ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»∆¿≈∆¿≈¿∆¿«≈««
ÔB¯Á‡‰2‡ÏÂ ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,¯Na ÏÎ‡È ‡lL „Ú ! »«¬«∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ¿…

LaÏÈ ‡ÏÂ ,‰‡ ‰¯È„a ·LÈ ‡ÏÂ ,‰M‡ ‡NÈƒ»ƒ»¿…≈≈¿ƒ»»»¿…ƒ¿«

,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰Lw‰ ¯Óv‰Â ˜N‰ ‡l‡ ,‰‡ LeaÏÓ«¿»∆∆»««¿«∆∆«»∆¿«≈»∆
‡È‰ ‰Ú¯ C¯c ‰Ê Ìb - ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ È‰k ÔB‚k¿…¬≈¿≈»ƒ«∆∆∆»»ƒ
;‡ËBÁ ‡¯˜ BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ .da CÏÈÏ ¯eÒ‡Â¿»≈≈»«¿«≈¿∆∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ¯L‡Ó ÂÈÏÚ ¯tÎÂ" :¯ÈÊa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿»ƒ¿ƒ∆»»≈¬∆»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "LÙp‰ ÏÚ3‡lL ,¯ÈÊ Ì‡ ‰Óe : ««»∆»¿¬»ƒ»ƒ»ƒ∆…
ÏkÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ,ÔÈi‰ ÔÓ ‡l‡ L¯Ù»«∆»ƒ««ƒ»ƒ«»»«≈««¿ƒ»
eeˆ CÎÈÙÏ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,¯·„Â ¯·c»»¿»»««««»¿«»¿ƒ»ƒ
ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆»ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ ¯ÒB‡ ‡‰È ‡ÏÂ ;„·Ïa ‰¯Bz‰ ezÚnL∆¿»««»ƒ¿«¿…¿≈≈«¿
e¯Ó‡ Ck .ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÏÚ ˙BÚe·L·e ÌÈ¯„aƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ«À»ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ4‰z‡L ‡l‡ ,‰¯Bz ‰¯Ò‡M ‰Ó Ei„ ‡Ï" : ¬»ƒ…«∆«∆»¿»»∆»»«»
el‡ - ‰f‰ ÏÏk·e "!ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c EÈÏÚ ¯ÒB‡≈»∆¿»ƒ¬≈ƒ«¿»«∆≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡Â .‰·BË C¯„a ÔÈ‡ ,„ÈÓz ÔÈpÚ˙nL5 ∆ƒ¿«ƒ»ƒ≈»¿∆∆»¿»¿¬»ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ .˙ÈÚ˙a BÓˆÚ ÛbÒÓ Ì„‡ ‡‰iL∆¿≈»»¿«≈«¿¿«¬ƒ¿«»«¿»ƒ
È‰z Ï‡" :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ‰eˆ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆ƒ»¿……¿»««¿ƒ

"ÌÓBMz ‰nÏ ,¯˙BÈ ÌkÁ˙z Ï‡Â ‰a¯‰ ˜Ècˆ6. «ƒ«¿≈¿«ƒ¿««≈»»ƒ≈

הלכה 2) א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום לצד
יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט, פרק נדרים (ירושלמי,
(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב שמואל: אמר

עליו?6)יא.). חרב שעולמו משומם כאיש תהיה למה

.·Ú„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â Bz·L ‰È‰ÈÂ .„·Ïa ‡e‰ Ce¯a ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

¯·c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,B¯ea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ· ‰È‰È ‡Ï - ¯ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙·ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚ·ÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„·Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«
,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚ·ÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„·Ïa ÂÈ¯·È‡Â BÙeb ˙B¯·‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,¯BÓÁÂ ·ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«
‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈ¯Ó Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
¯Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ B¯N· ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L·„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."·BË ‡Ï ˙Ba¯‰ L·c ÏÎ‡" :ÏLÓ C¯c CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;¯Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡È¯·iL È„k ,„·Ïa ‰‡eÙ¯ C¯c ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B¯·‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚ·È ‡Ï ,ÏÚ·iLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Ú¯f‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB· BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈ¯ˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ
˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ¯‰ C¯c BÓk ,Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆

.Ú¯f‰«»«
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ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח מין

בלע"ז) (ציקורי ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי.

.‚,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡ - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„·Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ¯·‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
C¯c BÊ ÔÈ‡ ,Bk¯ˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ·»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰·BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
¯LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈ·iL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ ·Ú¯ ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;·‡Bk ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡¯NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka Bz·LÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
˙‡ „·ÚÏ ÌÏL BÙe‚ ‰È‰iL „Ú ,ÂÈÎ¯ˆ ‡ˆÓiL È„k¿≈∆ƒ¿»¿»»«∆ƒ¿∆»≈«¬…∆

˙Ú„Ï ÔLÈ Ì‡ - ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa elÙ‡Â .'‰12È„k «¬ƒ¿»»∆»≈ƒ»≈»««¿≈
‡ÏÂ ,‰ÏÁÈ ‡lL È„k ,BÙeb ÁeÈÂ ÂÈÏÚ BzÚc ÁezL∆»««¿»»¿»«¿≈∆…∆¡∆¿…
BlL ‰L ˙‡ˆÓ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â '‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeÈ««¬…∆¿∆ƒ¿≈≈»∆
ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a ÌB˜nÏ ‰„B·Ú¬»«»»¿«ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎÂ" :e¯Ó‡Â13‡e‰Â ; ¿»¿¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎa" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L14‡e‰Â ∆»«¿……¿»¿»¿»¿»∆»≈¿

."EÈ˙Á¯‡ ¯MÈÈ¿«≈…¿…∆

תחילה.12)וישכיל.11) במחשבה (אבות 13)בכוונה,
היו  מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק
לתלמידיו: אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים.
זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
את  המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל
("שמונה  אבות למסכת בהקדמתו רבינו יאמר המרובה
הביע  מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים"
ולא  בו חיברו שלמים שחיבורים ועצום גדול עניין
ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו

(14- בה? תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי
סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ד שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיהיו 1) צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה

חכם. תלמיד בה שידור בעיר

.‡ÌM‰ ÈÎ¯cÓ ,ÌÏLÂ ‡È¯a Ûeb‰ ˙BÈ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈
˙ÚÈ„ÈÓ ¯·c Ú„È B‡ ÔÈ·iL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡e‰∆¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ≈«»»ƒƒ«
Ì„‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â ‡¯Ba‰«≈¿∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»»
BÓˆÚ ‚È‰‰Ïe ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈ„a‡Ó‰ ÌÈ¯·cÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«¿«¿ƒ«¿
‡Ï ÌÏBÚÏ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÈÏÁn‰Â ÔÈ¯·n‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ««¿ƒ¿««¬ƒƒ¿≈≈¿»…

·Ú¯ ‡e‰Lk ‡l‡ Ì„‡ ÏÎ‡È2‡l‡ ‰zLÈ ‡ÏÂ , …«»»∆»¿∆»≈¿…ƒ¿∆∆»
ÂÈ·˜ ‡‰LÈ Ï‡Â .‡Óˆ ‡e‰Lk3,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ ¿∆»≈¿««¿∆¿»»¬ƒ∆«∆»

ÔÈzL‰Ï CÈ¯vL ÔÓÊŒÏk ‡l‡4ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÒ‰Ï B‡5, ∆»»¿«∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆«¿»
.„iÓ „ÓÚÈ«¬…ƒ»

ב.2) סב, המשהה 3)ברכות טז:) (מכות ז"ל כמאמרם
יא, (ויקרא נפשותיכם" את תשקצו "אל משום: עובר נקביו,
ומתחייב  רעים חליים עצמו על מביא הוא זה על ונוסף  מג).
וכן  לא). הלכה יז, פרק אסורות מאכלות (הלכות בנפשו
מנופחי  מעיים חלי ממותי "מרובים לג:): (שבת אמרו

קטנים.4)רעב". גדולים.5)נקבים נקבים

.·BÒ¯Î ‡lÓ˙zL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï6˙ÁÙÈ ‡l‡ , ……«»»«∆ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¿…
ÚÈ·¯ BÓk7,ÔBÊn‰ CB˙a ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ .B˙Ú·NÓ ¿¿ƒ«ƒ»¿»¿…ƒ¿∆«ƒ¿«»

‚eÊÓe ,ËÚÓ ‡l‡8ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLÎe .ÔÈÈa9 ∆»¿«»¿»ƒ¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
‰a¯È ‡ÏÂ .˙BzLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‰˙BL ,ÂÈÚÓa¿≈»∆«∆»ƒƒ¿¿…«¿∆

˙BzLÏ10ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk elÙ‡Â ,ÌÈÓ ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«»¿……«
CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú«∆ƒ¿…«¿»∆»∆∆»ƒ¿∆»ƒ

ÂÈ·˜Ï11‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ CÏiL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .12, ƒ¿»»……«»»«∆≈≈…∆¬ƒ»
ÚbÈ˙È B‡ ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡ ,ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ»…«¬∆¿»»ƒ¿««

Ú‚Èa13Ïk Ú‚ÈÈÂ BÙe‚ ‰pÚÈ :¯·c ÏL BÏÏk .¯Á‡ ¿∆««≈¿»∆»»¿«∆¿ƒ«»
ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú ,¯˜aa ÌBÈ14ËÚÓ Ë˜LÈÂ , «…∆«∆«¿ƒ»…¿ƒ¿…¿«

BLÙ ·MÈ˙zL „Ú15¯Á‡ ÔÈnÁa ıÁ¯ Ì‡Â .ÏÎB‡Â , «∆ƒ¿«≈«¿¿≈¿ƒ»«¿«ƒ««
·BË ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL16.ÏÎB‡Â ËÚÓ ‰‰BL CkŒ¯Á‡Â , ∆»«¬≈∆¿««»∆¿«¿≈

א.6) ע, שליש 7)גיטין אכול נתן: לרבי אליהו אמר
מלואך  על תעמוד ולכשתכעס שליש, והנח שליש ושתה
רביע  הוא הכרס מילוי שליש כי רבינו, וסבור (שם).

המלך). (עבודת אדם של את 8)משבעתו לשרות כדי
רגילים  היו "ולא שם: אומר ורש"י מב:). (ברכות המאכל

מעט". אלא הסעודה בתוך שיעור 9)לשתות וכמה
ואמרו: נג:): (שם, אכילתו מחמת שיצמא זמן כל עיכול?

סב:). (שם, שתה! – מי 10)כשתצמא כל אמרו: שכן
כד:). (נדה שרופות עצמותיו - אכילתו על מרובה ששתייתו

לתנור 11) דומה ואוכל, לנקביו "הנצרך פב.): (שבת
זוהמא". ריח תחילת זוהי – אפרו גב על שהסיקוהו

ב.12) כג, התעלמות.13)ברכות, כגון: אחר, מייגע בדבר
בדפוס  גם וכן ואוכל", שיתייגע "עד קושטא: דפוס ונוסח

מלאכה 14)מנטובה. וזיעת לגוף... יפות זיעות שלוש
שהיה  ששת וכרב מא): פרק נתן, דרבי (אבות מהן אחת
סז:). (גיטין בעליה" את שמחממת מלאכה "גדולה אומר:

ויינפש.15) (שבת 16)ינוח ומשתטף יוצא ומזיע, נכנס
הזיעה. אחר יפה שהשטיפה נמצא, מ.).

.‚BÓB˜Óa ·LÈ ,Ì„‡ ÏÎ‡iLk ÌÏBÚÏ17ÏÚ ‰hÈ B‡ ¿»¿∆…«»»≈≈ƒ¿ƒ∆«
Ï‡ÓN18ÚÊÚÊÈ ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ ·k¯È ‡ÏÂ Cl‰È ‡ÏÂ . ¿…¿…¿«≈¿…ƒ¿«¿…ƒ«¿…¿«¿«

ÏÎÂ .ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL „Ú ,ÏiËÈ ‡ÏÂ BÙeb¿…¿«≈«∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿»
ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL B‡ B˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÏiËÓ‰«¿«≈««¬ƒ»∆»≈«¬≈∆≈ƒ«

ÌÈ‡ÏÁ BÓˆÚ19.ÌÈL˜Â ÌÈÚ¯ «¿√»ƒ»ƒ¿»ƒ

א.17) ע, לאו 18)גיטין - ימין "והסיבת ב מו, ברכות
קח.). (פסחים הסיבה" ב.19)שמה י, תענית

.„BÏ Èc .˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»∆¿ƒ¿«¿«»«
‰BÓL ‡e‰L ,ÔLÈÏL ÔLÈÏ Ì„‡Ï20eÈ‰ÈÂ ,˙BÚL ¿»»ƒ…¿ƒ»∆¿∆»¿ƒ¿
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ÛBÒa21„Ú B˙L ˙lÁzÓ ‰È‰zL È„k ,‰ÏÈl‰ ¿««¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿»«
B˙hnÓ „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚL ‰BÓL LÓM‰ ‰ÏÚzL∆«¬∆«∆∆¿∆»¿ƒ¿»≈ƒƒ»

.LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆«»∆

"אז"20) יג). ג, (איוב לי ינוח אז ישנתי לדבר: וזכר
המאירי, מנחם לרבי הבחירה" ("בית שמונה בגימטריא:
סי' אברהם" "מגן או"ח, שו"ע מ"ו: פ"ו, אבות מסכת
ששבע  חז"ל, מאמר מובא הספרדי רוקח" וב"מעשה רלט).

מקורו. מציין ואינו אדם, כל שינת הן לפי 21)שעות
ברכות  במסכת כמבואר לגוף, יפה הלילה בסוף שהשינה
כהשחזה  – לפרזלא כאיסטמא השחר בעמוד שינה ב: סב,

(פר"ח). אותו שמחדדת לברזל

.‰‡l‡ ,Bt¯Ú ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈt ÏÚ ‡Ï ,Ì„‡ ÔLÈÈ ‡Ï…ƒ«»»…«»»¿…«»¿∆»
Bcˆ ÏÚ22„ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ;Ï‡ÓN23ÛBÒ·e , «ƒƒ¿ƒ«««¿»««¿…¿

‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÔLÈÈ ‡ÏÂ .ÔÈÓÈ „ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰««¿»««»ƒ¿…ƒ«»»¬ƒ»∆»
‡ÏÂ .˙BÚL Úa¯‡ B‡ LÏL BÓk ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÔÈzÓÈ«¿ƒ««¬ƒ»¿»«¿«»¿…

ÌBia ÔLÈÈ24. ƒ««

ב.22) יג, על 23)ברכות בימין שהוא הכבד שיהא כדי
(פר"ח). המזון עיכול להחיש ויחממהו האצטומכא,

(סוכה 24) ואמרו רוקח). (מעשה קבועה לשינה רבינו כוונת
ששים  כדי ארעית, שינה ביום ישן היה המלך שדוד כו:),

נשימות.

.ÂÔÈÏLÏLÓ‰ ÌÈ¯·c25ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ˙e˙Â ÌÈ‡˙e26ÌÈÁÈh·‡Â ÌÈÒb‡Â27ÈÈÓe ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¬«ƒƒƒ≈

˙BBÙÙÏÓ ÈÈÓe ÌÈ‡eMw‰28Ì„‡‰ Ì˙B‡ ÏÎB‡ - «ƒƒƒ≈¿»¿≈»»»»
Ì„˜ ‰lÁza29‡l‡ ,ÔBÊn‰ ÌÚ Ì·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ «¿ƒ»…∆¬ƒ»¿…¿»¿≈ƒ«»∆»

.BBÊÓ ÏÎB‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔËaÓ e‡ˆiL „Ú ËÚÓ ‰‰BL∆¿««∆≈¿ƒ∆∆»∆¿¿≈¿
ÔÈˆn‡nL ÌÈ¯·„e30ÌÈBn¯ ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿ƒƒ

ÌÈLÈ¯Ùe31ÔÈÏBÓBËNe¯˜e ÌÈÁet˙Â32Ô˙B‡ ÏÎB‡ , ¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈»
.Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰a¯È ‡ÏÂ ,BBÊÓÏ ÛÎz≈∆ƒ¿¿…«¿∆∆¡…≈∆

הקיבה.25) את ניתנים 26)המרפים שלו שעלים עץ פרי
בעערבוים). (מויל בלע"ז ונקרא המשי, לתולעי למאכל

בלע"ז).27) מעלאנע מעלאנע).28)(וואססער (צוקער
ב.29) י, משלשלים.30)כתובות של הם 31)ההיפך

ונזכרים  קיטען, ובלע"ז: ספרגל, בערבית ונקראים חבושים,
מ"ד). פ"א, (כלאים ונזכר 32)במשנה קטן, אגס מין

(שם).

.Ê‰Ó‰aŒ¯N·e ÛBÚŒ¯Na ÏÎ‡Ï Ì„‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆»»∆¡…¿«¿«¿≈»
Œ¯N·e ÌÈˆÈa ÔÎÂ ;ÛBÚ‰ ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ ,„Á‡k¿∆»≈«¿ƒ»¿«»¿≈≈ƒ¿«
¯N·e ‰w„ ‰Ó‰a ¯Na ;ÌÈˆÈa ‰lÁza ÏÎB‡ - ÛBÚ≈«¿ƒ»≈ƒ¿«¿≈»«»¿«
ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ .‰wc ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ - ‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»≈«¿ƒ»¿««»¿»«¿ƒ

„·k‰ ¯Á‡Óe ,Ïw‰ ¯·c Ì„‡33. »»»»««¿«≈«»≈

(33– מיד מתעכל שהקל בעוד להתעכל, מאחר הכבד כי
העליון  הבטן מן לצאת שימהר הקל את יקדים לפיכך

(פר"ח).

.Á‰a¯È ‡ÏÂ ,ÌÈ¯w‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»≈«¬»ƒ«»ƒ¿…«¿∆

ÌÈÏ·˙a34ıÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,35ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e . ƒ¿»ƒ¿≈∆«…∆ƒ«¿»ƒ
ÌÈnÁ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡36ÏÎB‡Â ,ÌÈÏ·˙a ‰a¯Óe , ≈«¬»ƒ««ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿≈

˙ÈzÏÁ‰ ÔÓe Ïc¯Á‰ ÔÓ ËÚÓ37CÏB‰ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿«ƒ««¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«∆∆≈
ÏÎa ,ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰NBÚÂ¿∆«¿«»ƒ«¿««ƒ¿»

.BÏ Èe‡¯‰ - ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»»»

תבשילים 34) לתיקון אחרים וסממנים ירקות מיני תבלין.
מחממים. והם המאכלים, טעם את 35)ולהטבת בו טובל

(שבת  ואמרו יד), ב, (רות בחומץ פתך וטבלת כתוב: פתו.
אבל  "אוכל", ודווקא לשרב". יפה שהחומץ "מכאן קיג:):

מזיקה. ב.36)השתייה נו, תבלין 37)עירובין מיני
קמ, ושבת א מ, ברכות במסכת ונזכרים ומחממים, חריפים
אחת  בחרדל "הרגיל שם): (ברכות אמרו החרדל ועל א,
יום, בכל לא אבל ביתו. מתוך חליים מונע – יום לשלשים
רק  אוכלים החלתית את הלב". את מחליש שהוא מפני

הקרות. בארצות

.ËÈe‡¯Â ,„‡Ó „Ú ¯˙BÈa ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈ≈«¬»∆≈»ƒ¿≈«¿…¿»
,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‚c‰ ÔB‚k ,ÌÏBÚÏ ÔÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï»»»∆…¿»¿»¿»¿«»ƒ«¿ƒ
,‰LÈ‰ ‰ÁeÏn‰ ‰È·b‰Â ,ÌÈLÈ‰ ÌÈÁeÏn‰«¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿»«¿»»

ÁÈÏn‰ ¯Na‰Â ,˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók‰Â38ÔÈÈÂ ,ÔLi‰ ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»»«»ƒ««»»¿«ƒ
BzbÓ39Ïk ÔÎÂ ,BÁÈ¯ Û„pL „Ú ‰‰ML ÏÈL·˙Â , ƒƒ¿«¿ƒ∆»»«∆»«≈¿≈»

BÓk ÛebÏ el‡ È¯‰ - ¯˙BÈa ¯Ó B‡ Ú¯ BÁÈ¯L ÏÎ‡Ó«¬»∆≈««¿≈¬≈≈«¿
BÓk ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÚ¯ Ô‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ .˙Ân‰ŒÌÒ««»∆¿≈«¬»∆≈»ƒ¬»≈»¿
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ .Ú¯Ï ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ;‰a¯‰ ÌÈÓÈ ¯Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
·ÏÁpL ¯Á‡ ‡‰ML ·ÏÁÂ ,‰È·‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ40ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÂL ¯N·e ,41 ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ
¯Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙e42ÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆

ÌÈ¯BÚN43·e¯k‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂ44¯ÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰Â45ÌÈÓeM‰Â46el‡ Ïk - ÔBv‰Â Ïc¯Á‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈
˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
,„·Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰47.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב.38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ"ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי 40)מ"א). שכותח מב.): (פסחים שאמרו כמו
שנתיישן  כלומר: החלב, נסיוב משום הלב את מטמטם

בלע"ז). (מאלקען נסיוב ונעשה ונתקלקל ע"ז 41)החלב
א. ונזכר 42)כט, נאהיט, בלע"ז: הנקרא קטנית מין

מ"א). פ"א, (כלאים א.43)במשנה סב, קידושין
חכמינו 44) מנו מבושל כרוב כי חי, בכרוב פה עוסק רבינו

כט.). (ע"ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין
סב.). (קידושין כחרבות לגוף חז"ל 46)קשים אמרו

שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי,
את  זכרנו בפסוק: המנויים המינים מחמשת חוץ רוצים,
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ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...
ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,

את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע"ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט.).

.È:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚ48ÌÁÏÂ ,ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈ·e , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜49etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒ¯Ó ÁÈ¯ d· ‰¯‡L ‡lL „Ú ,dk¯ˆŒÏk d˙B‡50, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

¯Èv‰Â51ÒÈ¯en‰Â52˙BÏÎ‡Ó ˙Ba¯‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ - ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,B¯ˆÈ ˙‡ L·BÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈ¯kÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z ¯Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.¯Ba‚ ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ï Ì‰Ï C¯ˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב.48) שנעשה 49)ברווזים מקמח אפוי לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י, בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ"ז. פ"ב, פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
ומלוחים. כבושים אחרים ממאכלים או מדגים היוצא

נא:).52) (נדרים כבושים מדגים היוצאת שמנונית

.‡È‡ÏÂ ;˙BÏÈ‡‰ ˙B¯ÈtÓ BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«»»«¿ƒ≈»ƒ»¿…
.ÌÈaË¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È elÙ‡Â ,Ô‰Ó ‰a¯È«¿∆≈∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿Àƒ
˙B·¯Ák Ô‰ È¯‰ ,Ôk¯ˆŒÏk eÏMa˙iL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈≈«¬»
˙B¯t‰ ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÈÚ¯ ÌÈ·e¯Á‰ ÔÎÂ .ÛebÏ«¿≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»«≈
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ - ÔÈˆeÓÁ‰«¬ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆»¿«

ÓÈaÌÈ‡z‰Â .ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ,‰nÁ‰ ˙B53 ƒ««»«¿««ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔÈaË¯ ÔÈa - ÌÈ·BË ÌÏBÚÏ ,ÌÈ„˜M‰Â ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿Àƒ≈
„ÈÓ˙È ‡ÏÂ ;Bk¯ˆ Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ÏÎB‡Â ;ÔÈL·È¿≈ƒ¿≈»»≈∆»»¿¿…«¿ƒ
.˙BÏÈ‡‰ È¯t ÏkÓ ÌÈ·BË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»««ƒ∆≈ƒƒ»¿ƒ»ƒ»

למאכל 53) טובה "התאנה י): ה, קהלת (מדרש חז"ל ואמרו
חכמה". ומוסיפה לעינים ויפה

.·È,ÌÈ˜fÏ ‰ÙÈÂ ÌÈpËwÏ Ú¯ - ÔÈi‰Â L·c‰«¿«¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ
˙BÓÈa ÏÎ‡Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»∆¡…ƒ
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ÈLÈÏL ÈL ‰nÁ‰««»¿≈¿ƒ≈«∆≈ƒ«¿»ƒ

.‚ÈÔÈÙ¯ ÂÈÚÓ eÈ‰iL ,Ì„‡ ÏczLÈ ÌÏBÚÏ54Ïk ¿»ƒ¿«≈»»∆ƒ¿≈»»ƒ»
ÏeLÏLÏ ·B¯˜ ‰È‰ÈÂ ,ÂÈÓÈ55ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .ËÚÓ »»¿ƒ¿∆»¿ƒ¿¿«¿∆¿»»
ÈÚ¯‰L ÔÓÊŒÏk :‰‡eÙ¯a56- ÈL˜a ‡ˆBÈ B‡ ÚÓ »¿»»¿«∆»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ

Ì‡ ÂÈÚÓ Ì„‡ ‰t¯È ‰n·e .ÌÈ‡a ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ»ƒ»ƒ«∆¿«∆»»≈»ƒ
¯˜aa ¯˜aa ÏÎ‡È - ¯eÁ· ‰È‰ Ì‡ ?ËÚÓ eˆn‡˙Èƒ¿«¿¿«ƒ»»»…««…∆«…∆

ÌÈÁeÏÓ57ÌÈ˜eÏL58ÒÈ¯eÓ·e ˙ÈÊŒÔÓLa ÔÈÏa˙Ó ¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿¿»
ÔÈ„¯z ÏL ˜ÏLŒÈÓ ‰zLÈ B‡ ;˙Ù ‡Ïa ÁÏÓ·e59B‡ ¿∆«¿…«ƒ¿∆≈∆∆∆¿»ƒ

- Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .ÁÏÓÂ ÒÈ¯eÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ,·e¯Î¿¿∆∆«ƒ¿»»∆«¿ƒ»»»≈
BÓk ‡‰LÈÂ ,¯˜aa ÌÈnÁ ÌÈÓa ‚eÊÓ L·„ ‰zLÈƒ¿∆¿«»¿«ƒ«ƒ«…∆¿ƒ¿∆¿
Ôk ‰NÚÈÂ .B˙„eÚÒ ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙BÚL Úa¯‡«¿«»¿««»…«¿»¿«¬∆≈
,CÎÏ CÈ¯ˆ Ì‡ ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿»«¿»»»ƒƒ»ƒ¿»

.ÂÈÚÓ et¯iL „Ú«∆ƒ¿≈»

בשר,54) כל רופא יצר": "אשר בברכת אומרים ולפיכך
ס:). ברכות (רש"י, הגוף כל רפואת היא שהיציאה מפני

התמרים,55) של בשבחם שם חכמינו דיברו ב: י, כתובות
הקיבה. את מרפים שהם צמחים 57)צואה.56)מפני

ד). ל, (איוב שיח עלי מלוח הקוטפים בטעמם: מלוחים
מאלווע. נקרא: הרבה.58)ובלע"ז תרד 59)מבושלים

- תרדין בהם ששלקו ומים שפינאט. בלע"ז: שקורין ירק –
שנתאמצה. לקיבה יפים

.„ÈÔÓÊŒÏk :Ûeb‰ ˙e‡È¯·a e¯Ó‡ ¯Á‡ ÏÏk „BÚÂ¿¿»«≈»¿ƒ¿ƒ«»¿«
Ú·N BÈ‡Â ,‰a¯‰ Ú‚ÈÂ ÏnÚ˙Ó Ì„‡L60ÂÈÚÓe , ∆»»ƒ¿«≈¿»≈««¿≈¿≈»≈«≈»

ÏÎB‡ elÙ‡Â ,˜fÁ˙Ó BÁÎÂ ÂÈÏÚ ‡a ÈÏÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ»̄ƒ≈…ƒ»»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ≈
.ÌÈÚ¯‰ ˙BÏÎ‡Ó«¬»»»ƒ

כמבואר 60) משבעתו, רביע ופוחת כרסו ממלא שאינו
ב). (הלכה בפרקנו למעלה

.ÂËB‡ ,ÏnÚ˙Ó BÈ‡Â ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»∆«¿≈ƒ¿«≈
ÏÎ‡ elÙ‡ - ÔÈL˜ ÂÈÚnL ÈÓ B‡ ,ÂÈ·˜ ‡‰LnL ÈÓƒ∆«¿∆¿»»ƒ∆≈»»ƒ¬ƒ»«
Ïk - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ¯ÓLÂ ÌÈ·BË ˙BÏÎ‡Ó«¬»ƒ¿»««¿«ƒ»¿»»

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Â .LLz BÁÎÂ ÌÈ·B‡ÎÓ eÈ‰È ÂÈÓÈ61Ûe‚Ï »»ƒ¿«¿ƒ¿…»≈«¬ƒ»«»¿
.ÌÈ‡ÏÁ‰ ÏÎÏ ¯wÚ ‡e‰Â ,˙Ân‰ŒÌÒ BÓk - Ì„‡ Ïk»»»¿««»∆¿ƒ»¿»∆√»ƒ

ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ‡ÏÁ‰ ·¯ÂÈtÓ B‡ ‡l‡ ÌÈ‡ Ì„‡‰ ¿…∆√»ƒ∆»ƒ«»»»≈»∆»ƒ¿≈
‡lÓÓ ‡e‰L ÈtÓ B‡ ,ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó62ÏÎB‡Â BË· «¬»ƒ»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿¿≈

‰ÓÏML ‡e‰ .ÌÈ·BË ÌÈÏÎ‡nÓ elÙ‡ ,‰q‚ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«»¬ƒƒ«¬»ƒƒ∆¿……
˙B¯vÓ ¯ÓL ,BBLÏe ÂÈt ¯ÓL" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡»«¿»¿»…≈ƒ¿…≈ƒ»
B‡ Ú¯ ÏÎ‡Ó ÏÎ‡lÓ ÂÈt ¯ÓBL - ¯ÓBÏk ;"BLÙ«¿¿«≈ƒƒ∆¡…«¬»«

ÚaNlÓ63ÂÈÎ¯ˆa ‡l‡ ¯a„lÓ BBLÏe ,64. ƒƒ¿…«¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»

שבעה.61) מכדי יותר מגדל 62)אכילה – כריסו "ממלא
לב.). (ברכות גם 63)חליים" פירש וכן גסה. באכילה

שם. בטלים.64)הראב"ע דברים ולא החיוניים,

.ÊË‰Ú·MÓ ıÁ¯nÏ Ì„‡ ÒkiL - ‰ˆÈÁ¯‰ C¯c∆∆»¿ƒ»∆ƒ»≈»»«∆¿»ƒƒ¿»
‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÒkÈ ‡ÏÂ .ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿…ƒ»≈»»¬ƒ»¿…
ıÁB¯Â .ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLk ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰LÎ¿∆»≈∆»¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈¿≈
BL‡¯Â ;Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰ ÔÈ‡L ,ÔÈnÁa BÙeb Ïk»¿«ƒ∆≈«ƒ¿∆»∆¿…
ıÁ¯È CkŒ¯Á‡Â .Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰L ÔÈnÁa - „·Ïaƒ¿«¿«ƒ∆«ƒ¿∆»∆¿««»ƒ¿«

ÔÈ¯LBÙa BÙeb65,ÔÈ¯LBt‰ ÔÓ ÔÈ¯LBÙa CkŒ¯Á‡Â , ¿¿ƒ¿««»¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔBˆa ıÁ¯iL „Ú66‡Ï ,ÌÈÓ BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«¿≈¿…«¬…«…«ƒ…

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔBˆa ıÁ¯È ‡ÏÂ .ÔBˆ ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙ¿ƒ¿…≈¿…ƒ¿«¿≈ƒ«¿»ƒ
C¯ÙÈÂ ÚÈfiL „Ú ıÁ¯È ‡ÏÂ67CÈ¯‡È ‡ÏÂ .BÙeb Ïk ¿…ƒ¿««∆«ƒ«ƒ»≈»¿…«¬ƒ

.‡ˆÈÂ ÛhzLÈ ,BÙeb C¯ÙÈÂ ÚÈfiLk ‡l‡ ,ıÁ¯na«∆¿»∆»¿∆»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«≈¿≈≈
‡nL ,‡ˆiL ¯Á‡Â ıÁ¯nÏ ÒkiL Ì„˜ BÓˆÚ ˜„B·e≈«¿…∆∆ƒ»≈«∆¿»¿««∆≈≈∆»
Ì„˜ „ÈÓz BÓˆÚ Ì„‡ ˜„Ba ÔÎÂ .ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈»ƒƒ¿»»¿≈≈»»«¿»ƒ…∆
,‰ÏÈÚa ¯Á‡Â ‰ÏÈÚa Ì„˜Â ,‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Â ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿««¬ƒ»¿…∆¿ƒ»¿««¿ƒ»
Ì„˜Â ,ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL ¯Á‡Â ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿««∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿…∆

¯eÚL·e .(ÔLÈiL ¯Á‡Â) ÔLÈiL68.‰¯NÚ - Ïk‰ ∆ƒ«¿««∆ƒ«¿ƒ«…¬»»

קרים.65) ולא חמים ולא 66)לא בחמין "רחץ קרים
הכניסוהו  ולא לאור שהכניסוהו לברזל דומה בצונן, נשתטף
(שבת  הברזל את מחזיקים שהם רש"י: ומפרש לצונן",
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וישפשף.67)מא.). יחד.68)יעסה הבדיקות כל מספר
שיישן  "וקודם אוקספורד: ונוסח לזכרון. נקט בעלמא סימן

עשרה". הכל – ְֵֶּוכׁשיעֹור

.ÊÈ‰qÎÈÂ ÂÈ„‚a LaÏÈ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ Ì„‡ ‡ˆiLk¿∆≈≈»»ƒ«∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ«∆
Áe¯ Ba ËÏL˙ ‡lL È„k ,ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa BL‡…̄««ƒ«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«

‰¯˜69‡‰LÈÂ .¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ;70 »»«¬ƒƒ««»»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆
¯eÒ˙Â BÙeb ÁeÈÂ BLÙ ·MÈ˙zL „Ú ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»«∆ƒ¿«≈«¿¿»«¿»
‡ˆiLk ËÚÓ ÔLÈ Ì‡Â .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ¿««»…«¿ƒ»≈¿«¿∆»»
‡ÏÂ .„‡Ó ‰ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ıÁ¯n‰ ÔÓƒ«∆¿»…∆¬ƒ»¬≈∆»∆¿…¿…

ÌÈ¯˜ ÌÈÓ ‰zLÈ71CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ıÁ¯n‰ ÔÓ B˙‡ˆa ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿≈ƒ«∆¿»¿≈»ƒ
ÔÓ ‡ˆiLk ‡Óˆ Ì‡Â .ıÁ¯na ‰zLÈ ‡lL ¯ÓBÏ«∆…ƒ¿∆«∆¿»¿ƒ»≈¿∆»»ƒ
ÔÈÈa ÌÈn‰ ·¯ÚÈ - BÓˆÚ ÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿≈»ƒ¿…««¿¿»≈««ƒ¿«ƒ

L·„· B‡72˙BÓÈa ıÁ¯na ÔÓLa CÒ Ì‡Â .‰zLÈÂ ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆«∆¿»ƒ
·BË ‰Ê È¯‰ - ÛhzLiL ¯Á‡ ÌÈÓLb‰73. «¿»ƒ««∆ƒ¿«≈¬≈∆

יצטנן.69) כמאמר 71)ימתין.70)שלא חמין, אלא
שהסיקוהו  לתנור דומה מהם, שתה ולא בחמין "רחץ חז"ל:
מועיל  שאינו א), מא, (שבת מבפנים" הסיקוהו ולא מבחוץ

א.72)כלום. קמ, למים 73)שם דומה סך  ולא "רחץ
מא.). (שם, חבית" גבי על

.ÁÈÊÈw‰Ï Ì„‡ ÏÈb¯È ‡Ï74ÊÈwÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ìc …«¿ƒ»»¿«ƒ»»ƒ¿…«ƒ
¯˙BÈa BÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È Ì‡ ‡l‡75‡Ï ,ÊÈwÈ ‡ÏÂ . ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿≈¿…«ƒ…

ÈÓÈa ËÚÓ ‡l‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ· ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ·ƒ««»¿…ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒ≈
‰L ÌÈMÓÁ ¯Á‡Óe .È¯L˙ ÈÓÈa ËÚÓe ÔÒÈ76‡Ï , ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈≈««¬ƒƒ»»…

Ba ıÁ¯nÏ ÒkÈÂ ,Ìc Ì„‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ .ÏÏk ÊÈwÈ«ƒ¿»¿…«ƒ»»»¿ƒ»≈«∆¿»
ÌBi·77ÔÓ ‡·iL ÌBÈa ‡ÏÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈÂ ÊÈwÈ ‡ÏÂ , «¿…«ƒ¿≈≈«∆∆¿…¿∆»…ƒ

‡e‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰Êw‰‰ ÌBÈa ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ .C¯c‰«»∆¿…«¿ƒ¿∆¿««»»»ƒ«∆
‰Êw‰‰ ÌBÈa ÁeÈÂ .ÏÈ‚¯78ÏnÚ˙È ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»«¿««»»¿…ƒ«¿…ƒ¿«≈

.ÏiËÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈

קרני 74) או עלוקות ידי על הגוף מן דם מותרות להוציא
על  או הצואר, על שמהדקים בלע"ז) (באנקעס דאומנא

ע.). (גיטין רפואה לשם היא 75)הכתפיים שההקזה לפי
יפה  מיעוטם חז"ל: עליהם שאמרו הדברים משמונת

(שם). קשה אמרו 76)וריבויים – ימעט" הפרקים "ובין
הגיע  שם: חננאל רבינו ופירש קכט:), (שבת חכמינו

ימעט. – שנה א.77)לחמשים ע, שם.78)גיטין

.ËÈ.ÌÈÈÚ‰ ¯B‡Óe ÂÈiÁÂ Ûeb‰ Ák ‡È‰ Ú¯ÊŒ˙·ÎLƒ¿«∆«ƒ…««¿«»¿»≈«ƒ
ÂÈiÁÂ ‰ÏÎ BÁÎÂ ‰Ïk Ûeb‰ ,¯˙BÈa ‡ˆzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆≈≈¿≈«»∆¿…»∆¿«»
Ôzz Ï‡" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈ„·B‡¿ƒ∆»«¿……¿»¿»«ƒ≈
˙ˆÙB˜ ‰˜Ê ,‰ÏÈÚ·a ÛeËM‰ Ïk ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ79 «»ƒ≈∆»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆

LLz BÁÎÂ ,ÂÈÏÚ80Û„B Ú¯ ÁÈ¯Â ,˙B‰k ÂÈÈÚÂ , »»¿…»≈¿≈»≈¿≈««≈
BÈÁMÓe ÂÈtÓ81ÈÒÈ¯Â ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â BL‡¯ ¯ÚNe ,82 ƒƒƒ∆¿¿«…¿«≈»¿ƒ≈

;‰·¯ ÂÈÏ‚¯ ¯ÚNe BÈÁLÂ B˜Ê ¯ÚNe ,˙B¯LB ÂÈÈÚ≈»¿¿«¿»¿∆¿¿««¿»»∆
.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a el‡Ó ıeÁ ÌÈ·‡Î ‰a¯‰Â ,˙BÏÙB ÂÈpLƒ»¿¿«¿≈¿≈ƒ≈≈»ƒ»»
¯‡La ˙Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰ ÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿«¿≈»¿ƒ∆»≈∆∆≈ƒ¿»
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .LÈÓLz‰ ·¯Ó - ÛÏ‡‰Â ,ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ¿»∆∆≈…««¿ƒ¿ƒ»»ƒ»»
,ÏÚ·È ‡ÏÂ .‰·BËa ˙BÈÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»»ƒ¿¿»¿…ƒ¿«

‡e‰Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁÂ ‡È¯a BÙe‚ ‡ˆÓiLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈¿
¯·„Ï BÓˆÚ ÁÈqÓe ,BzÚ„Ï ‡lL ‰a¯‰ ‰M˜˙Óƒ¿«∆«¿≈∆…¿«¿«ƒ««¿¿»»
ÂÈ˙nÓ „·Î ‡ˆÓÈÂ ,‰È‰Lk Ba ÈeMw‰Â ,¯Á‡«≈¿«ƒ¿∆»»¿ƒ¿»…∆ƒ»¿»
- ÌÁ B¯N·e ÌÈÎLÓ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁ el‡Îe ,‰hÓÏe¿«»¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ¿»«

‡ ÏÚ·È ‡Ï .ÏÚ·iL BÏ ‰‡eÙ¯e ,ÏÚ·Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÌ„ ∆»ƒƒ¿…¿»∆ƒ¿«…ƒ¿«»»
ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL ¯Á‡ ‡l‡ ,·Ú¯ ‡ÏÂ ,Ú·N ‡e‰Â¿»≈«¿…»≈∆»««∆ƒ¿«≈«»

ÂÈÚÓaL83.‰ÏÈÚa ¯Á‡ÏÂ ‰ÏÈÚa Ì„˜ ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ . ∆¿≈»¿ƒ¿…¿»»…∆¿ƒ»¿¿««¿ƒ»
,ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,·MÈÓ ‡ÏÂ „nÚÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿À»¿…¿À»¿…¿≈«∆¿»
‡ÏÂ ,‰Êw‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÒkiL ÌBi· ‡ÏÂ¿…«∆ƒ»≈«∆¿»¿…¿«»»¿…
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,C¯c‰ ÔÓ ‰‡È· B‡ C¯cÏ ‰‡ÈˆÈ ÌBÈa¿¿ƒ»«∆∆ƒ»ƒ«∆∆…ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ84. ¿…¿«¬≈∆

א.79) קנב, וחלש.80)שבת הלוך הולך מתמעט,
הידים.81) לאצילי שמתחת עיניו.82)השקע עפעפי
לקמן 83) ועיין ב. כ, נדרים במסכת נמצא זו הלכה מקור

ה"ד). א.84)(פ"ה, ע, גיטין במסכת אלה כל מקור

.ÎeÈ¯B‰L el‡ ÌÈÎ¯„a BÓˆÚ ‚È‰n‰ Ïk85È‡ - »««¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ÊiL „Ú ,ÂÈÓÈ Ïk ÈÏÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡L ,BÏ ·¯Ú»≈∆≈»ƒ≈…ƒ»»»«∆«¿ƒ
ÌÏL BÙe‚ ‰È‰ÈÂ ,‡ÙB¯Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙eÓÈÂ ‰a¯‰«¿≈¿»¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆»≈
Ú¯ BÙe‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ .ÂÈÓÈ Ïk BÈ¯a ÏÚ „ÓBÚÂ86 ¿≈«À¿»»»∆»ƒ≈»»«

ÔÓ ‚‰Óa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ¯‰ ˙B‚‰n‰87‡·z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…

˙¯va ˙kÓ B‡ ¯·c ˙kÓ88.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב"ם,
והוא  בצירה. או בחירק אם "הורינו", המילה: קריאת
לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי להם, השיב בענוותנותו

פ"ג). הרמב"ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ
בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים

ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון
ח). יז, (ירמיה

.‡ÎÔÈ‡ ,e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ·Bh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈
ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï·‡ ;‡È¯a‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ
ÌÈL Ú¯ ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ¯·‡Ó „Á‡L∆∆»≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ
˙B‚‰‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯c Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ˙Ba«̄≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»
ÈepLÂ .˙B‡eÙ¯‰ ¯ÙÒa ¯‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ ÈÙk¿ƒ»¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ

˙ÒÂ89.ÈÏÁ ˙lÁz - ∆∆¿ƒ«…ƒ

חולי 89) תחילת וסת "שינוי קבוע. ומנהג הרגל חיים, אורח
קי:). (כתובות מעיים"

.·Î„Á‡Â ‡È¯a‰ „Á‡ - ‡ÙB¯ Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰·BË ˙È¯Á‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡È·Ó≈ƒ

.‚ÎÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz90,‡ÙB¯ :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a ¯e„Ï È‡M¯ «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈
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Ôn‡Â91,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ˙È·e , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ¯‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙È·e ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

¯Ï·ÏÂ92ÌÈL·BÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙È·e ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,93. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב.90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי 93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב"דקדוקי

"ועונשים".

ה'תש"פ  מנחםֿאב ט"ו רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.‡‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„·e B˙ÓÎÁa ¯k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
¯k ‰È‰iL CÈ¯ˆ Ck ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ Ì‰a Ïc·ÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚ·e ,B˙ÏÈÚ··e ,e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa - ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ2B¯ea„·e ,3ÏekÏÎ·e ,BLeaÏÓ·e ,BÎel‰·e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
ÂÈ¯·c4BzÓ·e B‡NÓ·e ,5Ún‰ Ïk eÈ‰ÈÂ .el‡‰ ÌÈN ¿»»¿«»¿«»¿ƒ¿»««¬ƒ»≈

‰È‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ?„ˆÈk .¯˙BÈa ÌÈw˙Óe ÌÈ‡»ƒ¿À»ƒ¿≈≈««¿ƒ»»…ƒ¿∆
Ô¯b¯‚6‡ÏÂ ,BÙeb ˙B¯·‰Ï Èe‡¯‰ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡l‡ , «¿¿»∆»≈«¬»»»¿«¿¿…

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ epnÓ ÏÎ‡È7˙‡lÓÏ Û„B¯ ‡‰È ‡ÏÂ , …«ƒ∆¬ƒ»«»¿…¿≈≈¿«…
ÁtzL „Ú ‰zLÓe ÏÎ‡nÓ ÔÈ‡lÓ˙nL el‡k ,BËaƒ¿»≈∆ƒ¿«¿ƒƒ«¬»ƒ¿∆«∆ƒ«

ÌÒ¯k8‰Ïawa L¯ÙÓ Ì‰ÈÏÚÂ ;9L¯Ù È˙È¯ÊÂ" :10ÏÚ ¿≈»«¬≈∆¿…»««»»¿≈ƒƒ∆∆«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "ÌÎÈbÁ N¯t ÌÎÈt11ŒÈ· el‡ : ¿≈∆∆∆«≈∆»¿¬»ƒ≈¿≈

ÌÈbÁk Ì‰ÈÓÈ Ïk ÔÈNBÚÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L Ì„‡12, »»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ
e‰ÊÂ ,"˙eÓ ¯ÁÓ Èk B˙LÂ ÏBÎ‡" :ÌÈ¯ÓB‡‰ Ì‰Â¿≈»¿ƒ»¿»ƒ»»»¿∆

ÌÈÚL¯‰ ÏÎ‡Ó13·e˙k‰ ‰pbL Ì‰ el‡ ˙BÁÏLÂ . «¬«»¿»ƒ¿À¿»≈≈∆ƒ»«»
‰‡Bˆ ‡È˜ e‡ÏÓ ˙BÁÏL Ïk Èk" :¯Ó‡Â14ÈÏa , ¿»«ƒ»À¿»»¿ƒ»¿ƒ

"ÌB˜Ó15„Á‡ ÏÈL·z ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ . »¬»∆»»≈≈∆»«¿ƒ∆»
¯Ó‡L ‡e‰ .Bi„Â ÂÈiÁ È„k epnÓ ÏÎB‡Â ,ÌÈL B‡¿«ƒ¿≈ƒ∆¿≈«»¿«∆»«

."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :‰ÓÏL¿……«ƒ…≈¿««¿

סב.).2) (ברכות לנקביו בנחת 3)ביציאתו שהיא
חכם  שתלמיד ניכר שפתיך מעקימת אמרו: וכן ובמתינות.

יז:). (מעילה מלשון:4)אתה וסידורם, עניניו הנהלת
ה). קיב, (תהלים במשפט דבריו בעסקיו 5)יכלכל

הבריות. עם בהליכותיו ידו: וסובא 6)ובמשלח זולל
לרע  טוב בין מבחין ואינו ושתייה, אכילה אחרי הלהוט

גופו. שבעתו.7)לבריאות מכדי צבה 8)יותר בטנם
לחמשה 9)ומתבקעת. בניגוד וכתובים: נביאים דברי

כמו: תורה", "דברי או תורה, הנקראים: תורה חומשי
ב:). (ב"ק ילפינן" לא קבלה מדברי תורה מה 10)"דברי

צואה. המעיים, מן ויוצא ב.11)שנפרש קנא, שבת
נוצרו.12) לכך רק כאילו בחיים, אחרת תכלית להם שאין
חשובה,13) מטרה לאיזו אמצעי אצלם אינה שאכילתם

לעצמה. תכלית אלא – ה"ג) (פ"ג, למעלה כמבואר
(ראב"ע).14) מתחת וצואה ממעל יהא 15)קיא לא

מלוכלך.

.·epÏÎ‡È ‡Ï ,BÏ Èe‡¯‰ ‰Ê ËÚÓ ÏÎB‡ ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»≈¿«∆»»……¿∆
‡ÏÂ ˙eÁa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .BÁÏL ÏÚ B˙È·a ‡l‡∆»¿≈«À¿»¿……««¬¿…

˜eM·16ÈÙa ‰pb˙È ‡lL È„k ,ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ , «∆»ƒ¿≈…∆»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈
˙Bi¯a‰17ı¯‡‰ŒÈnÚ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .18ÏÚ ‡ÏÂ , «¿ƒ¿……«≈∆«≈»»∆¿…«

‰a¯È ‡ÏÂ .‰‡Bˆ ‡È˜ ÌÈ‡Ïn‰ ,˙BÁÏM‰ Ô˙B‡»«À¿»«¿≈ƒƒ»¿…«¿∆
ÌÈÓÎÁ‰ ÌÚ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈ˙B„eÚÒ19‡ÏÂ . ¿»¿»»«¬ƒƒ«¬»ƒ¿…

‰a¯‰ ıea˜ Ô‰a LiL ˙B„eÚÒa ÏÎ‡È20Èe‡¯ ÔÈ‡Â . …«ƒ¿∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈»
a ‡l‡ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÎ‡Ï BÏ‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ∆¡…ƒ∆¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡e‰Â ;ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe¯‡ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,„·Ïa21‰È‰iL , ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈ˜Ècv‰Â .ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ‡NpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»»∆»»««¿ƒ»»¿««ƒƒ
dÈ‡L ‰„eÚqÓ eÏÎ‡ ‡Ï ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ»ƒƒ…»¿ƒ¿»∆≈»

Ô‰lL22. ∆»∆

בשוק 16) אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו שאין
אמרו  שחז"ל ואףֿעלֿפי ה"ב). פ"ג, מעשרות (ירושלמי,
זהו  מ:), (קידושין לכלב דומה בשוק האוכל אדם: כל לגבי
לתלמיד  אלא גנאי אינה ארעי אכילת אבל קבע, בסעודת רק
ויש  דיבורֿהמתחיל: שם ב'תוספות' (רבינוֿתם, בלבד. חכם

התורה.17)אומרים). כבוד יחלל מג,18)ולא ברכות
א.19)ב. מט, הם 20)פסחים מי יודע שאינו שם ,

יסב. הוא מי ועם רק...21)המסובים אז אמרו 22)ואם
על  בצע לא דעתו על שעמד שמיום יאיר, בן פנחס רבי על

ז:). (חולין שלו שאינה פרוסה

.‚˙B¯LÏ È„k ‡l‡ ‰˙BL BÈ‡ ,ÔÈÈ ‰˙BL ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»∆«ƒ≈∆∆»¿≈ƒ¿
ÂÈÚÓaL ‰ÏÈÎ‡23‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ ,¯kzLn‰ ÏÎÂ .24 ¬ƒ»∆¿≈»¿»«ƒ¿«≈¬≈∆≈

ŒÈnÚ ÈÙa ¯kzL Ì‡Â .B˙ÓÎÁ „ÈÒÙÓe ,‰p‚Óe¿À∆«¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«≈
ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ ,ı¯‡‰25ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡Â . »»∆¬≈∆ƒ≈∆«≈¿»ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯‰va26ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,ËÚÓ elÙ‡Â , «»√«ƒ«¬ƒ¿«∆»ƒ»»ƒ¿«
dÈ‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa ‡È‰L ‰i˙M‰L ;‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¬ƒ»≈»

˙¯kLÓ27.ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈiÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«∆∆¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«ƒ∆¿«««»

ח:).23) (כתובות להתעכל נוחה שתהא כי 24)לרככה
ולא  תרווי "לא כמאמרם: חטא, לידי מביאה השכרות
מרבנן  צורבא האי יהודה: רב אמר כט:). (ברכות  תחטא"
ולא  כב). יא, (משלי חזיר באף זהב נזם ביה: קרינן דמרווי,
לג). יט, בראשית (זוהר, שםֿשמים שמחלל אלא עוד,
ה"ד). כה, פרק סנהדרין (הלכות רבינו דברי והשווה

ולומדיה.25) התורה כבוד בזה הוא מבזה אבות 26)כי
י. ה"ו.27)פ"ג, פ"י, פסחים ירושלמי,

.„- „ÈÓz BÏ ˙¯zÓ Ì„‡ ÏL BzL‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿∆»»À∆∆»ƒ
‰M„˜a BÓˆÚ ‚È‰iL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï BÏ Èe‡¯28‡ÏÂ , »¿«¿ƒ»»∆«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿…

ÏB‚¯zk BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‡‰È29˙aLŒÈÏÈlÓ ‡l‡ , ¿≈»≈∆ƒ¿««¿¿∆»ƒ≈≈«»
˙aLŒÈÏÈÏÏ30dnÚ ¯tÒÓ ‡e‰LÎe .Ák Ba LÈ Ì‡ , ¿≈≈«»ƒ∆…«¿∆¿«≈ƒ»

BË·e Ú·N ‡e‰Lk ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ¯tÒÈ ‡Ï -…¿«≈ƒ¿ƒ«««¿»¿∆»≈«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰Lk ‰ÏÈl‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ,‡ÏÓ»≈¿…¿««¿»¿∆»≈∆»¿∆¿«

ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk ,‰ÏÈl‰31Ï˜È ‡ÏÂ . ««¿»¿∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿…»≈
BL‡¯32,È‡·‰ È¯·„a ÂÈt ˙‡ ÏaÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa …¿≈¿…¿«≈∆ƒ¿ƒ¿≈¬«

‰Ïawa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â33: «¬ƒ≈¿≈»¬≈≈««»»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "BÁN ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe"34elÙ‡ : «ƒ¿»»«≈»¿¬»ƒ¬ƒ
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˙‡ ‰ÈÏÚ ÔzÏ „È˙Ú BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰l˜ ‰ÁÈNƒ»«»∆≈»»¿ƒ¿»ƒƒ≈»∆»∆
ÌÈ¯BkL ‡Ï ,Ì‰ÈL eÈ‰È ‡ÏÂ .ÔÈc‰35ÌÈÏˆÚ ‡ÏÂ «ƒ¿…ƒ¿¿≈∆…ƒƒ¿…«¿»ƒ

ÌÈaˆÚ ‡ÏÂ36‰LÈ ‰È‰˙ ‡ÏÂ .Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ,37. ¿…«¿»ƒ¿…∆»≈∆¿…ƒ¿∆¿≈»
‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ Ò‡È ‡ÏÂ38ÔBˆ¯· ‡l‡ , ¿…∆¡…»¿ƒ≈»»∆»ƒ¿

È„k ,dnÚ ËÚÓ ˜ÁNÈÂ ¯tÒÈ .Ì˙ÁÓN·e Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»»¿«≈ƒ«≈¿«ƒ»¿≈
Ù ·MÈ˙zLdL39L¯ÙÈÂ ˙efÚ· ‡ÏÂ ‰Le·a ÏÚ·ÈÂ , ∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿«¿»¿…¿«¿ƒ¿

„iÓ40. ƒ»

ב.28) יח, אריסטו 29)שבועות ובספרי א. כב, ברכות
על  (הגהות לעולם תאוותו משביע אינו שהתרנגול כתוב,

מנטובה). דפוס יתן 30)ה"ידֿהחזקה", פריו "אשר
לערבֿשבת  מערבֿשבת תלמידֿחכם עונת זוהי – בעתו"

סב:). הלכה 31)(כתובות (פ"ד, למעלה עיין ב. כ, נדרים
ראש.32)יט). בקלות יתנהג למעלה 33)לא מבואר

ב.34)(ה"א). ה, דעתו 35)חגיגה אין שכרותם שמתוך
כ:). (נדרים עליו דעתה אין וכן אמרו:36)עליה, שכן

עב:). (פסחים מצוה לדבר אשתו את לשמח אדם חייב
ובדפוסים  מנטובה. ודפוס אברבנאל עלֿפי הוא נוסחנו

עצבנים. (נדה 37)אחרים: ה'תוספות' ומדברי כלה. מסכת
במסכת  גם היתה זו שנוסחה נראה, ישינות") "בין ד"ה: יב.

פיק. ישעיה ר' הגאון הערת ב. כ, ק,38)נדרים עירובין
ב.39)ב. ה, ב.40)חגיגה כ, נדרים

.‰BLÙ LcwL BÏ È„ ‡Ï - ‰Ê ‚‰Ó ‚‰Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»∆…«∆ƒ≈«¿
,ÌÈa BÏ eÈ‰ Ì‡L ‡l‡ ,ÂÈ˙BÚc Ôw˙Â BÓˆÚ ¯‰ËÂ¿ƒ≈«¿¿ƒ≈≈»∆»∆ƒ»»ƒ

˙e„ÈÒÁÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÔÈÈe‡¯ ,ÌÈLi·e ÌÈ‡ eÈ‰È41. ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬ƒ
CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÚ‰ ¯‡L ˙B‚‰Óa ‚‰Bp‰ ÏÎÂ42- ¿»«≈¿ƒ¿¬¿»»»«¿ƒ«∆

.ÌÚ‰ Ì˙B‡ BÓk ÌÈa BÏ eÈ‰Èƒ¿»ƒ¿»»»

צניעות.41) דרך יודעים פ"ה.42)ואינם זוטא ארץ דרך

.Â‰ÏB„b ˙eÚÈˆ43.ÔÓˆÚa ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ‚‰B ¿ƒ¿»¬ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿»
ÔL‡¯ elb˙È ‡ÏÂ ,efa˙È ‡Ï44elÙ‡Â .ÔÙe‚ ‡ÏÂ …ƒ¿«¿…ƒ¿«…»¿…»«¬ƒ

‰l‚È ‡ÏÂ ,Úeˆ ‡‰È ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ‰ÚLa¿»»∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈»«¿…¿«∆
·LiL „Ú ÂÈ„‚·45ÔÈÓÈa Áp˜È ‡ÏÂ .46ÏkÓ ˜Á¯˙ÈÂ . ¿»»«∆≈≈¿…¿««¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

Ì„‡47ÔÓ ÌÈÙÏ ‰¯ÚÓ ,¯„ÁÓ ÌÈÙÏ ¯„Á ÒkÈÂ . »»¿ƒ»≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆∆¿»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Ún‰48˜Á¯˙È - ¯„b‰ È¯BÁ‡ ‰Ù Ì‡Â .‰ÙÂ , «¿»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¬≈«»≈ƒ¿«≈

‰Ù Ì‡Â .LhÚ˙ Ì‡ BÏB˜ B¯·Á ÚÓLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«¬≈ƒƒ¿«≈¿ƒƒ¿∆
BÚe¯t B¯·Á ‰‡¯È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯È - ‰Ú˜·a49. ¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¬≈≈

ÏB„b C¯ˆÏ elÙ‡ ,‰Ù ‡e‰Lk ¯a„È ‡ÏÂ50C¯„Îe . ¿…¿«≈¿∆ƒ¿∆¬ƒ¿…∆»¿∆∆
.‰ÏÈla ‚‰B Ck ,‡qk‰Œ˙È·a ÌBia ˙eÚÈˆ ‚‰BpL∆≈¿ƒ«¿≈«ƒ≈»≈«»¿»
˙È¯ÁL ˙Bt‰Ï BÓˆÚ Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏe51 ¿»¿«≈»»«¿¿ƒ»«¬ƒ

˙È·¯ÚÂ52˜Á¯˙È ‡lL È„k ,„·Ïa53. ¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆…ƒ¿«≈

את 43) מצא אבא בר חייא שרבי שם, יסופר א. ל, קידושין
שלא  ומפני לביתֿהכנסת, בנו את מוליך לוי בן יהושע רבי
על  שם לו, הוגנת עטיפה בסודרו להתעטף פנאי לו היה

ראש. בגילוי ילך שלא ובלבד ארעי כיסוי שב 44)ראשו
כז. (תמיד וקום כסה - א.46)45)וגלה סב, ברכות

ב.47) יג, הוריות רש"י, ויבא 48)שם. שכתוב: כמו
(שמואלֿא  להסך שאול ויבא מערה ושם הצאן... אלֿגדרות
מערה  מן לפנים ומערה גדר, מן לפנים גדר תנא: ג). כד,

סב:). (שם).49)(ברכות המגולה "קבלה 50)גופו
סב.). (שם, ושתיקה" צניעות - הכסא בבוקר 51)דבית

היום. אור לפני יצטרך 53)משחשכה.52)השכם שלא
ושבים  עוברים אין אלה בשעות כי הדרך, מן להתרחק
שהיו  בבבל כמו בתיֿכבוד, שם שאין ובעיר בשוק. מצויים
יתדחק", "שלא גורסים: ויש פה. ידובר הגמרא, חכמי שם
שחרית  ולהיפנות קיבתו את לווסת אדם צריך כלומר:
את  לדחוק ויצטרך עצירות ליד יבוא שלא כדי וערבית,

עצמו.

.ÊB¯eac ˙ÚLa ÁÂBˆÂ ˜ÚBˆ ‡‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»…¿≈≈¿≈«ƒ¿«ƒ
B¯eac ‡l‡ ,¯˙BÈa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙BiÁÂ ˙BÓ‰·kƒ¿≈¿«¿…«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

˙Bi¯a‰ Ïk ÌÚ ˙Áa54‡lL ¯‰fÈ ,˙Áa ¯a„iLÎe . ¿««ƒ»«¿ƒ¿∆¿«≈¿««ƒ»≈∆…
˜Á¯˙È55Áe¯‰ŒÈq‚ È¯·„k ‰‡¯iL „Ú56ÌÈc˜Óe . ƒ¿«≈«∆≈»∆¿ƒ¿≈«≈»««¿ƒ

Ì„‡‰ ÏÎÏ ÌBÏL57.epÓÈ‰ ‰ÁB ÔÁe¯ ‡‰zL È„k , »¿»»»»¿≈∆¿≈»»≈∆
B¯·Á Á·La ¯tÒÓ .˙eÎÊŒÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ô„Â58, ¿»∆»»»»¿«¿¿«≈¿∆«¬≈

ÏÏk B˙e‚· ‡ÏÂ59ÌBÏL Û„B¯Â ÌBÏL ·‰B‡ .60Ì‡ . ¿…ƒ¿¿»≈»¿≈»ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÓB‡ - ÌÈÚÓLÂ ÌÈÏÈÚBÓ ÂÈ¯·cL ‰‡B¯∆∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»

˜˙BL -61BÒÚk ˙ÚLa B¯·Á ‰v¯È ‡Ï ?„ˆÈk .62; ≈≈«…¿«∆¬≈ƒ¿««¿
¯„pL ‰ÚLa B¯„ ÏÚ BÏ Ï‡LÈ ‡ÏÂ63¯¯˜˙zL „Ú , ¿…ƒ¿««ƒ¿¿»»∆»««∆ƒ¿»≈

,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL ‰ÚLa epÓÁÈ ‡ÏÂ ;ÁeÈÂ BzÚc«¿¿»«¿…¿«¬∆¿»»∆≈»¿»»
¯a˜iL „Ú Ïe‰· ‡e‰L ÈtÓe‰64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ƒ¿≈∆»«∆ƒ¿¿≈¿≈…«≈

B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa B¯·ÁÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .el‡·65‡l‡ , »≈¿…ƒ¿∆«¬≈ƒ¿««¿»»∆»
ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ ,B¯ea„a ‰pLÈ ‡ÏÂ .epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ≈»ƒ∆¿…¿«∆¿ƒ¿…ƒ

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,Ú¯‚È ‡ÏÂ66BÏÏk . ¿…ƒ¿«∆»¿ƒ¿≈»¿«≈»∆¿»
˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È¯·„a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ :¯·c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ ¯tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz· B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â67. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ"ב). ארץ, דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי והמהלכים כיונים
יב). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי, יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק נכרי לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח מספרים שהיו
כט:). א.59)קידושין פא, יב.60)נדרים פ"א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי
וכן  סה:). (יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי  שמוציא מי "כל מא): פ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו
אמרם". שלא לו נוח שומעיהם, על ערבים ואינם תורה

דעתו 62) שתתיישב עד להמתין וטוב אז, יתרצה לא כי
יח). פ"ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי (שם)

פתחי  כל ימצא - ולכשיתחרט נדרתי". כן מנת "על לו: יענה
בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).

מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל
הקב"ה 66)(שם). שאף השלום, "גדול סה:) (יבמות

הקב"ה  וכשגילה זקן", "ואדוני אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי", ואני שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י, השלום מפני הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים
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.Á‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï68,ÈeË ÔB¯‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ·˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚ69BÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe¯‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eL¯a ıe¯È ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa¯‰70ÈÏÚ·k B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙¯ËBËÁ71„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza72„e¯Ë ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚa73ÌÎÁ Ì‡ ¯k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚ·e««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,¯ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk C¯ca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰ - "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ ¯Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע
נוגע  האחת רגלו שעקב עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ אמרו: וכן
לב.). (ב"ק משונה שהוא מפני חייב, – כאילו 71)והזיק)

כב:). (סוטה הגבן גב שעל הגבנון – חטוטרת גבן. הוא
למעלה"72) ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל,

קה:). רצינות.73)(יבמות מביעים שפניו

.Ë¯eÒ‡Â ;È˜Â ‰‡ LeaÏÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz LeaÏÓ«¿«¿ƒ»»«¿»∆¿»ƒ¿»
˙ÈeÓL B‡ Ì˙k B„‚·a ‡ˆniL BÏ74.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿«≈»∆

·‰Ê È„‚a ÔB‚k ,ÌÈÎÏÓ LeaÏÓ ‡Ï ,LaÏÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«…«¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»»
ÔÓb¯‡Â75,ÌÈiÚ LeaÏÓ ‡ÏÂ ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L , ¿«¿»»∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆¿…«¿¬ƒƒ

.ÌÈ‡ ÌÈBÈa ÌÈ„‚a ‡l‡ ,ÂÈL·BÏ ˙‡ ‰f·Ó ‡e‰L∆¿«∆∆¿»∆»¿»ƒ≈ƒ»ƒ
ÂÈcÓ ˙ÁzÓ ‰‡¯ B¯N· ‡‰È ‡ÏÂ76È„‚a BÓk , ¿…¿≈¿»ƒ¿∆ƒ«««»¿ƒ¿≈

eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈ¯ˆÓa ÌÈNBÚL ¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÔzLt‰«ƒ¿»««ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿
eÁÒ ÂÈ„‚·‡l‡ ,Áe¯‰ŒÈq‚ È„‚a BÓk ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈ· ¿»»¿ƒ«»»∆¿ƒ¿≈«≈»«∆»

„ÈŒ˙È·e ,B·˜Ú „Ú77ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ „Ú - BlL78. «¬≈≈»∆«»≈∆¿¿»
,Áe¯‰ ˙eq‚k ‰‡¯pL ÈtÓ ,B˙ÈlË ÏLÏLÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»«

ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „·Ïa ˙aLa ‡l‡79ÏÚÈ ‡ÏÂ . ∆»¿«»ƒ¿«ƒ≈¿«¬ƒ¿…ƒ¿«
˙BÓÈa È‡ÏË ÈabŒÏÚ È‡ÏË ÌÈ‡lËÓ ÌÈÏÚÓƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«««≈¿«ƒ

‰nÁ‰80.ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,¯zÓ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ , ««»¬»ƒ«¿»ƒÀ»ƒ»»»ƒ
‡ÏÂ ;ÌÈÓN·Ó ÌÈ„‚·a ‡ÏÂ ,˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡Ï…≈≈¿À»«¿…ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿…
È„k ÌN·a B¯Na ÁLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B¯ÚNa ÌNa ÌÈNÈ»ƒ…∆ƒ¿»¬»ƒ»«¿»¿…∆¿≈
È„ÈÁÈ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÂ .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«À¬»À»¿≈…≈≈¿ƒƒ
Ba ˙‡ˆÏ Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»ƒ≈»»¿«»«»≈

B„eÓÏ˙Ï81„LÁ‰ ÈtÓ el‡ Ïk -82. ¿«¿»≈ƒ¿≈«¬»

מיתה"74) חייב – בגדו על רבב שנמצא תלמידֿחכם "כל
על  ומשניאה התורה את מבזה שהוא מפני קיד.). (שבת

ב.75)הבריות. קמה, ב.76)שם, נז, בבאֿבתרא
שם:78)שרוול.77) נאמר קמג. רמז שמעוני, ילקוט

היתה  אבא של משפחתו לדוד: שאול בת מיכל לו "אמרה
רגל  ופיסת יד פיסת מימיהם שנראה להם, חלילה ממך: נאה
ה"ב). פ"ה, ביצה ירושלמי, גם (השווה מגולים". ועקב

נראים 79) שיהיו מטה כלפי בגדיהם לשלשל העשירים דרך
לסלקם  צריכים ואינם ממלאכה בטלים והם הואיל ארוכים,

נראה  יהא שלא זאת לעשות אסור ולתלמידֿחכם הארץ. מן
אחרים  בגדים לו כשאין שבת לכבוד אולם רוח. כגס
קיג.). (שבת בגדיו לשלשל לו מותר – להחליף

ב.80) מג, לשיעור 81)ברכות הולך שהוא לכל שידוע
יחשדוהו. ולא ילעיזו 82)תלמודו שלא עבירה, דבר של

שם. אלה, כל מקור עליו.

.ÈËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz83ÏÎB‡ : «¿ƒ»»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,B˙ÁÏˆ‰Â BBÓÓ ÈÙk B˙È·ŒÈL‡ ˙‡ ÔÊÂ ‰˙BLÂ¿∆¿»∆«¿≈≈¿ƒ»¿«¿»»¿…

ÈcÓ ¯˙BÈ BÓˆÚ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ84ÌÈÓÎÁ eeˆ .85ŒC¯„a «¿ƒ«««¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ¿∆∆
ı¯‡86ÔB·‡˙Ï ‡l‡ ¯Na Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL ,87, ∆∆∆……«»»»»∆»¿≈»

‡È¯aÏ Bic ."¯Na ÏÎ‡Ï ELÙ ‰e‡˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«∆«¿¿∆¡…»»««»ƒ
˙aLŒ·¯ÚÏ ˙aLŒ·¯ÚÓ ¯Na ÏÎ‡Ï88‰È‰ Ì‡Â . ∆¡…»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿ƒ»»

eeˆ .ÏÎB‡ - ÌBÈ ÏÎa ¯Na ÏÎ‡Ï È„k ¯ÈLÚ»ƒ¿≈∆¡…»»¿»≈ƒ
ÌÈÓÎÁ89Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt Ì„‡ ÏÎ‡È ÌÏBÚÏ :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿¿»…«»»»ƒ»»

BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏ Èe‡¯k - LaÏÈÂ ,BBÓÓ ÈÙÏ BÏ¿ƒ»¿ƒ¿«»»ƒ«≈ƒ¿
BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ - ÂÈ·e90. »»≈ƒ»»

כהוגן.83) ביתו הליכות ומנהל עניניו ואינו 84)מסדר
ז"ל: כמאמרם מרובות, הוצאות של בעול צוארו מכניס
במועט  הסתפק כלומר: קיד.), (פסחים בצל ושב בצל אכול
יטרידוך. לא ונושים קורתך, בצל במנוחה ותשב

א.85) פד, והנהגתו.86)חולין אדם חיי לא 87)באורח
ובהזדמנות. לפרקים אלא –88)בתדירות, חולה אולם

שיבריא. עד ואוכל ב.89)לווה פד, יותר 90)חולין
והוא  בו, תלויים "שהם שם: מסיימת והגמרא יכלתו. מכפי

העולם". והיה שאמר במי תלוי

.‡È‰Ú„ŒÈÏÚa C¯c91‰Î‡ÏÓ Ì„‡ BÏ Úa˜iL , ∆∆«¬≈≈»∆ƒ¿«»»¿»»
,‰¯ÈcŒ˙Èa ‰˜È CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz B˙B‡ ˙Ò¯ÙÓ‰«¿«¿∆∆¿ƒ»¿««»ƒ¿∆≈ƒ»
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯Ó‡pL ;‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¬∆
˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" ,"BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË»«∆∆¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬∆»»«ƒ

"BÎÁ ‡ÏÂ L„Á92‰M‡ N¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" , »»¿…¬»ƒ»ƒ¬∆≈«ƒ»
,‰M‡ ‡NÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÔÈLth‰ Ï·‡ ."dÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¬»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ»ƒ»
,CkŒ¯Á‡Â ,˙Èa ‰˜È ,B„È ‡ˆÓz Ì‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒƒ¿»»ƒ¿∆«ƒ¿««»
ÔÓ Ò¯t˙È B‡ ,˙en‡ Lw·Ï ¯ÊÁÈ ,ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»«¬…¿«≈À»ƒ¿«¿≈ƒ
,"N¯‡˙ ‰M‡" :˙BÏÏwa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‰˜„v‰«¿»»¿≈≈«¿»ƒ»¿»≈
EÈNÚÓ eÈ‰È :¯ÓBÏk ,"Úhz Ì¯k" ,"‰·z ˙Èa"«ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿«ƒ¿«¬∆

ÔÈÎeÙ‰93‰Î¯a·e .EÈÎ¯c ˙‡ ÁÈÏˆ˙ ‡lL È„k , ¬ƒ¿≈∆…«¿ƒ«∆¿»∆«¿»»
'‰Â ÏÈkNÓ ÂÈÎ¯c ÏÎÏ „Â„ È‰ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«¿ƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ«

."BnÚƒ

בריא.91) והגיון שכל הסדר 92)בעלי על מסתמך רבינו
משם  ומביא למלחמה, היוצא העם אל השוטרים שבדברי
בית, כרם, דעה": בעלי של החיים ב"דרך לשיטתו ראיה
לכרם? בית הקדימו השוטרים הלא הדבר, ותמוה – אשה

הביא זו סתירה חריף ליישב תירוץ רוקח" "מעשה בעל
"חילול  על מדברים השוטרים והוא: אדרבי, מהר"י בשם
שעתו  הגיעה וכבר לנטיעתו הרביעית בשנה שחל הכרם",
ביתו. בנין לפני באמת היתה הכרם" "נטיעת אבל לחללו,

זוטרתא.93) פסיקתא
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.·È,ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰Ï B‡ ¯È˜Ù‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»
˙Bi¯a‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈÂ94˙È· ‰˜ÈÂ ‰„N ¯kÓÈ ‡ÏÂ .95, ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿…ƒ¿…»∆¿ƒ¿∆«ƒ

ÈÓ„a ‰¯BÁÒ ‰NÚÈ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ‰˜ÈÂ ˙È· ‡ÏÂ¿…«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿¿ƒ«¬∆¿»ƒ¿≈
BÏÏk .‰„N ‰B˜Â ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰ ¯ÎBÓ Ï·‡ .B˙È·≈¬»≈ƒ«¿¿ƒ¿∆»∆¿»
ÛÈÏÁ‰Ïe ÂÈÒÎ ÁÈÏˆ‰Ï B˙n‚Ó ÌÈNÈ :¯·c ÏL∆»»»ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»»¿«¬ƒ

Ìiwa ‰Ïk‰96ÈÙÏ ËÚÓ ˙B‰Ï B˙eÎ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ; «»∆««»¿…ƒ¿∆«»»≈»¿«¿ƒ
‰ÚL97‰a¯‰ „ÈÒÙÈÂ ËÚÓ ˙B‰Ï B‡ ,98. »»≈»¿«¿«¿ƒ«¿≈

מ"ד).94) פ"ח, (ערכין הבריות על למשא ויפול
בהר).95) כהנים', בבית,96)'תורת  מטלטלין כגון:

אינו  ועומד: הקיים נכס הוא שדה כי בשדה, – ושניהם
נב.). גיטין עט. (כתובות נהרס ואינו נשרף אינו נגנב,

הנולד.97) את רואים שאינם דעת קלי ולא 98)כדרך
מעות  אביו לו שהניח מי כמאמרם: הונו, ולאבד להתקשט
זכוכית  בכלי וישתמש פשתן בגדי ילבש – לאבדן ורוצה
אברבנאל. כתבֿיד כנוסחת היא נוסחתנו כט:). (ב"מ לבנה
הרבה". ויפסיד מעט ליהנות "או היא: הדפוסים רוב ונוסחת

.‚È˙Ó‡a - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL BzÓe B‡NÓ«»«»∆«¿ƒ»»∆¡∆
‰eÓ‡·e99˜c˜„Ó .Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ ¯ÓB‡ . ∆¡»≈«»«¿«≈≈¿«¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï ¯zÂÓe Ô˙BÂ ,ÔBaLÁa BÓˆÚ ÏÚ100ÁwiLk ««¿¿∆¿¿≈¿«≈«¬≈ƒ¿∆ƒ«
Áwn‰ ÈÓc Ô˙BÂ .Ô‰ÈÏÚ ˜c˜„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó≈∆¿…¿«¿≈¬≈∆¿≈¿≈«ƒ»

¯zÏ‡Ï101·¯Ú ‡Ï ,‰NÚ BÈ‡Â ;102ÔÏa˜ ‡ÏÂ103 ¿«¿«¿≈«¬∆…»≈¿…«¿»
‰‡L¯‰a ‡·È ‡ÏÂ104ÁwÓ È¯·„a BÓˆÚ ·iÁÓ ¿…»…¿«¿»»¿«≈«¿¿ƒ¿≈ƒ»

‰¯Bz B˙B‡ ‰·iÁ ‡lL ÌB˜Óa ¯kÓÓe105È„k , ƒ¿»¿»∆…ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯Á‡ BÏ e·iÁ˙ Ì‡Â .e‰pLÈ ‡ÏÂ B¯ea„a „ÓÚiL∆«¬…¿ƒ¿…¿«≈¿ƒƒ¿«¿¬≈ƒ
„¯È ‡ÏÂ .ÔBÁÂ ‰ÂÏÓe ,Ì‰Ï ÏÁBÓe CÈ¯‡Ó - ÔÈca«ƒ«¬ƒ≈»∆«¿∆¿≈¿…≈≈

B¯·Á ˙en‡ CB˙Ï106ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯ˆÈ ‡ÏÂ ,107 ¿À»¬≈¿…»≈¿»»¿»
ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÙc¯p‰ ÔÓ ‰È‰È :¯·c ÏL BÏÏk .ÂÈiÁa¿«»¿»∆»»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒ
Ì„‡Â ,ÌÈ·ÏBÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÚp‰ ÔÓ ,ÌÈÙ„B¯‰»¿ƒƒ«∆¡»ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ‰NBÚL108 ∆∆»««¬ƒ»≈¿«≈»∆»»
¯L‡ Ï‡¯NÈ ,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈¬∆

."¯‡t˙‡ Ea¿∆¿»»

א.99) פו, משלו 100)יומא ומוותר עצמו על מחמיר
אמ  כח.). ימים (מגילה שהאריך הקנה, בן נחוניא רבי על רו

בממונו". "ותרן שהיה – מהן ואחת הטובות, מדותיו בגלל
לשלם.101) כסף לו כשיש בהקפה לוקח ואינו א פו, יומא

יא). הלכה פ"ה, התורה יסודי הלכות (מ"ת, כי 102)עיין
ז). יא, (משלי זר ערב כי ירוע פקדונות 103)רש המקבל

כן  גם הוא "קבלן" מפרשים: ויש קט.). (יבמות לשמירה
למלוה: האומר זה – ערב ביניהם: וההבדל "ערב", מסוג
ממנו  לתבוע למלוה רשות אין אז אתן, ואני – הלוהו
– וקבלן פורע. אינו וזה הלווה, מן קודם תבע אלאֿאםֿכן
ביד  הרשות ואז לך", אתן ואני – לו "תן האומר: זה הוא
ולווה  מלוה הלכות (מ"ת, מלכתחילה ממנו להיפרע המלוה

ה"ה). כה, המלוה 104)פרק מטעם כמורשה יופיע שלא
טוב  לא ואשר אמרו: וכן הלווה, עם ולדון חובו לגבות
בהרשאה  הבא זהו – יח) יח, (יחזקאל עמיו בתוך עשה
ריב  על "מתעבר הוא כי שם: רש"י ופירש לא.), (שבועות
והראב"ד  לפשרה. יותר לו נוח הראשון ושמא לו": לא

היה  שאם ה"ה), פ"ג, ושותפין שלוחין הלכות (מ"ת, העיד
ומצוה  הוא, חבירו ממון מציל – אחרת בעיר דינו בעל
רוצה  ואינו קשה הלווה שאם הכסףֿמשנה כתב וכן קעביד.

מורשה. למנות מותר - אין 105)לשלם הדין, שמצד
יכול  אחד וכל בעלמא, בדברים נגמר וממכר" "מקח מעשה
ולעמוד  עצמו על לדקדק צריך תלמידֿחכם אבל בו. לחזור

ויחי). פ' של"ו, (שאילתות א 106)בדיבורו פא, סנהדרין
גבולו. את ולהסיג ידו במשלח עמו להתחרות

בממון,107) ולא בגוף לא משפטים. פרשת מכילתא,
השערים  "כל נט:): (בבאֿמציעא דברים באונאת וכלֿשכן
אין  דברים אונאת על הצועק – אונאה" משערי חוץ ננעלו
להוריד  וקרוב הוא הלב שצער לפי בפניו, ננעל השער
ריבו. ויריב נפשו בצרת ה' ורואה (רש"י), דמעות

א.108) פו, יומא

ה'תש"פ  מנחםֿאב ט"ז חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
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והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא
(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון

מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק
(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא

רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי
עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?

מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות

.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»

יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

.„ÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
מפני  עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.Â˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ¯a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚL¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL·‡ ‡N Èk ,·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt ¯·„a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ
Lw·e ¯ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈ¯ˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈

"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ïlt˙iÂ" :¯Ó‡pL ,È¯ÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב פי 19)הבאה על אף
בעדו  התפלל וגם לו, למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך

צב.). קמא (בבא

.Ê‰·BË ‡Ï C¯„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL B¯·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
·ËeÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ -20‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈

ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«
BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa - B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰ ."E˙ÈÓÚ ˙‡∆¬ƒ∆«ƒ«∆¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

BÈ·Ï21ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa ,22CÈ¯ˆ - ¿≈≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈«»»ƒ
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa BÁÈÎB‰Ï23ÔBLÏ·e ˙Áa BÏ ¯a„ÈÂ . ¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«≈¿««¿»

B‡È·‰Ï ,B˙·BËÏ ‡l‡ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡L BÚÈ„BÈÂ ,‰k«̄»¿ƒ∆≈≈∆»¿»«¬ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - epnÓ Ïa˜ Ì‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»ƒƒ≈ƒ∆»¿ƒ»
Ì„‡ ·iÁ ,„ÈÓz ÔÎÂ .˙ÈLÈÏLe ‰iL ÌÚt epÁÈÎBÈ -ƒ∆««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«»»»

e‰kiL „Ú BÁÈÎB‰Ï24ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‡ËBÁ‰ ¿ƒ«∆«≈«≈¿…«≈ƒ
˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L ÏÎÂ !ÚÓBL25,‰ÁBÓ BÈ‡Â ≈«¿…∆∆¿»¿»ƒ¿¿≈∆

Nt˙ ‡e‰26˙BÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡L ÔÂÈk ,el‡ ÔBÚa ƒ¿»«¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿
Ì‰a27. »∆

הוכיחה 20) לשיכורה חנה את שחשב הכהן עלי כגון:
לרואה  "מכאן יד). א, (שמואלֿא תשתכרין? מתי עד ואמר:
לא.). (ברכות להוכיחו" שצריך הגון שאינו דבר בחבירו

כנגדו.21) שחטא וזה המוכיח הקדושֿברוךֿהוא,22)בין
מקומו. העולם ואין עולם של מקומו הוא כי - כן ונקרא

טז:).23) (ערכין אחרים בפני פניו להלבין שלא
קטרגה 24) הדין שמידת תזריע): (תנחומא, אמרו וכן (שם).

דורם  בבני מיחו שלא הצדיקים על הקדושֿברוךֿהוא לפני
ולסבול  להתבזות להם "היה ראשון: בית חורבן בזמן
למורטים" ּולחיי למכים נתתי גוי הנביא: כדברי ְִֵַָהכאות,

ו). נ, נשמעים.25)(ישעיה ודבריו השפעה בעל שהוא
על 26) ראשון בית חורבן בימי הצדיקים שנענשו כמו נענש,

נה:). (שבת דורם באנשי מיחו שהיה 27)שלא ואפשר
הוכיחם. אלמלי למוטב מחזירם
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.Á‰lÁz B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰28˙BL˜ BÏ ¯a„È ‡Ï , «ƒ«∆¬≈¿ƒ»…¿«≈»
Ck ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,epÓÈÏÎiL „Ú«∆«¿ƒ∆∆∆¡«¿…ƒ»»»≈¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡29ÂÈÙe BÁÈÎBÓ ‰z‡ ÏBÎÈ : »¿¬»ƒ»«»ƒ»»
˙BpzLÓ30ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ƒ¿««¿«¿…ƒ»»»
"‡ËÁ31,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈÏÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L Ô‡kÓ ; ≈¿ƒ»∆»¿»»¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈

B¯·Á ˙‡ ÌÈÏÎn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈa¯a ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈»«ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¬≈
‰˜BÏ BÈ‡32e¯Ó‡ Ck .‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÂÈÏÚ ≈∆»»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ33˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰" : ¬»ƒ««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ≈≈∆
Li·Ï ‡lL ,¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ."‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ»≈∆…¿«≈

ÔË˜ ÔÈa ,ÌÈa¯a B¯·Á34BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ .ÏB„b ÔÈa ¬≈»«ƒ≈»»≈»¿…ƒ¿»
ÌLa35¯·c ÂÈÙÏ ¯tÒÈ ‡ÏÂ ,epnÓ LB· ‡e‰L ¿≈∆ƒ∆¿…¿«≈¿»»»»

epnÓ LB· ‡e‰L36ÌÈ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
¯ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È¯·„a Ï·‡ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒ¯ÙÓe ,ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ - ¯˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈf·Óe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡¯NÈa ÌÈ‡È·p‰ Ïk eNÚL BÓk ,·ËeÓÏ ¯ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33) ג, פרק פו.).34)(אבות קמא כינוי 35)(בבא

נח:). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.Ë‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,B¯·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
¯˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ ¯a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈

˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È¯‰ - BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…

‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי מר

לכל  ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה
כח.). (מגילה שציערוני" כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב. וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר

.ÈÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁe¯Â „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ¯‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk¯ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb ·È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„B·k ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ¯·„a ÌaÏÂ ,‰„B·Úa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ¯˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„¯ B‡ ,ÌaÏ ·È‡Î‰44È¯‰ - ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰· ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45- «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»
ÌÎ˙‡ Èz‚¯‰Â Èt‡ ‰¯ÁÂ" :‰¯Bza L¯ÙÓ BLÚ È¯‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆

,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙¯k ˙È¯a - "·¯Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:¯Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ C¯ˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰¯Bz Ô„nÏÏ È„k ·¯‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï·‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈
ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»

ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ז שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
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רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.

.·‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,
לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם

מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו

ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא
ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.‚Á e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה בהקדוש17ֿ)שם.16)ירושלמי,
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע

בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן
לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי – מארצנו" גלינו
פ"א, (אבות רבינו דברי מתוך אמנם המספר. בציבא ולא
בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה, יז)

חסר. הוא שלנו

.„˜·‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈÂ21ÈÓ ?„ˆÈk .Ú¯‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ ¯Ó‡È22B‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ - ÈBÏtÓ e˜˙L :¯Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
¯tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈ¯·ca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú¯‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa B¯·Á ˙·BËa23ÔBLÏ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a e¯tÒiL Ì‰Ï Ì¯B‚ ‰fL ,Ú¯‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ¯˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú¯ C¯·Ó" :‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú¯ È„ÈÏ ‡a B˙·BË CBznL ,"BÏ ·LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN C¯c Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ24Œ˙el˜ C¯„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na ¯a„Ó BÈ‡L ,¯ÓBÏk ,L‡…̄¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡25ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰¯i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ
ÔBLÏ ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ ."È‡ ˜ÁNÓ ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ,˙ÂÓÂ»»∆¿»«¬…¿«≈»ƒ¿≈«¿«≈»

˙e‡n¯ C¯c Ú¯‰26Bn˙Ï ¯tÒiL ,‡e‰Â ;27BÈ‡ el‡k »«∆∆«»¿∆¿«≈¿À¿ƒ≈
‡l‡ ;‡e‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ¯acL ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ≈«∆»»∆∆ƒ≈»»«∆»

ÔÈÁÓnLk28ÔBLÏ ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ,B„Èa ¿∆¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«∆»»∆»
!ÈBÏt ÏL ÂÈNÚÓ el‡L B‡ ,Ú¯‰»«∆≈«¬»∆¿ƒ

שהוא 21) אבק כמו ממש, לשוןֿהרע ולא לשוןֿהרע מעין
באבות  רבינו דיבר כאן עד ממש. עפר ולא עפר כעין
תולדותיהם. על מדבר הוא ופה לשוןֿהרע, של הנזיקין

הדברים 22) כיום?! שהוא למה יגיע שפלוני פילל מי
מעין  זהו ולגנאי. לשבח שונים: בפנים ומתפרשים סתומים
גלויות  מדבר כשהמספר הוא הרעֿממש ולשון לשוןֿהרע.
פ"א, (אבות רבינו של בפירושו כמבואר לכל, ברור באופן

בפני 23)יז). דאילו שונאיו", "בפני דווקא א: קס, ב"ב
בשבח  מספרים היו שחכמינו מצינו שהרי מותר, – אוהבים
ובגמרא  סו). גיטין מ"ה. פ"ב, (אבות ותלמידיהם חבריהם
של  תוספת והיא שונאיו" "בפני המלים: אין שם) (ב"ב,

זקן",24)רבינו. ואדוני צחוק: בדרך שאמרה אמנו כשרה
הקדושֿ היה צריך אברהם, ובין בינה שלום להטיל וכדי
(ירושלמי, זקנתי" "ואני ואמר: לשנות כביכול, ברוךֿהוא,

א). הלכה פ"א, עושה 25)פאה (ראב"ע), משתטה
ראש. וקלות השתובבות מתוך יסופר:26)מעשים (שם)
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ואיש  המלך, לעבודת נתגייסה ציפורי העיר של חבורה
החבורה  מן אחד לעבודה. בא ולא השתמט יוחנן ושמו
היום  נבקר לא לחבירו: ואמר התחכם בו, צרה היתה שעינו
אבק  זהו – הנעדר ביוחנן הרגישו מיד יוחנן? ר' את

רמאות. דרך לפי 27)לשוןֿהרע כמסיח ומתחפש מיתמם
שהוא. למי להרע כוונה כל בלי כשמוכיחים 28)תומו

לדבר.אותו, לו נותנים כשאין או

.‰B¯·Á ÈÙa Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ „Á‡29‡lL B‡ ∆»«¿«≈¿»»«ƒ¿≈¬≈∆…
ÌÈÓ¯BbL ÌÈ¯·c ¯tÒÓ‰Â ;ÂÈÙa30LÈ‡ eÚÓL Ì‡ , ¿»»¿«¿«≈¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ

elÙ‡Â ,BBÓÓ· B‡ BÙe‚a B¯·Á ˜Èf‰Ï ,LÈ‡ ÈtÓƒƒƒ¿«ƒ¬≈¿¿»«¬ƒ
Ì‡Â .Ú¯‰ ÔBLÏ ‰Ê È¯‰ - B„ÈÁÙ‰Ï B‡ BÏ ¯ˆ‰Ï¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆»»»¿ƒ

el‡ ÌÈ¯·„ e¯Ó‡31¯·c‰ ÚÓL ¯·k - ‰LÏL ÈÙa ∆∆¿¿»ƒ≈ƒ¿≈¿»¿»ƒ¿««»»
ÌÚt ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ¯·c‰ ¯tÒ Ì‡Â .Ú„BÂ¿«¿ƒƒ≈«»»∆»ƒ«¿»««

Ba ÔÈ‡ ,˙¯Á‡Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeMÓ32‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
¯˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ¯È·Ú‰Ï Ôek˙È33. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח עזות משום כאן יש לשוןֿהרע, על שנוסף
ש"כל  וסובר אביי, על שם חולק שרבא ואףֿעלֿפי טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי רבינו פסק הרע", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי  בןֿיוחאי שמעון רבי דברי תלמידיו לפני שסיפר גרים
שמעון  ורבי המלכות, לאזני הגיעו הדברים רומי. מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי
לא  שכוונתו אףֿעלֿפי זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'
לג:). (שבת בןֿיוחאי שמעון רבי של בגנותו לדבר היתה
לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב"בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר

שם). (רש"י, רשות לו נותן אלאֿאםֿכן שאין 31)הדברים
היזק, לגרום לפעמים הם עלולים אבל גנאי, דברי בהם

בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי על שהרי 32)ונאמרו
ואינו  לו איכפת שלא דעתו גילה שלשה, לפני שאמרם בזה
אפילו  – לומר שלא מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש
חז"ל  שסיפרו וכמו הרע, לשון משום בו יש רבים בפני אמר
בביתֿ שנאמר שסיפר בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין
אמי  רבי והוציאהו שנה, ושתים עשרים לפני המדרש
הולך  וכתיב: זה. הוא סוד מגלה אמר: כי מביתֿהמדרש,

יג). יא, (משלי סוד מגלה כשהוא 33)רכיל רק כלומר:
לשוןֿהרע, משום בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר
בהם  יש ואם לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל
זאת  למרות לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי

המלך). (עבודת רבים ולפני הבעלים ידי על שנאמרו

.Â¯e„Ï ¯eÒ‡L ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLa34ÚÓLÏÂ Ì‰nÚ ·LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰È¯·c35¯a„na eÈ˙B·‡ ÏÚ ÔÈcŒ¯Êb ÌzÁ ‡ÏÂ .36, ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„·Ï Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡37. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע, המספר
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה:

(שם).36) לארץ להיכנס יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובניֿישראל הארץ, דיבת המרגלים שהוציאו

כי  בסמיכות, "לשוןֿהרע" כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי  שגור הוא שכך מפני – הרע לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,
כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי

כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆

ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…
‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈

¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…
!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆
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א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

ה'תש"פ  מנ"א י"ח ש"ק יום

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.··iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
È·ÏÂ EÈ·Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆

Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

.‚B·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿

È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈
„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו

ובבןֿבנו. בבנו כן לפי 11)שאינו ב', הלכה סוף כאן
רוקח". ב"מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס

ב.12) כט, והכרה.13)קידושין בינה לידי כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב
תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב גדל שכבר ואחר מ:). (קידושין זה
ונתחייבתי  גדלתי "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי  אלא – בלימוד" ולא במעשה רק אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ

ב.15) מ, קידושין

.„„ÓÏÏ Ô· BÏŒLÈÂ ,‰¯Bz „ÓÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰¯Bz16B·Ï Ì„B˜ ‡e‰ -17ÔB· B· ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba - epnÓ ¯˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÏÈkNÓe18. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â19ÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
ב.17) כט, ותלמודו 18)שם, וממולח זריז בנו "אם

(שם). קודמו" בנו – בידו לקבוע 19)מתקיים הוא וחייב
הפנאי. בשעת לתורה עתים

.‰ÌÏBÚÏ20,‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz Ì„‡ „ÓÏÈ ¿»ƒ¿«»»»¿««»ƒ»ƒ»
Ì‡Â .„ÓÏÏ ‰Èet BzÚc ÔÈ‡ ,‰lÁz ‰M‡ ‡N Ì‡L∆ƒ»»ƒ»¿ƒ»≈«¿¿»ƒ¿…¿ƒ
ÈeÙ BaÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿»∆≈ƒ»

‰¯Bz „ÓÏÈ CkŒ¯Á‡Â ‡NÈ -21. ƒ»¿««»ƒ¿«»

שנה 20) משמונהֿעשרה למעלה כשהוא ואפילו שם,
ויטל). חיים רבי בשם המשנה" קידושין,21)("מרכבת

שם.

.ÂÏÈÁ˙iMÓ ?‰¯Bz B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«»ƒ«»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ
ÚÓL"e "‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz" :B„nÏÓ ,¯a„Ï¿«≈¿«¿»ƒ»»∆¿«

"Ï‡¯NÈ22ÌÈ˜eÒt ,ËÚÓ ËÚÓ B„nÏÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»≈¿««»¿«¿¿«¿«¿ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú·L Ôa B‡ LL Ôa ‰È‰iL „Ú ,ÌÈ˜eÒt¿ƒ«∆ƒ¿∆∆≈∆∆««…¿ƒ

BÈ¯·23˙B˜BÈz‰ „nÏÓ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓe ,24. À¿ƒ≈∆¿«≈«ƒ

ישראל".22) ו"שמע הדפוסים: ובשאר אוקספורד. כנוסח
מב.). סוכה עקב: (ספרי, זו הלכה בריאות 23)ומקור לפי

– והחלש בןֿשש, כשהוא הבריא שכלו: והתפתחות גופו
בןֿחמש  כא): פ"ה, (אבות שאמרו ומה כא.). (ב"ב בןֿשבע
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בביתו. מלמדו שהאב למה הכוונה - בבא24ֿ)למקרא
א. כא, בתרא

.Ê‚‰Ó ‰È‰25,¯ÎN ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ ÁwÏ ‰È„n‰ »»ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¿«≈«ƒ»»
‰¯Bz ‡¯˜iL „Ú ,¯ÎNa B„nÏÏ ·iÁÂ .B¯ÎN BÏ Ô˙B≈¿»¿«»¿«¿¿»»«∆ƒ¿»»

dlk ·˙ÎaL26·˙ÎaL ‰¯Bz „nÏÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ∆ƒ¿»À»»∆»¬¿«≈»∆ƒ¿»
¯ÎNa¯ÎNa „nÏÏ ¯zÓ ,27,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ; ¿»»À»¿«≈¿»»¬»»∆¿«∆

ÌÎ˙‡ Èz„nÏ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,¯ÎNa d„nÏÏ ¯eÒ‡»¿«¿»¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿ƒ∆¿∆
È‡ ‰Ó - "'B‚Â '‰ Èeˆ ¯L‡k ÌÈËtLÓe ÌÈwÁÀƒƒ¿»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÔÎÂ ;ÈpnÓ ÌpÁa Ìz„ÓÏ Ìz‡ Û‡ ,Èz„ÓÏ ÌpÁa¿ƒ»»«¿ƒ««∆¿«¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
Ìz„ÓlL BÓk ,ÌpÁa e„nÏ ,˙B¯BcÏ e„nÏzLk¿∆¿«¿««¿¿ƒ»¿∆¿«¿∆

ÈpnÓ28„ÓÏÈ ,ÌpÁa B„nÏiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï .29 ƒ∆ƒ…»»ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«
¯ÎNa30ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :¯Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
¯ÎNa31,z„ÓÏ ‡‰ ,"¯kÓz Ï‡Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba¯ B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÎNa „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
¯ÎNa32. ¿»»

שבכתב,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי לפי נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב, תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב בטלה", "שכר אלא שאינו מפני שבעלֿפה,
למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס מלאכות משאר התבטל

רוב 29)הוראה. ונוסח ומנטובה. אוקספורד כנוסח
הוא. ודחוק "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט, בכורות

בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב אףֿעלֿפי בזה: להעיר וראוי שם.

בלבד, שבכתב תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב האב
כשאפשר  אבל דחוק. הכספי כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב לו,

ו). סעיף רמה, סי' יו"ד ושו"ע מיימוניות. (הגהות

.Á·iÁ Ï‡¯NiÓ LÈ‡ Ïk33ÈÚ ÔÈa - ‰¯Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈ¯eqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,¯ÈLÚ ÔÈa34ÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa ¯eÁa35‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ¯fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ

ÌÈ·e ‰M‡ ÏÚa elÙ‡Â36ÔÓÊ BÏ Úa˜Ï ·iÁ - «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï37Ba ˙È‚‰Â" :¯Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»

ב.33) לה, חולי,34)יומא ידוע או הזמן: מפגעי שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק – גופו בכל "חש ז"ל: כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע אל לעולם
פג:). (שבת שחורות 36)וכו' שנאמר: בצוארו", ש"רחיים

מוצא  אתה במי חז"ל: ואמרו י), ה, (שירֿהשירים כעורב

ובניֿביתו  בניו על אכזרי עצמו שמשים במי – תורה? דברי
כב.). (עירובין ב.37)כעורב צט, מנחות

.ËÌÈˆÚ È·ËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b38, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È·‡BL Ô‰Óe39ÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓ40ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ41.ea¯ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסףֿמשנה
רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק נתן דרבי באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



קעה a`Îmgpn e"hÎa"i iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה  שבעלֿפה, מפני 54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.‚ÈBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆

˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆
„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות



zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn g"iÎa"i -t"yz'd

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ב ראשון יום

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" dk)ה' ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ; ְְְְְֲַַַָָָֹֹ
(bi ,`i my)מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הרי(yxeya)הּכללּיים ― הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו (mixacיׁש ְְְִִִִִֵֵַַָ

(bi ,`i― "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִָָָָ
יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה

לעּקר "מּנין אמרּו: מהכאהּגלילי הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ

ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ

ׁשלמה dGd"ׁשּבאר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln).(

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ג שני יום

ה. עשה מצות
הקודם ביום נדפסה החמּׁשית ְֲִִִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ד שלישי יום

יב. כו. עשה מצות
יום ראשוןֿ רביעי י "בֿ ט "ו מנחםֿ אב 

― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאתֿיׂשראל

להם" אמֹור יׂשראל bk)אתּֿבני ,e xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ
מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה (ek.)ּומּתענית(ck.)ּדיני ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).

ה'תש"פ  מנחםֿאב ט"ו רביעי יום

יג. עשה מצות
― הי"ג ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ;(my)יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָוגם
אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתפּלין

מנחֹות ׁשּסֹובר,(cn.)ּבּגמרא מי על הּתמּה ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתפּלין
"מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאחרת,
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ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי לּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּדלית
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמי
יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, אתֿהּמצוה יעׂשה אּלא לא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחת?!
ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיזֹו
הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹיד
"למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחּיבֹות

"ּבפי ה' ּתֹורת h)ּתהיה ,bi zeny)חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְְִִִֵֶַַָָָ
ּכלֿ נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי jli`e)ּדיני :`l). ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ה'תש"פ  מנחםֿאב ט"ז חמישי יום

יח. טו. עשה מצות
― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ

ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻוהּוא
"ּובׁשערי(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .my) ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ

(k ,`iמּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ;sc) ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ
(jli`e `l.

― הי"ח לכלֿזכרהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד l.)מׁשּבח zegpn),ּכתבֹו" : ְְְְְְִֶָָָָֹֻ
אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעלה
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלֹו
אתֿהּׁשירה לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaאתֿהּׁשירה" ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ּכלֿהּתֹורה ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלאדם
איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו lr'ועּתה dywd) ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

(eixac:אּבּיי(jlny dpyna xn`p)ּתֹורה ספר לֹו ּכֹותב ֵֵֵֶַַָ

― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי y)לׁשמֹו, o`kn)מל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָֹ
נצרכה(ok)אין לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" הדיֹוט , ְְְְִִֶַָָָָָָָָ

(cnll weqtd `a `l my):ּכדתניא ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְִִֵֶַָָאּלא
ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' אתֿמׁשנה לֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָ'וכתב
לכּתב חּיב ׁשּכלֿאדם הּוא, להדיֹוט מל ּבין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהחּלּוק
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני והּמל אחד, ּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָספר
ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּסנהדרין. ב' ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבפרק

מּמנחֹות ג' ּבפרק jli`e)ּותנאיו l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְַָ

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ז שישי יום

יז. עשה מצות
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה ׁשּכלֿמל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה אתֿמׁשנה לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ח ש"ק יום

יד. עשה מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש ט "זֿ י "ח מנחםֿ אב 
― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

עלֿציצת ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָוהּוא
ּתכלת" ּפתיל gl)הּכנף ,eh xacna)ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל אףֿעלּֿפי gl.)מצות, zegpn): ְְְִִֵֶֶַַַַֹ
א מעּכבת אינּה אתֿ"הּתכלת מעּכב אינֹו והּלבן תֿהּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּספרי אמרּו ׁשּכן my)הּתכלת", gly zyxt)ׁשהן "יכֹול : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּתי
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ― לציצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלכם
ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין

ד'(bl:)קּדּוׁשין ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
jli`e)מּמנחֹות .gl). ְִָ
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æí÷éçà-ïá eäéìãb-úà ìáa-Cìî ãé÷ôä-ék íäéLðàå änä äãOa øLà íéìéçä éøN-ìë eòîLiå©¦§§Á¨¨¥̧©£¨¦¹£¤´©¨¤À¥µ¨§©§¥¤½¦«¦§¦¯¤«¤¨¤²¤§©§¨¬¤£¦−̈
:äìáa eìâä-àì øLàî õøàä úlcîe óèå íéLðå íéLðà Bzà ãé÷ôä | éëå õøàaçäéìãb-ìà eàáiå ¨¨®¤§¦´¦§¦´¦À£¨¦³§¨¦Æ¨½̈¦©©´¨½̈¤¥£¤¬«Ÿ¨§−¨¤«¨©¨¬Ÿ¤§©§−̈

éúôèpä éôéò (éôåò) | éðáe úîçðz-ïá äéøNe çø÷-éða ïúðBéå ïðçBéå eäéðúð-ïa ìàòîLéå äútönä©¦§¨®¨§¦§¨¥´¤§©§¿̈§¨´̈§¨¨´§¥«Â̈¥©§¨¨̧¤©§ª¹¤§¥´¥©´©§Ÿ¨¦À
:íäéLðàå änä éúëònä-ïa eäéðæéåèøîàì íäéLðàìe ïôL-ïa í÷éçà-ïá eäéìãb íäì òáMiå ¦«©§Æ̈Æ¤©©´£¨¦½¥−¨§©§¥¤«©¦¨©̧¨¤¹§©§¨̧¤£¦¨³¤¨¨Æ§©§¥¤´¥½Ÿ

:íëì áèééå ìáa Cìî-úà eãáòå õøàá eáL íécNkä ãBáòî eàøéz-ìàéätöna áLé éððä éðàå ©¦«§−¥£´©©§¦®§´¨À̈¤§¦§²¤¤¬¤¨¤−§¦©¬¨¤«©£¦À¦§¦³Ÿ¥Æ©¦§½̈
Lå õé÷å ïéé eôñà ízàå eðéìà eàáé øLà íécNkä éðôì ãîòìíëéøòa eáLe íëéìëa eîNå ïî ©«£ŸÆ¦§¥´©©§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¥®§©¤¿¦§Á©̧¦§©¹¦§¤À¤§¦ÆÆ¦§¥¤½§−§¨¥¤¬

:ízNôz-øLààéeòîL úBöøàä-ìëa øLàå íBãàáe ïBnò-éðááe | áàBîa-øLà íéãeäiä-ìk íâå £¤§©§¤«§©´¨«©§¦¿£¤§¨´¦§¥«©¸¤¡¹©£¤³§¨¨«£¨Æ¨«§½
:ïôL-ïa í÷éçà-ïa eäéìãb-úà íäéìò ãé÷ôä éëå äãeäéì úéøàL ìáa-Cìî ïúð-ékáéeáLiå ¦«¨©¯¤«¤¨¤²§¥¦−¦«¨®§¦Æ¦§¦´£¥¤½¤§©§−̈¤£¦¨¬¤¨¨«©¨ª´

õé÷å ïéé eôñàiå äútönä eäéìãb-ìà äãeäé-õøà eàáiå íL-eçcð øLà úBî÷nä-ìkî íéãeäiä-ìë̈©§¦À¦¨©§ŸÆ£¤´¦§½̈©¨¯Ÿ¤«¤§¨²¤§©§−̈©¦§¨®¨©©©§²©¬¦¨©−¦
:ãàî äaøäâé:äútönä eäéìãb-ìà eàa äãOa øLà íéìéçä éøN-ìëå çø÷-ïa ïðçBéåãéeøîàiå ©§¥¬§«Ÿ§«¨¨Æ¤¨¥½©§¨¨¥¬©£¨¦−£¤´©¨¤®¨¬¤§©§−̈©¦§¨«¨©Ÿ§´

ïéîàä-àìå Lôð Eúkäì äéðúð-ïa ìàòîLé-úà çìL ïBnò-éða Cìî | ñéìòa ék òãz òãéä åéìà¥À̈£¨³Ÿ©¥©Æ¦º©£¦´¤´¤§¥«©À¨©Æ¤¦§¨¥´¤§©§½̈§©Ÿ§−¨®¤§Ÿ¤¡¦´
:í÷éçà-ïa eäéìãb íäìåèäkàå àp äëìà øîàì ätöna øúqá eäéìãb-ìà øîà çø÷-ïa ïðçBéå ¨¤½§©§−̈¤£¦¨«§¨´̈¤¨¥¿©¨©´¤§©§¨Á©¥̧¤©¦§¹̈¥ÀŸ¥³§¨¨Æ§©¤Æ

éìà íéöa÷pä äãeäé-ìk eöôðå Lôp äkké änì òãé àì Léàå äéðúð-ïa ìàòîLé-úàúéøàL äãáàå E ¤¦§¨¥´¤§©§½̈§¦−´Ÿ¥¨®¨¯¨©¤´¨¤À¤§¨Ÿ ÆÆ¨§½̈©¦§¨¦´¥¤½§¨§−̈§¥¦¬
:äãeäéæèø÷L-ék äfä øácä-úà äNòz (ùòú)-ìà çø÷-ïa ïðçBé-ìà í÷éçà-ïá eäéìãb øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§©§¨³¤£¦¨Æ¤¨´̈¤¨¥½©©«©£¥−¤©¨¨´©¤®¦«¤²¤

:ìàòîLé-ìà øáã äzà©¨¬Ÿ¥−¤¦§¨¥«

i"yx
(È).õé÷å:דבלה

cec zcevn
(Ê).‰„˘· מפני‡˘¯ העיר מן בברחם בשדה  היו  אשר

Ì‰È˘‡Â.הכשדים: ‰Ó‰:שמעו אנשיהם  גם  שמעו המה גם
.ı¯‡· ,'ÂÎÂ „È˜Ù‰ ÈÎ:בארץ וממונה  פקיד  ÈÎÂעשאהו 

.Â˙‡ „È˜Ù‰:'וכו ונשים אנשים עמו הניח ואשר
(Á).'ÂÎÂ Ï‡ÚÓ˘ÈÂ:ואנשיהם המה באו וכו ' ישמעאל  וגם
(Ë).'ÂÎÂ Â‡¯È˙ Ï‡עבודת עול  מהכבדות תפחדו אל  ר"ל 

וייטב לבד באמונה המלך  את ועבדו בארץ ושבו הכשדים
העול : יכביד  לא הוא  כי ·ÙˆÓ‰.(È)לכם  ·˘ÂÈ È‰"יבואור אשר הכשדים לפני לעמוד תמיד  אני ומוכן מזה אלך  לא  ל 

רעה : לכם  מלעשות למנעם ידי לאל ויש  אותי הפקיד המלך  הלא וכאומר לכם  להרע חת לבלי  פה  דרך  במהלכם  Ì˙‡Âאלינו
.ÂÙÒ‡:יאכלום מאספיו כי האויב יקחום  פן תחושו אל  מעתה  ˙Ì˙˘Ù.ר"ל  באו‡˘¯ עתה כי (אף בהן לשבת אחזתם  אשר 

לשבת): ערים תפשו כבר  כשיאספו כי תפשתם  אשר אמר  עדיין, תפשו ÂÎÂ'.(È‡)ולא  ·‡ÂÓ· בעת‡˘¯ שמה ברחו אשר
נ"נ: Ô˙.מלחמת  ÈÎ:'וכו הפקיד  ואשר ליהודה  שארית  עזב ˘Ì.(È·)אשר ÂÁ„ המלחמה:‡˘¯ ·˘„‰.(È‚)בעת ¯˘‡

אחריו ): של למקרא להסמיכו כאן וכתבו (וחזר הכשדים מפני  העיר מן בברחם בשדה  היו בך ˘ÁÏ.(È„)אשר  אותו גירה 
מאמריו: קיבל והוא וכאומר נפש  מכות  ‡.(ÂË)להכותך  ‰ÎÏ‡: יכוך לא עד נפש ואכהו אלך  Ú„È.עתה ‡Ï ˘È‡Âהכהו מי

הוכה: מה  שארית:ÂˆÂÙÂ.ועל  ישאר ולא מכאן נפוצים  Ï‡ÚÓ˘È.(ÊË)יהיו Ï‡: ישמעאל על 

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈÏÈÈÁ‰:עם פקיד ‰È˜Ù„.צבאות  מלשון קמייתא

והנחה: פקדון מלשון ותניינא קטנים:ÛËÂ.וממונה , ילדים
(È).ıÈ˜Âוהקיץ הלחם  וכן בקיץ המייבשין  טו)פירות  :(ש"ב

.Ì˙˘Ù˙:נחלה אחיזת כמו˘ÁÏ.(È„)ענין  והסתה  גירוי ענין
בם אשלח  בהמות  לב)ושן  פיזורÂˆÂÙÂ.(ÂË):(דברים ענין

ופירוד :

אגרות קודש
 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

כי לאנ"ש  ולהסבירו,  גם מצדו  ישתדל  ע"ז, בטח  נוסף  ל... שי', אבל,  ...הנני מסג"פ מכתבי 

וליו"ח גזע אנ"ש הרי גם בשנים מקודם לא הי' אפשר בלא לימוד תורת החסידות, ועאכו"כ בימים 

ובפרט לבני הנוער אשר רק זאת היא נחמתינו ותקותינו להחזיק מעמד בהחשך כפול ומכופל  אלה 

בהגלות המר הזה, וכידוע המשל מאילת השחר, אשר לפני אור היום הרי נעשה החשך והתאוה לישון 

בתוקף ביותר. ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ויה"ר שיבשר בשו"ט בזה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



קעז n wxt dinxi - mi`iap

î-÷øô äéîøéfhÎf

æí÷éçà-ïá eäéìãb-úà ìáa-Cìî ãé÷ôä-ék íäéLðàå änä äãOa øLà íéìéçä éøN-ìë eòîLiå©¦§§Á¨¨¥̧©£¨¦¹£¤´©¨¤À¥µ¨§©§¥¤½¦«¦§¦¯¤«¤¨¤²¤§©§¨¬¤£¦−̈
:äìáa eìâä-àì øLàî õøàä úlcîe óèå íéLðå íéLðà Bzà ãé÷ôä | éëå õøàaçäéìãb-ìà eàáiå ¨¨®¤§¦´¦§¦´¦À£¨¦³§¨¦Æ¨½̈¦©©´¨½̈¤¥£¤¬«Ÿ¨§−¨¤«¨©¨¬Ÿ¤§©§−̈

éúôèpä éôéò (éôåò) | éðáe úîçðz-ïá äéøNe çø÷-éða ïúðBéå ïðçBéå eäéðúð-ïa ìàòîLéå äútönä©¦§¨®¨§¦§¨¥´¤§©§¿̈§¨´̈§¨¨´§¥«Â̈¥©§¨¨̧¤©§ª¹¤§¥´¥©´©§Ÿ¨¦À
:íäéLðàå änä éúëònä-ïa eäéðæéåèøîàì íäéLðàìe ïôL-ïa í÷éçà-ïá eäéìãb íäì òáMiå ¦«©§Æ̈Æ¤©©´£¨¦½¥−¨§©§¥¤«©¦¨©̧¨¤¹§©§¨̧¤£¦¨³¤¨¨Æ§©§¥¤´¥½Ÿ

:íëì áèééå ìáa Cìî-úà eãáòå õøàá eáL íécNkä ãBáòî eàøéz-ìàéätöna áLé éððä éðàå ©¦«§−¥£´©©§¦®§´¨À̈¤§¦§²¤¤¬¤¨¤−§¦©¬¨¤«©£¦À¦§¦³Ÿ¥Æ©¦§½̈
Lå õé÷å ïéé eôñà ízàå eðéìà eàáé øLà íécNkä éðôì ãîòìíëéøòa eáLe íëéìëa eîNå ïî ©«£ŸÆ¦§¥´©©§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¥®§©¤¿¦§Á©̧¦§©¹¦§¤À¤§¦ÆÆ¦§¥¤½§−§¨¥¤¬

:ízNôz-øLààéeòîL úBöøàä-ìëa øLàå íBãàáe ïBnò-éðááe | áàBîa-øLà íéãeäiä-ìk íâå £¤§©§¤«§©´¨«©§¦¿£¤§¨´¦§¥«©¸¤¡¹©£¤³§¨¨«£¨Æ¨«§½
:ïôL-ïa í÷éçà-ïa eäéìãb-úà íäéìò ãé÷ôä éëå äãeäéì úéøàL ìáa-Cìî ïúð-ékáéeáLiå ¦«¨©¯¤«¤¨¤²§¥¦−¦«¨®§¦Æ¦§¦´£¥¤½¤§©§−̈¤£¦¨¬¤¨¨«©¨ª´

õé÷å ïéé eôñàiå äútönä eäéìãb-ìà äãeäé-õøà eàáiå íL-eçcð øLà úBî÷nä-ìkî íéãeäiä-ìë̈©§¦À¦¨©§ŸÆ£¤´¦§½̈©¨¯Ÿ¤«¤§¨²¤§©§−̈©¦§¨®¨©©©§²©¬¦¨©−¦
:ãàî äaøäâé:äútönä eäéìãb-ìà eàa äãOa øLà íéìéçä éøN-ìëå çø÷-ïa ïðçBéåãéeøîàiå ©§¥¬§«Ÿ§«¨¨Æ¤¨¥½©§¨¨¥¬©£¨¦−£¤´©¨¤®¨¬¤§©§−̈©¦§¨«¨©Ÿ§´

ïéîàä-àìå Lôð Eúkäì äéðúð-ïa ìàòîLé-úà çìL ïBnò-éða Cìî | ñéìòa ék òãz òãéä åéìà¥À̈£¨³Ÿ©¥©Æ¦º©£¦´¤´¤§¥«©À¨©Æ¤¦§¨¥´¤§©§½̈§©Ÿ§−¨®¤§Ÿ¤¡¦´
:í÷éçà-ïa eäéìãb íäìåèäkàå àp äëìà øîàì ätöna øúqá eäéìãb-ìà øîà çø÷-ïa ïðçBéå ¨¤½§©§−̈¤£¦¨«§¨´̈¤¨¥¿©¨©´¤§©§¨Á©¥̧¤©¦§¹̈¥ÀŸ¥³§¨¨Æ§©¤Æ

éìà íéöa÷pä äãeäé-ìk eöôðå Lôp äkké änì òãé àì Léàå äéðúð-ïa ìàòîLé-úàúéøàL äãáàå E ¤¦§¨¥´¤§©§½̈§¦−´Ÿ¥¨®¨¯¨©¤´¨¤À¤§¨Ÿ ÆÆ¨§½̈©¦§¨¦´¥¤½§¨§−̈§¥¦¬
:äãeäéæèø÷L-ék äfä øácä-úà äNòz (ùòú)-ìà çø÷-ïa ïðçBé-ìà í÷éçà-ïá eäéìãb øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§©§¨³¤£¦¨Æ¤¨´̈¤¨¥½©©«©£¥−¤©¨¨´©¤®¦«¤²¤

:ìàòîLé-ìà øáã äzà©¨¬Ÿ¥−¤¦§¨¥«

i"yx
(È).õé÷å:דבלה

cec zcevn
(Ê).‰„˘· מפני‡˘¯ העיר מן בברחם בשדה  היו  אשר

Ì‰È˘‡Â.הכשדים: ‰Ó‰:שמעו אנשיהם  גם  שמעו המה גם
.ı¯‡· ,'ÂÎÂ „È˜Ù‰ ÈÎ:בארץ וממונה  פקיד  ÈÎÂעשאהו 

.Â˙‡ „È˜Ù‰:'וכו ונשים אנשים עמו הניח ואשר
(Á).'ÂÎÂ Ï‡ÚÓ˘ÈÂ:ואנשיהם המה באו וכו ' ישמעאל  וגם
(Ë).'ÂÎÂ Â‡¯È˙ Ï‡עבודת עול  מהכבדות תפחדו אל  ר"ל 

וייטב לבד באמונה המלך  את ועבדו בארץ ושבו הכשדים
העול : יכביד  לא הוא  כי ·ÙˆÓ‰.(È)לכם  ·˘ÂÈ È‰"יבואור אשר הכשדים לפני לעמוד תמיד  אני ומוכן מזה אלך  לא  ל 

רעה : לכם  מלעשות למנעם ידי לאל ויש  אותי הפקיד המלך  הלא וכאומר לכם  להרע חת לבלי  פה  דרך  במהלכם  Ì˙‡Âאלינו
.ÂÙÒ‡:יאכלום מאספיו כי האויב יקחום  פן תחושו אל  מעתה  ˙Ì˙˘Ù.ר"ל  באו‡˘¯ עתה כי (אף בהן לשבת אחזתם  אשר 

לשבת): ערים תפשו כבר  כשיאספו כי תפשתם  אשר אמר  עדיין, תפשו ÂÎÂ'.(È‡)ולא  ·‡ÂÓ· בעת‡˘¯ שמה ברחו אשר
נ"נ: Ô˙.מלחמת  ÈÎ:'וכו הפקיד  ואשר ליהודה  שארית  עזב ˘Ì.(È·)אשר ÂÁ„ המלחמה:‡˘¯ ·˘„‰.(È‚)בעת ¯˘‡

אחריו ): של למקרא להסמיכו כאן וכתבו (וחזר הכשדים מפני  העיר מן בברחם בשדה  היו בך ˘ÁÏ.(È„)אשר  אותו גירה 
מאמריו: קיבל והוא וכאומר נפש  מכות  ‡.(ÂË)להכותך  ‰ÎÏ‡: יכוך לא עד נפש ואכהו אלך  Ú„È.עתה ‡Ï ˘È‡Âהכהו מי

הוכה: מה  שארית:ÂˆÂÙÂ.ועל  ישאר ולא מכאן נפוצים  Ï‡ÚÓ˘È.(ÊË)יהיו Ï‡: ישמעאל על 

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈÏÈÈÁ‰:עם פקיד ‰È˜Ù„.צבאות  מלשון קמייתא

והנחה: פקדון מלשון ותניינא קטנים:ÛËÂ.וממונה , ילדים
(È).ıÈ˜Âוהקיץ הלחם  וכן בקיץ המייבשין  טו)פירות  :(ש"ב

.Ì˙˘Ù˙:נחלה אחיזת כמו˘ÁÏ.(È„)ענין  והסתה  גירוי ענין
בם אשלח  בהמות  לב)ושן  פיזורÂˆÂÙÂ.(ÂË):(דברים ענין

ופירוד :

כללות עניין הגלות הוא בדוגמת עניין הגירושין )גיטין(.. עניין זה אינו אלא הכנה והקדמה וכלי לעניין הנישואין בין הקדוש־ברוך־הוא 
לישראל ביתר תוקף וביתר שאת לעתיד לבוא.

משיחת כ"ף מנחם־אב ה'תשי"ט



eקעח wxt l`ipc - miaezk

å-÷øô ìàéðãgÎ`

à:ïézøúå ïézL ïéðL øák àúeëìî ìa÷ äàãî (àéãî) Låéøãåáíé÷äå Låéøc íã÷ øôL §¨§Æ̈¤Æ¨«¨½̈©¥−©§¨®§©¬§¦−¦¦¬§©§¥«§©Æ¢¨´¨§½̈¤©£¦Æ
:àúeëìî-ìëa ïBäì éc ïéøNòå äàî àiðtøcLçàì àúeëìî-ìòâìàiðã éc àúìz ïéëøñ ïBäpî àlòå ©©§½̈©£©§©§§©−̈§¨´§¤§¦®¦¬¤¡−§¨©§¨«§¥³¨¦§Æ¨§¦´§¨½̈¦¬¨¦¥−

cLçà ïBäì-éc ïBäpî-ãç:÷æð àåäì-àì àkìîe àîòè ïBäì ïéáäé ïélà àiðtøãäðc ìàiðc ïéãà ©«¦§®¦«¤¡º£©§©§§©¨´¦¥À¨£¦³§Æ©§½̈©§−̈¨«¤¡¥¬¨¦«¡©Æ¦Æ¨¦¥´§½̈
dúeî÷äì úéLò àkìîe da àøézé çeø éc ìá÷-ìk àiðtøcLçàå àiëøñ-ìò çvðúî àåä£¨´¦§©©½©¨§©−̈©£©§©§§©¨®¨¢¥À¦´³©©¦¨Æ¥½©§¨´£¦½©£¨¥−

:àúeëìî-ìk-ìòäàúeëìî ãvî ìàiðãì äçkLäì älò ïéòá Båä àiðtøcLçàå àiëøñ ïéãà ©¨©§¨«¡©̧¦¨«§©¹̈©£©§©§§©À̈£¸¨©¯¦¦¨²§©§¨¨¬§¨¦¥−¦©´©§¨®
:éäBìò úçëzLä àì äúéçLe eìL-ìëå àeä ïîéäî-éc ìá÷-ìk äçkLäì ïéìëé-àì äúéçLe älò-ìëå§¨¦¨̧§¦¹̈¨¨§¦´§©§¨À̈¨¢¥Æ¦«§¥©´½§¨¨Æ§¦½̈¨¬¦§§©−©£«¦

å:däìà úãa éäBìò äðçkLä ïäì àlò-ìk äðc ìàiðãì çkLäð àì éc ïéøîà Clà àiøáb ïéãà¡Â©¦ª§©¨³¦¥Æ¨«§¦½¦´¨¯§©§©²§¨¦¥¬§−̈¨¦¨®¨¥¾©§©¬§¨«£−¦§¨¬¡¨¥«
(ñ)æ:ééç ïéîìòì àkìî Låéøc dì ïéøîà ïëå àkìî-ìò eLbøä ïlà àiðtøcLçàå àiëøñ ïéãà¡Â©¦¨§©¨³©£©§©§§©¨Æ¦¥½©§¦−©©§¨®§¥Æ¨§¦´¥½¨§¨¬¤©§−̈§¨§¦¬¡¦«

çäôwúìe àkìî íé÷ äîi÷ì àúåçôe àiøácä àiðtøcLçàå àiðâñ àúeëìî éëøñ | ìk eèòéúà¦§¨©¹´Ÿ¨§¥´©§À̈¦§©¨³©«£©§©§§©¨Æ©¨«§©¨´©£¨½̈§©¨¨³§¨Æ©§½̈§©¨−̈
pî ïäì ïéúìz ïéîBé-ãò Lðàå dìà-ìk-ïî eòá äòáé-éc-ìë éc øñà:àúåéøà áâì àîøúé àkìî C ¡¨®¦´¨¦«¦§¥´Â̈¦¨¡¨̧¤«¡¹̈©¦´§¨¦À¨¥Æ¦¨´©§½̈¦§§¥¾§−Ÿ©§¨¨¨«

i"yx
(‡)ïéúéù ïéðù øáë àúåëìî ìá÷ äàãî ùåéøãå

.ïéúøúå שנכנס ביום לך לומר שנותיו מנה למה
נולד  יהויכין) (צ''ל יהויקים בימי להיכל נבוכדנצר
מר  ואמר שנה ס''ב כאן ועד יכניה מגלות דריוש שטנו
שמונה  שהוא יהויקים לכיבוש בשבע יהויכין בימי גלו
שהרי  ושבע שלשים לנבוכדנצר נשתיירו לנבוכדנצר
רז''ל  כמ''ש מרודך דאויל ועשרים ושלשה מלך מ''ה

ס''ב: הרי לבלשצר שעבדו ב' מגילה àìòå(‚)במסכת
.ïåäðî:מהן àéðôøãùçà.ולמעלה ïåäì éã שיתנו

האפרכים: לשלשה עצה הללו àëìîåהאחשדרפניא
.÷éæð àåäì àì מלכות דבר בשום נפסד יהא לא והמלך

לעשות: עליהם äðã.(„)המוטל ìàéðã:זה דניאל
.çöðúî:מתגבר.úéùò àëìîå בלבו חושב היה המלך

כולם: על äìò.(‰)להקימו ïéòá ååä מבקשים היו
להלשין  שיוכלו המלכות בדבר לדניאל למצוא עלילה

çëùäð.(Â)עליו: àì éã נמצא לא ביניהם אמרו
עלילה: שום זה éäåìò.לדניאל àðçëùä ïäì אבל

לבקש  נוכל אם אלהיו תורת ע''י עלילה עליו נמצא
תורתו  על להעבירו שיגזור גזירה שום המלך פני מאת
העלילה: והרי המלך מצות את יקיים לא והוא

(Ê).åùéâøä:המלך על נועצו:åèòéúà.(Á)משמשו
.àëìî íé÷ äîé÷ì לפי בכח המלך בדת להחזיק

וצריך  אתה אחרת וממדינה למלוך באת שמחדש
åòá.חיזוק: äòáé éã:בקשה שום יבקש êðîאשר ïäì
.àëìî:המלך ממך àúåéøà.זולתי áåâì שאריות לבור

שם: המלך

cec zcevn
(‡).‰‡„Ó ˘ÂÈ¯„Âכשדים מלכות לקח  מדי מלך  דריוש

שנים : ס "ב בן דריוש˘Ù¯.(·)בהיותו לפני  הדבר הוטב
בכל  מושלים יהיו  אשר שרים  ק"ך  המלכות  על  והעמיד 

אשרÏÚÂ‡.(‚)המלכות: שרים ג' העמיד  מהם ולמעלה 
מהם: אחד היה נזק„È.דניאל  למלך  יהיה  שלא בכדי הראשים השרים שלשת אל  עצה נותנים  יהיו ההם  שרים הק"ך אשר

הנזק: מן המלך  את  לשמור בחכמה  ייעצו למען ומושלים  שרים  הרבה לזה ר "ל  המלכות  בדבר מה  דניאל ‡„ÔÈ.(„)והפסד  אז
תחתיהם : אשר  שרים הק"ך  ועל חבריו על  דבר  בכל  ומתגבר מנצח היה  ˜·Ï.זה ÏÎיתירה חכמה רוח  בו  היה אשר  בעבור 

לאמתו : דבר בכל  משכיל והיה שכלו :ÎÏÓ‡.ומרובה מרבית בראותו המלכות  כל על  למושל  להעמידו  חשב  ‡„ÔÈ.(‰)והמלך
המלכות: דבר בענין מה עלילה דניאל  על  למצוא מבקשים היו ההם  השרים כל  לאÏÎÂ.אז השחתה ודבר עלילה שום אבל 

בו : למצוא ˜·Ï.יכלו ÏÎ: עליו נמצא  לא  והשחתה משגה דבר וכל  נאמן  היה  אשר האלה‡„ÔÈ.(Â)בעבור האנשים אמרו  אז
לדבר יחוש לא  אלהיו דת  לקיים כי אלהיו בדת התלוי בדבר  עליו נמצא כ "א  עלילה  שום זה לדניאל ימצא  לא אשר  ראינו הן

הדת: את המבטל  מדרך ‡„ÔÈ.(Ê)המלך  והוא תחיה  לעולם המלך דריוש אליו  אמרו וכן המלך  אל התקבצו ההם  השרים  אז
האמרים: בראשית המלך  את  לברך המלוכה‡˙ÂËÚÈ.(Á)מוסר ולהקים להעמיד ר "ל  המלך  קיום לקיים  השרים כל התיעצו

רב: בחוזק ישונה:Ù˜˙ÏÂ‰.בידו  בבל  אמיץ בקשר  גזירה חוק  או„È.ולחזק אלוה  כל  מן מה  בקשה  יבקש אשר  מי כל  אשר 
זולתך  ביד כח  שאין הכל ידעו למען וזהו האריות בור אל שיושלך משפטו יהיה המלך ממך זולת יום  שלשים  עד מהיום  אדם 

המלוכה: לחזק נאות  דבר והוא ממך  בא והכל 

oeiv zcevn
(‚).ÔÈÎ¯Ò: שררה מין כמוÈ˘Ú˙.(„)שם מחשבה  ענין

קמו): (תהלים עשתונותיו ובדרז"ל ÏÈÚ‰.(‰)אבדו עלילה,
כ): (כתובות מצאו  ו):˘ÂÏ.עילה  (ש "ב השל על  כמו משגה 

b dpyn iying wxt zecin zkqn

‚ì LLäøæòa eéä úBëL:GLïBôva L,GLåíBøca L.ïBôvaL:ìçìnä úkL,ìäåøtä úkL,ìíéçéãîä úkL. ¥§¨¨¨£¨¨¨©¨§¨©¨¤©¨¦§©©¤©¦§©©©§¨¦§©©§¦¦
ìçìnä úkL–ïaøwì çìî íéðúBð eéä íL.ìäåøtä úkL–íéLã÷ úBøBò ïéçìBî eéä íL;äéä dbb ìòå ¦§©©¤©¨¨§¦¤©©¨§¨¦§©©©§¨¨¨§¦¨¨¦§©©¨¨¨

íéøetkä íBéa ìBãb ïäëì äìéáhä úéa.ìïéçéãîä úkL–éçéãî eéä íMLíéLãwä éáø÷ ï;äañî íMîe ¥©§¦¨§Ÿ¥¨§©¦¦¦§©©§¦¦¤¨¨§¦¦¦§¥©¢¨¦¦¨§¦¨
äåøtä úéa ââì äìBò. ¨§©¥©©§¨

b.dextd zkylúåàøì éãë øé÷á øúåç äéäù ,áúë í"áîøå .éúàöî êë .åîù ìò úàø÷ðå ,úåôùëî éãé ìò äëùì äúåà äðá äåøô åîùù óùëî íãà
:íù âøäðå äãåáòä ãáåò ïäë äéä êàéä íùî.mixetikd meia lecb odkl dliahd zia did dbb lreíéøåôéëä íåéá ìåãâ ïäë ìáåèù úåìéáè ùîç

úîçî úåàáä úåìéáèå .äøæòä úùåã÷á úùãå÷î äúéäù éôì ,äåøôä úéá ââ ìò åéä íìåë ,áäæ éãâáì ïáì éãâáîå ïáì éãâáì áäæ éãâáî äðùî àåäùë
áéúëãë ùåã÷ íå÷îá ïðéòá íéøåôéëä íåé(æ"è àø÷éå)óàù íéøåôéëä íåé ìéáùá äàá äðéàù äðåùàø äìéáèî õåç .ùåã÷ íå÷îá íéîá åøùá úà õçøå

ïéòîå ,íåøãáù éùéìùä øòùä àåä ,íéîä øòù éáâ ìò ìåçá äúéä äðåùàø äìéáè êëìä ,ìåáèéù ãò äøæòì ñðëð øåäè íãà ïéà äðùä úåîé ìë øàù
:äðåùàøä äìéáè ìáåè äéä íùå ,íèéò ïéòî äàáä äîàá íù êåùî äéä íéî ìù.daiqnäåøôä úéá ââì úåìòì úåááåñå úåìâìåâî úåìòî íéðáà ïéðá

:äáéñîä êøã
c.dlebd zkyl:äìåâ éìåò íù åøëù øåá íù ìò.xne` le`y `a`ùéøá ïðúã ïéøãäøô úëùì àéäå .ìåãâ ïäë úëùì äúéä àéä õòä úëùì äúåà

:ïéøãäøô úëùìì åúéáî ìåãâ ïäë íéùéøôî íéøåôëä íåé íãå÷ íéîé äòáù ,àîåé.dey ozyly bbe:ïúùìùì ãçà éåøé÷ly dlecb ixcdpq dzid my
.zayei l`xyiäáéùé ïéàù ,úáùì ïéøãäðñì øùôà äéä àì ùãå÷ ìù äéöçáå ,ìåçá äéöçå ùãå÷á äéöç äúéä úéæâä úëùìù éôì .äáù ìåçä ãöá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

GL :äøæòa eéä úBëLì LLGLå ,ïBôva LíBøca L כמו – ÅÀÈÈÈÂÈÈÈÇÈÀÈÇÈ
והולכת. מפרשת גורסים:ïBôvaLשהמשנה ויש שבצפון; הלשכות – ÆÇÈ

mexcay מסומן וכן טז ; ה , הבחירה  בית הל' רמב"ם  א ; יט , יומא (גמרא

טוב"); יום "תוספות  עיין ישראל"; "תפארת  לשיטת  úkLìÄÀÇבתרשים 
íéçéãîä úkLì ,äåøtä úkLì ,çìnä הלשכות שלוש  – ÇÆÇÄÀÇÇÇÀÈÄÀÇÇÀÄÄ

ישראל עזרת של  דרומית מזרחית שבזוית לזו, זו סמוכות היו  הללו
("mexcay" dqxibd itl)המלח לשכת miyxza);היתה 'l ze`)סמוך

הפרווה לשכת היתה מערב לצד miyxza);לה `"l ze`) ומערבית

המדיחים לשכת היתה לה, סמוך  הפרווה miyxza).מלשכת a"l ze`)
ïaøwì çìî íéðúBð eéä íL ,çìnä úkLì הוכן זו בלשכה – ÄÀÇÇÆÇÈÈÀÄÆÇÇÈÀÈ

הקרבנות; לצורך  úBøBòהמלח ïéçìBî eéä íL ,äåøtä úkLìÄÀÇÇÇÀÈÈÈÀÄ
íéLã÷ונקראת –,"deextd zkyl"שבנאה האדם שם פירוש על (עיין ÈÈÄ

עורותהרמב"ם ); שם על מפרשים בהmixtdויש מולחים (הר"ש );שהיו

dbb ìòå,הפרווה לשכת של –ìBãb ïäëì äìéáhä úéa äéä ÀÇÇÈÈÈÅÇÀÄÈÀÙÅÈ
íéøetkä íBéa היה טבילות שחמש ג), ג, (יומא ששנינו כמו – ÀÇÄÄ

מחליף  היה פעמים שחמש  לפי הכיפורים, ביום טובל הגדול  הכהן 

לבגדי לבן  ומבגדי  לבן  לבגדי  זהב מבגדי היום, בעבודת בגדיו  את
הללו  הטבילות וכל  טבילה, טעון היה בגדים החלפת כל  ועל  זהב,

מן  חוץ הפרווה, בית גג על שבעזרה הטבילה בבית בקודש , היו 
המים; שער  גבי  שעל  במקוה בחול , שהיתה הראשונה úkLìÄÀÇהטבילה

íéLãwä éáø÷ ïéçéãî eéä íML ,ïéçéãîä הכרס היינו – ÇÀÄÄÆÈÈÀÄÄÄÀÅÇÃÈÄ
אחרים  מעיים בני  אבל המדיחים, בלשכת אותה מדיחים רפש שמלאה

תמיד במסכת ששנינו  כמו הננסים, שאצל  השולחנות על מדיחים היו 
ב); äåøtä(ד , úéa ââì äìBò äañî íMîeכבש כמין – ÄÈÀÄÈÈÀÇÅÇÇÀÈ

הפרווה. בית לגג בסיבובים בו שעולים

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íBøcaL:גורסים ויש  העזרה, שבדרום הלשכות –oetvay גמרא) ÆÇÈ
"תפארת  של התרשים לפי וכן טז ; ה , הבחירה בית  הל ' רמב"ם  א ; יט, יומא 

úéæbäישראל"): úkLì ,äìBbä úkLì ,õòä úkLìכמבואר – ÄÀÇÈÅÄÀÇÇÈÄÀÇÇÈÄ
להלן. שמותיהם õòäטעם úkLì,העץ לשכת בענין –éaø øîà ÄÀÇÈÅÈÇÇÄ

ìeàL àaà .úLnLî äúéä äî ézçëL :á÷òé ïa øæòéìàÁÄÆÆÆÇÂÙÈÇÀÄÆÈÀÈÀÇÆÆÇÈÈ
ìBãb ïäk úkLì :øîBàהגמרא ולפי העץ; לשכת היא (יומא – ÅÄÀÇÙÅÈ

א ), יומא:יט , מסכת בתחילת עליה ששנינו  פרהדרין, לשכת זו היתה

ללשכת  מביתו  גדול כהן מפרישים הכיפורים יום קודם ימים "שבעת

ישראל",(oiirפרהדרין" ו"תפארת  טוב" יום  my"תוספות mi`aeny
,("urd zkyl" z`xwp dzid dnl minrhïäézL éøBçà äúéä àéäåÀÄÈÀÈÂÅÀÅÆ

המשנה  מלשון  מדייקים יש  הגזית; ולשכת הגולה לשכת אחורי –
,("odizy ixeg`")כלומר משתיהן, אחת כל  אחורי  היתה זו  שלשכה

צפונית מזרחית בזוית היתה הגזית m"anxdeשלשכת `xnbd zqxib itl)
,(lirl ep`adyשתי שאר  היו  ממנה, מערבית הגזית, לשכת ואחורי 

זו , אחרי  זו צפון , לצד ואחת דרום לצד  משוכה מהן  אחת הלשכות,
הגזית לשכת כאורך  לדרום מצפון  שתיהן  `zeize:ואורך miyxz oiir)

;(h"k ,g"k ,f"k,ממנה מערבית הגזית, לשכת אחורי העץ לשכת נמצאת

ממנה צפונית הגולה לשכת יום ואחורי "תוספות ועיין הגבורים; (שלטי

äåLטוב"), ïzLìL ââå אלו לשכות שלוש של גבהן ששיעור – ÀÇÀÈÀÈÈÆ
לכולן . היה אחד  וגג אחד ÷òeáהיה øBa äéä íL ,äìBbä úkLìÄÀÇÇÈÈÈÈÈÇ

מים, בור  –åéìò ïeúð ìbìbäå,הבור מתוך מים ידו  על  לשאוב – ÀÇÇÀÇÈÈÈ
äøæòä ìëì íéî íé÷étñî íMîeיש ולבישול. לשתיה – ÄÈÇÀÄÄÇÄÀÈÈÂÈÈ

שכרו  הגולה עולי  שם על  הגולה", "לשכת נקראת שהלשכה מפרשים,

הבור  משלשלים (ברטנורא);את היו  בו  הגלגל, שם על  מפרשים, ויש
מימיו יפסלו שלא כדי  הבור , לתוך הכיור  גורסים:(הראבי"ה );את ויש

'eke eilr oezp lblbde dreaw dlEbe xea did my כמין שהיה כלומר –
ג  ממימיספל  יום כל  אותו  ממלאים שהיו  לבור , מעל  קבוע ועגול  דול 

הלשכה  נקראת הספל אותו  שם ועל  עליו , הנתון  הגלגל ידי  על  הבור
dlEbd zkyl,הכתוב ב):מלשון ד , ראשה"(זכריה  על (פירוש "וגּולה

עירובין). מסכת בסוף  יהונתן úéæbäהר "ר úkLì שהיתה שם על  – ÄÀÇÇÈÄ
מרובעות, גזית אבני ìàøNéבנויה ìL äìBãâ éøãäðñ äúéä íLÈÈÀÈÇÀÆÀÅÀÈÆÄÀÈÅ

úáLBé,עגולה גורן חצי  בצורת –äpäkä úà äðãå העניינים בכל  – ÆÆÀÈÈÆÇÀËÈ
היתה  וממנה הלויים, בענייני  דנה היתה וכן  הכהונה, לכשרות הנוגעים

א, פרק סנהדרין במסכת ששנינו כמו  ישראל, לכל  תורה יוצאת גם
עוסקת  הסנהדרין שהיתה לפי הכהונה, דיני כאן נקטה שמשנתנו  אלא

תדיר  טוב")בהם יום  "תוספות בגמרא(עיין א ); כב , מבואר,(יומא
פתוחה  והיתה בחול, וחציה בקודש חציה בנויה היתה הגזית שלשכת
ישיבה  שאין  לפי שבחול, בחציה יושבת היתה והסנהדרין  ולכאן , לכאן

בלבד ; דוד בית למלכי  אלא ìeñtבעזרה Ba àöîpL ïäëå– ÀÙÅÆÄÀÈÀ
לעבודה, פסלוהו íéøBçL,שהסנהדרין óhòúîe ,íéøBçL LáBìÅÀÄÄÀÇÅÀÄ

Bì CìBäå àöBéå; לביתו –ìeñt Ba àöîð àHLå שהסנהדרין – ÀÅÀÅÀÆÄÀÈÀ
לעבודה, íéðáìהכשירוהו óhòúîe ,íéðáì LáBì מפרשים יש – ÅÀÈÄÄÀÇÅÀÈÄ

כהונה בגדי שלובש היא המשנה ישראל"),שכוונת ñðëðÄÀÈ("תפארת 
íéðäkä åéçà íò LnLîe. המקדש בעבודת –íBéåeéä áBè ÀÇÅÄÆÈÇÙÂÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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å-÷øô ìàéðãgÎ`

à:ïézøúå ïézL ïéðL øák àúeëìî ìa÷ äàãî (àéãî) Låéøãåáíé÷äå Låéøc íã÷ øôL §¨§Æ̈¤Æ¨«¨½̈©¥−©§¨®§©¬§¦−¦¦¬§©§¥«§©Æ¢¨´¨§½̈¤©£¦Æ
:àúeëìî-ìëa ïBäì éc ïéøNòå äàî àiðtøcLçàì àúeëìî-ìòâìàiðã éc àúìz ïéëøñ ïBäpî àlòå ©©§½̈©£©§©§§©−̈§¨´§¤§¦®¦¬¤¡−§¨©§¨«§¥³¨¦§Æ¨§¦´§¨½̈¦¬¨¦¥−

cLçà ïBäì-éc ïBäpî-ãç:÷æð àåäì-àì àkìîe àîòè ïBäì ïéáäé ïélà àiðtøãäðc ìàiðc ïéãà ©«¦§®¦«¤¡º£©§©§§©¨´¦¥À¨£¦³§Æ©§½̈©§−̈¨«¤¡¥¬¨¦«¡©Æ¦Æ¨¦¥´§½̈
dúeî÷äì úéLò àkìîe da àøézé çeø éc ìá÷-ìk àiðtøcLçàå àiëøñ-ìò çvðúî àåä£¨´¦§©©½©¨§©−̈©£©§©§§©¨®¨¢¥À¦´³©©¦¨Æ¥½©§¨´£¦½©£¨¥−

:àúeëìî-ìk-ìòäàúeëìî ãvî ìàiðãì äçkLäì älò ïéòá Båä àiðtøcLçàå àiëøñ ïéãà ©¨©§¨«¡©̧¦¨«§©¹̈©£©§©§§©À̈£¸¨©¯¦¦¨²§©§¨¨¬§¨¦¥−¦©´©§¨®
:éäBìò úçëzLä àì äúéçLe eìL-ìëå àeä ïîéäî-éc ìá÷-ìk äçkLäì ïéìëé-àì äúéçLe älò-ìëå§¨¦¨̧§¦¹̈¨¨§¦´§©§¨À̈¨¢¥Æ¦«§¥©´½§¨¨Æ§¦½̈¨¬¦§§©−©£«¦

å:däìà úãa éäBìò äðçkLä ïäì àlò-ìk äðc ìàiðãì çkLäð àì éc ïéøîà Clà àiøáb ïéãà¡Â©¦ª§©¨³¦¥Æ¨«§¦½¦´¨¯§©§©²§¨¦¥¬§−̈¨¦¨®¨¥¾©§©¬§¨«£−¦§¨¬¡¨¥«
(ñ)æ:ééç ïéîìòì àkìî Låéøc dì ïéøîà ïëå àkìî-ìò eLbøä ïlà àiðtøcLçàå àiëøñ ïéãà¡Â©¦¨§©¨³©£©§©§§©¨Æ¦¥½©§¦−©©§¨®§¥Æ¨§¦´¥½¨§¨¬¤©§−̈§¨§¦¬¡¦«

çäôwúìe àkìî íé÷ äîi÷ì àúåçôe àiøácä àiðtøcLçàå àiðâñ àúeëìî éëøñ | ìk eèòéúà¦§¨©¹´Ÿ¨§¥´©§À̈¦§©¨³©«£©§©§§©¨Æ©¨«§©¨´©£¨½̈§©¨¨³§¨Æ©§½̈§©¨−̈
pî ïäì ïéúìz ïéîBé-ãò Lðàå dìà-ìk-ïî eòá äòáé-éc-ìë éc øñà:àúåéøà áâì àîøúé àkìî C ¡¨®¦´¨¦«¦§¥´Â̈¦¨¡¨̧¤«¡¹̈©¦´§¨¦À¨¥Æ¦¨´©§½̈¦§§¥¾§−Ÿ©§¨¨¨«

i"yx
(‡)ïéúéù ïéðù øáë àúåëìî ìá÷ äàãî ùåéøãå

.ïéúøúå שנכנס ביום לך לומר שנותיו מנה למה
נולד  יהויכין) (צ''ל יהויקים בימי להיכל נבוכדנצר
מר  ואמר שנה ס''ב כאן ועד יכניה מגלות דריוש שטנו
שמונה  שהוא יהויקים לכיבוש בשבע יהויכין בימי גלו
שהרי  ושבע שלשים לנבוכדנצר נשתיירו לנבוכדנצר
רז''ל  כמ''ש מרודך דאויל ועשרים ושלשה מלך מ''ה

ס''ב: הרי לבלשצר שעבדו ב' מגילה àìòå(‚)במסכת
.ïåäðî:מהן àéðôøãùçà.ולמעלה ïåäì éã שיתנו

האפרכים: לשלשה עצה הללו àëìîåהאחשדרפניא
.÷éæð àåäì àì מלכות דבר בשום נפסד יהא לא והמלך

לעשות: עליהם äðã.(„)המוטל ìàéðã:זה דניאל
.çöðúî:מתגבר.úéùò àëìîå בלבו חושב היה המלך

כולם: על äìò.(‰)להקימו ïéòá ååä מבקשים היו
להלשין  שיוכלו המלכות בדבר לדניאל למצוא עלילה

çëùäð.(Â)עליו: àì éã נמצא לא ביניהם אמרו
עלילה: שום זה éäåìò.לדניאל àðçëùä ïäì אבל

לבקש  נוכל אם אלהיו תורת ע''י עלילה עליו נמצא
תורתו  על להעבירו שיגזור גזירה שום המלך פני מאת
העלילה: והרי המלך מצות את יקיים לא והוא

(Ê).åùéâøä:המלך על נועצו:åèòéúà.(Á)משמשו
.àëìî íé÷ äîé÷ì לפי בכח המלך בדת להחזיק

וצריך  אתה אחרת וממדינה למלוך באת שמחדש
åòá.חיזוק: äòáé éã:בקשה שום יבקש êðîאשר ïäì
.àëìî:המלך ממך àúåéøà.זולתי áåâì שאריות לבור

שם: המלך

cec zcevn
(‡).‰‡„Ó ˘ÂÈ¯„Âכשדים מלכות לקח  מדי מלך  דריוש

שנים : ס "ב בן דריוש˘Ù¯.(·)בהיותו לפני  הדבר הוטב
בכל  מושלים יהיו  אשר שרים  ק"ך  המלכות  על  והעמיד 

אשרÏÚÂ‡.(‚)המלכות: שרים ג' העמיד  מהם ולמעלה 
מהם: אחד היה נזק„È.דניאל  למלך  יהיה  שלא בכדי הראשים השרים שלשת אל  עצה נותנים  יהיו ההם  שרים הק"ך אשר

הנזק: מן המלך  את  לשמור בחכמה  ייעצו למען ומושלים  שרים  הרבה לזה ר "ל  המלכות  בדבר מה  דניאל ‡„ÔÈ.(„)והפסד  אז
תחתיהם : אשר  שרים הק"ך  ועל חבריו על  דבר  בכל  ומתגבר מנצח היה  ˜·Ï.זה ÏÎיתירה חכמה רוח  בו  היה אשר  בעבור 

לאמתו : דבר בכל  משכיל והיה שכלו :ÎÏÓ‡.ומרובה מרבית בראותו המלכות  כל על  למושל  להעמידו  חשב  ‡„ÔÈ.(‰)והמלך
המלכות: דבר בענין מה עלילה דניאל  על  למצוא מבקשים היו ההם  השרים כל  לאÏÎÂ.אז השחתה ודבר עלילה שום אבל 

בו : למצוא ˜·Ï.יכלו ÏÎ: עליו נמצא  לא  והשחתה משגה דבר וכל  נאמן  היה  אשר האלה‡„ÔÈ.(Â)בעבור האנשים אמרו  אז
לדבר יחוש לא  אלהיו דת  לקיים כי אלהיו בדת התלוי בדבר  עליו נמצא כ "א  עלילה  שום זה לדניאל ימצא  לא אשר  ראינו הן

הדת: את המבטל  מדרך ‡„ÔÈ.(Ê)המלך  והוא תחיה  לעולם המלך דריוש אליו  אמרו וכן המלך  אל התקבצו ההם  השרים  אז
האמרים: בראשית המלך  את  לברך המלוכה‡˙ÂËÚÈ.(Á)מוסר ולהקים להעמיד ר "ל  המלך  קיום לקיים  השרים כל התיעצו

רב: בחוזק ישונה:Ù˜˙ÏÂ‰.בידו  בבל  אמיץ בקשר  גזירה חוק  או„È.ולחזק אלוה  כל  מן מה  בקשה  יבקש אשר  מי כל  אשר 
זולתך  ביד כח  שאין הכל ידעו למען וזהו האריות בור אל שיושלך משפטו יהיה המלך ממך זולת יום  שלשים  עד מהיום  אדם 

המלוכה: לחזק נאות  דבר והוא ממך  בא והכל 

oeiv zcevn
(‚).ÔÈÎ¯Ò: שררה מין כמוÈ˘Ú˙.(„)שם מחשבה  ענין

קמו): (תהלים עשתונותיו ובדרז"ל ÏÈÚ‰.(‰)אבדו עלילה,
כ): (כתובות מצאו  ו):˘ÂÏ.עילה  (ש "ב השל על  כמו משגה 

b dpyn iying wxt zecin zkqn

‚ì LLäøæòa eéä úBëL:GLïBôva L,GLåíBøca L.ïBôvaL:ìçìnä úkL,ìäåøtä úkL,ìíéçéãîä úkL. ¥§¨¨¨£¨¨¨©¨§¨©¨¤©¨¦§©©¤©¦§©©©§¨¦§©©§¦¦
ìçìnä úkL–ïaøwì çìî íéðúBð eéä íL.ìäåøtä úkL–íéLã÷ úBøBò ïéçìBî eéä íL;äéä dbb ìòå ¦§©©¤©¨¨§¦¤©©¨§¨¦§©©©§¨¨¨§¦¨¨¦§©©¨¨¨

íéøetkä íBéa ìBãb ïäëì äìéáhä úéa.ìïéçéãîä úkL–éçéãî eéä íMLíéLãwä éáø÷ ï;äañî íMîe ¥©§¦¨§Ÿ¥¨§©¦¦¦§©©§¦¦¤¨¨§¦¦¦§¥©¢¨¦¦¨§¦¨
äåøtä úéa ââì äìBò. ¨§©¥©©§¨

b.dextd zkylúåàøì éãë øé÷á øúåç äéäù ,áúë í"áîøå .éúàöî êë .åîù ìò úàø÷ðå ,úåôùëî éãé ìò äëùì äúåà äðá äåøô åîùù óùëî íãà
:íù âøäðå äãåáòä ãáåò ïäë äéä êàéä íùî.mixetikd meia lecb odkl dliahd zia did dbb lreíéøåôéëä íåéá ìåãâ ïäë ìáåèù úåìéáè ùîç

úîçî úåàáä úåìéáèå .äøæòä úùåã÷á úùãå÷î äúéäù éôì ,äåøôä úéá ââ ìò åéä íìåë ,áäæ éãâáì ïáì éãâáîå ïáì éãâáì áäæ éãâáî äðùî àåäùë
áéúëãë ùåã÷ íå÷îá ïðéòá íéøåôéëä íåé(æ"è àø÷éå)óàù íéøåôéëä íåé ìéáùá äàá äðéàù äðåùàø äìéáèî õåç .ùåã÷ íå÷îá íéîá åøùá úà õçøå

ïéòîå ,íåøãáù éùéìùä øòùä àåä ,íéîä øòù éáâ ìò ìåçá äúéä äðåùàø äìéáè êëìä ,ìåáèéù ãò äøæòì ñðëð øåäè íãà ïéà äðùä úåîé ìë øàù
:äðåùàøä äìéáè ìáåè äéä íùå ,íèéò ïéòî äàáä äîàá íù êåùî äéä íéî ìù.daiqnäåøôä úéá ââì úåìòì úåááåñå úåìâìåâî úåìòî íéðáà ïéðá

:äáéñîä êøã
c.dlebd zkyl:äìåâ éìåò íù åøëù øåá íù ìò.xne` le`y `a`ùéøá ïðúã ïéøãäøô úëùì àéäå .ìåãâ ïäë úëùì äúéä àéä õòä úëùì äúåà

:ïéøãäøô úëùìì åúéáî ìåãâ ïäë íéùéøôî íéøåôëä íåé íãå÷ íéîé äòáù ,àîåé.dey ozyly bbe:ïúùìùì ãçà éåøé÷ly dlecb ixcdpq dzid my
.zayei l`xyiäáéùé ïéàù ,úáùì ïéøãäðñì øùôà äéä àì ùãå÷ ìù äéöçáå ,ìåçá äéöçå ùãå÷á äéöç äúéä úéæâä úëùìù éôì .äáù ìåçä ãöá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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GL :äøæòa eéä úBëLì LLGLå ,ïBôva LíBøca L כמו – ÅÀÈÈÈÂÈÈÈÇÈÀÈÇÈ
והולכת. מפרשת גורסים:ïBôvaLשהמשנה ויש שבצפון; הלשכות – ÆÇÈ

mexcay מסומן וכן טז ; ה , הבחירה  בית הל' רמב"ם  א ; יט , יומא (גמרא

טוב"); יום "תוספות  עיין ישראל"; "תפארת  לשיטת  úkLìÄÀÇבתרשים 
íéçéãîä úkLì ,äåøtä úkLì ,çìnä הלשכות שלוש  – ÇÆÇÄÀÇÇÇÀÈÄÀÇÇÀÄÄ

ישראל עזרת של  דרומית מזרחית שבזוית לזו, זו סמוכות היו  הללו
("mexcay" dqxibd itl)המלח לשכת miyxza);היתה 'l ze`)סמוך

הפרווה לשכת היתה מערב לצד miyxza);לה `"l ze`) ומערבית

המדיחים לשכת היתה לה, סמוך  הפרווה miyxza).מלשכת a"l ze`)
ïaøwì çìî íéðúBð eéä íL ,çìnä úkLì הוכן זו בלשכה – ÄÀÇÇÆÇÈÈÀÄÆÇÇÈÀÈ

הקרבנות; לצורך  úBøBòהמלח ïéçìBî eéä íL ,äåøtä úkLìÄÀÇÇÇÀÈÈÈÀÄ
íéLã÷ונקראת –,"deextd zkyl"שבנאה האדם שם פירוש על (עיין ÈÈÄ

עורותהרמב"ם ); שם על מפרשים בהmixtdויש מולחים (הר"ש );שהיו

dbb ìòå,הפרווה לשכת של –ìBãb ïäëì äìéáhä úéa äéä ÀÇÇÈÈÈÅÇÀÄÈÀÙÅÈ
íéøetkä íBéa היה טבילות שחמש ג), ג, (יומא ששנינו כמו – ÀÇÄÄ

מחליף  היה פעמים שחמש  לפי הכיפורים, ביום טובל הגדול  הכהן 

לבגדי לבן  ומבגדי  לבן  לבגדי  זהב מבגדי היום, בעבודת בגדיו  את
הללו  הטבילות וכל  טבילה, טעון היה בגדים החלפת כל  ועל  זהב,

מן  חוץ הפרווה, בית גג על שבעזרה הטבילה בבית בקודש , היו 
המים; שער  גבי  שעל  במקוה בחול , שהיתה הראשונה úkLìÄÀÇהטבילה

íéLãwä éáø÷ ïéçéãî eéä íML ,ïéçéãîä הכרס היינו – ÇÀÄÄÆÈÈÀÄÄÄÀÅÇÃÈÄ
אחרים  מעיים בני  אבל המדיחים, בלשכת אותה מדיחים רפש שמלאה

תמיד במסכת ששנינו  כמו הננסים, שאצל  השולחנות על מדיחים היו 
ב); äåøtä(ד , úéa ââì äìBò äañî íMîeכבש כמין – ÄÈÀÄÈÈÀÇÅÇÇÀÈ

הפרווה. בית לגג בסיבובים בו שעולים

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íBøcaL:גורסים ויש  העזרה, שבדרום הלשכות –oetvay גמרא) ÆÇÈ
"תפארת  של התרשים לפי וכן טז ; ה , הבחירה בית  הל ' רמב"ם  א ; יט, יומא 

úéæbäישראל"): úkLì ,äìBbä úkLì ,õòä úkLìכמבואר – ÄÀÇÈÅÄÀÇÇÈÄÀÇÇÈÄ
להלן. שמותיהם õòäטעם úkLì,העץ לשכת בענין –éaø øîà ÄÀÇÈÅÈÇÇÄ

ìeàL àaà .úLnLî äúéä äî ézçëL :á÷òé ïa øæòéìàÁÄÆÆÆÇÂÙÈÇÀÄÆÈÀÈÀÇÆÆÇÈÈ
ìBãb ïäk úkLì :øîBàהגמרא ולפי העץ; לשכת היא (יומא – ÅÄÀÇÙÅÈ

א ), יומא:יט , מסכת בתחילת עליה ששנינו  פרהדרין, לשכת זו היתה

ללשכת  מביתו  גדול כהן מפרישים הכיפורים יום קודם ימים "שבעת

ישראל",(oiirפרהדרין" ו"תפארת  טוב" יום  my"תוספות mi`aeny
,("urd zkyl" z`xwp dzid dnl minrhïäézL éøBçà äúéä àéäåÀÄÈÀÈÂÅÀÅÆ

המשנה  מלשון  מדייקים יש  הגזית; ולשכת הגולה לשכת אחורי –
,("odizy ixeg`")כלומר משתיהן, אחת כל  אחורי  היתה זו  שלשכה

צפונית מזרחית בזוית היתה הגזית m"anxdeשלשכת `xnbd zqxib itl)
,(lirl ep`adyשתי שאר  היו  ממנה, מערבית הגזית, לשכת ואחורי 

זו , אחרי  זו צפון , לצד ואחת דרום לצד  משוכה מהן  אחת הלשכות,
הגזית לשכת כאורך  לדרום מצפון  שתיהן  `zeize:ואורך miyxz oiir)

;(h"k ,g"k ,f"k,ממנה מערבית הגזית, לשכת אחורי העץ לשכת נמצאת

ממנה צפונית הגולה לשכת יום ואחורי "תוספות ועיין הגבורים; (שלטי

äåLטוב"), ïzLìL ââå אלו לשכות שלוש של גבהן ששיעור – ÀÇÀÈÀÈÈÆ
לכולן . היה אחד  וגג אחד ÷òeáהיה øBa äéä íL ,äìBbä úkLìÄÀÇÇÈÈÈÈÈÇ

מים, בור  –åéìò ïeúð ìbìbäå,הבור מתוך מים ידו  על  לשאוב – ÀÇÇÀÇÈÈÈ
äøæòä ìëì íéî íé÷étñî íMîeיש ולבישול. לשתיה – ÄÈÇÀÄÄÇÄÀÈÈÂÈÈ

שכרו  הגולה עולי  שם על  הגולה", "לשכת נקראת שהלשכה מפרשים,

הבור  משלשלים (ברטנורא);את היו  בו  הגלגל, שם על  מפרשים, ויש
מימיו יפסלו שלא כדי  הבור , לתוך הכיור  גורסים:(הראבי"ה );את ויש

'eke eilr oezp lblbde dreaw dlEbe xea did my כמין שהיה כלומר –
ג  ממימיספל  יום כל  אותו  ממלאים שהיו  לבור , מעל  קבוע ועגול  דול 

הלשכה  נקראת הספל אותו  שם ועל  עליו , הנתון  הגלגל ידי  על  הבור
dlEbd zkyl,הכתוב ב):מלשון ד , ראשה"(זכריה  על (פירוש "וגּולה

עירובין). מסכת בסוף  יהונתן úéæbäהר "ר úkLì שהיתה שם על  – ÄÀÇÇÈÄ
מרובעות, גזית אבני ìàøNéבנויה ìL äìBãâ éøãäðñ äúéä íLÈÈÀÈÇÀÆÀÅÀÈÆÄÀÈÅ

úáLBé,עגולה גורן חצי  בצורת –äpäkä úà äðãå העניינים בכל  – ÆÆÀÈÈÆÇÀËÈ
היתה  וממנה הלויים, בענייני  דנה היתה וכן  הכהונה, לכשרות הנוגעים

א, פרק סנהדרין במסכת ששנינו כמו  ישראל, לכל  תורה יוצאת גם
עוסקת  הסנהדרין שהיתה לפי הכהונה, דיני כאן נקטה שמשנתנו  אלא

תדיר  טוב")בהם יום  "תוספות בגמרא(עיין א ); כב , מבואר,(יומא
פתוחה  והיתה בחול, וחציה בקודש חציה בנויה היתה הגזית שלשכת
ישיבה  שאין  לפי שבחול, בחציה יושבת היתה והסנהדרין  ולכאן , לכאן

בלבד ; דוד בית למלכי  אלא ìeñtבעזרה Ba àöîpL ïäëå– ÀÙÅÆÄÀÈÀ
לעבודה, פסלוהו íéøBçL,שהסנהדרין óhòúîe ,íéøBçL LáBìÅÀÄÄÀÇÅÀÄ

Bì CìBäå àöBéå; לביתו –ìeñt Ba àöîð àHLå שהסנהדרין – ÀÅÀÅÀÆÄÀÈÀ
לעבודה, íéðáìהכשירוהו óhòúîe ,íéðáì LáBì מפרשים יש – ÅÀÈÄÄÀÇÅÀÈÄ

כהונה בגדי שלובש היא המשנה ישראל"),שכוונת ñðëðÄÀÈ("תפארת 
íéðäkä åéçà íò LnLîe. המקדש בעבודת –íBéåeéä áBè ÀÇÅÄÆÈÇÙÂÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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„íBøcaL:ìõòä úkL,ìäìBbä úkL,ìúéæbä úkL.ìõòä úkL–øîàá÷òé ïa øæòéìà éaø:äî ézçëL ¤©¨¦§©¨¥¦§©©¨¦§©©¨¦¦§©¨¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤
úLnLî äúéä.ìeàL àaàøîBà:ììBãb ïäk úkL;ïäézL éøBçà äúéä àéäå,ìL ââåäåL ïzL.ìúkL ¨§¨§©¤¤©¨¨¥¦§©Ÿ¥¨§¦¨§¨£¥§¥¤§©§¨§¨¨¤¦§©

äìBbä–òeá÷ øBa äéä íL,åéìò ïeúð ìbìbäå,äøæòä ìëì íéî íé÷étñî íMîe.ìúéæbä úkL–äúéä íL ©¨¨¨¨¨©§©©§©¨¨¨¦¨©§¦¦©¦§¨¨£¨¨¦§©©¨¦¨¨§¨
äpäkä úà äðãå úáLBé ìàøNé ìL äìBãâ éøãäðñ.ìeñt Ba àöîpL ïäëå–íéøBçL LáBì,íéøBçL óhòúîe, ©§¤§¥§¨¤¦§¨¥¤¤§¨¨¤©§ª¨§Ÿ¥¤¦§¨§¥§¦¦§©¥§¦

Bì CìBäå àöBéå;ìeñt Ba àöîð àHLå–íéðáì LáBì,íéðáì óhòúîe,íéðäkä åéçà íò LnLîe ñðëð.íBéå §¥§¥§¤¦§¨§¥§¨¦¦§©¥§¨¦¦§¨§©¥¦¤¨©Ÿ£¦§
íéNBò eéä áBè,ïäkä ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àHL.íéøîBà eéä Cëå:àeä Ceøa íB÷nä Ceøa,àHL ¨¦¤¦§¨§§©§¤©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨§¦¨©¨¨¤

ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð;àeä Ceøáe,ì ãîòì åéðááe ïøäàa øçaLíéLãwä éLã÷ úéáa 'ä éðôì úøL. ¦§¨§§©§¤©£Ÿ¨¤¨©§©£Ÿ§¨¨©£Ÿ§¨¥¦§¥§¥¨§¥©¢¨¦
˙ Â „ È Ó ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
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‡ähîì úéNòð óBòä úàhç,äìòîì äîäa úàhçå.äìòîì úéNòð óBòä úìBò,ähîì äîäaä úìBòå.íà ©©¨©£¥§©¨§©©§¥¨§©§¨©¨©£¥§©§¨§©©§¥¨§©¨¦
äæáe äæa äpL–ìeñt.àeä Ck íép÷ øãñ:äáBçä–äìBò ãçàå úàhç ãçà;úBáãðáe íéøãða–úBìBò ïlk. ¦¨¨¤¨¤¨¥¤¦¦¨©¨¤¨©¨§¤¨¨¦§¨¦¦§¨ª¨

øãð eäæéà?øîBàä:äìBò éìò éøä.äáãð àéä Bæéàå?øîBàä:äìBò Bæ éøä.úBáãðì íéøãð ïéa äî?àlà ¥¤¤¤¨¥£¥¨©¨§¥¦§¨¨¨¥£¥¨©¥§¨¦¦§¨¤¨

áéúëã ,ãáìá ãåã úéá éëìîì àìà äøæòá('æ á ìàåîù):'ä éðôì áùéå ãåã êìîä àåáéå

ÌÈÈ˜ ˙ÎÒÓ

``.dhnl ziyrp serd z`hgáéúëã .àø÷ñä èåçî('ä àø÷éå)íééøéùäù øé÷ ,çáæîä ãåñé ìà äöîé íãá øàùðäå çáæîä øé÷ ìò úàèçä íãî äæäå
äìòîì åäùåòù ïåâë ááåñì äöîúî àåäù íéîòô ,äìòîìå èåçä ïî åðééäã ïåéìòä øé÷ éàã .àø÷ñä èåçî äèîì ïåúçúä øé÷ åäæå ,ãåñéì ïéöîúî åìù

:äîà ááåñä ïî äèîì èåçäù ,ááåñä ïî.dlrnl dnda z`hgeáéúëã .äìòîì óåòä úìåò :ïø÷ ìù äôåâá ,úåðø÷ áéúëã('à íù)äöîðå øéè÷äå ÷ìîå
:çáæî ìù åùàøá éåöéîå ä÷éìî óà ,çáæî ìù åùàøá äøè÷ä äî ,åîã.dhnl dnda lye:ãåñé äá áéúëã.leqt dfae dfa dpiy m`eíà ìåñôã éàä

äá úéì óåòä úìåòå .äøùë çáæîá íå÷î ìëá ä÷éìîã ,äøùë äìòîì óà ,úàèç ìù ä÷éìîä ìáà .äàæäá à÷åã ,äìòîì óåòä úàèç äùòî äùò
:äìåñô ,äèîì äàùò íàå ,éåöéî íà éë äàæä.dler cg`e z`hg cg` daeg ly oipw xcqìå÷ úòéîùå åéùã÷å ùã÷î úàîåèå ,úãìåéå äáæå áæ ïåâë

àì ,úåìåò ïäéúùå äáåç ïäã øâ ìù ïéðé÷ àëéàã â"òàå .úåøéùòá ïéá úåìãá ïéá ï÷ ïéàéáî äáæå áæù àìà ,úåìãá ï÷ ïéàéáî ïìåëã ,íéúôù éåèéáå äìà
:éàä éìåë éçéëù àìã íåùî ,åäééìò àðú ùééç.zeler olek zeacpe mixcpaíéàá úåôåò ïéàå ,ãáìá íéîìùå úåìåò àìà äáãðå øãðá ïéàá ïéàù éôì

:úåìåò ïìåë úåôåòáù úåáãðå íéøãð êëìä ,íéîìù

`xephxa yexit

ïäkä ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àHL ,íéNBò ביום – ÄÆÄÀÈÀÀÇÀÆÇÂÙÇÙÅ
ושמחה; משתה עושים הסנהדרין  היו  כהן , בשום פסול נמצא שלא

טוב יום עושים היו כשרים ונמצאו שנידונו  הכהנים ("תפארת או 

טוב"). יום  "תוספות  íB÷näישראל "; Ceøa :íéøîBà eéä CëåÀÈÈÀÄÈÇÈ
,àeä Ceøáe ;ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àHL ,àeä CeøaÈÆÄÀÈÀÀÇÀÆÇÂÙÈ
éLã÷ úéáa 'ä éðôì úøLì ãîòì åéðááe ïøäàa øçaLÆÈÇÀÇÂÙÀÈÈÇÂÙÀÈÅÄÀÅÀÅÈÀÅ

íéLãwä שנאמר כמו  ה ):– יח , מכל(דברים  אֿלהיך  ה' בחר  בו  "כי  ÇÃÈÄ
הימים". כל  ובניו הוא ה', בשם לשרת לעמוד iycwשבטיך  ziaa

miycwd פיסקת את גורסים שאין  נוסחאות יש  המקדש. בבית היינו
וכו'. ובניו " באהרן  שבחר הוא "וברוך  הסיום

i p y m e i

í é ð é ÷ ú ë ñ î
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לעולת  העוף חטאת בין מה ללמד , באה והיא כולה, למסכת פתיחה היא זו  משנה
לעיל. בפתיחתנו הבאנו שכבר  כפי נדבה, עוף לקרבן  חובה קן  בין ומה העוף,
עולת  בין  ומה בהמה, לחטאת העוף חטאת בין  מה גם המשנה מביאה דרכה ולפי 

לנדבה. נדר בין מה וכן בהמה; לעולת העוף

ähîì úéNòð óBòä úàhç למטה המזבח קיר  על מדמה מזים – ÇÇÈÇÂÅÀÇÈ
בה שנאמר הסיקרא, ט ):מחוט ה, קיר(ויקרא על  החטאת מדם "והזה

שהשיירים  קיר  איזהו  המזבח", יסוד  אל  ימצה בדם והנשאר המזבח

הסיקרא  מחוט היינו התחתון, קיר זהו  היסוד ? אל  מתמצים שלו
שיתמצה  אפשר  הרי הסיקרא, מחוט שלמעלה בקיר  שאילו ולמטה;

מן  למעלה שהיזה וכגון  היסוד , אל  ולא ה"סובב", לבליטת הדם
b),הסובב wxtl dncwda zecin zkqna gafnd xeiv oiir)úàhçåÀÇÇ

äìòîì äîäa בהזאת שנאמר הסיקרא, מחוט למעלה נעשית – ÀÅÈÀÇÀÈ
לד ):דמה ל; כה; ד, zepxw"(ויקרא lr".(המזבח)úéNòð óBòä úìBòÇÈÇÂÅ

äìòîì,מזרחית דרומית בקרן  המזבח, בראש אותה מולקים – ÀÇÀÈ
הסיקרא מחוט למעלה המזבח קיר  אל  דמה את (x`eankוממצים

,(d ,e migaf zkqnaבה טו):שנאמר  א , wlneey`x"(ויקרא  z`xihwde
dgafndenc dvnpe,"gafnd xiw lr,המזבח בראש הקטרה מה ודרשו:

הסקרא; מחוט למעלה היינו המזבח, בראש דמה ומיצוי  מליקה אף
ähîì äîäaä úìBòå שטעונה הסיקרא, מחוט למטה נעשית – ÀÇÇÀÅÈÀÇÈ

דמים מתן `rax)היא ody zepzn izy) היסוד zieefaכנגד epiidc)
,(zinexc ziaxrn Ð oeqkl`a dcbpky Ð ziefae ,zipetv zigxfn

הקרבנ  לשאר  הדין  והוא ד), (ה, בזבחים למטה.כמבואר  שנעשים ות

äæáe äæa äpL íà למעלה העוף חטאת מדם הכהן שהיזה – ÄÄÈÈÆÈÆ
הסיקרא, מחוט למטה העוף עולת דם שמיצה או הסיקרא, מחוט

ìeñt. הקרבן –íép÷ øãñ– יונה בני  שני  או  תורים שתי  של  – ÈÅÆÄÄ
äáBçä :àeä Ck כגון קן , להביא החייבים שמביאים חובה קיני  – ÈÇÈ

למסכתנו , בפתיחה שפרטנו כמו  והיולדת, והזבה úàhçהזב ãçàÆÈÇÈ
äìBò ãçàå,עולה אחד  וגוזל חטאת אחד  גוזל מקריבים –íéøãða ÀÆÈÈÄÀÈÄ

úBáãðáe,עופות קרבן או  קן הנודב או הנודר אבל  –úBìBò ïlk ÄÀÈËÈ
בנדר מביאים שאין  בלבד, עולות מקריבם הריהו ונדב שנדר  מה כל  –

הלכך שלמים, באים עופות ואין בלבד , ושלמים עולות אלא ובנדבה
עולות. כולם עופות של  ונדבות éøäנדרים :øîBàä ?øãð eäæéàÅÆÆÆÈÅÂÅ

äìBò éìò:או בהמה, עולת עלי הרי האומר : או  העוף; עולת – ÈÇÈ
שלמים, עלי  äìBòהרי  Bæ éøä :øîBàä ?äáãð àéä Bæéàå– ÀÅÄÀÈÈÈÅÂÅÈ

שלמים. או עולה, זו בהמה הרי  או: עולה, זו יונה ïéaהרי äîÇÅ
íéøãpäL àlà ?úBáãðì íéøãð,דינם –m`yeáðâð Bà eúî ÀÈÄÄÀÈÆÈÆÇÀÈÄÅÄÀÀ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt mipiw zkqn

íéøãpäL,eáðâð Bà eúî–íúeéøçàa íéáiç;úBáãðe:eáðâð Bà eúî–ïúeéøçàa íéáiç ïéà. ¤©§¨¦¥¦§§©¨¦§©£¨¨§¨¥¦§§¥©¨¦§©£¨¨
·äìBòa äáøòúpL úàhç,úàhça äìBòå,àBaøa ãçà elôà–ílk eúeîé.äáBça äáøòúpL úàhç–ïéà ©¨¤¦§¨§¨§¨§¨§©¨£¦¤¨§¦¨ª¨©¨¤¦§¨§¨§¨¥

äáBçaL úBàhç ïéðîk àlà øLk.äáBça äáøòúpL äìBò ïëå–äáBçaL úBìBò ïéðîk àlà øLk ïéà.ïéa ¨¥¤¨§¦§©©¨¤©¨§¥¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨§¦§©¤©¨¥
úèòîî äáãpäå äaøî äáBçäL,úèòîî äáBçäå äaøî äáãpäL ïéa,úBåL ïäéúML ïéa. ¤©¨§ª¨§©§¨¨§ª¤¤¥¤©§¨¨§ª¨§©¨§ª¤¤¥¤§¥¤¨

‚íéøeîà íéøác äna?äáãðáe äáBça,Bæa Bæ äáøòúpL äáBça ìáà,Bæì úçàå Bæì úçà,íézLe Bæì íézL ©¤§¨¦£¦§¨¦§¨¨£¨§¨¤¦§¨§¨¨©©¨§©©¨§©¦¨§©¦

a.olek ezeni `eaxa cg` elit`:éìèá àìå éáéùç íééç éìòáã ,àáåøá éìèá àìå.daega daxrzpy z`hgäáøòúðù úàèç ìù øåú åà äðåé ïá
:ãçé úåáøåòî úåãéøô ùîç äúò àöîðå ,úàèç ãçàå äìåò ãçà àåä ïäî ï÷ ìëù ,äáæ ìù åà úãìåé ìù àîúñ ïéð÷ åðééäã ,äáåç ìù ïéð÷ éðùáoi`

.daegay z`hg oipn `l` xykùìù ãéáò éàã .äáåç ìù ïéð÷ éðùá øùëä ïéðî åäæù ,ãáìá úåàèç éúù ÷ø úåãéøô ùîçä åìàî àéáäì ìåëé åðéàå
ç÷é àîùã ,úçà äìåò åìéôà ãéáò éöî àìå .úåàèç éúù ÷ø úåùòì íéìåëé ïéà ïéð÷ éðùîå ,ïäá áøåòîä ïî àìå åäì ãéáò ïéð÷ éðùä ïî àîù ,úåàèç

:úáøåòîä úàèçä.dler oke:äìåò íùì ùøôåäù øåú åà äðåé ïá.daega daxrzpy:àîúñ ïéð÷ éðùá.daegay zeler oipn `l` xyk oi`àðùéøôãë
:úàèç éáâ ìéòì.zhren dacpde daexn daegdy oiaï÷ ìëù äáæ ìù åà úåãìåé ìù àîúñ ïéð÷ äîë íò áøòúð ,úåìåò ïäù ùøåôî ãçà ï÷ù ïåâë

:äìåò ãçàå úàèç ãçà ïäî.'eke oiaïìåë úåáãðå íéøãðã íåùî ,äáãð úåùøåôî úåìåòì ïðéø÷å .úåìåò ìù ïéð÷ äîëá áøòúðù ,äîåúñ ãçà ï÷ ïåâë
:ïé÷øô ùéøá ïðúãë úåìåò

b.dacpae daega:úåìåò ïìåëù äáãð éðé÷ íò úåìåò ïúö÷îå úåàèç ïúö÷îù äáåç éðé÷ åáøòúðù.efa ef daxrzpy daega la`ìù äîåúñ ï÷
:úøçà äáæ ìù åà úãìåé ìù ï÷á äáøòúðù äáæ ìù åà úãìåé.leqt dvgne xyk dvgnãçàå äìåòì ãçà ,ãáìá íéðù íéáøåòîä äòáøàäî áéø÷îå

`xephxa yexit

שהפרישום, לאחר  הקרבנות –íúeéøçàa íéáiç קרבנות להביא – ÇÈÄÀÇÂÈÈ
שנדר, הקרבן  את הביא שלא זמן כל  עלי ", "הרי שהאומר  אחרים,

להביאו; הוא דינן ,úBáãðeחייב –m`yeáðâð Bà eúîלאחר – ÀÈÅÄÀÀ
ïúeéøçàaשהופרשו , íéáiç ïéàהלכך אלו, אלא נדב שלא – ÅÇÈÄÀÇÂÈÈ

תחתיהן . אחרים להביא חייב אינו נגנבו, או  כשמתו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äìBòa äáøòúpL úàhç,העוף בעולת שנתערבה העוף חטאת – ÇÈÆÄÀÈÀÈÀÈ
úàhça äìBòå,העוף בחטאת שנתערבה העוף עולת או  –elôà ÀÈÀÇÈÂÄ
àBaøa ãçà או עולה, של  גוזלות בריבוא חטאת של  אחד  גוזל – ÆÈÀÄ

חטאת, של גוזלות בריבוא עולה של אחד ílkגוזל  eúeîéכל – ÈËÈ
נעשית  העוף ועולת למטה נעשית העוף וחטאת שהואיל הגוזלות,

אי לפיכך הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  פסול, שינה ואם למעלה,
אומרים  ואין  עולה; ספק חטאת ספק הוא אחד שכל להקריבם, אפשר

וכן  ברוב; בטלים ואינם חשובים, חיים שבעלי  לפי ברוב, בטל שהוא
פדיון לעופות שאין  וייפדו, מום בהם שיפול עד  להשהותם (משנה אין

א), יב , כולם.מנחות ימותו העוף,úàhçהלכך –äáBça äáøòúpL ÇÈÆÄÀÈÀÈÀÈ
בארנו  וכבר  סתומות; חובה בקיני  –(epzkqnl dgizta) סתומה שקן

לעולה, ואיזה לחטאת גוזל  איזה פירש לא הקן  את שהמביא היינו 
ואם  לעולה. ואחד לחטאת מהם אחד כרצונו מקריב הכהן  זה ובכגון 

עצמה, בפני קן כל פירש  ולא כאחת סתומות קינים כמה אדם הביא
עולות, ומחציתן חטאות מחציתן  הכהן  יותרמקריב חטאות לא אבל

נתערבה  שאם ללמד, משנתנו ובאה מחטאות; יותר עולות ולא מעולות
חובה, של  סתומות בקינים העוף ïéðîkחטאת àlà øLk ïéàÅÈÅÆÈÀÄÀÇ

äáBçaL úBàhç קינים בשתי העוף חטאת נתערבה אם כגון  – ÇÈÆÇÈ
צריכים  היו  מהם ששניים גוזלות, בארבעה היינו  אחת, אשה של
גוזלות, חמישה בתערובת עתה והרי עולות, ושניים חטאות להיקרב

להביא  יכולים אין בהם, שנתערבה המפורשת החטאת הוא מהם שאחד
לפי הקינים, שבשתי  החטאות כמנין בלבד , חטאות שתי אלא מאלו 

או  החובה, קיני  של החטאות שהן או מקום, מכל כשר זה שמנין 
שלוש אבל  מהחובה. היא והשנייה שנתערבה החטאת היא מהן  שאחת

יכולים  ואין הקינים, משתי  שלשתן  שמא להקריב, אסור  חטאות
להקריב  אסור  ועולה בלבד. חטאות שתי אלא קינים משתי  להקריב

קיני בשלוש  שנתערבה חטאת וכן  שנתערבה. החטאת היא שמא כלל ,
כמנין  חטאות, שלוש  התערובת מן להקריב יכולים סתומות, חובה

מכל חטאות הם גוזלות ששלושה לפי הקינים, שבשלש החטאות
שנתערבה, החטאת היא מהם שאחד או  הקינים, מן שהם או מקום,

שמא  להקריב, אסור  חטאות ארבע אבל מהקינים. הם השניים ושאר 

שלוש אלא קינים משלוש מקריבים ואין הקינים, משלוש  ארבעתן 
בלבד . äìBòחטאות ïëå,העוף עולת –äáBça äáøòúpL– ÀÅÈÆÄÀÈÀÈÀÈ

סתומות, חובה äáBçaLבקיני úBìBò ïéðîk àlà øLk ïéà– ÅÈÅÆÈÀÄÀÇÆÇÈ
עולה  התערובת מן מקריבים אחת, בקן  העוף עולת נתערבה אם כגון
או  שנתערבה, העולה שהיא או מקום, מכל היא שכשרה בלבד, אחת

הקן , מן  שתיהן שמא להקריב, אסור עולות שתי אבל הקן ; מן שהיא
כלל, להקריב אסור וחטאת אחת. מקן  עולות שתי  להקריב ואסור 

קינים, בשתי שנתערבה העוף עולת וכן שנתערבה. העולה היא שמא
לעיל שבארנו  כמו הקינים, שבשתי העולות כמנין  עולות, שתי  מקריב

שנתערבה. úèòîîבחטאת äáãpäå äaøî äáBçäL ïéa– ÅÆÇÈÀËÈÀÇÀÈÈÀËÆÆ
של עוף וקרבנות שהואיל  "נדבה", קרבן  העוף לעולת קוראת משנתנו 

עולות  רוב נמצא הקודמת, במשנה ששנינו כמו  עולות, כולם נדבה
בעולת  ללמד המשנה באה הקודמת לפיסקה וכהמשך  נדבה, העוף

וקרבנות  מרובות, החובה שקיני בין  חובה, בקיני שנתערבה העוף
עולות  שתי שנתערבו כגון מועטים, המפורשות, העולות שהם הנדבה,

חובה, קיני בשלוש  úèòîîהעוף äáBçäå äaøî äáãpäL ïéaÅÆÇÀÈÈÀËÈÀÇÈÀËÆÆ
כמנין  אלא כשר אין עולות, בארבע נתערבה אחת חובה שקן כגון  –

בין  בחובה, שנתערבה בחטאת הדין  והוא החובה; שבקיני העולות
והחובה  מרובות שהחטאות ובין  מועטות, והחטאות מרובה שהחובה

החובה; שבקיני החטאות כמנין אלא כשר שאין  ïäéúMLמועטת, ïéaÅÆÀÅÆ
úBåL אלא כשר אין חובה, קיני  בשתי שנתערבו  עולות ארבע כגון  – È

שנתערבו  עולות שתי וכן  הקינים; שבשתי העולות כמנין  עולות, שתי
חטאות  לארבע הדין והוא אחת. עולה אלא כשר אין  אחת, חובה בקן
שתי וכן  חטאות, שתי  אלא כשר שאין  חובה, קיני  בשתי  שנתערבו 

אחת. חטאת אלא כשר שאין אחת, חובה בקן  שנתערבו חטאות

i y i l y m e i
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שנתערבו חובה בקיני ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
זו. זו

íéøeîà íéøác äna?הקודמת במשנה ששנינו מה –äáBça ÇÆÀÈÄÂÄÀÈ
äáãðáe,סתומות חובה בקיני  עולות, שכולן  נדבה, קיני שנתערבו  – ÄÀÈÈ

מפורשות  חטאות או עולות שנתערבו או עולות; וחציין חטאות שחציין 
שבקיני העולות כמנין  אלא כשר  אין  אלו בכל סתומות; חובה בקיני 

במשנה  שבארנו  כמו החובה, שבקיני החטאות כמנין או  החובה
Bæaהקודמת. Bæ äáøòúpL äáBça ìáà סתומות חובה קיני – ÂÈÀÈÆÄÀÈÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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„íBøcaL:ìõòä úkL,ìäìBbä úkL,ìúéæbä úkL.ìõòä úkL–øîàá÷òé ïa øæòéìà éaø:äî ézçëL ¤©¨¦§©¨¥¦§©©¨¦§©©¨¦¦§©¨¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤
úLnLî äúéä.ìeàL àaàøîBà:ììBãb ïäk úkL;ïäézL éøBçà äúéä àéäå,ìL ââåäåL ïzL.ìúkL ¨§¨§©¤¤©¨¨¥¦§©Ÿ¥¨§¦¨§¨£¥§¥¤§©§¨§¨¨¤¦§©

äìBbä–òeá÷ øBa äéä íL,åéìò ïeúð ìbìbäå,äøæòä ìëì íéî íé÷étñî íMîe.ìúéæbä úkL–äúéä íL ©¨¨¨¨¨©§©©§©¨¨¨¦¨©§¦¦©¦§¨¨£¨¨¦§©©¨¦¨¨§¨
äpäkä úà äðãå úáLBé ìàøNé ìL äìBãâ éøãäðñ.ìeñt Ba àöîpL ïäëå–íéøBçL LáBì,íéøBçL óhòúîe, ©§¤§¥§¨¤¦§¨¥¤¤§¨¨¤©§ª¨§Ÿ¥¤¦§¨§¥§¦¦§©¥§¦

Bì CìBäå àöBéå;ìeñt Ba àöîð àHLå–íéðáì LáBì,íéðáì óhòúîe,íéðäkä åéçà íò LnLîe ñðëð.íBéå §¥§¥§¤¦§¨§¥§¨¦¦§©¥§¨¦¦§¨§©¥¦¤¨©Ÿ£¦§
íéNBò eéä áBè,ïäkä ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àHL.íéøîBà eéä Cëå:àeä Ceøa íB÷nä Ceøa,àHL ¨¦¤¦§¨§§©§¤©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨§¦¨©¨¨¤

ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð;àeä Ceøáe,ì ãîòì åéðááe ïøäàa øçaLíéLãwä éLã÷ úéáa 'ä éðôì úøL. ¦§¨§§©§¤©£Ÿ¨¤¨©§©£Ÿ§¨¨©£Ÿ§¨¥¦§¥§¥¨§¥©¢¨¦
˙ Â „ È Ó ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
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‡ähîì úéNòð óBòä úàhç,äìòîì äîäa úàhçå.äìòîì úéNòð óBòä úìBò,ähîì äîäaä úìBòå.íà ©©¨©£¥§©¨§©©§¥¨§©§¨©¨©£¥§©§¨§©©§¥¨§©¨¦
äæáe äæa äpL–ìeñt.àeä Ck íép÷ øãñ:äáBçä–äìBò ãçàå úàhç ãçà;úBáãðáe íéøãða–úBìBò ïlk. ¦¨¨¤¨¤¨¥¤¦¦¨©¨¤¨©¨§¤¨¨¦§¨¦¦§¨ª¨

øãð eäæéà?øîBàä:äìBò éìò éøä.äáãð àéä Bæéàå?øîBàä:äìBò Bæ éøä.úBáãðì íéøãð ïéa äî?àlà ¥¤¤¤¨¥£¥¨©¨§¥¦§¨¨¨¥£¥¨©¥§¨¦¦§¨¤¨

áéúëã ,ãáìá ãåã úéá éëìîì àìà äøæòá('æ á ìàåîù):'ä éðôì áùéå ãåã êìîä àåáéå

ÌÈÈ˜ ˙ÎÒÓ

``.dhnl ziyrp serd z`hgáéúëã .àø÷ñä èåçî('ä àø÷éå)íééøéùäù øé÷ ,çáæîä ãåñé ìà äöîé íãá øàùðäå çáæîä øé÷ ìò úàèçä íãî äæäå
äìòîì åäùåòù ïåâë ááåñì äöîúî àåäù íéîòô ,äìòîìå èåçä ïî åðééäã ïåéìòä øé÷ éàã .àø÷ñä èåçî äèîì ïåúçúä øé÷ åäæå ,ãåñéì ïéöîúî åìù

:äîà ááåñä ïî äèîì èåçäù ,ááåñä ïî.dlrnl dnda z`hgeáéúëã .äìòîì óåòä úìåò :ïø÷ ìù äôåâá ,úåðø÷ áéúëã('à íù)äöîðå øéè÷äå ÷ìîå
:çáæî ìù åùàøá éåöéîå ä÷éìî óà ,çáæî ìù åùàøá äøè÷ä äî ,åîã.dhnl dnda lye:ãåñé äá áéúëã.leqt dfae dfa dpiy m`eíà ìåñôã éàä

äá úéì óåòä úìåòå .äøùë çáæîá íå÷î ìëá ä÷éìîã ,äøùë äìòîì óà ,úàèç ìù ä÷éìîä ìáà .äàæäá à÷åã ,äìòîì óåòä úàèç äùòî äùò
:äìåñô ,äèîì äàùò íàå ,éåöéî íà éë äàæä.dler cg`e z`hg cg` daeg ly oipw xcqìå÷ úòéîùå åéùã÷å ùã÷î úàîåèå ,úãìåéå äáæå áæ ïåâë

àì ,úåìåò ïäéúùå äáåç ïäã øâ ìù ïéðé÷ àëéàã â"òàå .úåøéùòá ïéá úåìãá ïéá ï÷ ïéàéáî äáæå áæù àìà ,úåìãá ï÷ ïéàéáî ïìåëã ,íéúôù éåèéáå äìà
:éàä éìåë éçéëù àìã íåùî ,åäééìò àðú ùééç.zeler olek zeacpe mixcpaíéàá úåôåò ïéàå ,ãáìá íéîìùå úåìåò àìà äáãðå øãðá ïéàá ïéàù éôì

:úåìåò ïìåë úåôåòáù úåáãðå íéøãð êëìä ,íéîìù
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ïäkä ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àHL ,íéNBò ביום – ÄÆÄÀÈÀÀÇÀÆÇÂÙÇÙÅ
ושמחה; משתה עושים הסנהדרין  היו  כהן , בשום פסול נמצא שלא

טוב יום עושים היו כשרים ונמצאו שנידונו  הכהנים ("תפארת או 

טוב"). יום  "תוספות  íB÷näישראל "; Ceøa :íéøîBà eéä CëåÀÈÈÀÄÈÇÈ
,àeä Ceøáe ;ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àHL ,àeä CeøaÈÆÄÀÈÀÀÇÀÆÇÂÙÈ
éLã÷ úéáa 'ä éðôì úøLì ãîòì åéðááe ïøäàa øçaLÆÈÇÀÇÂÙÀÈÈÇÂÙÀÈÅÄÀÅÀÅÈÀÅ

íéLãwä שנאמר כמו  ה ):– יח , מכל(דברים  אֿלהיך  ה' בחר  בו  "כי  ÇÃÈÄ
הימים". כל  ובניו הוא ה', בשם לשרת לעמוד iycwשבטיך  ziaa

miycwd פיסקת את גורסים שאין  נוסחאות יש  המקדש. בבית היינו
וכו'. ובניו " באהרן  שבחר הוא "וברוך  הסיום

i p y m e i
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לעולת  העוף חטאת בין מה ללמד , באה והיא כולה, למסכת פתיחה היא זו  משנה
לעיל. בפתיחתנו הבאנו שכבר  כפי נדבה, עוף לקרבן  חובה קן  בין ומה העוף,
עולת  בין  ומה בהמה, לחטאת העוף חטאת בין  מה גם המשנה מביאה דרכה ולפי 

לנדבה. נדר בין מה וכן בהמה; לעולת העוף

ähîì úéNòð óBòä úàhç למטה המזבח קיר  על מדמה מזים – ÇÇÈÇÂÅÀÇÈ
בה שנאמר הסיקרא, ט ):מחוט ה, קיר(ויקרא על  החטאת מדם "והזה

שהשיירים  קיר  איזהו  המזבח", יסוד  אל  ימצה בדם והנשאר המזבח

הסיקרא  מחוט היינו התחתון, קיר זהו  היסוד ? אל  מתמצים שלו
שיתמצה  אפשר  הרי הסיקרא, מחוט שלמעלה בקיר  שאילו ולמטה;

מן  למעלה שהיזה וכגון  היסוד , אל  ולא ה"סובב", לבליטת הדם
b),הסובב wxtl dncwda zecin zkqna gafnd xeiv oiir)úàhçåÀÇÇ

äìòîì äîäa בהזאת שנאמר הסיקרא, מחוט למעלה נעשית – ÀÅÈÀÇÀÈ
לד ):דמה ל; כה; ד, zepxw"(ויקרא lr".(המזבח)úéNòð óBòä úìBòÇÈÇÂÅ

äìòîì,מזרחית דרומית בקרן  המזבח, בראש אותה מולקים – ÀÇÀÈ
הסיקרא מחוט למעלה המזבח קיר  אל  דמה את (x`eankוממצים

,(d ,e migaf zkqnaבה טו):שנאמר  א , wlneey`x"(ויקרא  z`xihwde
dgafndenc dvnpe,"gafnd xiw lr,המזבח בראש הקטרה מה ודרשו:

הסקרא; מחוט למעלה היינו המזבח, בראש דמה ומיצוי  מליקה אף
ähîì äîäaä úìBòå שטעונה הסיקרא, מחוט למטה נעשית – ÀÇÇÀÅÈÀÇÈ

דמים מתן `rax)היא ody zepzn izy) היסוד zieefaכנגד epiidc)
,(zinexc ziaxrn Ð oeqkl`a dcbpky Ð ziefae ,zipetv zigxfn

הקרבנ  לשאר  הדין  והוא ד), (ה, בזבחים למטה.כמבואר  שנעשים ות

äæáe äæa äpL íà למעלה העוף חטאת מדם הכהן שהיזה – ÄÄÈÈÆÈÆ
הסיקרא, מחוט למטה העוף עולת דם שמיצה או הסיקרא, מחוט

ìeñt. הקרבן –íép÷ øãñ– יונה בני  שני  או  תורים שתי  של  – ÈÅÆÄÄ
äáBçä :àeä Ck כגון קן , להביא החייבים שמביאים חובה קיני  – ÈÇÈ

למסכתנו , בפתיחה שפרטנו כמו  והיולדת, והזבה úàhçהזב ãçàÆÈÇÈ
äìBò ãçàå,עולה אחד  וגוזל חטאת אחד  גוזל מקריבים –íéøãða ÀÆÈÈÄÀÈÄ

úBáãðáe,עופות קרבן או  קן הנודב או הנודר אבל  –úBìBò ïlk ÄÀÈËÈ
בנדר מביאים שאין  בלבד, עולות מקריבם הריהו ונדב שנדר  מה כל  –

הלכך שלמים, באים עופות ואין בלבד , ושלמים עולות אלא ובנדבה
עולות. כולם עופות של  ונדבות éøäנדרים :øîBàä ?øãð eäæéàÅÆÆÆÈÅÂÅ

äìBò éìò:או בהמה, עולת עלי הרי האומר : או  העוף; עולת – ÈÇÈ
שלמים, עלי  äìBòהרי  Bæ éøä :øîBàä ?äáãð àéä Bæéàå– ÀÅÄÀÈÈÈÅÂÅÈ

שלמים. או עולה, זו בהמה הרי  או: עולה, זו יונה ïéaהרי äîÇÅ
íéøãpäL àlà ?úBáãðì íéøãð,דינם –m`yeáðâð Bà eúî ÀÈÄÄÀÈÆÈÆÇÀÈÄÅÄÀÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøãpäL,eáðâð Bà eúî–íúeéøçàa íéáiç;úBáãðe:eáðâð Bà eúî–ïúeéøçàa íéáiç ïéà. ¤©§¨¦¥¦§§©¨¦§©£¨¨§¨¥¦§§¥©¨¦§©£¨¨
·äìBòa äáøòúpL úàhç,úàhça äìBòå,àBaøa ãçà elôà–ílk eúeîé.äáBça äáøòúpL úàhç–ïéà ©¨¤¦§¨§¨§¨§¨§©¨£¦¤¨§¦¨ª¨©¨¤¦§¨§¨§¨¥

äáBçaL úBàhç ïéðîk àlà øLk.äáBça äáøòúpL äìBò ïëå–äáBçaL úBìBò ïéðîk àlà øLk ïéà.ïéa ¨¥¤¨§¦§©©¨¤©¨§¥¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨§¦§©¤©¨¥
úèòîî äáãpäå äaøî äáBçäL,úèòîî äáBçäå äaøî äáãpäL ïéa,úBåL ïäéúML ïéa. ¤©¨§ª¨§©§¨¨§ª¤¤¥¤©§¨¨§ª¨§©¨§ª¤¤¥¤§¥¤¨

‚íéøeîà íéøác äna?äáãðáe äáBça,Bæa Bæ äáøòúpL äáBça ìáà,Bæì úçàå Bæì úçà,íézLe Bæì íézL ©¤§¨¦£¦§¨¦§¨¨£¨§¨¤¦§¨§¨¨©©¨§©©¨§©¦¨§©¦

a.olek ezeni `eaxa cg` elit`:éìèá àìå éáéùç íééç éìòáã ,àáåøá éìèá àìå.daega daxrzpy z`hgäáøòúðù úàèç ìù øåú åà äðåé ïá
:ãçé úåáøåòî úåãéøô ùîç äúò àöîðå ,úàèç ãçàå äìåò ãçà àåä ïäî ï÷ ìëù ,äáæ ìù åà úãìåé ìù àîúñ ïéð÷ åðééäã ,äáåç ìù ïéð÷ éðùáoi`

.daegay z`hg oipn `l` xykùìù ãéáò éàã .äáåç ìù ïéð÷ éðùá øùëä ïéðî åäæù ,ãáìá úåàèç éúù ÷ø úåãéøô ùîçä åìàî àéáäì ìåëé åðéàå
ç÷é àîùã ,úçà äìåò åìéôà ãéáò éöî àìå .úåàèç éúù ÷ø úåùòì íéìåëé ïéà ïéð÷ éðùîå ,ïäá áøåòîä ïî àìå åäì ãéáò ïéð÷ éðùä ïî àîù ,úåàèç

:úáøåòîä úàèçä.dler oke:äìåò íùì ùøôåäù øåú åà äðåé ïá.daega daxrzpy:àîúñ ïéð÷ éðùá.daegay zeler oipn `l` xyk oi`àðùéøôãë
:úàèç éáâ ìéòì.zhren dacpde daexn daegdy oiaï÷ ìëù äáæ ìù åà úåãìåé ìù àîúñ ïéð÷ äîë íò áøòúð ,úåìåò ïäù ùøåôî ãçà ï÷ù ïåâë

:äìåò ãçàå úàèç ãçà ïäî.'eke oiaïìåë úåáãðå íéøãðã íåùî ,äáãð úåùøåôî úåìåòì ïðéø÷å .úåìåò ìù ïéð÷ äîëá áøòúðù ,äîåúñ ãçà ï÷ ïåâë
:ïé÷øô ùéøá ïðúãë úåìåò

b.dacpae daega:úåìåò ïìåëù äáãð éðé÷ íò úåìåò ïúö÷îå úåàèç ïúö÷îù äáåç éðé÷ åáøòúðù.efa ef daxrzpy daega la`ìù äîåúñ ï÷
:úøçà äáæ ìù åà úãìåé ìù ï÷á äáøòúðù äáæ ìù åà úãìåé.leqt dvgne xyk dvgnãçàå äìåòì ãçà ,ãáìá íéðù íéáøåòîä äòáøàäî áéø÷îå
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שהפרישום, לאחר  הקרבנות –íúeéøçàa íéáiç קרבנות להביא – ÇÈÄÀÇÂÈÈ
שנדר, הקרבן  את הביא שלא זמן כל  עלי ", "הרי שהאומר  אחרים,

להביאו; הוא דינן ,úBáãðeחייב –m`yeáðâð Bà eúîלאחר – ÀÈÅÄÀÀ
ïúeéøçàaשהופרשו , íéáiç ïéàהלכך אלו, אלא נדב שלא – ÅÇÈÄÀÇÂÈÈ

תחתיהן . אחרים להביא חייב אינו נגנבו, או  כשמתו
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äìBòa äáøòúpL úàhç,העוף בעולת שנתערבה העוף חטאת – ÇÈÆÄÀÈÀÈÀÈ
úàhça äìBòå,העוף בחטאת שנתערבה העוף עולת או  –elôà ÀÈÀÇÈÂÄ
àBaøa ãçà או עולה, של  גוזלות בריבוא חטאת של  אחד  גוזל – ÆÈÀÄ

חטאת, של גוזלות בריבוא עולה של אחד ílkגוזל  eúeîéכל – ÈËÈ
נעשית  העוף ועולת למטה נעשית העוף וחטאת שהואיל הגוזלות,

אי לפיכך הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  פסול, שינה ואם למעלה,
אומרים  ואין  עולה; ספק חטאת ספק הוא אחד שכל להקריבם, אפשר

וכן  ברוב; בטלים ואינם חשובים, חיים שבעלי  לפי ברוב, בטל שהוא
פדיון לעופות שאין  וייפדו, מום בהם שיפול עד  להשהותם (משנה אין

א), יב , כולם.מנחות ימותו העוף,úàhçהלכך –äáBça äáøòúpL ÇÈÆÄÀÈÀÈÀÈ
בארנו  וכבר  סתומות; חובה בקיני  –(epzkqnl dgizta) סתומה שקן

לעולה, ואיזה לחטאת גוזל  איזה פירש לא הקן  את שהמביא היינו 
ואם  לעולה. ואחד לחטאת מהם אחד כרצונו מקריב הכהן  זה ובכגון 

עצמה, בפני קן כל פירש  ולא כאחת סתומות קינים כמה אדם הביא
עולות, ומחציתן חטאות מחציתן  הכהן  יותרמקריב חטאות לא אבל

נתערבה  שאם ללמד, משנתנו ובאה מחטאות; יותר עולות ולא מעולות
חובה, של  סתומות בקינים העוף ïéðîkחטאת àlà øLk ïéàÅÈÅÆÈÀÄÀÇ

äáBçaL úBàhç קינים בשתי העוף חטאת נתערבה אם כגון  – ÇÈÆÇÈ
צריכים  היו  מהם ששניים גוזלות, בארבעה היינו  אחת, אשה של
גוזלות, חמישה בתערובת עתה והרי עולות, ושניים חטאות להיקרב

להביא  יכולים אין בהם, שנתערבה המפורשת החטאת הוא מהם שאחד
לפי הקינים, שבשתי  החטאות כמנין בלבד , חטאות שתי אלא מאלו 

או  החובה, קיני  של החטאות שהן או מקום, מכל כשר זה שמנין 
שלוש אבל  מהחובה. היא והשנייה שנתערבה החטאת היא מהן  שאחת

יכולים  ואין הקינים, משתי  שלשתן  שמא להקריב, אסור  חטאות
להקריב  אסור  ועולה בלבד. חטאות שתי אלא קינים משתי  להקריב

קיני בשלוש  שנתערבה חטאת וכן  שנתערבה. החטאת היא שמא כלל ,
כמנין  חטאות, שלוש  התערובת מן להקריב יכולים סתומות, חובה

מכל חטאות הם גוזלות ששלושה לפי הקינים, שבשלש החטאות
שנתערבה, החטאת היא מהם שאחד או  הקינים, מן שהם או מקום,

שמא  להקריב, אסור  חטאות ארבע אבל מהקינים. הם השניים ושאר 

שלוש אלא קינים משלוש מקריבים ואין הקינים, משלוש  ארבעתן 
בלבד . äìBòחטאות ïëå,העוף עולת –äáBça äáøòúpL– ÀÅÈÆÄÀÈÀÈÀÈ

סתומות, חובה äáBçaLבקיני úBìBò ïéðîk àlà øLk ïéà– ÅÈÅÆÈÀÄÀÇÆÇÈ
עולה  התערובת מן מקריבים אחת, בקן  העוף עולת נתערבה אם כגון
או  שנתערבה, העולה שהיא או מקום, מכל היא שכשרה בלבד, אחת

הקן , מן  שתיהן שמא להקריב, אסור עולות שתי אבל הקן ; מן שהיא
כלל, להקריב אסור וחטאת אחת. מקן  עולות שתי  להקריב ואסור 

קינים, בשתי שנתערבה העוף עולת וכן שנתערבה. העולה היא שמא
לעיל שבארנו  כמו הקינים, שבשתי העולות כמנין  עולות, שתי  מקריב

שנתערבה. úèòîîבחטאת äáãpäå äaøî äáBçäL ïéa– ÅÆÇÈÀËÈÀÇÀÈÈÀËÆÆ
של עוף וקרבנות שהואיל  "נדבה", קרבן  העוף לעולת קוראת משנתנו 

עולות  רוב נמצא הקודמת, במשנה ששנינו כמו  עולות, כולם נדבה
בעולת  ללמד המשנה באה הקודמת לפיסקה וכהמשך  נדבה, העוף

וקרבנות  מרובות, החובה שקיני בין  חובה, בקיני שנתערבה העוף
עולות  שתי שנתערבו כגון מועטים, המפורשות, העולות שהם הנדבה,

חובה, קיני בשלוש  úèòîîהעוף äáBçäå äaøî äáãpäL ïéaÅÆÇÀÈÈÀËÈÀÇÈÀËÆÆ
כמנין  אלא כשר אין עולות, בארבע נתערבה אחת חובה שקן כגון  –

בין  בחובה, שנתערבה בחטאת הדין  והוא החובה; שבקיני העולות
והחובה  מרובות שהחטאות ובין  מועטות, והחטאות מרובה שהחובה

החובה; שבקיני החטאות כמנין אלא כשר שאין  ïäéúMLמועטת, ïéaÅÆÀÅÆ
úBåL אלא כשר אין חובה, קיני  בשתי שנתערבו  עולות ארבע כגון  – È

שנתערבו  עולות שתי וכן  הקינים; שבשתי העולות כמנין  עולות, שתי
חטאות  לארבע הדין והוא אחת. עולה אלא כשר אין  אחת, חובה בקן
שתי וכן  חטאות, שתי  אלא כשר שאין  חובה, קיני  בשתי  שנתערבו 

אחת. חטאת אלא כשר שאין אחת, חובה בקן  שנתערבו חטאות
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שנתערבו חובה בקיני ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
זו. זו

íéøeîà íéøác äna?הקודמת במשנה ששנינו מה –äáBça ÇÆÀÈÄÂÄÀÈ
äáãðáe,סתומות חובה בקיני  עולות, שכולן  נדבה, קיני שנתערבו  – ÄÀÈÈ

מפורשות  חטאות או עולות שנתערבו או עולות; וחציין חטאות שחציין 
שבקיני העולות כמנין  אלא כשר  אין  אלו בכל סתומות; חובה בקיני 

במשנה  שבארנו  כמו החובה, שבקיני החטאות כמנין או  החובה
Bæaהקודמת. Bæ äáøòúpL äáBça ìáà סתומות חובה קיני – ÂÈÀÈÆÄÀÈÀÈÈ
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אחר, אדם של  סתומות חובה בקיני שנתערבו  אחד אדם úçàÇÇשל
Bæì úçàå Bæìשל אחת בקן  נתערבה רחל  של אחת קן  כגון  – ÈÀÇÇÈ

Bæìלאה, íézLe Bæì íézL נתערבו רחל של קינים שתי  או  – ÀÇÄÈÀÇÄÈ
לאה, של  קינים GLGLåבשתי Bæì LBæì L קינים שלוש או  – ÈÈÀÈÈ

מחצה  בתערובת שיש  כלומר לאה, של קינים בשלוש  נתערבו רחל של

וחציין  רחל של  שחציין עולות, בשביל ומחצה חטאות בשביל  גוזלות
לאה, ìeñtשל äöçîe ,øLk äöçî כשרה התערובת מחצית – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

רחל של אחת קן נתערבה שאם פסולה, השנייה ומחציתה להקרבה,
לחטאת  אחד  גוזל רק התערובת מן הכהן  מקריב לאה, של  אחת בקן

הגוזלות  ששני  או מקום: מכל  הם כשרים שאלו לעולה, אחד  וגוזל
והאחד רחל משל  אחד שגוזל או לאה, של או רחל  של מהן , אחת של

שתיהן  שמא עולות, שתי  או חטאות שתי  יקריב לא אבל  לאה. משל
חייבת  אינה מהן אחת כל  והרי לאה, משל  שתיהן או רחל, משל

של קינים שלוש  נתערבו ואם אחת. ועולה אחת חטאת אלא להביא
לאה של  בשלוש 6Îeרחל  ze`hgl 6 :zelfeb 12 zaexrza yiy ixde)

,(zelerl,עולות ושלוש  חטאות שלוש  התערובת מן  הכהן  מקריב
או  לאה, של  שכולן או רחל , של שכולן  או  הן: כשרות מקום שמכל 

חטאות  ארבע יקריב לא אבל  לאה; משל ומקצתן  רחל  משל  שמקצתן 
לאה, משל ארבעתן  או רחל , משל  ארבעתן  שמא עולות, ארבע או

עולות. ושלוש  חטאות שלוש  אלא להביא לה אין מהן אחת כל  והרי 
GLå ,Bæì íézLe Bæì úçàBæì äàîe ,Bæì øNòå ,Bæì L– ÇÇÈÀÇÄÈÀÈÈÀÆÆÈÅÈÈ

במאה  או בעשר  או  בשלוש  או  קינים בשתי  רחל של  אחת קן  נתערבה
אחת  קן  כגון  שונות, נשים של  אחדות קינים שנתערבו או  לאה, של
ומאה  זלפה של ועשר בלהה של  ושלוש לאה של  ושתיים רחל של

בזה, וכיוצא שרה, øLkשל  èònä מן הכהן מקריב התערובת – ÇËÈÈÅ
כגון  המועט, בעלת שבקיני והעולות החטאות כמנין ועולות חטאות

לאה, של בעשר או בשלוש או בשתיים רחל  של אחת קן נתערבה אם
נתערבו  ואם אחת, ועולה אחת חטאת התערובת מן  הכהן מקריב

חטאות  שלוש  מקריב לאה, של קינים במאה רחל של  קינים שלוש
רחל של  אחת קן  כגון  אחדות, קינים נתערבו  אם וכן  עולות. ושלוש 

מקריב  אינו  וכו ', זלפה של ועשר  בלהה של ושלוש לאה של ושתיים
כמו  מקום, מכל כשר  המועט שכן  אחת, ועולה אחת חטאת אלא

משל יקריב שמא המועט, מן  יותר  יקריב לא אבל  ברישא; שבארנו 
להביא, צריכה שהיא מה על  יתיר עולות או  חטאות המועט בעלת

לאה  של  קינים וחמש רחל  של קינים שלוש  יחד נתערבו אם כגון
חטאות  שלוש התערובת מן  הכהן  מקריב בלהה, של קינים ועשר 

יקריב  לא אבל  המועט, שהוא רחל של  הקינים כמנין  עולות, ושלוש 
אינה  רחל  והרי רחל , משל  כולן  שמא עולות, ארבע או חטאות ארבע

עולות. ושלוש  חטאות שלוש  אלא להביא ãçàצריכה íMî ïéaÅÄÅÆÈ
ללידות  שהופרשו כגון  אחד , משם שנתערבו  הקינים שהיו בין –

úBîLשונות, éðMî ïéa שהופרשה וקן ללידה שהופרשה קן כגון  – ÅÄÀÅÅ
íéLðלזיבה, éúMî ïéa ,úçà äMàî ïéa במשנה כמבואר – ÅÅÄÈÇÇÅÄÀÅÈÄ
הבאה.
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ãçà íMî ãöék?הקודמת במשנה ששנינו –äãìå äãì כגון – ÅÇÄÅÆÈÅÈÀÅÈ
הקינים; ונתערבו אחרת, ללידה וקן זו ללידה קן אשה הפרישה אם

äáéæå äáéæ, ונתערבו אחרת, לזיבה וקן  זו  לזיבה קן שהפרישה או – ÄÈÀÄÈ
ãçà íMî ההלכה נוהגת זה בכגון שאף כלומר  אחד , משם זהו – ÄÅÆÈ

אחת, ועולה אחת חטאת הכהן  שמקריב הקודמת, במשנה ששנינו 
שכבר אחת מקן שתיהן שמא עולות, שתי או  חטאות שתי לא אבל 

הפרישה  אם ברם, לעולה; אחד וגוזל לחטאת אחד גוזל בה נקבעו 
והב  ביחד, קינים לשתישתי  קינים שתי הרי ואמרה: הכהן אל  יאתן

השניים  ושאר לחטאות גוזלות שני  הכהן  מקריב זיבות, לשתי או לידות
חובה  על  ועולה וחטאת אחת חובה על ועולה חטאת או  לעולות,

הרא "ש).אחרת úBîL(פירוש  éðMî?שמות משני  כיצד  –äãì ÄÀÅÅÅÈ
äáéæå שהפרישה או לזיבה, וקן  ללידה קן  אשה שהפרישה כגון – ÀÄÈ

כאחת  קינים שלוש  הפרישה ועוד  לידות, לשתי כאחת קינים שתי
לעיל שבארנו כמו זיבות, הרא"ש),לשלוש המועט (עפ"י הרי  ונתערבו ,

הקודמת. במשנה שבארנו  כמו  Bæכשר, ìò ?íéLð ézL ãöékÅÇÀÅÈÄÇ
äãì Bæ ìòå äãì לידה קן  מהן אחת כל שהביאו נשים שתי  כגון  – ÅÈÀÇÅÈ

אחדות לידות קיני zg`k),או ozyixtdy); קיניהן Bæונתערבו ìòÇ
äáéæ Bæ ìòå äáéæ זיבה בקן אחת אשה של זיבה קן שנתערבה – ÄÈÀÇÄÈ

כאחת  שהפרישתן  אחת, אשה של קינים שתי או אחרת, אשה של

אחרת, אשה של זיבות קיני  בשלוש  או  בשתיים נתערבו  זיבות, לשתי 
ãçà íMî.נשים שתי של אחד משם זהו –úBîL éðMîשל – ÄÅÆÈÄÀÅÅ

כיצד? נשים, äáéæשתי  Bæ ìòå äãì Bæ ìò קן שנתערבה כגון – ÇÅÈÀÇÄÈ
הדין  נוהג אלו בכל  אחרת; אשה של זיבה בקן  אחת אשה של  לידה

שאם הקודמת, במשנה miizyeששנינו  efl miizy ,efl zg`e efl zg`"
'eke efl yelye efl miizye efl zg` .leqt dvgne xyk dvgn Ð 'eke efl

,"xyk hrend Ð.שם שבארנו íéLðכמו ézL :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÅÈÄ
áeøòa ïäép÷ eç÷lL קיניהן את והביאו  משותפות, במעות – ÆÈÀÄÅÆÀÅ

לכהן, ïäkìהמשותפות ïäép÷ éîc eðúpL Bà דמים לו  שנתנו – ÆÈÀÀÅÄÅÆÇÙÅ
קיניהן , את להן  להקריב áéø÷éבמשותף ïäkä äöøiL BæéàìÀÅÆÄÀÆÇÙÅÇÀÄ

äìBò áéø÷é ïäk äöøiL Bæéàìe ,úàhç להקריב הכהן  רשאי  – ÇÈÀÅÆÄÀÆÙÅÇÀÄÈ
אחד וגוזל  האחת, לשם לעולה אחד וגוזל  לחטאת אחד  גוזל כרצונו

izdw - zex`ean zeipyn
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úBáøwä–ìeñt,Bcâðk ãçà ìñBôe,ìeñt çøBtä ìæBbäL,Bcâðk ãçà ìñBôe. ©§¥¨¥¤¨§¤§¤©¨©¥©¨¥¤¨§¤§
·ãöék?íéLð ézL,íép÷ ézL Bæìå íép÷ ézL Bæì,Bæì Bfî çøt–Búëéìäa ãçà ìñBt.øæç–ãçà ìñBt ¥©§¥¨¦¨§¥¦¦§¨§¥¦¦¨©¦¨¥¤¨©£¦¨¨©¥¤¨

a`.dnezq owåîù ãçà ìëå äæî äæ íéùøôð ïäù ïåéë éðùì âåæ ç÷é ãçàä çøô íàù àèéùôã ,úùøåôî àéòáî àìå .äìåò åæå úàèç åæ ùøéô àìù
:ïì òîùî÷ ,éðùä úåîé ãçàä çøô íàù àðéîà êúòã à÷ìñå ùøôúäì íéãîåòå ãçé íä ïééãòù äîåúñ åìéôà àìà .åéìò.zeznd oialïéð÷ ïéáì

:íìåë åúåîé àî÷ ÷øôá åäá ïðúã äìåòá äáøòúðù úàèç ïåâë ,íìåë åúåîéù ïèôùîù.zeaixwd oialúåãîåòä úåîåúñ ïéð÷ ïéáì:áø÷éìlqete leqt
.ecbpk cg`:ìéæàå ùøôîãë ,åãâðë ãçà àìà ìñåô åðéà êëéôì ,äìåò íà úàèç íà ùøôúð àìå íúñ àåäù éôì

agxt:åæì åæî úçà äãéøô.ezkilda cg` lqetéðùì ïéð÷ éðùî úçà äãéøô äçøôùëã .áøòúðù íå÷îá øçà åà åîöò àåä ìåñôå .ùøôðù íå÷îî
ïäî íéúù äùòé íàù ,úàèç ãçàå äìåò ãçà ,íéúù ÷ø áéø÷äì ìåëé åðéà úåãéøô ùìùîå ,ãáì úåãéøô ùîçå ãáì úåãéøô ùìù éøä ,íéøçà ïéð÷
äáåçá äáøòúðù úàèç ïéãë ,úåàèç éúù íà éë úåãéøô ùîçî áåù áéø÷äì ìëåé àìå ,úàèçì çøôù åúåàå øàùðù éùéìùä òá÷åäù àöîð úåìåò
åäåùòéå úåãéøô ùîçá çøôù åúåà åáéø÷é àîù ïðéùééçã ,øàùðä éùéìùä áéø÷äì ïéà ,éîð éà .äáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéàã àî÷ ÷øôá ïðéøîàã
éúùå úåàèç éúù ÷ø áéø÷äì ìåëé åðéà úåãéøô ùîçä ïî ïëå .ãçà ï÷î úåàèç éúù åàöîðå ,úàèç åäåùòé éîð úåãéøô ùìùá øàùðù åøéáçå ,úàèç
ìåñôã åðééäå .úåìåò éúùå úåàèç éúùá àìà ïéð÷ éðù ïéã ïéàå ,úçà äùà ìù ïéð÷ éðùî åäì ãéáò àîìã ,úåìåò ùìù åà úåàèç ùìù ãéáò éàã ,úåìåò

:íùî ùøôðå çøôù íå÷îî åãâðë øçà ìñåôå ,áøòúðù íå÷îá øçà åà àåä.ezxfga cg` lqet xfgåìà êåúì úåãéøô ùîçä íúåàî ãçà çøôå øæç
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איזה  מפרש שהוא כלומר  האחרת, לשם לעולה אחד  וגוזל  לחטאת
כל מקריב הוא מי ולשם עולה, מקריב ואיזה חטאת מקריב גוזל 

עולה, וכל úBîLחטאת éðMî ïéa ãçà íMî ïéa שבארנו כמו  – ÅÄÅÆÈÅÄÀÅÅ
בגמרא א)לעיל. לז , משום (עירובין אינו יוסי  רבי של  שטעמו מבואר ,

אחת  לשם קן  מקריב שהכהן  שבשעה כלומר ברירה, יש  סובר : שהוא
זו  קן היתה הקן  לקיחת בשעת שמתחילה למפרע הדבר הוברר מהן,

מדובר שבמשנתנו אלא ברירה, אין  יוסי: רבי סובר  לעולם שכן  שלה,
שיוכל לכהן , דמיהן שנתנו  בשעה או  קיניהן לקיחת בשעת שהתנו

שירצה מהן  איזו לשם שירצה קן כל  לעשות כלומר(ברטנורא),הכהן
צורך כאן אין ולכן ביניהן, הקינים לחלוקת שליח הכהן את שעשו

ישראל").לברירה "תפארת  ועיין שם ; תוספות  עיין הרא"ש ; (הראב "ד;

i r i a x m e i
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äîeúñ ï÷ לחטאת גוזל  איזה לקיחתה בשעת בעליה פירשו שלא – ÅÀÈ
לעולה, øéåàìואיזה ìæBb äpnî çøtL, אחד גוזל  ונשאר –Bà ÆÈÇÄÆÈÈÈÂÄ

úBúnä ïéa çøtL שנתערבה כגון למות, שדינן הקינים לבין  – ÆÈÇÅÇÅ
ב): (א, לעיל  ששנינו בעולה, חטאת mlek",בהן ezeni"únL BàÆÅ

ïäî ãçà,הקן של  הגוזלות מן אחד  –éðMì âeæ çwéגוזל – ÆÈÅÆÄÇÇÅÄ
"קן  נקטה שמשנתנו מפרשים, יש שנשאר . השני לגוזל לזווגו אחר 
האחד, פרח שאם לומר, צורך אין מפורשת שבקן  לרבותא, סתומה"

כל שהרי  לשני , זוג יקח העולה, או החטאת פרח, מהם איזה וידוע
לזה  זה עוד זקוקים ואינם לעולה, וזה לחטאת זה מפורש , שמו  גוזל 

מאחר לזה, זה הגוזלות שזקוקים סתומה, בקן אפילו  אלא כלל ,
סבורים  היינו כך  ומשום לעולה, ואיזה לחטאת איזה להתפרש שצריכים

שמכל להשמיענו , המשנה באה השני, ימות האחד , פרח שאם לומר ,
לשני " זוג "יקח אלא כן, אומרים אין  ישראל").מקום "תפארת (ברטנורא ;

ובמפורשת  הואיל אבל  מפורשת, בקן הדין  הוא שאמנם מפרשים, ויש 

או  החטאת פרח, גוזל  איזה ולפרש  להאריך  צריכה המשנה היתה
שהמשנה  או  לשון ; קצור בה שיש  סתומה", "קן  נקטה לפיכך העולה,

כמו  בסתומה, דווקא בה שמדובר  הסיפא, משום סתומה" "קן  נקטה
טוב").(תוספות;שיבואר יום  "תוספות סתומה,çøtועיין מקן גוזל – ÈÇ

úBáøwä ïéáì,להיקרב העומדות סתומות לקינים –ìeñtהגוזל – ÀÅÇÀÅÈ
שהיו  והעולות החטאות כמנין אלא מהתערובת מקריבים ואין  שפרח,

לבינם, שפרח קודם Bcâðkשם ãçà ìñBôe,ממנה שפרח בקן  – ÅÆÈÀÆÀ
Bcâðk ãçà ìñBôe ,ìeñt çøBtä ìæBbäL היא שכך  כלומר – ÆÇÈÇÅÇÈÅÆÈÀÆÀ

כנגדו , אחד ופוסל פסול סתומות, קינים לבין  הפורח גוזל ההלכה:
הבאה. במשנה כמבואר 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ãöék פס הפורח גוזל  כנגדו ?– אחד  ופוסל íéLðול ézLרחל – ÅÇÀÅÈÄ
קינים: שהביאו  ÷íépולאה, ézL Bæìå íép÷ ézL Bæìלרחל – ÈÀÅÄÄÀÈÀÅÄÄ

סתומות, קינים וכולן חובה, קיני שתי  וללאה חובה, קיני çøtÈÇשתי 
אחד , גוזל  –Bæì Bfî,לאה של  לקינים רחל של  הקינים מן –ìñBt ÄÈÅ

Búëéìäa ãçà במקום אחד גוזל בהליכתו  פוסל שפרח הגוזל הרי  – ÆÈÇÂÄÈ
מלבד לרחל, שנשתיירו הגוזלות משלושת אחד  היינו משם, שפרח
הרי לאה, של  בקינים שנתערב שמאחר כלומר פסול , עצמו שהפורח

בלבד, ארבעה להקריב יכולים עכשיו  לה שיש  הגוזלות חמשת מתוך
פסול . והחמישי עולות, ושתי  חטאות mixacd:שתי  mrheלפי

שניים, אלא להקריב יכולים אין לרחל  שנשארו  הגוזלות שמשלושת
חטאת  לא להקריבו אפשר  אי השלישי  אבל  עולה, ואחד חטאת אחד 

והרי לעולה, נקבע שפרח הגוזל  נמצא חטאת, יקרב שאם עולה, ולא
a):שנינו  ,` lirl) בתערובת כשר אין  חובה, בקיני  שנתערבה "עולה

להקריב  יהיה אפשר שאי ונמצא החובה", שבקיני  עולות כמנין  אלא
שתי את לאה ותפסיד  בלבד , עולות שתי אלא לאה של הקינים משתי

יקרב  אם וכן  קיניה. לתוך שפרח רחל  של  הגוזל מחמת שלה החטאות
אפשר ואי לחטאת, נקבע שפרח הגוזל נמצא עולה, השלישי הגוזל 
מפני בלבד, חטאות שתי  אלא לאה של  הקינים מן  להקריב יהיה

העולות שתי כך ידי על  ותפסיד בקיניה, שנתערבה (oiirהחטאת
.("l`xyi zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiire ;mrh cer `iany `xephxa
אחד בלבד, גוזלות שני אלא רחל  משל  מקריבים ואין הואיל מעתה,
נקבע  לא לאה של לקינים שפרח שהגוזל  והרי  עולה, ואחד  חטאת

לאה, של  הקינים מן  להקריב מותר לפיכך לעולה, ולא לחטאת לא
הגוזל אבל עולות. ושתי  חטאות שתי  גוזלות, חמישה עכשיו  בהן  שיש 

ש שחוששים מפני  פסול , לכאן ,החמישי שפרח אותו אינו  זה גוזל  מא
לא  להקריבו אפשר  אי ולכן לאה, של הגוזלות מארבעת אחד אלא

משתי יהיו החטאות שלוש כל שמא חטאת, לא עולה: ולא חטאת
בלבד ; חטאות שתי אלא קינים משתי להביא ואין  לאה, של  הקינים

להביא  ואין  לאה, של  הקינים מן  העולות שלוש כל  שמא עולה, ולא
הקודמת: במשנה ששנינו זהו  בלבד. עולות שתי אלא "lfebdyמהן 

."ecbpk cg` lqete ,leqt gxetdøæç הקינים מן אחד  גוזל  ופרח – ÈÇ
הגוזלות  שלשת לתוך  הגוזלות, חמשת של מהתערובת היינו  לאה, של
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:úàèç ãçàå äìåò ãçà àåä äîåúñ ï÷ ìëå ,ãçà ï÷î ïúåà äùòé àîù úåìåò éúù ãéáò éàã ,øúåé àìå úàèçì.xyk hrendãçà ï÷ áøòúð íà
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אחר, אדם של  סתומות חובה בקיני שנתערבו  אחד אדם úçàÇÇשל
Bæì úçàå Bæìשל אחת בקן  נתערבה רחל  של אחת קן  כגון  – ÈÀÇÇÈ

Bæìלאה, íézLe Bæì íézL נתערבו רחל של קינים שתי  או  – ÀÇÄÈÀÇÄÈ
לאה, של  קינים GLGLåבשתי Bæì LBæì L קינים שלוש או  – ÈÈÀÈÈ

מחצה  בתערובת שיש  כלומר לאה, של קינים בשלוש  נתערבו רחל של

וחציין  רחל של  שחציין עולות, בשביל ומחצה חטאות בשביל  גוזלות
לאה, ìeñtשל äöçîe ,øLk äöçî כשרה התערובת מחצית – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

רחל של אחת קן נתערבה שאם פסולה, השנייה ומחציתה להקרבה,
לחטאת  אחד  גוזל רק התערובת מן הכהן  מקריב לאה, של  אחת בקן

הגוזלות  ששני  או מקום: מכל  הם כשרים שאלו לעולה, אחד  וגוזל
והאחד רחל משל  אחד שגוזל או לאה, של או רחל  של מהן , אחת של

שתיהן  שמא עולות, שתי  או חטאות שתי  יקריב לא אבל  לאה. משל
חייבת  אינה מהן אחת כל  והרי לאה, משל  שתיהן או רחל, משל

של קינים שלוש  נתערבו ואם אחת. ועולה אחת חטאת אלא להביא
לאה של  בשלוש 6Îeרחל  ze`hgl 6 :zelfeb 12 zaexrza yiy ixde)

,(zelerl,עולות ושלוש  חטאות שלוש  התערובת מן  הכהן  מקריב
או  לאה, של  שכולן או רחל , של שכולן  או  הן: כשרות מקום שמכל 

חטאות  ארבע יקריב לא אבל  לאה; משל ומקצתן  רחל  משל  שמקצתן 
לאה, משל ארבעתן  או רחל , משל  ארבעתן  שמא עולות, ארבע או

עולות. ושלוש  חטאות שלוש  אלא להביא לה אין מהן אחת כל  והרי 
GLå ,Bæì íézLe Bæì úçàBæì äàîe ,Bæì øNòå ,Bæì L– ÇÇÈÀÇÄÈÀÈÈÀÆÆÈÅÈÈ

במאה  או בעשר  או  בשלוש  או  קינים בשתי  רחל של  אחת קן  נתערבה
אחת  קן  כגון  שונות, נשים של  אחדות קינים שנתערבו או  לאה, של
ומאה  זלפה של ועשר בלהה של  ושלוש לאה של  ושתיים רחל של

בזה, וכיוצא שרה, øLkשל  èònä מן הכהן מקריב התערובת – ÇËÈÈÅ
כגון  המועט, בעלת שבקיני והעולות החטאות כמנין ועולות חטאות

לאה, של בעשר או בשלוש או בשתיים רחל  של אחת קן נתערבה אם
נתערבו  ואם אחת, ועולה אחת חטאת התערובת מן  הכהן מקריב

חטאות  שלוש  מקריב לאה, של קינים במאה רחל של  קינים שלוש
רחל של  אחת קן  כגון  אחדות, קינים נתערבו  אם וכן  עולות. ושלוש 

מקריב  אינו  וכו ', זלפה של ועשר  בלהה של ושלוש לאה של ושתיים
כמו  מקום, מכל כשר  המועט שכן  אחת, ועולה אחת חטאת אלא

משל יקריב שמא המועט, מן  יותר  יקריב לא אבל  ברישא; שבארנו 
להביא, צריכה שהיא מה על  יתיר עולות או  חטאות המועט בעלת

לאה  של  קינים וחמש רחל  של קינים שלוש  יחד נתערבו אם כגון
חטאות  שלוש התערובת מן  הכהן  מקריב בלהה, של קינים ועשר 

יקריב  לא אבל  המועט, שהוא רחל של  הקינים כמנין  עולות, ושלוש 
אינה  רחל  והרי רחל , משל  כולן  שמא עולות, ארבע או חטאות ארבע

עולות. ושלוש  חטאות שלוש  אלא להביא ãçàצריכה íMî ïéaÅÄÅÆÈ
ללידות  שהופרשו כגון  אחד , משם שנתערבו  הקינים שהיו בין –

úBîLשונות, éðMî ïéa שהופרשה וקן ללידה שהופרשה קן כגון  – ÅÄÀÅÅ
íéLðלזיבה, éúMî ïéa ,úçà äMàî ïéa במשנה כמבואר – ÅÅÄÈÇÇÅÄÀÅÈÄ
הבאה.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ãçà íMî ãöék?הקודמת במשנה ששנינו –äãìå äãì כגון – ÅÇÄÅÆÈÅÈÀÅÈ
הקינים; ונתערבו אחרת, ללידה וקן זו ללידה קן אשה הפרישה אם

äáéæå äáéæ, ונתערבו אחרת, לזיבה וקן  זו  לזיבה קן שהפרישה או – ÄÈÀÄÈ
ãçà íMî ההלכה נוהגת זה בכגון שאף כלומר  אחד , משם זהו – ÄÅÆÈ

אחת, ועולה אחת חטאת הכהן  שמקריב הקודמת, במשנה ששנינו 
שכבר אחת מקן שתיהן שמא עולות, שתי או  חטאות שתי לא אבל 

הפרישה  אם ברם, לעולה; אחד וגוזל לחטאת אחד גוזל בה נקבעו 
והב  ביחד, קינים לשתישתי  קינים שתי הרי ואמרה: הכהן אל  יאתן

השניים  ושאר לחטאות גוזלות שני  הכהן  מקריב זיבות, לשתי או לידות
חובה  על  ועולה וחטאת אחת חובה על ועולה חטאת או  לעולות,

הרא "ש).אחרת úBîL(פירוש  éðMî?שמות משני  כיצד  –äãì ÄÀÅÅÅÈ
äáéæå שהפרישה או לזיבה, וקן  ללידה קן  אשה שהפרישה כגון – ÀÄÈ

כאחת  קינים שלוש  הפרישה ועוד  לידות, לשתי כאחת קינים שתי
לעיל שבארנו כמו זיבות, הרא"ש),לשלוש המועט (עפ"י הרי  ונתערבו ,

הקודמת. במשנה שבארנו  כמו  Bæכשר, ìò ?íéLð ézL ãöékÅÇÀÅÈÄÇ
äãì Bæ ìòå äãì לידה קן  מהן אחת כל שהביאו נשים שתי  כגון  – ÅÈÀÇÅÈ

אחדות לידות קיני zg`k),או ozyixtdy); קיניהן Bæונתערבו ìòÇ
äáéæ Bæ ìòå äáéæ זיבה בקן אחת אשה של זיבה קן שנתערבה – ÄÈÀÇÄÈ

כאחת  שהפרישתן  אחת, אשה של קינים שתי או אחרת, אשה של

אחרת, אשה של זיבות קיני  בשלוש  או  בשתיים נתערבו  זיבות, לשתי 
ãçà íMî.נשים שתי של אחד משם זהו –úBîL éðMîשל – ÄÅÆÈÄÀÅÅ

כיצד? נשים, äáéæשתי  Bæ ìòå äãì Bæ ìò קן שנתערבה כגון – ÇÅÈÀÇÄÈ
הדין  נוהג אלו בכל  אחרת; אשה של זיבה בקן  אחת אשה של  לידה

שאם הקודמת, במשנה miizyeששנינו  efl miizy ,efl zg`e efl zg`"
'eke efl yelye efl miizye efl zg` .leqt dvgne xyk dvgn Ð 'eke efl

,"xyk hrend Ð.שם שבארנו íéLðכמו ézL :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÅÈÄ
áeøòa ïäép÷ eç÷lL קיניהן את והביאו  משותפות, במעות – ÆÈÀÄÅÆÀÅ

לכהן, ïäkìהמשותפות ïäép÷ éîc eðúpL Bà דמים לו  שנתנו – ÆÈÀÀÅÄÅÆÇÙÅ
קיניהן , את להן  להקריב áéø÷éבמשותף ïäkä äöøiL BæéàìÀÅÆÄÀÆÇÙÅÇÀÄ

äìBò áéø÷é ïäk äöøiL Bæéàìe ,úàhç להקריב הכהן  רשאי  – ÇÈÀÅÆÄÀÆÙÅÇÀÄÈ
אחד וגוזל  האחת, לשם לעולה אחד וגוזל  לחטאת אחד  גוזל כרצונו
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איזה  מפרש שהוא כלומר  האחרת, לשם לעולה אחד  וגוזל  לחטאת
כל מקריב הוא מי ולשם עולה, מקריב ואיזה חטאת מקריב גוזל 

עולה, וכל úBîLחטאת éðMî ïéa ãçà íMî ïéa שבארנו כמו  – ÅÄÅÆÈÅÄÀÅÅ
בגמרא א)לעיל. לז , משום (עירובין אינו יוסי  רבי של  שטעמו מבואר ,

אחת  לשם קן  מקריב שהכהן  שבשעה כלומר ברירה, יש  סובר : שהוא
זו  קן היתה הקן  לקיחת בשעת שמתחילה למפרע הדבר הוברר מהן,

מדובר שבמשנתנו אלא ברירה, אין  יוסי: רבי סובר  לעולם שכן  שלה,
שיוכל לכהן , דמיהן שנתנו  בשעה או  קיניהן לקיחת בשעת שהתנו

שירצה מהן  איזו לשם שירצה קן כל  לעשות כלומר(ברטנורא),הכהן
צורך כאן אין ולכן ביניהן, הקינים לחלוקת שליח הכהן את שעשו

ישראל").לברירה "תפארת  ועיין שם ; תוספות  עיין הרא"ש ; (הראב "ד;
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äîeúñ ï÷ לחטאת גוזל  איזה לקיחתה בשעת בעליה פירשו שלא – ÅÀÈ
לעולה, øéåàìואיזה ìæBb äpnî çøtL, אחד גוזל  ונשאר –Bà ÆÈÇÄÆÈÈÈÂÄ

úBúnä ïéa çøtL שנתערבה כגון למות, שדינן הקינים לבין  – ÆÈÇÅÇÅ
ב): (א, לעיל  ששנינו בעולה, חטאת mlek",בהן ezeni"únL BàÆÅ

ïäî ãçà,הקן של  הגוזלות מן אחד  –éðMì âeæ çwéגוזל – ÆÈÅÆÄÇÇÅÄ
"קן  נקטה שמשנתנו מפרשים, יש שנשאר . השני לגוזל לזווגו אחר 
האחד, פרח שאם לומר, צורך אין מפורשת שבקן  לרבותא, סתומה"

כל שהרי  לשני , זוג יקח העולה, או החטאת פרח, מהם איזה וידוע
לזה  זה עוד זקוקים ואינם לעולה, וזה לחטאת זה מפורש , שמו  גוזל 

מאחר לזה, זה הגוזלות שזקוקים סתומה, בקן אפילו  אלא כלל ,
סבורים  היינו כך  ומשום לעולה, ואיזה לחטאת איזה להתפרש שצריכים

שמכל להשמיענו , המשנה באה השני, ימות האחד , פרח שאם לומר ,
לשני " זוג "יקח אלא כן, אומרים אין  ישראל").מקום "תפארת (ברטנורא ;

ובמפורשת  הואיל אבל  מפורשת, בקן הדין  הוא שאמנם מפרשים, ויש 

או  החטאת פרח, גוזל  איזה ולפרש  להאריך  צריכה המשנה היתה
שהמשנה  או  לשון ; קצור בה שיש  סתומה", "קן  נקטה לפיכך העולה,

כמו  בסתומה, דווקא בה שמדובר  הסיפא, משום סתומה" "קן  נקטה
טוב").(תוספות;שיבואר יום  "תוספות סתומה,çøtועיין מקן גוזל – ÈÇ

úBáøwä ïéáì,להיקרב העומדות סתומות לקינים –ìeñtהגוזל – ÀÅÇÀÅÈ
שהיו  והעולות החטאות כמנין אלא מהתערובת מקריבים ואין  שפרח,

לבינם, שפרח קודם Bcâðkשם ãçà ìñBôe,ממנה שפרח בקן  – ÅÆÈÀÆÀ
Bcâðk ãçà ìñBôe ,ìeñt çøBtä ìæBbäL היא שכך  כלומר – ÆÇÈÇÅÇÈÅÆÈÀÆÀ

כנגדו , אחד ופוסל פסול סתומות, קינים לבין  הפורח גוזל ההלכה:
הבאה. במשנה כמבואר 
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ãöék פס הפורח גוזל  כנגדו ?– אחד  ופוסל íéLðול ézLרחל – ÅÇÀÅÈÄ
קינים: שהביאו  ÷íépולאה, ézL Bæìå íép÷ ézL Bæìלרחל – ÈÀÅÄÄÀÈÀÅÄÄ

סתומות, קינים וכולן חובה, קיני שתי  וללאה חובה, קיני çøtÈÇשתי 
אחד , גוזל  –Bæì Bfî,לאה של  לקינים רחל של  הקינים מן –ìñBt ÄÈÅ

Búëéìäa ãçà במקום אחד גוזל בהליכתו  פוסל שפרח הגוזל הרי  – ÆÈÇÂÄÈ
מלבד לרחל, שנשתיירו הגוזלות משלושת אחד  היינו משם, שפרח
הרי לאה, של  בקינים שנתערב שמאחר כלומר פסול , עצמו שהפורח

בלבד, ארבעה להקריב יכולים עכשיו  לה שיש  הגוזלות חמשת מתוך
פסול . והחמישי עולות, ושתי  חטאות mixacd:שתי  mrheלפי

שניים, אלא להקריב יכולים אין לרחל  שנשארו  הגוזלות שמשלושת
חטאת  לא להקריבו אפשר  אי השלישי  אבל  עולה, ואחד חטאת אחד 

והרי לעולה, נקבע שפרח הגוזל  נמצא חטאת, יקרב שאם עולה, ולא
a):שנינו  ,` lirl) בתערובת כשר אין  חובה, בקיני  שנתערבה "עולה

להקריב  יהיה אפשר שאי ונמצא החובה", שבקיני  עולות כמנין  אלא
שתי את לאה ותפסיד  בלבד , עולות שתי אלא לאה של הקינים משתי

יקרב  אם וכן  קיניה. לתוך שפרח רחל  של  הגוזל מחמת שלה החטאות
אפשר ואי לחטאת, נקבע שפרח הגוזל נמצא עולה, השלישי הגוזל 
מפני בלבד, חטאות שתי  אלא לאה של  הקינים מן  להקריב יהיה

העולות שתי כך ידי על  ותפסיד בקיניה, שנתערבה (oiirהחטאת
.("l`xyi zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiire ;mrh cer `iany `xephxa
אחד בלבד, גוזלות שני אלא רחל  משל  מקריבים ואין הואיל מעתה,
נקבע  לא לאה של לקינים שפרח שהגוזל  והרי  עולה, ואחד  חטאת

לאה, של  הקינים מן  להקריב מותר לפיכך לעולה, ולא לחטאת לא
הגוזל אבל עולות. ושתי  חטאות שתי  גוזלות, חמישה עכשיו  בהן  שיש 

ש שחוששים מפני  פסול , לכאן ,החמישי שפרח אותו אינו  זה גוזל  מא
לא  להקריבו אפשר  אי ולכן לאה, של הגוזלות מארבעת אחד אלא

משתי יהיו החטאות שלוש כל שמא חטאת, לא עולה: ולא חטאת
בלבד ; חטאות שתי אלא קינים משתי להביא ואין  לאה, של  הקינים

להביא  ואין  לאה, של  הקינים מן  העולות שלוש כל  שמא עולה, ולא
הקודמת: במשנה ששנינו זהו  בלבד. עולות שתי אלא "lfebdyמהן 

."ecbpk cg` lqete ,leqt gxetdøæç הקינים מן אחד  גוזל  ופרח – ÈÇ
הגוזלות  שלשת לתוך  הגוזלות, חמשת של מהתערובת היינו  לאה, של

izdw - zex`ean zeipyn
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Búøéæça.øæçå çøt,øæçå çøt–íeìk ãéñôä àG,úBáøòî ïä elôàL,íéúMî úBçt ïéà. ©£¦¨¨©§¨©¨©§¨©¦§¦§¤£¦¥§Ÿ̈¥¨¦§©¦
‚úçà Bæì,íézL Bæì,GL BæìL,Bæìòaøà,Lîç Bæì,LL Bæì,òáL Bæì;çøtäiðMì äðBLàøä ïî,úéLéìMì, ¨©©¨§©¦¨¨¨©§©¨¨¥¨¥¨¤©¨©¦¨¦¨©§¦¨©§¦¦

úéòéáøì,úéLéîçì,úéMMì,úéòéáMì,øæç–Búøéæça ãçàå Búëéìäa ãçà ìñBt;äiðMäå äðBLàøä–íäì ïéà ¨§¦¦©£¦¦©¦¦©§¦¦¨©¥¤¨©£¦¨§¤¨©£¦¨¨¦¨§©§¦¨¥¨¤

áøòúîù íå÷îá íéìåñô øçà åà àåäå ,íùî àöéå ùøôðù íå÷îî åúøæçá ãçà ìñåô .ïàëî úåãéøô òáøàå ïàëî úåãéøô òáøà äúò åàöîðù ,ùìùä
äçøôù äãéøô äúåà àîìãã .íéøçàä äòáøàä ïî äìåò ãçàå úàèç ãçàå ,ïàëáù äòáøàä ïî äìåò ãçàå úàèç ãçà àìà áéø÷äì íéìåëé ïéàå ,íù
éàå .éðùä íå÷îá ïëå ,äðåùàø íù äçøôù äúåàå ïéð÷ éðùä ïî úåãéøô ùìù íù åøàùðå ,äìéçú äá äáøòúðù äúåà äðéàå ïéð÷ éðù íúåàî àéä úéðù
úåàèç ùìùä ìë àîìéãã ,úçà úàèç ÷ø íù áéø÷äì ìëåé àìå úàèçì éðùä ãöì çøôù åúåà òá÷ð àäé ,úàèç ãçàå úåìåò éúù ãçà íå÷îá ãéáò
úçà úàèçå äæ ãöá úçà úàèçå úåìåò éúù åà ,úçà úàèçå úçà äìåò íå÷î ìëá äùåò êëìä ,úçà äùà ìù ïéð÷ éðùî åéäé ïàëîå ïàëî åùòðù

,ãçé åáøòúðå åøæç íàå .úçà äìåò éðùä ãöáå äæ ãöá äìåòå úåàèç éúù åà äæ ,ãöá:íéøùë íäù ïéðé÷ éðùî úåçô íäì åéäé àì íìåòì
b.'ek efl mizye efl zg`çøôù åúåà òá÷ð àäé úàèç åðùòé éàã ,äðåùàøá øàùðù éãéçé åúåà ìñôð ãéî ,äéðùì úçà äãéøô äðåùàøä ïî çøô

äôåâî àîù ,úéùéìùì äéðùä ïî çøô éëå .äáåçá äáøòúðù äìåò åîë ,úåìåò ïééöçî ÷ø ïäá áøòúðù úåøçà ïéð÷áå äéðùá áéø÷äì ìëåé àìå äìåòì
éúù ãéáò éàã ,äìåò úçàå úàèç úçà úåãéøô éúù ÷ø äéðùä ïî úåùòì ìåëé åðéàå ,äéðùá íù øàùð äðåùàøä ïî çøôù åúåàå ,çøô äéðùä ìù
.øúåé àìå úåàèç ïééöçî ÷ø úéùéìùá úåùòì ìëåé àìå úàèçì úéùéìùá çøôù åúåà òá÷ð äéäé ïë íàå íùòé äéðùä óåâ ìù úåãéøôä ïî àîù ,úåìåò
,ïäá äáøòúðù äéðùä ïî úçà äãéøôå úåãéøô ùîç ÷ø äá øàùð àìå ,çøôù åúåà äåä úéùéìù ìù äôåâî àîù ,úéòéáøì úéùéìùä ïî çøô éë ïëå
ùìù àìà úéòéáøá øùë ïéà úéùéîçì úéòéáøä ïî çøô éë ïëå .úéòéáøá áøòúðù åúåà éðôî úåìåò éúùå úåàèç éúù ÷ø úéùéìùá úåùòì ìåëé åðéàå
úåàèç ùîç íà éë úéùùá øùë ïéà úéòéáùì úéùùî ïëå .úåìåò òáøàå úåàèç òáøà úéùéîçá äùòé ,úéùùì úéùéîçî ïëå .úåìåò ùìùå úåàèç
øãä éëå .úåìåò íåù àìá úåàèç òáù íà éë úéòéáùá úåùòì ìëåé àìå úàèçì úéòéáùá çøôù åúåà òá÷ð àäé úåìåò ùù ãéáò éàã ,úåìåò ùîçå
éë øùë ïéàå ,úåãéøô éúù úéòéáùá åìñôðå çøô úéòéáù ìù äôåâî àìà ,úéùùî äìçúá çøôù åúåà àåä àì àîù ,úéùùá ãçà çøôå úéòéáùä ïî
ïééöçå ,úåãéøôä éöçî úåìåò ÷ø áéø÷äì ìëåé àìå ,äìåòì [íéøçàáå] úéùùá çøôù åúåà òá÷ð àäé úåàèç òáù ãéáò éàã ,úåìåò ùùå úåàèç ùù íà

`xephxa yexit

לאה, בשל וארבעה רחל  בשל  גוזלות ארבעה שוב והרי רחל, של
Búøéæça ãçà ìñBt שפרח במקום אחד  גוזל פוסל  זה אף הרי – ÅÆÈÇÂÄÈ

הארבעה  מתוך  להקריב אפשר ואי  לאה, של  בקינים היינו משם,
שחוששים  לפי עולה, ואחד  חטאת אחד גוזלות, שני  אלא לה שנשארו
אינו  רחל  של לקינים לאה של  הקינים מן עכשיו שפרח הגוזל שמא

לאה  של  מקיניה אלא לאה לשל  רחל משל תחילה שפרח הגוזל  אותו 
ברישא. כמו משם, שפרח במקום אחד פוסל  הפורח גוזל  והרי  הוא,

גוזלות  שני  אלא מקריבים אין לאה משל ובין  רחל משל בין  נמצא
האחד, פסולים: השניים שאר  ואילו  עולה, ואחד חטאת אחד  בלבד,

על נפסל  שהוא והאחר, לקיניה; חברתה מקיני שפרח הגוזל  משום
ברישא, שבארנו  כמו והטעם חברתה. לקיני  מקיניה שפרח הגוזל ידי 

החטאת  שמא עולות, שתי או חטאות שתי  מהן  אחת משל  יקריבו  שאם
לקיני מקיניה שפרח הגוזל  הוא חברתה בשביל שהקריבו  העולה או

עולות, שלוש  או חטאות שלוש קינים משתי שהקריבו ונמצא חברתה,
בלבד. עולות ושתי חטאות שתי אלא קינים משתי להביא אין  והרי 

øæçå çøt ,øæçå çøt מן בראשונה אחד גוזל שפרח לאחר – ÈÇÀÈÇÈÇÀÈÇ
התערובת  מן  אחד  גוזל ופרח וחזר  לאה, של  לקינים רחל  של  הקינים

לאה, לשל רחל משל אחד  גוזל  פרח שוב רחל, של לגוזלות לאה של
אפילו  רחל, לשל לאה משל  ופרח פעמים,וחזר ãéñôäכמה àGÄÀÄ

íeìk,והחזירה הראשונה הפריחה לאחר להקריב היה שאפשר ממה – À
úBáøòî ïä elôàL הקינים שתי  שנתערבו  הקינים, ארבע כל  – ÆÂÄÅÀÙÈ

לאה, של הקינים בשתי  רחל  íéúMîשל úBçt ïéà חטאות משתי – ÅÈÄÀÇÄ
אחת  בזו ; זו  שנתערבה "חובה ג): (א, לעיל, ששנינו כמו  עולות ושתי 

פסול" ומחצה כשר  מחצה – לזו ושתיים לזו שתיים לזו , ואחת לזו
.(my epxe`a oiir)

i y i n g m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

úçà Bæìאחת קן  זו  לאשה –,(zelfeb 2)íézL Bæì קינים שתי – ÈÇÇÈÀÇÄ
,(zelfeb 4)GL BæìL,קינים –,LL Bæì ,Lîç Bæì ,òaøà Bæì ÈÈÈÇÀÇÈÈÅÈÅ
òáL Bæì:סתומות וכולן קינים; –çøt,גוזל –äðBLàøä ïî ÈÆÇÈÇÄÈÄÈ
äiðMì ומן השנייה, של הקינים לשתי הראשונה של הקן מן  – ÇÀÄÈ

גוזל  פרח השנייה של שלúéLéìMìהקינים הקינים לשלוש  – ÇÀÄÄ
ziyilydהשלישית; ly mipiwd oneúéòéáøìשל הקינים לארבע – ÈÀÄÄ

ziriaxdהרביעית; ly mipiwd oneúéLéîçìשל הקינים לחמש – ÇÂÄÄ
ziyingdהחמישית; oneúéMMì הקינים לשש  השישית;– oneשל  ÇÄÄ

ziyiydúéòéáMì;השביעית של הקינים לשבע –øæç ופרח – ÇÀÄÄÈÇ
ומן  השישית, של הקינים לשש  השביעית של  הקינים משבע גוזל 
ומשם  החמישית, של  הקינים לחמש  גוזל  פרח השישית של  הקינים

השלישית, של הקינים לשלוש ומשם הרביעית, של הקינים לארבע
לראשונה, השנייה ומן לשנייה, השלישית Búëéìäaומן  ãçà ìñBtÅÆÈÇÂÄÈ

Búøéæça ãçàå וכן אחד , גוזל בהליכתו פוסל  הפורח הגוזל – ÀÆÈÇÂÄÈ
במשנה  בארנו  שכבר כמו  משם, שפרח במקום אחד , גוזל  בחזירתו 

אחת,vnpäðBLàøä`:הקודמת; קן לה שהיתה –äiðMäå שהיו – ÈÄÈÀÇÀÄÈ
קינים, שתי íeìkלה íäì ïéà;להקרבה –dpey`xd קינה הפסידה ÅÈÆÀ

שאם  לה, שנשאר  הגוזל  שנפסל  לשנייה, ממנה הגוזל כשפרח מיד
יקריבוהו  אם או לחטאת, שפרח הגוזל ייקבע הרי  עולה יקריבוהו

הקינים  מן להקריב יוכלו  ולא לעולה, שפרח אותו  ייקבע חטאת,
ששנינו  כמו בלבד, לעולות או  לחטאות מחציתן אלא בהן  שנתערב

ב): א , חטאות (לעיל  כמנין אלא כשר אין בחובה, שנתערבה "חטאת
עולות  כמנין אלא כשר אין בחובה, שנתערבה עולה וכן  שבחובה,

ברטנורא);שבחובה" יקריבוהו (המפרש; שאם הטעם, מבארים ויש
או  עולה יקרב שפרח הגוזל  גם שמא לחוש  יש חטאת, או עולה

חטאות, שניהם או עולות שניהם יקרבו  הגוזלות ששני  כלומר  חטאת,
אחת ועולה אחת חטאת אלא אחת מקן  להביא אין  ("תפארת והרי

שdiipydואףישראל"). ממנה הפסידה הגוזל בהליכת אחת, קיניה: תי
בראשונה שהזכרנו  מטעם ברטנורא ).לשלישית, פי  בחזירת (על ושנייה,

ממנה  שפרחו הגוזלות שמא שחוששים, לפי  לראשונה, ממנה הגוזל 
ואם  גוזלות, שני  אלא מקיניה לה נשארו  ולא משלה, גוזלות שני היו 
שפרחו  הגוזלות אותם שמא עולה, ואחד  חטאת אחד אותם יקריבו 

חטאות  שלוש  ונמצאו  עולות, שניהם או  חטאות שניהם יוקרבו ממנה
שתי אלא קינים משתי  להביא אין והרי קיניה, משתי  עולות שלוש או

בלבד . עולות ושתי  קינים,úéLéìMäחטאות שלוש לה שהיו  –Lé ÇÀÄÄÆ
úçà dì,עולה אחד  וגוזל  חטאת אחד גוזל להקרבה, אחת קן  – ÈÇÇ

לרביעית, ממנה הגוזל  בהליכת אחת קן קינים: שתי שהפסידה לפי
שחוששים  הוא, הטעם כאן  ואף לשנייה, ממנה הגוזל  בחזירת אחת וקן 

מקיניה  נשארו ולא משלה, גוזלות שני  היו  ממנה שפרחו  הגוזלות שמא
עולות, שתי או  חטאות שתי מהם יקריבו ואם גוזלות ארבעה אלא
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íeìk.úçà dì Lé úéLéìMä,íézL dì Lé úéòéáøä,GL dì Lé úéLéîçäL,òaøà dì Lé úéMMä,úéòéáMä §©§¦¦¤¨©©¨§¦¦¤¨§©¦©£¦¦¤¨¨©¦¦¤¨©§©©§¦¦
LL dì Lé.øæçå çøt–Búøéæça ãçàå Búëéìäa ãçà ìñBt;íeìk íäì ïéà úéòéáøäå úéLéìMä,Lé úéLéîçä ¤¨¥¨©§¨©¥¤¨©£¦¨§¤¨©£¦¨©§¦¦§¨§¦¦¥¨¤§©£¦¦¤
úçà dì,íézL dì Lé úéMMä,Lîç dì Lé úéòéáMä.øæçå çøt–Búëéìäa ãçà ìñBt,Búøéæça ãçàå; ¨©©©¦¦¤¨§©¦©§¦¦¤¨¨¥¨©§¨©¥¤¨©£¦¨§¤¨©£¦¨

íeìk íäì ïéà úéMMäå úéLéîçä,òaøà dì Lé úéòéáMä.íéøîBà Léå:íeìk äãéñôä àG úéòéáMä.çøt íàå ©£¦¦§©¦¦¥¨¤§©§¦¦¤¨©§©§¥§¦©§¦¦¦§¦¨§§¦¨©
ílëì úBúnä ïéaî–eúeîé ílk éøä. ¦¥©¥§ª¨£¥ª¨¨

'ãå úåàèç òáøà íà éë úéùùá øùë ïéàå ,ãçà ï÷ ãåò åæ äøæçá ìñôð úéùéîçì úéùùä ïî çøô éëå .äáåçá äáøòúðù äìåò ïéãë íéìåñô íéøçàä
ùîçå úåàèç ùîç ãéáò éàå ,äôåâî úåãéøô øùò íà éë äì øàùð àìå ,äøæçá úéùéîçá úçàå úéòéáùá úçà äôåâî çøô úéùùä ïî àîùã ,úåìåò

,úåàèç ïäéúù ïééåùò åéäé åà ,úåìåò òáù ïéð÷ ùùá åùòé ïë íàå ïäéúù úåìåò íéáéø÷ åéäé äðîî åçøôù úåãéøô éúùä àîìã úåìåòúåùòì íéìåëé ïéàå
úàèç úçà úåãéøô éúù íà éë úéùéìùá ïéà ,äéðùì úéùéìùîå .úéùéìùì úéòéáøîå .úéòéáøì úéùéîçî ïëå .úåàèç ùùå úåìåò ùù àìà ïéð÷ ùùá
øîéîì ïì äåäå ,íåìë äì ïéà äéðùä éðú÷ àäã ,åáéø÷é àì äøæçá äéðùá åçøôù ïúåàî éøäù ,íéúù úéùéìùä äãéñôä äîìå ,øîàú íàå .äìåò úçàå
äëéìäá ãçà ïéð÷ éðù åìñôð êìéàå éòéáøî ïéðé÷ øàùáã ïåéë ,øîåì ùéå .ãçà ï÷ úéùéìùáå ãçà ï÷ äéðùá åà ,íåìë äá ïéà äéðùáå ïéð÷ éúù úéùéìùá
íåìë äá ìñôð àì äëéìäá åìéàå ,äøæçá úçà äãéøô ÷ø äðîî êìä àìã ,ãçà ï÷ íà éë ìñôð àì úéòéáùá ìáà .úéùéìùá ïë åîë ïðéøæâ ,äøæçá øçàå

:øáã äðîî øñçð àìå.xfge gxtïðúãë íìåë åúåîé ïéðé÷ øàù ïéá íäî ãçà çøô íà ,íéúî àìà íåìë íäì ïéàã ïåéëã ,éà÷ äéðùå äðåùàøà åàì
,úéòéáùì úéùùîå ,úéùùì úéùéîçîå ,úéùéîçì úéòéáøîå ,úéòéáøì äðîî çøôù úéùéìùà éà÷ àìà .åúåîé íìåë íìåëì úåúîä ïéáî çøô íàå êåîñá
úåãéøô ùîç ÷ø úéòéáùá øùë ïéàå .äéðù äøæçá úçàå äðåùàø äøæçá úçà ,úåãéøô éúù øñç úéòéáùä ïî éøä ,úéùéìùä ãò úéùùì úéòéáùî øæçå
.úåìåò òáù ÷ø ïéð÷ òáùá ïéàå ,úåìåò äðåîù éøä úåìåò ïéáø÷ åéäé äðîî åëìäù íéúùä àîù ,úåìåò ùù ãéáò éàã ,úåàèçì úåãéøô ùîçå úåìåòì
äðîî åëìäù òáøà àîù ,úåìåò ùìù ãéáò éàã ,íéøùë ïéð÷ éðù åøàùðå ,äéðùá íéúùå ,äðåùàø äøæçå äçéøôá íéúù ,úåãéøô òáøà øñç úéùùä ïîå
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או  חטאות שניהם ממנה שפרחו  הגוזלות את יקריבו שמא חשש יש

ארבע  או חטאות ארבע קיניה משלוש מקריבים ונמצאו  עולות, שניהם
קינים,úéòéáøäעולות. ארבע לה שהיו –íézL dì Léשתי – ÈÀÄÄÆÈÀÇÄ

כשרות, קינים,úéLéîçäקינים חמש לה שהיו  –GL dì LéL ÇÂÄÄÆÈÈ
כשרות; קינים –úéMMä,קינים שש לה שהיו  –òaøà dì Lé ÇÄÄÆÈÇÀÇ

הגוזל בהליכת אחת קינים, שתי הפסידו  אלו שכל כשרות; קינים –

ובשלישית. בשנייה הטעם שבארנו כמו  הגוזל, בחזירת miyxtnaואחת
miywn שאין מכיון  הרי אחת: לה יש  שהשלישית ששנינו, מה על

שחוששים, פי  על  שאף קינים, שתי  לה להקריב אפשר  כלום, לשנייה
הרי מקום מכל  משלה, גוזלות שני היו  ממנה שפרחו  הגוזלות שמא

אין  כלום, השנייה משל  קריבים שאין  ומאחר לשנייה, פרח אחד גוזל 
חטאות  שניהם הגוזלות את יקריבו  שמא לעיל , שבארנו חשש  אותו 

שתיים? לה יש  שהשלישית נאמר , לא למה כן ואם  עולות, שניהם או
קן  בחזירה הפסידה מה מפני השנייה, לגבי  גם ישנה קושיה אותה

מקריבים  שאין  וכיון  הראשונה, לקן  ממנה הגוזל  אז פרח הלא שנייה,
ממנה  שפרחו  הגוזלות שני  שמא חשש , אין הרי  כלום, הראשונה משל

לשנייה  להקריב אפשר  הרי כן ואם עולות, או חטאות שניהם יקריבו 
אם  ואמנם, כלום? לה אין שהשנייה במשנתנו שנינו  ולמה אחת, קן

שבכגון  אחת, קן  אלא תהא לא לשלישית אף אחת, לשנייה שיש נאמר
מכל שבארנו ; מטעם נוספת קן  בחזירה מפסידה השלישית הרי  זה

כלום, לה אין  השנייה מה מפני  משנתנו: על  היא קושיה מקום
לומר, אפשר  הרי  כלום, לה אין השניה אם אחת? לה יש  והשלישית
והשלישית  אחת לה יש השנייה שנאמר : או  שתיים? לה יש  שהשלישית

אחת? לה miyxtnd:יש  miaiyn jk lrשאר של ובקיניהן הואיל 
ואחת  בהליכה אחת קינים, שתי  נפסלות ואילך , הרביעית מן  הנשים,

שיהיו  והשנייה השלישית של  בקיניהן  אף חכמים גזרו  לפיכך בחזירה,
לא  בשביעית ברם, בחזירה. ואחת בהליכה אחת קינים, שתי נפסלות

בלבד, אחד  גוזל  אלא מקיניה פרח שלא לפי  אחת, קן אלא נפסלה
במשנתנו: ששנינו  וזהו לשישית, ממנה dìשחזר  Lé úéòéáMäÇÀÄÄÆÈ

LL ממנה בחזירה אחת קן  אלא הפסידה שלא להקרבה, קינים – Å
øæçåלשישית. çøt הראשונה מן  גוזל  שוב שפרח כאן  הכוונה אין  – ÈÇÀÈÇ

אין  כבר  והשניה הראשונה שהרי  וכו ', לשלישית השניה ומן  לשניה,
שימותו , דינם בקיניהן  עכשיו הנמצאים שהגוזלות כלומר  כלום, להם

דינם  שבתערובת הגוזלות כל הרי  אחרות, לקינים מהם אחד פרח ואם
גוזל שפרח היא, המשנה כוונת אלא משנתנו , בסוף כמבואר  למות,

החמיש ומן לחמישית, הרביעית ומן  לרביעית, השלישית לשישית,מן ית

ומן  לשישית, השביעית מן  גוזל ופרח וחזר  לשביעית, השישית ומן 
לשלישית, הרביעית ומן  לרביעית, החמישית ומן לחמישית, השישית

ìñBt,הפורח הגוזל –Búøéæça ãçàå Búëéìäa ãçà במקום – ÅÆÈÇÂÄÈÀÆÈÇÂÄÈ
משם. והחזירה vnpúéLéìMä`:שפרח הפריחה לאחר לה שנשארה – ÇÀÄÄ

להקרבה, אחת קן  קינים,úéòéáøäåהראשונות שתי  לה שנשארו  – ÀÈÀÄÄ
íeìk íäì ïéà הפריחה לאחר  והשנייה הראשונה של  כדינן – ÅÈÆÀ

הראשונות, קינים,úéLéîçäוהחזירה שלוש  לה שנשארו  –Lé ÇÂÄÄÆ
úçà dì בהליכת אחת קן  קינים: שתי  שוב שהפסידה אחת, קן  – ÈÇÇ

ממנה  הגוזל בחזירת אחת וקן לשישית, ממנה שנייה פעם הגוזל 

קינים,úéMMäלרביעית; ארבע לה שנשארו –íézL dì Lé– ÇÄÄÆÈÀÇÄ
כשרות, קינים קינים,úéòéáMäשתי שש לה שנשארו  –dì Lé ÇÀÄÄÆÈ

Lîç ממנה בחזירה אחת קן  אלא הפסידה שלא כשרות, קינים – ÈÅ
שמא  שחוששים לעיל , בארנו שכבר כמו  אלו, בכל הטעם לשישית.

גוזלות  הן  מהן , אחת מכל הפעמים בשתי ופרחו וחזרו  שפרחו הגוזלות
נמצא: כנגדו , אחד  פוסל  הפורח גוזל שכל וכיון  עצמן, הקינים משל

ארבע  לה נפסלו  – החמישית קיניהן , כל  נפסלו  והרביעית השלישית
ארבע  לה נפסלו  – השישית אחת; קן  אלא לה נשארה ולא קינים,

שלא  בלבד , קינים שתי לה נפסלו  – השביעית שתיים, ונשארו קינים,
גוזלות שני אלא ממנה ואחדפרחו  הראשונה בחזירה אחד  בלבד,

השנייה. øæçåבחזירה çøtכ החמישית – מן גוזל  שוב פרח לומר ÈÇÀÈÇ
לשישית  השביעית מן  ופרח וחזר  לשביעית, השישית ומן  לשישית,

לחמישית, השישית השלישית,ìñBtומן  בפעם הפורח הגוזל  – Å
Búøéæça ãçàå ,Búëéìäa ãçà:נמצא משם, שפרח במקום – ÆÈÇÂÄÈÀÆÈÇÂÄÈ

íeìk íäì ïéà úéMMäå úéLéîçä והשניה הראשונה כדין – ÇÂÄÄÀÇÄÄÅÈÆÀ
והרביעית  השלישית וכדין  הראשונה, בפעם והחזירה הפריחה לאחר

השניה; בפעם והחזירה הפריחה òaøàלאחר  dì Lé úéòéáMäÇÀÄÄÆÈÇÀÇ
החזירות. בשלוש  קינים שלוש שהפסידה כשרות, קינים –LéåÀÅ

íeìk äãéñôä àG úéòéáMä :íéøîBà וחזירה בפריחה – ÀÄÇÀÄÄÄÀÄÈÀ
הקינים  כל  ושאר  שהואיל כבתחילה, קינים חמש לה ויש  שלישית,
חטאת, או עולה יקרב זה גוזל  שמא חשש  כאן  שאין ונמצא פסולות,

לומר, סברא ויש  כנגדו. אחד עכשיו בה פוסל הפורח הגוזל אין לפיכך
שלשון  אלא הקינים, שבעת כל להקריב לה מותר  יהא הטעם שמאותו

dciqtd")המשנה `l") כך משמע עיין לא קינים ; למסכת  (המפרש 

לזה). טעם  שנותן  ישראל" çøt"תפארת íàå,גוזל –úBúnä ïéaî ÀÄÈÇÄÅÇÅ
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Búøéæça.øæçå çøt,øæçå çøt–íeìk ãéñôä àG,úBáøòî ïä elôàL,íéúMî úBçt ïéà. ©£¦¨¨©§¨©¨©§¨©¦§¦§¤£¦¥§Ÿ̈¥¨¦§©¦
‚úçà Bæì,íézL Bæì,GL BæìL,Bæìòaøà,Lîç Bæì,LL Bæì,òáL Bæì;çøtäiðMì äðBLàøä ïî,úéLéìMì, ¨©©¨§©¦¨¨¨©§©¨¨¥¨¥¨¤©¨©¦¨¦¨©§¦¨©§¦¦

úéòéáøì,úéLéîçì,úéMMì,úéòéáMì,øæç–Búøéæça ãçàå Búëéìäa ãçà ìñBt;äiðMäå äðBLàøä–íäì ïéà ¨§¦¦©£¦¦©¦¦©§¦¦¨©¥¤¨©£¦¨§¤¨©£¦¨¨¦¨§©§¦¨¥¨¤

áøòúîù íå÷îá íéìåñô øçà åà àåäå ,íùî àöéå ùøôðù íå÷îî åúøæçá ãçà ìñåô .ïàëî úåãéøô òáøàå ïàëî úåãéøô òáøà äúò åàöîðù ,ùìùä
äçøôù äãéøô äúåà àîìãã .íéøçàä äòáøàä ïî äìåò ãçàå úàèç ãçàå ,ïàëáù äòáøàä ïî äìåò ãçàå úàèç ãçà àìà áéø÷äì íéìåëé ïéàå ,íù
éàå .éðùä íå÷îá ïëå ,äðåùàø íù äçøôù äúåàå ïéð÷ éðùä ïî úåãéøô ùìù íù åøàùðå ,äìéçú äá äáøòúðù äúåà äðéàå ïéð÷ éðù íúåàî àéä úéðù
úåàèç ùìùä ìë àîìéãã ,úçà úàèç ÷ø íù áéø÷äì ìëåé àìå úàèçì éðùä ãöì çøôù åúåà òá÷ð àäé ,úàèç ãçàå úåìåò éúù ãçà íå÷îá ãéáò
úçà úàèçå äæ ãöá úçà úàèçå úåìåò éúù åà ,úçà úàèçå úçà äìåò íå÷î ìëá äùåò êëìä ,úçà äùà ìù ïéð÷ éðùî åéäé ïàëîå ïàëî åùòðù

,ãçé åáøòúðå åøæç íàå .úçà äìåò éðùä ãöáå äæ ãöá äìåòå úåàèç éúù åà äæ ,ãöá:íéøùë íäù ïéðé÷ éðùî úåçô íäì åéäé àì íìåòì
b.'ek efl mizye efl zg`çøôù åúåà òá÷ð àäé úàèç åðùòé éàã ,äðåùàøá øàùðù éãéçé åúåà ìñôð ãéî ,äéðùì úçà äãéøô äðåùàøä ïî çøô

äôåâî àîù ,úéùéìùì äéðùä ïî çøô éëå .äáåçá äáøòúðù äìåò åîë ,úåìåò ïééöçî ÷ø ïäá áøòúðù úåøçà ïéð÷áå äéðùá áéø÷äì ìëåé àìå äìåòì
éúù ãéáò éàã ,äìåò úçàå úàèç úçà úåãéøô éúù ÷ø äéðùä ïî úåùòì ìåëé åðéàå ,äéðùá íù øàùð äðåùàøä ïî çøôù åúåàå ,çøô äéðùä ìù
.øúåé àìå úåàèç ïééöçî ÷ø úéùéìùá úåùòì ìëåé àìå úàèçì úéùéìùá çøôù åúåà òá÷ð äéäé ïë íàå íùòé äéðùä óåâ ìù úåãéøôä ïî àîù ,úåìåò
,ïäá äáøòúðù äéðùä ïî úçà äãéøôå úåãéøô ùîç ÷ø äá øàùð àìå ,çøôù åúåà äåä úéùéìù ìù äôåâî àîù ,úéòéáøì úéùéìùä ïî çøô éë ïëå
ùìù àìà úéòéáøá øùë ïéà úéùéîçì úéòéáøä ïî çøô éë ïëå .úéòéáøá áøòúðù åúåà éðôî úåìåò éúùå úåàèç éúù ÷ø úéùéìùá úåùòì ìåëé åðéàå
úåàèç ùîç íà éë úéùùá øùë ïéà úéòéáùì úéùùî ïëå .úåìåò òáøàå úåàèç òáøà úéùéîçá äùòé ,úéùùì úéùéîçî ïëå .úåìåò ùìùå úåàèç
øãä éëå .úåìåò íåù àìá úåàèç òáù íà éë úéòéáùá úåùòì ìëåé àìå úàèçì úéòéáùá çøôù åúåà òá÷ð àäé úåìåò ùù ãéáò éàã ,úåìåò ùîçå
éë øùë ïéàå ,úåãéøô éúù úéòéáùá åìñôðå çøô úéòéáù ìù äôåâî àìà ,úéùùî äìçúá çøôù åúåà àåä àì àîù ,úéùùá ãçà çøôå úéòéáùä ïî
ïééöçå ,úåãéøôä éöçî úåìåò ÷ø áéø÷äì ìëåé àìå ,äìåòì [íéøçàáå] úéùùá çøôù åúåà òá÷ð àäé úåàèç òáù ãéáò éàã ,úåìåò ùùå úåàèç ùù íà
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לאה, בשל וארבעה רחל  בשל  גוזלות ארבעה שוב והרי רחל, של
Búøéæça ãçà ìñBt שפרח במקום אחד  גוזל פוסל  זה אף הרי – ÅÆÈÇÂÄÈ

הארבעה  מתוך  להקריב אפשר ואי  לאה, של  בקינים היינו משם,
שחוששים  לפי עולה, ואחד  חטאת אחד גוזלות, שני  אלא לה שנשארו
אינו  רחל  של לקינים לאה של  הקינים מן עכשיו שפרח הגוזל שמא

לאה  של  מקיניה אלא לאה לשל  רחל משל תחילה שפרח הגוזל  אותו 
ברישא. כמו משם, שפרח במקום אחד פוסל  הפורח גוזל  והרי  הוא,

גוזלות  שני  אלא מקריבים אין לאה משל ובין  רחל משל בין  נמצא
האחד, פסולים: השניים שאר  ואילו  עולה, ואחד חטאת אחד  בלבד,

על נפסל  שהוא והאחר, לקיניה; חברתה מקיני שפרח הגוזל  משום
ברישא, שבארנו  כמו והטעם חברתה. לקיני  מקיניה שפרח הגוזל ידי 

החטאת  שמא עולות, שתי או חטאות שתי  מהן  אחת משל  יקריבו  שאם
לקיני מקיניה שפרח הגוזל  הוא חברתה בשביל שהקריבו  העולה או

עולות, שלוש  או חטאות שלוש קינים משתי שהקריבו ונמצא חברתה,
בלבד. עולות ושתי חטאות שתי אלא קינים משתי להביא אין  והרי 

øæçå çøt ,øæçå çøt מן בראשונה אחד גוזל שפרח לאחר – ÈÇÀÈÇÈÇÀÈÇ
התערובת  מן  אחד  גוזל ופרח וחזר  לאה, של  לקינים רחל  של  הקינים

לאה, לשל רחל משל אחד  גוזל  פרח שוב רחל, של לגוזלות לאה של
אפילו  רחל, לשל לאה משל  ופרח פעמים,וחזר ãéñôäכמה àGÄÀÄ

íeìk,והחזירה הראשונה הפריחה לאחר להקריב היה שאפשר ממה – À
úBáøòî ïä elôàL הקינים שתי  שנתערבו  הקינים, ארבע כל  – ÆÂÄÅÀÙÈ

לאה, של הקינים בשתי  רחל  íéúMîשל úBçt ïéà חטאות משתי – ÅÈÄÀÇÄ
אחת  בזו ; זו  שנתערבה "חובה ג): (א, לעיל, ששנינו כמו  עולות ושתי 

פסול" ומחצה כשר  מחצה – לזו ושתיים לזו שתיים לזו , ואחת לזו
.(my epxe`a oiir)
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úçà Bæìאחת קן  זו  לאשה –,(zelfeb 2)íézL Bæì קינים שתי – ÈÇÇÈÀÇÄ
,(zelfeb 4)GL BæìL,קינים –,LL Bæì ,Lîç Bæì ,òaøà Bæì ÈÈÈÇÀÇÈÈÅÈÅ
òáL Bæì:סתומות וכולן קינים; –çøt,גוזל –äðBLàøä ïî ÈÆÇÈÇÄÈÄÈ
äiðMì ומן השנייה, של הקינים לשתי הראשונה של הקן מן  – ÇÀÄÈ

גוזל  פרח השנייה של שלúéLéìMìהקינים הקינים לשלוש  – ÇÀÄÄ
ziyilydהשלישית; ly mipiwd oneúéòéáøìשל הקינים לארבע – ÈÀÄÄ

ziriaxdהרביעית; ly mipiwd oneúéLéîçìשל הקינים לחמש – ÇÂÄÄ
ziyingdהחמישית; oneúéMMì הקינים לשש  השישית;– oneשל  ÇÄÄ

ziyiydúéòéáMì;השביעית של הקינים לשבע –øæç ופרח – ÇÀÄÄÈÇ
ומן  השישית, של הקינים לשש  השביעית של  הקינים משבע גוזל 
ומשם  החמישית, של  הקינים לחמש  גוזל  פרח השישית של  הקינים

השלישית, של הקינים לשלוש ומשם הרביעית, של הקינים לארבע
לראשונה, השנייה ומן לשנייה, השלישית Búëéìäaומן  ãçà ìñBtÅÆÈÇÂÄÈ

Búøéæça ãçàå וכן אחד , גוזל בהליכתו פוסל  הפורח הגוזל – ÀÆÈÇÂÄÈ
במשנה  בארנו  שכבר כמו  משם, שפרח במקום אחד , גוזל  בחזירתו 

אחת,vnpäðBLàøä`:הקודמת; קן לה שהיתה –äiðMäå שהיו – ÈÄÈÀÇÀÄÈ
קינים, שתי íeìkלה íäì ïéà;להקרבה –dpey`xd קינה הפסידה ÅÈÆÀ

שאם  לה, שנשאר  הגוזל  שנפסל  לשנייה, ממנה הגוזל כשפרח מיד
יקריבוהו  אם או לחטאת, שפרח הגוזל ייקבע הרי  עולה יקריבוהו

הקינים  מן להקריב יוכלו  ולא לעולה, שפרח אותו  ייקבע חטאת,
ששנינו  כמו בלבד, לעולות או  לחטאות מחציתן אלא בהן  שנתערב

ב): א , חטאות (לעיל  כמנין אלא כשר אין בחובה, שנתערבה "חטאת
עולות  כמנין אלא כשר אין בחובה, שנתערבה עולה וכן  שבחובה,

ברטנורא);שבחובה" יקריבוהו (המפרש; שאם הטעם, מבארים ויש
או  עולה יקרב שפרח הגוזל  גם שמא לחוש  יש חטאת, או עולה

חטאות, שניהם או עולות שניהם יקרבו  הגוזלות ששני  כלומר  חטאת,
אחת ועולה אחת חטאת אלא אחת מקן  להביא אין  ("תפארת והרי

שdiipydואףישראל"). ממנה הפסידה הגוזל בהליכת אחת, קיניה: תי
בראשונה שהזכרנו  מטעם ברטנורא ).לשלישית, פי  בחזירת (על ושנייה,

ממנה  שפרחו הגוזלות שמא שחוששים, לפי  לראשונה, ממנה הגוזל 
ואם  גוזלות, שני  אלא מקיניה לה נשארו  ולא משלה, גוזלות שני היו 
שפרחו  הגוזלות אותם שמא עולה, ואחד  חטאת אחד אותם יקריבו 

חטאות  שלוש  ונמצאו  עולות, שניהם או  חטאות שניהם יוקרבו ממנה
שתי אלא קינים משתי  להביא אין והרי קיניה, משתי  עולות שלוש או

בלבד . עולות ושתי  קינים,úéLéìMäחטאות שלוש לה שהיו  –Lé ÇÀÄÄÆ
úçà dì,עולה אחד  וגוזל  חטאת אחד גוזל להקרבה, אחת קן  – ÈÇÇ

לרביעית, ממנה הגוזל  בהליכת אחת קן קינים: שתי שהפסידה לפי
שחוששים  הוא, הטעם כאן  ואף לשנייה, ממנה הגוזל  בחזירת אחת וקן 

מקיניה  נשארו ולא משלה, גוזלות שני  היו  ממנה שפרחו  הגוזלות שמא
עולות, שתי או  חטאות שתי מהם יקריבו ואם גוזלות ארבעה אלא

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipy wxt mipiw zkqn

íeìk.úçà dì Lé úéLéìMä,íézL dì Lé úéòéáøä,GL dì Lé úéLéîçäL,òaøà dì Lé úéMMä,úéòéáMä §©§¦¦¤¨©©¨§¦¦¤¨§©¦©£¦¦¤¨¨©¦¦¤¨©§©©§¦¦
LL dì Lé.øæçå çøt–Búøéæça ãçàå Búëéìäa ãçà ìñBt;íeìk íäì ïéà úéòéáøäå úéLéìMä,Lé úéLéîçä ¤¨¥¨©§¨©¥¤¨©£¦¨§¤¨©£¦¨©§¦¦§¨§¦¦¥¨¤§©£¦¦¤
úçà dì,íézL dì Lé úéMMä,Lîç dì Lé úéòéáMä.øæçå çøt–Búëéìäa ãçà ìñBt,Búøéæça ãçàå; ¨©©©¦¦¤¨§©¦©§¦¦¤¨¨¥¨©§¨©¥¤¨©£¦¨§¤¨©£¦¨

íeìk íäì ïéà úéMMäå úéLéîçä,òaøà dì Lé úéòéáMä.íéøîBà Léå:íeìk äãéñôä àG úéòéáMä.çøt íàå ©£¦¦§©¦¦¥¨¤§©§¦¦¤¨©§©§¥§¦©§¦¦¦§¦¨§§¦¨©
ílëì úBúnä ïéaî–eúeîé ílk éøä. ¦¥©¥§ª¨£¥ª¨¨

'ãå úåàèç òáøà íà éë úéùùá øùë ïéàå ,ãçà ï÷ ãåò åæ äøæçá ìñôð úéùéîçì úéùùä ïî çøô éëå .äáåçá äáøòúðù äìåò ïéãë íéìåñô íéøçàä
ùîçå úåàèç ùîç ãéáò éàå ,äôåâî úåãéøô øùò íà éë äì øàùð àìå ,äøæçá úéùéîçá úçàå úéòéáùá úçà äôåâî çøô úéùùä ïî àîùã ,úåìåò

,úåàèç ïäéúù ïééåùò åéäé åà ,úåìåò òáù ïéð÷ ùùá åùòé ïë íàå ïäéúù úåìåò íéáéø÷ åéäé äðîî åçøôù úåãéøô éúùä àîìã úåìåòúåùòì íéìåëé ïéàå
úàèç úçà úåãéøô éúù íà éë úéùéìùá ïéà ,äéðùì úéùéìùîå .úéùéìùì úéòéáøîå .úéòéáøì úéùéîçî ïëå .úåàèç ùùå úåìåò ùù àìà ïéð÷ ùùá
øîéîì ïì äåäå ,íåìë äì ïéà äéðùä éðú÷ àäã ,åáéø÷é àì äøæçá äéðùá åçøôù ïúåàî éøäù ,íéúù úéùéìùä äãéñôä äîìå ,øîàú íàå .äìåò úçàå
äëéìäá ãçà ïéð÷ éðù åìñôð êìéàå éòéáøî ïéðé÷ øàùáã ïåéë ,øîåì ùéå .ãçà ï÷ úéùéìùáå ãçà ï÷ äéðùá åà ,íåìë äá ïéà äéðùáå ïéð÷ éúù úéùéìùá
íåìë äá ìñôð àì äëéìäá åìéàå ,äøæçá úçà äãéøô ÷ø äðîî êìä àìã ,ãçà ï÷ íà éë ìñôð àì úéòéáùá ìáà .úéùéìùá ïë åîë ïðéøæâ ,äøæçá øçàå

:øáã äðîî øñçð àìå.xfge gxtïðúãë íìåë åúåîé ïéðé÷ øàù ïéá íäî ãçà çøô íà ,íéúî àìà íåìë íäì ïéàã ïåéëã ,éà÷ äéðùå äðåùàøà åàì
,úéòéáùì úéùùîå ,úéùùì úéùéîçîå ,úéùéîçì úéòéáøîå ,úéòéáøì äðîî çøôù úéùéìùà éà÷ àìà .åúåîé íìåë íìåëì úåúîä ïéáî çøô íàå êåîñá
úåãéøô ùîç ÷ø úéòéáùá øùë ïéàå .äéðù äøæçá úçàå äðåùàø äøæçá úçà ,úåãéøô éúù øñç úéòéáùä ïî éøä ,úéùéìùä ãò úéùùì úéòéáùî øæçå
.úåìåò òáù ÷ø ïéð÷ òáùá ïéàå ,úåìåò äðåîù éøä úåìåò ïéáø÷ åéäé äðîî åëìäù íéúùä àîù ,úåìåò ùù ãéáò éàã ,úåàèçì úåãéøô ùîçå úåìåòì
äðîî åëìäù òáøà àîù ,úåìåò ùìù ãéáò éàã ,íéøùë ïéð÷ éðù åøàùðå ,äéðùá íéúùå ,äðåùàø äøæçå äçéøôá íéúù ,úåãéøô òáøà øñç úéùùä ïîå

`xephxa yexit

או  חטאות שניהם ממנה שפרחו  הגוזלות את יקריבו שמא חשש יש

ארבע  או חטאות ארבע קיניה משלוש מקריבים ונמצאו  עולות, שניהם
קינים,úéòéáøäעולות. ארבע לה שהיו –íézL dì Léשתי – ÈÀÄÄÆÈÀÇÄ

כשרות, קינים,úéLéîçäקינים חמש לה שהיו  –GL dì LéL ÇÂÄÄÆÈÈ
כשרות; קינים –úéMMä,קינים שש לה שהיו  –òaøà dì Lé ÇÄÄÆÈÇÀÇ

הגוזל בהליכת אחת קינים, שתי הפסידו  אלו שכל כשרות; קינים –

ובשלישית. בשנייה הטעם שבארנו כמו  הגוזל, בחזירת miyxtnaואחת
miywn שאין מכיון  הרי אחת: לה יש  שהשלישית ששנינו, מה על

שחוששים, פי  על  שאף קינים, שתי  לה להקריב אפשר  כלום, לשנייה
הרי מקום מכל  משלה, גוזלות שני היו  ממנה שפרחו  הגוזלות שמא

אין  כלום, השנייה משל  קריבים שאין  ומאחר לשנייה, פרח אחד גוזל 
חטאות  שניהם הגוזלות את יקריבו  שמא לעיל , שבארנו חשש  אותו 

שתיים? לה יש  שהשלישית נאמר , לא למה כן ואם  עולות, שניהם או
קן  בחזירה הפסידה מה מפני השנייה, לגבי  גם ישנה קושיה אותה

מקריבים  שאין  וכיון  הראשונה, לקן  ממנה הגוזל  אז פרח הלא שנייה,
ממנה  שפרחו  הגוזלות שני  שמא חשש , אין הרי  כלום, הראשונה משל

לשנייה  להקריב אפשר  הרי כן ואם עולות, או חטאות שניהם יקריבו 
אם  ואמנם, כלום? לה אין שהשנייה במשנתנו שנינו  ולמה אחת, קן

שבכגון  אחת, קן  אלא תהא לא לשלישית אף אחת, לשנייה שיש נאמר
מכל שבארנו ; מטעם נוספת קן  בחזירה מפסידה השלישית הרי  זה

כלום, לה אין  השנייה מה מפני  משנתנו: על  היא קושיה מקום
לומר, אפשר  הרי  כלום, לה אין השניה אם אחת? לה יש  והשלישית
והשלישית  אחת לה יש השנייה שנאמר : או  שתיים? לה יש  שהשלישית

אחת? לה miyxtnd:יש  miaiyn jk lrשאר של ובקיניהן הואיל 
ואחת  בהליכה אחת קינים, שתי  נפסלות ואילך , הרביעית מן  הנשים,

שיהיו  והשנייה השלישית של  בקיניהן  אף חכמים גזרו  לפיכך בחזירה,
לא  בשביעית ברם, בחזירה. ואחת בהליכה אחת קינים, שתי נפסלות

בלבד, אחד  גוזל  אלא מקיניה פרח שלא לפי  אחת, קן אלא נפסלה
במשנתנו: ששנינו  וזהו לשישית, ממנה dìשחזר  Lé úéòéáMäÇÀÄÄÆÈ

LL ממנה בחזירה אחת קן  אלא הפסידה שלא להקרבה, קינים – Å
øæçåלשישית. çøt הראשונה מן  גוזל  שוב שפרח כאן  הכוונה אין  – ÈÇÀÈÇ

אין  כבר  והשניה הראשונה שהרי  וכו ', לשלישית השניה ומן  לשניה,
שימותו , דינם בקיניהן  עכשיו הנמצאים שהגוזלות כלומר  כלום, להם

דינם  שבתערובת הגוזלות כל הרי  אחרות, לקינים מהם אחד פרח ואם
גוזל שפרח היא, המשנה כוונת אלא משנתנו , בסוף כמבואר  למות,

החמיש ומן לחמישית, הרביעית ומן  לרביעית, השלישית לשישית,מן ית

ומן  לשישית, השביעית מן  גוזל ופרח וחזר  לשביעית, השישית ומן 
לשלישית, הרביעית ומן  לרביעית, החמישית ומן לחמישית, השישית

ìñBt,הפורח הגוזל –Búøéæça ãçàå Búëéìäa ãçà במקום – ÅÆÈÇÂÄÈÀÆÈÇÂÄÈ
משם. והחזירה vnpúéLéìMä`:שפרח הפריחה לאחר לה שנשארה – ÇÀÄÄ

להקרבה, אחת קן  קינים,úéòéáøäåהראשונות שתי  לה שנשארו  – ÀÈÀÄÄ
íeìk íäì ïéà הפריחה לאחר  והשנייה הראשונה של  כדינן – ÅÈÆÀ

הראשונות, קינים,úéLéîçäוהחזירה שלוש  לה שנשארו  –Lé ÇÂÄÄÆ
úçà dì בהליכת אחת קן  קינים: שתי  שוב שהפסידה אחת, קן  – ÈÇÇ

ממנה  הגוזל בחזירת אחת וקן לשישית, ממנה שנייה פעם הגוזל 

קינים,úéMMäלרביעית; ארבע לה שנשארו –íézL dì Lé– ÇÄÄÆÈÀÇÄ
כשרות, קינים קינים,úéòéáMäשתי שש לה שנשארו  –dì Lé ÇÀÄÄÆÈ

Lîç ממנה בחזירה אחת קן  אלא הפסידה שלא כשרות, קינים – ÈÅ
שמא  שחוששים לעיל , בארנו שכבר כמו  אלו, בכל הטעם לשישית.

גוזלות  הן  מהן , אחת מכל הפעמים בשתי ופרחו וחזרו  שפרחו הגוזלות
נמצא: כנגדו , אחד  פוסל  הפורח גוזל שכל וכיון  עצמן, הקינים משל

ארבע  לה נפסלו  – החמישית קיניהן , כל  נפסלו  והרביעית השלישית
ארבע  לה נפסלו  – השישית אחת; קן  אלא לה נשארה ולא קינים,

שלא  בלבד , קינים שתי לה נפסלו  – השביעית שתיים, ונשארו קינים,
גוזלות שני אלא ממנה ואחדפרחו  הראשונה בחזירה אחד  בלבד,

השנייה. øæçåבחזירה çøtכ החמישית – מן גוזל  שוב פרח לומר ÈÇÀÈÇ
לשישית  השביעית מן  ופרח וחזר  לשביעית, השישית ומן  לשישית,

לחמישית, השישית השלישית,ìñBtומן  בפעם הפורח הגוזל  – Å
Búøéæça ãçàå ,Búëéìäa ãçà:נמצא משם, שפרח במקום – ÆÈÇÂÄÈÀÆÈÇÂÄÈ

íeìk íäì ïéà úéMMäå úéLéîçä והשניה הראשונה כדין – ÇÂÄÄÀÇÄÄÅÈÆÀ
והרביעית  השלישית וכדין  הראשונה, בפעם והחזירה הפריחה לאחר

השניה; בפעם והחזירה הפריחה òaøàלאחר  dì Lé úéòéáMäÇÀÄÄÆÈÇÀÇ
החזירות. בשלוש  קינים שלוש שהפסידה כשרות, קינים –LéåÀÅ

íeìk äãéñôä àG úéòéáMä :íéøîBà וחזירה בפריחה – ÀÄÇÀÄÄÄÀÄÈÀ
הקינים  כל  ושאר  שהואיל כבתחילה, קינים חמש לה ויש  שלישית,
חטאת, או עולה יקרב זה גוזל  שמא חשש  כאן  שאין ונמצא פסולות,

לומר, סברא ויש  כנגדו. אחד עכשיו בה פוסל הפורח הגוזל אין לפיכך
שלשון  אלא הקינים, שבעת כל להקריב לה מותר  יהא הטעם שמאותו

dciqtd")המשנה `l") כך משמע עיין לא קינים ; למסכת  (המפרש 

לזה). טעם  שנותן  ישראל" çøt"תפארת íàå,גוזל –úBúnä ïéaî ÀÄÈÇÄÅÇÅ
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„ï÷úLøôî ï÷å äîeúñ,úLøôîì äîeúqä ïî çøt–éðMì âeæ çwé.ïBLàø úLøôîä ïî çøtL Bà øæç ¥§¨§¥§Ÿ¤¤¨©¦©§¨©§Ÿ¤¤¦©©¥¦¨©¤¨©¦©§Ÿ¤¤¦
–eúeîé ïlk éøä. £¥ª¨¨
‰òöîàa äîeúñe ïkî äìBòå ïkî úàhç,ïéããvì òöîàä ïî çøt,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà–íeìk ãéñôä àG, ©¨¦¨§¨¦¨§¨¨¤§©¨©¦¨¤§©©§¨¦¤¨¥¨§¤¨¥¨¦§¦§

øîàé àlà:úBàhç ìöà CìäL äæ–úàhç,úBìBò ìöà CìäL äæå–äìBò.òöîàì øæç–eúeîé íéiòöîàä, ¤¨Ÿ©¤¤¨©¥¤©¨©¨§¤¤¨©¥¤¨¨©¨¤§©¨¤§¨¦¦¨
úBàhç eáø÷é elà,úBìBò eáø÷é elàå.ïéããvì òöîàä ïî (çøtL Bà) øæç–eúeîé ïlk éøä.ïéàïéøBz ïéàéáî ¥¦§§©¨§¥¦§§¨©¤¨©¦¨¤§©©§¨¦£¥ª¨¨¥§¦¦¦

äðBé éða ãâðk,äðBé éða àGåïéøBz ãâðk.ãöék?äðBé ïa dúìBòå øBz dúàhç äàéáäL äMàä–àéáúå ìtëz §¤¤§¥¨§§¥¨§¤¤¦¥©¨¦¨¤¥¦¨©¨¨§¨¨¤¨¦§Ÿ§¨¦
øBz dúìBò.äðBé ïa dúàhçå øBz dúìBò–äðBé ïa dúìBò àéáúå ìtëz.éàfò ïaøîBà:ïBLàøä øçà ïéëìBä. ¨¨¨¨§©¨¨¤¨¦§Ÿ§¨¦¨¨¤¨¤©©¥§¦©©¨¦

dúàhç äàéáäL äMàä,äúîå–dúìBò ïéLøBiä eàéáé;dúìBò,äúîå–dúàhç ïéLøBiä eàéáé àG. ¨¦¨¤¥¦¨©¨¨¨¥¨¨¦©§¦¨¨¨¨¨¥¨¨¦©§¦©¨¨

ïåéë ïàëá àéù÷ ïë åîëå .úàèçì ãçàå äìåòì ãçà íà éë äá øùë ïéà úéùéîçä ïëå .úåìåò ùù ÷ø íéð÷ äùùá ïéàå ,úåìåò òáù éøä úåìåò åéäé
àìà äì ïéà úéùéîçäù äæ éôìå ,úåáéø÷ ïðéà úéòéáøá åëìäù ïúåà éøäã ,úåàèç ùìùå úåìåò ùìù úéùéîçá áéø÷äì ìåëé äéä íåìë äì ïéà úéòéáøäã
ïéà úéùéìù íòô øæçå çøô éë ïëå .[åæá åèà åæá äøéæâ] ïéð÷ éðù äøæçå äçéøô ìëá ïðéøæâ àìà .úåàèç éúùå úåìåò éúù úéòéáøá áéø÷äì ìåëé äéä úçà

:ïéð÷ éðù äøæçå äçéøô ìëá ïðéøæâ ïë åîë ,òáøà äì ùéù úéòéáùä ãáì íåìë íäì.melk dciqtd `l ziriayd mixne` yieäøæçå äçéøôá ,ùåøéô
ùîçå úåàèç ùîç íäî äùòéå ,úåãéøô äøùò úçà ÷ø äá åøàùðå øúåéä ìëì äðîî åçøô úåãéøô ùìùã .ïéð÷ ùîç äðîî åáéø÷é íìåòì àìà .úéùéìù

åòïéàå .äøæçä ìò åøæâ àì ,íòô íåùá äçéøôá úãñôî äðéàã ïåéëã ,ïéð÷ øàùá åîë åæ äçéøôá ïðéøæâ àì àëäå .íåìë äì ïéà úéùùä óàã ïåéë ,úåì
:íéøîåà ùéë äëìä

c.dnezq ow:äìåò åæéàå úàèç åæéà ùøéô àìù.zyxetn oweúåùøåôî åéäù øçà ãçé úåãéøôä éúù åáøòúðù éøééî àëäå .äìåò åæå úàèç åæù òåãéù
úåùøåôîä úåãéøô åáøòúð àì éàå ,íìåë åúåîé ïåùàø äîåúñì úùøåôîä ïî çøôù åà éðú÷ã àôéñá çëåî éëäå ,äìåò åæéàå úàèç åæéà òåãé ïéà àúùäå
åáøòúðù éøééî àìà .äá äáøòúðù äìåòä éðôî úçà äìåò äá åáéø÷é äîåúñä ï÷å ,áø÷ú úøàùðä úàèçä ,äçøô äìåòä íàå ,åúåîé éàîà åæá åæ
åáøòúðù äùìùäå ,äìåò ãçàå úàèç ãçà ùéøôéå éðùì âåæ ç÷é ,úùøåôîä êåúì äîåúñä ï÷ä ïî úçà äãéøô äáøòúð íàå ,åæá åæ úåùøåôîä úåãéøô
åðééäå ,äîåúñì úåùøåôîä ïî ãçà áøòúð äçéøôä úìéçúá åà ,äîåúñá øàùðä éãéçéä íò áøòúðå åáøòúðù äùìùä ïî ãçà øæç .ïìåë åúåîé ãçé
ãçà çøô éëå ,ãåò ïéáø÷ ïðéà ãçé åáøòúð úåùøåôîä úåãéøôù ïåéëã ,ïìåë åúåîé ,äîåúñá áøòúðå ãçà êìä äçéøô úìéçúáù øîåìë ,øîà÷ã ïåùàø

:ïìåë åúåîé ,úåáéø÷ä ïéáì çøôù úåúîä ïî ãçà åðééä øçà íå÷îá ïäî
d.o`kn z`hg:òöîàá äîåúñ ï÷ ìù úåãéøô éúùå ,éðùä ãöì äìåòì úùøåôîä äãéøôå ,ãçà ãöì úàèçì úùøåôîä äãéøô.rvn`d on gxtäãéøô

:ìàîùì úçà äãéøôå ïéîéì úçà.melk ciqtd `làîùã ,úàèç àì ìáà ,äìåò äùòé äìåòä íòù åúåàå ,úàèç äùòé úàèçä íò áøåòîù åúåàã
:úùøåôîä äìåòä ïî åäåùòé.rvn`l xfgëî ãçàå ïàëî ãçà íéããöä ïî åøæçïúåà ìáà .ãçé åáøòúð äìåòå úàèçã ,åúåîé åìà ,ãçé åáøòúðå ïà

:åðéãë ãçà ìë íéáéø÷ ,åãáì ãçà ìë åøàùðù.oiccvl miirvn`d on xfg:ïìåë åúåîéå ,íéáøåòî úåìåòå úåàèç éøäipa cbpk mixez mi`ian oi`
:dpei:äðåé éðá ïäéðù åà íéøåú íäéðù åà àìà.dpei oa dzler `iaze letkzåúùøôäù ïéá äìéçú åúùøôäù ïéá ,ø÷éò àéä úàèçäù .úàèçä ïéãë
:óåñá.oey`xd xg` oikled:àî÷ àðúë äëìäå .äìåò äéäù ïéá úàèç ïåùàøä äéäù ïéá ,ïåùàøä äùéøôäù ïéîî àìà éðùä äàéáî äðéàåe`iai `l

`xephxa yexit

למות, העומדות הקינים מבין –ílëì,הקינים שאר לכל  –éøä ÀËÈÂÅ
eúeîé ílk. לתוכן שפרח הגוזל  מחמת להקרבה נפסלו  שכולן – ËÈÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äîeúñ ï÷גוזל איזה הקן, לקיחת בשעת הבעלים פירשו  שלא – ÅÀÈ
לעולה, ואיזה úLøôîלחטאת ï÷åגוזל איזה הבעלים שפירשו  – ÀÅÀÙÆÆ
לעולה: ואיזה גוזל ,çøtלחטאת –úLøôîì äîeúqä ïî– ÈÇÄÇÀÈÇÀÙÆÆ

ואיזה  חטאת המפורשת מן איזה ידוע ואין  הגוזלות, שלשת ונתערבו 
éðMìעולה, âeæ çwé השלושה שהרי הסתומה, בקן שנשאר – ÄÇÇÅÄ

מקן  גוזל פרח שאם א), (משנה שנינו  וכבר ימותו, כולם שבתערובת
לשני. זוג יקח המתות, לבין אלøæçסתומה התערובת מן גוזל  – ÈÇ

הסתומה, בקן שנשאר  ïBLàøהגוזל  úLøôîä ïî çøtL Bà– ÆÈÇÄÇÀÙÆÆÄ
אם  ידוע ואין הסתומה, לקן המפורשת הקן  מן גוזל  פרח שבתחילה

העולה, או  החטאת הוא שפרח eúeîéהגוזל  ïlk éøä שבין בקן – ÂÅËÈÈ
עולה. ואיזהו חטאת איזהו ידוע אין המפורשת בקן ובין  הסתומה

i y y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

òöîàa äîeúñe ïkî äìBòå ïkî úàhç קן מונחת היתה – ÇÈÄÈÀÈÄÈÀÈÈÆÀÇ
עולה, ואחד חטאת היה מהם שאחד מפורשים, גוזלות שני  בין  סתומה

שהחטאת שמאל :כגון מצד  והעולה הסתומה הקן של ימין  מצד היתה

òöîàä ïî çøt,הסתומה הקן מן –ïéããvì המפורשים לגוזלות – ÈÇÄÈÆÀÇÇÀÈÄ
Cìéäשבצדדים, ãçàå Cìéä ãçàוגוזל החטאת לצד אחד  גוזל – ÆÈÅÈÀÆÈÅÈ

העולה, לצד  íeìkאחד ãéñôä àG החטאת איפה ידוע שהרי  – ÄÀÄÀ
העולה, øîàéואיפה àlà:כשיקריבם הכהן, –ìöà CìäL äæ ÆÈÙÇÆÆÈÇÅÆ

äìBò úBìBò ìöà CìäL äæå ,úàhç úBàhç בקן שהרי  – ÇÈÇÈÀÆÆÈÇÅÆÈ
לעולה. ואיזה לחטאת גוזל  איזה מפרש  הכהן dpyndסתומה oeyln

dpynd zpeeky ,d`xp oldle o`k מכאן אחת חטאת דווקא לאו ברישא
גם אלא מכאן, אחת o`kn.ועולה zelere o`kn ze`hgòöîàì øæçÈÇÈÆÀÇ

ונתערבו , לאמצע, פרחו ושניהם צד , מכל  אחד  גוזל  חזר –íéiòöîàäÈÆÀÈÄÄ
eúeîé,בזו זו ועולה חטאת נתערבו  שמא –elà,החטאות שבצד – ÈÅ

úBàhç eáø÷é תחילה לשם שפרח הגוזל  ביניהן  נמצא אם שאף – ÄÀÀÇÈ
חטאת, להקריבו מותר הסתומה, הקן  העולות,elàåמן  שבצד  – ÀÅ

úBìBò eáø÷é.בחטאות שבארנו הטעם מאותו  –(çøtL Bà) øæç ÄÀÀÈÇÆÈÇ
ïéããvì òöîàä ïî או" תיבות גורסים אין  מברטנורא הרב לפי – ÄÈÆÀÇÇÀÈÄ

אלא: oiccvl;שפרח", rvn`d on xfg:מגיהים onויש  gxte xfg
oiccvl rvn`d ו"תפארת טוב " יום "תוספות  ועיין הגר"א ; (באורי

שלפנינו), הגירסה לפי שמפרשים מה  eúeîéישראל", ïlk éøäשהרי – ÂÅËÈÈ
בצדדים, שנתערבו  שהאמצעיים, משום או הן , מעורבות ועולות חטאות

הן. המתות éðaחטאות àGå ,äðBé éða ãâðk ïéøBz ïéàéáî ïéàÅÀÄÄÄÀÆÆÀÅÈÀÀÅ
ïéøBz ãâðk äðBé.יונה בני  שני  או תורים שתי או אלא –?ãöék ÈÀÆÆÄÅÇ

àéáúå ìtëz ,äðBé ïa dúìBòå øBz dúàhç äàéáäL äMàäÈÄÈÆÅÄÈÇÈÈÀÈÈÆÈÄÀÙÀÈÄ
øBz dúìBòהביאה ואם חטאתה; כמו עולתה שתהא כדי  –dúìBò ÈÈÈÈ

äðBé ïa dúìBò àéáúå ìtëz ,äðBé ïa dúàhçå øBzשהכל – ÀÇÈÈÆÈÄÀÙÀÈÄÈÈÆÈ
בין  תחילה, החטאת הקריבה או שהפרישה בין החטאת, אחר  הולך 

תחילה. ïBLàøäהעולה øçà ïéëìBä :øîBà éàfò ïaאחר – ÆÇÇÅÀÄÇÇÈÄ
חטאתה  כך ואחר  תור  עולתה הביאה שאם ראשונה, שהביאה המין 

תור. חטאתה ותביא תכפול  יונה, nw`.בן `pzk dkldeäMàäÈÄÈ
äúîå ,dúàhç äàéáäL,עולתה להביא שהספיקה קודם –eàéáé ÆÅÄÈÇÈÈÈÅÈÈÄ

dúìBò ïéLøBiä. להקדש נכסיה שנשתעבדו  –äúîå ,dúìBò– ÇÀÄÈÈÈÈÈÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt mipiw zkqn

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéøeîà íéøác äna?Cìîð ïäëa;Cìîð BðéàL ïäëa ìáà,Bæì úçàå Bæì úçà,Bæì íézLe Bæì íézL,GLL ©¤§¨¦£¦§Ÿ¥¦§¨£¨§Ÿ¥¤¥¦§¨©©¨§©©¨§©¦¨§©¦¨¨

GLå BæìBæì L,äìòîì ïlk äNò–øLk äöçî,ìeñt äöçîe;ïhîì ïlk–øLk äöçî,ìeñt äöçîe;éöçí ¨§¨¨¨¨ª¨§©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨ª¨§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨¤§¨
äìòîì,ähîì íéöçå,äìòîlL úà–øLk äöçî,ìeñt äöçîe;ähîlL úàå–øLk äöçî,ìeñt äöçîe. §©§¨§¤§¨§©¨¤¤§©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨§¤¤§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨

·Bæì íézLe Bæì úçà,GLåBæì L,Bæì øNòå,Bæì äàîe,äìòîì ïlk äNò–øLk äöçî,ìeñt äöçîe;ïlk ©©¨§©¦¨§¨¨§¤¤¨¥¨¨¨¨ª¨§©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨ª¨
ïhîì–øLk äöçî,ìeñt äöçîe;ïìòîì ïéöç,ïhîì ïéöçå–øLk äaøîä.ììkä äæ:ìBëé äzàL íB÷î ìk §©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨©§ª¤¨¥¤©§¨¨¨¤©¨¨

.dz`hg miyxeid,äìåòì úîãå÷ úàèç íå÷î ìëáã â"òàå .äìéçú äìåò äáø÷ù ô"òà úàèç íéàéáî ,àîòè éàäî àì éàå .äéìòá åúîù úàèç àéåäã
:áëòì àì ìáà äåöîì à÷åã åðééä

b`.jlnp odka mixen` mixac dnaåæì úçà ïëå ,åúåîé íìåëù äìåòá äáøòúðù úàèçã íéøåîà íéøáã äîá ,ïðéøîà÷ éëäå .éà÷ àî÷ à÷øéôà
äùàì äìòîì íìù ï÷ åîöò úòãì äùòå êìîð åðéàù ïäëá ìáà .ïèôùî êéà ìåàùìå êìîäì àáù ïäëá éìéî éðä ,øùë èòåîäã åæì ùìùå åæì íéúùå
ïìåë äùòå 'åë åæì íéúùå åæì íéúù åæì úçàå åæì úçà ,êëìä .äìåñô äìåòå äøùë úàèç ,äèîì íìù ï÷ äùò íàå .äìåñô úàèçå äøùë äìåò ,úçà
,äìéçúëì éøééî àî÷ à÷øô ìëå .úåìåñô úåìåòå úåøùë úåàèç ,äèîì ïìåë äùò íàå .úåàèç åðééä ìåñô äöçîå ,úåìåò åðééäã øùë äöçî ,äìòîì
.äèîì ïééöçå äìòîì ïééöç äùòù ïåéë ,øùë äáåøîä êìîð àìá àëä ,øùë èòåîä êìîðá ìéòì ïøîàã åæì íéúùå åæì úçàáå .ãáòéã éøééî à÷øô éàäå
ùìù åøàùðå ,äìòîì ïééöç åéäéù éãë äìòîì ïäî úçà äãéøô äùò úøçà äùà ìù ïéðé÷ éðùîå äìòîì äùà ìù ï÷ åúåà äùò åæì úçàîù éøä ,ãöéë
ïî ,åæì ùìùå åæì íéúù ïëå .øùë äáåøîä åäæå ,ìåñô éùéìùå íéøùë íéðé÷ éðù éøä ,äèîì úåàèç éúùå äìòîì úåìåò éúù øùë éøä ,äèîì úåãéøô

éðùäìù úåãéøô ùîçä ïî ,äèîì úåãéøô ùîçå äìòîì úåãéøô ùîç éøä ,ïéð÷ äùìùä ïî úçà äãéøô ç÷ì ãåòå ,äìòîì úåãéøô òáøà ùé íéðé÷
ïäù éôì äæ ïéðòá àåöîì øùôà éà ,åæì äàîå åæì øùò åäéîå ,øùë äáåøîä åäæå ,íéøùë ïéðé÷ äùìù éøä ,úåàèç ùìù äèîìùå ,úåìåò ùìù ùé äìòî
àðú ,øùë èòåîä àðååâ éàäëá ìéòì ïðúã éãééàå ,úåâåæ ïðéàù 'åë åæì íéúùå åæì úçàì àìà øæåç åðéà ïéúéðúîá ïðúã øùë äáåøîäã øîåì êéøöå ,úåâåæ
äùà ìù íéð÷ä ìë àîùã ,íéð÷ äøùò àìà ïäî ìåñô ïéàù ,øùë äáåøîä åæì äàîå åæì øùòá óà åäéîå .êìîð åðéàá øùë äáåøîä àðååâ éàäëá éîð

:íéìåñô íéîéìù íéð÷ äøùò êçøë ìòå ,úåìåòä åìñôðå äèîì ïìåë åà ,úåàèçä åìñôðå äìòîì úçà.leqt dvgne xyk dvgn dlrnly z`ïåéë
,äàìì úàèç ïåøçàá àäú ,äàìì äìåò ïåùàø ìùî íà ,ïäéðéá åðúéå úåôúåùá ãçà ï÷ åàéáé ,íéùð éúùì åìàä íéð÷ù ìéàåäå .äìòîì íìù ï÷ äùòù
úàèçå äìòîì äìåò øîåà éðàù ,øùë ìëä ,äèîì úçà äãéøôå äìòîì úçà äãéøô íéðé÷ä ÷ìéç íà ìáà ,äìòîì íìù ï÷ äùò à÷åãå .àëôéà åà

:ïäë úééùòá íéùøôúî íéð÷äù ,äèîì
a.'ek welgl leki dz`y mewn lk llkd dføùë äöçî ,äèîì úøçà äùà ï÷å äìòîì úçà äùà ï÷ àìà íéðùì ÷ìçð åðéà úçà äùà ï÷ù ,øîåìë

`xephxa yexit

חטאתה, להביא שהספיקה קודם ומתה עולתה, הביאה eàéáéאם àGÈÄ
dúàhç ïéLøBiä.תמות בעליה שמתו  חטאת שהרי – ÇÀÄÇÈÈ

א ה נ ש מ ר ו א ב

בריבוא  אחד אפילו  בחטאת, ועולה בעולה שנתערבה "חטאת שנינו : ב) (א, לעיל 

ואחת  לזו אחת בזו : זו שנתערבה "חובה ג): (שם, שנינו  כן  כולם". ימותו –

פסול. ומחצה כשר מחצה – לזו  ושלוש לזו  שלוש לזו, ושתיים לזו  שתיים לזו ,

כשר " המועט – לזו  ומאה לזו , ועשר לזו, ושלוש לזו , ושתיים לזו  (oiirאחת
.(my epxe`a.משנתנו מוסבה הללו הדברים על 

íéøeîà íéøác äna, שנתערבו קינים בענין א בפרק ששנינו מה – ÇÆÀÈÄÂÄ
למשנתנו? בהקדמה שהבאנו  Cìîðכפי  ïäëa לבית לשאול  הבא – ÀÙÅÄÀÈ

ששנינו  ההלכות כפי  לו פוסקים דין בית הרי בתערובת, לעשות מה דין
Cìîðלעיל. BðéàL ïäëa ìáàעל כולה התערובת את והקריב – ÂÈÀÙÅÆÅÄÀÈ

עצמו : Bæìדעת úçàå Bæì úçà אחת אשה של סתומה קן – ÇÇÈÀÇÇÈ
אחרת, אשה של סתומה בקן Bæìשנתערבה íézLe Bæì íézL– ÀÇÄÈÀÇÄÈ

אחרת, אשה של  קינים בשתי  שנתערבו אחת אשה של  קינים שתי  או
GLGLå Bæì LBæì Lבשלוש שנתערבו  זו של  קינים שלוש  או  – ÈÈÀÈÈ

זו, של  הכהן,äNòקינים –äìòîì ïlkכל של דמם שנתן – ÈÈËÈÀÇÀÈ
העוף, עולת כדין הסיקרא, מחוט למעלה שבתערובת äöçîÆÁÈהגוזלות

ìeñt äöçîe ,øLk;פסולות והחטאות כשרות העולות –ïlk ÈÅÆÁÈÈËÈ
ïhîì חטאת כדין  הסיקרא, מחוט למטה הגוזלות כל של  דמם נתן – ÀÇÈ
ìeñtהעוף, äöçîe ,øLk äöçî והעולות כשרות החטאות – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

äìòîìפסולות; íéöç מחוט למעלה הגוזלות של  חציים עשה – ÆÀÈÀÇÀÈ
ähîìהסיקרא, íéöçå,הסיקרא מחוט –äöçî ,äìòîlL úà ÀÆÀÈÀÇÈÆÆÀÇÀÈÆÁÈ

äöçîe øLk äöçî ,ähîlL úàå ;ìeñt äöçîe ,øLkÈÅÆÁÈÈÀÆÆÀÇÈÆÁÈÈÅÆÁÈ
ìeñt הקינים הם למעלה שעשה הגוזלות כל  שמא שחוששים, – È

האשה  של הקינים הם למטה שעשה הגוזלות וכל אחת אשה של
הלכך עולות, ומחציתן חטאות מחציתן  הקינים והרי `zהאחרת,

leqt dvgne xyk dvgn dlrnly,החטאות שנפסלו  –dhnly z`e
leqt dvgne xyk dvgn.העולות שנפסלו  –

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

GLå ,Bæì íézLe Bæì úçàBæì äàîe ,Bæì øNòå ,Bæì L– ÇÇÈÀÇÄÈÀÈÈÀÆÆÈÅÈÈ
קינים  בשלוש  או  לאה, של  קינים בשתי רחל  של אחת קן  נתערבה

לאה  של  הקינים ושתי רחל של הקן  שנתערבו או  וכו', שרה של
יחד, כולן וכו', רבקה של  הקינים ועשר  שרה של הקינים ושלוש 

ïlk äNò,התערובת של הגוזלות כל –äìòîì,הסיקרא מחוט – ÈÈËÈÀÇÀÈ
ìeñt äöçîe ,øLk äöçîשל מחציתם מקום מכל שהרי – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

והחטאות  כשרות העולות ונמצאו חטאות, ומחציתם עולות הגוזלות
ïhîìפסולות; ïlk מחוט למטה התערובת גוזלות כל  עשה – ËÈÀÇÈ
ìeñtהסיקרא, äöçîe ,øLk äöçî כשרות החטאות שכן  – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

קינים  בשלוש  שנתערבו  לאה של  קינים שתי כגון פסולות, והעולות
וחמישה  לחטאות חמישה גוזלות, עשרה בתערובת שיש  והרי שרה, של

כשרים, מהם חמישה – למעלה כולם הכהן הקריב אם הלכך  לעולות,
החמישה  שאר אבל לשרה, ושלוש ללאה עולות שתי כאן יש  שהרי 

למטה, הגוזלות עשרת כל  הקריב אם וכן  חטאות. שהם לפי  פסולים,
עו  וחמש כשרות, שהן חטאות חמש  כאן  יש פסולות;הרי שהן  לות

ïhîì ïéöçå ,ïìòîì ïéöç גוזלות של חציים הכהן  עשה – ÆÀÈÀÇÀÈÀÆÀÈÀÇÈ
הסיקרא, מחוט למטה וחציים הסיקרא, מחוט למעלה התערובת

øLk äaøîäשל הקינים למספר  שווה הכשרות הקינים מספר  – ÇÀËÆÈÅ
שנקטנו  בדוגמה כגון חברתה, משל  מרובות בתערובת שקיניה זו 

ושרה לאה של הקינים מתערובת אם e-3למעלה, d`l ly mipiw 2)
(dxy lyשלוש למטה, וחמישה למעלה גוזלות חמישה הכהן  הקריב

dxy)קינים ly mipiwd oipnk) למעלה גוזלות שלושה היינו  כשרות,
אחד למעלה, שהקריב הגוזלות חמשת שכן  למטה, גוזלות ושלושה

izdw - zex`ean zeipyn
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„ï÷úLøôî ï÷å äîeúñ,úLøôîì äîeúqä ïî çøt–éðMì âeæ çwé.ïBLàø úLøôîä ïî çøtL Bà øæç ¥§¨§¥§Ÿ¤¤¨©¦©§¨©§Ÿ¤¤¦©©¥¦¨©¤¨©¦©§Ÿ¤¤¦
–eúeîé ïlk éøä. £¥ª¨¨
‰òöîàa äîeúñe ïkî äìBòå ïkî úàhç,ïéããvì òöîàä ïî çøt,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà–íeìk ãéñôä àG, ©¨¦¨§¨¦¨§¨¨¤§©¨©¦¨¤§©©§¨¦¤¨¥¨§¤¨¥¨¦§¦§

øîàé àlà:úBàhç ìöà CìäL äæ–úàhç,úBìBò ìöà CìäL äæå–äìBò.òöîàì øæç–eúeîé íéiòöîàä, ¤¨Ÿ©¤¤¨©¥¤©¨©¨§¤¤¨©¥¤¨¨©¨¤§©¨¤§¨¦¦¨
úBàhç eáø÷é elà,úBìBò eáø÷é elàå.ïéããvì òöîàä ïî (çøtL Bà) øæç–eúeîé ïlk éøä.ïéàïéøBz ïéàéáî ¥¦§§©¨§¥¦§§¨©¤¨©¦¨¤§©©§¨¦£¥ª¨¨¥§¦¦¦

äðBé éða ãâðk,äðBé éða àGåïéøBz ãâðk.ãöék?äðBé ïa dúìBòå øBz dúàhç äàéáäL äMàä–àéáúå ìtëz §¤¤§¥¨§§¥¨§¤¤¦¥©¨¦¨¤¥¦¨©¨¨§¨¨¤¨¦§Ÿ§¨¦
øBz dúìBò.äðBé ïa dúàhçå øBz dúìBò–äðBé ïa dúìBò àéáúå ìtëz.éàfò ïaøîBà:ïBLàøä øçà ïéëìBä. ¨¨¨¨§©¨¨¤¨¦§Ÿ§¨¦¨¨¤¨¤©©¥§¦©©¨¦

dúàhç äàéáäL äMàä,äúîå–dúìBò ïéLøBiä eàéáé;dúìBò,äúîå–dúàhç ïéLøBiä eàéáé àG. ¨¦¨¤¥¦¨©¨¨¨¥¨¨¦©§¦¨¨¨¨¨¥¨¨¦©§¦©¨¨

ïåéë ïàëá àéù÷ ïë åîëå .úàèçì ãçàå äìåòì ãçà íà éë äá øùë ïéà úéùéîçä ïëå .úåìåò ùù ÷ø íéð÷ äùùá ïéàå ,úåìåò òáù éøä úåìåò åéäé
àìà äì ïéà úéùéîçäù äæ éôìå ,úåáéø÷ ïðéà úéòéáøá åëìäù ïúåà éøäã ,úåàèç ùìùå úåìåò ùìù úéùéîçá áéø÷äì ìåëé äéä íåìë äì ïéà úéòéáøäã
ïéà úéùéìù íòô øæçå çøô éë ïëå .[åæá åèà åæá äøéæâ] ïéð÷ éðù äøæçå äçéøô ìëá ïðéøæâ àìà .úåàèç éúùå úåìåò éúù úéòéáøá áéø÷äì ìåëé äéä úçà

:ïéð÷ éðù äøæçå äçéøô ìëá ïðéøæâ ïë åîë ,òáøà äì ùéù úéòéáùä ãáì íåìë íäì.melk dciqtd `l ziriayd mixne` yieäøæçå äçéøôá ,ùåøéô
ùîçå úåàèç ùîç íäî äùòéå ,úåãéøô äøùò úçà ÷ø äá åøàùðå øúåéä ìëì äðîî åçøô úåãéøô ùìùã .ïéð÷ ùîç äðîî åáéø÷é íìåòì àìà .úéùéìù

åòïéàå .äøæçä ìò åøæâ àì ,íòô íåùá äçéøôá úãñôî äðéàã ïåéëã ,ïéð÷ øàùá åîë åæ äçéøôá ïðéøæâ àì àëäå .íåìë äì ïéà úéùùä óàã ïåéë ,úåì
:íéøîåà ùéë äëìä

c.dnezq ow:äìåò åæéàå úàèç åæéà ùøéô àìù.zyxetn oweúåùøåôî åéäù øçà ãçé úåãéøôä éúù åáøòúðù éøééî àëäå .äìåò åæå úàèç åæù òåãéù
úåùøåôîä úåãéøô åáøòúð àì éàå ,íìåë åúåîé ïåùàø äîåúñì úùøåôîä ïî çøôù åà éðú÷ã àôéñá çëåî éëäå ,äìåò åæéàå úàèç åæéà òåãé ïéà àúùäå
åáøòúðù éøééî àìà .äá äáøòúðù äìåòä éðôî úçà äìåò äá åáéø÷é äîåúñä ï÷å ,áø÷ú úøàùðä úàèçä ,äçøô äìåòä íàå ,åúåîé éàîà åæá åæ
åáøòúðù äùìùäå ,äìåò ãçàå úàèç ãçà ùéøôéå éðùì âåæ ç÷é ,úùøåôîä êåúì äîåúñä ï÷ä ïî úçà äãéøô äáøòúð íàå ,åæá åæ úåùøåôîä úåãéøô
åðééäå ,äîåúñì úåùøåôîä ïî ãçà áøòúð äçéøôä úìéçúá åà ,äîåúñá øàùðä éãéçéä íò áøòúðå åáøòúðù äùìùä ïî ãçà øæç .ïìåë åúåîé ãçé
ãçà çøô éëå ,ãåò ïéáø÷ ïðéà ãçé åáøòúð úåùøåôîä úåãéøôù ïåéëã ,ïìåë åúåîé ,äîåúñá áøòúðå ãçà êìä äçéøô úìéçúáù øîåìë ,øîà÷ã ïåùàø

:ïìåë åúåîé ,úåáéø÷ä ïéáì çøôù úåúîä ïî ãçà åðééä øçà íå÷îá ïäî
d.o`kn z`hg:òöîàá äîåúñ ï÷ ìù úåãéøô éúùå ,éðùä ãöì äìåòì úùøåôîä äãéøôå ,ãçà ãöì úàèçì úùøåôîä äãéøô.rvn`d on gxtäãéøô

:ìàîùì úçà äãéøôå ïéîéì úçà.melk ciqtd `làîùã ,úàèç àì ìáà ,äìåò äùòé äìåòä íòù åúåàå ,úàèç äùòé úàèçä íò áøåòîù åúåàã
:úùøåôîä äìåòä ïî åäåùòé.rvn`l xfgëî ãçàå ïàëî ãçà íéããöä ïî åøæçïúåà ìáà .ãçé åáøòúð äìåòå úàèçã ,åúåîé åìà ,ãçé åáøòúðå ïà

:åðéãë ãçà ìë íéáéø÷ ,åãáì ãçà ìë åøàùðù.oiccvl miirvn`d on xfg:ïìåë åúåîéå ,íéáøåòî úåìåòå úåàèç éøäipa cbpk mixez mi`ian oi`
:dpei:äðåé éðá ïäéðù åà íéøåú íäéðù åà àìà.dpei oa dzler `iaze letkzåúùøôäù ïéá äìéçú åúùøôäù ïéá ,ø÷éò àéä úàèçäù .úàèçä ïéãë
:óåñá.oey`xd xg` oikled:àî÷ àðúë äëìäå .äìåò äéäù ïéá úàèç ïåùàøä äéäù ïéá ,ïåùàøä äùéøôäù ïéîî àìà éðùä äàéáî äðéàåe`iai `l

`xephxa yexit

למות, העומדות הקינים מבין –ílëì,הקינים שאר לכל  –éøä ÀËÈÂÅ
eúeîé ílk. לתוכן שפרח הגוזל  מחמת להקרבה נפסלו  שכולן – ËÈÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äîeúñ ï÷גוזל איזה הקן, לקיחת בשעת הבעלים פירשו  שלא – ÅÀÈ
לעולה, ואיזה úLøôîלחטאת ï÷åגוזל איזה הבעלים שפירשו  – ÀÅÀÙÆÆ
לעולה: ואיזה גוזל ,çøtלחטאת –úLøôîì äîeúqä ïî– ÈÇÄÇÀÈÇÀÙÆÆ

ואיזה  חטאת המפורשת מן איזה ידוע ואין  הגוזלות, שלשת ונתערבו 
éðMìעולה, âeæ çwé השלושה שהרי הסתומה, בקן שנשאר – ÄÇÇÅÄ

מקן  גוזל פרח שאם א), (משנה שנינו  וכבר ימותו, כולם שבתערובת
לשני. זוג יקח המתות, לבין אלøæçסתומה התערובת מן גוזל  – ÈÇ

הסתומה, בקן שנשאר  ïBLàøהגוזל  úLøôîä ïî çøtL Bà– ÆÈÇÄÇÀÙÆÆÄ
אם  ידוע ואין הסתומה, לקן המפורשת הקן  מן גוזל  פרח שבתחילה

העולה, או  החטאת הוא שפרח eúeîéהגוזל  ïlk éøä שבין בקן – ÂÅËÈÈ
עולה. ואיזהו חטאת איזהו ידוע אין המפורשת בקן ובין  הסתומה

i y y m e i
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òöîàa äîeúñe ïkî äìBòå ïkî úàhç קן מונחת היתה – ÇÈÄÈÀÈÄÈÀÈÈÆÀÇ
עולה, ואחד חטאת היה מהם שאחד מפורשים, גוזלות שני  בין  סתומה

שהחטאת שמאל :כגון מצד  והעולה הסתומה הקן של ימין  מצד היתה

òöîàä ïî çøt,הסתומה הקן מן –ïéããvì המפורשים לגוזלות – ÈÇÄÈÆÀÇÇÀÈÄ
Cìéäשבצדדים, ãçàå Cìéä ãçàוגוזל החטאת לצד אחד  גוזל – ÆÈÅÈÀÆÈÅÈ

העולה, לצד  íeìkאחד ãéñôä àG החטאת איפה ידוע שהרי  – ÄÀÄÀ
העולה, øîàéואיפה àlà:כשיקריבם הכהן, –ìöà CìäL äæ ÆÈÙÇÆÆÈÇÅÆ

äìBò úBìBò ìöà CìäL äæå ,úàhç úBàhç בקן שהרי  – ÇÈÇÈÀÆÆÈÇÅÆÈ
לעולה. ואיזה לחטאת גוזל  איזה מפרש  הכהן dpyndסתומה oeyln

dpynd zpeeky ,d`xp oldle o`k מכאן אחת חטאת דווקא לאו ברישא
גם אלא מכאן, אחת o`kn.ועולה zelere o`kn ze`hgòöîàì øæçÈÇÈÆÀÇ

ונתערבו , לאמצע, פרחו ושניהם צד , מכל  אחד  גוזל  חזר –íéiòöîàäÈÆÀÈÄÄ
eúeîé,בזו זו ועולה חטאת נתערבו  שמא –elà,החטאות שבצד – ÈÅ

úBàhç eáø÷é תחילה לשם שפרח הגוזל  ביניהן  נמצא אם שאף – ÄÀÀÇÈ
חטאת, להקריבו מותר הסתומה, הקן  העולות,elàåמן  שבצד  – ÀÅ

úBìBò eáø÷é.בחטאות שבארנו הטעם מאותו  –(çøtL Bà) øæç ÄÀÀÈÇÆÈÇ
ïéããvì òöîàä ïî או" תיבות גורסים אין  מברטנורא הרב לפי – ÄÈÆÀÇÇÀÈÄ

אלא: oiccvl;שפרח", rvn`d on xfg:מגיהים onויש  gxte xfg
oiccvl rvn`d ו"תפארת טוב " יום "תוספות  ועיין הגר"א ; (באורי

שלפנינו), הגירסה לפי שמפרשים מה  eúeîéישראל", ïlk éøäשהרי – ÂÅËÈÈ
בצדדים, שנתערבו  שהאמצעיים, משום או הן , מעורבות ועולות חטאות

הן. המתות éðaחטאות àGå ,äðBé éða ãâðk ïéøBz ïéàéáî ïéàÅÀÄÄÄÀÆÆÀÅÈÀÀÅ
ïéøBz ãâðk äðBé.יונה בני  שני  או תורים שתי או אלא –?ãöék ÈÀÆÆÄÅÇ

àéáúå ìtëz ,äðBé ïa dúìBòå øBz dúàhç äàéáäL äMàäÈÄÈÆÅÄÈÇÈÈÀÈÈÆÈÄÀÙÀÈÄ
øBz dúìBòהביאה ואם חטאתה; כמו עולתה שתהא כדי  –dúìBò ÈÈÈÈ

äðBé ïa dúìBò àéáúå ìtëz ,äðBé ïa dúàhçå øBzשהכל – ÀÇÈÈÆÈÄÀÙÀÈÄÈÈÆÈ
בין  תחילה, החטאת הקריבה או שהפרישה בין החטאת, אחר  הולך 

תחילה. ïBLàøäהעולה øçà ïéëìBä :øîBà éàfò ïaאחר – ÆÇÇÅÀÄÇÇÈÄ
חטאתה  כך ואחר  תור  עולתה הביאה שאם ראשונה, שהביאה המין 

תור. חטאתה ותביא תכפול  יונה, nw`.בן `pzk dkldeäMàäÈÄÈ
äúîå ,dúàhç äàéáäL,עולתה להביא שהספיקה קודם –eàéáé ÆÅÄÈÇÈÈÈÅÈÈÄ

dúìBò ïéLøBiä. להקדש נכסיה שנשתעבדו  –äúîå ,dúìBò– ÇÀÄÈÈÈÈÈÅÈ
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.dz`hg miyxeid,äìåòì úîãå÷ úàèç íå÷î ìëáã â"òàå .äìéçú äìåò äáø÷ù ô"òà úàèç íéàéáî ,àîòè éàäî àì éàå .äéìòá åúîù úàèç àéåäã
:áëòì àì ìáà äåöîì à÷åã åðééä

b`.jlnp odka mixen` mixac dnaåæì úçà ïëå ,åúåîé íìåëù äìåòá äáøòúðù úàèçã íéøåîà íéøáã äîá ,ïðéøîà÷ éëäå .éà÷ àî÷ à÷øéôà
äùàì äìòîì íìù ï÷ åîöò úòãì äùòå êìîð åðéàù ïäëá ìáà .ïèôùî êéà ìåàùìå êìîäì àáù ïäëá éìéî éðä ,øùë èòåîäã åæì ùìùå åæì íéúùå
ïìåë äùòå 'åë åæì íéúùå åæì íéúù åæì úçàå åæì úçà ,êëìä .äìåñô äìåòå äøùë úàèç ,äèîì íìù ï÷ äùò íàå .äìåñô úàèçå äøùë äìåò ,úçà
,äìéçúëì éøééî àî÷ à÷øô ìëå .úåìåñô úåìåòå úåøùë úåàèç ,äèîì ïìåë äùò íàå .úåàèç åðééä ìåñô äöçîå ,úåìåò åðééäã øùë äöçî ,äìòîì
.äèîì ïééöçå äìòîì ïééöç äùòù ïåéë ,øùë äáåøîä êìîð àìá àëä ,øùë èòåîä êìîðá ìéòì ïøîàã åæì íéúùå åæì úçàáå .ãáòéã éøééî à÷øô éàäå
ùìù åøàùðå ,äìòîì ïééöç åéäéù éãë äìòîì ïäî úçà äãéøô äùò úøçà äùà ìù ïéðé÷ éðùîå äìòîì äùà ìù ï÷ åúåà äùò åæì úçàîù éøä ,ãöéë
ïî ,åæì ùìùå åæì íéúù ïëå .øùë äáåøîä åäæå ,ìåñô éùéìùå íéøùë íéðé÷ éðù éøä ,äèîì úåàèç éúùå äìòîì úåìåò éúù øùë éøä ,äèîì úåãéøô

éðùäìù úåãéøô ùîçä ïî ,äèîì úåãéøô ùîçå äìòîì úåãéøô ùîç éøä ,ïéð÷ äùìùä ïî úçà äãéøô ç÷ì ãåòå ,äìòîì úåãéøô òáøà ùé íéðé÷
ïäù éôì äæ ïéðòá àåöîì øùôà éà ,åæì äàîå åæì øùò åäéîå ,øùë äáåøîä åäæå ,íéøùë ïéðé÷ äùìù éøä ,úåàèç ùìù äèîìùå ,úåìåò ùìù ùé äìòî
àðú ,øùë èòåîä àðååâ éàäëá ìéòì ïðúã éãééàå ,úåâåæ ïðéàù 'åë åæì íéúùå åæì úçàì àìà øæåç åðéà ïéúéðúîá ïðúã øùë äáåøîäã øîåì êéøöå ,úåâåæ
äùà ìù íéð÷ä ìë àîùã ,íéð÷ äøùò àìà ïäî ìåñô ïéàù ,øùë äáåøîä åæì äàîå åæì øùòá óà åäéîå .êìîð åðéàá øùë äáåøîä àðååâ éàäëá éîð

:íéìåñô íéîéìù íéð÷ äøùò êçøë ìòå ,úåìåòä åìñôðå äèîì ïìåë åà ,úåàèçä åìñôðå äìòîì úçà.leqt dvgne xyk dvgn dlrnly z`ïåéë
,äàìì úàèç ïåøçàá àäú ,äàìì äìåò ïåùàø ìùî íà ,ïäéðéá åðúéå úåôúåùá ãçà ï÷ åàéáé ,íéùð éúùì åìàä íéð÷ù ìéàåäå .äìòîì íìù ï÷ äùòù
úàèçå äìòîì äìåò øîåà éðàù ,øùë ìëä ,äèîì úçà äãéøôå äìòîì úçà äãéøô íéðé÷ä ÷ìéç íà ìáà ,äìòîì íìù ï÷ äùò à÷åãå .àëôéà åà

:ïäë úééùòá íéùøôúî íéð÷äù ,äèîì
a.'ek welgl leki dz`y mewn lk llkd dføùë äöçî ,äèîì úøçà äùà ï÷å äìòîì úçà äùà ï÷ àìà íéðùì ÷ìçð åðéà úçà äùà ï÷ù ,øîåìë
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חטאתה, להביא שהספיקה קודם ומתה עולתה, הביאה eàéáéאם àGÈÄ
dúàhç ïéLøBiä.תמות בעליה שמתו  חטאת שהרי – ÇÀÄÇÈÈ

א ה נ ש מ ר ו א ב

בריבוא  אחד אפילו  בחטאת, ועולה בעולה שנתערבה "חטאת שנינו : ב) (א, לעיל 

ואחת  לזו אחת בזו : זו שנתערבה "חובה ג): (שם, שנינו  כן  כולם". ימותו –

פסול. ומחצה כשר מחצה – לזו  ושלוש לזו  שלוש לזו, ושתיים לזו  שתיים לזו ,

כשר " המועט – לזו  ומאה לזו , ועשר לזו, ושלוש לזו , ושתיים לזו  (oiirאחת
.(my epxe`a.משנתנו מוסבה הללו הדברים על 

íéøeîà íéøác äna, שנתערבו קינים בענין א בפרק ששנינו מה – ÇÆÀÈÄÂÄ
למשנתנו? בהקדמה שהבאנו  Cìîðכפי  ïäëa לבית לשאול  הבא – ÀÙÅÄÀÈ

ששנינו  ההלכות כפי  לו פוסקים דין בית הרי בתערובת, לעשות מה דין
Cìîðלעיל. BðéàL ïäëa ìáàעל כולה התערובת את והקריב – ÂÈÀÙÅÆÅÄÀÈ

עצמו : Bæìדעת úçàå Bæì úçà אחת אשה של סתומה קן – ÇÇÈÀÇÇÈ
אחרת, אשה של סתומה בקן Bæìשנתערבה íézLe Bæì íézL– ÀÇÄÈÀÇÄÈ

אחרת, אשה של  קינים בשתי  שנתערבו אחת אשה של  קינים שתי  או
GLGLå Bæì LBæì Lבשלוש שנתערבו  זו של  קינים שלוש  או  – ÈÈÀÈÈ

זו, של  הכהן,äNòקינים –äìòîì ïlkכל של דמם שנתן – ÈÈËÈÀÇÀÈ
העוף, עולת כדין הסיקרא, מחוט למעלה שבתערובת äöçîÆÁÈהגוזלות

ìeñt äöçîe ,øLk;פסולות והחטאות כשרות העולות –ïlk ÈÅÆÁÈÈËÈ
ïhîì חטאת כדין  הסיקרא, מחוט למטה הגוזלות כל של  דמם נתן – ÀÇÈ
ìeñtהעוף, äöçîe ,øLk äöçî והעולות כשרות החטאות – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

äìòîìפסולות; íéöç מחוט למעלה הגוזלות של  חציים עשה – ÆÀÈÀÇÀÈ
ähîìהסיקרא, íéöçå,הסיקרא מחוט –äöçî ,äìòîlL úà ÀÆÀÈÀÇÈÆÆÀÇÀÈÆÁÈ

äöçîe øLk äöçî ,ähîlL úàå ;ìeñt äöçîe ,øLkÈÅÆÁÈÈÀÆÆÀÇÈÆÁÈÈÅÆÁÈ
ìeñt הקינים הם למעלה שעשה הגוזלות כל  שמא שחוששים, – È

האשה  של הקינים הם למטה שעשה הגוזלות וכל אחת אשה של
הלכך עולות, ומחציתן חטאות מחציתן  הקינים והרי `zהאחרת,

leqt dvgne xyk dvgn dlrnly,החטאות שנפסלו  –dhnly z`e
leqt dvgne xyk dvgn.העולות שנפסלו  –

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

GLå ,Bæì íézLe Bæì úçàBæì äàîe ,Bæì øNòå ,Bæì L– ÇÇÈÀÇÄÈÀÈÈÀÆÆÈÅÈÈ
קינים  בשלוש  או  לאה, של  קינים בשתי רחל  של אחת קן  נתערבה

לאה  של  הקינים ושתי רחל של הקן  שנתערבו או  וכו', שרה של
יחד, כולן וכו', רבקה של  הקינים ועשר  שרה של הקינים ושלוש 

ïlk äNò,התערובת של הגוזלות כל –äìòîì,הסיקרא מחוט – ÈÈËÈÀÇÀÈ
ìeñt äöçîe ,øLk äöçîשל מחציתם מקום מכל שהרי – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

והחטאות  כשרות העולות ונמצאו חטאות, ומחציתם עולות הגוזלות
ïhîìפסולות; ïlk מחוט למטה התערובת גוזלות כל  עשה – ËÈÀÇÈ
ìeñtהסיקרא, äöçîe ,øLk äöçî כשרות החטאות שכן  – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

קינים  בשלוש  שנתערבו  לאה של  קינים שתי כגון פסולות, והעולות
וחמישה  לחטאות חמישה גוזלות, עשרה בתערובת שיש  והרי שרה, של

כשרים, מהם חמישה – למעלה כולם הכהן הקריב אם הלכך  לעולות,
החמישה  שאר אבל לשרה, ושלוש ללאה עולות שתי כאן יש  שהרי 

למטה, הגוזלות עשרת כל  הקריב אם וכן  חטאות. שהם לפי  פסולים,
עו  וחמש כשרות, שהן חטאות חמש  כאן  יש פסולות;הרי שהן  לות

ïhîì ïéöçå ,ïìòîì ïéöç גוזלות של חציים הכהן  עשה – ÆÀÈÀÇÀÈÀÆÀÈÀÇÈ
הסיקרא, מחוט למטה וחציים הסיקרא, מחוט למעלה התערובת

øLk äaøîäשל הקינים למספר  שווה הכשרות הקינים מספר  – ÇÀËÆÈÅ
שנקטנו  בדוגמה כגון חברתה, משל  מרובות בתערובת שקיניה זו 

ושרה לאה של הקינים מתערובת אם e-3למעלה, d`l ly mipiw 2)
(dxy lyשלוש למטה, וחמישה למעלה גוזלות חמישה הכהן  הקריב

dxy)קינים ly mipiwd oipnk) למעלה גוזלות שלושה היינו  כשרות,
אחד למעלה, שהקריב הגוזלות חמשת שכן  למטה, גוזלות ושלושה
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ïépwä úà ÷Bìçì,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa úçà äMà ìMî eäé àGå–øLk äöçî,ìeñt äöçîe.ïéàL íB÷î ìk ©£¤©¦¦§§¦¤¦¨©©¥¦§©§¨¥¦§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨¨¨¤¥
ïépwä úà ÷Bìçì ìBëé äzà,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa úçà äMà ìMî eäiL ãò–øLk äaøîä. ©¨¨©£¤©¦¦©¤§¦¤¦¨©©¥¦§©§¨¥¦§©¨©§ª¤¨¥

‚Bæì äìBòå Bæì úàhç,ïìòîì ïlk äNò–øLk äöçî,ìeñt äöçîe;ïhîì ïlk–øLk äöçî,ìeñt äöçîe; ©¨¨§¨¨¨¨ª¨§©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨ª¨§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨
ïìòîì ïéöç,ïhîì ïéöçå–úBìeñt ïäézL,øîBà éðàL:ïìòîì äáø÷ úàhç,äìBòåïhîì. ¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨§¥¤§¤£¦¥©¨§¥¨§©§¨§¨§©¨

:ìåñô äöçîå'ek mewn lke:úéùéøôãë øùë äáåøîä ,äèîìå äìòîì úçà äùà ìù ÷ìçî ùéù ,åæì íéúùå åæì úçà ïåâë
b.'ek efl dlere efl z`hgìò êìîð àìá ìáà ,êìîðá éìéî éðäå .åúåîé ïìåë ,àëôéà åà úàèçá äáøòúðù äìåò ,àî÷ ÷øôá ìéòì éðúãà éà÷ éîð àä

ú àì äéì ïðéøîà éëåìîàì éúà éàã â"òàå .ìåñô äöçîå øùë äöçî ,äìòîì ï÷å äèîì ï÷ äùòå åúáåøòúêìîð àìã àúùä ,ïìåë åúåîé àéðúãë ,áéø÷
:øùëå åúëìäë äùòð ãçà ìëù ïðéøîà
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שרה של ודאי הוא cala),מהם zelfeb 4 `l` d`ll oi`y xg`n) והוא

בין  כשרות, עולות הם אף הארבעה משאר  שניים ועוד  כשרה; עולה
שמא  פסולים, השניים שאר  אבל לאה; של  ובין  שרה של הם אם

ונמצאו  שרה, של הם החמישה כל  שמא או לאה, של הם הארבעה
שלמטה. הגוזלות לחמישה הדין והוא עולות. ולא חטאות מהם שניים

כשרות חטאות ושלוש עולות שלוש  dxy,נמצא ly mipiwd xtqnk)
.(daexnd `edyשל קינים בעשר שנתערבו שרה של  קינים שלוש וכן

למטה, עשר  ושלושה למעלה גוזלות עשר  שלושה הכהן  והקריב רבקה,
הגוזלות  עשר  שלושה שכן  הטעם, מאותו כשרות קינים עשר  הרי

רבקה של  ודאי  מהם שבעה – למעלה dxylשהקריב oi`y xg`n)
,(cala zelfeb 6 `l` שלושה ועוד  כשרות, עולות שבע הם והרי 

רבקה  של הם אם בין  כשרות, עולות הם אף הששה משאר  גוזלות

הם  השלושה שאר  ברם, כשרות. עולות עשר  כאן הרי  שרה; של ובין
השלושה  כל  שמא או  שרה, של הששה כל  למעלה עשה שמא פסולים,

עולות. ולא חטאות מהם שלושה ונמצאו רבקה, של הם שלמעלה עשר
רבקה  של קינים עשר וכן שלמטה. הגוזלות עשר לשלושה הדין  והוא

למעלה ש חציים הכהן הקריב אם חוה, של  קינים במאה נתערבו 
כשרות קינים מאה למטה, zelfebוחציים 100-e dlrnl zelfeb 100)

.(dhnlשל קינים ושתי  רחל  של  אחת קן ביחד  נתערבו אם הדין  והוא
= הכל (בסך  חוה של  ומאה רבקה של ועשר שרה של  ושלוש לאה

ומאה  למעלה גוזלות עשר וששה מאה הכהן  והקריב קינים), 116
קינים מאה הרי  למטה, עשר  deg)וששה ly mipiwd xtqnk),כשרות

למעלה  שהקריב גוזלות עשר  וששה המאה מתוך  שכן פסולות; והשאר 
חוה של  ודאי הם וארבעה cgiaשמונים miypd x`y lkl oi`y xg`n)

,(cala zelfeb 32 `l`ועוד כשרות, עולות וארבע שמונים אלו והרי 
כשרות  עולות הם אף ושניים השלושים שאר  מתוך גוזלות עשר  ששה

הנשים; כל שאר  של ובין חוה של  הם אם zexyk.בין  zeler d`n ixd
שלושים  כל  למעלה הקריב שמא פסולים, גוזלות עשר ששה אבל 

שהקריב  הגוזלות כל  שמא או הנשים, כל  שאר של הגוזלות ושניים
עולות. ולא חטאות הם גוזלות עשר ששה ונמצא חוה, של  הם למעלה

שלמטה. הגוזלות עשר  וששה מאה לגבי הדין  ìkוכך :ììkä äæÆÇÀÈÈ
äMà ìMî eäé àGå ,ïépwä úà ÷Bìçì ìBëé äzàL íB÷îÈÆÇÈÈÇÂÆÇÄÄÀÀÄÆÄÈ

ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa úçà הקינים את לחלק אפשר אם – ÇÇÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈ
שאם  כלומר  למטה, וגם למעלה גם אחת אשה משל יהיו שלא באופן 
שלא  לומר , יהא אפשר  למטה, וחציין  למעלה חציין הכהן  הקריב

אשה  של הקינים כל  אלא ולמטה, למעלה אחת אשה קיני הקריב

`zecg)אחת miyp ly e`)של הקינים וכל בלבד, למעלה הקריב

zexg`d)האחרת ly e`),בלבד ìeñtלמטה äöçîe ,øLk äöçîÆÁÈÈÅÆÁÈÈ
עולות  מחצה למעלה ונמצא כך , הקריב באמת שמא שחוששים –

שכבר כמו פסול , ומחצה כשר מחצה הלכך  למטה, וכן  חטאות ומחצה
א. במשנה B÷îשנינו ìk,ïépwä úà ÷Bìçì ìBëé äzà ïéàL í ÈÈÆÅÇÈÈÇÂÆÇÄÄ

ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa úçà äMà ìMî eäiL ãò– ÇÆÀÄÆÄÈÇÇÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈ
משל בודאי  הקריב למטה, וחציין למעלה חציין  הכהן  שכשהקריב

בקיניה  שהיו  כגון למטה, ומקצת למעלה מהן מקצת אחת אשה קיני 
שהקריב  הגוזלות כל מחצית על העולה גוזלות מספר אשה אותה של

למעלה, שנקטנו  הדוגמאות כפי  øLkהכהן, äaøîäשכבר כמו – ÇÀËÆÈÅ
לעיל. בארנו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בריבוא  אחד אפילו  בחטאת, ועולה בעולה שנתערבה "חטאת ב): (א, שנינו  לעיל 
והקריב  נמלך , שלא בכהן אבל  נמלך. בכהן אמורים? דברים במה כולם". ימותו –

במשנתנו. נלמד כך  על  – התערובת את

Bæì äìBòå Bæì úàhç: שנתערבו –ïìòîì ïlk äNò שנתן – ÇÈÈÀÈÈÈÈËÈÀÇÀÈ
הסיקרא, מחוט למעלה ìeñtדמם äöçîe ,øLk äöçîשהרי – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

למעלה; שפסולה חטאת, ואחת למעלה, שכשרה עולה, ודאי  אחת
ïhîì ïlk,הסיקרא מחוט למטה שניהם עשה –,øLk äöçî ËÈÀÇÈÆÁÈÈÅ

ìeñt äöçîe והוא פסולה. והעולה למטה, כשרה החטאת שהרי  – ÆÁÈÈ
מספר שיהא ובלבד עולות, בכמה חטאות כמה נתערבו אם הדין

עולות, בשלוש שנתערבו  חטאות שלוש  כגון  העולות, כמספר  החטאות
פסולות, ושלוש כשרות שלוש למטה, כולן  בין למעלה כולן  שעשה בין 

שכשרות  חטאות ודאי הן ושלוש  למעלה, שכשרות עולות ודאי ששלוש 
משנתנו  נקטה מכאן ohnl"...למטה. olek ...olrnl olek dyr":להלן וכן

..."olrnl oiivg".(רבים ïhîì(בלשון ïéöçå ,ïìòîì ïéöç– ÆÀÈÀÇÀÈÀÆÀÈÀÇÈ
epzpynay)היינו `nbecd itl),למטה אחד  וגוזל  למעלה אחד  גוזל 

äìBòå ,ïìòîì äáø÷ úàhç :øîBà éðàL ,úBìeñt ïäézLÀÅÆÀÆÂÄÅÇÈÀÅÈÀÇÀÈÀÈ
ïhîìוהרי למטה, העולה ואת למעלה החטאת את הקריב שמא – ÀÇÈ

למעלה  שלושה הקריב אם לעיל , שנקטנו בדוגמא וכן שתיהן . שנפסלו 

החטאות  כל את הקריב שמא לחוש  שיש  פסולים, כולם למטה, ושלושה
למטה העולות וכל meynלמעלה ,my x`eany ,"l`xyi zx`tz" oiir)

zg` ly dlere z`hga mb ixde ,"efl dlere efl z`hg" dpynd dhwp dn
.(?jk oicd

izdw - zex`ean zeipyn

כאשר משיח יבוא במהרה בימינו אמן, יתגעגעו לימי הגלות . . כעת בימי הגלות, הם ימי העבודה להכין עצמו לביאת המשיח במהרה 
בימינו אמן.

היום יום ג מנחם אב



קפט b dpyn iyily wxt mipiw zkqn

ïépwä úà ÷Bìçì,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa úçà äMà ìMî eäé àGå–øLk äöçî,ìeñt äöçîe.ïéàL íB÷î ìk ©£¤©¦¦§§¦¤¦¨©©¥¦§©§¨¥¦§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨¨¨¤¥
ïépwä úà ÷Bìçì ìBëé äzà,ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa úçà äMà ìMî eäiL ãò–øLk äaøîä. ©¨¨©£¤©¦¦©¤§¦¤¦¨©©¥¦§©§¨¥¦§©¨©§ª¤¨¥

‚Bæì äìBòå Bæì úàhç,ïìòîì ïlk äNò–øLk äöçî,ìeñt äöçîe;ïhîì ïlk–øLk äöçî,ìeñt äöçîe; ©¨¨§¨¨¨¨ª¨§©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨ª¨§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨
ïìòîì ïéöç,ïhîì ïéöçå–úBìeñt ïäézL,øîBà éðàL:ïìòîì äáø÷ úàhç,äìBòåïhîì. ¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨§¥¤§¤£¦¥©¨§¥¨§©§¨§¨§©¨

:ìåñô äöçîå'ek mewn lke:úéùéøôãë øùë äáåøîä ,äèîìå äìòîì úçà äùà ìù ÷ìçî ùéù ,åæì íéúùå åæì úçà ïåâë
b.'ek efl dlere efl z`hgìò êìîð àìá ìáà ,êìîðá éìéî éðäå .åúåîé ïìåë ,àëôéà åà úàèçá äáøòúðù äìåò ,àî÷ ÷øôá ìéòì éðúãà éà÷ éîð àä

ú àì äéì ïðéøîà éëåìîàì éúà éàã â"òàå .ìåñô äöçîå øùë äöçî ,äìòîì ï÷å äèîì ï÷ äùòå åúáåøòúêìîð àìã àúùä ,ïìåë åúåîé àéðúãë ,áéø÷
:øùëå åúëìäë äùòð ãçà ìëù ïðéøîà

`xephxa yexit

שרה של ודאי הוא cala),מהם zelfeb 4 `l` d`ll oi`y xg`n) והוא

בין  כשרות, עולות הם אף הארבעה משאר  שניים ועוד  כשרה; עולה
שמא  פסולים, השניים שאר  אבל לאה; של  ובין  שרה של הם אם

ונמצאו  שרה, של הם החמישה כל  שמא או לאה, של הם הארבעה
שלמטה. הגוזלות לחמישה הדין והוא עולות. ולא חטאות מהם שניים

כשרות חטאות ושלוש עולות שלוש  dxy,נמצא ly mipiwd xtqnk)
.(daexnd `edyשל קינים בעשר שנתערבו שרה של  קינים שלוש וכן

למטה, עשר  ושלושה למעלה גוזלות עשר  שלושה הכהן  והקריב רבקה,
הגוזלות  עשר  שלושה שכן  הטעם, מאותו כשרות קינים עשר  הרי

רבקה של  ודאי  מהם שבעה – למעלה dxylשהקריב oi`y xg`n)
,(cala zelfeb 6 `l` שלושה ועוד  כשרות, עולות שבע הם והרי 

רבקה  של הם אם בין  כשרות, עולות הם אף הששה משאר  גוזלות

הם  השלושה שאר  ברם, כשרות. עולות עשר  כאן הרי  שרה; של ובין
השלושה  כל  שמא או  שרה, של הששה כל  למעלה עשה שמא פסולים,

עולות. ולא חטאות מהם שלושה ונמצאו רבקה, של הם שלמעלה עשר
רבקה  של קינים עשר וכן שלמטה. הגוזלות עשר לשלושה הדין  והוא

למעלה ש חציים הכהן הקריב אם חוה, של  קינים במאה נתערבו 
כשרות קינים מאה למטה, zelfebוחציים 100-e dlrnl zelfeb 100)

.(dhnlשל קינים ושתי  רחל  של  אחת קן ביחד  נתערבו אם הדין  והוא
= הכל (בסך  חוה של  ומאה רבקה של ועשר שרה של  ושלוש לאה

ומאה  למעלה גוזלות עשר וששה מאה הכהן  והקריב קינים), 116
קינים מאה הרי  למטה, עשר  deg)וששה ly mipiwd xtqnk),כשרות

למעלה  שהקריב גוזלות עשר  וששה המאה מתוך  שכן פסולות; והשאר 
חוה של  ודאי הם וארבעה cgiaשמונים miypd x`y lkl oi`y xg`n)

,(cala zelfeb 32 `l`ועוד כשרות, עולות וארבע שמונים אלו והרי 
כשרות  עולות הם אף ושניים השלושים שאר  מתוך גוזלות עשר  ששה

הנשים; כל שאר  של ובין חוה של  הם אם zexyk.בין  zeler d`n ixd
שלושים  כל  למעלה הקריב שמא פסולים, גוזלות עשר ששה אבל 

שהקריב  הגוזלות כל  שמא או הנשים, כל  שאר של הגוזלות ושניים
עולות. ולא חטאות הם גוזלות עשר ששה ונמצא חוה, של  הם למעלה

שלמטה. הגוזלות עשר  וששה מאה לגבי הדין  ìkוכך :ììkä äæÆÇÀÈÈ
äMà ìMî eäé àGå ,ïépwä úà ÷Bìçì ìBëé äzàL íB÷îÈÆÇÈÈÇÂÆÇÄÄÀÀÄÆÄÈ

ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa úçà הקינים את לחלק אפשר אם – ÇÇÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈ
שאם  כלומר  למטה, וגם למעלה גם אחת אשה משל יהיו שלא באופן 
שלא  לומר , יהא אפשר  למטה, וחציין  למעלה חציין הכהן  הקריב

אשה  של הקינים כל  אלא ולמטה, למעלה אחת אשה קיני הקריב

`zecg)אחת miyp ly e`)של הקינים וכל בלבד, למעלה הקריב

zexg`d)האחרת ly e`),בלבד ìeñtלמטה äöçîe ,øLk äöçîÆÁÈÈÅÆÁÈÈ
עולות  מחצה למעלה ונמצא כך , הקריב באמת שמא שחוששים –

שכבר כמו פסול , ומחצה כשר מחצה הלכך  למטה, וכן  חטאות ומחצה
א. במשנה B÷îשנינו ìk,ïépwä úà ÷Bìçì ìBëé äzà ïéàL í ÈÈÆÅÇÈÈÇÂÆÇÄÄ

ïhîlî ïéa ïìòîìî ïéa úçà äMà ìMî eäiL ãò– ÇÆÀÄÆÄÈÇÇÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈ
משל בודאי  הקריב למטה, וחציין למעלה חציין  הכהן  שכשהקריב

בקיניה  שהיו  כגון למטה, ומקצת למעלה מהן מקצת אחת אשה קיני 
שהקריב  הגוזלות כל מחצית על העולה גוזלות מספר אשה אותה של

למעלה, שנקטנו  הדוגמאות כפי  øLkהכהן, äaøîäשכבר כמו – ÇÀËÆÈÅ
לעיל. בארנו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בריבוא  אחד אפילו  בחטאת, ועולה בעולה שנתערבה "חטאת ב): (א, שנינו  לעיל 
והקריב  נמלך , שלא בכהן אבל  נמלך. בכהן אמורים? דברים במה כולם". ימותו –

במשנתנו. נלמד כך  על  – התערובת את

Bæì äìBòå Bæì úàhç: שנתערבו –ïìòîì ïlk äNò שנתן – ÇÈÈÀÈÈÈÈËÈÀÇÀÈ
הסיקרא, מחוט למעלה ìeñtדמם äöçîe ,øLk äöçîשהרי – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

למעלה; שפסולה חטאת, ואחת למעלה, שכשרה עולה, ודאי  אחת
ïhîì ïlk,הסיקרא מחוט למטה שניהם עשה –,øLk äöçî ËÈÀÇÈÆÁÈÈÅ

ìeñt äöçîe והוא פסולה. והעולה למטה, כשרה החטאת שהרי  – ÆÁÈÈ
מספר שיהא ובלבד עולות, בכמה חטאות כמה נתערבו אם הדין

עולות, בשלוש שנתערבו  חטאות שלוש  כגון  העולות, כמספר  החטאות
פסולות, ושלוש כשרות שלוש למטה, כולן  בין למעלה כולן  שעשה בין 

שכשרות  חטאות ודאי הן ושלוש  למעלה, שכשרות עולות ודאי ששלוש 
משנתנו  נקטה מכאן ohnl"...למטה. olek ...olrnl olek dyr":להלן וכן

..."olrnl oiivg".(רבים ïhîì(בלשון ïéöçå ,ïìòîì ïéöç– ÆÀÈÀÇÀÈÀÆÀÈÀÇÈ
epzpynay)היינו `nbecd itl),למטה אחד  וגוזל  למעלה אחד  גוזל 

äìBòå ,ïìòîì äáø÷ úàhç :øîBà éðàL ,úBìeñt ïäézLÀÅÆÀÆÂÄÅÇÈÀÅÈÀÇÀÈÀÈ
ïhîìוהרי למטה, העולה ואת למעלה החטאת את הקריב שמא – ÀÇÈ

למעלה  שלושה הקריב אם לעיל , שנקטנו בדוגמא וכן שתיהן . שנפסלו 

החטאות  כל את הקריב שמא לחוש  שיש  פסולים, כולם למטה, ושלושה
למטה העולות וכל meynלמעלה ,my x`eany ,"l`xyi zx`tz" oiir)

zg` ly dlere z`hga mb ixde ,"efl dlere efl z`hg" dpynd dhwp dn
.(?jk oicd

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כט טבת:דף חודש בראש הקריאה בענין מחלוקת מביאה Làøהגמרא ,øîzéà¦§©Ÿ

,÷çöé éaø øîà ,ìBça úBéäì ìçL úáè Lãç,תורה ספרי שני ÷eøמוציאים Ÿ¤¥¥¤¨¦§§¨©©¦¦§¨¨
ãçå ,Lãç Làøa àúìzהשני øîà,בספר àôéç ïîc éîéc áøå .äkeðça §¨¨§ŸŸ¤§©©£¨§©¦¦§¦¥¨¨©

ãçå ,äkeðça àúìz eø÷השני LãBç.בספר Làøa ¨§¨¨©£¨§©§Ÿ¤
נפחא: יצחק לרבי àøazñîסיוע àçôð ÷çöé éaøc déúååk ,éðî éaø øîà̈©©¦¨¦§¨¥§©¦¦§¨©§¨¦§©§¨

עדיפה, חודש ראש ÷íãB,הרי cשקריאת øéãz ¯ øéãz BðéàLå øéãz חודש וראש §¨¦§¤¥¨¦¨¦¥
מחנוכה  יותר .תדיר

חיפא: דמן דימי לרב àøazñî,ראיה éîéc áøc déúååk ,ïéáà éaø øîà שקריאת ¨©©¦¨¦§¨¥§©¦¦¦§©§¨
שהרי עדיפה, ìחנוכה íøb éî ה àáiL,עולה éòéáøשהוא Lãç,היום Làø שהרי ¦¨©¨§¦¦¤¨ŸŸŸ¤

ארבעה  חודש ובראש שלשה, קוראים aה Ckìä,בחנוכה éòéáø קריאתLãç Làø ¦§¨§¦¦¦ŸŸ¤
.éø÷éî éòä¥¦§¥

זו: במחלוקת להלכה dìòהמסקנא éåä éàî.זה בדין ההלכה מה -LãBç Làøa ïéçébLî ïéà ,øîà óñBé áø לעשותו ©£¥£¨©¥¨©¥©§¦¦§Ÿ¤
דימי. כרב חודש בראש ואחד שלשה, בו וקוראים העיקר הוא חנוכה אלא äkeðça,עיקר, ïéçébLî ïéà ,øîà äaøå שהיא כיון §©¨¨©¥©§¦¦©£¨

חודש  ראש מקריאת יותר מאוחר שנתקנה בחנוכה.קריאה ואחד שלשה, בו וקוראים עיקר חודש ראש אלא ,àúëìäå שïéà §¦§§¨¥
.øwéò LãBç Làøå ,äkeðça ïéçébLî©§¦¦©£¨§Ÿ¤¦¨

שקלים: לקריאת חוזרת ìçהגמרא ,øîzéàשקלים aקריאת úBéäìפרשת,'äeöz äzàå' היכר ואין לאחריה, היא תשא' ו'כי ¦§©¨¦§§§©¨§©¤
שקלים  לפרשת ãçå.שקוראה ,'àNú ék' ãò 'äeöz äzàå'î àzéL eø÷ ,àçôð ÷çöé éaø øîà שקלים קריאת קורא ¨©©¦¦§¨©§¨¨¦¨¦§©¨§©¤©¦¦¨§©

.'úéNòå' ãò 'àNú ék'î¦¦¦¨©§¨¦¨
החולקת: éiaà,שיטה øîàéøîà,הרואיםíúä éî÷Bî à÷c àeä éîe÷Bà עמד ששם כיון תשא' 'כי בפרשת שהמשיך - ¨©©©¥¨§¦¥§¨§¥¨¨

שקלים. פרשת לשם שקרא ניכר זה ואין זו, פרשה כהמשך נראית וקריאתו 'תצוה', פרשת àzéLבגמר eø÷ ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¨¦¨
'äeöz äzàå'îוממשיכיםéø÷å éðz ãçå ,'úéNòå' ãòבשנית קורא -,'úéNòå' ãò 'àNú ék'î לפרשת שקוראו ניכר ואז ¦§©¨§©¤©§¨¦¨§©¨¥§¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨

.שקלים 

נפחא: יצחק לרבי úBéäìמברייתא,éáéúéîקושיא ìçאדר חודש dìראש äëeîqä äLøta,'תשא 'כי לפרשת -ïéa ¥¦¥¨¦§©¨¨¨©§¨¨¥
äéðôlî ו.dúBà ïéìôBëå dúBà ïéøB÷ ,äéøçàlî ïéá,קריאתה כופלים שבת שבאותה הגמרא éiaàìהבינה àîìLa ¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨¦¨§§¦¨¦§¨¨§©©¥

כופלים שאכן àçôðשסבר ÷çöé éaøì àlà ,àçéð,אחת פעם קוראים אלא כופלים שלא ÷àéL.שסבר ¦¨¤¨§©¦¦§¨©§¨©§¨
הגמרא: åמתרצת ,àçôð ÷çöé éaø Eì øîàכיçðéz ,àçéð éî éiaàì'שקלים' כשחל שכופלים ב'תצוה'äéðôìשמצינו ¨©§©¦¦§¨©§¨§§©©¥¦¦¨¦©§¨¤¨

כשחל אך dìב'ויקהל',äéøçàìוכדלעיל, úçkLî éëéä.השבוע מפרשת חלק שזה שיטעו חשש אין הרי àlàשכופלים, §©£¤¨¥¦©§©©¨¤¨
,øîéîì Cì úéà éàî ש הכוונה לאחריה úBúaLa,שכופלים dìôBk הבאה ובשבת השבוע, לפרשת קוראה זו שבשבת דהיינו ©¦¨§¥©§¨§©¨

énðלשקלים, àëä ש הכוונה לפניה úBúaLa,כופלים dìôBk.השבוע לפרשת הבאה ובשבת לשקלים, קוראה זו שבשבת דהיינו ¨¨©¦§¨§©¨
זה: בענין נוסף באופן גם שנחלקו מביאה úBéäìהגמרא ìç'שקלים',dîöò 'àNú ék'a.לשקלים הקריאה ניכרת שתהא וצריך ¨¦§§¦¦¨©§¨

'úéNòå' ïî àzéL eø÷ ,àçôð ÷çöé éaø øîàשקלים פרשת ãçåלאחר ,'ìä÷iå' ãò ו הפרשה לתחילת ék'îחוזר éø÷ ¨©©¦¦§¨©§¨¨¦¨¦§¨¦¨©©©§¥§©¨¥¦¦
é÷úî .'úéNòå' ãò 'àNúàzLä ,éiaà dì ó לשקלים שקוראו ניכר זה שכןאין ,éø÷c àeä òøôîì éøîà,השבוע פרשת ¦¨©§¨¦¨©§¦¨©©¥©§¨¨§¦§©§¥©§¨¥

שקלים. לשם àzéLולא eø÷ ,éiaà øîà àlàהפרשה 'úéNòå'.מתחילת ãò 'àNú ék'î éø÷å éðz ãçå ,'ìä÷iå' ãò ¤¨¨©©©¥¨¦¨©©©§¥§©¨¥§¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨
מברייתא: לאביי ראיה מביאה úBéäìהגמרא ìç ,éiaàc déúååk àéðzשקליםå dúBà ïéøB÷ ,dîöò 'àNú éë'a כך אחר ©§¨§¨¥§©©¥¨¦§§¦¦¨©§¨¦¨§

dúBà ïéìôBk.לשקלים 'ועשית' עד תשא' מ'כי §¦¨

i"yx

ïéçéâùî ïéàÐ.xwir zeyrl
íúä éî÷åîã àåä éîå÷åà éøîà

Ðmyl xkip xacd oi` :xnelk
`ly ixaq `l` ,milwy zyxt
cr "devz dz`e" zyxt dniizqp

.o`kéø÷å éðàú ãçåÐdpeye xfeg
ziyre" cr "`yz ik"n zexwl

.'ebe "zyegp xeikúåúáùá äìôåë
Ðef zezay ipy dze` oixewy

.ef xg`

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fpw sc zay(ipy meil)

`ian epi` ,xeaic wx `l` dk`ln dyer epi` envra ,dyrn
.z`hg aiig xngny xn`y `ng xa inx lr o`kn dywe ,z`hg

ãBòå,dyw ,dliwq aiig cifnay zxn`y dn s`y ,aiydl yi §
cïðz(.eq oixcdpq),úaMä úà ìlçîällig m` wx ,lwqpøáãa §©©§©¥¤©©¨§¨¨

ììkî ,äìé÷ñ BðBãæ ìòå ,úàhç BúââL ìò ïéáéiçL,dfn rnyne ± ¤©¨¦©¦§¨©¨§©§§¦¨¦§¨
éãéî àkéàczay xeqi` yiy ±àìå úàhç BúââL ìò ïéáéiç ïéàc §¦¨¦¦§¥©¨¦©¦§¨©¨§Ÿ

eäéð éàîe ,äìé÷ñ BðBãæ ìòdf ixd ,df xeqi` edne ±,ønçîc åàì ©§§¦¨©¦¨¦§©¥
miaiig oi` s`y ,dpyna x`ean ok m`e ,z`hg eilr miaiig oi`y

.`ng xa inx lr dywe ,dliwq eilr
:`xnbd dgecàìxyt`y ,xngn xeqi`l dpeekdy gxkd oi` ± Ÿ

xeqi`l dpeekdy cinrdlàaélàå ,ïéîeçzezhiy itle ±éaøc §¦§©¦¨§©¦
,àáé÷òxaeqd(:fk dheq)`ed megzl ueg z`vl xeqi`dy £¦¨

lr `le dliwq epecf lr miaiig oi` mewn lkn j` ,`ziixe`c
.z`hg ezbbyåxeqi`l `id dpeekdy cinrdl xyt`äøòáä §©§¨¨

e ,[y` zwlcd-]àaélàezhiy itle ±,éñBé éaøcxaeqd(.r lirl) ©¦¨§©¦¥
.e`l xeqi` wx `l` dliwq aeig da oi`y
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hnw sc zay(oey`x meil)

àøîâ
la` eitn eizextxt z`e eigxe` z` mc` dpen epzpyna epipy
zl`ey .azkd on dpni `l recn zx`an `xnbd ,azkd on `l

:`xnbdàîòè éàîdaiyn .azkd on `exwl xeqi`d mrh edn ± ©©£¨
,mi`xen`d dfa ewlgp :`xnbd÷Bçîé ànL äøéæb ,øîà éáéa áø©¥¨¨©§¥¨¤¨¦§

zniyx eae azk zaya ynyl ozep ziad lray did mbdpn ±
`xwi xy`ky yegl yie ,dcerql mpinfdl zpn lr migxe`d
ic oikd `ly d`xi ,migxe`d zniyx z` azkd jezn ziad lra
wegnl `aie ,icn xzei oinfny lr hxgzie mlek xear jxevd

.ynyd mpinfi `ly ick mipnfendn wlgànL äøéæb ,øîà ééaà©©¥¨©§¥¨¤¨
,azkd on `exwl el exiziykàø÷émbúBèBéãä éøèLampiipry ¦§¨§¦§¥¤§

.zaya m`xewl xeq`e ,xknne gwn
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîipy oia oicd oiprl yiy weligd dn ± ©¥©§

:`xnbd zx`an .minrhdeäééðéa àkéàote`a mdipia welig yi ± ¦¨¥©§
áúëceica migxe`d oipn z`éìcéîå ,ìúBkà,deab mewna ± §¨©©¤§¦§¥

,wegnl myl ribn epi`yøîàc ïàîìxaeqd iaia ax zrcl ± §©§¨©
`ed xeqi`d mrhy,÷Bçîé ànLdf ote`aïðéLééç àìep` oi` ± ¤¨¦§Ÿ¨§¦©

xzen okle ,wegnl myl ribn oi`y oeik wegnl `eaiy miyyeg
.`exwløîàc ïàîìe`ed xeqi`d mrhy xaeqd iia` zrcle ± §©§¨©

àø÷é ànLdf ote`a s` ,zeheicd ixhyaïðéLééç`exwl `aiy ± ¤¨¦§¨¨§¦©
.`exwl xeq` ok lre zeheicd ixhya

ozip ike :mdipia zwelgnd xe`ia ly df ote` lr dywn `xnbd
,mdipia weligd edfy xnelåmb `ld÷Bçîé ànL øîàc ïàîìyi ©§©§¨©¤¨¦§

y meyn ,dwign yyg ea oi`y ote`a s` xeq`lLeçéð[yeygp-] ¦
àø÷é ànLok ,wegni `ny yyg yiy myk oky ,zeheicd ixhya ¤¨¦§¨

.zeheicd ixhya d`ixwl yegl yieúåozip ike ,dyw cere ± §
y xnelìïðéLééç àì ÷Bçîé ànL,wegnl zrbn eci oi`y df ote`a §¤¨¦§Ÿ¨§¦©

[ïðúäå] (àéðúäå)dpyna(.`i lirl),àø÷é àìxtqaøpä øBàì± §¨§©Ÿ¦§¨§©¥
z` axwl zpn lr xpd dhi `ny ,xpd xe`l `exwl exq` minkg
,zaya y` xiran `vnpe ,dti wlczy ick dliztd y`xl onyd

dBáb eléôà ,äaø øîàåxpdúBîB÷ ézLe ,mc` lydBáb eléôàxpd §¨©©¨£¦¨©§¥£¦¨©
xeriyk xzei cerúBòcøî ézLlr mipzepy ohw ske` oirk ± §¥©§§

e ,enngl xengdeléôàdaeba gpenàì ,äæ áb ìò äæ íéza äøNò £¦£¨¨¨¦¤©©¤Ÿ
àø÷éoky ,xpd z` zehdl myl zrbn eci oi`y it lr s` ,exe`l ¦§¨

yie .deaba mb exq` jenpa exfby oeike mzxifba ewlig `l minkg
`ly ,wegni `ny d`ixw xeqi` ly ef dpwzl mb o`kn cenll
oeike .wegnl zrbn eci oi`y ote`a s` exq`e mzpwza ewlig
weligd dn `iyewd zxfeg ,zwelgnd z` jk yxtl oi`y

.mdipia
:iaia axl iia` oia xg` welig xnel `xnbd dqpnàkéà àlà¤¨¦¨

eäééðéaote`aáúëcmigxe`d oipn z`ézzéîe ìúBkàmewna ± ¥©§§¨©©¤¦©¥
,myl zrbn eciy ,jenpïðéLééç ,÷Bçîé ànL øîàc ïàîìwegniy §©§¨©¤¨¦§¨§¦©

,`exwl xeq` ok lreàø÷é ànL øîàc ïàîìzeheicd ixhyaàì §©§¨©¤¨¦§¨Ÿ
ïðéLééçy meyn ,`exwl xzene dflólçéî àì àøèLa àceboi` ± ¨§¦©¨¦§¨¨Ÿ¦©©

enk xhy z`ixw xizdl `eaiy ,xhyl lzek oia silgn mc`
.reaw lzeke lhlhin xhy ik ,lzekd iab lrn d`ixw

:`xnbd dywnåmb `ldànL Leçéì àø÷é ànL øîàc ïàîì ©§©§¨©¤¨¦§¨¦¤¨
÷Bçîé,df ote`a s` xq`ieixhya d`ixwl yyg yiy myk oky ¦§

yxtl oi` okle .dfn sicr df oi`y ,dwignl yegl yi ok zeheicd
.mdipia weligd z` jk

:sqep ote`a x`al `xnbd dqpneäééðéa àkéà àlàote`a ±÷ééçc ¤¨¦¨¥©§§¨¦
oikqa azkd z` wwgy ±àìáhà,ur ly gel lr ±ñ÷ðétàå± ©©§¨§©¦§¨

miwwege derya mitevny mixgeqd zegel znbeck gel lre
,mdizepeayg z` mdilrïðéLééç àì ÷Bçîé ànL øîàc ïàîì§©§¨©¤¨¦§Ÿ¨§¦©

gxeh ecerae dwiwgd wegnl gxeh yiy oeik ,wegnl `aiy
,`exwl xzen ok lre ,meid zayy xkfi wegnlànL øîàc ïàîì§©§¨©¤¨

ïðéLééç àø÷é.`exwl xeq`e ¦§¨¨§¦©
:`xnbd dywn÷Bçîé ànL øîàc ïàîìeyyg o`k oi` mpn` §©§¨©¤¨¦§

mewn lkn ,dwignàø÷é ànL Leçéì.df yyg iptn `exwl xq`ie ¦¤¨¦§¨

àîéz éëåxaeq wegni `ny xn`c o`ny xnel dvxz m`e ± §¦¥¨
yólçéî àì àøèLa ñ÷ðéôe àìáèoia silgdl dreh mc` oi` ± ©§¨¦§¨¦§¨¨Ÿ¦©©

lre ,zeheicd ixhy z`ixw xizdl `ai `le ,xhyl qwpte `lah
,df ote`a `exwl xzen okàéðúäåepipy jky ,jk `l `ziixaa §¨©§¨

íãà äðBî,eigxe` z`íéðôaî änkmipta aiyei ine in z` ± ¤¨¨©¨¦¦§¦
,caekn mewnaõeçaî änëåmpi`y uegan aiyei ine in z`e ± §©¨¦©

,micaekn jk lk,íäéðôì çépäì ãéúò úBðî änëåzepnl el xzene §©¨¨¨¦§©¦©¦§¥¤
okîjezî àì ìáà ,ìúBkä éab ìòL áúkjezàìáè éab ìòL áúk ¦§¨¤©©¥©¤£¨Ÿ¦§¨¤©©¥©§¨

.ñ÷ðéôe¦§¨
:`ziixad ixac xe`ia dn `xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ± ¥¦¨¥

àîéìéàote`a xaecny xn`p m` ±ázëéî áéúëcoipny ± ¦¥¨¦§¦¦§¨
,eica aezk zepnde migxe`dàëä àðL éàîlzek iab lry azka ©§¨¨¨

,xzenyàëä àðL éàîe,xeq`y qwpte `lah iab lry azka ©§¨¨¨
,wegni `ny meyn xeq`l yi mdipya `ldåàì àlài`ce `l` ± ¤¨¨

a xaecn÷ééçc,dwignl dfa yegl oi`e azkd z` wwgy ±éðz÷å §¨¦§¨¨¥
zepnl xzeny `ziixaaìúBkä éab ìòL áúkîmireh `ly meyn ¦§¨¤©©¥©¤

ixhya `exwl `eaiy meyn xeq`l oi`e xhyl lzek oia silgdl
,zeheicdñ÷ðéôe àìáè éab ìòL áúkî àì ìáàmirehy meyn £¨Ÿ¦§¨¤©©¥©§¨¦§¨

.zeheicd ixhya `exwl `eaie ,xhyl qwpte `lah oia silgdl
o`ny yxtl ozip `l jk `ziixaa x`eany oeike`ny xn`c

z` x`al jixv oiicre ,mdipia mitilgn `ly xaeq wegni
.iia`l iaia ax oia weligd

:iia`l iaia ax oia zwelgn yi eay ote`d edn `xnbd zx`an
íìBòì àlàa ,dligz epxn`y ote`a `ed mdipia weligdáúëc ¤¨§¨§¨©

éìcéîe ìúBkàlzekd lr ze`xtxtde migxe`d oipn z` azky ± ©¤¦§¥
oi` zehiyd lkle ,wegnl my zrbn eci oi`y deab mewna
iaia axle ,lzeka d`ixw yyg oi`e xhyl lzek oia mitilgn
meyn `exwl xeq` ,wegni `ny meyn xeqi`d mrhy xaeqd
iia`le ,dax ixack mzpwza minkg ewlig `ly wegni `ny
oi` ik ,`exwl xzen `xwi `ny meyn xeqi`d mrhy xaeqd

,wegnl my zrbn eci oi`y oeik wegni `ny yeglCì àéL÷ à÷ãe§¨©§¨¨
äaøcminkg ewlig `ly xn`y dax ixacn jl dyw didy dne ± §©¨

meyn iia` lr `iyew dpi` ,mzpwzaàéä éàpz äaøcly epica ± §©¨©¨¥¦
zay xeqi`a wlgl `ly eyyg minkg m`d mi`pz ewlgp dax
s`e ,`l e` dxifbd zkiiy `ly ote`a mb exq`e opaxc
xaeq iia`e ,daxk xaeq iaia ax ,dfa ewlgp o`k mi`xen`d

.mzpwza minkg ewligy xne`d `pzd zrck
:dax zxaqa mi`pzd ewlgp da `ziixad z` d`ian `xnbd

àéðúc,`ziixaaíãà äðBîzayaåétî åéúBøtøt úàå åéçøBà úà §©§¨¤¨¨¤§¨§¤©§§¨¦¦
,dt lra ±áúkä ïî àì ìáà,lzekd iab lry s`eøézî àçà éaø £¨Ÿ¦©§¨©¦£¨©¦

.ìúBkä éab ìòL áúkî¦§¨¤©©¥©¤
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨

a xaecnyàzzî áéúëcmewn ,lzekd zizgza aezk `edy ± ¦§¦¦©¨
,xizn `g` ax recn ok m` ,wegnl zrbn eciyànL Leçéì¦¤¨

åàì àlà ,÷Bçîéa i`ce `l` ±éìcéîe áúëclzeka deab mewna ± ¦§¤¨¨§¨©¦§¥
,wegnl my zrbn eci oi`ydpéî òîLeo`kn gikedl yie ±äaøc §©¦¨§©¨

àéä éàpzzay xeqi`a mzpwza minkg ewlig `ly dax ixacy ± ©¨¥¦
lzekdn `exwl xq`y `nw `pz ,mi`pz mda ewlgp ,opaxc
z` xaeq epi` xizdy `g` axe ,dax ly epic z` xaeq daeba

:`xnbd dwiqn .dax ly epicdpéî òîL.ok gikedl yi ok` ± §©¦¨
:dax ly epica ewlgpy mitqep mi`pz d`ian `xnbdéàpz éðäå§¨¥©¨¥

md ,dax ly epica miwlegd exkfedy el` mi`pze ±éàpz éðäk± §¨¥©¨¥
.jka ewlgp mby jenqa el`d mi`pzd zhiykàéðúc,`ziixaa §©§¨

úaMa äàøîa ïéàBø ïéàx`y mr zeey opi`y zexry d`xi `ny ¥¦§©§¨©©¨
.mglbie xriydøézî øéàî éaøze`xl.ìúBka òeáwä äàøîa ©¦¥¦©¦§©§¨©¨©©¤

:`xnbd zl`ey .xi`n iax ly enrh z` zxxan `xnbdàðL éàî©§¨
d`xn dpey dn ±ìúBka òeáwämrhd m` ixd ,xi`n iax xizny ©¨©©¤

meyn `edéëäå éëäcàcmixtqn e` xrz `iadl jliy cera ± §©§¨¦§¨¦
økãîd`xn ok m` ,dk`lnn yextie meid zayy xkfi ±BðéàL ¦§¨¤¥
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קצי ripvnd` cenr hnw sc ± ixiyr wxtzay
'îâè"î.azMd on `l la`:ànL÷Bçîé.mdl oikd `NW d`xIW ,oigxF`d on £¨Ÿ¦©§¨¤¨¦§¦¨§¦¤¦§¤¤Ÿ¥¦¨¤
lM,mMxvhxgzie,iE`xd on xzFi oOiGWwFgnie`NW icM ,azMd onm`xwiWOXd: ¨¨§¨§¦§¨¥¤¦¥¥¦¨¨§¦§¦©§¨§¥¤Ÿ¦§¨¥©©¨

xn`w xMnnE gTn lW zFhFicd ixhWA `xwi `OW ipd lM:áúëc.`piipnlzFM` ¨¨¥¤¨¦§¨§¦§¥¤§¤¦¨¦§¨¨¨©¦§©¦§¨¨©¤
FicA:eéìãéî.wFgnl mWl riBn Fpi`W:)wFgnl mWl riBn Fpi`W DFaB ENit`(: ¦§¦§¦¤¥©¦©§¨¦§£¦¨©¤¥©¦©§¨¦§

dBáb eléôà.- xPd zFHdl mW riBn Fpi`W £¦¨©¤¥©¦©¨§©©¥
li`FdC .xEq`KEnpe,xEq` inp DFaB ,xEq` ¨§¦§¨¨¨©©¦¨
wFlgY `NW:eéúzéî.lFkie ,KEnPWriBdl ¤Ÿ©£¦©¦¤¨§¨§©¦©
wFgnle mW:àø÷é ànL ã"îìe.`MilC `kid ¨§¦§§¤¨¦§¨¥¨§¥¨

wFgni `OWl WEgil ,`xwi `OWl Wginl: §¥©§¤¨¦§¨¥§¤¨¦§
÷éiçc.dgFp oi`W `lahA urd KFzA oiMqA §©¦§©¦§¨¥§©§¨¤¥¨

,wFgnlikdC`ewFgnlWginl`Mile ,xMcn: ¦§§©§¨¦¦§©§¥¨§¥©¦§
àãeb.lzFM:tñ÷ðé.mixgFq lW zFgEl oirM: ¨¤¦§¨§¥¤£¦

õeça änëå íéðôa änk.z`inineaiWF` ©¨¦§¦§©¨©¤¦¨¦¦
mFwnA miptA,cAEkndin z`eineaiWF` ¦§¦§¨©§¨§¤¦¨¦¦
Dpi`W ,uEgAKM lMoipEtq:áúkî àì ìáà ©¤¥¨¨¨§¦£¨Ÿ¦§¨

ñ÷ðéôe àìáè éab ìòL.`cEbC`l `xhWA ¤©©¥©§¨¦§¨§¨¦§¨¨¨
slgin qwpitE `lah la` ,slgin] :áéúëc ¦£©£¨©§¨¦§¨¦£©¦§¦

ázëéî.[FiC lW azM:áúëc íìBòì àlà ¦§©§¨¤§¤¨§¨¦§©
e ìúBkàéìãéî.`OWlE ,wFgnl lFki Fpi`W ©¤¦§¦¤¥¨¦§§¤¨

opiWiig `l `xwi-`cEbC`l `xhWA ¦§¨¨¨§¦©§¨¦§¨¨¨
ilcinC b"r`C ,Kl `iWwcE .slginixQYil ¦£©§©§¨¨§§¦§¦¦©§¦

i ENit` xp iAB xn`C ,dAxcMmiYA ':äaøc ¦§©¨§¨©©¥¥£¦¨¦§©¨
àéä éàpz.wFlgY `NWl WiigC `Mi`C ©¨¥¦§¦¨§¨¥§¤Ÿ©£
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rnyn dl`y oeyl el xikf` m` l`eyd

.d`eld oeyl xne` jkl ,dipira `xcdc

dfn df oielykc ,ziax meyn s` lld ixacke

mlyn dfy minrty itl ,ziax icil oi`a xak

`ly `ed yea `ed citwny t"r`y ,xzei

oeike .edpddy liaya ,edeldy enk mlyi

mc` ipa x`y la` .ziax ied ± lgen epi`y

ixii` 'ipzn `zyde .ziax ied `le ,ilgn

± mixag mpi`y mipky mzqc ,oicitwna

exacy dne .xzen dl`y jxc n"ne .oicitwn

dxeag iab `l` opixn` `l ± oicitwn lr o`k

icil iz`e ,xicz dfn df l`yil milibxy

le`yl jk lk oixicz opi`y mipky la` .xeqi`

e`ai `ny mda xefbl oi`e ,mixzen ± dfn df

`lc 'ipzn xn` ik :ipyn `l ikdle .xeqi` icil

meyn ,oicitwn oi`yk ixii` oizipznc .lldk

.ziyixtck ,oicitwna ixii` 'ipznc `nzqc

x"n:éàî`iaew meyn `nrh.iaxk epiid

odn cg` oi` :xn`c ,oetxh iax mya dcedi

`xiaqe .d`ltdl `l` zexifp dpzp `ly ,xifp

`zkld zile .`witql ypi` zign `lc dil

opiwqtck .dcedi 'xc jci`k `l` ,ikd

"xxea df" wxta oixcdpqa)mye .dk sc(x"n .:

ïéìéèîh"eia miycwd lr miylg.dniz

oiyecwc 'a wxta xn`c).bp sc

mye(dgpne migaf cbpk migaf oiwleg oi`c

didz oxd` ipa lkl"n dl witne ,dgpn cbpk

mirepvden mzd jixtc :cere ."eig`k yi`

± oiwleg i`n ,oiwleg mipxbxbde mdici oikyen

dwelg mda zlren oi`c :iax xne`e !'ek oitheg

dy`d z` ea ycwl epenn `diy ± lxebe

n"n la` ,mipiica e`ivedleoiylg eid oilihn

aizkck .cgia eaixi ot ,ewlg '` lkl zzl

)c ryed(mzd ipync `de ."odk iaixnk jnre"

ikd ipyn `le .oitheg `l` `wec e`l oiwleg

,k"r welgl oitek rnyn oiwlegc 'eyn ±

x"n .mdly opi`y oze` oithegy zngn:
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hnw sc zay(oey`x meil)

[ììéä] (úéá) éøáãëes`] xkk aiydl zpn lr xkk zeeldl xqe`y §¦§¥¦¥
xy`k ziax icil `a `vnpe oihg exwei `ny ,[hren xac `edy
el` dxeag ipa ,d`eld zrya eieey itkn xzei deyy xkk aiyi

xearl miaexwíeMî óàxeqi`,úéaømpi`e micitwny jezn ik ©¦¦¦
deld aiydy xwei hrn ztqez ixd ,hren xac lr milgen
milgen md ixd micitwn mpi`y el` la` ,mlv` ziax daeyg
miaexw oicitwnd dxeag ipay oeike .ziax o`k oi`e ef ztqez lr
df llk etzzyi `ly minkg mdl evri ,el` mixeqi` lr xearl
zaya welgl mixeq` etzzyp m`e ,jkl eribi `ly ick df mr
`xnbd zx`an df it lr .el` mixeqi` lr exari `ny aeh meiae
,ezia ipa mpi`y mixg` mr lxeb zeyrl zxqe`d dpynd z`
dxq`p micitwnae ,mzctwd lr dgiken lxebd ziiyr oky

.el` mixeqi` lr xearl e`eai `ny dwelgd
:`xnbd dywnéëä éàmixg` mr lxeb zeyrl oi`y jk m` ± ¦¨¦

,el` mixeqi` icil `al aexwy meyn ezia ipa mpi`yéðáe åéðä¨§¥
énð Búéáoeik df mrhn mdnr lxeb zeyrl el xq`i [mb-] ¥©¦

:`xnbd zvxzn .micitwnyàîòè eðééä Búéá éðáe åéðaxzeny ¨¨§¥¥©§©£¨
,lxeb mdnr zeyrlkeixacäãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøã ¦§©§¨¨©©§¨©©§¨

úBåìäì øzeî ,áø øîàl elynBúéá éðáe åéðaepgley lr mikenqd ¨©©¨§©§¨¨§¥¥
úéaø íòè ïîéòèäì éãk ,úéaøa,ziaxd `id dyw dnk erciy ± §¦¦§¥§©§¦¨©©¦¦

lv` oi` mb df mrhne .ziax xeqi` o`k oi` elyn lkdy oeiky
,aeh meia oerxte d`eld xeqi`e oipne lwyn dcn xeqi` ezia ipa
zwelg ly wecwce dctwd daeyg ozctwd oi` ely lkdy oeiky
mzeeydl ick `l` dctwd meyn dpi` lxebd zlhd s`e ,oenn

.ewlg z` yi` lk zlawa mdn d`pw repnle
:dywne `xnbd dtiqenéëä éàziax ezia ipal exizdy jk m` ± ¦¨¦

lr ,ziax mrh onirhdl ick elyn lkdy oeikãâðk äìBãb äðî̈¨§¨§¤¤
äpè÷ äðî,`iaew meyn exeqi`yénðqitdl xzen didi [mb-] ¨¨§©¨©¦

ziad lra lyn lkdy oeik ,`iaew mrh onirhdl liaya mdnr
:`xnbd zvxzn .z`f zxqe` dpynd recne ,lfb o`k oi`eéëä ïéà¦¨¦

énð,xzen ezia ipaa ok` ±åepzpynéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç± ©¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
da zepyl yi jke ,dxqg `id eli`k dze` cenll yi,íãà ñéôî¥¦¨¨

äpè÷ äðî ãâðk äìBãb äðî eléôà ïçìMä ìò Búéá éða íòå åéða íò¦¨¨§¦§¥¥©©ª§¨£¦¨¨§¨§¤¤¨¨§©¨
:`xnbd zxxan .`iaew xeqi`l miyyeg `leàîòè éàîrecn ± ©©£¨

`ed mrhd :`xnbd zx`an ,miyyeg `lkeixacøîà äãeäé áøã ¦§©§¨¨©
áøziaxa ezia ipae eipal zeeldl xzeny ,lirl `xnbd d`iady ©

dlecb dpn lr mnr qitdl xzen mb jke ,ziax mrh onirhdl ick
.`iaew mrh onirhdl dphw cbpk

,dpynd ixacn wiecn :dpynd xe`iaa `xnbd dkiynnåéða íò¦¨¨
ïéà Búéa éða íòåla` ,zaya qitdl xzen ±àì íéøçà íòqiti §¦§¥¥¦¦£¥¦Ÿ

:`xnbd zx`an ,zeey zepnd m` elit` llk zayaàîòè éàî± ©©£¨
,xeq` recnkeixacìàeîL øîà äãeäé áøã`xnbd d`iady ± ¦§©§¨¨©§¥

lirl(`"r)lwyne dcn meyn mixaer micitwnd dxeag ipay ,
micitwn md ixd lxeb zeyrl mi`ay jezn o`k oke ,'eke oipne
`xnbd dx`iay itke ,el` mixeqi` lr xearl e`eaiy yegl yie

.lirl
ly `yixa x`eand] zaya ogleyd lr lxeb oic epcnl dk cr
dzr ,mixg` mr xeq`e ezia ipa mr xzeny ,[dpyna oicd
zeyrl oiekzi `ly calae' oicd ly `tiqd z` `xnbd zx`an
`xnbd zx`an .lega lxeba wqery ,'dphw dpn cbpk dlecb dpn

:dpynd ixac z`ìBça óà ,äpè÷ äðî ãâðk äìBãb äðîxzeny ¨¨§¨§¤¤¨¨§©¨©©
qitdløeñà ,íéøçàì,df ote`a mdl qitdlàîòè éàîrecn ± ©£¥¦¨©©£¨

eq`,xàéae÷ íeMîmigipne mda miwgyny mvr ly zekizg ± ¦§¨
ef ixde ,oenna mdn cg` dkef mireaw millk itle ,oeaxira oenn
,oenna dkfi `edy jk lr ezrc z` jneq cg` lky '`zknq`'
ezrca xnb `ly oeike ,dvxzn did `l ciqtiy rcei did eli`e
dvxzn o`k s`e .opaxcn lfb df ixde dpew dkefd oi` zepwdl
dpwn epi`e ,dlecb dpna dkfiy jk lr jneqy oeik lxeb lihdl

.opaxcn lfb df ixde ,mly ala

:dpyna epipylç ïéìéèîïéL[zelxeb-]'åëå ìòaeh meia miycwd §¦¦©¨¦©
.zepnd lr `l la`

:`xnbd zl`ey .'zepnd' od dn zx`an `xnbdéàîzpeek dn ± ©
dpynd.úBðnä ìò àì ìáà:`xnbd daiyn(äéøá) á÷òé éaø øîà £¨Ÿ©©¨¨©©¦©£Ÿ

[døa][dpa-]àì ìáà ,á÷òé úácmipdkd oia zelxeb oilihnìò §¨§©©£Ÿ£¨Ÿ©
úBðnämiycw lyìBç ìLaeh mei axr ly ±.áBè íBéazl`ey ©¨¤§

:`xnbdàèéLtmei axr ly miycwd lr zelxeb oilihn `ly §¦¨
:`xnbd zayiin .lenz`n xyt` didy oeik ,aehàîéúc eäî± ©§¥¨

,xn`z `nyáéúëe ìéàBä(c c ryed)'ïäë éáéøîk Enòå'`iapd ± ¦§¦§©§¦§¦¥Ÿ¥
o`kn gkene ,mipdkk daixn ilra mdy jk lr l`xyi z` giken

jky oeike ,md daixn ilra mipdkyeléôàlrénð ìBçc úBðî± £¦¨§©¦
,df mr df eaixi `ly ick zelxeb lihdl mdl xizp mbòîLî à÷̈©§©

ïìlihdl mdl xzed `le ,ok xacd oi`y dpynd epl drinyn ± ¨
lr `l la` ,aeh mei ly zepn lr `l` daixn repnl ick lxeb
mei axrn z`f zeyrl did xyt`y oeik aeh mei axr ly zepnd

.aeh
xac `xnbd d`ian ,awri zac dxa awri iax ixac e`aedy ab`

:enyn sqep[døa] (äéøá) á÷òé éaø øîàå[dpa-]ìk ,á÷òé úác §¨©©¦©£Ÿ§¨§©©£ŸŸ
Bãé ìò Lðòð BøéáçLdn lr eyipriy `ed jexa yecwdn ywiay ± ¤£¥¤¡©©¨

,jk lr ellwy e` ,el dyryìL Búvéçîa BúBà ïéñéðëî ïéà¥©§¦¦¦§¦¨¤
.àeä Ceøa LBãwä©¨¨

:`xnbd zxxanïìðî,z`f epcnl okidnàîéìéàxn`p m` ± §¨¨¦¥¨
`edyáéúëc íeMî(ak-hi ak '` mikln),l`xyi jln a`g` lv` ¦¦§¦

ze`n rax`e ,crlb zenx lr mx` mr dnglna zenl eilr xfbpy
xn` dlni oa edikin `iapde ,dnglna gilviy el e`ap mi`iap
F`qM lr aWi 'd z` izi`x 'd xaC rnW okl xn`Ie' ,ef d`eap el©Ÿ¤¨¥§©§©¨¦¦¤Ÿ¥©¦§
mipiniin el` ± 'Fl`nVnE Fpinin eilr cnr minXd `av lke§¨§¨©¨©¦Ÿ¥¨¨¦¦¦§Ÿ
xnbpy xg`le ,daeg micnlne mili`nyn el`e ,zekf micnlne

,daegl a`g` ly epicìtéå ìòéå áàçà úà äzôé éî 'ä øîàiå'©Ÿ¤¦§©¤¤©§¨§©©§¦Ÿ
'äëa øîà äæå äëa äæ øîàiå ãòìb úîøaepzt` ip` xne` df ± §¨Ÿ¦§¨©Ÿ¤¤§Ÿ§¤Ÿ¥§Ÿ

.xg` ote`a xne` dfe df ote`aøîàiå 'ä éðôì ãîòiå çeøä àöiå'©¥¥¨©©©£Ÿ¦§¥©Ÿ¤
'åâå epzôà éðà,dOA eil` 'd xn`Ieø÷L çeø éúééäå àöà øîàiå £¦£©¤©Ÿ¤¥¨©¨©Ÿ¤¥¥§¨¦¦©¤¤

'ïë äNòå àö ìëez íâå äzôz øîàiå ,åéàéáð ìk éôaz` 'd laiw ± §¦¨§¦¨©Ÿ¤§©¤§©¨¥©£¥¥
gilvze ok dyrzy dl xn`e ,gexd dxn`y iezitd ote`
el` mixaca ,[ok zeyrln xdfie iezit edf ik oiai `ly] diezita
ze`n rax`n rnyy d`eapd xyt z` a`g`l edikin x`an

.ok dpi` zn`dy s` dnglna gilvie dlriy mi`iapd
:df weqtn xewnd z` `xnbd zx`anïðéøîàåziaa epxn`e ± §¨§¦©

,xxal yxcndçeø éàî.did `ed in ,gexd df dn ±éaø øîà ©©¨©©¦
úBáð ìL Bçeø äæ ,ïðçBéa`g` ici lr gex dyrpy ,il`rxfid ¨¨¤¤¨

.egexe eznyp lehile ebxdl mxbyàö éàîexn`e siqedy edn ± ©¥
,'lkez mbe dztz' xn` xaky xg` ,'ok dyre `v',áø øîàxn` ¨©©

zeapl `ed jexa yecwd.éúvéçnî àöyprp exiagy lky o`kne ¥¦§¦¨¦
zeap ik ,`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipkn oi` ,eci lr

.a`g` ly eyprl mxb mi`iapd ita ozpy xwyd gexa
:zeapn di`xd z` dgec `xnbdàîòè eðééä íúä àîìéãå`ny ± §¦§¨¨¨©§©£¨

,`ed jexa yecwd ly ezvignn dgcpy jkl xg` mrh yi my
áéúëc(f `w milidz)ïBké àì íéø÷L øác'xwy xaec ± 'ipir cbpl ¦§¦Ÿ¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨

oixcdpqa `xnbd zcnel o`kne ,'d iptl meiw el oi`(.bw)zk ik
gex zzl `ay zeap jkitle ,dpiky ipt zlawn dpi` mipxwy
gikedl oi`e ,`ed jexa yecwd zvignn dgcp mi`iapd ita xwy
ly ezvigna eze` oiqipkn oi` eci lr exiag yprpy lk ik o`kn

ed jexa yecwd.`
:xg` xewn `iadl `xnbd dqpnàlàgikepàëäîdf weqtn ± ¤¨¥¨¨

dide ,xekf akynl miklnd z` qpe` didy xvpckeap lr xn`py
ediwcv ly enei ribdyke ,mdn cg` lk ly enei izn lxeb lihn
itk dn` ze`n yly xvpckeap ly ezlxr dkx`zd dcedi jln

`iapd xne` df oelw lre ,oldl `xnbd zyxecy(fh a wewag)

'åâå ìøòäå äzà íb äúL ãBákî ïBì÷ zòáN'oini qFM Lilr aFQY ¨©§¨¨¦¨§¥©©¨§¥¨¥¦¨¤§¦
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr pw sc zay(ipy meil)

ãBãî,adf ixpice zern,àáäålkn qn zgwel dzid laa oky §§¨¥
itl ekxck `le dcin itl sqkd z` zywan dzide ,zevx`d
epiide .mzepnl lecb gxeh yiy zern daxd dyxcy itl ,oipn

.`ade cecn ,'dadcn'éøîàc àkéàåef dreny exn`y yie ± §¦¨§¨§¦
my lr 'dadcn' z`xwp laa ik ,zxg` oeylaãàî ãàî äøîàL¤¨§¨§Ÿ§Ÿ

àéáä,adf ixpice zernäcî àìadaxd jk lk miraez eid oky ¨¥§Ÿ¦¨
.`ad c`n ,'dadcn' epiide .mdl oi` dcin elit`y zern

lr l`ipc xtqa weqt zyxca xvpckeap oipr z` zniiqn `xnbd
l`ipc xtqa :ezlecb(cl-`l c)yprp xvpckeapy xg`l ik x`ean

aye [l`ipc ici lr enelg oexzt itk] dnda mipy ray dyrpe
,ezeklnl eaiydy jk lr 'dl gayne jxan did ,ezeklnl

xn`e gazyde'éì úôñeä äøézé eáøe'(bl c my)el siqed 'dy , §©¦¨§©¦
idn `xnbd zx`an ,okl mcew el didy dn lr dxizi dlecb

,ztqezdà øa äéîøé áø øîà äãeäé áø øîàáëøL ãnìî ,àa ¨©©§¨¨©©¦§§¨©©¨§©¥¤¨©
xvpckeapïépz øL÷å øëæ éøà ìòlecb ygp ±BLàøadix`d ly ©£¦¨¨§¨©©¦§Ÿ

øîàpM äî íéi÷ì,xvpckeap ly epehly lr d`eapa edinxil §©¥©¤¤¡©
(e fk dinxi)ciA dN`d zFvx`d lM z` iYzp ikp` dYre'§©¨¨Ÿ¦¨©¦¤¨¨£¨¨¥¤§©

,iCar laA Kln xS`pckEap'Bãáòì Bì ézúð äãOä úiç úà íâåik §©§¤©¤¤¨¤©§¦§©¤©©©¨¤¨©¦§¨§
.dcyd zig lr hly dfa

äðùî
zncewd dpyna(:gnw)ixhy z`ixw xeqi`l zkiiyd dkld dxkfp

zayd lr xn`py weqtdn zcnlpd zeheicd(bi gp diryi)FYcAke'§¦©§
ixhya d`ixw oky ,'xaC xAce Lvtg `FvOn LikxC zFUrn¥£§¨¤¦§¤§§§©¥¨¨
weqtn cenll yi oke .zaya eivtga zewqrzd da yi zeheicd
oky ,zaya dxeq` xeaic ici lr leg ivtga zewqrzd s` ik df
.'Lvtg `FvOn' ezligz lr xfeg 'xaC xAce' weqtd meiq§©¥¨¨¦§¤§§
zxg` zewqrzd e` xeaic oipra zekld `pzd `ian epzpyna

.df weqtn zexq`pd zaya leg ivtga
:zaya milret zexiky oic zx`an dpyndíãà øBkNé àìŸ¦§¨¨

úaMa íéìòBtoziy minc mekq milretl zaya mc` weqti `l ± £¦©©¨
eivtga weqird oky ,xgnl el eyriy zipelt dk`ln xear mdl

xn`py meyn ,zaya xq`p(my)`FvOn LikxC zFUrn FYcAke'§¦©§¥£§¨¤¦§
.'LvtgåokíéìòBt Bì øBkNì Bøéáçì íãà øîàé àì.zaya ¤§§§ŸŸ©¨¨©£¥¦§£¦

:'jvtg `evnn' meyn xq`py sqep oic d`ian dpyndïéà¥
íeçzä ìò ïéëéLçîzay megz seq cr zaya jlil xeq` ± ©§¦¦©©§

z`va ciny zpn lr ,zayd `vze meid jiygiy cr my oizndle
lkei ea megzl ueg `vnpd mewnl aexw `di zaydBì øBkNì¦§

å ,íéìòBtliaya df ote`a jiygdl xeq` okúBøét àéáäìsehwiy £¦§§¨¦¥
zaya ezeyrl xeq`d xac lky ,megzl uegn `vnpd qcxtd on
,`ed eivtga zelczydd llkae ,eilr jiygdl mb xeq`

.'Lvtg `FvOn' weqtdn dxq`pyàeä êéLçî ìáàaexw zeidl ¦§¤§§£¨©§¦
ick megzd on z`vlìøBîLxac `ed oky ,my mi`vnpd zexit ¦§

,megzd jeza zexitd m` zaya ezeyrl xzendejiygnyk
,xzend xac jxevlàéáî`iadle yelzl zay i`vena i`yx ± ¥¦

,Bãéa úBøétjk jxevl dzid `l dkygda ezpeek xwire li`ed ¥§¨
.zaya xzend xac `edy xenyl `l`

:zaya megzd lr dkygd oica llk d`ian dpyndøîà ììk§¨¨©
ìk ,ìeàL àaàxacBúøéîàa éàkæ éðàLxnel i`yx ip`y ± ©¨¨Ÿ¤£¦©©©£¦¨

,zay i`venl ezeyrl ixkpl e` ixagl zayaéLçäì éðà éàMøC ©©£¦§©§¦
åéìò`a` zpeeke .eziiyr jxevl megzd lr jiygdl il xzen ± ¨¨

itk ,mdilr jiygdl xzeny mixac cer siqedl df llka le`y
`xnbd x`azy(.`pw oldl).

àøîâ
xnel xeq` oke ,zaya milret xekyl xeq`y dpyna epipy
xeqi`a yecigd z` zx`an `xnbd ,milret el xekyl exiagl

dpynd dxn` xaky xg`n :`xnbd zl`ey .exiagl dxin`
exiagl xnel el oi` mby heyt ,zaya milret xekyl oi`y

ik ,el xekylàðL éàî (àèéLt)[dpey dn-]Bøéáç àðL éàîe àeä §¦¨©§¨©§¨£¥
,xaca xeq`e ezenk l`xyi exiag s` `ld ,mdipia lcadd dn ±
'lWkn oYz `l xEr iptle' xeqi`a xaer `ed ixd el xne`yke§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ

(ci hi `xwie):`xnbd daiyn .`pzd z`f eprinyd dn jxevle ,øîà̈©
,àtt áø`ed dpyna xen`d exiagéøëð øáçxeq` epi`y ©¨¨¨¥¨§¦

xnel l`xyil xeq` mewn lkny `pzd eprinyne ,zay ixeqi`a
.'xac xace jvtg `evnn' meyn ,xekyl el

:`xnbd dywné÷úîéMà áø dì óevexiz lr iy` ax dywd - ©§¦¨©©¦
meyn xeq`l yi 'jvtg `evnn' xeqi` `la s` `ld ,`tt ax ly

úeáL éøëðì äøéîàxac zeyrl ixkpl dxin` lr exfb minkg - £¦¨§¨§¦§
lirl iax dpy xak df oice ,zeay meyn zaya xeq`d(.`kw),

jk lr xfg recne ,dak el mixne` oi` zeakl `ay ixkpa
.epzpyna

:`xnbd zvxznàîéz eléôà ,éMà áø øîà àlàm` elit` ± ¤¨¨©©©¦£¦¥¨
`ed dpyna xen`d 'exiag'y xn`z,ìàøNé Bøéáç`l mewn lkn £¥¦§¨¥

ik ,`ed xzein df oicy dywiïì òîLî à÷ àä`pzd eprinyn ± ¨¨©§©¨
`weecy ,eweic z` df oicaBøéáçì íãà øîàé àìyexitaøBëN ŸŸ©¨¨©£¥§

áøòì énò ãBîòzL äàøðä Bøéáçì íãà øîBà ìáà ,íéìòBt éì± ¦£¦£¨¥¨¨©£¥£¦§¤¤©£¦¦¨¤¤
zayd z`v xg`l il` `az m` d`xp eiykrik mircei mdipye ,

df oi` eixaca z`f yxtn epi`y oeiky ,ezk`lnl exkyl ezpeek
.xzene xedxd `l` aeygépî ïéúéðúîexnel dxizny epzpyne ± ©§¦¦©¦

,diepy in zrck okkzrcäçø÷ ïa òLBäé éaø.jk xnel xiznd §©¦§ª©¤¨§¨
dgxw oa ryedi iaxe `nw `pz ewlgp da `ziixa d`ian `xnbd

:df oicaBøéáçì íãà øîàé àì ,àéðúc,zayaénò ãBîòzL äàøðä §©§¨ŸŸ©¨¨©£¥£¦§¤¤©£¦¦
,áøòì.ezk`lnl exkyl ezpeek ik mircei mdipyy s`òLBäé éaø ¨¤¤©¦§ª©

,áøòì énò ãBîòzL äàøðä Bøéáçì íãà øîBà ,øîBà äçø÷ ïa¤¨§¨¥¥¨¨©£¥£¦§¤¤©£¦¦¨¤¤
.enrh z` jenqa zx`an `xnbde

:ef zwelgna dkld wqt d`ian `xnbdøîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©
äçø÷ ïa òLBäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaød`xpd' xnel xizny ©¦¨¨£¨¨§©¦§ª©¤¨§¨

d`ay dpynd z` iy` ax cinrdy itke ,'axrl inr cenrzy
.z`f wiicl

:dgxw oa ryedi iax ly enrh z` zx`an `xnbdøa äaø øîàå§¨©©¨©
äçø÷ ïa òLBäé éaøc déîòè éàî ,ïðçBé éaø øîà äpç øaxizny ©©¨¨©©¦¨¨©©§¥§©¦§ª©¤¨§¨

,'axrl inr cenrzy d`xpd' exiagl xnelEöôç àBönî' áéúëc¦§¦¦§¤§§
,'øác øaãå,zaya leg ivtg ipipra xacl xeq`y o`kn epcnle §©¥¨¨

wx ik xnele hrnl `ay 'xac xace' oeyld ltkn cenll yie
,øeñà øeaécla`,øzeî øeäøäd`xpd' xne`y df jkitle ¦¨¦§¨

df ixd ,yxetna dk`lnd oipr z` xikfn epi`y 'inr cenrzy
.xzene xedxd

:opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbddéì éîødywd ±àçà áø §¦¥©£¨
éî ,àáøì àðeä áø øa[ike-]øeäøä øeñà øeaéc ïðçBé éaø øîà ©©¨§¨¨¦¨©©¦¨¨¦¨¦§

,øzeîd`xpd' xnel xiznd dgxw oa ryedi iaxk wqt ok lre ¨
,'axrl inr cenrzyàîìàxaeqy gken ±øeaéãk åàì øeäøä ©§¨¦§¨§¦

éîc,xeaick aygp epi` xedxdy ±øîà äpç øa øa äaø øîàäå ¨¥§¨¨©©¨©©©¨¨©
øäøäì øzeî íB÷î ìëa ,ïðçBé éaø,dxez ixacaõçønä úéaî õeç ©¦¨¨§¨¨¨§©§¥¦¥©¤§¨

àqkä úéaîeopgei iax xq`y jkne .sepihe qe`in zenewn mdy ¦¥©¦¥
ixd xedxd ik xaeqy gken `qkd ziaae ugxnd ziaa xedxd

.xeaick `ed
:`xnbd zvxzníúä éðàLziaa xedxd oica my xacd dpey ± ¨¦¨¨

epi` xedxd ik xaeq opgei iaxy it lr s`y ,ugxnd ziaae `qkd
meyn `ed my xeqi`d oky ,xdxdl xqe` z`f lka ,xeaick

cïðéòámda xn`py dn miiwziy jxvpy ±(eh bk mixac)éðçî äéäå'E §¨¦©§¨¨©£¤
'LBã÷mziipg mewn lky dxezd zctwd mrhe ,xgaene iwp ± ¨

,dxez ixaca cinz mixdxdn l`xyiy meyn `ed ,dyecwa didi
,xedxdd lr s` xn`p xeqi`dy jkn gkeneàkéìåxdxdnde ± §¥¨

x`ya la` ,df weqt miiwn epi` ugxnd ziaae `qkd ziaa
iax zrcl xq`p epi` ,xedxdd lr xeqi` xkfed `ly zenewn
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קצה ripvnd` cenr pw sc ± ixiyr wxtzay
ãBãî.zFrnixpice`ade ,adf:äøézé eáøeúôñeäéì.f didW xg`ldndA mipW ' §¨§¦¨¥¨¨§¨¥§©¦¨§©¦§©©¤¨¨¨¦§¥¨

,lFcB Wgp ,lFcB oiPY xWTW - ztqFYd EdnE .oM gAYWn did ,FzEklnl xfge§¨©§©§¨¨¦§©¥©¥©©¤¤¤¨©©¦¨¨¨¨
oinM ix` lW FW`xAxqt`:'éðúîíéìòBt íãà øBkNé àì.aizkC)diryigp( §Ÿ¤£¦§¦©§¨Ÿ¦§¨¨£¦¦§¦

"`FvOn"Lvtg:'åë Bøéáçì øîàé àìå.,xEq` `EdC oeiM ,`hiWR :KixR `xnBA ¦§¤§§§ŸŸ©©£¥©§¨¨¨¥§¦¨¥¨§¨
,`Ed l`xUi `dC ,xEq` inp FxiagFglFXde £¥©¦¨§¨¦§¨¥§©§

"lFWkn oYz `l xEr iptl" mEXn xaFr:ïéà ¥¦¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§¥
íeçzä ìò ïéëéLçî.cr zAXA Fnvr axwl ©§¦¦©©§§¨¥©§©©¨©
KiWgdlE mEgYd sFqmFwnlaFxw`dIW ,mW ©§§©£¦¨¤§¥¨¦§

F` milrFRdxaC lkC .zFxiR `iadl qCxRl ©£¦©©§¥§¨¦¥§¨¨¨
KiWgdl xEq` - zAWA FzFUrl xEq`W¤¨©£§©¨¨§©£¦

eilr:ìáàéLçîCàeä.z`vl aFxw zFidl ¨¨£¨©£¦¦§¨¨¥
zAWA xYEOd xaC dfe eizFxiR xFnWl¦§¥¨§¤¨¨©¨§©¨

FnEgY KFzA Eid m` ,eizFxiR xFnWl:àéáîe ¦§¥¨¦¨§§¥¦
Bãéa úBøét.did `l FYaWgn xTire li`Fd ¥§¨¦§¦©©£©§Ÿ¨¨

Kkl:ìeàL àaà øîà ììk.llM did ozFp §¨§¨¨©©¨¨¥¨¨§¨
,FA `vFIM mixg` mixaC siqFdl df xacA§¨¨¤§¦§¨¦£¥¦©¥

i`n iiFY`l Wxtn DiOwlE:éàkæ éðàL ìk §©¥§¨¥§©¥©¨¤£¦©©
Búøéîàa.F` Fxiagl FxnF`l i`Xx ip`W ©£¦¨¤£¦©©§§©£¥

ip` i`Xx -zAW i`vFnl zFUrl zAWA iFbl§§©¨©£§¨¥©¨©©£¦
eilr KiWgdl:'îâ'åë àðL éàî.,`hiWtE §©£¦¨¨©§¨§¦¨

xn`i `l d"d - xFMUi `l xn`C oeikC§¥¨§¨©Ÿ¦§ŸŸ©
ivn `le FzFnM `Ed l`xUi `dC ,Fxiagl©£¥§¨¦§¨¥§§¨¨¥

EdpixbF`l:úeáL éBâì äøéîà.xakEDnzq §§¦§£¦¨§§§¨§¨¨
'ipznl iAxFl mixnF` oi` ,zFAkl `AW iFB : ©¦§©§¦¤¨§©¥§¦

dAM:ì"î÷ àä.`Ed `icdA ,dxizi dpWn ©¥¨¦§¨§¥¨§¤§¨
Dil ixW - `nzq la` ,Dil `nil `lC§¨¥¨¥£¨§¨¨¨¥¥

xninl:äàøðä.cFnrY m` d`xp eiWkr §¥©£¦§¤©§¨¦§¤¦©£
il` `aY m` ,axrl iOrodipWE .KWgYWkl ¦¦¨¤¤¦¨Ÿ¥©¦§¤¤§©§¥¤

zpn lrW oircFiFxkFUlFzNErtl`Ed §¦¤©§¨§§¦§¨
`icdA Wxtn `lC oeike .Fxidfn-,ixW ©§¦§¥¨§¨§¨¥§¤§¨¨¥

xEAC :oOwl `nrh WxtncM-xEdxd ,xEq` §¦§¨¥©§¨§©¨¦¨¦§
-xYEn:øäøäì øzeî.dxFz ixacA:äéäå ¨¨§©§¥§¦§¥¨§¨¨

éðçîLBã÷ E.:`N` ,xaC DiA aizM `le ©£¤¨§Ÿ§¦¥¨¨¤¨
mFwnLziIpg`nrhe .dXEcwA `dY- §£¦¨§§¥¦§¨§©§¨

l`xUiC mEXnoixdxdnixacA cinY ¦§¦§¨¥§©§£¦¨¦§¦§¥
dxFz:øác úåøò.Dil xiq` `l :`nl` ¨¤§©¨¨©§¨¨£¦¥

xEAC zrWA `N`:äãeäé áøãk àéää. ¤¨¦§©¦©¦¦§©§¨
mEXn "WFcw Lipgn dide" mlFrl :xnFlM§©§¨§¨¨©£¤¨¦
LA d`xi `le" .xEAC oi` 'it`e ,dxFY xEdxd¦§¨©£¦¥¦§Ÿ¥¨¤§

"xaC zexr-,ixiin izixg` `zNinA ¤§©¨¨§¦§¨©£¦¦©§¥
,xEdxd zrWA `le xEACd zrWA xEq`C§¨¦§©©¦§Ÿ¦§©¦§

dexrA lMYqdl oFbM:éBbíBøò.y"k §§¦§©¥¨¤§¨¨
lif`e WxtncM ,l`xUi:éîc øétL àîéà. ¦§¨¥§¦§¨¥§¨¥¥¨©¦¨¥

dndakC`Ed `nlrA:íäéáà úåøòå. §¦§¥¨§¨§¨§¤§©£¦¤
gp oaA `id dexr :`nl`:øeaãåøeñà éî ©§¨¤§¨¦§¤Ÿ©§¦¦¨

'åë àcñç áø øîà àäå.`Ed xEAC ipd lke: §¨¨©©¦§¨§¨¨¥¦
Lôð çewt.= gETR .dpMq FA WIW xacA ¦©¤¤§¨¨¤¥©¨¨¦©

h"penianewic:íéaøc çewôe.zEWxl oFbM: ¦©§©¦§¨¨
úBàééèøèúBà÷ìéqáe úBàñ÷ø÷å.ipin ©§¥§¦§§¨©¦§¨¦¥

oihltzial Etq`p mXW ,odcreEd:Bãnìì §¨¦¥¤¨¤¤§§¥©©©§©§
úeðneà.Fpi`W lkC ,`id devn inp `dC ¨§¨©¦¦§¨¦§¨¤¥

FcOln zEpOE` FcOln.zEhqlopitli devnE §©§¨§©§¦§¦§¨¨§¦©
dX`d"A oiWECwA `xTn"zipwip)c':l(:ìL ¦§¨§¦¦§¨¦¨¦§¥¤

Clî..KkA Kixv oi`e FNW Fpi`W ,dvr lW ©¨¤¥¨¤¥¤§¥¨¦§¨
Kixv Kke KM ,ziA zFpal dvFxd ,oFbM§¨¤¦§©¦¨§¨¨¦

:p"le .FA `ivFdlLN dn .LN dn FnM §¦§§©§©§
zFpFAWglELl `l odA KxFv oi` ixd ,ElNd §¤§©¨£¥¥¤¨¥Ÿ§

ziWixtC `idd oFbM .xg`l `le: §Ÿ§©¥§©¦¦§¦¦
ìùå
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,rwxw ietii xeqi` meyn epiid ± dl zgkyn xaegna `kd xn`wc `de .xaegnk llk epic oi`e ,oilke` z`neh `nhn ± odivwere od eyaic `ibeqd lka rnyn oke .`l ± eyai
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Cëa äî ìLåYïéáLBç :eäðéîøe .ïáLBçì øzeî §¤©§¨¨§§¨§¦§§¦
ïéëéøvL úBðBaLç ïéáMçî ïéàå ,ïéëéøö ïðéàL úBðBaLç¤§¤¥¨§¦¦§¥§©§¦¤§¤§¦¦
íéìòBt Cëå Ck :Bøéáçì íãà øîBà ,ãöék .úaMa©©¨¥©¥¨¨©£¥¨§¨£¦
.Bæ äøéc ìò éúàöBä ïéøðéc Cëå Ck ,Bæ äãN ìò éúàöBä¥¦©¨¤¨§¨¦¨¦¥¦©¦¨
ãéúò éðà Cëå Cëå ,éúàöBä Cëå Ck :Bì øîàé àì ìáà£¨ŸŸ©¨§¨¥¦§¨§¨£¦¨¦

éîòèìe !àéöBäìàä ,àlà !àôeb àéä Eì àéL÷ ,C §¦§©§¦©§¨§¦¨¤¨¨
àä ,déab àøéâàc àøâà àkéàcYàøéâàc àøâà àkéìc §¦¨©§¨©£¦¨©¥¨§¥¨©§¨©£¦¨

ãçà ãéñça äNòî :ïðaø eðz ."ïéëéLçî ïéà" .déab©¥¥©§¦¦¨©¨©©£¤§¨¦¤¨
,døãBâì äéìò Cìîðå ,eäãN CBúa õøt Bì äöøôpL¤¦§§¨¤¤§¨¥§¦§©¨¤¨§§¨
äNòðå .døãb àìå ãéñç BúBà òðîðå ,àeä úaML økæðå§¦§©¤©¨§¦§©¨¦§Ÿ§¨¨§©£¨
úñðøôe Búñðøt äúéä äpnîe óìö Ba äúìòå ,ñð Bì¥§¨§¨§¨¦¤¨¨§¨©§¨¨©§¨©
øîBì íãàì øzeî :ìàeîL øîà äãeäé ø"à .Búéa éLðà©§¥¥§¨¨©§¥¨§¨¨©
ïéðbøea Lé íàL ,"øçîì CìBä éðà éðBìt Cøëì" Bøéáçì©£¥¦§©§¦£¦¥§¨¨¤¦¥§¨¦

YíéìòBt øBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà :ïðz .CìBä¥§©¥©§¦¦©©§¦§£¦
íéìòBt øBkNì àîìLa .úBøét àéáäìeYàì úaLác §¨¦¥¦§¨¨¦§£¦¦§©¨¨

úBøét àéáäì àlà ,øâà éöîYíL Lé íàL :àîéì ¨¥¨©¤¨§¨¦¥¥¨¤¦¥¨
úBvéçîY.íéøaeçîä úBøéôa dì úçkLî !àéáî §¦¥¦©§©©¨§¥©§¨¦

ïáz àéáäì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà :àéòLBà 'ø éðúäå§¨¨¥©©£¨¥©§¦¦©©§§¨¦¤¤
L÷ àîìLa ;L÷åY,ïáz àlà .øaeçîa dì úçkLî ¨©¦§¨¨©©§©©¨¦§¨¤¨¤¤

ìò ïéëéLçî :ù"ú .àéøñ àðáéúa ?dì úçkLî éëéä¥¦©§©©¨§¦§¨©§¨©§¦¦©
é÷ñò ìò .únä é÷ñò ìòå älk é÷ñò ìò çwôì íeçzä©§§©¥©©¦§¥©¨§©¦§¥©¥©¦§¥

úîe älkYøçà é÷ñò ìò ,ïéàYøçà àîìLa .àì ©¨¥¦©¦§¥©¥¨¦§¨¨©¥
úî àlà .àñà déì àæâéîì :dì úçkLî älëc àéîec§¨§©¨©§©©¨§¦§¨¥¨¨¤¨¥

ïéëéøëúå ïBøà Bì àéáäì ?eäéð éàîYúî :éðú÷åY ©¦§¨¦¨§©§¦¦§¨¨¥¥
øçà ìáà ,ïéàYíL Lé íàL :àîéì ?éànàå .àì ¦£¨©¥¨§©©¥¨¤¦¥¨

'BvéçîYdì úçkLî éîð úî !àéáîYdéì àæâéîì §¦¥¦¥©¦©§©©¨§¦§¨¥
øîàäå !?ìécáà àìc â"òàå ."ïéëéLçî ìáà" .àîéìb§¦¨£¨©§¦¦§§¨©§¦§¨¨©
:á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ñBðâéèðà ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤©§¦§¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
àîéz éëå !ìécáiL íãB÷ åéöôç äNòiL íãàì Bì øeñà̈§¨¨¤©£¤£¨¨¤¤©§¦§¦¥¨

Y:ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå ,älôza ìéãáàc§©§¦©§¦¨§¨¨©©§¨¨©§¥
éøö älôza ìécánäéz éëå .ñBkä ìò ìécáiL CàîY ©©§¦©§¦¨¨¦¤©§¦©©§¦¥¨

éaø àîbøz !?àkéà éî äãOa ñBk ,ñBkä ìò ìéãáàc§©§¦©©©¨¤¦¦¨©§§¨©¦
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr pw sc zay(ipy meil)

åzepeayg,Cëa äî ìL,exary `l` ,jxevl eidy oebkøzeî §¤©§¨¨
ïáLBçìjka dn lye jln ly zepeaygy l`eny ixacke ,zaya §§¨

.zaya oayegl xzen
oica ef `ziixa lr zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd
xeq` exary zepeaygy `ziixaa epipy :exary zepeayg

,zaya oayegleäðéîøeday zxg` `ziixan jk lr dywe ± §¦§
,epipyïéáLBçzaya aygl xzen ±ïéëéøö ïðéàL úBðBaLçoi`y ± §¦¤§¤¥¨§¦¦

,zlreze jxev mdaïéëéøvL úBðBaLç ïéáMçî ïéàåmda yiy ± §¥§©§¦¤§¤§¦¦
,jxevBøéáçì íãà øîBà ,ãöék .úaLa,zayaíéìòBt Cëå Ck ©©¨¥©¥¨¨©£¥¨§¨£¦

éúàöBäizxky milret jke jk ±ìò[liaya-].Bæ äãNxzen oke ¥¦©¨¤
xnelìò éúàöBä ïéøðéc Cëå êkziipa,Bæ äøécel` mixacy oeik ¨§¨¦¨¦¥¦©¦¨

.eiykr oda aygny dna zlrez el oi`e exarBì øîàé àì ìáà£¨ŸŸ©
[exiagl-]éúàöBä Cëå Ck,ef dxice dcy lr xakéðà Cëå Cëå ¨¨¨¥¦§¨¨¨£¦

àéöBäì ãéúòzepeayg el` ik ,dk`lnd milydl ick mxear ¨¦§¦
x`ean `ziixad ly `yixay ixd .mixeq`e jxev mda el yiy
zncewd `ziixal dxizq efe ,oayegl xzen exary zepeaygy

.df ote` zxqe`y
:envr oywnd lr dywne `xnbd zxfegéîòèìeC,jzhiyle ± §©§¨

,exary zepeaygd lk z` xeq`l dpey`xd `ziixad zpeeky
,ziywd jkitleàôeb àéä Cì àéL÷`ziixad jl dywz ± ©§¨¨¦¨

,exary zepeayg aygl dxq` `yixa ixdy ,dnvr dpey`xd
zepeayg epiidc jka dn ly zepeayg aygl dxizd `tiqa eli`e

,exaryàlàjziiyew ayiizz s` jkae] wlgl yi gxkda ± ¤¨
,[dipyd `ziixadnàäly `yixa mixen`d exary zepeaygd ± ¨

ote`a `ed ,xeqi`l dpey`xd `ziixaddéab àøéâàc àøâà àkéàc§¦¨©§¨©£¦¨©¥
mdl rxt `l ik ,mlyl eilr lhend milret xky yi oiicry ±

e .eaygl el xeq`e el jxvp xary oeaygd aeyig jkle ,lkdàä̈
oke ,`ziixad ly `tiqa mixen`d jka dn ly zepeayg ±
ote`a `ed ,xzidl dipyd `ziixaa mixen`d exary zepeayg

déab àøéâàc àøâà àkéìceilr lhen milretd xky oi`y ± §¥¨©§¨©£¦¨©¥
el` zepeayga jxev el oi`e ,maeg lk mdl rxt xak oky ,mlyl

.mixzen md jkl
:dpyna epipyïéëéLçî ïéà`iadle milret xekyl megzd lr ¥©§¦¦

.zexit
an `xnbd:zaya xeq`d xedxd oipra dyrn d`i,ïðaø eðz̈©¨¨

õøt Bì äöøôpL ãçà ãéñça äNòî[xcba dvxt-],eäãN CBúa ©£¤§¨¦¤¨¤¦§§¨¤¤§¨¥
,zaya ef dvxt d`xeCìîðåezrca oc ±,äéìòcvikdøãBâì §¦§©¨¤¨§§¨

.zayaåjk xg`àeä úaML økæðaygy ezaygna `hge §¦§©¤©¨
,meid dxcebldøãb àìå ãéñç BúBà òðîðåik ,mlerl ef dvxtl §¦§©¨¦§Ÿ§¨¨

jk aygy it lr s` ,zaya dxcebl aygy itl envr z` qpw
dkf df xkyae .leg `edy xeaq didy bbeyaäúìòå ñð Bì äNòðå§©£¨¥§¨§¨

Ba[dvxtd mewna±]óìöeizexita xy` mitpr axe lecb oli` ± §¨
z`vnpe ,oialele oiqixtw zepeia` ,milke` ipin dyly yi

.dil`n dxecb dvxtdey dkf sqepaäpnî,slvd on ±äúéä ¦¤¨¨§¨
.Búéa éLðà úñðøôe Búñðøt©§¨¨©§¨©©§¥¥

`iapa xn`p(bi gp diryi)FYcAke 'ebe Llbx zAXn aiWY m`'¦¨¦¦©¨©§¤§¦©§
xn`pdn cenll yie .'xaC xAce Lvtg `FvOn LikxC zFUrn¥£§¨¤¦§¤§§§©¥¨¨
xeq` leg ivtg ziiyr ea yiy xeaic ik 'xac xace jvtg `evnn'
lr xne`y oebk ,leg ivtgl zlrez ea oi`y xeaic s`e .zaya
iptn xq`p ,zaya dxeq`d zipelt dk`ln xgnl dyriy envr

lirl eyxce ,leg ly xeaic `edy(:biw)`di `ly' 'xaC xAce'§©¥¨¨
.'leg ly jxeack zay ly jxeac

,el` mixeaica xzid ote` yiy l`eny ixac d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .epzpynn eilr dywneøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

Bøéáçì øîBì íãàì øzeî ,ìàeîL,zayaéðBìt Cøëìuegny §¥¨§¨¨©©£¥¦§©§¦
zay megzløçîì CìBä éðàiptn ,zaya xeq`d xac `edy s` £¦¥§¨¨

Lé íàLeid eli` ±ïéðâøeacr xirl uegn [mixney ly mitixv] ± ¤¦¥§¨¦
,dn` miray lka ,jxk eze`lCìBäzaya jlil xzen did ± ¥

,zg` xirl miaygp xirde jxkd oipbxead ici lry .jxkl dnvr

oeike .oinegz oiprl zen` rax`k daeyg dlek dnvr xirde
xzen ,oipbxea ici lr zaya dxizdl dpwz yi ef dkildy

.oipbxea oi`yk s` dxne`l
yi ,zaya xzid cv el yiy xaca dxin` xizdy l`eny ixacn
oic oky ,df ote`a zxzen megzd lr dkygdd s` ik cenll
`a`' epzpyna epipyy itk dfa df miielz dxin`de dkygdd
,'eilr jiygdl ip` i`yx ezxin`a i`kf ip`y lk xne` le`y
.dkygd oica zwqerd epzpynn l`eny lr `xnbd dywn jkle

:`xnbd dywnïðz,epzpynaøBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà §©¥©§¦¦©©§¦§
,úBøét àéáäìe íéìòBtlky meyn `ed xeqi`d mrh ik x`azpe £¦§¨¦¥

,dywe .eilr jiygdl xeq` zaya ezeyrl xeq`y xacàîìLa± ¦§¨¨
liaya jiygdl xeqi`d'íéìòBt øBkNì'meyn ,oaenàì úaLác ¦§£¦¦§©¨Ÿ

øâà éöî,zaya mxkeyl xizdl dpwz oi` ixdy ±àlàxeqi`d ¨¥¨©¤¨
liaya jiygdl'úBøét àéáäì'm`iadl xeq` zayay s`y ,dyw §¨¦¥

oke ,zeyxl zeyxn d`vede miaxd zeyxa lehlh xeqi` meyn
mewn lkn ,oinegz xeqi`àîéì,df xeqi`l xzid yiy xn`z - ¥¨

úBvéçî íL Lé íàL,zexitd mewn cre enewnn zetiwndàéáî ¤¦¥¨§¦¥¦
zeyxl lkd zeaiygn zevigny ,zaya m`iadl xzen did ±
yi jk dpwz yiy ote`a dxin` l`eny xizdy myke ,zg`

.df ote`a jiygdl xizdl
'zexit `iadl' oica mb :`xnbd zvxzndì úçkLîdz` `ven ± ©§©©¨

epiide ,dpynd dxaic eae ,dpwz el oi`y ote`,íéøaeçîä úBøéôa§¥©§¨¦
liaya jiygi `l jkitle ,zaya mzyilz xizdl dpwz oi`y

.m`iadle mylzl
:l`eny lr zeywdl dkiynn `xnbdàéòLBà éaø éðúäå`lde ± §¨¨¥©¦©§¨

,`ziixa dpy `irye` iaxíeçzä ìò ïéëéLçî ïéàliayaàéáäì ¥©§¦¦©©§§¨¦
,L÷å ïáz,dyweàîìLaoiprl xacd oaen ±L÷jiygdl xeq`y ¤¤¨©¦§¨¨©

y meyn ,ez`ad xeardì úçkLîdpwz oi`y ote` dz` `ven ± ©§©©¨
oebk ,zaya e`iadløaeçîaexvwl xeq`e xaegn ywdy ± ¦§¨

,zayaïáz àlà,lehlh xeqi` `l` eilr oi`e `ed yelzyéëéä ¤¨¤¤¥¦
dì úçkLîzaya e`iadl dpwz oi`y ote` `ven dz` j`id ± ©§©©¨

.zevign ici lr dpwz el yi ixd ,eliaya jiygdl xeq`ye
:`xnbd zvxzndxen` `ziixadàéøñ àðáéúagexqe aewx oaz ± §¦§¨©§¨

s` oky ,xzida e`iadl dpwz oi`y ,dnda lk`nl ie`x epi`y
.'dvwen' meyn elhlhl xeq` zevign yi m`

:oldl dpynn l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdòîL àz̈§©
oldl dpyna epipy .l`eny ixack `ly di`x(.`pw),ïéëéLçî± ©§¦¦

jiygdl xzeníeçzä ìòickçwôìxxale xewgl ±é÷ñò ìò ©©§§©¥©©¦§¥
[ikxv-].únä é÷ñò ìòå älë:`xnbd zwiicnúîå älë é÷ñò ìò ©¨§©¦§¥©¥©¦§¥©¨¨¥

md zeevnyïéàlirl `xnba yxcp oky ,jiygdl xzen ok` ± ¦
(`"r)gwtl ick la` ,miny ivtg `le mixeq` 'jivtg'é÷ñò ìò©¦§¥
øçà,`ed zeyxd xacyàìdk`ln dze` mby rnyne .jiygi ©¥Ÿ

dywe ,xg`a dxeq` zne dlka zxzeny dnvràîìLadpynd ± ¦§¨¨
ikxv xear jiygdl zxqe`y jka zpaenälëc àéîec øçà± ©¥§¨§©¨

oky ,mxear jiygdl xzeny dlk ikxvl dnecd ote`aúçkLî©§©©
dì,zaya exizdl dpwz oi`y dlk ikxva ote` dz` `ven ± ¨

`edeàqà déì àæâéîìzeyrl milibx eidy ,qcd itpr zyilz ± §¦§¨¥©¨
xzeny dpynd ixac cinrdl ozip ef dk`lnae ,dlkl dteg mdn
xizdl zaya dpwz oi` oky ,xg`l `le `weec dliaya jiygdl

,ylez xeqi`àlàd iwqr''úîdpynd dhwpyeäéð éàî`id dn ± ¤¨¥©¦
`id ef dk`ln gxkda ,ekxevl `weec dxzedy dk`lndàéáäì§¨¦

ïéëéøëúå ïBøà Bìmy dpynd jynda yxetny itk(.`pw),éðz÷å- ¨§©§¦¦§¨¨¥
dpyna epipye'úî'ïéà,xzen zn jxevl `weec ±ìáàliayaøçà ¥¦£¨©¥

àì,eilk `iadl ick jiygiådywéànàl`eny ly ezhiyl ± Ÿ§©©
,xeq` recnàîéìiptn xizdl xn`z ±íL Lé íàLmewnn-] ¥¨¤¦¥¨

[enewn cre milkdàéáî ,úBvéçîyiy oeiky ,dnvr zaya elit` §¦¥¦
.zevign oi`yk elit` jiygdl el xizdl yi df xeqi`l dpwz

:`xnbd zvxzndì úçkLî énð úîdz` `ven znd iwqra mb ± ¥©¦©§©©¨
,`ide ,zaya dxizdl dpwz oi`y dk`lnàîéìb déì àæâéîì± §¦§¨¥§¦¨
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קצח
ripvnd` cenr `pw sc ± ixiyr wxtzay

éà÷ àôéqà.la` :`xYidl w"z xn`wCKiWgnEdi` `z`e .xFnWl `EdDiieEWe ©¥¨¨¥§¨¨©§¤¥¨£¨©£¦¦§§¨¨¦§©§¥
odA `vFIM lM `iadl ,`llM DiA:éLçäì éàkæ éðàL ìk éàäéðà éàkæ åéìò C ¥§¨¨§¨¦¨©¥¨¤©¨¤£¦©©§©£¦¨¨©©£¦

Búøéîàadéì éòaéî.xYidC`ipY ilY ikide ,opY `l dxin`C xYide ,opY dkiWgC ©£¦¨¦¨¥¥§¤¥©£¥¨§©§¤¥©£¦¨Ÿ§©§¥¦¨¥©§¨
`ipY `lcA?éà÷ àôéqà íìBòì.xn`w `kidn dxin` Kl `iWwcE .Yxn`wcM ¦§¨©§¨§¨©¥¨¨¥¦§¨¨§©§§©§¨¨£¦¨¥¥¨¨¨©

DA ilzC ,`xiYidl DildkWgd,i`w `d` - ¥§¤¥¨§¨¥¨©§¨¨©¨¨¥
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éðáì eîã÷ìc éëéä ék ,àzôéø déì éîéc÷à Y àéðò éúà ék :eäúéáãì àéiç éaø dì øîà .øãäéî àì àçútà éøBãäà ,éðòéîc.C §¦£¦©£¥©¦§¨¨¦£©£©¨©¦¦¨¦§¥§¦¨¥©§¨©§¦¦¥¦§¨¦¥¦¦§©§§¨©¦
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שבת. פרק שלושה ועשרים - שואל דף קנא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `pw sc zay(iyily meil)

ïézîiLoke .mixkde mipicqd meg zngn gixqdln akrziy ± ¤©§¦
éçlä úà ïéøLB÷j` ,gztpe jled eityk znd lyàìxzed §¦¤©¤¦Ÿ

ote`a dxyewläìòiLoeik ,dtdn gztp xaky dn xbqiy ± ¤©£¤
,znd ixa` z` fifdl xeq`yàlàote`a wxéñBé àlLógztidl ¤¨¤Ÿ¦

.cer
ïëåa oicdäøB÷ziad bb lyäøaLpL,ziad jezl zcxl dlgde §¥¨¤¦§§¨

ïéëîBñjenql xzeny ±ähnä úBkeøàa Bà ìñôqa dúBà± §¦¨©©§¨©£©¦¨
j` ,miccvd ipyn dhnd iptecay miyxwdàìdkneql xzed Ÿ

ote`aäìòzLxaer jkay oeik ziad bba dnewnl xefgze dxewd ¤©£¤
,dpea xeqi` lràlàote`a wxéñBz àlLól.cer zcx ¤¨¤Ÿ¦

àøîâ
:`xnbd dywn .onya znd z` jeql xzeny epzpyna epipy
øéàî éaø ìL Bãéîìúa äNòî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥©£¤§©§¦¤©¦¥¦

õçønä úéáì åéøçà ñðëpL,zayaLwéacinlzdçéãäì[sehyl±] ¤¦§©©£¨§¥©¤§¨¦¥§¨¦©
z`ò÷ø÷,eax ceakl mina ugxnd ziaBì øîà,xi`n iaxïéà ©§©¨©¥

ïéçéãîcinlzd ywia .zaya rwxwCeñìz` onyaò÷ø÷zia §¦¦¨©§©
,ugxndBì øîà,xi`n iaxïéëñ ïéà`xnbd dpiade .zaya rwxw ¨©¥¨¦

meyn `ed rwxwd z` jeqle gicdl xq`y xi`n iax ly enrhy
dywe ,dze` jeqle gicdl xeq` ok zngne dvwen `id rwxwdy
zn`a :`xnbd zvxzn .znd z` jeql epzpyn dxizd cvik
xi`n iax xn`y dne ,epzpyna x`eank dvwend z` jeql xzen

ick jez `ny miyyegy ,xg` mrhn `ed rwxw oikq oi`ydkiq
.dpea meyn xearie dzetil ick rwxway zenebd z` xyiil `eai
z`eeyd yyg da jiiy `le ztvexn ugxnd zia rwxwy s`e
ztvexn rwxw s` jeql exq`e minkg exfb mewn lkn ,zeneb

y meyn ,ztvexn dpi`y rwxw meyn dxifbàôlçî ò÷ø÷a ò÷ø÷©§©§©§©¦©§¨
dkiqd z` epzpyn dxizdy dne .mdipia mitilgne mireh -

y meyn ,rwxw meyn ea exfb `le ,zna.ólçéî àì ò÷ø÷a úî¥§©§©Ÿ¦©©
:`xnbd zxxan .'znd ikxv lk oiyer' epzpyna epipy'ìk'¨

éàî ééeúàìdaiyn .'lk' zaiza zeaxl `pzd oeekzp dn ± §¨¥©
:`xnbdø÷éî éìk ïéàéáî ,ïðaø eðúc àä ééeúàìmixxwny milk ± §¨¥¨§¨©¨¨§¦¦§¥¥¨

,zikekf ilk oebke mzribpaåokïéçépîe ,úBëzî éìëmze`ìò §§¥©¨©¦¦©
Bñéøkdxxwl znd ly [epha-]çeôz àlL éãk,rwazze [gtpzz±] §¥§¥¤Ÿ¨©

ïé÷÷Bôe[minzeq±]åéá÷ð úà,ezrahe eit enheg epiidc ,znd ly §¦¤§¨¨
ïäa ñðkéz àlL éãk[mkxc-]çeøä.eteb gtpzie §¥¤Ÿ¦¨¥¨¤¨©

znd ly eqixky x`azdy oipra dyxc d`ian `ziixad
:zrwape zgtpznBúîëça øîà äîìL óàåzn ly eqixky §©§ŸŸ¨©§¨§¨
zrwape zgtpznzldwa xn`py itk ,(e ai)wzxi `l xW` cr'©£¤Ÿ¥¨¥

l` lBlBd uxpe rEAOd lr cM xaXze adGd zNB uxze sqMd lag¤¤©¤¤§¨ªª©©¨¨§¦¨¤©©©©©§¨Ÿ©©§©¤
inia e`xea z` xekfiy mc`d z` xidfn dnlyy ,xnelk 'xFAd©
`xnbd x`azy itk ,zende dpwfd ini e`eai mxha ,ezexga

,`ziixad zyxece .oldl'óñkä ìáç ÷úøé [àì øLà] (àìù) ãò'©£¤Ÿ¥¨¥¤¤©¤¤
äøãMä èeç äælag wzxi'e ,sqkk oal erave lagk ezxevy ¤©¦§¨

oirk dyrp ezen xg`l mc`d ly dxcyd hegy epiid 'sqkd
.zxyxyk xnelk ,zewezx,änà äæ 'áäfä úlb õøúå'dn`dy §¨ªª©©¨¨¤©¨

zraepe min zglwn dn`dy meyn oiirn epiidc 'zleb' dpekn
ezn` mc`d zen xg`ly epiid 'adfd zleb uexze' ,oiirn enk

:x`al `ziixad dkiynn .zxayp,'òeanä ìò ãk øáMúå''rean' §¦¨¤©©©©©
ñøkä äæ.zrwape zxayp mc`d zenae ,dar `idyìbìbä õøðå' ¤©¤¤§¨Ÿ©©§©

,'øBaä ìà'lblb'Løt äæoeyln 'lblb' `xwpe mc`d on `veid ¤©¤¤¤
zgtpzn eqixk ezen xg`ly epiid 'xead l` lblbd uxpe' ,'llb'

:`ziixad dtiqen .eit jezl ltepe yxtd uxe zrwapeàeä ïëå§¥
øîBà'd xacl ernyi `ly mipdka dxen`d d`eapa(b a ik`ln), ¥

éúéøæå'[xft`e-],'íëébç Løt ,íëéðt ìò Løôeizeyxtdy xnelk §¥¦¦¤¤©§¥¤¤¤©¥¤
zgtpzn eqixky ici lr epiide eipt lr zexftzn znd ly

.zrwape
ik`lna weqtd ixac jynd z` zyxec `xnbd(my)yxt' ,

:'mkibgíãà éða elà ,àbç áø øîà dì éøîàå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨§¦¨¨©©©¨¥§¥¨¨
íébçk íäéîé ìk ïéNBòå äøBú éøác ïéçépnLdxezd on miyxety ± ¤©¦¦¦§¥¨§¦¨§¥¤§©¦

.mibeprza mdini lk miwqere
:mc`d zen xg`l zrwaznd qxkd oipr z` zx`an `xnbdøîà̈©

ìL øçàì ,òLBäé éaø øîà éôt áø øîà éåì éaøíéîé äLly ezenn ©¦¥¦¨©©¨¦¨©©¦§ª©§©©§Ÿ¨¨¦
mc`å úò÷áð Bñéøkday d`evdBì úøîBàå ,åéðt ìò Bì úìôBð §¥¦§©©§¤¤©¨¨§¤¤

,eqixkéa zúpM äî ìBè.zizye zlk`yk ©¤¨©¨¦

äðùî
:znd ikxv oipra oecl dkiynn epzpynïéîvòî ïéàxebql xeq` ± ¥§©§¦

úàipirúaMa únäiqix z` cipny oeik ,eytp z`ivi xg` elit` ¤©¥©©¨
eipir.xa` ea fifdl xeq` ixde

ìBça àìåmxbeql xeq` lega s`e ±íò[xg`l cin±]úàéöéd,Lôð §Ÿ©¦§¦©¤¤
,íéîc CôBL äæ éøä Lôpä úàéöé íò íévòîäåwxy okziy iptn §©§©¥¦§¦©©¤¤£¥¤¥¨¦

z` jka axwl lelr eipir z` mivrnde ig `ed oiicre slrzp
.ezzin

àøîâ
ipir z` xebql xeqi`d z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:qqebdBîvòîä ,ïðaø eðzqqebd ipir z` xbeqd ±Lôpä úàéöé íò ¨©¨¨©§©§¦§¦©©¤¤
íéîc CôBL äæ éøä.ezzin z` jka axwl lelry oeikìLîdnl £¥¤¥¨¦¨¨

,dnec xacdúëìBäå äákL øðìzcnere y`d zhrnzny ± §¥¤¨¨§¤¤
xy`ke ,zeakdl,äúák ãiî äéìò Bòaöà çépî íãàzngn ¨¨©¦©¤§¨¨¤¨¦¨¨§¨

exbqiyk zenl lelr ezeyilg zngny ,qqebd mb jke .dzeyilg
.eipir z`

cvik d`ian `xnbde ,zaya znd ipir z` mvrl xq`p epzpyna
:z`f zeyrl xzenàéðz,`ziixaaà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,øîB ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥

úî ìL åéðéò eîvòúiL äöBøä,elbxdk mnivrdl xeq`y zaya ¨¤¤¦§©§¥¨¤¥
éìãeb éðLa æçBàå ,åéðéò éñéø ïéa ïîL ïúBðå ,BîèBça ïéé Bì çôBð¥©©¦§§§¥¤¤¥¦¥¥¨§¥¦§¥§¥

ly [lceb`d zerav`±]ïäå ,åéìâøeipir ±,ïäéìàî ïéîvòúîitl ©§¨§¥¦§©§¦¥£¥¤
mifge`yk okle ,eilbx seql cr micxei mc` ly eipir iciby

.mipird zenvrp oilceb`d
jxevl zay llgl xeqi`d z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:zndàéðz,`ziixaa,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøelit`ïa ÷Bðéz ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¤
BîBé`edy onf lkåéìò ïéìlçî éç[ekxevl±]úaMä úàick ©§©§¦¨¨¤©©¨

elit` mle` ,dzinn elivdlìàøNé Cìî ãåcy xg`lúîaeyïéà ¨¦¤¤¦§¨¥¥¥
.úaMä úà åéìò ïéìlçî:xacd mrh z` `xnbd zx`anïa ÷Bðéz §©§¦¨¨¤©©¨¦¤

úaMä úà åéìò ïéìlçî éç BîBéy iptnúaL åéìò ìlç ,äøBz äøîà ©§©§¦¨¨¤©©¨¨§¨¨©¥¨¨©¨
ãçàelivdl,äaøä úBúaL øBîLiL éãkeli`eìàøNé Cìî ãåc ¤¨§¥¤¦§©¨©§¥¨¦¤¤¦§¨¥

y,åéìò ïéìlçî ïéà úîyìèa ,íãà únL ïåék`ed.úBönä ïî ¥¥§©§¦¨¨¥¨¤¥¨¨¨¥¦©¦§
ïðçBé éaø øîàc eðééäåmilidza weqtd xe`iaa(e gt)íéúna' §©§§¨©©¦¨¨©¥¦

.úBönä ïî éLôç äNòð íãà únL ïåék ,'éLôç̈§¦¥¨¤¥¨¨©£¨¨§¦¦©¦§
:znd ipt lr igd sicr ea sqep oipr d`ian `xnbdàéðúå§©§¨

,`ziixaa,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøelit`,BîBé ïa ÷Bðézonf lk ©¦¦§¤¤§¨¨¥¦¤
`edyéøö ïéà éçì Cíéøaëòä ïîe äcìeçä ïî BøîBL`ny ©¥¨¦§§¦©§¨¦¨©§¨¦

,edekypiìáàelit`,ïLaä Cìî âBòynéøö úîì Cïî BøîBL £¨¤¤©¨¨¥¨¦§§¦
,íéøaëòä ïîe äcìeçä.ig mc`n wx mi`xi mpi` miig ilray oeik ©§¨¦¨©§¨¦

øîàpLeipae gpl 'd zkxaa(a h ziy`xa)äéäé íëzçå íëàøBîe'lr ¤¤¡©©£¤§¦§¤¦§¤©
y ,mkzeig oeyln 'mkzg' miyxece ,'ux`d zIg lMíãàL ïîæ ìk ¨©©¨¨¤¨§©¤¨¨

úBiøaä ìò úìheî Búîéà éçj` ,[miigd ilra±]äìèa únL ïåék ©¥¨¤¤©©§¦¥¨¤¥¨§¨
.Búîéà¥¨

d`ian `id ,mc`d on miig ilra z`xia `xnbd dwqry ab`
:df oipra ztqep `xninïðéèé÷ð ,àtt áø øîàepicia zxeqn ± ¨©©¨¨§¦¦©

epizea`nìéôð àì éøz éaà äéøàipa ipy xg` scex epi` dix` - ©§¥©¥§¥Ÿ¨¦
weqta xn`p oky .mbxedl eicgi mi`vnpd mc`(my)mk`xFnE'©£¤

,miax oeyla 'mk`xen' xn`pe ,'ux`d zIg lM lr didi mkYge§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤
ze`xi ux`d zeig lk ,cgi mi`vnpd miyp` ipyy rnyn o`kne
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `pw sc zay(iyily meil)

ïézîiLoke .mixkde mipicqd meg zngn gixqdln akrziy ± ¤©§¦
éçlä úà ïéøLB÷j` ,gztpe jled eityk znd lyàìxzed §¦¤©¤¦Ÿ

ote`a dxyewläìòiLoeik ,dtdn gztp xaky dn xbqiy ± ¤©£¤
,znd ixa` z` fifdl xeq`yàlàote`a wxéñBé àlLógztidl ¤¨¤Ÿ¦

.cer
ïëåa oicdäøB÷ziad bb lyäøaLpL,ziad jezl zcxl dlgde §¥¨¤¦§§¨

ïéëîBñjenql xzeny ±ähnä úBkeøàa Bà ìñôqa dúBà± §¦¨©©§¨©£©¦¨
j` ,miccvd ipyn dhnd iptecay miyxwdàìdkneql xzed Ÿ

ote`aäìòzLxaer jkay oeik ziad bba dnewnl xefgze dxewd ¤©£¤
,dpea xeqi` lràlàote`a wxéñBz àlLól.cer zcx ¤¨¤Ÿ¦

àøîâ
:`xnbd dywn .onya znd z` jeql xzeny epzpyna epipy
øéàî éaø ìL Bãéîìúa äNòî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥©£¤§©§¦¤©¦¥¦

õçønä úéáì åéøçà ñðëpL,zayaLwéacinlzdçéãäì[sehyl±] ¤¦§©©£¨§¥©¤§¨¦¥§¨¦©
z`ò÷ø÷,eax ceakl mina ugxnd ziaBì øîà,xi`n iaxïéà ©§©¨©¥

ïéçéãîcinlzd ywia .zaya rwxwCeñìz` onyaò÷ø÷zia §¦¦¨©§©
,ugxndBì øîà,xi`n iaxïéëñ ïéà`xnbd dpiade .zaya rwxw ¨©¥¨¦

meyn `ed rwxwd z` jeqle gicdl xq`y xi`n iax ly enrhy
dywe ,dze` jeqle gicdl xeq` ok zngne dvwen `id rwxwdy
zn`a :`xnbd zvxzn .znd z` jeql epzpyn dxizd cvik
xi`n iax xn`y dne ,epzpyna x`eank dvwend z` jeql xzen

ick jez `ny miyyegy ,xg` mrhn `ed rwxw oikq oi`ydkiq
.dpea meyn xearie dzetil ick rwxway zenebd z` xyiil `eai
z`eeyd yyg da jiiy `le ztvexn ugxnd zia rwxwy s`e
ztvexn rwxw s` jeql exq`e minkg exfb mewn lkn ,zeneb

y meyn ,ztvexn dpi`y rwxw meyn dxifbàôlçî ò÷ø÷a ò÷ø÷©§©§©§©¦©§¨
dkiqd z` epzpyn dxizdy dne .mdipia mitilgne mireh -

y meyn ,rwxw meyn ea exfb `le ,zna.ólçéî àì ò÷ø÷a úî¥§©§©Ÿ¦©©
:`xnbd zxxan .'znd ikxv lk oiyer' epzpyna epipy'ìk'¨

éàî ééeúàìdaiyn .'lk' zaiza zeaxl `pzd oeekzp dn ± §¨¥©
:`xnbdø÷éî éìk ïéàéáî ,ïðaø eðúc àä ééeúàìmixxwny milk ± §¨¥¨§¨©¨¨§¦¦§¥¥¨

,zikekf ilk oebke mzribpaåokïéçépîe ,úBëzî éìëmze`ìò §§¥©¨©¦¦©
Bñéøkdxxwl znd ly [epha-]çeôz àlL éãk,rwazze [gtpzz±] §¥§¥¤Ÿ¨©

ïé÷÷Bôe[minzeq±]åéá÷ð úà,ezrahe eit enheg epiidc ,znd ly §¦¤§¨¨
ïäa ñðkéz àlL éãk[mkxc-]çeøä.eteb gtpzie §¥¤Ÿ¦¨¥¨¤¨©

znd ly eqixky x`azdy oipra dyxc d`ian `ziixad
:zrwape zgtpznBúîëça øîà äîìL óàåzn ly eqixky §©§ŸŸ¨©§¨§¨
zrwape zgtpznzldwa xn`py itk ,(e ai)wzxi `l xW` cr'©£¤Ÿ¥¨¥
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àçø÷ :ì"à .ílekî EòðnL íB÷nä Ceøa Y "íéða Y 'ä úìçð" ,äMà Y áì úçîN ,ï÷æ Y¨¨¦§©¥¦¨©£©¨¦¨©¨¤§¨£¦¨©§¨

éðt eðìa÷ä àl äî éðtî :àzôìç ïa ïBòîL 'øì éaø ì"à !äçëBz àôéìL àøwéò :déì øîà !àðééevî,ìâøa Eeìéa÷äL Cøãk ©¨¨£©¥¦¨¨§¦¨¥¨©¦§©¦§¤£©§¨¦§¥©Ÿ¦§©§¨¤¨¤¤§¤¤¤¦§¦
éúBáàì éúBáàìL eNòð íézMî ,íé÷Bçø eNòð íéáBø÷ ,íéäBáb eNòð íéòìñ :ì"à ?Eíéúìc eøbñå" .ìèa úéaa íBìL íéNî ,L £©©£¤§¨¦©£§¦§¦©£§¦¦§©¦©£¨¥¦¨©©¦¨¥§ª§§¨©¦

øBtö eléôàL Y "øBtvä ìB÷ì íe÷éå" ,ïçBè BðéàL ïá÷øe÷ ìéáLa Y "äðçhä ìB÷ ìôLa" ,íãà ìL åéá÷ð elà Y "'åâå ÷eMa©¥§¨¨¤¨¨¦§©©©£¨¦§¦§§¨¤¥¥§¨§©¦¤£¦¦
:ãåãì øîà éãòìbä éléæøa óàå .äçeLk åéìò úBîBc (úBøéLå íéøéL ìB÷) eléôàL Y "øéMä úBða ìk eçMéå" ,BúðMî Bzøòðî§©©§¦§¨§¦©¨§©¦¤£¦¦¦§¦¨¨§¨§©©§¦©©¦§¨¦¨©§¨¦
úàå ìëBà øLà úà Ecáò íòèé íà" ,úBpzLî íéð÷æ ìL ïúBòcL ïàkî Y "òøì áBè ïéa òãàä íBiä éëðà äðL íéðîL ïa"¤§Ÿ¦¨¨¨Ÿ¦©©¥©¥§¨¦¨¤¥¨¤§¥¦¦§©¦¦§©©§§¤£¤©§¤
íéð÷æ ìL íäéðæàL ïàkî Y "úBøLå íéøL ìB÷a ãBò òîLà íà" ,úBètøúî íéð÷æ ìL ïäéúBúôOL ïàkî Y "äzLà øLà£¤¤§¤¦¨¤¦§¥¤¤§¥¦¦§©§¦¤§©§¨¦§¨¦¨¤¨§¥¤¤§¥¦
àáø .àøãé÷ àîòè úåäå ,ïéðL ïézøúå ïéòLz úa éaø éa àéåäc àúîà àéääc ,äåä àøwL éãòìbä éléæøa :áø øîà .úBãakúî¦§©§¨©©©§¦©©¦§¨¦©¨¨£¨§©¦©§¨§¨§¨¥©¦©¦§¦§©§¥§¦©£©¨£¨¦§¨¨¨

eèMä ìëå ,äåä änæa óeèL éãòìbä éléæøa :øîàéãéîìz :øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø ,àéðz .åéìò úöôB÷ äð÷æ Y änæa ó ¨©©§¦©©¦§¨¦¨§¦¨£¨§¨©¨§¦¨¦§¨¤¤¨¨©§¨©¦¦§¨¥§©¦¥¥©§¦¥
ïéðé÷ænL ïîæ ìk ,õøàä énòå ."äðeáz íéîé CøBàå äîëç íéLéLéa" :øîàpL ,íäa úôñBzð äîëç Y ïéðé÷ænL ïîæ ìk ,íéîëç£¨¦¨§©¤©§¦¦¨§¨¦¤¤¨¤¤¤¡©¦¦¦¨§¨§¤¨¦§¨§©¥¨¨¤¨§©¤©§¦¦
åéìò äîBc äpè÷ úéLeLáb eléôàL "eàøéé dBábî íb" .çwé íéð÷æ íòèå íéðîàðì äôN øéñî" øîàpL ,ïäa úôñBzð úeLtè Y¦§¦¤¤¨¤¤¤¡©¥¦¨¨§¤¡¨¦§©©§¥¦¦¨©¦¨¦¨¤£¦©§¦§©¨¨¨¨

õàðéå" .íéäåz Bì eNòð Cøca ClänL äòLa "Cøca íézçúçå" ,íéøä éøäk"ã÷MäY"áâçä ìazñéå" ,úñBáéì÷ BæYelà §¨¥¨¦§©§©¦©¤¤§¨¨¤§©¥©¤¤©£§¨¦§¨¥©¨¥§¦¤§¦§©¥¤¨¨¥
"äðBiáàä øôúå" ,úBáâòYék ,áøc dén÷ àøãéñ ÷éñt äåä àðäk áø .äcîç Bæî"ù :øîà .çðúàå ãéâð àø÷ éàäì àèî £¨§¨¥¨£¦¨¤§¨©¨£¨£¨¨¥¦§¨©¥§©¦©¨§©§¨¨¥§¦§©£©

:àðz .íéða elà Y "ãBîòiå äeö àeä" ,äMà Bæ Y "éäiå øîà àeä ék" áéúëc éàî :àðäk áø øîà .áøc déãîç déì ìèa§©¥¤§¥§©¨©©¨£¨©¦§¦¦¨©©¤¦¦¨¦¨©©£¥¨¦¨¨
÷écö ìkL ãnìî :÷çöé ø"à "BîìBò úéa ìà íãàä CìBä ék" .äéøçà ïéöø ìkäå Y íc àìî äéôe ,äàBö àìî úîç äMà¦¨¥¤¨¥¨¦¨¨¥¨§©Ÿ¨¦©£¤¨¦¥¨¨¨¤¥¨¦§¨§©¥¤¨©¦
ïéðì ïäLk ,ïéñðëð ãçà øòLa ïlek Y ïéñðëð ïäLk ,øéòì åéãáòå àeä ñðëpL Cìîì ìLî .BãBák éôì øBãî Bì ïéðúBð ÷écöå§©¦§¦¨§¦§¨¨§¤¤¤¦§©©£¨¨§¦§¤¥¦§¨¦¨§©©¤¨¦§¨¦§¤¥¨¦
äNBò íãàL íéøác "ìáä úeøçMäå úecìiä ék" áéúëc éàî :÷çöé éaø øîàå .BãBák éôì øBãî Bì ïéðúBð ãçàå ãçà ìk Y¨¤¨§¤¨§¦¨§¦§§¨©©¦¦§¨©¦§¦¦©©§§©©£¨¤§¨¦¤¨¨¤

øîàpL ,éçä øNáa èçîk únì änéø äL÷ :÷çöé éaø øîàå .Búð÷æ úòì åéðt íéøéçLî Y Búeãìéaøîà ."áàëé åéìò BøLa Cà" §©§©§¦¦¨¨§¥¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¨¦¨©¥§©©¦§©©©¤¤¡©©§¨¨¨¦§¨¨©
øîà ."íéîé úòáL ìáà åéáàì Nòiå" áéúëe ."ìáàz åéìò BLôðå" 'àpL ,äòáL ìk åéìò úìaàúî íãà ìL BLôð :àcñç áø©¦§¨©§¤¨¨¦§©¤¤¨¨¨¦§¨¤¤¡§©§¨¨¤¡¨§¦©©©§¨¦¥¤¦§©¨¦¨©
,ïéîçðî Bì eéä àì äãeäé áøc déúeááLa áéëLc àeää .BîB÷îa ïéáLBéå íãà éða 'é ïéëìBä ïéîçðî Bì ïéàL úî :äãeäé áø©§¨¥¤¥§©£¦§¦§¥¨¨§§¦¦§©¦§¦¦§©¥§©§¨Ÿ¨§©£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr apw sc zay(iriax meil)

àqkä úéa ìLåel` ,eikxvl zeptzdl dywznyk ze`veid ± §¤¥©¦¥
.úBòøj`íñ ìL,d`etxl eipira myy,úBøét ìLå ,÷BçN ìLå ¨¤©§¤§§¤¥

el` ,lcxg ly sixg gix zngn oebkúBôé.mc`l ¨
zldwa jlnd dnly ixac jynd z` x`al dtiqen `xnbd

:dpwfd ini oipra'åâå eúeòúäå úéaä éøîBL eòeæiL íBia'iWp` ©¤¨§¥©©¦§¦§©§©§¥
'zFAx`A zF`xd EkWge Ehrn iM zFpgHd ElhaE ligd(b ai my). ¤¨¦¨§©Ÿ£¦¦¥§¨§¨Ÿ¨£ª

:`xnbd zx`aníéìñkä elà ,'úéaä éøîBL eòeæiL íBia'xya ± ©¤¨§¥©©¦¥©§¨¦
miipzend,úBòìväåly ezeig lre miirnd ipa lr mixneyy §©§¨

.miylgpe mnewnn miff md dpwfd zepyae ,mdilr mipibne mc`d
elà ,'ìéçä éLðà eúeòúäå'd,íé÷BLjnqp mc`d ly egky §¦§©§©§¥¤¨¦¥©¦

.zettekzn od el` mipyae ,mdilrelà ,'úBðçBhä eìèáe'díépéL ¨§©£¥¦©¦
.dpwfd zepya zexyepy ,lke`d z` zepgehyúBàBøä eëLçå'§¨§¨

elà ,'úBaeøàad,íéðéò.dii`xd zhrnzn el` mipyay ¨£¥¥©¦
:dpwfd inia sebd avn lr exn`py mixac cer d`ian `xnbd

déì øîàdéáì úéúà àì àîòè éàî ,äéððç ïa òLBäé éaøì øñé÷ ¨©¥¥¨§©¦§ª©¤£©§¨©©£¨Ÿ£¥§¥
ïãéáàegkeezd ea mewn `edy 'ocia` zia'l z`a `l recn - £¦¨

.ze`xwnd yexit iabl l`xyi inkg mr miqeziiae miwecvøîà̈©
déì,lyn jxca ryedi iaxâìz øeè,xnelk ,bly `lnzd xdd ± ¥§©

.iy`x zexry epialdïéãéìb éðeøçñ,gxw e`lnzd xdd zeaiaq ± ©§¦§¦¦
.epiald ipwfe inty mb ,xnelkïéçáð àì éäBaìkily mialkd ± ©§¦Ÿ¨§¦

e .rnyp `ed iyewae ylg ilew ,xnelk ,migaep mpi`àì éäBðçè̈£¦Ÿ
ïéðçBèzepgeh opi` xak ipiy ,xnelk ,mipgeh mpi` ily mipgehd ± £¦

lkeiy ickn owfe yelg icn `edy xnel oiekzde .ie`xk oefnd z`
.migekiea szzydléøîà áø éajky exn` ax ly eyxcn ziaa ± ¥©¨§¦

,xqiwl dippg oa ryedi iax xn`àðLéça ,àðãéáà àìcàdn z` - ©§¨¨¦§¨¨¦§¨
setk jled ip` dpwf aexn ,xnelk .ytgn ip` ipnn ca` `ly

ytgnd mc`k d`xpe ,rprpzne.el ca`y xpic
àéðz,`ziixaaúìzî éøz àáè ,øîBà àîñé÷ øa éñBé éaøzeaeh - ©§¨©¦¥©¦§¨¥¨¨§¥¦§¨

'milbxd zyely'n ,ezexga inia mc`d jled mda milbxd izy
,xn` cere .lwna xfridl jixvy ,epiidc ,dpwfd inia el yiyéåå©

àéúà àìå àìæàc àãçì dìlr [lag] 'iee' wervle ope`zdl yi - ¨©£¨§¨§¨§Ÿ¨§¨
:`xnbd zx`an .zxfeg dpi`e zkledy efàéä éàî.ef `id in ± ©¦

àúe÷ðé ,àcñç áø øîà.mixerpd ztewz -éîéc áø àúà ékux`n ¨©©¦§¨©§¨¦£¨©¦¦
,l`xyiàcøååc àìéìk ,àúe÷ðé ,øîàdxhrl minec mixerpd - ¨©©§¨§¦¨§©§¨

eli`e ,aeh egixy cxe lyàúeáñ,[dpwfd±]àôléçc àìéìk- ¨¨§¦¨§¦§¨
.qe`n mgixy mipeynw ipinl dnec

:mixerpd zenia dlik`d zlrn oipra zevr d`ian `xnbdàðz̈¨
ékëa ÷Bc ,øéàî éaøc déîMî,xnelk ,jipiya lke`d z` qeqk ± ¦§¥§©¦¥¦§©¥

,daxd lek`éøâéða çkLúå,jizeriqta dlik`d z` `vnze ± §¦§©§¦§¥
,zelw xzia zkll jgk wfgziy ,epiidcøîàpL(fi cn dinxi)òaNðå' ¤¤¡©§¦§©

,'eðéàø àì äòøå íéáBè äéäðå íçì`l mraey ic elk`y zngny ¤¤§¦§¤¦§¨¨Ÿ¨¦
.[dpwfd ini] 'drxd' inia dyleg eyibxiy yeygl ekxvedøîà̈©

àðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì,sixge oepy ±éwN éøLCz` gzt ± ¥§¥§©§¨¦§¨§¥©¨
,dtd z` epiidc ,jly wydìéiòåz` ekezl qpkde ±,Cîçì §©¥©§¨

y oeik ,xirv jcera ahid lek` ,xnelkïéðL ïéòaøà ãòlib±] ©©§§¦§¦
[mirax`élòî àìëéîj` ,mc`l xzei dliren dlik`d ±ïàkî ¥§¨§©¥¦¨

élòî ézLî ,Cìéàå.xzei dliren dizyd ± §¥©¦§¥§©¥
xtekl dgxw oa ryedi iax ea aiydy dyrn d`ian `xnbd

:ezefal dqipyäàæBb àeää déì øîàiwecv didy qixq ±éaøì ¨©¥©¨¨§©¦
äçø÷ ïa òLBäé,ehipwdl dpeek jeznéåä änk àðéçø÷ì àëäî- §ª©¤¨§¨¥¨¨§©§¦¨©¨¨¥

.gxwl o`kn wgxnd dndéì øîà,ryedi iaxàéðæBâì àëäîk- ¨©¥§¥¨¨§©§¨
.qixqd cr o`kny wgxnkdéì øîàdàçø÷ àçøa ,é÷Bãöfr ± ¨©¥§¦©§¨©§¨

dpwp gxwäòaøàa.mixpicdéì øîà,ryedi iaxàôéìL àø÷éò §©§¨¨¨©¥¦§¨§¦¨
àéðîúadpwp [qixq dz`y jenk] miwzepne mixewr eiviay dy - ¦§©§¨

.dpenyadééæçryedi iax z` iwecvd d`x ±déðàñî íééñ àìc ©§¥§Ÿ¨¦§¨¥
,milrpn lrep epi`y ±c ,déì øîàakexñeñ ìò`ed ixd,Cìî ¨©¥§©¤¤

cakexøBîç ìò`ed ixdéäBìâéøa éìòðîãe ,ïéøBç ïael yiy ine ± §©£¤¦§¦§¨¥§¦§¦
mipt lk lr `ed eilbxa milrpnLéðéà øaj` ,mc` oa ±àä àìc ©¦¦§Ÿ¨

àä àìålrep epi` mbe akex epi` ,xnelk ,df `le df `l epi`y in ± §Ÿ¨

,milrpndépéî áè øéá÷e øéôçc,ea xawpe xaw el xtgpy in ± ©£¦§¦©¦¥
.epnn aeh ,zn epiidcdéì øîà,ryedi iaxàæBb àæBb,qixq qixq ± ¨©¥¨¨

úìzmixac dyely ±úòîL úìz ,éì zøîà.ipnn rny dyely ± §¨£©§§¦§¨¨§©
íéðt úøãäd mc` ly eipt xecid ±d `eúçîN ,ï÷ædáì`id ely ©§©¨¦¨¨¦§©¥

däMàe ,`yepy'ä úìçðd md dl dkefyíéða,elyíB÷nä Ceøa ¦¨©£©¨¦¨©¨
ílekî EòðnL.mdn cg` s`l zikf `ly ±déì øîà,iwecvd ¤§¨£¦¨¨©¥
àðééeöî àçø÷.iz` zeyrl z`a daixn ike ,gxwd dz` -øîà ©§¨§¨¨¨©

déì,ryedi iaxäçëBz àôéìL àø÷éòike ,qixqd dz`e - ¥¦§¨§¦¨¨¨
.z`a inr gkeezdle iphipwdl

:dpwfd ini lr mixac ea exn`py dyrn cer d`ian `xnbdøîà̈©
éðt eðìa÷ä àì äî éðtî ,àzôìç ïa ïBòîL éaøì éaø BìE`l - ©¦§©¦¦§¤£©§¨¦§¥¨Ÿ¦§©§¨¤

epxwal z`aéúBáàì éúBáà eìéa÷äL Cøãk ,ìâøaEoeyla hwpe] ¨¤¤§¤¤¤¦§¦£©©£¤
milbxa mixwan eid oerny iax ly eizea`y .[depr jezn dketd

.iax ly eizea` lv`Bì øîàizpwf zngn ,oerny iaxíéòìñ ¨©§¨¦
jzial jxcay miphwdeNòðil,íéäBáb,mdilr qthl il dywe ©£§¦

d zenewneíéáBø÷izialeNòðilíé÷Bçøily iyewd zngn §¦©£§¦
,zkllìL eNòð íézMîLizy zervn`a zkll xzei leki ipi` ± ¦§©¦©£¨Ÿ

e ,lwnl epiidc ,'ziyily lbx'l ip` wwfp `l` cala ilbxíéNî¥¦
úéaa íBìLyinyzd xa` -ìèa.izhn ynyl izlcgy ,ilv` ¨©©¦¨¥

zldwa jlnd dnly ixac jynd z` x`al dkiynn `xnbd
:dpwfd ini oipra'åâå ÷eMa íéúìã eøbñå'mEwie dpgHd lFw ltWA §ª§§¨©¦©¦§©©©£¨§¨

'xiXd zFpA lM EgXie xFRSd lFwl(c ai my):`xnbd zx`an . §©¦§¦©¨§©¦
,'wEXA mizlc ExBqe',íãà ìL åéá÷ð elàenk mixbqpe migztpy §ª§§¨©¦©¥§¨¨¤¨¨

meyn gztidl mdl dyw dpwfd iniae ,zezlc'äðçhä ìB÷ ìôLá'¦§©©©£¨
,epiidc ,zepgehd migixd ly mlew ylgpy iptn -ìéáLa¦§¦

dïá÷øe÷[miirnd ipa-]ïçBè BðéàLdne .ie`xk oefnd z` lkrne §§¨¤¥¥
xn`py'øBtvä ìB÷ì íe÷éå'dpeekdøBtö eléôàLlew drinyny §¨§©¦¤£¦¦
Bzøòðî[eze` dxirn-],BúðMî.dlw ezpy ezepwf jezny oeik §©©§¦§¨

xn`py dne'øéMä úBða ìk eçMéå'dpeekdíéøéù ìå÷) eléôàL §¦©¨§©¦¤£¦
äçeLk åéìò úBîBc [úBøLå íéøL ìB÷] (úåøéùålk ly zelewy - ¨¦§¨¨¨§¨

z` yibxn epi`e dgiy ly lewk eipira mincp dpibp ilk ipin
.xiyd zenirp

:ezepwf oipra icrlbd ilifxa ixac z` d`ian `xnbdéìéæøa óàå§©©§¦©
,ãåãì øîà éãòìbäeikxv wtiqy lr daeh el lenbl cec dvxyk ©¦§¨¦¨©§¨¦

,ea cxny epa melya` iptn gxaykíBiä éëðà äðL íéðîL ïa'¤§Ÿ¦¨¨¨Ÿ¦©
'òøì áBè ïéa òãàä(el hi 'a l`eny):`xnbd zx`an .ïzòcL ïàkî ©¥©¥§¨¦¨¤©§¨
úBpzLî íéð÷æ ìLjiynn .rxl aeh oia oigadl miywzny ¤§¥¦¦§©

:weqtd.'äzLà øLà úàå ìëBà øLà úà Ecáò íòèé íà'zx`an ¦¦§©©§§¤£¤©§¤£¤¤§¤
:`xnbdúBètøúî íéð÷æ ìL ïäéúBúôOL ïàkî,zerwazn ± ¦¨¤¦§¥¤¤§¥¦¦§©§

cer siqede .milk`nd ly mnrh z` miyibxn mpi` jk meyne
ilifxa(my):íà'.'úBøLå íéøL ìB÷a ãBò òîLà:`xnbd zx`an ¦¤§©§¨¦§¨

úBãakúî íéð÷æ ìL íäéðæàL ïàkî.renyl zeywzn ± ¦¨¤¨§¥¤¤§¥¦¦§©§
äåä àøwL éãòìbä éìéæøa ,áø øîà,did oxwy ±àúîà àéääc ¨©©©§¦©©¦§¨¦©¨¨£¨§©¦©§¨

éaø éa àéåäcdgty dzid iax ly eziaa ixdy ±ïéòLz úa §©§¨¥©¦©¦§¦
ïéðL ïézøúå,mipy mizye miryz ±àøãé÷ àîòè úåäådzide ± §©§¥§¦©£¥¨£¨¦§¨

ilifxa eli`e ,dzepwf s` lr dxicway liyazd mrh z` zwcea
z` yibxn epi`y cecl xn` mipeny oa lkd jqa didy icrlbd

.milk`nd ly mnrhänæa óeèL éãòìbä éìéæøa ,øîà àáø̈¨¨©©§¦©©¦§¨¦¨§¦¨
[dnifd ixg` hedl-]åéìò úöôB÷ äð÷æ änæa óeèMä ìëå ,äåä± £¨§¨©¨§¦¨¦§¨¤¤¨¨

.xn`y dna xwiy `l zn`ae ,elv` `al minicwn dpwfd ipniq
znerl minkg icinlz ipwf znkg oipra `ziixa d`ian `xnbd

:zevx` inr ipwfàéðz,`ziixaa,øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø ©§¨©¦¦§¨¥§©¦¥¥
úôñBzð äîëç ïéðé÷ænL ïîæ ìk íéîëç éãéîìz[ztqep-],íäa ©§¦¥£¨¦¨§©¤©§¦¦¨§¨¦¤¤¨¤

øîàpL(ai ai aei`),'äðeáz íéîé CøBàå äîëç íéLéLéa',xnelk ¤¤¡©¦¦¦¨§¨§¤¨¦§¨
dpeaze dnkg daxd e`vni miyiyid alay.ïîæ ìk õøàä énòå§©¥¨¨¤¨§©

øîàpL ,ïäa úôñBzð úeLtè ïéðé÷ænL(k ai my)íéðîàðì äôN øéñî' ¤©§¦¦¦§¦¤¤¨¤¤¤¡©¥¦¨¨§¤¡¨¦
,'çwé íéð÷æ íòèålewiy z` zevx` inr ipwfn gwel 'dy ,epiidc §©©§¥¦¦¨

.mzrc
zldwa jlnd dnly ixac jynd z` x`al dkiynn `xnbd
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ãòllebd mzqiy.sc ± wtece ,zn ly epex` ieqik `ed llebc i"yx yxtn mewn lka

i` ,oniq iediz dteb dkizg :enk .my wtec zndy my lr wtec `xwpe ,ecivn oezpy

"ze`ivn el`" wxta ,`nh`c i` `wtc`c):bk sc n"a.(dniypdy itl wtec `xwpy

"ezny in" wxt zekxaa xn`cn ,z"xl d`xp oi`e .zwtec)mye :hi sc:(b"r epiid miblcn

oex` i`e .mlerd zene` ikln z`xwl zepex`

`lde ?eilr oiblcn eid j`id ± wtece lleb epiid

wxta oilega xn`ck ,ld`a oi`nhn wtece lleb

"ahexde xerd"):ekw sc:(`nhn wtece lleb

xn`c :cere !`yna `nhn epi`e ,ld`ae rbna

oiaexira):eh sc:(oi` miig gex ea yiy xac lk

`le dkeql otec `le xawl lleb `l eze` oiyer

ieqik zeyrl jxc ike 'hpewd 'itk i`e ieanl igl

"dywnd dnda" wxta ,cere ?miig ilran oex`

).ar oileg(lr" aizkcn `nhnc wtec opiaxn

± rwxwa gpen `ed qxhpewd 'itle ,"dcyd ipt

'qna opzc :cere !dcyd ipt lr `le ,oex` epiidc

a"ta zeld`)c dpyn(i`e .xedh miwtec wtec

miyxw ipy gipdl jxc ike ,qxhpewd yexitk

dlecb oa` epiid llebc :z"x yxite ?znd oinin

dze` oillebe ,davn oixewy zn ly epex` lry

,oa`a ltep lleb oeyle .oniql 'iaexwd my

aizkck)hk ziy`xa(llebe" "oa`d z` ellbe"

"aeyz eil` oa`)ek ilyn.(izy md wtece

.oeivl eilbxl zg`e ey`xl zg` ,oipzepy 'ipa`

± my meyl zpken dpi` oa`d oiicry minrte

cr ,oniql xac mey e` dnda my oipzep

oiaexira opzc epiide .oa` e`vniy).eh sc(

`iddae .'ek oiyer oi` miig gex ea yiy xacc

`l my did `ly ± zepex` b"r epiid oiblcnc

mi`nhin epiid `l znd zngne ,wtec `le lleb

.gth llg zepex` aexa didy ,mzd yxtnck

."dcyd ipt lr"n wtece lleb xity inp iaxne

migipny minrt ± miwtec wtec xn`wc `de

izy b"r llebdy`xl oigipn cere ,mipa`

dywz `le .zxg` oa` eteqle zg` oa` llebd

zeaezkc `nw wxta xn`c ryedi 'xl):c sc

mye:(,llebd mzqiyn ± zelia` lg izni`n

ixcd` ikn :l"ic ?lg izn lleb oi`y mewna

w"ena xn`ck ,`xawn ediit`).ak 'c(edpda

.ediit` ixcd` ikn epn ± `aky xza ilf` `lc

di`x iziinc i`nc :z"x ly di`x oigec yie

`nhn llebdy it lr s` ± epiid oiblcncn

epnvr `nhle ,blcl epiid oileki n"n ld`a

`ipz `dc .lleba`(xifpd oi`y d`neh lk :

wtece llebe .eilr xdfen odk oi` ± dilr glbn
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yaync oizkec dnka opigky`ck ,dl yayne
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llebde ,mi`nhin eid znd zngn `ld ?oiblcn

di`x `iady dne !oivveg eid `l wtece

zelibx oi`y t"r`c ,oigec yi ± oiaexirn

mixac dnk ± miig ilran oex` ieqk zeyrl

ze`xdl ,q"yd eda ixiine igiky `lc ogky`

dnda"a 'ixn`ck .xky lawe yexce ,oicd epl
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.dézëeãa éáúéå ,äøNò éa äãeäé áø øác äåä àîBé ìk̈¨£¨¨¨©§¨¥£¨¨§¨§¦§§¥
,äãeäé áøc déîìéça déì éfçúéà íéîé äòáL øçàì§©©¦§¨¨¦¦§©¥¥§¤§¥§©§¨
:eäaà ø"à .ézòc úà zçpäL Ezòc çeðz :déì øîàå§¨©¥¨©©§§¤¦©§¨¤©§¦©¨
.ììBbä íúqiL ãò ,òãBé únä éðôa íéøîBàL ìkŸ¤§¦¦§¥©¥¥©©¤¦¨¥©¥
íúqiL ãò :øîà ãç ;éaøa ù"øå àéiç éaø da éâéìt§¦¦¨©¦¦¨§§©¦©¨©©¤¦¨¥
øîàc ïàî .øNaä ìkòúiL ãò :øîà ãçå ,ììBbä©¥§©¨©©¤¦§©¥©¨¨©©£©
áàëé åéìò BøLa Cà" áéúëc Y øNaä ìkòúiL ãò©¤¦§©¥©¨¨¦§¦©§¨¨¨¦§¨
Y ììBbä íúqiL ãò øîàc ïàî ."ìáàz åéìò BLôðå§©§¨¨¤¡¨©©£©©¤¦¨¥©¥
:ø"ú ."'åâå äéäLk õøàä ìò øôòä áBLéå" áéúëc¦§¦§¨¤¨¨©¨¨¤§¤¨¨
Bì äðz Y "dðúð øLà íéäìàä ìà áeLz çeøäå"§¨©¨¤¨¡Ÿ¦£¤§¨¨§¥¨
ìLî .äøäèa äzà óà Y äøäèa Eì dðúpL Bîk§¤§¨¨§§¨¢¨©©¨§¨¢¨¨¨
ïäaL ïéç÷t .åéãáòì úeëìî éãâa ÷lçL å"á Cìîì§¤¤¤¦¥¦§¥©§©£¨¨¦§¦¤¨¤
eNòå eëìä ïäaL íéLtè ,àñôewa íeçépäå íeìté÷¦§§¦¦©§¨¦§¦¤¨¤¨§§¨
ïäaL ïéç÷t ,åéìk úà Cìnä Lwéa íéîéì .äëàìî ïää¤§¨¨§¨¦¦¥©¤¤¤¥¨¦§¦¤¨¤

Ltè ,ïéöäBâî ïäLk Bì íeøéæçäBì íeøéæçä ïäaL ïé ¤¡¦§¤¥§¨¦¦§¦¤¨¤¤¡¦
ñòëå ,ïéç÷t úàø÷ì Cìnä çîN .ïéëìëeìî ïäLk§¤¥§§¨¦¨©©¤¤¦§©¦§¦§¨©
,øöBàì éìk eðúpé :øîà ïéç÷t ìò .ïéLtè úàø÷ì¦§©¦§¦©¦§¦¨©¦¨§¥©¨¨

ì íäézáì eëìé íäåéìk :øîà ïéLtè ìòå .íBìL §¥¥§§¨¥¤§¨§©¦§¦¨©¥©
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ìò eçeðé íBìL àáé" øîBà íé÷écö ìL ïôeb ìò©¨¤©¦¦¥¨Ÿ¨¨©
éðBãà Lôð äúéäå" øîBà àeä ïúîLð ìòå "íúBákLî¦§§¨§©¦§¨¨¥§¨§¨¤¤£¦

øîBà àeä íéòLø ìL ïôeb ìò ."íéiçä øBøöa äøeøö"íéòLøì 'ä øîà íBìL ïéà" §¨¦§©©¦©¨¤§¨¦¥¥¨¨©¨§¨¦
Lôð úàå" øîBà àeä ïúîLð ìòåéáéBàøæòéìà 'ø ,àéðz ."òìwä ók CBúa äpòl÷é E §©¦§¨¨¥§¥¤¤§¤§©§¤¨§©©¨©©§¨©¡¦¤¤

äøeøö éðãà Lôð äúéäå" øîàpL ,ãBákä àqk úçz úBæeðb íé÷écö ìL ïúîLð :øîBà¥¦§¨¨¤©¦¦§©©¦¥©¨¤¤¡©§¨§¨¤¤£Ÿ¦§¨
Càìîe íìBòä óBña ãîBò ãçà Càìîe] ,úBëìBäå úBîîBæ íéòLø ìLå ,"íéiçä øBøöa¦§©©¦§¤§¨¦§§§©§¨¤¨¥§¨¨©§¨

éáéBà Lôð úàå" 'àpL ,[äæì äæ ïúîLð ïéòl÷îe ,íìBòä óBña ãîBò øçàCBúa äpòl÷é E ©¥¥§¨¨§©§¦¦§¨¨¤¨¤¤¤¡§¥¤¤§¤§©§¤¨§
ókéàä eëì éøîà àì àðáéëL àkéà :ì"à ?éàî íéðBðéa ìL :ð"øì äaø ì"à ."òìwä ©©¨©©¨§¤¥¦©¦¨¨¦§¨¨¨§¦§©
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øôòä áBLéå" áéúëc ,àøôò eåäc íé÷écö íéãéúò :éøî áø (déì) øîà .çBðî ïäì ïéà¥¨¤¨©¨©¥©¨¦£¦¦©¦¦§¨©§¨¦§¦§¨¤¨¨
øa éàçà áø eäa øçð( ,ïîçð áøc àòøàa éìô÷ eåäc éàìeô÷ eäðä ."äéäLk õøàä ìò©¨¨¤§¤¨¨©§¨¨¥§¨¨§¥§©§¨§©©§¨§©§©©©©

øîàå eúà .äiLàéøîà ?øî eäéð ïàî :déì øîàå àúà .àøáb ïa øçð :ïîçð áøì déì e Ÿ¦¨¨§¨§¥§©©§¨§©¨©§¨£¨©£©¥©¦¨£©
:ì"à ?àøôò eåäc é÷écö éãéúò :éøî áø øîà åàìå :ì"à .äiLàé øa éàçà àðà :déì¥£¨©©©Ÿ¦¨§¨¨©©¨¦£¦¦©¦¥§¨©§¨
?"äéäLk õøàä ìò øôòä áBLéå" áéúk àø÷ àäå :ì"à !déì àðòãé àìc ,éøî épîe©¦¨¦§¨¨©£¨¥§¨§¨§¦§¨¤¨¨©¨¨¤§¤¨¨

ééø÷àc :déì øîàééø÷à àì úìä÷ CLiL éî ìk "äàð÷ úBîöò á÷øe" áéúëc ,éìLî C £©¥§©§©¨Ÿ¤¤¨©§©¨¦§¥¦§¦§©£¨¦§¨¨¦¤¥
Baìa äàð÷ BìYBaìa äàð÷ Bì ïéàL ìk ,íéáé÷øî åéúBîöòY.íéáé÷øî åéúBîöò ïéà ¦§¨§¦©§¨©§¦¦¨¤¥¦§¨§¦¥©§¨©§¦¦

úéìb :déì øîà !àúéác déåeâì øî íe÷éì :déì øîà .àLLî déa úéàc dééæç ,déLLb§©¥©§¥§¦¥§¨¨£©¥¥¨§©¥§¥¨£©¥¨¥
."íëéúBøá÷ úà éçúôa 'ä éðà ék ízòãéå" áéúëc ,úéø÷ àì éàéáð eléôàc Cúòcà©©£¨©£¦§¦¥¨¨¥¦§¦¦©§¤¦£¦§¦§¦¤¦§¥¤

àeää :ì"à !"áeLz øôò ìàå äzà øôò ék" áéúëäå :ì"àYúéiçz íãB÷ úçà äòL §¨§¦¦¨¨©¨§¤¨¨¨©¨¨©©¤§¦©
àqk úçz úBæeðb íé÷écö ìL ïúîLð" eúéøîà :eäaà 'øì àðéî àeää ì"à .íéúnä©¥¦©¦¨§©©¨¨§¦¦§¨¨¤©¦¦§©©¦¥

ì dé÷ñà àëéä àéîè àáBà ."ãBákäLãç øNò íéðL CBúa íúä :ì"à ?àãéâða ìàeîL ©¨¨©§¨¥¨©§¥¦§¥¦§¦¨¨¨§§¥¨¨Ÿ¤
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שבת. פרק שלושה ועשרים - שואל דף קנב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr apw sc zay(iriax meil)

oky oeikeàîBé ìkzelia`d ini zrayn mei lk ±áø øác äåä ¨¨£¨¨©©
äøNò éa äãeäémiyp` dxyr mr dcedi ax xacn did ±éáúéå §¨¥£¨¨§¨§¦

dézëeãa.znd ly enewna enr eayiie e`eaiy ±äòáL øçàì §§¥§©©¦§¨
äãeäé áøc déîìéça déì éæçúéà íéîédcedi axl zn eze` d`xp ± ¨¦¦§£¥¥§¦§¥§©§¨

melga,ézòc úà zçðäL Ezòc çeðz ,déì øîàåil znxb ,xnelk §¨©¥¨©©§§¤¥©§¨¤©§¦
.ziyry dna zgp

:ezen xg`l mc`d ly eznyp oipra cerìk ,eäáà éaø øîàxac ¨©©¦£¨Ÿ
òãBé ,únä éðôa íéøîBàL,eznyp ici lrììBbä íúqiL ãòcr ± ¤§¦¦§¥©¥¥©©¤¦¨¥©¥

:`xnbd d`ian .eieqika epex` z` eqkiyéaøå àéiç éaø da éâéìt§¦¦¨©¦¦¨§©¦
øîà ãç ,éaøa ïBòîLrcei zndy,ììBbä íúqiL ãòiax ixack ¦§§©¦©¨©©¤¦¨¥©¥

,eda`øîà ãçå,okn xg`l mb rceiyìkòúiL ãòawxi-] §©¨©©¤¦§©¥
[xxetzieøNaä.xawa ©¨¨

:eixac z` cg` lk cnl oipn zx`an `xnbdãò øîàc ïàî©§¨©©
,øNaä ìkòúiLdnn z`f cnláéúëcezen xg`l mc`d oipra ¤¦§©¥©¨¨¦§¦

(ak ci aei`),'ìáàz åéìò BLôðå áàëé åéìò BøNa êà'lky rnyny ©§¨¨¨¦§¨§©§¨¨¤¡¨
xn`pd z` zrcle oiadl znieqn zeig ytpl yi miiw xyady onf

e .znd ipta,ììBbä íúqiL ãò øîàc ïàîdnn z`f cnláéúëc ©§¨©©¤¦¨¥©¥¦§¦
(f ai zldw)'åâå äéäLk õøàä ìò øôòä áBLéå'l` aEWY gExde §¨¤¨¨©¨¨¤§¤¨¨§¨©¨¤

iexwd mc`d sebyk cin ,xnelk .'Dpzp xW` midl`day xtr ¨¡Ÿ¦£¤§¨¨
ezafer egex ,xawpy epiidc ,mc`d z`ixaa gwlp dpnn ux`l
.dfd mlera xn`pd z` 'renyl' dzlekia oi` xake 'd l` daye
weqtd ly ipyd ewlg z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:xkfpdïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(my)ìà áeLz çeøäå' ¨©¨¨§¨©¨¤
,'dðúð øLà íéäìàä`l` ,zexzein 'dpzp xy`' zeaiz dxe`kle ¨¡Ÿ¦£¤§¨¨

mc`l mixne`y jkn yexcl yiBì dðzjznyp z` 'dl aiyz - §¨
dxfga,Eì dðúpL Bîk`idyk mlerl j`eaa jl dpzpy myk §¤§¨¨§

,äøäèa,oer `ll diwpäzà óàon jz`va el dpaiyzy xdfid §¨¢¨©©¨
`idyk mlerdìLî .äøäèa,dnec xacd dnlíãå øNa Cìîì §¨¢¨¨¨§¤¤¨¨¨¨

àñôe÷a íeçépäå íeìté÷ ïäaL ïéç÷t ,åéãáòì úeëìî éãâa ÷lçL¤¦¥¦§¥©§©£¨¨¦§¦¤¨¤¦§§¦¦§§¨
eli`e ,eklklzi `ly ick.äëàìî ïäa eNòå eëìä ïäaL íéLtè¦§¦¤¨¤¨§§¨¨¤§¨¨

íéîéìonf xg` ±åéìk úà Cìnä Lwéae`a ,dxfga [eicba-] §¨¦¦¥©¤¤¤¥¨
dïäaL ïéç÷teïéöäBâî ïäLk Bì íeøéæçäeli`e ,ixnbl miiwp ± ¦§¦¤¨¤¤¡¦§¤¥§¨¦
dî ïäLk Bì íeøéæçä ïäaL ïéLtèïéëìëeìeyry dk`lnd zngn ¦§¦¤¨¤¤¡¦§¤¥§§¨¦

.mdaúàø÷ì Cìnä çîNdúàø÷ì ñòëå ïéç÷tdìò .ïéLtè ¨©©¤¤¦§©¦§¦§¨©¦§©¦§¦©
déìk eðúpé ,øîà ïéç÷tmdl izl`ydy micbad ±ìa dxinyøöBà ¦§¦¨©¦¨§¥©§¨

,md miiwp oky ,micbad ea oigipnyì íäézáì eëìé íäåìòå .íBìL §¥¥§§¨¥¤§¨§©
déìk ,øîà ïéLtèmdl izl`ydyñáBëì eðúpéoalie dwpiy ¦§¦¨©¥©¦¨§§¥

,mze`eLaçúé ïäåexq`i -íéøeñàä úéáa.dely `ll jeygd §¥¦§©§§¥¨£¦
eàeä Ceøa LBãwä óà,ok bdepìL ïôeb ìòdíé÷écö`edøîBà ©©¨¨©¨¤©¦¦¥

(a fp diryi),'íúBákLî ìò eçeðé íBìL àáé'ezxiht xg`l wicvdy ¨Ÿ¨¨©¦§§¨
micardy itk ,dgepna xawa akey etebe melya eizea` l` `a

.melyl mdizal ekld migwtdøîBà àeä ïúîLð ìòåitk §©¦§¨¨¥
cec z` libia` dkxiay(hk dk '` l`eny)äøeøö éðBãà Lôð äúéäå'§¨§¨¤¤£¦§¨

íéiçä øBøöacvd zeytpy ,'Lidl` 'd z`xg`l zefepb miwi ¦§©©¦¥¡Ÿ¤
eli`e .xve`l epzp migwtd icbay itk ,ceakd `qk zgz mzen

ìL ïôeb ìòdøîBà àeä íéòLø(ak gn diryi)'ä øîà íBìL ïéà' ©¨¤§¨¦¥¥¨¨©
,'íéòLøìziaa eyagp miythd micardy itk ,delyl ekfi `ly ¨§¨¦

,mixeq`døîBà àeä ïúîLð ìòålibia` ixac jynda xn`py itk §©¦§¨¨¥
cecl(my '` l`eny)éáéBà Lôð úàå','òìwä ók CBúa äpòl÷é E`idy §¥¤¤§¤§©§¤¨§©©¨©

,sk oirk dieyre drlwl ick dkezl oa`d z` mipzepy drevxd
icbay itk ,my mitxvp miryxdy mepdibd ixeqil lyn `ede

.mpall ick qaekl epzp miythd
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaøæòéìà éaø ©§¨©¦¡¦¤¤

úBæeðb íé÷écö ìL ïúîLð ,øîBàmzen xg`l,ãBákä àqk úçz ¥¦§¨¨¤©¦¦§©©¦¥©¨
øîàpL(my)íéiçä øBøöa äøeøö éðãà Lôð äúéäå','Lidl` 'd z` ¤¤¡©§¨§¨¤¤£Ÿ¦§¨¦§©©¦¥¡Ÿ¤

.ely ceakd `qk zgz dxexv didzy rnynyåodizenyp eli` §
ìLdúBëìBäå úBîîBæ íéòLøxdeqd ziaa zeyeag -ãçà Càìîe] ¤§¨¦§§§©§¨¤¨

óBña ãîBò[dvwa-]íìBòä óBña ãîBò øçà Càìîe ,íìBòä± ¥§¨¨©§¨©¥¥§¨¨
,ipyd dvwaïéòl÷îez`ïúîLðmiryxd lyøîàpL ,[äæì äæ §©§¦¦§¨¨¤¨¤¤¤¡©

(my)éáéBà Lôð úàå'.'òìwä ók CBúa äpòl÷é E §¥¤¤§¤§©§¤¨§©©¨©
:`xnbd zxxan,ïîçð áøì äaø déì øîàodizenypíéðBðéa ìL± ¨©¥©¨§©©§¨¤¥¦

,mixenb miryx mpi` mb j` mixenb miwicv mpi`yéàîdn ± ©
:`xnbd dper .mpicdéì øîà,ongp axàðáéëL àkéàiziid eli` ± ¨©¥¦¨§¦§¨
,mlerd on wlzqnàúléî éàä eëì éøîà àìwitqn iziid `l - Ÿ©§¦§©¦§¨

,mkzl`yl daeyzd z` mkl xnel,elàå elà ,ìàeîL øîà éëä̈¦¨©§¥¥¨¥
,miryxde mipepiad zenypäîeãì[zegexd lr dpennd j`lnd-] §¨

eìlä ,ïéøñîðmipepiad zenyp -çBðî ïäì Lé,eeìläzenyp - ¦§¨¦©¨¥¨¤¨©©¨
miryxd,çBðî ïäì ïéà.rlwd ska zerlwp `l` ¥¨¤¨©

:mzen xg`l miwicv ly mteb oipra cer,éøî áø (déì) øîà̈©¥©¨¦
àøôò eåäc íé÷écö íéãéúòawxidl cizr miwicv ly mteb s` - £¦¦©¦¦©£©§¨

,xtr zeyridleáéúëc(f ai zldw),'äéäLk õøàä ìò øôòä áBLéå' ¦§¦§¨¤¨¨©¨¨¤§¤¨¨
didy itk xtr zeidl xfeg eteb ux`a xawp mc` xy`k ,xnelk
mb ,mc`d ipa lk ly mlxeb dfy weqtdn rnyne .ez`ixa iptl

.miwicvd
:df oipra dyrn `xnbd d`ianàòøàa éìô÷ eåäc éàìBt÷ eäðä©§©¨¥©£¨§¦§©§¨

rwxwa extgy dxitg ilreta dyrn ±eäa øçð ,ïîçð áøcxrb ± §©©§¨¨©§
mdaäiLàé øa éàçà áø.my xeaw didyeúàmilretd e`a ± ©£©©Ÿ¦¨£

àøáb ïa øçð ,ïîçð áøì déì eøîàå.zn mc` epa xrb ±àúà`a ± §¨§¥§©©§¨¨©¨©§¨£¨
ongp ax myldéì øîàå,znleäéð ïàî[`ed in-]déì øîà .øî §¨©¥©¦©¨©¥

,znddéì øîà .äiLàé øa éàçà àðà,ongp axåàìå[`l ike-] £¨£©©Ÿ¦¨¨©¥§¨
,àøôò eåäc é÷écö éãéúò ,éøî áø øîàjteby `eti` okzi cvike ¨©©¨¦£¦¦©¦¥©£©§¨

.xtrl jtdp `ldéì øîà,zndépîe[edine-]déì àðòãé àìc ,éøî ¨©¥©¦¨¦§Ÿ¨©§¨¥
.eixacl yg ipi`e exikn ipi` ±déì øîà,ongp axàäå[ixde±] ¨©¥§¨

áéúk àø÷(my),'äéäLk õøàä ìò øôòä áBLéå'cnl df weqtne §¨§¦§¨¤¨¨©¨¨¤§¤¨¨
.eixac z` ixn axdéì øîà,zndééø÷àcééø÷à àì úìä÷ CéìLî C ¨©¥§©§§¨Ÿ¤¤Ÿ©§§¨¦§¥

,ilyn xtq jcnil `l zldw xtq jcnily axd ±áéúëceailyn) ¦§¦
(l ci,'äàð÷ úBîöò á÷øe'y jkn micnleäàð÷ Bì LiL éî ìk §©£¨¦§¨¨¦¤¥¦§¨

zexgzeBaìaexiag lríéáé÷øî åéúBîöòmle` ,ezen xg`lìk §¦©§¨©§¦¦Ÿ
.íéáé÷øî åéúBîöò ïéà Baìa äàð÷ Bì ïéàLiz`pw `ly xg`ne ¤¥¦§¨§¦¥©§¨©§¦¦

.itebe izenvr eaiwxd `l mc` ipaadéLLbax eze` yyin ± §¨¥
e eicia ongpééæçàLMî déa úéàc deteba yiy zrcl gkepe ± ©§¥§¦¥©¨¨

.miiw exya mby epiidc ,zeynndéì øîà,ongp axøî íe÷éì ¨©¥¦©
àúéác déåeâìjiynn `ed recne ,ezia jezl jlie ipec` mewi ± §©¥§¥¨
.exawa akyldéì øîà,zndúéø÷ àì éàéáð eléôàc Czòcà úélb ¨©¥©¥©©§¨©£¦§¦¥Ÿ¨¦

,zcnl `l mi`iapd ixtq z` elit`y jnvr lr zilib ±áéúëc¦§¦
(bi fl l`wfgi)íëéúBøá÷ úà éçúôa 'ä éðà ék ízòãéå'izFlrdaE ¦©§¤¦£¦§¦§¦¤¦§¥¤§©£¦

z`vl zeyx miznl oi`y rnyny ,'iOr mkizFxaTn mkz ¤̀§¤¦¦§¥¤©¦
.myn d"awd mze` dlriy cr mdizexawndéì øîà,ongp ax ¨©¥

áéúëäåzrcd ur `hg xg`l oey`xd mc`l 'd xn`yb ziy`xa) §¨§¦
(hi,'áeLz øôò ìàå äzà øôò ék'xtrl dxfga jtdiy epiidc ¦¨¨©¨§¤¨¨¨

lk lr ixd lg oey`xd mc` ea llwzdy dn lke ,ezen xg`l
okzi cvik ,dl`yd zxfeg ok m`e ,miryxd lr wx `l ,ei`v`v

.xtrl jtdp `l jtebydéì øîàweqta ,zndàeääxaecnäòL ¨©¥©¨¨
,íéúnä úéiçz íãB÷ úçàly mdizeteb mb ektdi ef dryay ©©¤§¦©©¥¦

.xtrl miwicvd
:miwicvd zenyp oipra eda` iax ixac z` d`ian `xnbdøîà̈©

eúéøîà ,eäáà éaøì é÷Bãö àeää déìy mixne` mz` ±ìL ïúîLð ¥©§¦§©¦£¨©§¦¦§¨¨¤
,ãBákä àqk úçz úBæeðb íé÷écödze` ,ok m` j`àéîè àáBà- ©¦¦§©©¦¥©¨¨©§¨

,miznd zenvra zynzyny ae` zlraì dé÷qà àëéäìàeîL ¥¨©§¥¦§¥
àãéâða`iapd l`eny znyp z` zelrdl dgilvd `id cvik ± ¦§¦¨

`iapa `aenk dzyry seyik ici lr ae`a(bi-c gk '` l`eny)ixd ,
.ceakd `qk zgz minya lertl gk mdl oi` i`ceadéì øîàiax ¨©¥

,eda`äåä Lãç øNò íéðL CBúa íúäjka dgilvd ae`d zlra - ¨¨§§¥¨¨Ÿ¤£¨
oiicr df onfae ,l`eny ly ezxihtl yceg a"i jeza df didy oeik

.dfd mlerd on ixnbl zwlzqn dnypd oi`àéðúc,`ziixaaìk §©§¨¨
Lãç øNò íéðLmc`d xhtpynBôeboiicräìBò BúîLðå ,íéi÷ §¥¨¨Ÿ¤©¨§¦§¨¨

minylúãøBéåj` ,dfd mlerl dxfgLãç øNò íéðL øçàì §¤¤§©©§¥¨¨Ÿ¤
dxihtdn,ìèa óebä©¨¥
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr apw sc zay(iriax meil)

oky oeikeàîBé ìkzelia`d ini zrayn mei lk ±áø øác äåä ¨¨£¨¨©©
äøNò éa äãeäémiyp` dxyr mr dcedi ax xacn did ±éáúéå §¨¥£¨¨§¨§¦

dézëeãa.znd ly enewna enr eayiie e`eaiy ±äòáL øçàì §§¥§©©¦§¨
äãeäé áøc déîìéça déì éæçúéà íéîédcedi axl zn eze` d`xp ± ¨¦¦§£¥¥§¦§¥§©§¨

melga,ézòc úà zçðäL Ezòc çeðz ,déì øîàåil znxb ,xnelk §¨©¥¨©©§§¤¥©§¨¤©§¦
.ziyry dna zgp

:ezen xg`l mc`d ly eznyp oipra cerìk ,eäáà éaø øîàxac ¨©©¦£¨Ÿ
òãBé ,únä éðôa íéøîBàL,eznyp ici lrììBbä íúqiL ãòcr ± ¤§¦¦§¥©¥¥©©¤¦¨¥©¥

:`xnbd d`ian .eieqika epex` z` eqkiyéaøå àéiç éaø da éâéìt§¦¦¨©¦¦¨§©¦
øîà ãç ,éaøa ïBòîLrcei zndy,ììBbä íúqiL ãòiax ixack ¦§§©¦©¨©©¤¦¨¥©¥

,eda`øîà ãçå,okn xg`l mb rceiyìkòúiL ãòawxi-] §©¨©©¤¦§©¥
[xxetzieøNaä.xawa ©¨¨

:eixac z` cg` lk cnl oipn zx`an `xnbdãò øîàc ïàî©§¨©©
,øNaä ìkòúiLdnn z`f cnláéúëcezen xg`l mc`d oipra ¤¦§©¥©¨¨¦§¦

(ak ci aei`),'ìáàz åéìò BLôðå áàëé åéìò BøNa êà'lky rnyny ©§¨¨¨¦§¨§©§¨¨¤¡¨
xn`pd z` zrcle oiadl znieqn zeig ytpl yi miiw xyady onf

e .znd ipta,ììBbä íúqiL ãò øîàc ïàîdnn z`f cnláéúëc ©§¨©©¤¦¨¥©¥¦§¦
(f ai zldw)'åâå äéäLk õøàä ìò øôòä áBLéå'l` aEWY gExde §¨¤¨¨©¨¨¤§¤¨¨§¨©¨¤

iexwd mc`d sebyk cin ,xnelk .'Dpzp xW` midl`day xtr ¨¡Ÿ¦£¤§¨¨
ezafer egex ,xawpy epiidc ,mc`d z`ixaa gwlp dpnn ux`l
.dfd mlera xn`pd z` 'renyl' dzlekia oi` xake 'd l` daye
weqtd ly ipyd ewlg z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:xkfpdïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(my)ìà áeLz çeøäå' ¨©¨¨§¨©¨¤
,'dðúð øLà íéäìàä`l` ,zexzein 'dpzp xy`' zeaiz dxe`kle ¨¡Ÿ¦£¤§¨¨

mc`l mixne`y jkn yexcl yiBì dðzjznyp z` 'dl aiyz - §¨
dxfga,Eì dðúpL Bîk`idyk mlerl j`eaa jl dpzpy myk §¤§¨¨§

,äøäèa,oer `ll diwpäzà óàon jz`va el dpaiyzy xdfid §¨¢¨©©¨
`idyk mlerdìLî .äøäèa,dnec xacd dnlíãå øNa Cìîì §¨¢¨¨¨§¤¤¨¨¨¨

àñôe÷a íeçépäå íeìté÷ ïäaL ïéç÷t ,åéãáòì úeëìî éãâa ÷lçL¤¦¥¦§¥©§©£¨¨¦§¦¤¨¤¦§§¦¦§§¨
eli`e ,eklklzi `ly ick.äëàìî ïäa eNòå eëìä ïäaL íéLtè¦§¦¤¨¤¨§§¨¨¤§¨¨

íéîéìonf xg` ±åéìk úà Cìnä Lwéae`a ,dxfga [eicba-] §¨¦¦¥©¤¤¤¥¨
dïäaL ïéç÷teïéöäBâî ïäLk Bì íeøéæçäeli`e ,ixnbl miiwp ± ¦§¦¤¨¤¤¡¦§¤¥§¨¦
dî ïäLk Bì íeøéæçä ïäaL ïéLtèïéëìëeìeyry dk`lnd zngn ¦§¦¤¨¤¤¡¦§¤¥§§¨¦

.mdaúàø÷ì Cìnä çîNdúàø÷ì ñòëå ïéç÷tdìò .ïéLtè ¨©©¤¤¦§©¦§¦§¨©¦§©¦§¦©
déìk eðúpé ,øîà ïéç÷tmdl izl`ydy micbad ±ìa dxinyøöBà ¦§¦¨©¦¨§¥©§¨

,md miiwp oky ,micbad ea oigipnyì íäézáì eëìé íäåìòå .íBìL §¥¥§§¨¥¤§¨§©
déìk ,øîà ïéLtèmdl izl`ydyñáBëì eðúpéoalie dwpiy ¦§¦¨©¥©¦¨§§¥

,mze`eLaçúé ïäåexq`i -íéøeñàä úéáa.dely `ll jeygd §¥¦§©§§¥¨£¦
eàeä Ceøa LBãwä óà,ok bdepìL ïôeb ìòdíé÷écö`edøîBà ©©¨¨©¨¤©¦¦¥

(a fp diryi),'íúBákLî ìò eçeðé íBìL àáé'ezxiht xg`l wicvdy ¨Ÿ¨¨©¦§§¨
micardy itk ,dgepna xawa akey etebe melya eizea` l` `a

.melyl mdizal ekld migwtdøîBà àeä ïúîLð ìòåitk §©¦§¨¨¥
cec z` libia` dkxiay(hk dk '` l`eny)äøeøö éðBãà Lôð äúéäå'§¨§¨¤¤£¦§¨

íéiçä øBøöacvd zeytpy ,'Lidl` 'd z`xg`l zefepb miwi ¦§©©¦¥¡Ÿ¤
eli`e .xve`l epzp migwtd icbay itk ,ceakd `qk zgz mzen

ìL ïôeb ìòdøîBà àeä íéòLø(ak gn diryi)'ä øîà íBìL ïéà' ©¨¤§¨¦¥¥¨¨©
,'íéòLøìziaa eyagp miythd micardy itk ,delyl ekfi `ly ¨§¨¦

,mixeq`døîBà àeä ïúîLð ìòålibia` ixac jynda xn`py itk §©¦§¨¨¥
cecl(my '` l`eny)éáéBà Lôð úàå','òìwä ók CBúa äpòl÷é E`idy §¥¤¤§¤§©§¤¨§©©¨©

,sk oirk dieyre drlwl ick dkezl oa`d z` mipzepy drevxd
icbay itk ,my mitxvp miryxdy mepdibd ixeqil lyn `ede

.mpall ick qaekl epzp miythd
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaøæòéìà éaø ©§¨©¦¡¦¤¤

úBæeðb íé÷écö ìL ïúîLð ,øîBàmzen xg`l,ãBákä àqk úçz ¥¦§¨¨¤©¦¦§©©¦¥©¨
øîàpL(my)íéiçä øBøöa äøeøö éðãà Lôð äúéäå','Lidl` 'd z` ¤¤¡©§¨§¨¤¤£Ÿ¦§¨¦§©©¦¥¡Ÿ¤

.ely ceakd `qk zgz dxexv didzy rnynyåodizenyp eli` §
ìLdúBëìBäå úBîîBæ íéòLøxdeqd ziaa zeyeag -ãçà Càìîe] ¤§¨¦§§§©§¨¤¨

óBña ãîBò[dvwa-]íìBòä óBña ãîBò øçà Càìîe ,íìBòä± ¥§¨¨©§¨©¥¥§¨¨
,ipyd dvwaïéòl÷îez`ïúîLðmiryxd lyøîàpL ,[äæì äæ §©§¦¦§¨¨¤¨¤¤¤¡©

(my)éáéBà Lôð úàå'.'òìwä ók CBúa äpòl÷é E §¥¤¤§¤§©§¤¨§©©¨©
:`xnbd zxxan,ïîçð áøì äaø déì øîàodizenypíéðBðéa ìL± ¨©¥©¨§©©§¨¤¥¦

,mixenb miryx mpi` mb j` mixenb miwicv mpi`yéàîdn ± ©
:`xnbd dper .mpicdéì øîà,ongp axàðáéëL àkéàiziid eli` ± ¨©¥¦¨§¦§¨
,mlerd on wlzqnàúléî éàä eëì éøîà àìwitqn iziid `l - Ÿ©§¦§©¦§¨

,mkzl`yl daeyzd z` mkl xnel,elàå elà ,ìàeîL øîà éëä̈¦¨©§¥¥¨¥
,miryxde mipepiad zenypäîeãì[zegexd lr dpennd j`lnd-] §¨

eìlä ,ïéøñîðmipepiad zenyp -çBðî ïäì Lé,eeìläzenyp - ¦§¨¦©¨¥¨¤¨©©¨
miryxd,çBðî ïäì ïéà.rlwd ska zerlwp `l` ¥¨¤¨©

:mzen xg`l miwicv ly mteb oipra cer,éøî áø (déì) øîà̈©¥©¨¦
àøôò eåäc íé÷écö íéãéúòawxidl cizr miwicv ly mteb s` - £¦¦©¦¦©£©§¨

,xtr zeyridleáéúëc(f ai zldw),'äéäLk õøàä ìò øôòä áBLéå' ¦§¦§¨¤¨¨©¨¨¤§¤¨¨
didy itk xtr zeidl xfeg eteb ux`a xawp mc` xy`k ,xnelk
mb ,mc`d ipa lk ly mlxeb dfy weqtdn rnyne .ez`ixa iptl

.miwicvd
:df oipra dyrn `xnbd d`ianàòøàa éìô÷ eåäc éàìBt÷ eäðä©§©¨¥©£¨§¦§©§¨

rwxwa extgy dxitg ilreta dyrn ±eäa øçð ,ïîçð áøcxrb ± §©©§¨¨©§
mdaäiLàé øa éàçà áø.my xeaw didyeúàmilretd e`a ± ©£©©Ÿ¦¨£

àøáb ïa øçð ,ïîçð áøì déì eøîàå.zn mc` epa xrb ±àúà`a ± §¨§¥§©©§¨¨©¨©§¨£¨
ongp ax myldéì øîàå,znleäéð ïàî[`ed in-]déì øîà .øî §¨©¥©¦©¨©¥

,znddéì øîà .äiLàé øa éàçà àðà,ongp axåàìå[`l ike-] £¨£©©Ÿ¦¨¨©¥§¨
,àøôò eåäc é÷écö éãéúò ,éøî áø øîàjteby `eti` okzi cvike ¨©©¨¦£¦¦©¦¥©£©§¨

.xtrl jtdp `ldéì øîà,zndépîe[edine-]déì àðòãé àìc ,éøî ¨©¥©¦¨¦§Ÿ¨©§¨¥
.eixacl yg ipi`e exikn ipi` ±déì øîà,ongp axàäå[ixde±] ¨©¥§¨

áéúk àø÷(my),'äéäLk õøàä ìò øôòä áBLéå'cnl df weqtne §¨§¦§¨¤¨¨©¨¨¤§¤¨¨
.eixac z` ixn axdéì øîà,zndééø÷àcééø÷à àì úìä÷ CéìLî C ¨©¥§©§§¨Ÿ¤¤Ÿ©§§¨¦§¥

,ilyn xtq jcnil `l zldw xtq jcnily axd ±áéúëceailyn) ¦§¦
(l ci,'äàð÷ úBîöò á÷øe'y jkn micnleäàð÷ Bì LiL éî ìk §©£¨¦§¨¨¦¤¥¦§¨

zexgzeBaìaexiag lríéáé÷øî åéúBîöòmle` ,ezen xg`lìk §¦©§¨©§¦¦Ÿ
.íéáé÷øî åéúBîöò ïéà Baìa äàð÷ Bì ïéàLiz`pw `ly xg`ne ¤¥¦§¨§¦¥©§¨©§¦¦

.itebe izenvr eaiwxd `l mc` ipaadéLLbax eze` yyin ± §¨¥
e eicia ongpééæçàLMî déa úéàc deteba yiy zrcl gkepe ± ©§¥§¦¥©¨¨

.miiw exya mby epiidc ,zeynndéì øîà,ongp axøî íe÷éì ¨©¥¦©
àúéác déåeâìjiynn `ed recne ,ezia jezl jlie ipec` mewi ± §©¥§¥¨
.exawa akyldéì øîà,zndúéø÷ àì éàéáð eléôàc Czòcà úélb ¨©¥©¥©©§¨©£¦§¦¥Ÿ¨¦

,zcnl `l mi`iapd ixtq z` elit`y jnvr lr zilib ±áéúëc¦§¦
(bi fl l`wfgi)íëéúBøá÷ úà éçúôa 'ä éðà ék ízòãéå'izFlrdaE ¦©§¤¦£¦§¦§¦¤¦§¥¤§©£¦

z`vl zeyx miznl oi`y rnyny ,'iOr mkizFxaTn mkz ¤̀§¤¦¦§¥¤©¦
.myn d"awd mze` dlriy cr mdizexawndéì øîà,ongp ax ¨©¥

áéúëäåzrcd ur `hg xg`l oey`xd mc`l 'd xn`yb ziy`xa) §¨§¦
(hi,'áeLz øôò ìàå äzà øôò ék'xtrl dxfga jtdiy epiidc ¦¨¨©¨§¤¨¨¨

lk lr ixd lg oey`xd mc` ea llwzdy dn lke ,ezen xg`l
okzi cvik ,dl`yd zxfeg ok m`e ,miryxd lr wx `l ,ei`v`v

.xtrl jtdp `l jtebydéì øîàweqta ,zndàeääxaecnäòL ¨©¥©¨¨
,íéúnä úéiçz íãB÷ úçàly mdizeteb mb ektdi ef dryay ©©¤§¦©©¥¦

.xtrl miwicvd
:miwicvd zenyp oipra eda` iax ixac z` d`ian `xnbdøîà̈©

eúéøîà ,eäáà éaøì é÷Bãö àeää déìy mixne` mz` ±ìL ïúîLð ¥©§¦§©¦£¨©§¦¦§¨¨¤
,ãBákä àqk úçz úBæeðb íé÷écödze` ,ok m` j`àéîè àáBà- ©¦¦§©©¦¥©¨¨©§¨

,miznd zenvra zynzyny ae` zlraì dé÷qà àëéäìàeîL ¥¨©§¥¦§¥
àãéâða`iapd l`eny znyp z` zelrdl dgilvd `id cvik ± ¦§¦¨

`iapa `aenk dzyry seyik ici lr ae`a(bi-c gk '` l`eny)ixd ,
.ceakd `qk zgz minya lertl gk mdl oi` i`ceadéì øîàiax ¨©¥

,eda`äåä Lãç øNò íéðL CBúa íúäjka dgilvd ae`d zlra - ¨¨§§¥¨¨Ÿ¤£¨
oiicr df onfae ,l`eny ly ezxihtl yceg a"i jeza df didy oeik

.dfd mlerd on ixnbl zwlzqn dnypd oi`àéðúc,`ziixaaìk §©§¨¨
Lãç øNò íéðLmc`d xhtpynBôeboiicräìBò BúîLðå ,íéi÷ §¥¨¨Ÿ¤©¨§¦§¨¨
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bpw sc zay(iying meil)

äìBò BúîLðåminyl.úãøBé dðéà áeLå §¦§¨¨§¥¨¤¤
:ctqdd oipra zexnin d`ian `xnbddéøa äãeäé áø øîà[epa-] ¨©©§¨§¥

déîMî úìéL øa ìàeîL áøc[enya-]økéð íãà ìL Bãtñäî ,áøc §©§¥©¦©¦§¥§©¥¤§¥¤¨¨¦¨
íàxhtpd,åàì íà ,àeä àaä íìBòä ïalkd xyk mc` did m`y ¦¤¨¨©¨¦¨

:`xnbd dywn .egaya mixtqne zernc micixene eilr mikea
éðéà,`ed jk m`d ±íéçà ,úìéL øa ìàeîL áøì áø déì øîàäå ¥¦§¨¨©¥©§©§¥©¦©©¦

àãétñäaz` xxerle mngl un`zd izen xg`l ipcitqz xy`k ± §¤§¥¨
,ekaiy ick mirneyd ingxàðîéà÷ íúäcdidz iznypy oeik ± §¨¨¨¦§¨

itl ixd ,jk lr xidfdl jxved recne .jixac z` rnyze my
zvxzn .lecb mc` didy oeik mlek eilr ekai `linn ezhiy

:`xnbd,àéL÷ àìac `id ax zpeekàä,xyk mc` lv` ±ençîc Ÿ©§¨¨¦§©
íéçàå déìicil mi`ae minngzn md mirneyd z` minngnyk ± ¥§¨¦

ipa ingx oi` owf mc` lry oeik mikea mpi` menigd `ll j` ,ika
a mle` ,ectqd lr xidfd jkitle ,jk lk mixnkp mc`àämc`a ± ¨

,xyk epi`yíéçà àìå déì ençîcmirneyd z` minngnyk mb ± ¦§©¥§Ÿ¨¦
mc` xhtpd did m` ctqdd jezn xkip jke ,ika icil mi`a mpi`

.xyk
éàúéãaîet eälek déì eðñc øî ïBâk ,äaøì ééaà déì øîà± ¨©¥©©¥§©¨§©§¨¥§§§¦¨¥

,exir `zicanet ipa lk eze` mi`peyyàãétñä íéçà ïàîike ± ©©¦¤§¥¨
.jzen xg`l ie`xk jcitqdl un`ziy in dididéì øîà,dax ¨©¥

àéúqéîc jka il ic ±zà[dz`-]ïðç áø øa äaøå.ipecitqz ¦¨§¨©§§©¨©©¨¨
:`ad mlerl dkfi in mircei cvik zx`an `xnbdéaø dépî àòa§¨¦¥©¦

æéà ,áøî øæòìàdéì øîà .àaä íìBòä ïa eäweqtd z` axdiryi) ¤§¨¨¥©¥¤¤¨¨©¨¨©¥
(`k léðæàå'éøçàî øáã äðòîLz Eék ,Bá eëì Cøcä äæ øîàì E §¨§¤¦§©§¨¨¨¥©£¤¥Ÿ¤©¤¤§¦

.'eìéàîNú éëå eðéîàúezieelda mikledd z` rnyiy in ,xnelk ©£¦§¦©§§¦
e` oinil zehpl ilan xhtpd da jldy jxca ekl' mixne`

.`ad mlerd oa `edy el ghaen ,'l`nyl,øîà àðéðç éaødfi` ©¦£¦¨¨©
,`ad mlerd oa `edepîéä äçBð eðéúBaø úòcL ìkdgep mzrcy ± Ÿ¤©©©¥¨¥¤

.elv` mi`exe eilr mirneyy dnn
eiyrn gay mixikfny mc` zlrna xacnd weqt d`ian `xnbd

FnlFr ziA l` mc`d Kld iM' weqta xn`p :ectqda÷eMá eááñå ¦Ÿ¥¨¨¨¤¥¨§¨§©
'íéãôBqä(d ai zldw):`xnbd zx`an .àìéìâ éða[lilbd ipa±],éøîà ©§¦§¥§¦¨¨§¦

xidfdl weqtd zpeekíéøác äNò'mipctqd exn`iy,'Eúhî éðôì £¥§¨¦¦§¥¦¨§
mexikfi jzen xg`ly miaeh miyrn jiiga dyr ,xnelk

eli`e .jctqdaéøîà äãeäé éða,weqtd yexitaíéøác äNò' §¥§¨¨§¦£¥§¨¦
.'Eúhî øçàì:`xnbd dtiqenéâéìt àìåmdipia zwelgn oi` ± §©©¦¨§§Ÿ§¦¦

c `l` ,lilbd ipa ixacl epeekzd dcedi ipa mbeøîe déøúà ék øî©¦©§¥©
déøúà ékiptl cner octqdy mnewn bdpn itk exac lilbd ipa ± ¦©§¥

did dcedia bdpnd eli`e ,egaya xtqne xhtpd ly dhnd
.egaya xtqne dhnd ixeg`n cner octqdy

:dzind mei zxikf oipra ceríúä ïðzozp iaxc zea`a epipy - §©¨¨
(c"n e"ht),áeL ,øîBà øæòéìà éaødaeyza.Eúúéî éðôì ãçà íBé ©¦¡¦¤¤¥¤¨¦§¥¦¨§

eäæéà òãBé íãà éëå ,øæòéìà éaø úà åéãéîìz eìàL[dfi`a-]íBé ¨£©§¦¨¤©¦¡¦¤¤§¦¨¨¥©¥¤
úeîé.ok iptl cg` mei aeyl rciyïkL ìëå ,ïäì øîàoeik ,`ed ¨¨©¨¤§¨¤¥

rcei epi`yàöîðå ,øçîì úeîé ànL íBiä áeLéyåéîé ìkmixaer ¨©¤¨¨§¨¨§¦§¨¨¨¨
eilréãâá eéäé úò ìëa' Búîëça øîà äîìL óàå ,äáeLúaíéðáì E ¦§¨§©§ŸŸ¨©§¨§¨§¨¥¦§§¨¤§¨¦

'øñçé ìà ELàø ìò ïîLå(g h zldw)lyn md micbady ezpeeke , §¤¤©Ÿ§©¤§¨
daeyza aeyi ok lre ,diwpe dxedh dxneyl mc` jixvy dnypl

.cinz
:df oipra lyn d`ian `xnbdìLî ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàdnl ¨©©¨¨¨¤©©¨¨

,dnec xacdïîæ íäì òá÷ àìå äceòñì åéãáò úà ïnéfL Cìîì§¤¤¤¦¥¤£¨¨¦§¨§Ÿ¨©¨¤§©
d ,eyr dn .m`ealïîöò úà eèMé÷ ïäaL ïéç÷étmiti micbaa cin ¦§¦¤¨¤¦§¤©§¨

Cìnä úéa çút ìò eáLéåy itl ,dcerql zekglíeìk ,eøîà §¨§©¤©¥©¤¤¨§§
[ike-]øñçxac,Cìnä úéáìokzie dcerql oken xak lkd i`cea ¨¥§¥©¤¤

d eli`e .hywzdl witqp `le me`zt `al epl e`xwiyïéLtéè¦§¦
ïzëàìîì eëìä ïäaLy itl ,dcerql onvr epikd `leíeìk ,eøîà ¤¨¤¨§¦§©§¨¨§§

,çøBè àìa äceòñ Légexhl jlnd iyp` oiicr mikixv i`cea ¥§¨§Ÿ©
dpde .hywzdl ick ax onf cer epl yie dcerqd ikxevaíBàúôa§¦§

åéãáò úà Cìnä Lwéad ,dcerql `alåéðôì eñðëð ïäaL ïéç÷ét ¦¥©¤¤¤£¨¨¦§¦¤¨¤¦§§§¨¨

å ,ïéèMe÷î ïäLkeli`íéLtéhäodayïéëìëeìî ïäLk åéðôì eñðëð §¤¥§¨¦§©¦§¦¦§§§¨¨§¤¥§§¨¦
.mzk`ln zngnúàø÷ì Cìnä çîNdúàø÷ì ñòëå íéç÷ét ¨©©¤¤¦§©¦§¦§¨©¦§©

deìëàéå eáLé äceòqì ïîöò úà eèMéwL eìlä ,øîà .íéLtéè¦§¦¨©©¨¤¦§¤©§¨©§¨¥§§Ÿ§
,ezLéåeli`eeàøéå eãîòé äceòqì ïîöò eèMé÷ àlL eìläcvik §¦§©¨¤Ÿ¦§©§¨©§¨©©§§¦§

eayi miwicvd ,`ad mlera mb jke .milke`e miayei migwtd
mle` .e`xie ecnri miryxd eli`e epdieíeMî øéàî éaø ìL Bðúç£¨¤©¦¥¦¦

,øîà øéàî éaøixdy ,e`xie ecnri miythdy ok xnel xyt` i` ©¦¥¦¨©
ïä óà[miythd-]ïéLnLîk ïéàøðe`xwp eli`k jlnd z` jka ©¥¦§¦¦§©§¦

oi`y `vnpe ,jka miyiiazn mpi`e ,dcerqa mizxynd zeidl
.`ad mlera miryx ly myperl mi`zn lyndàlàjixv jk ¤¨

,xnelïéáLBé elàå elày `l` ,dcerqaeìlä[migwtd-],ïéìëBà ¥¨¥§¦©¨§¦
eìläå[miythd-],íéàîö eìläå ,ïéúBL eìlä ,ïéáòøzxkip jke §©¨§¥¦©¨¦§©¨§¥¦

.miythd ly mzyeaøîàpLz` miryxl `iapd ricedy dna ¤¤¡©
my miwicvd ly mxky znerl `ad mlera myper(ci-bi dq diryi)

ízàå ezLé éãáò äpä ,eáòøz ízàå eìëàé éãáò äpä ,'ä øîà äk'Ÿ¨©¦¥£¨©Ÿ¥§©¤¦§¨¦¥£¨©¦§§©¤
,eàîöz,EWaY mY`e EgnUi icar dPdáì áehî epBøé éãáò äpä ¦§¨¦¥£¨©¦§¨§©¤¥¦¥£¨©¨¦¥

.'áì áàkî e÷òöz ízàå§©¤¦§£¦§¥¥
:lirl `aedy weqtl sqep yexitéãâá eéäé úò ìëa' ,øçà øácE ¨¨©¥§¨¥¦§§¨¤

elà ,'íéðáì[ef-],úéöéö,oaeln dze` milihn ea cbadyìò ïîLå' §¨¦¥¦¦§¤¤©
,ïéléôz elà ,'øñçé ìà ELàøxn`p ixdydw)(` f zlonXn mW aFh' Ÿ§©¤§¨¥§¦¦¥¦¤¤
zekxa zkqna epipye ,'aFh(.e)ux`d iOr lM E`xe' weqtd iabl§¨¨©¥¨¨¤

'JOn E`xie Lilr `xwp 'd mW iM(i gk mixac)oilitz epiid ''d my'y ¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨
,xqgiy xeq`y i`ce 'ony'd lr sicr 'my'dy jezne ,y`xay
mc`d z` weqtd `eti` xidfne .y`xdn oilitzd exqgiy epiidc
zegpen eidi ey`x lre dkldk mivievn eicba eidi zr lkay

.oilitz

ìàåù êìò ïøãä

êéùçäù éî ¯ òáøàå íéøùò ÷øô

äðùî
jiygde zay axra jxca `ad mc` bdpi cvik zx`an epzpyn
:mipte` dnka eqik z` `iadl el exizde minkg eliwdy ,meid el

éLçäL éîC`a didyk meid elCøcamr qik eciae ,zay axra ¦¤¤§¦©¤¤
,miaxd zeyxa zen` rax` ekiledl xeq`y oeik ,zernBñék ïúBð¥¦

éøëðì,xirl e`iaiy ick mei ceranìò Bçépî ,éøëð Bnò ïéà íàå §¨§¦§¦¥¦¨§¦©¦©
øBîçä.enry ©£

:jxca el jiygdy in ly e`yn oipra sqep oic d`ian dpynd
e zay lila jxca `a dide ,oerh exengäðBöéçä øöçì òébäly ¦¦©¤¨¥©¦¨

,dndadn `ynd z` wextl `ae ,xirdìèBðeznda lrn eciaúà ¥¤
úaMa ïéìhépä íéìkä,zaya mlhlhl xzeny milkd -åmilkd ©¥¦©¦¨¦©©¨§

úaMa ïéìhéð ïðéàL,dndadn mwxtl `aykøézîz`íéìáçäly ¤¥¨¦¨¦©©¨©¦©£¨¦
,ske`dïéwOäå,mda mixeyw eidy,íäéìéàî ïéìôBðlehi `l la` §©©¦§¦¥£¥¤

.dndad iab lrn eicia mze`

àøîâ
.xirl e`iaiy ick ixkpl qikd z` zzl xzeny dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .epzpyn oic mrh dn zxxan `xnbdàîòè éàî©©£¨
éøëðì déñék áúéîì ïðaø déì eøLzzl minkg el exizd recn ± ¨¥©¨¨§¥©¦¥§¨§¦

eqik z`yl egely ixkpd `lde ,zaya edkileiy ixkpl eqik
:`xnbd daiyn .zayaïðaøì eäì íé÷,minkgl mdl xexae reci ± ¦§§©¨¨

BðBîî ìò Bîöò ãéîòî íãà ïéàclivdln rpndl leki mc` oi`y ± §¥¨¨©£¦©§©¨
e ,epenn z`déì úéøL àì éàieb ici lr e`iadl el xizz `l m`e ± ¦Ÿ¨¥¥

,dnda e`ééeúéàì éúàexiardl `eai ±úeLøa úBnà òaøà ¨¥§¦¥©§©©¦§
,íéaøä.`ziixe`c xeqi` lr xearie ¨©¦

:exear dpkileiy iebl dzzl exizd `l d`ivnay x`an `ax
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àãétñäa íéçàíúäcàðîéà÷.EnOgzIW ,iNW cRqdA uO`zd izzin zrWA ©¥§¤§¥¨§¨¨¨¥§¨¦§©¦¨¦¦§©¥©¤§¥¤¦¤¦§©§

ExnMieEMaie micnFrd ingx:àðîéà÷ íúäc..mOgzY Ki` rnW`e ,cRqd zrWA §¦¨§©£¥¨§¦§¦§§¨¨¨¥§¨¦§©¤§¥§¤§©¥¦§©¥
axl Kixhvi` ,`nl`DixFdf`l,`cRqd`,`Ad mlFrd oaE dAx `xaB axC oeike ©§¨¦§§¦§©§©§¥©¤§¥¨§¥¨§©©§¨©¨¤¨¨©¨

xn``d ?DixFdf`l Dil dOlxMip FciRqdn: ¨¨¥§©§¥¨¨©¥¤§¥¦¨
ïéînçîc àädéì.`ciRqdlmig`e'ek ¨¦§©§¦¥§¤§¥¨§©¥

mlFrlinEOgmc` ipA oi`W ,irAmixnkplM §¨¦¥¨¥¤¥§¥¨¨¦§¨¦¨
iM ciqg mc`l ,EdinE .owf lr KMEnOgn ¨©¨¥¦§¨¨¨¦¦¦©§

`ciRqdA,inOgn -Fpi`W inlE .EdNEM EkaE §¤§¥¨¦©§¥¨§§¦¤¥
EnOgn `le Dil EnOgn - KM lM ciqg:ceðñ ¨¦¨¨¦©§¥§¨¦©§§¨

éàúéãaîet eälek déì.Edl gkFnC mEXn ¥§§©¦¨¥¦§©§
i`zicAnER ipaE .`InWC iNinAoi`Ox,od §¦¥¦§©¨§¥§©¦¨¥©¨¦¥

oiNEg zhigWA opixn`cM)oileg.fkw:( ¦§¨§¦©¦§¦©¦
i`zicAnERKiiEl:KfiRyE` iPW -éðæàåE §©¦¨¥©§¨©¥§¦¨§¨§¤

éøçàî øáã äðòîLzeëì Cøcä äæ øîàì E ¦§©§¨¨¨¥©£¤¥Ÿ¤©¤¤§
dá.rnWY ,zEnYWM LzHn ixg`n ¨¥©£¥¦¨§§¤¨¦§©

:Exn`IWM,DA Ekl df DA KldW KxCd df §¤Ÿ§¤©¤¤¤¨©¨¤§¨
oA `EdW ghaEna"derd:epîéä äçBð.mYrC §¨¤¤¨¨¥¤©§¨

eilr oirnFXX dOn mdilr dgFpoi`FxeFA: ¨£¥¤¦©¤§¦¨¨§¦
íéøác äNò.LcRqdA LzHn iptl Exn`IW: £¥§¨¦¤Ÿ§¦§¥¦¨§§¤§¥§

Eúhî øçàì.Eid lilBAW `N` ,`id `id §©©¦¨§¦¦¤¨¤©¨¦¨
oipCtQddHOd xg`l dcEdiaE ,dHOd iptl: ©©§¨¦¦§¥©¦¨¦¨§©©©¦¨

ù"ëå.zEni mFi dfi` rcFi Fpi`W ipROW, §¤¦§¥¤¥¥©¥¤¨
daFhe`vnp ,Fzzin iptl cg` mFi daEWY §¨§¨¤¨¦§¥¦¨¦§¨

Eidi daEWzA eini lM:éãâaíéðáì E.LznWp ¨¨¨¦§¨¦§§¨¤§¨¦¦§¨§
dIwpE dxFdh:Cìnä úéa øñç íeìk..dInzA §¨§¦¨§¨¥¥©¤¤¦§¦¨

`OWe ,okEn lMdEPlidaiEp`e ,mF`zR `al ©Ÿ¨§¤¨©§¦¤¨Ÿ¦§§¨
qpMil oikixvdCErQloihXEwn:Lé íeìk §¦¦¦¨¥©§¨§¨¦§¥
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,äîeøzmcew eidy enk lah ,mdilr eyxtedy zexitde md ixde §¨

e .oklLøç ,ïä elà,xacn epi`e rney epi`y,ïè÷å ,äèBLoi`y ¥¥¥¥¤§¨¨
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zen` rax` eqik xiardl `eai ,epenn lr envr cinrn mc`
.miaxd zeyxa
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minkg exizd `le ,micia utgd z` `ed xwery oeik ,dkild ick

e .qika s` z`f zeyrlìëdk`lnLmr dze` dyer m`Bøáç ¨¤£¥
øzeî BøBîça ,øeñà ìáà øeètezeyrl,älçzëìlr epzep jkle ¨£¨¨©£¨§©§¦¨
.exiag lr epzil xeq`e xengd

ezliage ,zay axra jxca `ay mc`a oicd dn zx`an `xnbd
:etizk lrìò Bì úçpeî Búìéáç äúéä ,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¨§¨£¦¨©©©
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dnr uxe ,etizk lr dze` xi`yn `l` ,cner epi`e dgipn epi`y

.Búéáì òébnL ãò:`xnbd zwiicnà÷åc`edy ote`aõø,exizd ©¤©¦©§¥©§¨¨
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àîòèjled `edyk etizk lr dliagd z` xi`ydl el xeq` ©£¨
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.cnry eal l`
:`xnbd dywn,óBñ óBñmr uexl `ed leki miaxd zeyxay s`
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,ãéçiä úeLøìzeyxa dgpde miaxd zeyxa dxiwr dyr ixdy ¦§©¨¦
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xn za lgxe .ded dyecwa `ly ezxedc

xa ixn ax oizkec dnka xn`ck ,dzid l`eny

zeaezka opixn`e .l`eny xn za lgx).bk sc(

`a f` `nye ± oiiazyi` l`eny xnc dizpac

exn`e g"xc dinwl ez`c ab lr s`e .dilr

.ikd exn` edlek e`l ± ip` dxedhe iziayp

`xeib xeqi`c dixa ixn ax i` :dniz ,edin

jk lk xeqi` ig ji` ± zenaic `edd epiid

ly ecinlz dcedi ax `de ?`ax cr ax zenin

oiyecwa opixn`e ax):ar sc(ax zny mei

did xak epa ixn ax elit`e `ax clep dcedi

diqxet` diipncn ax inia daxd dxeza lecb

d`xpe .k"k igy okzi ji` inp ixn axe laac

dixyk` iy` axc zenaia opiqxbc g"x yexitk

clep `ax zny meiac b"r`e lgx xa ixn axl

`zrnya mda aezky miax mixtqa yic ,d`xp i`ce oke .laac diiqxet` edpine ,owfe dxeza lecb did xak iy` ax iniae ,`ax inia ohw ixn ax didy zeidl leki ,iy` ax

x"n .mixtqa azkpy `ed yexite .eed ixn ax ixz :ipyne ,lgx xa ixn axl dixyk` iy` axc dywde dl ixn`l:åàìác"a zzin zxdf`l ozipy e`l l"dc aiigin `l inp.

dniz,dzin eda jiiyc zek`ln x`y lr inp xidfdl `ay t"r` dzin `kil xngnae ,xngn lr xidfdl `ay oeikc ,"dk`ln lk dyrz `l"c e`l lr dwli n"n ?jka dn :i"xl

`nw `aaa ogky`ck .zewll el yi mewn lkn)mye :cr sc(,inp opixn`e .oibxdp oi` :xn` cge ,oibxdp :xn` cgc ,enfed seqale ytpa eygkedy micra mzd `"xe opgei 'x ibiltc

`"x n"y `l` ;c"a zzin zxdf`l ozipy e`l dil ded ?oiwel i`n` ± oibxdp xn`c `"x c"q i`e .oiwel ± ytpa eygkedy micr :`"x xn`c ,oibxdp oi` xn`c xfrl` 'xc miizqz

:i"xl dniz cere .dligz enfedc `kid c"a zzin zxdf`l "dprz `l"c e`l ozip `nlrac b"r`e .oiwel ± dligza eygkedyk oibxdp oi`c meyn `nl` .miizqz ,oibxdp oi` xn`c

:i"xl d`xpe .c"a zzin zxdf`l dry dze`a epzip `lc `nrh `eddn ,zewlnl `l` dzinl mda exzd `lyk mdilr oiwel eidi c"a zzin zxdf`l epzipy mleray oie`l lkc

zekn zkqn yixa opiwtnck ,dyexb oa zecr iab ogky`ck ,zewlnl ozipc `xw dia ilbc "dprz `l"c e`l ip`yc)mye :a sc(."ryxd zekd oa m` dide ryxd z` eriyxde"n

:`xnba zekna xn`c `d xity iz` inp `nrh i`dne .dzin icil iz` ivn `lc ilin lka inwe`l ol zi` ± c"a zzin zxdf`l ozipc b"r` ,`icda zewln dprz `la azkc oeike

ick" opaxl `nlya :xn`wc .dwel epi` mlynd lk :mixne` minkge ,xi`n 'x ixac oinlyne oiwel ± minnef e`vnpe fef miz`n exiagl aiig `edy ipelt yi` z` ep` oicirn

,zewlnl `le oinnef micrl dxdf`l "dprz `l" inwen opaxc dil wetiz ?"ezryx ick" meyn opaxc `nrh xninl l"l :i"xl dywe .'ek eaiign dz` zg` dryx meyn ± "ezryx

dnfda `d ,zewlnl `le ,`z`c `ed minnef micrc dxdf`lc opaxl xninl ivn ikid :inp i"xl dywe !mirax` zewln aiigy ipelt yi` z` ep` micirn zpyn lr mzd gkenck

`l mzdc oeik "dprz `l" meyn dwel ± mnf xy`k i"r zewln icil e` dzin icil iz` `lc ikid ikc ,xity iz` ziyixtc i`nle !zewln `ki`c opax ecen dyexb oae zelbc

ep` micirna iwl ikd meyn ± mnf xy`kl dxdf`l "dprz `l"c `xw jixvick" meyn mzd opaxc `nrh ilzc `d xity inp iz`e .zelb aiigy e` ,dyexb oa `edy ipelta

ok m` `l` mnf xy`k ypr `lc ,`z`c `ed mnf xy`kl dxdf` dprz `lc edl `xiaqc b"r`c .opaxl 'it` ,dprz `l meyn oiwel eid ± ezryx ick meyn e`l i`c ."ezryx

la` ,zewln aiigy ipelt yi`a ep` micirn oebk ,mnf xy`kn zewln aiigyk `wec n"d ± dzin zxdf`l `l` zewlnl azkp `ly c"a zzin zxdf`l ozipy e`lk iede ,xidfd

ick meyn e`l i` ,zelbe dyexb oaa enk "dprz `l" meyn oiwelc opax ecen eed ± "mnf xy`k"c dxdf`l "dprz `l" mzd iran `l ± oenn `l` mnf xy`kn miaiig oi`yk

`ler witnc `d ok m` ± c"a zzin zxdf`l ozipc meyn ,dia opiaiign ded `l "wicvd z` ewicvde"n dprz `la zewln `icda `xw ilbc e`l i`c yxitc i`nl :z"`e .ezryx

e`l dil dedc meyn ipyn `l i`n` .dyrn ea oi`y e`l dil dedc meyn :ipyne !"dprz `l"n dil wetiz :dlr jixte ,zekn yixa "wicvd z` ewicvde"n oiwel minnef micrc

.dilr iwlinl cge ,zewln e` dzin mnfc `kid "mnf xy`"k dxdf`l cg :ie`l ixz `ki` xi`n 'xlc ,opaxl `l` iz` ded `l `iepy `eddc :uxize !c"a zzin zxdf`l ozipy

i`nle .i"xl iz` `l inp ,dyrz ea oi`y e`lc `nrhc b"r` ,zeknc oizipznc .xi`n iaxl oia opaxl oia `zlin `nwe`l ,dyrn ea oi`y e`lc `nrh xninl ith `gip ikdle

azkp eli`k zewln aiigin ikdle ,i`w ilin lk` ± aizk mzq "dprz `l"c oeik :uxzl libx did cere .dyrn ea oi`y e`la aiignc o`nl 'it` zewlnl "ewicvde" jixhvi` 'itc

`zyd ,inp ikde .eilr zewll ie`x did jkle ± mnf xy`k dxdf`l ozip oennl azkpd did `l f`y zelbe dyexb oale oenna xwy dprz `l azkp eli`ke zelb`e dyexb oa`

lr azkpe li`ed ,dzin icil `al lkei `ly onf lk eilr zewll yi eiykr ± dzin icil `al leki epi`yk 'it` ,dzin zxdf`l ozipd eze` lr zewll ie`x did `l dfy t"r`

e`l dil dedc meyn zekn yixa uxzl leki did `l df mrh itle .dzin icil `al lkei `ly onf lk zewll ozip inp dzin znfda eilr zewldl ozipe ± mzq cgia oenne dzin

oeyl itle .ziyixtck ,mixg` mixace dzin lr mzq azkpe li`ed ± eilr zewll yi dzin zxdf`l ozipy t"r`c "dprz `l" meyn dil wetize jixt ik ,c"a zzin zxdf`l ozipy

,c"a zzin zxdf`l ozip zayc e`l aiyg q"yd lkac :dyw la` .zekn yixa ipynck ,eilr oiwel oi` dyrn ea oi`y e`l dil zi`c o`nl `l` "ewicvde"c dyxc iz` `l df

iqi`c `idd`e ,xngnc e`l` inp i`w `d ?i`n`e)rl:e sc li(ikdle ,dzinay epiid zayc dk`ln mzq rnyn ± "znei dk`ln ea dyerd lk" aizkc oeik :l"ie !dzin `kilc

iaeig x`y` rnyn "jzndae dz` dk`ln lk dyrz `l"c xngnc e`l oke .zewlne dzin oda oi`y mixac x`y rnyn "dprz `l"c e`l la` .iqi`c dk`lnc e`l rnyn `l

"`vi l`"n `wtpc b"r` ,inp d`vede ."eyrz `l" aizk `le "dyrz `l" aizkcn :p"` .`kd xn`wck dz` aizkcn ,xngnn ith zay):fi oiaexir(oi` zewlnac oinezz icda

x"n .xwir i"xl d`xp oey`x uexize ."`iadn mrd `lkie"c `xwa `zi` zayc d`ved mzq lkc ± dzinl ea exzd `l 'it` ,eilr oiwel:
`de

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

øçà ønçîä :àîç øa éîø øîà ,éëä éðúî ãéáæ áø©§¦©§¥¨¦¨©¨¦©¨¨©§©¥©©
Y ãéæîa ,úàhç áéiç Bðéà Y ââBLa ,úaMa äîäa§¥¨©©¨§¥¥©¨©¨§¥¦
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.äìé÷ñ BðBãæ ìò ïéáéiç Y úàhç BúââL ìò ïéáéiçL¤©¨¦©¦§¨©¨©¨¦©§§¦¨
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,äìé÷ñ BðBãæ ìò ïéáéiç Y úàhç BúââL ìò ïéáéiçL¤©¨¦©¦§¨©¨©¨¦©§§¦¨
ìò ïéáéiçå Y úàhç BúââL ìò ïéáéiç ïéàL øác Léå§¥¨¨¤¥©¨¦©¦§¨©¨§©¨¦©
éøî áøc deçà àáø .ønçî Y eäéð éàîe ,äìé÷ñ BðBãæ§§¦¨©¦§©¥¨¨£§©¨¦

,ìçø øaàðMéìì .ìçø øa éøî áøc deáà dì éøîàå ©¨¥§¨§¦¨£§©¨¦©¨¥§¦¨¨
dééðîe ìçø øa éøî áøì déøLëà áøc àä ,àéL÷ àøúä§¨©§¨¨§©©§©¥§©¨¦©¨¥©§¥
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.íeìkî øeèt Y úaMa Bzîäa øçà ønçîä :ïðçBé¨¨©§©¥©©§¤§©©¨¨¦§
dlek äøBzä ìk äLweäc Y úàhç áéiçî àì ââBLa§¥¨¦©©©¨§§¨¨©¨¨

úaMä úà ìlçîä :ïðúc Y áéiçéî àì éîð ãéæîa .æ"òìúàhç BúââL ìò ïéáéiçL øáãaìòå ©§¥¦©¦¨¦©©¦§©©§©¥¤©©¨§¨¨¤©¨¦©¦§¨©¨§©
,áéiçéî àì éîð åàìa .äìé÷ñ BðBãæ ìò ïéáéiç ïéà Y úàhç BúââL ìò ïéáéiç ïéà àä .äìé÷ñ BðBãæ§§¦¨¨¥©¨¦©¦§¨©¨¥©¨¦©§§¦¨§¨©¦¨¦©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cpw sc zay(iyiy meil)

:`ng xa inx zrca zxg` dhiy d`ian `xnbdéðúî ãéáæ áø©§¦©§¥
éëä,jk `ng xa inx ixac z` dpy -ønçîä ,àîç øa éîø øîà ¨¦¨©¨¦©¨¨©§©¥

,úaMa äîäa øçàz`f dyr m`,úàhç áéiç Bðéà ââBLameyn ©©§¥¨©©¨§¥¥©¨©¨
dyrn dyriy cr z`hg aiig epi`y dxf dcearn micnly

z`f dyr m` la` ,eteba,äìé÷ñ áéiç ãéæîadz`' ywedy iptn §¥¦©¨§¦¨
'jzndae(i k zeny)eznda ici lr ziyrpd dk`ln s`y micnle ,

.dilr aiig
áéúîdywd -àáødpyna epipy `ld ,`ng xa inx lroixcdpq) ¥¦¨¨

(.eq,ìò ïéáéiç ,úàhç BúââL ìò ïéáéiçL øáãa úaMä úà ìlçîä©§©¥¤©©¨§¨¨¤©¨¦©¦§¨©¨©¨¦©
,äìé÷ñ BðBãælr miaiigy xac `weecy ,dpynd ixacn wiicl yie §§¦¨

,dliwq epecf lr miaiig z`hg ezbbyàäy xac la` ±ïéáéiç ïéà ¨¥©¨¦
,úàhç BúââL ìòmb,äìé÷ñ BðBãæ ìò ïéáéiç ïéàxngna `linne ©¦§¨©¨¥©¨¦©§§¦¨

aiigzi `l s` ,z`hg ezbby lr oiaiig oi`y `ng xa inx xn`y
:`xnbd zvxzn .dliwq cifna'åë ïéáéiç ïéà àä éðz÷ éîike - ¦¨¨¥¨¥©¨¦

oi` z`hg ezbby lr miaiig oi`y xac lky ,yexita `pzd dpy
lr miaiigy lky wx xn` `pzd ixde ,dliwq epecf lr oiaiig

c xnel yie ,dliwq epecf lr miaiig z`hg ezbbyøîà÷ éëä± ¨¦¨¨©
lky ,xnel `pzd zpeek jkyúàhç BúââL ìò ïéáéiçL øác̈¨¤©¨¦©¦§¨©¨

gxkda,äìé÷ñ BðBãæ ìò ïéáéiçezbby lr oiaiig oi`y xac j` ©¨¦©§§¦¨
,dliwq epecf lr miaiigy gxkda epi` ,z`hgemewn lknøác Lé¥¨¨

å úàhç BúââL ìò ïéáéiç ïéàLok it lr s`,äìé÷ñ BðBãæ ìò ïéáéiç ¤¥©¨¦©¦§¨©¨§©¨¦©§§¦¨
eäéð éàîeedf ,df xac edne ±,ønçîoi`y `ng xa inx ixacke ©¦§©¥

.dliwq epecf lr miaiige z`hg ezbby lr miaiig
:`xnbd zxne` .zaya xngn oica ztqep dhiy d`ian `xnbd

deçà àáø[eig`-]dì éøîàå ,ìçø øa éøî áøcexn`y yie ± ¨¨£©§©¨¦©¨¥§¨§¦¨
did `axydeáà[eia`-].ìçø øa éøî áøc £©§©¨¦©¨¥

didy okzi m` `xnbd zxxan ,eixac z` `xnbd d`iany mcew
:`xnbd dywn .lgx xa ixn ax ly eia` `axàøúa àðMéìì± §¦§¨©§¨

,ixn ax ly eia` did `axy dipyd oeylldéøLëà áøc àä àéL÷©§¨¨§©©§§¥
ìçø øa éøî áøìzenaia exn`y dn dyw ±(:dn)z` xiykd axy §©¨¦©¨¥
,lgx xa ixn axìáác déñøeôa déépîelr xhey zeidl edpne ± ©§¥§§¥§¨¤

eia` did `ly x`eane ,ixkp eia` didy s` lr laaa xeaivd
zvxzn .eia` did `axy xnel okzi ji` ok m`e ,l`xyin

:`xnbdàîìéc,`ny ±éøzipy ±,eåä ìçø øa éøî`ax cg`dy ¦§¨§¥¨¦©¨¥£
.ieb did eia` ipyde ,eia` did

`ax eze`e :epziibeql zxfeg `xnbddézòîL àäì dì éðúî äåä£¨©§¥¨§¨§©§¥
ef dreny dpey did ±déîMî[enya-].øeèôì ,ïðçBé éaøcjke ¦§¥§©¦¨¨¦§

,dpyúaMa Bzîäa øçà ønçîä ,ïðçBé éaø øîàoiae bbeya oia ¨©©¦¨¨©§©¥©©§¤§©©¨
cifna,úàhç áéiçî àì ââBLa .íeìkî øeètmeynLweäcìk ä ¨¦§§¥Ÿ¦©©©¨§§¨¨

,äøæ äãBáòì dlek äøBzäz`hg aiig epi` dxf dcearay myke ©¨¨©£¨¨¨
cr z`hg aiig epi` dxezd lka s` ,eteba dyrn dyriy cr

e .eteba dyrn dyriyáéiçéî àì énð ãéæîameyn ,dliwqïðúc± §¥¦©¦Ÿ¦©©¦§©
dpyna epipyy(.eq oixcdpq)ìò ïéáéiçL øáãa úaMä úà ìlçîä©§©¥¤©©¨§¨¨¤©¨¦©

,äìé÷ñ BðBãæ ìòå úàhç BúââL`weecy ,dpynd ixacn wiicl yie ¦§¨©¨§©§§¦¨
,dliwq epecf lr miaiig z`hg ezbby lr miaiigy xacàäla` - ¨

m`,äìé÷ñ BðBãæ ìò ïéáéiç ïéà ,úàhç BúââL ìò ïéáéiç ïéàjkle ¥©¨¦©¦§¨©¨¥©¨¦©§§¦¨
.dliwq epecf lr aiig epi` ,z`hgn ezbby lr xeht xngny oeik

:opgei iax mya `ax jiynnáéiçéî àì énð åàìáeaiigl oi` s` ± §¨©¦Ÿ¦©©
weqta xn`pd e`ld meyn zewlna(i k zeny)lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨

meyn ,'LYndaE 'ebe dY` dk`lncdf e`ldéì äåä`ed ixd - §¨¨©¨§¤§¤§£¨¥
ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàìxac lr xidfdl `ay e`l ± ¨¤¦©§©§¨©¦©¥¦
,oic ziaa dzin aiig eilr xaerdyúúéî úøäæàì ïzépL åàì ìëå§¨¨¤¦©§©§¨©¦©

,åéìò ïé÷Bì ïéà ,ïéc úéa`l` dxn`p `l dxdf`d xwiry oeik ¥¦¥¦¨¨
a s` jkle ,dzin aiigzi dxdf`d lr xeari m`y oiprlote`

.eilr oiwel oi` mewn lkn dzin aeig ea oi`y
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bpw sc zay(iying meil)

Bñék à÷åc ,àáø øîàxkzydl gxhy oeiky ,iebl zzl exizd ¨©¨¨©§¨¦
zzl el xizp `l m`y yegl yie ,odilr qg `ed ixd el` zerna

,miaxd zeyxa elhlhl `eai ,ixkpl qikd z`àì äàéöî ìáà£¨§¦¨Ÿ
oi` ,ixkpl dzzl el xizp `l m` s` ,da gxh `ly oeiky ,exizd

.miaxd zeyxa dlhlhl `eaiy yyg
:`xnbd dywn,àèéLtixdyïðz 'Bñék'dpyna xn`p yexita ± §¦¨¦§©

exizd eqik z` wxy ,jkn rnyne ,ixkpl eqik z` zzl lekiy
daiyn .eprinydl `ax jxved dne ,d`ivn `le ixkpl zzl

:`xnbdàîéúc eäîy xn`z `ny ±ïécä àeäyäàéöî eléôà ©§¥¨©¦£¦§¦¨
,iebl zzl xzen'Bñék' éðz÷c éàäå,'eqik' hwp `pzdy mrhde ± §©§¨¨¥¦

c meyn `l` ,eqika wx xn`p xziddy meyn df oi`àçøBà§¨
éðz÷ àúléîc,libxde ievnd xac `pzd dpyy ±ïì òîLî à÷ §¦§¨¨¨¥¨©§©¨

d`ivn j` ,'eqik' `pzd hwp `weec `l` ok xacd oi`y `ax
.iebl zzl xeq`

:`xnbd zxne` .xeq`y `ax xn` d`ivn efi`a zx`an `xnbd
ïøîà àìåixkpl dzzl xeq`y epxn` `l d`ivna s`e ±,àlà §Ÿ£¨¨¤¨

déãéì éúà àìcjygzy mcew ecil d`ivnd dribd `lyk ± §Ÿ¨¥¦¥
,da dkf `le ddiabd `l oiicredéãéì éúà ìáàote`a la` - £¨¨¥¦¥

,jygzy mcew da dkfe ddiabdyéîc déñéëk,eqikk `id ixd ± §¦¥¨¥
.iebl dpzil lekie

éøîàc àkéàenvr `axy ,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi - ¦¨§¨§¦
,df oica wtzqdéòa[wtzqd-],eäî Bãéì äàaä äàéöî ,àáøm`d ¨¥¨¨§¦¨©¨¨§¨©

y xn`péîc déñéëk déãéì àúàc ïåékd`ivnd d`ay oeiky ± ¥¨©£¨¦¥§¦¥¨¥
,ixkpl dzzl xzene ,eqikk `id ixd ,ecilàîìéc Bà`ny e` ± ¦§¨

y xn`p,da çøè àìc ïåékrax` dlhlhie xeariy yegl oi` ¥¨§Ÿ¨©¨
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)sc dviael.:(d"de ,dnda iAB lr oiakFx `lŸ§¦©©¥§¥¨§
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øîàc ïàîì eléôàål`rnyi iax zrcl ±(:bi zekn)y ,xaeqyïé÷Bì ©£¦§©§¨©¦
,dwel epi` xngnd mewn lkn ,dzin zxdf`l ozipy e`l lr
did m` oky .eilr miwely xenb e`l epi` xngn ly e`ly meyn

,xenb e`l dfàðîçø áBzëéì,aezkl dxezl did ±ìë äNòú àì' ¦§©£¨¨Ÿ©£¤¨
,'Ezîäáe äëàìîzaizeäzà'',éì änìaezkd `a i`ce `l` §¨¨§¤§¤©¨¨¨¦

`weecy ,xnele wlgláéiçéîc eäéð àeäz` dyer `edyk wxy ± ¦§¦©©
dk`lna la` ,dwele xenb e`l lr xaer `ed f` ,ecal dk`lnd

ici lr ziyrpdBzîäa,[xngn epiidc]áéiçéî àìe`l df oi` - §¤§Ÿ¦©©
.eilr dwel epi`e xenb

:dpyna epipyäðBöéçä øöçì òébäoilhipd milkd z` lhep ¦¦©¤¨¥©¦¨
miltep ode milagd z` xizn ,zaya oilhip opi`ye .zaya
ux`l mlitdl xyt` i`y zikekf ilka dpc `xnbd .odil`n

:mzpwz dn ,exayiy yygnäðeòè Bzîäa äúéä ,àðeä áø øîà̈©©¨¨§¨§¤§§¨
,úéëeëæ éìk,dndad lrn eicia mlhil i`yx epi`y ote`aàéáî §¥§¦¥¦

íéìáçä øézîe ,äézçz çépîe úBúñëe íéøk.íéìôBð ïéwOäå ¨¦§¨©¦©©§¤¨©¦©£¨¦§©©¦§¦
,micia milkd z` lehil `ped ax xizd `l recn :`xnbd zl`ey

ïðz ïðàäå,epzpyna epipy ixde ±,úaMa ïéìhépä íéìkä úà ìèBð §¨£©§©¥¤©¥¦©¦¨¦©©¨
:`xnbd zvxzn .zaya oilhipd milk md ixd zikekf ilkeék¦

àðeä áø øîà÷i`yx epi`e miltep miwyde milagd z` xizny ¨¨©©¨
,micia mlhilàðneàc éðø÷a,mc ifiwn ly zikekf zepxwa ±àìc §©§¥§§¨§Ÿ

déì àéæçjkle ,md miqe`ny iptn ,melkl zaya miie`x mpi`y - ©§¨¥
.dndad lrn micia mlhil xeq`

ick zezqke mixk gipdl `ped ax xizd ji` :`xnbd zl`ey
,mdilr milkd eltiyBðëéäî éìk ìháî à÷ àäåxqe` `ed ixde ± §¨¨§©¥§¦¥¥¨

,okl mcew el miie`x eidy yeniyn mlhane ,lehlha mixkd z`
exn`p `ped ax ixac :`xnbd zvxzn .ilkd z` xzeqk `ed ixde

éøèeæ éôéìLamixkd lr eltiy xg`ly ,miphw ze`yna - ¦§¦¥§¥
`vnpe ,ux`l eribiy cr mzgzn xkd z` henyl leki zezqke
eyeniyn elhan epi`e ,zayd lkl lehlha xkd z` xq` `ly

.el ie`xd
:`ziixan `ped ax lr dywn `xnbdäðeòè Bzîäa äúéä ,éáéúéî¥¦¥¨§¨§¤§§¨

úBiLLòå ìáè,zikekf ly zear zekizg ±,íéìáçä úà øézî ¤¤©£¨¦©¦¤©£¨¦
L ét ìò óàå ,ïéìôBð ïéwOäåzeikekfdïéøazLnmxiqdl el xeq` §©©¦§¦§©©¦¤¦§©§¦

mdizgz mixk zzl xeq`y ,`ziixadn gkene .dndadn ecia
:`xnbd zvxzn .milkd mdilr eltiy ickaíúä`ziixaa my - ¨¨

xaecnàñìeëazeyrl zecnery ,zikekf ly zear zekizga - §§¨
mze` ekzgi ,mze` ekiziyk seqaly oeike ,zepelg mdn
`iadl exizd `l jkle ,mzxiaya cqtd oi` ,zephw zekizgl

:df uexizl jnq `xnbd d`iane .mzgz gipdle mixkénð à÷éc± ©§¨©¦
n ,wiecn df uexizkeìáèc àéîec éðz÷c`pzd hwpy jkn ± §¨¨¥§¨§¤¤

,jkn cenll yie ,md minecy rnyny ,eicgi lahe zeiyyräî©
déì éæç àìc ìáh,llk zaya yeniyl ie`x epi` lahy myky ± ¤¤§Ÿ£¦¥

àëä óà,`ziixaa zexen`d zeiyyrd ±déì éæç àì énðok mb ± ©¨¨©¦Ÿ£¦¥
oeik ,zaya yeniyl llk zeie`x zeiyyrd oi`yk xaecn

:`xnbd zxxan .zikekf ly zear zekizga xaecnyedf itléàî©
yexitd dn ±'ïéøazLnL ét ìò óà'`lde ,`ziixad dxn`y ©©¦¤¦§©§¦

:`xnbd zvxzn .dfa yecigd dn mzxiaya cqtd oi`y oeikn
àîéúc eäîmzxiay zra i`cey oeikny ,xnel xeaq `dz `ny ± ©§¥¨

hren cqtd yi ok m`e ,melkl miie`x mpi`y zevevip mifzip
`ny ,mzxiay zra,eLLç énð èòeî ãñôäìmixk gipdl exizde §¤§¥¨©¦¨§

,zeiyyrd zgzïì òîLî à÷,ok oicd oi`y ,`ziixad eprinyd ± ¨©§©¨
.dfk hren cqtd meyn mixk gipdl exizd `ly

:df oipra dpcd `ziixa d`ian `xnbdéçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©
éìL äðeòè Bzîäa äúéä ,øîBàó`yn ±äàeáz ìLepi`e ,lah ly ¥¨§¨§¤§§¨§¦¤§¨

`ed ixd ,dvwen `idy oeik eicia dze` lehil lekiBLàø çépî©¦©Ÿ
äézçz,[`ynd zgz-].åéìàî ìôBð àeäå ,øçà ãöì B÷lñîe ©§¤¨§©§§©©¥§¥¥¥¨

:`ziixad dkiynnàìå ,Lác äðeòè äúéä ,ìàéìîb ïaø ìL BøBîç£¤©¨©§¦¥¨§¨§¨§©§Ÿ
d÷øBôì äöøxengd lrn,úaL éàöBî ãòeäúî ,úaL éàöBîì ¨¨§§¨©¨¥©¨§¨¥©¨¥¨

xengd.

xengdn yacd z` l`ilnb oax wxt `l recn :`xnbd zl`ey
,zayaïðz ïðàäå,epizpyna epipy ixde ±ìèBðz` dndad lrn §¨£©§©¥

dïéìhépä íéìkzaya yeniyl ie`xd xac `ed ixd yace ,zaya ¥¦©¦¨¦
:`xnbd zvxzn .elhlhl xzeneLéaãäLkoaxa dyrnd ± §¤¦§¦

xeq`e zaya yeniyl ie`x epi`y ,uingdy yaca did ,l`ilnb
y yac :`xnbd zxxan .elhlhléæç éàîì Léaãä`ed dnl ± ¦§¦§©£¦

ie`x `edy :`xnbd daiyn .l`ilnb oax e`iad recne ,ie`x
éìîâc àúéúëì.lnb irvt lr gipdl ± ¦§¦¨§©§¥

:`xnbd zl`ey,ïéwN eìtéå íéìáç øézéåepzpyna epipyy enk §©¦£¨¦§¦§©¦
miltep miwyde milagd z` xizn zaya lhip epi`y xacy
i`ven cr xengd lr yacd z` l`ilnb oax gipd recne ,odil`n
eltiy ick milagd z` xizn did m` :`xnbd zvxzn .zay

,miwydé÷éæ eøèöéî.ux`l mzlitpa yacd zecep mirwap eid ± ¦§§¦¥
:`xnbd zl`ey,ïäézçz çépéå úBúñëe íéøk àéáéålkei f`e §¨¦¨¦§¨§©¦©©§¥¤

mixkd :`xnbd zvxzn .mdilr miwyd eltie milagd z` xizdl
éôphî,mdilr jtyiy yaca etphi ±miie`x eidi `l aeye ¦©§¦

,zaya yeniylBðëéäî éìk ìháî÷åilk lhiay `vnpe ± §¨§©¥§¦¥¥¨
.okl mcew el ie`x didy yeniydn

:`xnbd zl`eyàkéàäåo`k yi ixde ±íéiç éìòa øòöxrhvny §¨¦¨©©©£¥©¦
epi` df xeqi` recne ,`ziixe`cn exeqi`e ,eilry `yna xengd
:`xnbd zvxzn .opaxcn `edy epkidn ilk lehia xeqi` dgec

øáñ÷l`ilnb oaxíéiç éìòa øòön `l` xeq` epi`,ïðaøcepi`e ¨¨©©©©£¥©¦§©¨¨
.xg` opaxc xeqi` dgec

:zaya dndaa ynzydl xeqi`d ihxta dpc `xnbdééaà©©¥
déì déçkLà[e`vn-]àabà déøáì déì óLôLî à÷c ,äaøì ©§§¥¥§©¨§¨§©§¥¥¦§¥©©¨

àøîçcick zaya xengd ab lr wepizd epa z` sytyn `edyk ± ©£¨¨
,eryryldéì øîàixd ,daxl iia`,íéiç éìòáa øî LnzLî à÷ ¨©¥¨¦§©¥©§©£¥©¦

epipye(:el dvia)lky oicd `ede ,zaya dnda lr miakex oi`y
.zaya xeq` dndaa yinyzdéì øîà,iia`l dax el aiyd ± ¨©¥

ïä ïéããö,eiciva `l` xengd lr ynzyn ipi` -eøæb àì ïéããöe §¨¦¥§¨¦Ÿ¨§
eäa[mda-],ïðaø.eyinyz jxc df oi`y meyn §©¨¨

:xne`e dax jiynneàøîéz àðîn ,df oic cnel ip` okidne ±ïðúc §¨¥§¨¦§©
mpi`y mixac dperh eznda dzid m`y ,epzpyna epipyy dnn ±

zaya milhipåàì éàî ,ïéìôBð ïéwOäå íéìáç øézîoi` m`d ± ©¦£¨¦§©©¦§¦©¨
,dpyna xaecné÷ìeeb øáçaiciv ipyn migpend miwy ipya ± §¤¤©§¦

,zerevxa cgi mixaegne xengdïéããö eäì eåäcdryay ± §¨§§¨¦
oryidle ,xengl axwzdl `ed jixv milagd z` xizny

,xengd iciva sytzydleey gken.ïðaø eäa eøæb àì ïéããö§¨¦Ÿ¨§§©¨¨
:iia` el aiydàìexfb `l miccvay dpyndn gikedl oi` ± Ÿ

zxacn dpyndy xnel yiy ,minkgé÷åeìâà øáçamiwya ± §¤¤©§§¦
ohw xnqn ici lr cgi miqetz wx `l` ,cgi mixaegn mpi`y
z` hrn jyenyke ,drevxd y`xay zkzn zraha qpkpy

,ecivn cg` lk miltep miwyde `vei xnqnd ,drevxdeåä àìc§Ÿ¨
ïéããöjxevl dndad iccva ynzydl jixv epi` df ote`ay ± §¨¦

.dndadn miwyd zcxedàzëìa énð éàcinrdl xyt` mb e` ± ¦©¦§©§¨
ipkne ,lag ly zrah yi wy y`x lkay ote`azg` zrah q

,ziniptd zrahd jezl eqipkne ohw ur lhepe dipyd zraha
urd z` jyen miwyd z` wextl `ayke ,miwyd miqtzp dfae
iccva ynzydl jixv epi` df ote`a s`y ,miltep miwyde

.dndadn miwyd z` cixedl icka dndad
:dpynn daxl dywn iia`déáéúéàepipy ,daxl iia` dywd - ¥¦¥

dpyna(:ak dkeq)eid m` ,íézLzeieyr dkeqd zeptcn,íãà éãéa §©¦¦¥¨¨
åotec,ïìéàa úçàly ziyilyd oteck ynyn oli`dy ,xnelk §©©¨¦¨

dkeqd ,dkeqde ,äøLkmewn lkndì ïéìBò ïéàmiqpkp oi` ± §¥¨¥¦¨
dkeqa,áBè íBéaeilr gipdl jkqa ynzydl eid milibxy meyn §

`edyky `vnp ,dizeptca xeyw dkeqd jkqy oeike ,mivtg
.oli`a ynzyn `ed ixd eivtg eilr gipdl jkqa ynzyn

:`iyewd z` `xnbd zx`aneåàì éàîxaecn `l m`d ±déa ÷çc ©¨§¨¥
miawp daxd wwgy ±,ïìéàamipwde miawpd jeza mipw qipkde ¨¦¨
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dpw sc zay(ycew zay meil)

da äìúå ,ïìéàa ãúé[czia-]äìkìkz` dlklka gipde ,lq - ¨¥¨¦¨§¨¨¨©§¨¨
dlklkd m` ,oli`d zgz miaxd zeyxa zeayl oiekzde ,eaexir

zcneríéçôè äøNòî äìòîì,miaxd zeyx rwxwnBáeøéò ïéà §©§¨¥£¨¨§¨¦¥¥
,áeøéò`id ixde ,migth drax` dagx dlklk mzqy meyn ¥

dlklkdn aexird z` lehil leki epi`y `vnpe ,cigid zeyx
ici lr dziay dpew epi` jk meyne ,ea zeayl oiekzdy mewnl
dlhil leki epi`y ,el die`x dpi`y dcerq `id oky ,df aexir

zcner dlklkd m` la` .dlke`le enewnläøNòî ähîì§©¨¥£¨¨
,áeøéò Báeøéò ,íéçôèzeyx dze`a `vnp eaexiry meyn §¨¦¥¥

ixac lr eziiyew z` `iyxyn ax wiqn .da zeayl oiekzdy
c ,ef `ziixaa wiicl yie :`axàîòèdxyrn dhnly mrhdy ± ©£¨

meyn wx `ed ,aexir eaexir migthïìéàa ãúé õòðcdilr gipde §¨©¨¥¨¦¨
,oli`d ly miccv iciv wx `id dlklkdy `vnpe ,dlklkd z`

àäm` la` ±õòð àìoli`d iciva lqd z` xyw `l` ,czi ¨Ÿ¨©
,envreléôàdlklkd zcner m`,íéçôè äøNòî ähîì`ed oicd £¦§©¨¥£¨¨§¨¦

y,áeøéò Báeøéò ïéàaexird z` zgwl leki epi`y meyn ¥¥¥
.oli`d iciva ynzyn `ed ,aexird zlihpay oeik ,dlklkdn

àpz éàä àäå,`ziixad ly df `pz epiptl ixde ±øñà÷c- §¨©©¨§¨¨©
ynzydl xqe`yéøL÷å ,ïéããöaynzydl xizne ±,ïéããö écöa ¦§¨¦§¨¨¥§¦¥§¨¦

xn`y `ax lr dywe .czia ielzd lqa ynzydl xizd ixdy
.miccv iciva mb xqe` miccva xqe`dy

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàoia wlgl oi` zn`ay ,xnel yi ¨©©¨¨
lehil xizdy `ziixad ly `pzde ,miccv icivl miccv
mrhde ,mixzen miccv s`y xaeq ,czia dielzd dlklkdn

c meyn `ed ,envr oli`a dxeywd dlklkn lehil xq`yàëä± ¨¨
,`ziixaa o`kyïðé÷ñò ä÷eçc äìkìëa,xv eity lqa xaecn ± §©§¨¨§¨¨§¦©

,wgeca wx eci z` ekezl qipkdl lekieáeøéòì déì ìé÷Lc éãäác§©£¥§¨¦¥§¥
,oli`a dxeywd dlklkdn ,aexird z` lhep `edy dryay ±

déì ãéðî÷rprpn `ed ±déôeb ïìéàa LnLî÷å ,ïìéàì`ed ixde ± ¨¥¦¥¨¦¨§¨§©¥¨¦¨¥
:`xnbd dwiqn .oli`d iciva wx `le envr oli`a ynzyn

,ïéøeñà ïéããö ,àúëìäåj`.ïéøzeî ïéããö écö §¦§§¨§¨¦£¦¦¥§¨¦¨¦
:dkldd dwqtp jky xg`n bedpl yi cvik zxxan `xnbdøîà̈©

úøîàc àzLä ,éMà áøy dkldd dwqtpy dzrn ±,ïéøeñà ïéããö ©©¦©§¨§¨§©§¨¦£¦
àìcîc àbøc éàädieyry dkeql ekxc milery df mleq ± ©©§¨§¦§¨

dcyd ixneyl,oli`l dkenqe micenr lr diepad ,déçpéì àìŸ¦§¥
àì÷écà Léðéàmeyn ,oli`d lr mleqd y`x z` mc` oiryi `l ± ¦¦©¦§¨

eäì eåäca ynzyn `ed mleqa dleryky ±,ïéããömiccve §¨§§¨¦
.mixeq`àì÷écî øáì éæàååbà déçpéì ,àlàczi lr eze` oiryi ± ¤¨¦§¥©§¨¥§©¦¦§¨

iciv didi mleqde miccv `ed czidy ,lwcd iciva uerpd
.miccv÷éìñ éëå,mleqa dlery dryae ±éæàååbà déòøk çpéì àì §¦¨¦Ÿ¦©©§¥©§¨¥

,oli`d ly miccva ynzydl `ly ,czid lr elbx z` gipi `l ±
ïéðwà çðzéì àlàlr e` ,mleqd zeaily lr elbx gipi `l` ± ¤¨¦§©©¨¦

.mixvepd zkeq z` micinrnd micenrdn mi`veid mipwd

äðùî
mixeq`de mixzend dndal lke` zpkd ipte`a zwqer dpynd

:zayaïéøézîzayaøéîò éòé÷tyw ly zeceb` ±äîäa éðôìick ©¦¦§¦¥¨¦¦§¥§¥¨
,mlke`l dl gp `diyïéñtñôîemixftne ±ïéôékä úàick §©§§¦¤©¦¦

.mlke`l da`ze mgix z` gixz dndadyàì ìáàmixftnúà £¨Ÿ¤
,ïéøéfä.oixife oitik md dn x`azi `xnbaeïé÷qøî ïéà[mikzgn-] ©¦¦¥§©§¦

úçMä úà àìzxvwpe dleya yily xnbp `l oiicry d`eaz-] Ÿ¤©©©
[dnda lk`n jxevléðôì ïéáeøçä úà àìådäîäalwdl ick §Ÿ¤¤¨¦¦§¥§¥¨

,mzlik` z` dilrïéadndaïéáe äwcdnda,äqbdgxh efy itl ¥©¨¥©¨
.jxevl `lyøézî äãeäé éaøweqixì ïéáeøçadnda,äwcitl ©¦§¨©¦¤¨¦¦©¨

.weqix `ll mlk`l dleki dpi`e zewc dipiyy

àøîâ
:oixife oitik ,xinr iriwt oipra dpyna oicd z` zx`an `xnbd

ïéôék ïä ïä ïéòé÷t ïä ïä ,àðeä áø øîàmdipy oitike oiriwt ± ¨©©¨¥¥§¦¦¥¥¦¦
y `l` ,milay ly miyw zeliagéøz ïéòé÷tipya mixeyw ± §¦¦§¥

d eli`e ,dliagd zeevwàúìz ïéôékiyily xywa mixeyw ± ¦¦§¨¨
d .dzirvn`aïéøéæzeliag mdéæøàcurn evvwpy migl mitpr ± ¦¦§©§¥

.fx`øîà÷ éëäå,dpynd yexit `ed jke -øéîò éòé÷t ïéøézî± §¨¦¨¨©©¦¦§¦¥¨¦
ywd zeliag z`äîäa éðôì,mlke`l lkezy ickïéñtñôîeoke ± ¦§¥§¥¨§©§§¦

,mlke`l da`ze mgix z` gixzy ick miywd z` mixftnàeäå§
ïéôéëì ïécäzeliag z` xizdl xzen [mixyw dylya mixeywd-] ©¦§¦¦

ezeida mb ywdy itl ,daexn dgxihdy s` diptl mxftle ywd
zaya gexhl xzene ,dnda lk`nl crein mzqd on xeyw

.dl enirhdl ick dnda lk`naïéøéfä úà àì ìáàfx`d itpr-] £¨Ÿ¤©¦¦
[migldñtñôì àìmxftl ±øézäì àìåmzqd ony itl ,mcbe` z` Ÿ§©§¥§Ÿ§©¦

owzny aygp mxefite mzxzde dnda lk`nl micner mpi`
.xeq`e dlik`l zaya mze`

:`ped ax zhiy z` zx`an `xnbdàîòè éàî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©©£¨
ïðéçøè àìëeàa çøèîì øáñ à÷ ,àðeä áøclke` `edy xac ± §©¨¨¨©§¦§©§§¨¨§¦©

la` ,egiaydl ea gexhl xzen dndaìïðéeLî àì àìëeà ééeL± §©ª¥§¨Ÿ§©¦©
meyn dlik`l zaya epwzl xeq` ,dlik`l ie`x epi`y xac

.lke` zcled
:dpynd xe`iaa `ped ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdáø©

ïéøéæ ïä ïä ïéòé÷t ïä ïä ,øîà äãeäémiyw mdipy oixife oiriwt - §¨¨©¥¥§¦¦¥¥¦¦
y `l` ,milay lyéøz ïéòé÷t,miywd zeevw ipya mixeyw ± §¦¦§¥

d eli`eàúìz ïéøéæd .mzirvn`a iyily xywa mixeyw ±ïéôék ¦¦§¨¨¦¦
zeliag mdéæøàc.migl fx` itpr ly ±øîà÷ éëäå,dpynd §©§¥§¨¦¨¨©

øéîò éòé÷t ïéøézîywd zeliag z` ±,äîäa éðôìmceray oeik ©¦¦§¦¥¨¦¦§¥§¥¨
,dlik`l mpwzn mixywd zxzdae ,lke`l miaygp mpi` mixeyw

.dndad xrv zngn z`f exizd minkgeàì éñetñt ìáàla` ± £¨©§¥Ÿ
dgxih efy itl ,mzlik` z` dilr mirhdl ick mxftl xeq`

.jxevl `lyïðéñtñôî énð éñetñt ïéôéëåfx` itpr ly zeliage ± §¦¦©§¥©¦§©§§¦©
,lke`l miaygp md oi` xefitd `lly oeik ,mxftl s` xzen migl
,dndad xrv meyn z`f exizd minkge ,dlik`l mpwzn xefitde

ñtñôì ïéøéfä àì ìáàmiywd zliag z` xftl exizd `l ± £¨Ÿ©¦¦§©§¥
,mixyw dylya mixeywdøézäì àlàdndady ick mcbe` ¤¨§©¦

.mlke`l lkez
:dcedi ax zhiy z` zx`an `xnbdáøc àîòè éàî àáø øîà̈©¨¨©©£¨§©

ïðéeLî àìëeà éeeL øáñ÷ ,äãeäélk`nl ie`x didiy xac oewz ± §¨¨¨©¦§¨§©¦©
la` ,dndad xrv meyn exizd ,mixywd zxzd oebk ,dnda

ïðéçøè àì àìëeàa çøèîexq` dnda lk`n `edy xac la` ± ¦§¨§§¨Ÿ¨§¦©
dgxih efy itl ,miywd xefit oebk ,`nlra beprzl ea gexhl

.jxevl `ly
:`xnbd dywnïðz,dpynaïéáeøçä úàå úçMä úà ïé÷qøî ïéà §©¥§©§¦¤©©©§¤¤¨¦
ïéa ,äîäa éðôìdndaïéáe äwcdnda.äqb:`xnbd zwiicnéàî ¦§¥§¥¨¥©¨¥©¨©

úçLc àéîec ïéáeøç åàìzgy dxikfdy dpynd zpeek oi` m`d ± ¨¨¦§¨§©©
,zgyl minecd miaexga xaecny epcnll ,cgia miaexgeäî©

éëékøc úçM`la s` dlik`l die`xe dkx zgy mzqy myk ± ©©§©¦¥
,weqixdéëékøc ïéáeøç óàdlik`l miie`xe mikx miaexgd mb ± ©¨¦§©¦¥
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.wgFcA DkFzl Fci qipknE ,`id dxvwE ,xv©§¨¨¦©§¦¨§¨§©
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oixif oke ,`xnBA Wxtn:ïé÷qøî ïéà.oi` §¨¥©§¨¨§¥¦¦¥§©§¦¥

oikYgn:úçL.`Ede ,d`EaY lW aUr §©§¦©©¥¤¤§¨§
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.áeøéò Báeøéò Y íéçôè 'éî ähîì ,áeøéò Báeøéò ïéà Y¥¥¥§©¨¦§¨¦¥¥
ähîì eléôà Y õòð àì àä ,ïìéàa ãúé õòðc Y àîòè©§¨§¨©¨¥¨¦¨¨Ÿ¨©£¦§©¨
øñà÷c ,àpz éàä àäå .áeøéò Báeøéò ïéà íéçôè 'éî¦§¨¦¥¥¥§¨©©¨§¨¨©
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.déôeb ïìéàa LnLî÷å ,ïìéàì déìY ïéããö :àúëìäå ¥¨¦¨§¨§©¥¨¦¨¥§¦§§¨§¨¦
àzLä :éLà áø øîà .ïéøzeî Y ïéããö écö ,ïéøeñà£¦¦¥§¨¦¨¦£©©©¦¨§¨
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,àì :àðeä áø Cì øîà !àðeä áøc dézáeéúe ,àìëeàa ïðéçøè àì :àîìà ,éëékøc Y ïéáeøç̈¦§©¦¥©§¨¨¨§¦©§§¨§§¥§©¨¨©¨©¨¨
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`iddC ,ixnbl `ixq`pihllhlhl dxEq`e ,`niiw:'éðúîïéàïéñáBà.oFWl Wxtn `xnBaE .FpFxbA Fl oiagFze ,FgxM lr dAxd FzF` oilik`noiqaF`- ©§¨§©§¦§©¦§¦¨¨§¨©£¨§©§¥¥§¦©£¦¦©§¥©¨§§£¦¦§©§¨¨§¨¥§§¦

dirn KFzA qEa` oinM Dl oiUFr:ïéñøBc àìå.qxFCWDpFxB KFzA Dlz`.oixFrVdoiqaF` FnM KM lM ied `l ,EdinE:ìáàïéèéòìî.`xnBA Wxtn:ïéà ¦¨§¦¥§¥¤¨§Ÿ§¦¤¥¨§§¨¤©§¦¦¨¨¥¨¨§§¦£¨©§¦¦§¨¥©§¨¨¥
ïéøéîàî.`xnBA Wxtn:ïéè÷ìäî.Wxtn ©£¦¦§¨¥©§¨¨§©§§¦§¨¥
`xnBA:íéøBáã éðôì íéî ïéðúBð ïéà.Wxtn ©§¨¨¥§¦©¦¦§¥§¦§¨¥

odizFpFfn oi`C mEXn i` ,`xnBA `nrh©§¨©§¨¨¦¦§¥§¥¤
mEXn i` ,dcVA oilkF`e oi`vFIW - eilr̈¨¤§¦§§¦©¨¤¦¦

Edl gikW `nb`A `InC:úBàñécøä.lr §©¨§©§¨§¦©§©§¥¨©
,onFwn mWziAd KFzA oipFGipe:'îâék ¥§¨§¦¦§©©¦¦

àðååb éàä.EaigxIW KM lM dPlik`IWdirn ©©§¨¤©£¦¤¨¨¨¤©§¦¥¤¨
qEa`M:dðòèààøBk.zFpFfnl DAB lr §¥©§©¨¨©©¨¦§

x`W cal ,KxClzF`Vn:dðéàL íB÷îì ©¤¤§©§¨©¨§¨¤¥¨
øéæçäì äìBëé.ziAn miptl Dl FagFYW §¨§©£¦¤£¨¦§¦¦¥

drilAd:éìëa.ceexzA:cíéãéa éôñ.FagFY ©§¦¨¦§¦§©§¨§¨¥§¨©¦£
eiR KFzl:'åëå CáBL éðBé àlà.:dInzA §¦¤¨¥¨¦§¦¨

`Mi` `gxh i`n ,`l i`O`e?åàì àlà §©©Ÿ©¦§¨¦¨¤¨¨
'åë.oihwldnCnEDpi`W mFwnl oizipznC ¦¦§©§§¦§©§¦¦§¨¤¥¨

oihirln DPin rnW ,ixW inp xifgdl dlFki§¨§©£¦©¦¨¥§©¦¨©§¦¦
milbrCmiNnbEdlFki Dpi`W mFwnl - ©£¨¦§©¦§¨¤¥¨§¨

Dil ixw dnda iAbC `N` .ixWe ,xifgdl§©£¦§¨¥¤¨§©¥§¥¨¨¥¥
,dhrldDil ixw zFtFr iAbe.hEwlid ©§¨¨§©¥¨¥¥¦§

oi` KgxM lreoixin`nilkA - xq`wC §©¨§¨¥©£¦¦§¨¨©¦§¦
`Ed:íìBòìïéè÷ìäîcéôñíéãéa déì. §¨§©§§¦§¨¥¥§¨©¦

xifgdl dlFkIW mFwnlE:ïéàïúBðBæîéìòE. §¨¤§¨§©£¦¥§¨¨¤
`xacA Edl igikWC:ïúBðBæî ïéà øéæç ¦§¦¦§§©§¨£¦¥§¨

éìòE.xEx`CicEdimixifg lCbIW:'éðúî ¨¤§¨§¦¤§©¥£¦¦©§¦
à÷éc éîð.`l inp EdiiOw icW ENit`C: ©¦©§¨©£¦¨¥©©§©¦¨

àîâàa éçéëLc.igikW `l zFpFfn la` ¦§¦¦§©§¨£¨§¨§¦¦
Edl:ïéèòeî åéúBðBænL.qg mc` oi`W §¤§¨¨¦¤¥¨¨©

dAxd zFpFfn Fl zzl eilr:ääLz änk ¨¨¨¥§©§¥©¨¦§¤
åéòîa.alMdCalMd znE zn xUA lk`W §¥¨§©¤¤¤¨©§©¥¥©¤¤

b KFY ,ziAAla` .ld`A `Ohn mini ' ©©¦¨¦§©¥§Ÿ¤£¨
ilraA drElA d`nEhC ,`Ohn `l eiIgA§©¨Ÿ§©¥§§¨§¨§©£¥

dnda"A xn`cM ,`OHin `l miIg"dXwnd ©¦¨¦©¥¦§¨©¦§¥¨©§©¨
)oileg:`r sc(:dpéî òîL.xn`wCn §©¦¨¦§¨¨©

eizFpFfn lr `Ed KExA WFcTd ciRwdW: ¤¦§¦©¨¨©§¨
déðãeà çLî.zFnM hrn,FpfF``xhEge §©§¥§©§§§§¨

`di `NW ,cIn lTnA EdMi - DixzAFliBxn ©§¥©¥§©¥¦¨¤Ÿ§¥©§¦
Flv`:àì àúîa ìáà.,icin Dil aizil ¤§£¨§¨¨¨¥¦¥¦¥

`Ed DiciC e`l i`:éúàc íeMîCøñîì. ¦¨¦¥¦§¨¥§¦§©
,DixzAFciqtie:øéúòc úéìàøéæçî.lMW ©§¥§©§¦¥©£¦¥£¦¨¤¨

oilik`n s`e ,lFk`l `vFnE ,Fl iE`x lk`n©£¨¨¥¤¡§©©£¦¦
dAxd Fl:äãeäé áøc déúååk.d`xndW ©§¥§¨¥§©§¨¤©§¨¨

xifgdl lFki Fpi`W mFwnl:Btñ÷äét úà. §¨¤¥¨§©£¦¥¤¦¨
lkEY `NW diR KFzl dMg ozFpxFBqldiR: ¥©¨§¦¨¤Ÿ©¦§¦¨

úçà úáa íéîe ïéðéLøk dìéëàîe.miOde ©£¦¨©§¦¦©¦§©©©§©©¦
oirilanoipiWxMdDzrilA ziA KFzllr ©§¦¦©©§¦¦§¥§¦¨¨©
DgxM:ãneòî dìéëàî.,diR KFzl ozFp ¨§¨©£¦¨§¨¥§¦¨

Fpi`W onf lkeaFgzl lFki Fpi` DviAxn §¨§©¤¥©§¦¨¥¨¦§
Dxifgdl lFkie ,KM lM:épî ïéúéðúî.ipzwC ¨¨§¨§©£¦¨©§¦¦©¦§¨¨¥

KFzl min ozFpzpizpC ,oqxEOdEdf `l min ¥©¦§©§¨¦§¦©©¦Ÿ¤
FlEAiB:äãBî éñBé éaø 'éôà.FlEAiB EdfC: ¦£¦©¦¥¤§¤¦

éì÷.dWAiizPW d`EaY lW gnwodWM ¨¦¤©¤§¨¤¦§©§¨§¤¥
.wFzn mlFrl gnw FzF`e ,xEPzA zFilw§¨§©§¤©§¨¨

`Ede,`pEWa`C `gnw`zizW EPOn oiUFre §¦§¨§©§¨§¦¦¤§¦¨
FA oiaxrOW glnE minE onXn: ¦¤¤©¦¤©¤§¨§¦
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"oiqt oiyer" wxt oiaexira)mye :k sc:(

miptan eze` oiqae` miptan eaexe ey`xy lnb
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.íéáìkä éðôì äìápä úàå ,äîäaä éðôì ïéòeìcä úà¤©§¦¦§¥©§¥¨§¤©§¥¨¦§¥©§¨¦
,àëéëøc Y äìáp äî ;äìáðc àéîec ïéòeìc ,åàì éàî©¨§¦§¨¦§¥¨©§¥¨¦§¦¨
àzáeéúe ,àìëeàa ïðéçøè :àîìà ,éëéëøc Y ïéòeìc óà©§¦§¨¦¥©§¨¨§¦©§§¨§§¨
àéîec äìáð ,àì :äãeäé áø Cì øîà !äãeäé áøc§©§¨¨©¨©§¨Ÿ§¥¨§¨
.àðeLàc Y äìáð óà ,éðeLàc Y ïéòeìc äî ;ïéòeìãc¦§¦©§¦§¨¥©§¥¨§¨¨
àúàééøeâa :ð"à .éìét øNáa Y dì úçkLî éëéäå§¥¥©§©©¨¦§©¦¥§§¨¨
ïáz ïðéëøôî :àòcøäpî ïðç áø éðúc ,òîL àz .éøèeæ¨¥¨§©§¨¥©¨¨¦§©§§¨§¨§¦©¤¤

:àîìà .ïéáøòîe àzñtñàåY ïáz !àìëeàa ïðéçøè §©§©§¨§¨§¦©§¨¨§¦©§§¨¤¤
.éøèeæ éìéòa Y àzñtñà ,àéøñ àðáéúa'éðúîìáà ,ïéñøBc àìå ,ìîbä úà ïéñáBà ïéà §¦§¨©§¨©§©§¨§¦¥¨¥©§¦¥§¦¤©¨¨§Ÿ§¦£¨

ì íéî ïéðúBðå ,ïéìBâðøzì ïéè÷ìäîe .ïéèéòìî ìáà ,íéìâòä úà ïéøéîàî ïéàå .ïéèéòìî,ïñøen ©§¦¦§¥©£¦¦¤¨£¨¦£¨©§¦¦§©§§¦©©§§¦§§¦©¦©§¨
ïéæåeà éðôì ïéðúBð ìáà ,CáBMaL íéðBé éðôìå íéøBác éðôì íéî ïéðúBð ïéàå ,ïéìáBb àì ìáà£¨Ÿ§¦§¥§¦©¦¦§¥§¦§¦§¥¦¤©¨£¨§¦¦§¥©¨¦

.úBiñécøä éðBé éðôìå ,ïéìBâðøúå'îâñeáà dì ïéNBò ïéà :äãeäé áø øîà ?"ïéñáBà ïéà" éàî §©§§¦§¦§¥¥©§¥¦©¥§¦¨©©§¨¥¦¨¥
àeää éì éæç éãéãì :ézôécî äéîøé áø øîàãëe ,ïéà ?àðååb éàä ék àkéà éî .äéòî CBúa§¥¤¨¦¦¨¦©©§¨¦§©£©©¦§§¨¦¦§¦§¦¦¨¥¦©
?äèòìä àéä Bæéàå äàøîä àéä Bæéà ."ïéøéîàî ïéà" .àøBk àðéòèàå ,àøBk àìëàc àòéiè©¨¨§¨§¨¨§©§¦¨¨¥©£¦¦¥¦©§¨¨§¥¦©§¨¨
.øéæçäì äìBëiL íB÷îì Y äèòìä ,øéæçäì äìBëé dðéàL íB÷îì Y äàøîä :äãeäé áø øîà̈©©§¨©§¨¨§¨¤¥¨§¨§©£¦©§¨¨§¨¤§¨§©£¦
.ãéa Y äèòìä ,éìëa Y äàøîäå ,øéæçäì äìBëé dðéàL íB÷îì éãéàå éãéà :øîà àcñç áø©¦§¨¨©¦¦§¦¦§¨¤¥¨§¨§©£¦§©§¨¨¦§¦©§¨¨§¨

:óñBé áø áéúîéøö ïéàå ,ïéìBâðøzì ïéè÷ìäîCáBL éðBéì ïéèé÷ìî ïéàå .ïéèé÷ìnL øîBì C §¦©¥§©§§¦©©§§¦§¥¨¦©¤©§¦¦§¥©§¦¦§¥¨
éøö ïéàå ,äéiìò éðBéìeàîéìéà ?"ïéèé÷ìî" éàîe "ïéè÷ìäî" éàî .ïéè÷ìäî ïéàL øîBì C §¥£¦¨§¥¨¦©¤¥§©§§¦©§©§§¦©©§¦¦¦¥¨

äéiìò éðBéå CáBL éðBéc ììkî ,eäéén÷ déì éãLc Y "ïéèé÷ìî" ,íéãéa déì éôñc Y "ïéè÷ìäî"§©§§¦§¨¥¥§¨©¦©§¦¦§¨¥¥©©§¦§¨§¥¨§¥£¦¨
"ïéèé÷ìî" ,øéæçäì äìBëé dðéàL íB÷îì Y "ïéè÷ìäî" :åàì àlà !?àì éîð eäéén÷ àãLéî¦§¨©©§©¦¨¤¨¨§©§§¦§¨¤¥¨§¨§©£¦©§¦¦
:äãeäé áø Cì øîà !äãeäé áøc àzáeéúe ,éìëa äàøîäc Y ììkî ,øéæçäì äìBëiL íB÷îì Y§¨¤§¨§©£¦¦§¨§©§¨¨¦§¦§§¨§©§¨£©¨©§¨
éðBé :Cì àéL÷ à÷ãe .eäéén÷ déì éãLc Y "ïéèé÷ìî" ,íéãéa déì éôñc Y "ïéè÷ìäî" íìBòì§¨§©§§¦§¨¥¥§¨©¦©§¦¦§¨¥¥©©§§¨©§¨¨¥

éìò ïúBðBæî éðä !?àì éîð eäéén÷ àãLéîì äéiìò éðBéå CáBLéìò ïúBðBæî ïéà Y éðäå ,E.E ¨§¥£¦¨§¦§¨©©§©¦¨¨¥§¨¨¤§¨¥¥§¨¨¤
äæ ,äæì äæ ïéa Løôä äîe .øéæç éðôì úBðBæî ïéðúBð ïéàå ,áìk éðôì úBðBæî ïéðúBð :àéðúãk¦§©§¨§¦§¦§¥¤¤§¥§¦§¦§¥£¦¨¤§¥¥¤¨¤¤

åéúBðBæî Yéìòéìò åéúBðBæî ïéà Y äæå Eà÷éc éîð ïéúéðúî :éLà áø øîà .Eíéî ïéðúBð ïéà" §¨¨¤§¤¥§¨¨¤£©©©¦©§¦¦©¦©§¨¬¥§¦©¦
"úBiñécøä éðBé éðôìå ïéìBâðøz éðôìå ïéæåeà éðôì ïéðúBð ìáà CáBMaL íéðBé éðôìå íéøBác éðôì¦§¥§¦§¦§¥¦¤©¨£¨§¦¦§¥©¨¦§¦§¥©§§¦§¦§¥¥©§¥¦

éìò ïúBðBæî éðäc íeMî åàì ?è"îéìò ïúBðBæî ïéà éðäå Eéîòèéìå ?E,àiî àéøéà éàî ,C ¨¦§¨¥§¨¨¤§¨¥¥§¨¨¤§¦©§¦©¦§¨©¨
éác àçúétà äðBé éaø Løc .àîâàa éçéëLc àiî éðàL àlà !àì éîð éøòNå éhéç eléôà£¦¦¥§©£¥©¦¨¤¨¨¥©¨¦§¦¦§©§¨¨©©¦¨©¦§¨§¥
Cëéôì ,ïéèòeî åéúBðBænL áìëa ä"á÷ä òãBé "íélc ïéc ÷écö (òãBé") áéúëc éàî :äàéNð§¦¨©¦§¦¥©©¦¦©¦¥©§¤¤¤§¨¨¦§¦¨

:ïðúãk .íéîé 'â åéòîa Búìéëà ääBLY áìëa Y àîè àäéå åéòîa Búìéëà ääLz änk ¨£¦¨§¥¨¨¦§¦§©¯©¨¦§¤£¦¨§¥¨¦¥¨¥§¤¤
òîL ,àðeðîä áø øîà .óøMúå øeàì ìBtzL éãk Y íéâãáe úBôBòáe ,úòì úòî íéîé 'â¨¦¥¥§¥§§¨¦§¥¤¦¨§¦¨¥¨©©©§¨§©
àøèeçå ,déðãeà çLî :éøî áø øîà ?änëå .àaìëì àöîeà àcLîì àòøà çøBà :dpéî¦¨©©§¨§¦§¨§¨§©§¨§©¨£©©¨¦§©§¥§§¨
àéðòc úéì :àtt áø øîà .Cøñîì àúàc ,àì Y àúîa ìáà ,àøáãa Y éléî éðä .déøúaà©©§¥¨¥¦¥§©§¨£¨§¨¨¨©£¨§¦§©£©©©¨¥§©§¨

:äãeäé áøc déúååk àéðz .àøéæçî øéúòc úéìå ,àaìkî?äèòìä àéä Bæéàå äàøîä àéä Bæéà ¦©§¨§¥©£¦¥£¦¨©§¨§¨¥§©§¨¥¦©§¨¨§¥¦©§¨¨
dìéëàî Y äèòìä ,úçà úáa íéîe ïéðéLøk dìéëàîe äét úà ñ÷Bôe döéaøî Y äàøîä©§¨¨©§¦¨¥¤¦¨©£¦¨©§¦¦©¦§©©©©§¨¨©£¦¨

âðøzì ïéè÷ìäî" .ïîöò éðôa íéîe ïîöò éðôa ïéðéLøk ïéðúBðå ,ãneòî d÷Lîe ãneòîïéìB §¨©§¨§¨§§¦©§¦¦¦§¥©§¨©¦¦§¥©§¨§©§§¦©©§§¦
?épî ïéúéðúî ,øîc dén÷ dúéøîà :ééaà øîà ."'åë,àéä äãeäé øa éñBé 'ø :éì øîàå £©©©¥¨§¦¨©¥§¨©§¦¦©¦©£©¦©¥©§¨¦

íéî BëBúì ïúBð ãçàå çîwä úà ïúBð ãçà :àéðúcYøa éñBé 'ø .éaø éøác ,áéiç ïBøçàä §©§¨¤¨¥¤©¤©§¤¨¥§©¦¨©£©¨¦§¥©¦©¥©
ãò àîìéc .ìaâiL ãò áéiç Bðéà :øîBà äãeäéY íúä äãeäé øa éñBé éaø øîà÷ àì ïàk §¨¥¥©¨©¤§©¥¦§¨©¨¨¨¨©©¦¥©§¨¨¨

äãeäé øa éñBé éaø eléôà Y àeä ìeaéb øa åàìc ïñøeî ìáà ,àeä ìeaéb øác çî÷ àlà¤¨¤©§©¦£¨§¨§¨©¦£¦©¦¥©§¨
äãeäé øa éñBé 'ø .éaø éøác ,ïñøenì íéî ïéðúBð ïéà :àéãäa àéðúc ,Cúòc à÷ìñ àì ?äãBî¤¨¨§¨©£¨§©§¨§¤§¨¥§¦©¦©§¨¦§¥©¦©¥©§¨
:àcñç ø"à ?à"é ïàî .ïéìáBb à"éå éìwä úà ïéìáBb ïéà :ø"ú .ïñøenì íéî ïéðúBð :øîBà¥§¦©¦©§¨¥§¦¤©¨¦§§¦¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dpw sc zay(ycew zay meil)

ïéòeìcä úàzay axrn miyelzdäîäaä éðôì,mlk`zy ickåok ¤©§¦¦§¥©§¥¨§
oikzgnäìápä úà[meid dlapzp elit`]íéáìkä éðôìexq` `le ¤©§¥¨¦§¥©§¨¦

:`xnbd zwiicn .jxevl `ly dgxih meyn el` mixacåàì éàî©¨
äìáðc àéîec ïéòeìcmirelc dxikfdy dpynd zpeek oi` m`d ± §¦§¨¦§¥¨

,dliapl minecd mirelca xaecny epcnll ,cgi dliapeäìáp äî©§¥¨
àëékøc,jx enzq dliapd xyay myk ±éëékøc ïéòeìc óàs` ± §©¦¨©§¦§©¦¥

dpyna xn`pe ,jezigd iptl cer lke` miaygpe mikx mirelcd
,dndad iptl mkzgl xzenyàìëeàa ïðéçøè àîìàrnyn ± ©§¨¨§¦©§§¨

,dndad xear lke`d zgayda gexhl xzenyáøc àúáeéúe§§¨§©
äãeäé.lke`d zgayda gexhl xeq`y xn`y §¨

:`xnbd zvxznàì äãeäé áø Cì øîàzencl dpynd zpeek oi` ± ¨©¨©§¨Ÿ
,jtidl `l` ,dliapl oirelcïéòeìc äî ,ïéòeìãc àéîec äìáð§¥¨§¨¦§¦©§¦

éðeMàcmiyw onzq mirelcdy myk ±àðeMàc äìáð óà,dyw - §©¥©§¥¨§©¨
xrv meyn ,dlik`l dndal mpwzle mkzegl `pzd xizd okle

:`xnbd zl`ey .dndaddì úçkLî éëéäåy okzi ji` ±xya §¥¦©§©©¨
xaecn :`xnbd daiyn .dyw didi dliapéìét øNáamilit ly ± ¦§©¦¥

.mialkl dqirll dywyénð éà,sqep ote` ±éøèeæ àúàééøeâa± ¦©¦§§¨¨§¥
`ll dqirll mdl dyw dliap xya lky miphw mialk ixeba

.jezig
:`ziixan dcedi ax lr dywn `xnbdïðç áø éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥©¨¨

ïðéëøôî ,àòcøäpîmikzgn ±àzñtñàå ïázs` [zgy±] ¦§©§§¨§¨§¦©¤¤§©§©§¨
,jezig `ll mzlke` dndadyïéáøòîedndady ick cgi mze` §¨§¦

,zgyd mr oazd z` lk`zàìëeàa ïðéçøè àîìàxzeny gken ± ©§¨¨§¦©§§¨
.xqe`y dcedi axk `le dndad xear lke`d zgayda gexhl

dhwpy `ziixad :`xnbd zvxznïázzxacnàéøñ àðáéúa± ¤¤§¦§¨©§¨
oipra oke ,dnda lk`nl ie`x epi` oewz `lly zvw gexq oaza

,àzñtñàzxacn `ziixadéøèeæ éìéòampi`y miphw mixenga ± ©§©§¨§¦¥§¥
zgyde oazd mipwzp mkezig ici lre ,zgyd z` qerll mileki

.dcedi ax zrcl xzen xacde ,dlik`l

äðùî
:zaya miig ilra zlk`d ipte`a zwqer epizpynïéñáBà ïéà± ¥§¦

milik`nìîbä úà,egxk lra epexb jezl ax lke` zaigz ici lr ¤©¨¨
ïéñøBc àìålyn dphw lke`d zenky s` epexba lnbl lke`d z` §Ÿ§¦

.dxizi dgxh efy meyn ,dqa`dïéèéòìî ìáà`xnbae ,lnbd z` £¨©§¦¦
.dhrld `id dne dqa`d `id dn x`eaiíéìâòä úà ïéøéîàî ïéàå§¥©£¦¦¤¨£¨¦

ïéèéòìî ìáà,`xnba x`eaie mipey mehit ipte`l dpeekde ,mze` £¨©§¦¦
ïéè÷ìäîe[oexbl lke`d miagez-]ïñøenì íéî ïéðúBðå .ïéìBâðøzì §©§§¦©©§§¦§§¦©¦©§¨

`ede dzyizka dpnn zecxtpd dhigd ipirxb ly zetilw-]
[dnda lk`nïéìáBb àì ìáà.mina oqxend z` yell oi` ±ïéàå £¨Ÿ§¦§¥

å íéøBác éðôì íéî ïéðúBð`l,CáBMaL íéðBé éðôìmeyn mrhde §¦©¦¦§¥§¦§¦§¥¦¤©¨
dcyl mi`vei md ixdy eilr mzepefn oi` dl` miig ilray
oi` okle ,mb`a rtya mdl miievn mindy meyn e` ,my mipefipe

,mxear gexhl elïéðúBð ìáàminéðBé éðôìå ïéìBâðøúå ïéæåeà éðôì £¨§¦¦§¥©¨¦§©§§¦§¦§¥¥
úBiñécøä.eilr mzepefne ely mdy ©§¦¦

àøîâ
zx`an .dpyna exkfpy miigd ilra zlk`d ipte`a dpc `xnbd

:`xnbdéàîdpeekd dn ±ïéNBò ïéà ,äãeäé áø øîà ,'ïéñáBà ïéà' ©¥§¦¨©©§¨¥¦
,äéòî CBúa ñeáà dìdlecb zenk lnbd z` milik`n oi` xnelk ¨¥§¥¤¨

zl`ey .qea` enk eirn eagxziy cr egxk lra lke` ly
:`xnbdàðåeb éàä ék àkéà éîzenka lnb lik`dl giky m`d ± ¦¦¨¦©©§¨

:`xnbd daiyn .lke` ly dlecb jk lkïéà,ok ±áø øîàãëå ¦§¦§¨©©
éì éæç éãéãì ,ézôécî äéîøéizi`x ip` ±àòéiè àeääeze` z` ± ¦§§¨¦¦§¦§¦¦£¦¦©©§¨

iaxrdàøBk àìëàcelnb z` lik`d jxcl `viy mcewy ± §¨§¨¨
xek ly zenkaàøBk àðéòèàåzepefn xek eab lr oirhd mbe ± §©§¦¨¨

.ze`yn x`y caln jxcl

:dpyna epipyïéøéîàî ïéà.mze` mihirln la` milbrd z` ¥©£¦¦
:`xnbd zx`anáø øîà ,äèòìä àéä Bæéàå äàøîä àéä Bæéà¥¦©§¨¨§¥¦©§¨¨¨©©

äàøîä ,äãeäédndad ly dpexb wnera lke`d zpizp `id §¨©§¨¨
ì,øéæçäì äìBëé dðéàL íB÷îeäèòìälke`d zpizp `idíB÷îì §¨¤¥¨§¨§©£¦©§¨¨§¨

éãéàå éãéà ,øîà àcñç áø .øéæçäì äìBëiLmb xnelk ,dfe df ± ¤§¨§©£¦©¦§¨¨©¦¦§¦¦
lke`d z` ozep dhrld mbe d`xnd,øéæçäì äìBëé dðéàL íB÷îì§¨¤¥¨§¨§©£¦

åy ,mdipia lcaddäàøîäziyrp,éìëae ,ska oebkäèòìäziyrp §©§¨¨¦§¦©§¨¨
.ãia©¨

:`xnbd dywn,óñBé áø áéúî,`ziixaa epipyïéìBâðøzì ïéè÷ìäî ¥¦©¥§©§§¦©©§§¦
éøö ïéàå,äéiìò éðBéìe êáBL éðBéì ïéèé÷ìî ïéàå ,ïéèé÷ìnL øîBì C §¥¨¦©¤©§¦¦§¥©§¦¦§¥¨§¥£¦¨

éøö ïéàå.ïéè÷ìäî ïéàL øîBì C:`xnbd zx`anéàîedn ± §¥¨¦©¤¥§©§§¦©
éàîe ïéè÷ìäîedne ±àîéìéà .ïéèé÷ìîy xn`p m` ±ïéè÷ìäî §©§§¦©©§¦¦¦¥¨§©§§¦

dpeekddéì éôñceitl eagezy ±íéãéa,xifgdl lekiy mewnl §¨¥¥§¨©¦
eïéèé÷ìîdpeekd ±eäéén÷ déì éãLc,lke`d z` mdiptl lihny ± ©§¦¦§¨¥¥©©§

ììkîdfn rnyn ±äéiìò éðBéå CáBL éðBécoihiwln oi`y xn`py ¦§¨§¥¨§¥£¦¨
,mdlàì énð eäéén÷ àcLéî,xeq` mdiptl lke` lihdl elit` ± ¦§¨©©§©¦Ÿ

.dgxih lk jka oi` ixdy denz dfeåàì àlàyexit i`ce `l` ± ¤¨¨
ïéè÷ìäîdpexba lke`d z` ozepy epiidäìBëé dðéàL íB÷îì §©§§¦§¨¤¥¨§¨
,øéæçäìeïéèé÷ìîlke`d z` ozepy eyexitäìBëiL íB÷îì §©£¦©§¦¦§¨¤§¨
,øéæçäì,eilr mzepefn oi`y oeik dilr ipeie jaey ipeia xeq` dfe §©£¦

.dgxih dfa oi`y oeik ote` lka xzen mdiptl lke` gipdl la`
qipkdl xnelk ,milebpxzl hiwldl dxizd `ziixad m` ,dzrne
dhrld mb i`ce ,xifgdl dleki dpi`y mewnl lke`d z`

,zxzen milnbe milbraììkîdfn rnyn -äàøîäcdpyndy ¦§¨§©§¨¨
ezlk`dl dpeekd ,dxq`,éìëaepiid dxzedy dhrlde ¦§¦

,cia elik`nykäãeäé áøc àúáeéúezpizp epiid d`xndy xn`y §§¨§©§¨
.xifgdl dleki dpi`y mewnl lke`d

:`xnbd zvxzníìBòì ,äãeäé áø Cì øîàyxtl lkep zn`a ± ¨©¨©§¨§¨
y dligz epxaqy enkíéãéa déì éôñc ïéè÷ìäîdlik`ny - §©§§¦§¨¥¥§¨©¦

e ,xifgdl dlekiy mewnl miciaeäéén÷ déì éãLc ïéèé÷ìî`edy ± ©§¦¦§¨¥¥©©§
,mdiptl lihnCì àéL÷ à÷ãea df itly ziywdy dne ±CáBL éðBé §¨©§¨¨¥¨

àì énð eäéén÷ àcLéîì ,äéiìò éðBéådidi mdiptl lihdl s` - §¥£¦¨§¦§¨©©§©¦Ÿ
,`id daeyzd ,jk lr zdnze xeq`éðämilebpxzd ±éìò ïúBðBæîE ¨¥§¨¨¤

,mdiptl lihdl xzen okleéðäåjaey ipei la` ±éìò ïúBðBæî ïéàE §¨¥¥§¨¨¤
.xeq` mdiptl lihdl s` okle ,dcya lke` mdl ievny itl

àéðúãk,`ziixaa epipy oke ±ïéðúBð ïéàå ,áìk éðôì úBðBæî ïéðúBð ¦§©§¨§¦§¦§¥¤¤§¥§¦
Løôä äîe .øéæç éðôì úBðBæî[lcad-]äæ ,äæì äæ ïéaalkd - §¦§¥£¦©¤§¥¥¤¨¤¤

éìò åéúBðBæîäæå Exifgd -éìò åéúBðBæî ïéàEexn` ixdy(:hn dheq) §¨¨¤§¤¥§¨¨¤
.zaya zepefn eiptl zzl xeq` okle ,mixifg lcbny mc` xex`

zepefn migipn oi`y dcedi ax ly evexizl di`x d`ian `xnbd
:eilr mzepefn oi`y miig ilra iptlénð ïéúéðúî ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¦¦©¦

à÷écmy xn`p ,jk wiicl ozip mb epzpynn ±éðôì íéî ïéðúBð ïéà ©§¨¥§¦©¦¦§¥
ïéìBâðøz éðôìå ïéæåeà éðôì ïéðúBð ìáà ,CáBMaL íéðBé éðôìå íéøBác§¦§¦§¥¦¤©¨£¨§¦¦§¥©¨¦§¦§¥©§§¦

.úBiñécøä éðBé éðôìå:`xnbd zxxanàîòè éàîel`l recn ± §¦§¥¥©§¦¦©©£¨
,xeq` el`le xzenåàì`l m`d ±éðäc íeMî,mifee`d ± ¨¦§¨¥

,xg` mewna oefn mdl ievn oi` eziaay mipeide milebpxzd
zeixg`eéìò ïúBðBæî,E,min mdiptl zzl el xzen okleéðäå± §¨¨¤§¨¥

jaeyd ipeie mixeacd la`éìò ïúBðBæî ïéàEzzl xeq` okle ¥§¨¨¤
.min mdiptl

:`xnbd dgecéîòèéìåCiptl zepefn gipdl xeq`y jzhiyle ± §¦©§¨
ok m` ,eilr mpi` mzepefny oeik ,jaey ipeie mixeacàéøéà éàî©¦§¨

àiî,min `wec `pzd hwp recn ±àì énð éøòNe éhéç eléôà± ©¨£¦¦¥§¨¥©¦Ÿ
mzepefn oi`y oeik mdiptl zzl xeq` mixerye mihig elit`

.eilràîâàa éçéëLc àiî éðàL àlàmdy itl mind oic dpey ± ¤¨¨¦©¨¦§¦¦§©§¨
zzl xeq`y dpyndn di`x oi` xnelk .mb`a mdl miievn
z`f mre ,xzen xacdy okzie ,eilr eizepefn oi`y in iptl zepefn
ipeile mixeacl miievn mindy meyn min mdiptl gipdl oi`

.mb`a jaeyd
dyxc `xnbd d`ian ,miig ilra ly zepefn oipra epwqry oeik

:alkd zepefn oipraäàéNð éác àçúétà äðBé éaø Løcgzta ± ¨©©¦¨©¦§¨§¥§¦¨
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המשך בעמוד רנב



ריח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr apw sc zay(iriax meil)

miweqtd jynda xn`p :dpwfd ini oipra(d ai my)E`xi DaBn mB' ,©¦¨Ÿ©¦¨
.'dpFIa`d xtze abgd lAYqie cwXd u`pie KxCA miYgzge§©§©¦©¤¤§¨¥©¨¥§¦§©¥¤¨¨§¨¥¨£¦¨

xn`y dn :`xnbd zx`an,'eàøéé dBábî íb'ezpeekeléôàL ©¦¨©¦¨¤£¦
úéLeLáb[xtr lz-]äpè÷,jxca yiyíéøä éøäk åéìò äîBc± ©§¦§©¨¨¨¨§¨¥¨¦

xn`y dne .da lwzi `ny `xie ,mideab mixdk owfd ipira zi`xp
,'Cøca íézçúçå'y ezpeekíéäåz Bì eNòð Cøca ClänL äòLa± §©§©¦©¤¤§¨¨¤§©¥©¤¤©£§¨¦

xn`y dne .letie lyki `ny miaexn micgt eze` mitwezõàðéå'§¨¥
,'ã÷Mä,mihlea miviv `ivei cwyd ury ,epiidcúñBaéì÷ Bæ± ©¨¥§¦¤

zngn oli`d up enk owfd lv` zhleay ,jxid mvrl ezpeek
xn`y dne .exya oefxe egk zeyz,úBáâò elà ,'áâçä ìazñéå'§¦§©¥¤¨¨¥£¨

xn`y dne .cak `yn od eli`k eizeabr z` z`yl dywziy
äcîç Bæ ,'äðBiáàä øôúå'.owfd lv` zlhazny yinyzd ze`z - §¨¥¨£¦¨¤§¨

:df oipra dyrn `xnbd d`ianàøãéñ ÷éñt äåä àðäk áødid ± ©©£¨£¨¨¦¦§¨
miaezk ly `xwndn dyxt `xewàø÷ éàäì àèî ék ,áøc dén÷©¥§©¦§¨§©§¨

,'dpeia`d xtze' zldwa df weqtl ribd xy`k ±çðzàå ãéâð± §¦§¦§©
.ax gp`pe wp`pøîà,`pdk axdpéî òîLy dfn gken ±déì ìèa ¨©§©¦¨¨¥¥

áøc décîç.yinyzd ze`z ax lv` dlha ± ¤§¥§©
:df oipra xn`náéúëc éàî ,àðäk áø øîà(h bl milidz)àeä ék' ¨©©©£¨©¦§¦¦

äMà Bæ ,'éäéå øîàdl dee`zn `ed jexa yecwd zxifb gkn wxy ¨©©¤¦¦¨
weqtd jynda xn`py dne .dqe`n `id dnvr cvn oky ,mc`d

,íéða elà 'ãBîòiå äeö àeä',dy`l de`ziy ef dxifbl mrhdy ¦¨©©£¥¨¦
:`xnbd d`ian .mlerd miiwzie mipa cileiy ickàðz,`ziixaa ¨¨

d sebäMàk `edúîçwy ±äéôe ,äàBö àìîzngd ly,íc àìî ¦¨¥¤¨¥¨¦¨¨¥¨
,dcp mca `ln dexrd mewnyåxacay qe`ind s` lrïéöø ìkä §©Ÿ¨¦

,äéøçà.`ed jexa yecwd zxifb gkn ©£¤¨
:zldwa jlnd dnly ixac jynd z` x`al dtiqen `xnbd

weqtd jynda xn`p(d ai my),.'BîìBò úéa ìà íãàä CìBä ék'¦¥¨¨¨¤¥¨

:`xnbd zyxec,÷çöé éaø øîàdf weqt÷écöå ÷écö ìkL ãnìî ¨©©¦¦§¨§©¥¤¨©¦§©¦
xhtpyBì ïéðúBðocr obaøBãî[mixebn mewn-],BãBák éôìjkly §¦¨§¦§

wgvi iax siqen .'mlerd zia l`' `le 'enler zia l`' xn`p
:x`alìLî,dnec xacd dnl,øéòì åéãáòå àeä ñðëpL Cìîì ¨¨§¤¤¤¦§©©£¨¨¨¦

,ïéñðëð ãçà øòLa ïlek ïéñðëð ïäLkj`ïéðì ïäLkdlila myìk §¤¥¦§¨¦¨§©©¤¨¦§¨¦§¤¥¨¦¨
.BãBák éôì øBãî Bì ïéðúBð ãçàå ãçàmizn mlek ,miwicvd oke ¤¨§¤¨§¦¨§¦§

el ie`xd enewn z` cg` lk lawn okn xg`l j` ,ote` eze`a
.ocr oba

:dzinde dpwfd oipra wgvi iax ly zexnin cer d`ian `xnbd
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàå(i `i zldw),'ìáä úeøçMäå úeãìiä ék' §¨©©¦¦§¨©¦§¦¦©©§§©©£¨¤

y weqtd zpeek,Búeãìéa äNBò íãàL íéøác,yinyza daxny §¨¦¤¨¨¤§©§
,åéðt íéøéçLîegk z` miyizn epiidc.Búð÷æ úòì ©§¦¦¨¨§¥¦§¨

äL÷ ,÷çöé éaø øîàåzviwr za`ek ±änéø[zrlez-]únì §¨©©¦¦§¨¨¨¦¨©¥
kzxiwcøîàpL ,éçä øNáa èçîezen xg`l mc`d oipraci aei`) §©©¦§©©©¤¤¡©

(ak,'áàëé åéìò BøNa Cà'.exyaa a`k yibxny rnyny ©§¨¨¨¦§¨
:dzind xg`ly xrvd oipra ceríãà ìL BLôð ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©§¤¨¨

åéìò úìaàúîezen xg`läòáL ìk,miniøîàpL(my)BLôðå' ¦§©¤¤¨¨¨¦§¨¤¤¡©§©§
àz åéìòáéúëe ,'ìáeia` awri zzin xg`l sqei iabl(i p ziy`xa) ¨¨¤¡¨§¦

,'íéîé úòáL ìáà åéáàì Nòiå'ytpd lv` xkfpd la`dy jcnll ©©©§¨¦¥¤¦§©¨¦
.dzind xg`y minid zray epiid

:miaexw el oi`y zn oipra dcedi ax ycigy oic d`ian `xnbd
,ïéîçðî Bì ïéàL úî ,äãeäé áø øîàmiaexw el oi`y ,xnelk ¨©©§¨¥¤¥§©£¦

y `ed oicd ,dngpl miwewfe eilr mila`znyéða äøNò ïéëìBä§¦£¨¨§¥
BîB÷îa ïéáLBéå íãà.drayd ini lk ,my zny mewna - ¨¨§§¦¦§

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéúeáaLa áéëLc àeäädyrn ± ©¦§¦§¦§¥
ezpekya zny mc`aäãeäé áøce,ïéîçðî Bì eéä àì §©§¨Ÿ¨§©£¦
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על־ידי . . העבודה דמחשבה דיבור ומעשה של האדם, נמשכים לו המחשבה דיבור ומעשה שלמעלה, את הברית ואת החסד אשר 
נשבע.

ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hnw sc zay(oey`x meil)

:`xnbd zx`an .'LcFaM lr oFlwiwe 'däæ 'ãBákî ïBì÷ zòáN' §¦¨©§¤¨©§¨¨¦¨¤
øvð ãëeáð,laiwy ceakdn xzei [lirl xen`d oeifaa] dfazpy §©§¤©

'ìøòäå äzà íb äúL'lxrzde oelwd qek z` dz` mb dzyz ± §¥©©¨§¥¨¥
'dz` mb' ,jk ici lr dpbzdeäi÷ãö äæxvpckeapy lr yprpy ¤¦§¦¨

.yprp eci lr yprp exiagy iny ixd ,eci lr yprp
`iadl oi` minrh ipyn :ediwcvn di`xd z` dgec `xnbd

,df weqtn dgkedàãçmeyn cg` mrh ±ãëeáða àø÷ déleëc £¨§¥§¨¦§©§
áéúk øvð,xvpckeap lr yxtzdl leki weqtd lk ±mb dzy' ¤©§¦

'lxrde' ,mze` zlwdy el` enk oelwd qek z` xvpckeap 'dz`
.ediwcva ecinrdl epl oipn ok m` .df ici lr dpbzde lxrzde

ãBòåik ,ediwcva weqtd z` yxtl okzi `l ik ,ipy mrhäi÷ãö §¦§¦¨
à÷écö[wicvd-]déì ãaòéîì déì äåä éàîzeyrl el did dn ± ©¦¨©£¨¥§¤§©¥

yprdl el oi` i`ce qep` didy oeike did qep` `ld ,xvpckeapl
ax ixdy qep` didy jkl di`xe .eci lr xvpckeap yprpy jk lr

,df dyrna 'wicv' edxewLwaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥
òLø BúBà[xvpckeap-]'÷écö' BúBàì úBNòì[ediwcv-]'åëå Ck ¨¨©£§©¦¨

aeye .lecb oeifaa xvpckeap yprpy jenqa `xnbd d`iany itk
eze` oiqipkn oi` eci lr yprp exiagy lky oipn le`yl yi

.`ed jexa yecwd ly ezvigna
oi` eci lr exiag yprpy iny jkl xewnd edn dwiqn `xnbd

:`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipknàëäî àlào`kn ± ¤¨¥¨¨
ilyna xn`py ,df xac cnlp(ek fi)'áBè àì ÷écvì LBðò íb'mb ± ©£©©¦Ÿ

epi`y oeike ,daeh dcn dpi` wicv `edy mc`l ,dyiprd zcn
ik ,rx `ed ixd aeh,òø àlà áBè àì ïéàwicvd ik epcnl ¥Ÿ¤¨¨

,rx `ed ixd eci lr miyprpyáéúëe(d d milidz)õôç ìà àì ék' §¦¦Ÿ¥¨¥
,'òø Eøeâé àì äzà òLøl` `l ik' ,weqtd z` `xnbd zx`an ¤©¨¨Ÿ§§¨
y meyn 'dz` ryx utg'ä äzà ÷écö,ryxd jtidåjkløeâé àì ©¦©¨¤©§Ÿ¨

Eøeâîa`edy in [jxecna-],òøeci lr yprp exiagy in ik o`kn ¦§§¨
.`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipkn oi` ,'rx' iexwe

zlhd lr dpyna dxn`py 'oiylg' oeyl z` x`al day `xnbd
:`xnbd zx`an .zelxeblç éàäc òîLî éàîàøeôc àðMéì íéL ©©§©§©©¨¦¦§¨§¨

àeä,lxeb oeyl `ed 'miylg'y rnyn okidn ±áéúëc(ai ci diryi) ¦§¦
,laa jln xvpckeap ly ezltn lr ediryi xn`y d`eapaéà'C ¥

ìBç õøàì zòcâð øçL ïa ììéä íéîMî zìôð'åâå 'íéBb ìò L± ¨©§¨¦¨©¦¥¥¤¨©¦§©§¨¨¨¤¥©¦
exe`a dnec didy ,minyn laa ly xyd zlitp lr `apn `iapd
lr `apne jiynne ,xwea iakekk daxd xi`ny dbepd akekl
zx`an .'mieb lr yleg' edpkne ezzixke xvpckeap zlitp

,ok edpkny mrhd z` `xnbd,àðeä áø øa äaø øîà`ed 'yleg' ¨©©¨©©¨
lxeb zlhd oeyløet ìéhî äéäL ãnìî][lxeb-úeëìî éìBãb ìò §©¥¤¨¨©¦©§¥©§

øeëæ ákLî ìL BîBé ïa äæéà òãéìly enei lxebd it lr reawl ± ¥©¥¤¤¤¦§©¨
.lxeb oeyl `ed miylgy epcnl o`kne ,jlne jln lk

:oipr eze`a edeyxcy df wxta sqep weqt d`ian `xnbdáéúëe§¦
xvpckeap ly ezltna wqerd df wxt jynda(gi ci diryi)ìk'¨

'åâå ílk íéBâ éëìîdn `xnbd zx`an .'FziaA Wi` cFaka EakW ©§¥¦ª¨¨§§¨¦§¥
,xnel weqtd `aøeëæ ákLnî eçpL ,ïðçBé éaø øîàceaka eakye ¨©©¦¨¨¤¨¦¦§©¨

.ryx eze` ly eziaa oelwa eaky dzr cr la` ,eziaa yi`
jln xvpckeap ly ezltn oipra mitqep miweqt zyxec `xnbd

:`xnbd zxne` .laaòLø BúBà ìL åéîé ìk ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¨¨¨¤¨¨
[xvpckeap-]øîàpL ,äiøa ìk äôa ÷BçN àöîð àì(f ci diryi) Ÿ¦§¨§§¤¨§¦¨¤¤¡©

,ezzin xg`y onfd lr ,ezltna zwqerd dyxt dze`aäçð'¨¨

'äpø eçöt õøàä ìk äè÷L.dgny lew znxde dt oegzt oeyl ± ¨§¨¨¨¨¤¨§¦¨
dgpy drya ik x`ean weqta ,dyxcd z` `xnbd zx`an

,dpxa egvt [xvpckeap ly ezen iptn] ux`d dhwyeììkî± ¦§¨
dfn rnynàzLä ãòcdzr cr ±,äpø äåä àì,xacd mrhe §©©§¨Ÿ£¨¦¨

eqrka mda dkne ,minra lyene dcex cvpkeap didy meyn
.mdn `txidl xyt` i`y zekn

:`xnbd zxne`Búéáa ãBîòì øeñà ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨©£§¥
òLø BúBà ìL,[xvpckeap-]øîàpL(`k bi diryi)lr d`eapa ¤¨¨¤¤¡©

Evaxe' ,dzltn xg`l dizaae laa ux`a didiy lecbd oennyd§¨§
dpri zFpA mW EpkWe [zeig ipin-] mig` mdiYa E`lnE miIv mẄ¦¦¨§¨¥¤Ÿ¦§¨§¨§©£¨

íéøéòNe[micy-],'íL eãwøémi`vnp mc` ipay mewnay oeikne §¦¦§©§¨
yecwd xfb jk oky ,my zeidl xeq` jkl ,miwlzqn oiwifnd

.micyd my e`vniy `ed jexa
ly epelw oipra lirl dxkfedy dyxcd z` dzr d`ian `xnbd

:xvpckeapòLø BúBà LwéaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥¨¨
[xvpckeap-]÷écö BúBàì úBNòì[ediwcv-]Ckakyna eqpe`l ± ©£§©¦¨

,xekfBúìøò äëLîðxvpckeap lyìLäúéäå ,änà úBàî L ¦§§¨¨§¨§Ÿ¥©¨§¨§¨
dlek äaéñnä ìk ìò úøfçîeidy miklnd lk ipt lr dkynp ± §©¤¤©¨©§¦¨¨

,eiptl oiayeie oiaeqnøîàpL(fh a wewag)`apn `iapd ea weqta ¤¤¡©
xvpckeap ly epelw z`'ìøòäå äzà íb äúL ,ãBákî ïBì÷ zòáN'¨©§¨¨¦¨§¥©©¨§¥¨¥

,mze` dlwn ziidy mze`k oelwd qek z` dz` mb dzy ±
ixdy `id zxzein 'lxrde' ef daize ,df ici lr dpbzde lxrzde
ote` lr fenxl d`ay ,`xnbd zyxec .weqta epelw xak xkfp

,el didy oelwdìL àiøèîéâa 'ìøò'éåä úBàî Ldkynpy cnll ¨¥§¦©§¦¨§Ÿ¥¨¥
.dn` ze`n yly ezlxr

ly epehly swez z` dgikend ztqep dyxc d`ian `xnbd
:eteqa dlr dne ,xvpckeapãøiL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©§¨¨¤¨©

òLø BúBà[xvpckeap-]ípäéb éãøBé ìk eLòø ípäéâì,cgt aexn ¨¨§¥¦Ÿ¨£¨§¥¥¦Ÿ
àa àeä íäéìò ìBLîì ànL eøîàmda lyn mlera mceray myk ¨§¤¨¦§£¥¤¨

,mingx `llàa àeä íúBîk úBìçéì Bàmzenk dlgp zeidl ± ¥¨§¨¨
,mpdibd ixeqiaøîàpLdiryia(i-h ci)ea ote`d lr d`eapa ¤¤¡©

dfbx zgYn lF`W' ,ezena xvpckeap ly eipt z` mpdibd lawz§¦©©¨§¨
mzF`qMn miwd ux` icEYr lM mi`tx Ll xxFr ,L`FA z`xwl Ll§¦§©¤¥§§¨¦¨©¥¨¤¥¦¦¦§¨
z`xwl di`a lk z` xirz lekiak mpdibd ± 'miFb ikln lMŸ©§¥¦
mNM' mpdibd icxei el` lky xne`e `iapd jiynne ,xvpckeapª¨

Lil` Exn`ie Epri,'zìLîð eðéìà eðBîë úélç äzà íbo`k yi ©£§Ÿ§¥¤©©¨ª¥¨¨¥¥¦§¨§¨
zy weqta`xnbd zyxece ,dlynn oeyle ileg oeyl ,zepeyl i

mpdibd ixeqia epenk zelgil `a m`d mixne`e miwtzqn mdy
.epilr leynl e`äøîàå ìB÷ úa äúàöédry dze`a xvpckeapl ¨§¨©§¨§¨

,mpdibl cxiy'íéìøò úà äákLäå äãø zîòð énî'(hi al l`wfgi)± ¦¦¨¨§¨§¨§¨§§¨¤£¥¦
x`yne mixvnn xzei zenirpa zeidl ziid xeaq jzeaiyg jezn
jl yi dz` mb `ld ,zenirp xzei jl yi inn d`x dzr ,zene`

.mpdiba mdnr cgi akyle cxil
ly ezltna zwqerd dyxta sqep weqt zyxec `xnbd
lr d`eapd zligza :laa ly dzepb lr gikend ,xvpckeap

xne` `iapd ,laa jln xvpckeap ly ezltn(c ci diryi)z`Upe'§¨¨¨
Yxn`e laA Kln lr dGd lWOdéà'äáäãî äúáL Nâð úáL C± ©¨¨©¤©¤¤¨¤§¨¨§¨¥¨©Ÿ¥¨§¨©§¥¨

dlhae ,dcear cearl dcexde ybepd lha xvpckeap ly ezzina
mrhd z` `xnbd zx`an .'dadcn' diexwd laa ly dne`

:ok diexw laayäøîàL Bæ äneà äúáL ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨§¨¨¤¨§¨
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ריט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr apw sc zay(iriax meil)

miweqtd jynda xn`p :dpwfd ini oipra(d ai my)E`xi DaBn mB' ,©¦¨Ÿ©¦¨
.'dpFIa`d xtze abgd lAYqie cwXd u`pie KxCA miYgzge§©§©¦©¤¤§¨¥©¨¥§¦§©¥¤¨¨§¨¥¨£¦¨

xn`y dn :`xnbd zx`an,'eàøéé dBábî íb'ezpeekeléôàL ©¦¨©¦¨¤£¦
úéLeLáb[xtr lz-]äpè÷,jxca yiyíéøä éøäk åéìò äîBc± ©§¦§©¨¨¨¨§¨¥¨¦

xn`y dne .da lwzi `ny `xie ,mideab mixdk owfd ipira zi`xp
,'Cøca íézçúçå'y ezpeekíéäåz Bì eNòð Cøca ClänL äòLa± §©§©¦©¤¤§¨¨¤§©¥©¤¤©£§¨¦

xn`y dne .letie lyki `ny miaexn micgt eze` mitwezõàðéå'§¨¥
,'ã÷Mä,mihlea miviv `ivei cwyd ury ,epiidcúñBaéì÷ Bæ± ©¨¥§¦¤

zngn oli`d up enk owfd lv` zhleay ,jxid mvrl ezpeek
xn`y dne .exya oefxe egk zeyz,úBáâò elà ,'áâçä ìazñéå'§¦§©¥¤¨¨¥£¨

xn`y dne .cak `yn od eli`k eizeabr z` z`yl dywziy
äcîç Bæ ,'äðBiáàä øôúå'.owfd lv` zlhazny yinyzd ze`z - §¨¥¨£¦¨¤§¨

:df oipra dyrn `xnbd d`ianàøãéñ ÷éñt äåä àðäk áødid ± ©©£¨£¨¨¦¦§¨
miaezk ly `xwndn dyxt `xewàø÷ éàäì àèî ék ,áøc dén÷©¥§©¦§¨§©§¨

,'dpeia`d xtze' zldwa df weqtl ribd xy`k ±çðzàå ãéâð± §¦§¦§©
.ax gp`pe wp`pøîà,`pdk axdpéî òîLy dfn gken ±déì ìèa ¨©§©¦¨¨¥¥

áøc décîç.yinyzd ze`z ax lv` dlha ± ¤§¥§©
:df oipra xn`náéúëc éàî ,àðäk áø øîà(h bl milidz)àeä ék' ¨©©©£¨©¦§¦¦

äMà Bæ ,'éäéå øîàdl dee`zn `ed jexa yecwd zxifb gkn wxy ¨©©¤¦¦¨
weqtd jynda xn`py dne .dqe`n `id dnvr cvn oky ,mc`d

,íéða elà 'ãBîòiå äeö àeä',dy`l de`ziy ef dxifbl mrhdy ¦¨©©£¥¨¦
:`xnbd d`ian .mlerd miiwzie mipa cileiy ickàðz,`ziixaa ¨¨

d sebäMàk `edúîçwy ±äéôe ,äàBö àìîzngd ly,íc àìî ¦¨¥¤¨¥¨¦¨¨¥¨
,dcp mca `ln dexrd mewnyåxacay qe`ind s` lrïéöø ìkä §©Ÿ¨¦

,äéøçà.`ed jexa yecwd zxifb gkn ©£¤¨
:zldwa jlnd dnly ixac jynd z` x`al dtiqen `xnbd

weqtd jynda xn`p(d ai my),.'BîìBò úéa ìà íãàä CìBä ék'¦¥¨¨¨¤¥¨

:`xnbd zyxec,÷çöé éaø øîàdf weqt÷écöå ÷écö ìkL ãnìî ¨©©¦¦§¨§©¥¤¨©¦§©¦
xhtpyBì ïéðúBðocr obaøBãî[mixebn mewn-],BãBák éôìjkly §¦¨§¦§

wgvi iax siqen .'mlerd zia l`' `le 'enler zia l`' xn`p
:x`alìLî,dnec xacd dnl,øéòì åéãáòå àeä ñðëpL Cìîì ¨¨§¤¤¤¦§©©£¨¨¨¦

,ïéñðëð ãçà øòLa ïlek ïéñðëð ïäLkj`ïéðì ïäLkdlila myìk §¤¥¦§¨¦¨§©©¤¨¦§¨¦§¤¥¨¦¨
.BãBák éôì øBãî Bì ïéðúBð ãçàå ãçàmizn mlek ,miwicvd oke ¤¨§¤¨§¦¨§¦§

el ie`xd enewn z` cg` lk lawn okn xg`l j` ,ote` eze`a
.ocr oba

:dzinde dpwfd oipra wgvi iax ly zexnin cer d`ian `xnbd
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàå(i `i zldw),'ìáä úeøçMäå úeãìiä ék' §¨©©¦¦§¨©¦§¦¦©©§§©©£¨¤

y weqtd zpeek,Búeãìéa äNBò íãàL íéøác,yinyza daxny §¨¦¤¨¨¤§©§
,åéðt íéøéçLîegk z` miyizn epiidc.Búð÷æ úòì ©§¦¦¨¨§¥¦§¨

äL÷ ,÷çöé éaø øîàåzviwr za`ek ±änéø[zrlez-]únì §¨©©¦¦§¨¨¨¦¨©¥
kzxiwcøîàpL ,éçä øNáa èçîezen xg`l mc`d oipraci aei`) §©©¦§©©©¤¤¡©

(ak,'áàëé åéìò BøNa Cà'.exyaa a`k yibxny rnyny ©§¨¨¨¦§¨
:dzind xg`ly xrvd oipra ceríãà ìL BLôð ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©§¤¨¨

åéìò úìaàúîezen xg`läòáL ìk,miniøîàpL(my)BLôðå' ¦§©¤¤¨¨¨¦§¨¤¤¡©§©§
àz åéìòáéúëe ,'ìáeia` awri zzin xg`l sqei iabl(i p ziy`xa) ¨¨¤¡¨§¦

,'íéîé úòáL ìáà åéáàì Nòiå'ytpd lv` xkfpd la`dy jcnll ©©©§¨¦¥¤¦§©¨¦
.dzind xg`y minid zray epiid

:miaexw el oi`y zn oipra dcedi ax ycigy oic d`ian `xnbd
,ïéîçðî Bì ïéàL úî ,äãeäé áø øîàmiaexw el oi`y ,xnelk ¨©©§¨¥¤¥§©£¦

y `ed oicd ,dngpl miwewfe eilr mila`znyéða äøNò ïéëìBä§¦£¨¨§¥
BîB÷îa ïéáLBéå íãà.drayd ini lk ,my zny mewna - ¨¨§§¦¦§

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéúeáaLa áéëLc àeäädyrn ± ©¦§¦§¦§¥
ezpekya zny mc`aäãeäé áøce,ïéîçðî Bì eéä àì §©§¨Ÿ¨§©£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hnw sc zay(oey`x meil)

énð òeá÷y df mrhn ,xi`n iax xizi mb ±éëäå éëäcàcera ± ¨©©¦©§¨¦§¨¦
mixtqn `iadl jliyøkãîmrhd df oi`y gxkdae .zay `edy ¦§¨

.lzeka dreawa xi`n iax xizdy
xzen zehiyd lkl zikekf ly d`xna mlerl :`xnbd daiyn

e ,meid zayy xkfi mixtqn `iadl jliy cera ik ,ze`xlàëä± ¨¨
`ziixaa o`k,ïðé÷ñò úëzî ìL äàøîaz` glbn dnvr day §©§¨¤©¤¤¨§¦©

,mixtqn `iadl jixv epi`e xriydåda ze`xl xeqi`d mrh §
à øa äaø øîà ïîçð áøãk,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,deá ¦§©©§¨¨©©¨©£©§¨©©©§¨¨©©¨©£©

eøîà äî éðtîminkgäøeñà úëzî ìL äàøîze`xl-] zaya ¦§¥¨¨§©§¨¤©¤¤£¨
,[dada øéMäì éeNò íãàL éðtîd z` dnr jezgl ±ïéîéð ¦§¥¤¨¨¨§©¦¨¦¦

ïéìcìeãîäixnbl exwrp `l oiicre y`xd on eylzpy zexryd ± ©§§¨¦
meyne xvew zk`ln meyn xaere ,xriyd x`yl zeey opi`e
`nw `pz ,dax ly ezxaqa miwleg el` mi`pze .ffeb zk`ln
jezgl leki oi`y s` lzeka dreawd zkzn ly d`xna mb xqe`
epi` xi`n iaxe ,dax zxaqke mzxifba minkg ewlig `l ik ,dnr
dreawae mzxifba minkg ewligy `l` ,dax zxaq z` xaeq

.exq` `l dnr jezgiy yegl oi`y lzeka
zaya d`ixwd z` minkg exq`y sqep ote` d`ian `xnbd

:zeheicd ixhya `xwi `ny dxifbïðaø eðz,`ziixaaáúk ¨©¨¨§¨
äøevä úçz Cläîä,lzeka mixiivny zepeyn zeig zexev ± ©§©¥©©©¨

,zipelt dig zxev ef dxev lk zgz miazekeúBàð÷eécä úçúå± §©©©§§¨
oebk ,lzekd lr mixiivny mipey zerxe`na mc` ipa ly zeienc
df azk ,zipelte ipelt zenc ef mzgz oiazeke ,zilbe cec zngln

úaMa BúBø÷ì øeñà.zeheicd ixhya `xwi `ny dxifbàð÷eéãe ¨¦§©©¨§§¨
dîöòzxiievnd zencd ±íeMî da ìkzñäì øeñà ìBça óà ©§¨©©¨§¦§©¥¨¦

øîàpL(c hi `xwie).'íéìéìàä ìà eðôz ìà':`xnbd zxxanéàî ¤¤¡©©¦§¤¨¡¦¦©
àãeîìz:`xnbd daiyn ,df weqtn cenild ote` edn ±éaø øîà ©§¨¨©©¦

íëzòcî ìà eðôz ìà ,ïéðç`xwp alde ,millg oeyl milil` ± £¦©¦§¤¦©§§¤
zrcn e`ay mkici iyrna lkzqdl eptz l` ,eyexite ,llg

.mkly llge mkaal
:dpyna epipyíãà ñéôî[lxeb lihn-]'åëå åéða íòezia ipa mre ¥¦¨¨¦¨¨

dpn cbpk dlecb dpn zeyrl oiekzi `ly calae ,ogleyd lr
.dphw

zwiicn .ezia ipa mr `l` lxeb lihdl oi` recn zx`an `xnbd
ezia ipa mre eipa mr mc` qitn' dpynd dazky dnn :`xnbd
rnyn ,'zepnd lr mc` qitn' mzqa dazk `le ,'ogleyd lr

yïéà Búéá éða íòå åéða íò,lxeb zeyrl i`yx ok -øçà íòå± ¦¨¨§¦§¥¥¦§¦©¥
ezia ipan epi`yàì:`xnbd zl`ey .lxeb dyriàîòè éàî± Ÿ©©£¨

.ezia ipa mpi`y mc` ipa mr lxeb zeyrl oi`y mrhd edn
`ed mrhd :`xnbd daiynkeixacøîàc ,ìàeîL øîà äãeäé áøã ¦§©§¨¨©§¥§¨©

äøeáç éða ,ìàeîL øîà äãeäé áøziaa miayei e` jxca mikledd ©§¨¨©§¥§¥£¨
,envrl creq cg` lk j` cg`äæ ìò äæ ïéãét÷nädfl df zeeldl ©©§¦¦¤©¤

dfl df mixzeene milgen mpi`e ,oipnae lwyna dcina ,wiecna
miaeh miniae zezaya jk mibdep xy`k ,hren xac lrïéøáBò± §¦

exariy jk icil e`eaiy i`cel aexwíeMîxeqi`íeMîe äcî ¦¦¨¦
xeqi`íeMîe ì÷Lîxeqi`ïéðîlk`n zgwl minkg exq`y ± ¦§¨¦¦§¨

zxifb meyn xknne gwnl dnecy ote`a miaeh miniae zezaya
ici lr zexitd xeriy z` xxal miwcwcnyk epiide ,xknne gwn
zexitd llk jq z` aygl miwcwcny e` dliwy e` dcicn
aeh meiae zaya mb e`eai mzctwd jezn el` dxeag ipae ,aiigy
lr exarie dfn df migwely lke`d z` zepnle lewyle cecnl

,el` mixeqi`åxearl miaexw okáBè íBéa ïéòøBôe ïéåBì íeMî §¦¦§¦§
d`eld oeyl xnel minkg exq`y ± [zaya xnel jixv oi`e]
oerxt oeyl xnel exq` ok enke ,aezki `ny aeh meiae zaya

aezki `nyjezn el`e ,dxfge dli`y oeyla `l` xzed `le ,
deld yeygi ik ,oerxte d`eld oeyl exn`i df lr df micitwny
dli`yk `idy zenk daiydl yxci `ny dli`y oeyl xnel

.dnvra zxfegy
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המשך ביסור למא' שבת ליום רסשון עמ' ס "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hnw sc zay(oey`x meil)

:`xnbd zx`an .'LcFaM lr oFlwiwe 'däæ 'ãBákî ïBì÷ zòáN' §¦¨©§¤¨©§¨¨¦¨¤
øvð ãëeáð,laiwy ceakdn xzei [lirl xen`d oeifaa] dfazpy §©§¤©

'ìøòäå äzà íb äúL'lxrzde oelwd qek z` dz` mb dzyz ± §¥©©¨§¥¨¥
'dz` mb' ,jk ici lr dpbzdeäi÷ãö äæxvpckeapy lr yprpy ¤¦§¦¨

.yprp eci lr yprp exiagy iny ixd ,eci lr yprp
`iadl oi` minrh ipyn :ediwcvn di`xd z` dgec `xnbd

,df weqtn dgkedàãçmeyn cg` mrh ±ãëeáða àø÷ déleëc £¨§¥§¨¦§©§
áéúk øvð,xvpckeap lr yxtzdl leki weqtd lk ±mb dzy' ¤©§¦

'lxrde' ,mze` zlwdy el` enk oelwd qek z` xvpckeap 'dz`
.ediwcva ecinrdl epl oipn ok m` .df ici lr dpbzde lxrzde

ãBòåik ,ediwcva weqtd z` yxtl okzi `l ik ,ipy mrhäi÷ãö §¦§¦¨
à÷écö[wicvd-]déì ãaòéîì déì äåä éàîzeyrl el did dn ± ©¦¨©£¨¥§¤§©¥

yprdl el oi` i`ce qep` didy oeike did qep` `ld ,xvpckeapl
ax ixdy qep` didy jkl di`xe .eci lr xvpckeap yprpy jk lr

,df dyrna 'wicv' edxewLwaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥
òLø BúBà[xvpckeap-]'÷écö' BúBàì úBNòì[ediwcv-]'åëå Ck ¨¨©£§©¦¨

aeye .lecb oeifaa xvpckeap yprpy jenqa `xnbd d`iany itk
eze` oiqipkn oi` eci lr yprp exiagy lky oipn le`yl yi

.`ed jexa yecwd ly ezvigna
oi` eci lr exiag yprpy iny jkl xewnd edn dwiqn `xnbd

:`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipknàëäî àlào`kn ± ¤¨¥¨¨
ilyna xn`py ,df xac cnlp(ek fi)'áBè àì ÷écvì LBðò íb'mb ± ©£©©¦Ÿ

epi`y oeike ,daeh dcn dpi` wicv `edy mc`l ,dyiprd zcn
ik ,rx `ed ixd aeh,òø àlà áBè àì ïéàwicvd ik epcnl ¥Ÿ¤¨¨

,rx `ed ixd eci lr miyprpyáéúëe(d d milidz)õôç ìà àì ék' §¦¦Ÿ¥¨¥
,'òø Eøeâé àì äzà òLøl` `l ik' ,weqtd z` `xnbd zx`an ¤©¨¨Ÿ§§¨
y meyn 'dz` ryx utg'ä äzà ÷écö,ryxd jtidåjkløeâé àì ©¦©¨¤©§Ÿ¨

Eøeâîa`edy in [jxecna-],òøeci lr yprp exiagy in ik o`kn ¦§§¨
.`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipkn oi` ,'rx' iexwe

zlhd lr dpyna dxn`py 'oiylg' oeyl z` x`al day `xnbd
:`xnbd zx`an .zelxeblç éàäc òîLî éàîàøeôc àðMéì íéL ©©§©§©©¨¦¦§¨§¨

àeä,lxeb oeyl `ed 'miylg'y rnyn okidn ±áéúëc(ai ci diryi) ¦§¦
,laa jln xvpckeap ly ezltn lr ediryi xn`y d`eapaéà'C ¥

ìBç õøàì zòcâð øçL ïa ììéä íéîMî zìôð'åâå 'íéBb ìò L± ¨©§¨¦¨©¦¥¥¤¨©¦§©§¨¨¨¤¥©¦
exe`a dnec didy ,minyn laa ly xyd zlitp lr `apn `iapd
lr `apne jiynne ,xwea iakekk daxd xi`ny dbepd akekl
zx`an .'mieb lr yleg' edpkne ezzixke xvpckeap zlitp

,ok edpkny mrhd z` `xnbd,àðeä áø øa äaø øîà`ed 'yleg' ¨©©¨©©¨
lxeb zlhd oeyløet ìéhî äéäL ãnìî][lxeb-úeëìî éìBãb ìò §©¥¤¨¨©¦©§¥©§

øeëæ ákLî ìL BîBé ïa äæéà òãéìly enei lxebd it lr reawl ± ¥©¥¤¤¤¦§©¨
.lxeb oeyl `ed miylgy epcnl o`kne ,jlne jln lk

:oipr eze`a edeyxcy df wxta sqep weqt d`ian `xnbdáéúëe§¦
xvpckeap ly ezltna wqerd df wxt jynda(gi ci diryi)ìk'¨

'åâå ílk íéBâ éëìîdn `xnbd zx`an .'FziaA Wi` cFaka EakW ©§¥¦ª¨¨§§¨¦§¥
,xnel weqtd `aøeëæ ákLnî eçpL ,ïðçBé éaø øîàceaka eakye ¨©©¦¨¨¤¨¦¦§©¨

.ryx eze` ly eziaa oelwa eaky dzr cr la` ,eziaa yi`
jln xvpckeap ly ezltn oipra mitqep miweqt zyxec `xnbd

:`xnbd zxne` .laaòLø BúBà ìL åéîé ìk ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¨¨¨¤¨¨
[xvpckeap-]øîàpL ,äiøa ìk äôa ÷BçN àöîð àì(f ci diryi) Ÿ¦§¨§§¤¨§¦¨¤¤¡©

,ezzin xg`y onfd lr ,ezltna zwqerd dyxt dze`aäçð'¨¨

'äpø eçöt õøàä ìk äè÷L.dgny lew znxde dt oegzt oeyl ± ¨§¨¨¨¨¤¨§¦¨
dgpy drya ik x`ean weqta ,dyxcd z` `xnbd zx`an

,dpxa egvt [xvpckeap ly ezen iptn] ux`d dhwyeììkî± ¦§¨
dfn rnynàzLä ãòcdzr cr ±,äpø äåä àì,xacd mrhe §©©§¨Ÿ£¨¦¨

eqrka mda dkne ,minra lyene dcex cvpkeap didy meyn
.mdn `txidl xyt` i`y zekn

:`xnbd zxne`Búéáa ãBîòì øeñà ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨©£§¥
òLø BúBà ìL,[xvpckeap-]øîàpL(`k bi diryi)lr d`eapa ¤¨¨¤¤¡©

Evaxe' ,dzltn xg`l dizaae laa ux`a didiy lecbd oennyd§¨§
dpri zFpA mW EpkWe [zeig ipin-] mig` mdiYa E`lnE miIv mẄ¦¦¨§¨¥¤Ÿ¦§¨§¨§©£¨

íéøéòNe[micy-],'íL eãwøémi`vnp mc` ipay mewnay oeikne §¦¦§©§¨
yecwd xfb jk oky ,my zeidl xeq` jkl ,miwlzqn oiwifnd

.micyd my e`vniy `ed jexa
ly epelw oipra lirl dxkfedy dyxcd z` dzr d`ian `xnbd

:xvpckeapòLø BúBà LwéaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥¨¨
[xvpckeap-]÷écö BúBàì úBNòì[ediwcv-]Ckakyna eqpe`l ± ©£§©¦¨

,xekfBúìøò äëLîðxvpckeap lyìLäúéäå ,änà úBàî L ¦§§¨¨§¨§Ÿ¥©¨§¨§¨
dlek äaéñnä ìk ìò úøfçîeidy miklnd lk ipt lr dkynp ± §©¤¤©¨©§¦¨¨

,eiptl oiayeie oiaeqnøîàpL(fh a wewag)`apn `iapd ea weqta ¤¤¡©
xvpckeap ly epelw z`'ìøòäå äzà íb äúL ,ãBákî ïBì÷ zòáN'¨©§¨¨¦¨§¥©©¨§¥¨¥

,mze` dlwn ziidy mze`k oelwd qek z` dz` mb dzy ±
ixdy `id zxzein 'lxrde' ef daize ,df ici lr dpbzde lxrzde
ote` lr fenxl d`ay ,`xnbd zyxec .weqta epelw xak xkfp

,el didy oelwdìL àiøèîéâa 'ìøò'éåä úBàî Ldkynpy cnll ¨¥§¦©§¦¨§Ÿ¥¨¥
.dn` ze`n yly ezlxr

ly epehly swez z` dgikend ztqep dyxc d`ian `xnbd
:eteqa dlr dne ,xvpckeapãøiL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©§¨¨¤¨©

òLø BúBà[xvpckeap-]ípäéb éãøBé ìk eLòø ípäéâì,cgt aexn ¨¨§¥¦Ÿ¨£¨§¥¥¦Ÿ
àa àeä íäéìò ìBLîì ànL eøîàmda lyn mlera mceray myk ¨§¤¨¦§£¥¤¨

,mingx `llàa àeä íúBîk úBìçéì Bàmzenk dlgp zeidl ± ¥¨§¨¨
,mpdibd ixeqiaøîàpLdiryia(i-h ci)ea ote`d lr d`eapa ¤¤¡©

dfbx zgYn lF`W' ,ezena xvpckeap ly eipt z` mpdibd lawz§¦©©¨§¨
mzF`qMn miwd ux` icEYr lM mi`tx Ll xxFr ,L`FA z`xwl Ll§¦§©¤¥§§¨¦¨©¥¨¤¥¦¦¦§¨
z`xwl di`a lk z` xirz lekiak mpdibd ± 'miFb ikln lMŸ©§¥¦
mNM' mpdibd icxei el` lky xne`e `iapd jiynne ,xvpckeapª¨

Lil` Exn`ie Epri,'zìLîð eðéìà eðBîë úélç äzà íbo`k yi ©£§Ÿ§¥¤©©¨ª¥¨¨¥¥¦§¨§¨
zy weqta`xnbd zyxece ,dlynn oeyle ileg oeyl ,zepeyl i

mpdibd ixeqia epenk zelgil `a m`d mixne`e miwtzqn mdy
.epilr leynl e`äøîàå ìB÷ úa äúàöédry dze`a xvpckeapl ¨§¨©§¨§¨

,mpdibl cxiy'íéìøò úà äákLäå äãø zîòð énî'(hi al l`wfgi)± ¦¦¨¨§¨§¨§¨§§¨¤£¥¦
x`yne mixvnn xzei zenirpa zeidl ziid xeaq jzeaiyg jezn
jl yi dz` mb `ld ,zenirp xzei jl yi inn d`x dzr ,zene`

.mpdiba mdnr cgi akyle cxil
ly ezltna zwqerd dyxta sqep weqt zyxec `xnbd
lr d`eapd zligza :laa ly dzepb lr gikend ,xvpckeap

xne` `iapd ,laa jln xvpckeap ly ezltn(c ci diryi)z`Upe'§¨¨¨
Yxn`e laA Kln lr dGd lWOdéà'äáäãî äúáL Nâð úáL C± ©¨¨©¤©¤¤¨¤§¨¨§¨¥¨©Ÿ¥¨§¨©§¥¨

dlhae ,dcear cearl dcexde ybepd lha xvpckeap ly ezzina
mrhd z` `xnbd zx`an .'dadcn' diexwd laa ly dne`

:ok diexw laayäøîàL Bæ äneà äúáL ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨§¨¨¤¨§¨
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c"agרכ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æèçwî íeMî øBñàì éeàø äéä ¯ ïäa äkæé àeä øúBé ïziL éî úñðkä úéáa úBöî æéøëäì ïéâäBpM äî©¤£¦§©§¦¦§§¥©§¤¤¦¤¦¥¥¦§¤¨¤¨¨¨¤¡¦¦¨
äåöî øáãì øzä àìå øeîb úeáL àeäL ,økîîe177ïéàL øîBìå ÷çãa âäðnä áMéì øLôàL àlà . ¦§¨¤§¨§Ÿª©¦§©¦§¨¤¨¤¤§¨§©¥©¦§¨§Ÿ©§©¤¥

iLìL íéza Bà úñðkä úéáa úBîB÷î úBð÷ì øeñà ìáà .äð÷pä õôça íà-ék ,äåöî øáãa økîîe çwî C ©¨¦¨¦§¨¦§©¦§¨¦¦§¥¤©¦§¤£¨¨¦§§§¥©§¤¤¨¦¤
ä÷ãö[fv. §¨¨

äNòî éLðà úö÷î ïéâäBpL Bîk ïBëpäå[gvBøáç äð÷ elôà ä÷ãöì ïúBð ¯ ïzì åéôa àéöBäM äî ìkL , §©¨§¤£¦¦§¨©§¥©£¤¤¨©¤¦§¦¦¥¥¦§¨¨£¦¨¨£¥
úBîB÷î úBð÷ì elôà øzî äæ Cøãáe .ä÷ãö ú÷éñôì àlà økîîe çwîì ììk äîBã Bðéà æàL ,äåönä©¦§¨¤¨¥¤§¨§¦¨¦§¨¤¨¦§¦©§¨¨§¤¤¤ª¨£¦¦§§

äæa øäfé íéîL àøé ìëå .ä÷ãväî íézáe[hv: ¨¦¥©§¨¨§¨§¥¨©¦¦¨¥§¤
טז  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
ä÷ãö ìù íéúá [æö בתים של פומבית מכירה -

לצדקה. השייכים
äùòî éùðà [çö אוסטרייך חסידי -178.
äæá øäæé [èö על וסומכים נתפשטה, לא זו זהירות -

ומוכרים  הנקנה, בחפץ אלא וממכר מקח שאין כך
אינם  האחרים ואילו במחיר, למרבה והמצוות העליות

לצדקה  שהציעו הסכום את .179נותנים

zetqede mipeiv
(שבות 177) וס"ז לנכרי) אמירה של (שבות ס"ה כדלעיל

מלמד). (שכירת וסי"ג וממכר) מקח של
אשכנז.178) מזרח קהילות
ב"י 179) בהגהות שכנה"ג (בשם מב ס"ק החיים כף ראה

ולומר  המצוות השמש להכריז עכשיו פשוט ומנהג ה): אות

לו  נשאר בדמים אותה שמעלה ומי זו מצוה בעד נותן כמה
לישראל. להם והנח כלום נותן אינו והאחר המצוה

גדולה  מצוה "היא נדרי": "כל סדר מה'סידור' ולהעיר
ואולי  בזה, הזהירות הזכיר ולא ראשון", ספר אותו לקנות

השקיעה. קודם נעשית שהמכירה משום

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

Ê כל עבודתה שיעבוד לנכרי שדה להשכיר מותר אבל
כל  ויטול בעבודתו מוכרח יהיה ולא שירצה אימת
בין  שנה בכל קצוב דבר להישראל שיתן רק לעצמו הפירות
עובד  והנכרי זו שדה מפירות לו שיתן בין מעות לו שיתן
שהנכרי  שיאמרו העין למראית לחוש ואין בשבת אפילו
אדמתו  לעבוד ששכרו או הישראל אצל הוא יום שכיר
באריסות  השדה ליתן הוא העולם רוב שדרך לפי בשבת
ולעבוד  ולזורען לחורשן השדות המקבל אדם דהיינו לאריס
רביע  או שליש או מחצה עבודתו בשכר ונוטל עבודתן כל
נכרי  כשיראו הסתם מן לכן השדה לבעל והשאר הפירות
של  אריסו שזהו יאמרו ישראל של בשדה בשבת עובד
איסור  שום בו אין לנכרי באריסות השדה וליתן הישראל
עושה  שהאריס במלאכה הנאה להישראל שיש אע"פ כלל
של  הם השדה של הפירות רוב שהרי בשבת בשדהו
במלאכתו  מתכוין אינו שהנכרי כיון מקום מכל הישראל
חלק  שיטול עצמו טובת בשביל אלא הישראל טובת בשביל
אין  הישראל נהנה שמאיליו אע"פ השדה מפירות לו המגיע

בשבת: שיעשה לו יאמר שלא שיזהר רק כלום בכך

Á המלאכות כל שיעשה לשנה שכיר נכרי לו שיש מי אבל
היה  הדין שמן אע"פ שנה באותה לשדהו הצריכות
עצמו  להנאת הנכרי שהרי בשבת שדהו לעבוד להניחו מותר
שהישראל  שאף לו שקצץ השכר שיטול כדי מתכוין הוא
מקום  מכל בשבת מלאכה אותה יעשה לא אם אף לו ישלם
המלאכות  לכל שכרו שהרי אחר ביום לעשותה יצטרך הרי
כדי  בשבת אותה עושה הוא לכך השנה כל לשדהו הצריכות
כשלוחו  נראה אינו (וגם אחר ביום לעשותה יצטרך שלא
רמ"ד) בסימן שיתבאר מטעם יום שכיר כמו ישראל של
בידו  למחות הוא צריך העין מראית מפני מקום מכל
יעלה  לא ישראל של בשדה בשבת עובד הנכרי את שהרואה
יום. שכיר שהוא לו ידמה אלא שנה שכיר שהוא דעתו על

העין  מראית מפני לאסור אין שדה שבשכירות אמרו ולא
כשהאמת  אלא באריסות השדה ליתן העולם רוב שדרך לפי
כאריס  זו שדה בפירות זכות לו יש העובד זה שנכרי הוא כן
שלו  פירותיה וכל אצלו היא שכורה שהרי מאריס ויותר
אותו  כשיראו לפיכך קצוב דבר אלא השדה לבעל נותן ואינו
בפירות  חלק לו ויש הוא שאריס לומר יתלו בשבת עובד
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רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אחריו  ויחקרו בעבודתו מתכוין הוא עצמו ולטובת השדה
זכות  לו יש שבאמת ימצאו כן הוא האמת אם הקציר בעת
כשיחקרו  שנה שכיר שהוא בנכרי משא"כ השדה בפירות
השדה  בפירות כלום לו שאין יראו הקציר בעת אחריו
היה  יום ששכיר ויאמרו אריס היה שלא למפרע להם יתברר
מפני  לאסור אין לתחום חוץ היא השדה אם מקום ומכל

ע"ש: רמ"ד בסימן שיתבאר כמו העין מראית

* * *
Ë או לשנה לנכרי להשכירם שמותר כשדה דינם הרחיים

כל  ויטול שירצה אימת כל בהם ויתעסק שיעבוד לחדש
עובד  והנכרי קצוב דבר להישראל שיתן רק לעצמו השכר
הרחיים  שגם לפי העין למראית לחוש ואין בשבת אפילו
דינו  התנור אבל שדות כמו באריסות ליתן העולם רוב דרך
לפי  החול ימי מלששת יותר לנכרי להשכירו שאסור כמרחץ
העין  מראית משום בו יש בשבת הנכרי בו שכשיעסוק

שש  על שיאמרו בו לעסוק התנור דרך הוא שכן הוא יום כיר
לפי  באריסות ליתנו ולא להשכירו ולא יום שכירי ידי

מרחץ. כמו מועט ושכרו מרובות שיציאותיו

רוב  שדרך שבמקומות המדינה מנהג לפי הכל מקום ומכל
באריסות  ליתנם או המרחץ או התנור להשכיר העיר אנשי
שם  להשכירם מותר יום שכירי ידי על בהם לעסוק ולא
אנשי  רוב דרך שאין ובמקומות באריסות לו ליתנם או לנכרי
בהם  עוסקים אלא באריסות ליתנם ולא רחיים להשכיר העיר
לו  ליתנם או לנכרי שם להשכירם אסור יום שכירי ידי על

באריסות:

È מרחץ להשכיר העיר אנשי רוב דרך שאין במקומות ואף
יש  אם מקום מכל באריסות ליתנם או רחיים או תנור או
עד  שנה אחר שנה באריסות נתנם או שהשכירם אדם שם
להשכירם  אלא פועלים לשכור דרכו שאין לרבים שנתפרסם
לו  ליתנם או לנכרי להשכירם לו מותר באריסות ליתנם או

באריסות:

‡È ותנור ורחיים מרחץ לנכרי להשכיר שמותר במקום אף
השכר  ליטול לו התירו לא החול ימי מלששת ליותר
השבת  יום את לו כשהשכיר אלא השבת יום בעד לו המגיע
לחדש  או לשנה לו שהשכיר כגון הימים שאר עם בהבלעה
כל  בעד אפילו או וכך כך לי תתן שבוע כל בעד לו שאמר
השכיר  שלא שנמצא וכך כך לי תתן ימים ב' כל או ימים ג'
אחרים  ימים עם בהבלעה אלא עצמו בפני השבת ליום לו
כך  שבוע כל בעד משלם השכר לו משלם כשהנכרי ואח"כ
נמצא  וכך כך ימים ב' כל בעד או ימים ג' כל בעד או וכך
אלא  עצמו בפני השבת יום של שכר לו משלם שאין

אחר: יום עם בהבלעה

* * *
·È משכיר אני לו שאמר נפרדים לימים לו השכיר אם אבל

וכך  כך לי תתן ויום יום כל ובעד לחדש או לשנה לך
יום  כל שהרי עצמו בפני להנכרי מושכר השבת שיום נמצא
שנה  באמצע בו לחזור (ויוכל עצמו בפני שכירות הוא ויום
כל  בעד הנכרי לו משלם שאח"כ אע"פ לפיכך חדש) או
השבתות  לימי המגיע שכר ליטול לו אסור אחת בבת הימים

בעד  לו ומשלם נפרדים ימים סכום עמו מחשב הנכרי שהרי
שלא  עצמו בפני השבת יום בעד שמשלם נמצא ויום יום כל
שאין  בהבלעה שלא שבת שכר ליטול ואסור בהבלעה

וממכר: מקח גזירת משום בשבת משתכרים

‚È ורחיים תנור או מרחץ לנכרי להשכיר שאסור במקומות
כל  לקבל לו מותר והשכיר עבר אם העין מראית מפני
אלא  הדין מעיקר איסור עשה שלא דכיון מהנכרי השכר

אותו: קונסין אין העין מראית מפני

„È ורחיים תנור מרחץ לנכרי להשכיר שמותר במקום אף
שיתבאר  כמו לכן קודם אלא שבת בערב לו ישכירם לא

הטעם: ע"ש רמ"ו בסימן

ÂË ורחיים תנור מרחץ להשכיר שאסרו במקומות אף
עליהם  הישראל שם כשנקרא אלא אסרו לא לנכרי
אותו  שראו ישראל של שהם לרבים ומפורסם שידוע
שקנה  ישראל אבל החול בימות פעמים כמה בהם מתעסק
חזר  אלא כלל בהם התעסק ולא ורחיים תנור מרחץ מנכרי
נקרא  לא שעדיין לפי מותר זה הרי אחר לנכרי מיד והשכירו

העין: מראית חשש כאן ואין הישראל שם עליהם

ÊË אינו שהוא אחרת בחצר דירה בית לישראל יש אם וכן
ימות  כל אם הדירה באותה מרחץ יש ושם בתוכה דר
שכיני  רק מרחץ באותה לרחוץ ישראל שום דרך אין החול
ואין  באריסות לו ליתנו או לנכרי להשכירו לו מותר הדירה
באותו  רוחץ שאינו מי שכל לפי העין מראית חשש כאן
של  הוא זה שמרחץ יודע אינו החול בימות כלל מרחץ
שום  ואין עצמו בפני בחצר עומד שהוא שכיון ישראל
בחול  בה שרוחצין המרחץ ושכיני חצר באותה דר ישראל
השכר  וכל הישראל אצל יום שכיר הנכרי שאין הן יודעין
השכירו  אלא לישראל הנכרי נותנו הרחיצה בעד שנותנים
הרחיצה  בעד שנותנין השכר וכל באריסות לו נתנו או לו
משכיני  שאינו ישראל שום דרך אם אבל להנכרי הוא
יודע  בו ונכנס יוצא שהוא מתוך בחול בו לרחוץ המרחץ
בשבת  לפעמים שם כשיעבור כך ואחר ישראל של שהוא
המרחץ  בעל ישראל את יחשוד בו רוחצין נכרים ויראה
אצל  יום שכיר הוא בשבת במרחץ המתעסק שנכרי לומר

הישראל:

לנכרי: ומרחץ שדה המשכיר דין רמג סימן ב חלק

* * *
לישראל ‡ מלאכה שיעשה לנכרי להניח שאסור פי על אף

בתורת  עושה הוא אם בשכר שעושה פי על אף בשבת
בעד  לו ואמר השבת קודם הישראל ששכרו כגון יום שכיר
שלא  פי על אף וכך כך לך אתן לי שתעבוד ויום יום כל
הוא  צריך עובד הוא מעצמו אלא בשבת גם שיעבוד לו אמר
עושה  הוא אם אבל רמ"ג בסימן שנתבאר כמו בידו למחות
כך  שכר בעד וכך כך לעשות עליו שקיבל קבלנות בתורת
לו  שנתן הישראל משל שעושה בין משלו שעושה בין וכך
לו  וקצץ לתפור בגד לו שנתן כגון המלאכה לעשות ממה
עליו  שקיבל בין בגד לו לארוג חוטין לו שנתן או שכר
הבגד  כל לארוג כלל עליו קיבל שלא בין הבגד כל לארוג
להניחו  מותר שיארוג ואמה אמה כל בעד לו שקצץ אלא
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לו  ליתן מותר לכתחלה ואפילו בשבת מלאכתו כל שיעשה
בסימן  שיתבאר דרך על לחשיכה סמוך שבת בערב אפילו
הוא  (ובכך בשבת יעשה שהנכרי שיודע פי על אף רנ"ב
הישראל  טובת בשביל עושה אינו הנכרי מקום מכל חפץ)
שכרו. לקבל כדי מלאכתו להשלים למהר עצמו בשביל אלא

כלל  שלו המלאכה אין יום שהשכיר יום לשכיר דומה ואינו
להשלים  כדי בעבודתו כוונתו אין שהרי בה עסק לו ואין
תועלת  לו ואין לגמור המלאכה עליו לא שהרי המלאכה
כדי  היום כל הישראל את לעבוד כוונתו אלא בהגמרה כלל
אבל  הישראל שליחות כעושה זה הרי לפיכך שכרו לו שיתן
להשלים  היא בעבודתו שכוונתו שלו היא המלאכה הקבלן

ישראל. של כשלוחו ואינו שכרו ליטול כדי המלאכה

[ו]שלא  הישראל בבית יעשה שלא ליזהר צריך מקום ומכל
השבת  קודם דמים לו שיקצוץ וגם בשבת שיעשה לו יאמר
כל  לעשות הנכרי שיוכל בענין א"כ אלא לו יתן שלא וגם
כמ"ש  לאחריו או השבת קודם ירצה אם בחול המלאכה

אלו: דינים פרטי כל ע"ש רנ"ב בסימן

* * *
לעשות · נכרי לקבלן להניח שמותר אמורים דברים במה

הקרקע  מן התלוש בדבר מלאכה כשעושה בשבת
רשות  שאינו אחר במקום או בביתו לעשותה יכול שהנכרי
כאן  ואין הישראל מלאכת שהיא ניכר הדבר ואין הישראל
כגון  לקרקע במחובר כשעושה אבל העין מראית חשש
לישראל  שדה לקצור או לישראל בית לבנות עליו שקיבל
ניכר  ישראל של שהיא לכל ומפורסמת גלויה שהקרקע כיון
אם  לפיכך הישראל של היא המלאכה שגם רואה לכל הדבר

שי  להניחו אסור תחומה בתוך או העיר בתוך עשה הוא
יום  שכיר שהוא יאמר שהרואה העין מראית מפני בשבת

הישראל. אצל

של  היא זו שקרקע לכל מפורסם הדבר אין אם ואפילו
שהם  שכניו של העין למראית לחוש יש מקום מכל ישראל
העוסק  שהנכרי יודעים ואינן שלו היא זו שקרקע יודעים
אם  ואפילו יום שכיר שהוא יאמרו אלא קבלן הוא במלאכה
מכל  ישראל שכנים שם לו שאין הנכרים בין בכפר דר הוא
יזדמנו  שמא לחוש יש הכפר תחום בתוך עושה אם מקום
בשבת  עוסק הנכרי את ויראו אצלו שישבתו אורחים שם לו
יש  וגם אצלו יום שכיר שהנכרי ויחשדוהו הישראל בקרקע
ויחשדו  שלו היא שהמלאכה יודעים שהם ביתו לבני לחוש

אצלו. יום שכיר הוא שהנכרי אותו

יודעים  ישראל שמקצת אף תלוש בדבר כשעושה אבל
שרוב  כיון חכמים גזרו לא ישראל של היא שהמלאכה
אין  תלוש שמלאכת כלל לאחרים נודע הדבר אין הפעמים
גלוי  במקום שהוא במחובר כשעושה משא"כ כלל קול לה
לרבים  ומפורסמת גלויה המלאכה הפעמים ורוב ומפורסם
חשש  אין לפעמים אם לפיכך קול לה יש מחובר שמלאכת

חכמים: גזרו ישראל ממקצת אלא העין מראית

תחום ‚ בתוך או העיר בתוך המלאכה כשעושה זה וכל
אבל  בשבת לשם לילך העיר אנשי שיכולין העיר
שישראל  אחרת עיר אין וגם לתחום חוץ המלאכה כשעושה

להניחו  מותר המלאכה מקום של תחומיו תוך בה דרים
בשבת: שיעשה

* * *
לרבים „ וידועה מפורסמת היא אם תלוש מלאכת אפילו

ומפורסם  גלוי במקום נעשית והיא ישראל של שהיא
מקום  שהוא הנהר שפת על לבנותה שדרך הספינה בנין כגון

העין: מראית מפני בשבת לעשות להניחו אסור פרהסיא

נקרא ‰ הישראל ששם מדברים בה וכיוצא בספינה בד"א
שאין  דבר אבל פלוני של הוא זה דבר שאומרים עליהם
ונתפרסם  בפרהסיא שעושה רק עליו נקרא הישראל שם
ישראל  כגון הישראל לצורך בשבת נעשה זה שדבר לרבים
ועשה  חדשים כלים לו לעשות בקבלנות נכרי לו ששכר

שאף בפרהסיא בשבת לרבים אותם ונתפרסם הקול שיצא
שמו  נקרא לא עדיין מקום מכל הישראל בשביל שעושה
באו  לא שעדיין כיון פלוני של כלים נקראים להיות עליהם
ומפורסם  גלוי במקום שעושה אף לפיכך מעולם לרשותו
טוב  מקום ומכל הדין מעיקר בידו למחות צריך אינו
אחריו  ירונו שלא שעה לרנון לחוש בידו ולמחות להחמיר

בשליחותו: בשבת מלאכה עושה שנכרי לומר

Â לפסול כגון מחובר לצורך הוא אם בתלוש לעשות אפילו
למחות  צריך בבנין לשקעם כדי הקורות ולתקן האבנים
מהבנין  רחוק עושה אפילו התחום בתוך הוא אם בידו
בנין  בשביל שעושה ניכר הדבר שאין בביתו עושה ואפילו
הרי  בהבנין לשקעם שסופן כיון מקום מכל הישראל של זה

עצמו: כהבנין דינם

Ê להתיר יש בקבלנות בשבת ועשה בידו מיחה לא ואם
מותר  בקבלנות בשבת שנבנה הבית וכן בבנין לשקעם
נכרי  קבלנות שמתיר מי שיש לפי בו לדור ליכנס להישראל
נכרי  אבל בדיעבד עליו לסמוך הוא וכדאי במחובר ואפילו
שום  בו יכנס שלא להחמיר נכון בשבת שבנה יום שכיר
התנה  לימים הנכרי את כששכר אם ואפילו לעולם ישראל
(ו)אם  מעצמו עשה והנכרי השבת ביום יעשה שלא עמו
לעולם  ישראל שום בו יכנס שלא נכון הישראל לטובת עשה
לדור  הבית לבעל אפילו מותר עצמו לטובת נתכוין אם אבל

בשבת: יעשה שלא עמו שהתנה כיון בו

* * *
Á נכרים שוכרים שהקהל היתר נוהגין מקומות בקצת

לעצמו  עושה והנכרי הרחוב מן הזבל לפנות בקבלנות
שלמדו  ויש העין למראית חוששין ואין בשבת ואפילו
נכרי  לשכור שדרך הדבר נתפרסם שכבר לפי זכות עליהם
חשש  כאן אין וא"כ יום שכיר ולא הזבל לפנות בקבלנות
ורחיים  תנור מרחץ לענין רמ"ג בסימן כמ"ש העין מראית

ע"ש.

הכנסת  בית לבנות לנכרים להניח להתיר יש זה ומטעם
ע"י  הבתים בנין דרך בו שמפורסם מקום הוא אם בשבת
ברוב  שהוא כמו יום שכירי ע"י ולא קבלנים אומנים
עושי  והאומנים קבלן הוא לבדו שהאדריכל המקומות
העין  מראית חשש יש ששם יום שכירי הם שתחתיו מלאכה
חשש  שיש כגון הדחק בשעת אלא להתיר אין מקום ומכל
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מחמת  לגמרי הכנסת בית בנין הזמן בהמשך יתבטל שמא
הדחק בשעת שלא אבל הנכרים מפני רשעת להתיר אין

אדם  לשום מניחים אינם שהם הנכרים בעיני השם חילול
לעשות  מניחים ואנו אידם ביום בפרהסיא מלאכה לעשות
אינו  הרחוב כיבוד אבל בפרהסיא בשבילנו בשבת מלאכה
לכן  השם חילול בו ואין כך כל הישראל שם על נקרא
במקום  מקום ומכל הדחק בשעת שלא אף להתירו נוהגין

הרחוב: בכיבוד אף להקל אין מנהג שם שאין

Ë או לו שיכתוב לשתים או לשנה נכרי לו ששכר מי
שכירותו  משך זמן בתוך שיצטרך עת בכל לו שיארוג
לו  שכותב מיוחד סופר להם שיש השרים דרך שהוא כמו
להניחו  מותר בטל יושב הוא צריך וכשאין שצריך עת כל

שלא  שיזהר (רק השבת קודם לו שצוה מה בשבת שיעשה
לפי  הישראל בבית עושה אינו אם בשבת) שיעשה לו יאמר
יעשה  לא שאם בשבת שעושה במה ריוח לישראל שאין
לו  צריכה המלאכה אם ואף השבת אחר יעשה בשבת
הנאה  אלא ריוח נקרא זה אין מקום מכל מיד שבת במוצאי
לגמרי  מתבטלת היתה שהמלאכה כגון הוא וריוח בעלמא
ע"י  המלאכה מרויח הוא שאז בשבת נעשית היתה לא אם
אחר  ריוח לו יש אם וכן רנ"ב בסימן וכמ"ש בשבת שנעשית
בשבת  המלאכה שנעשית ע"י ומתרבה מתרווח שרכושו

רמ"ג: בסימן כמ"ש

הישראל: בעד לעשות הנכרי יכול מלאכות איזו רמד סימן ב' חלק
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,dRA D`ivFnE dxFYA Flnr didIW ici lr iM ."EpzEncM EpnlvA" :df xn`n©£¨¤§©§¥¦§¥¦©§¥¤¦§¤£¨©¨¦¨©¤

,"'Fbe EpnlvA mc` dUrp" xn`n xn`l ,'d xaC iENiBd l` mlrddn KiWnn©§¦¥©¤§¥¤©¦§©¥Ÿ©£©©£¤¨¨§©§¥§

. ."'Ek gEx izii` gEx"e ,'Ek `YzlCÎ`zExrz`aC rcFPM©¨¦§¦§£¨¦§©¨§©©§¥©

:WExiR .LNW midl` didIW :WExiR ,"midl`l Ll zFidl" icM ?dOl df lke§¨¤¨¨§¥¦§§¥Ÿ¦¥¤¦§¤¡Ÿ¦¤§¥

.KxAzi FpFvxA llMile lHAil ,ahid LAlaE LYaWgnA FzEdl` oipr rAwEW¤§©¦§©¡Ÿ§©§©§§§¦§¥¥¦¨¥§¦¨¥¦§¦§¨¥

FnM ."mFwn lW FxEAc"A oYile `Vil ± Ll FxEAiC oYi iM :"mFId Lxin`d 'de"©¤¡¦§©¦¦¥¦§¦¨§¦¥§¦¤¨§

.((ax iENir dNrzY dfAW ,"LitA ixaC miU`e" :(fh ,`p dirWi) aEzMW¤¨§©§¨¨¨¦§¨©§¦¤¨¤¦§©¤¦©

.43.(` ,bq zFnai d`x)§¥§¨

.44dnkg md ± dpW miRl` mlFrl dncw dxFYdW oipr EdGW xnFl xWt`)¤§¨©¤¤¦§¨¤©¨¨§¨¨¨©§©¦¨¨¥¨§¨

FnM ,zEliv`C `"f mW lW 'e `id dxFYd ,xnFl xWt` F` .zEliv`C dpiaE¦¨©£¦¤§¨©©¨¦¤¥¨©£¦§

xF` ± ."a wxR "KipA lke" ligzOd xEACA d`x zWxR dxFY ihEwlA x`AzpW¤¦§¨¥§¦¥¨¨¨©§¥§¦©©§¦§¨¨©¦¤¤

x`AzpW FnM ilE`" :ddBd brx'` cEOr mWe .dnx'` cEOr miaSp dxFYd©¨¦¨¦©§¨©©¨¨©§¤¦§¨¥

dpW miiRl` dncw dxFYdW oiprA "i`qM minXd" ligzOd xEACA xF` dxFzA§¨§¦©©§¦©¨©¦¦§¦§¦§©¤©¨¨§¨©§©¦¨¨

.(dxEabE cqg ,minE W` ± minW ,"i`qM minXd" zpigaA dcxi mXnE¦¨¨§¨¦§¦©©¨©¦¦§¦¨©¦¥©¦¤¤§¨

.45.(mW dxFYd xF`A ddBd d`x)§¥©¨¨§©¨¨

.46.(mlFrd zFO`)ª¨¨

.47xF` ldi ± ."dnkg dpTW owf" ,mipwf mi`xwPd dpiaE dnkg znbEC Epiid)©§§©¨§¨¦¨©¦§¨¦§¥¦¨¥¤¨¨¨§¨¨¥

.(dq cEOr©
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mipFilr minie "mipwf" zpigAOW ,"miWPM gxF` dxUl48 §¨¨©©¨¦¤¦§¦©§¥¦§¨¦¤§¦
pi oi`lcg" okle ,`xg`Î`xhqe zFRilwl dfig`e dwi ¥§¦¨©£¦¨¦§¦§¦§¨¨¢¨§¨¥¨©

dxUl zFidl'49"כּו. ¦§§¨¨

ldwIe xdGA aEzMW dn iR lr ,xnFl Wi cFre),רט"ו (דף §¥©©¦©¤¨©Ÿ©©©§¥ַ

א ') wEqRעּמּוד lr(gi ,c ilWn)gx` oiA dn :"miwiCv gx`e" ַ©¨¦§¥§Ÿ©©¦¦©¥Ÿ©
KxCl'כּוgzR Edi` Kxc ?50`NFkl'51כּו.x`FaOW mW oiIr §¤¤¤¤¦¤©§¨©¥¨¤§¨

`EddA ihlWe iniiw" cal miwiCSW ,Epiid "gxF`"c `icdA§¤§¨§©©§¤©¦¦§©©§¥§©§¥§©
"xz`52.llM mipFvigl dwipi mXn oi`e , £¨§¥¦¨§¦¨©¦¦§¨

ixzFn ,"miWp Kxc" oipr `EdW ,ip`W "miWPM gxF`"e§©©¨¦¨¥¤¦§©¤¤¨¦§¥
uEgl dgFCW zlFqRde rtXd'כּו"gx` uExl" wEqRA ,df itlE . ©¤©§©§¤¤¨©§¦¤©¨¨Ÿ©

zpigA KxC lr zFidl EpiidC xnFl Wi ,"gx`" mzq xMfPW¤¦§¨§¨Ÿ©¥©§©§¦§©¤¤§¦©
mipFvigl dwipi didi iYlal ,l"Pd xdGAW "miwiCv gx`"53. Ÿ©©¦¦¤©Ÿ©©©§¦§¦¦§¤§¦¨©¦¦

"mEzg oirn" oipr Edfe(ai ,c mixiXd xiW). §¤¦§©©§¨¨¦©¦¦

ÎdxFY lr i`w "ozgM `Ede" iM Epiid ,df oipr xE`iaE¥¦§¨¤©§¦§¤¨¨¨¥©¨
"gx` uExl xFAbM UiUi" ;azkAW(e ,hi miNdY)zpigal Epiid ¤¦§¨¨¦§¦¨Ÿ©§¦¦©§¦§¦©

.dNM zpigA `idWÎdRÎlrAW dxFY¨¤§©¤¤¦§¦©©¨

oipr oiadl" ligznd xEAc sFq ,ziW`xA zyxtA x`FanE§¨§¨¨©§¥¦¦©©§¦§¨¦¦§©
"zFkxAd54miIg mq Fl ziUrp ± dkf" oipr 55dn"כּו', , ©§¨¦§©¨¨©£¥©©¦©

ltFzig`e b`Fc FnkE ,mFlWe qg "dkf `l" oM oi`X56 ¤¥¥Ÿ¨¨©§¨§¥©£¦¤
miWPM"כּו' gx`"C zlFqRd xg` KWnPW oipr Edf `laכּו', ; ¤¦§¨¤¦§¨©©©§¤§Ÿ©©¨¦£¨

"icEOilA dxFY mFzg" zFidl jixv(fh ,g dirWi)lke" zFidl , ¨¦¦§£¨§¦¨§©§¨¦§§¨
"'d icEOl KipA(bi ,cp dirWi)"KExaA mzFg" oipr Edfe .57. ¨©¦¦¥§©§¨§¤¦§©¥§¨

miwiCv gx`e" zpigA ,"gx` uExl" Edfe'כּוmNEM KOre" ± " §¤¨Ÿ©§¦©§Ÿ©©¦¦§©¥¨
miwiCv'כּו"(`k ,q dirWi). ©¦¦§©§¨

" WExitEUiUi`IxhnibA ± xnFl Wi "j"xzj"xz" zkWnd , ¥¨¦¥©§¦©§¦¨©§¨©
"xF` icEOr58WxW mdOW ,b"ixYmr ,`ziixF`C zFvn'f ©¥¤¥¤Ÿ¤©§©¦§§©§¨¦

vnzFxACd zxUrA zFIzF` j"xz oM mB df cbpMW ,opAxC zF59, ¦§§©¨¨¤§¤¤¤©¥¦©£¤¤©¦§
" mikWnpgxF` uExldRÎlrAW dxFYA mzENBzdW ± "60: .( ¦§¨¦¨©¤¦§©¨©¨¤§©¤

dPde .c`id l"Pd zElWlYWdd xcqe zpigA lMW itl §¦¥§¦¤¨§¦©§¥¤©¦§©§§©©¦
xF`e zEIg mikiWnOd md mdW ,l`xUi ici lr dUrp©£¨©§¥¦§¨¥¤¥¥©©§¦¦©§

oibxc lM Wixn ,zFnlFrd lkA `EdÎjExA sFqÎoi`'כּו, ¥¨§¨¨¨¥¥¨©§¦
ÎjExA sFqÎoi` xF` WAlzIW ,zFvOde dxFYd ici lr©§¥©¨§©¦§¤¦§©¥¥¨
oYip dGd gMdW ,"dpAi mlFr"e "cqg utg" zFidl `Ed¦§¨¥¤¤§¨¦¨¤¤©Ÿ©©¤¦©

"lFzNEbQ mr l`xUiicaFr oM oi`X dn ,`weC " §¦§¨¥©§¨©§¨©¤¥¥§¥
milENib61,mElM KiWndl milFki oi`ּבמק ֹום ׁשנתּבאר ּכמֹו ¦¦¥§¦§©§¦§ְְְִֵֶָָ

.62אחר  ֵַ

" l`xUiÎzqpM z`xwP oklizirx±izqpxR:" ¨¥¦§¥§¤¤¦§¨¥©§¨¦©§¨¨¦

,mc`d z` qpxtOW lk`Od lWn Kxc lr FnkE§©¤¤¨¨©©£¨¤§©§¥¤¨¨¨
.mixa`d lkl gFOA WtPd on zEIg KiWnOd `Ed `EdW¤©©§¦©¦©¤¤©©§¨¨¥¨¦
zEIg KiWnOd `Ed `EdW ,FgFnA iElY mc`d zEIg iM¦©¨¨¨¨§¤©©§¦©

mixa`d lkl'כּוmini dOM lkF` Fpi` m`W `l` . §¨¨¥¨¦¤¨¤¦¥¥©¨¨¦
zxXEwn zFidl DgkA FgFnAW WtPd oi`e FgFn Wlgzn¦§¨¥§¥©¤¤¤§§Ÿ¨¦§§¤¤
gM iWEg miPYWn oM ici lre ,mixa`d zFigdl FtEbA§§©£¨¥¨¦§©§¥¥¦§©¦¥Ÿ©

dI`xd'כּוxXwOde WtPd gM xifgOd `Ed lk`Ode . ¨§¦¨§©©£¨©©£¦Ÿ©©¤¤§©§©¥
;zEIg mXn KiWndl sEBd mr DzF`¨¦©§©§¦¦¨©

zEIg mikiWnOd md md l`xUi ,lWn Kxc lr KM̈©¤¤¨¨¦§¨¥¥¥©©§¦¦©
"oinlr lM aaFq" zpigAn `EdÎjExA sFqÎoi` xF`e§¥¨¦§¦©¥¨¨§¦
lr "dpAi cqg mlFr" didIWe ,"oinlr lM `Nnn" zFidl¦§§©¥¨¨§¦§¤¦§¤¨¤¤¦¨¤©
didIW "minXA aSp LxaC" zpigA ,zFvOde dxFYd ici§¥©¨§©¦§§¦©§¨§¦¨©¨¨¦¤¦§¤

zElWlYWdd on `lirl ± `NirlCÎ`zExrz` zpigA'כּו §¦©¦§£¨¦§¥¨§¥¨¦©¦§©§§
l"PM63. ©©

" :aEzMW dn oaEi df mredrxR iakxA izqEql §¦¤¨©¤¨§¨¦§¦§¥©§Ÿ
izirx LiziOC`Ed ,l"Pd "izqpxR ± izirx" zpigAW ," ¦¦¦©§¨¦¤§¦©©§¨¦©§¨¨¦©©

."drxR iakxA izqEql" dnFC¤§¨¦§¦§¥©§Ÿ

:oiprde§¨¦§¨

,inWBd "drxR iakx"AW qEQd lWn Kxc lr FnM iM¦§©¤¤¨¨©¤§¦§¥©§Ÿ©©§¦
FnM ,oihiWkzA hXEwn did i`CeeA ± Kln didW ipRn¦§¥¤¨¨¤¤§©©¨¨§¨§©§¦¦§
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.48.(mW xF` ldi ± .zEliv`C)©£¦¨¥¨

.49.(mW xF` ldiA ddBd d`x)§¥©¨¨§¨¥¨

.50.(gEzR ;gizR :xdGd iqEtcA)¦§¥©Ÿ©§¦©¨©

.51.(fvwz cEOr glW dxFYd xF`A oFWNd d`x)§¥©¨§©¨§©©

.52.(mFwn FzF`A mihlFWe micnFr)§¦§§¦§¨

ריׁש53. ּבּזהר הרמ"ז ּובפירּוׁש א'). (קל"ז, ּתרּומה מלך" ּב"מקדׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹועּיין
ּבפירּוׁש ,ּבהעלֹות "ּפרשת (e ,hi miNdY) ארח WExiR)ozgM"לרּוץ `Ede ְְְֲֵַַָָ§¦¦ַָֹ¥§¤¨¨

uExl" Edfe .dNM zpigA `id dpaNde ,`xdiql `xdp`l axrOl KlFdW ±¤¥©©£¨§©§¨¨§¦£¨§©§¨¨¦§¦©©¨§¤¨

.(cq cEOr xF` ldi ± ."miWPM gxF`" oFWNn "gxF`©¦§©©¨¦¨¥©

.54.(` ,f xF` dxFY)¨

.55.(a ,ar `nFi)¨

.56.(a ,ew oixcdpq)©§¤§¦

.57mzFg Fpi`e KExaA gzFR xvw rAhn" :g dkld ` wxR zFkxA inlWExi)§©§¦§¨¤¤£¨¨©§¥©¨¨¥©§¨§¥¥

.("KExaA mzFge KExaA gzFR KFx` rAhnE ,KExaA§¨©§¥©¨¥©§¨§¥§¨

.58.(onqp mWe ,a ,fn izFTgA lirl d`x)§¥§¥§ª©§¨¦§¨

.59.bi ,k Fxzi mixEHd lrA .mipFncTd mWA Fxzi zWxR Wix d"lW d`x)§¥§¨¥¨¨©¦§§¥©©§¦©©©¦¦§

.(`kxz mWe .ci mW aFh gwl WxcnaE§¦§©¤©¨§¨

הקדש"60. ּב"אגרת ׁשּכתּוב a)ּוכמֹו ,pw sc hk oOiq) הּמתחיל ּבּדּבּור ְְִֶֶֶֶַָֹ¦¨ְְִִַַ
ּבעלּה". עטרת חיל ְֲִֵֶֶֶַַָ"אׁשת

.61.(mlFrd zFO`)ª¨¨

.62.(a ,br .c ,`r .c ,r Fxzi xF` dxFY d`x)§¥¨¦§

.63)" מענין עֹוד ׁשנתּבאר מה ולּבי ",רעיתי ועּיין יׁשנה "אני ּפסּוק על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
`).ער" ,cl oOwl)"רעיתי יפה הּנ" הּמתחיל `).ּובדּבּור ,ci oOwl) ועל ֵ§©¨ְְְִִִִַַַָָָָ§©¨ְַ

הארץ" וׁשבתה [ . .] הארץ אל תבאּו "ּכי Kli`e)).ּפסּוק b ,hl xdA lirl) ְְִֶֶֶָָָָָָָָֹ§¥§©¨¥¨
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F` ,mdilr miakFxW zrA miklnE mixU iqEql oiUFrW¤¦§¥¨¦§¨¦§¥¤§¦£¥¤
rcFi Fpi` Fnvr qEQd ,dPde .daMxOA zFxXEwn mdWM§¤¥§¨©¤§¨¨§¦¥©©§¥¥©
oihEXiTd wx .FakFxe daMxOd z` `le oihEXiTd biVnE©¦©¦¦§Ÿ¤©¤§¨¨§§©©¦¦
Kixv `EdWkE ,Fnvr akFxd liaWA `Ed daMxOde§©¤§¨¨¦§¦¨¥©§§¤¨¦
,Fl d`p KMW ,daMxOA FpzFpe qEQd z` oihXwn aFMxl¦§§©§¦¤©§§©¤§¨¨¤¨¨¤

;qEQd ici lr bPrzOW FbEprY Edfe§¤©£¤¦§©¥©§¥©

`EdÎjExA WFcTd lv` aizM dPd ,lWn Kxc lr Kke§¨©¤¤¨¨¦¥§¦¥¤©¨¨
(g ,b wETag)LiqEq lr aMxz iM" idW`כּו': daMxn WIW ," £©¦¦§©©¤¤¥¤§¨¨¤¦

dixkf z`EapA aEzMW FnkE ,miqEq zpigA(bÎa ,e dixkf): §¦©¦§¤¨¦§©§©§¨§©§¨

mipal miqEq [..] mixFgW miqEq"'כּוdirWi oM oi`X dn ." ¦§¦¦§¨¦©¤¥¥§©§¨
pR" E`x l`wfgiexFW ipt" ,"dix` i'64"כּו(i ,` l`wfgi). ¦¤§¥¨§¥©§¥§¥§¤§¥

xFW ipR" ,"dix` ipR" zpigA iM ,Epiide'כּוlr `Ed " §©§¦§¦©§¥©§¥§¥©
dfi` icidlMUdoM lre .mdilr KWnPd xF`A dbUde §¥¥¤©§¨¨©£¨¨¨©¦§¨£¥¤§©¥

mitxU zpigaA `Ed65d`xieÎdad` ,W` itWxM'כּו. ¦§¦©§¨¦§¦§¥¥©£¨§¦§¨
zpigA md miqEq zpigA la`zFIzF`66mdA oi`X , £¨§¦©¦¥§¦©¦¤¥¨¤

wx ,mzF` bidpnE akFx lkVd `l` ,lkUe dlMUd©§¨¨§¥¤¤¨©¥¤¥©§¦¨©
Fl didIW ,Fnvr akFxd iAbl lEHiaE daMxn mdW¤¥¤§¨¨¦§©¥¨¥©§¤¦§¤
d`xp Fpi`W ,FnvrA KlOd irEWrXn bEprYde d`pd£¨¨§©©£¦©£¥©¤¤§©§¤¥¦§¤

.llM FYaMxn zpigaA qRzpe§¦§¨¦§¦©¤§©§§¨

" Edfeizirx KiziOC`Ed "izqpxR ± izirx"W :" §¤¦¦¦©§¨¦¤©§¨¦©§¨¨¦
iYxn` iM" zpigaA zFidl'כּו'd z`" didIW icM " ¦§¦§¦©¦¨©§¦§¥¤¦§¤¤

Yxn`d'כּוmc`d Wtp oi`X ± qEq zpigA oM mB `Ed ," ¤¡©§¨©¥§¦©¤¥¤¤¨¨¨
Fnvr `EdÎjExA sFqÎoi` xF`A llM zbVn Fnvr©§©¤¤§¨§¥¨©§
`EdÎjExA sFqÎoi` xF` lr zbPrzn zFidl ,FcFakaE¦§¦§¦§©¤¤©¥¨

xFwn ,miIgd xFwn `Ed FCal `EdW ,FcFakaE FnvrA§©§¦§¤§©§©©¦§
c"EiA" ixd zFnWPd bEprY ,`AdÎmlFrde ,mibEprYd©©£¦§¨¨©¨©£©§¨£¥§
itl `Ed `NirlCÎ`zExrz` xTir `l` ."`xap¦§¨¤¨¦©¦§£¨¦§¥¨§¦
ici lr okle .oFilrd bpFrn dNM ihEXw md zFSOdW¤©¦§¥¦¥©¨¥¤¨¤§§¨¥©§¥

KiWndl `id dlFki df bpFrn WtPd lEHiA'כּו. ¦©¤¤¥¤¤§¨¦§©§¦

,zElWlYWdd xcQn dlrnl `Ed dGd bpFr K ©̀¤©¤§©§¨¦¥¤©¦§©§§
daWgn zile" ,dbUde lkU mEWA bVEnE qRzp Fpi`e§¥¦§¨¨§¥¤©£¨¨§¥©£¨¨

"llM `qitY67FnM `Ed df bpFr iAbl WtPd lEHiaE . §¦¨§¨¦©¤¤§©¥¤¤§
daMxOAW lEHiA zpigAW ,"drxR iakx"AW qEq lWnl§¨¨¤§¦§¥©§Ÿ¤§¦©¦¤§¤§¨¨
mbd ,Fnvr akFxd irEWrWe bpFr iAbl `id ,Ff¦§©¥¤§©£¥¨¥©§£©
mEW zWBxn Dpi`e llM zbVn Dpi` Dnvr daMxOdW¤©¤§¨¨©§¨¥¨©¤¤§¨§¥¨©§¤¤

.llM zElrRzde bEprY©£§¦§©£§¨

"mixrW `Fan"A `zi` dfl aFxwe),'ב חלק  ׁשליׁשי, (ׁשער §¨¨¤¦¨¦§§¨¦ְִִֵֶַַ

ה') ּפרק  eiptlEסֹוף ,xg` iptl oihiWkY md EN` iM :FpFWl dfe , ֶֶ§¤§¦¥¥©§¦¦¦§¥©¥§¨¨
mlrd xg` mlrd (צ"ה,± מ ׁשּפטים  ּבפרשת ועּיין ׁשם. עּיין  כּו', ¤§¥©©¤§¥ְְְִִֵֵַַַָָָָ

א ').

wEqR lr `zi` mixaC dWxR zFAxaEdN`"03@(` ,` mixaC) §©¨¨¨§¨¦¦¨©¨§¨¦¥¤

:"mixaCd©§¨¦

dxFaCd dn :iel iAx mWA oFniq iAxA dcEdi iAx xn`̈©©¦§¨§©¦¦§¥©¦¥¦©©§¨
dn lM KM ,dilral zlBqn ± zlBEqn `idW dn lM z`Gd©Ÿ¨©¤¦§¤¤§©¤¤¦§¨¤¨¨¨©
mdia`l milBqn md ,miaFh miUrnE zFvn oilBqn l`xUIW¤¦§¨¥§©§¦¦§©£¦¦¥§©§¦©£¦¤

.FpFWl o`M cr .minXAW¤©¨©¦©¨§

: .(l"Pd iR lr oaEn `Ede§¨©¦©©
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.64Wxtdd" WxiR o`kC x`an gpy cEOr ` KxM mixiXd xiW dxFYd xF`A)§©¨¦©¦¦¤¤©§¨¥§¨¥¥©¤§¥

"zF`UFp zFIgde" zvExn oiaE dixkfC daMxOd `EdW qEQd zvExn oiA¥§©©¤©¤§¨¨¦§©§¨¥§©§©©§

(c ,fhw) xF` dxFzA la` ,"xzFi lFcB qEQd zvExOW ,l`wfgiC daMxOAW¤©¤§¨¨¦¤§¥¤§©©¨¥£¨§¨

.("iaSd zvExnl qEQd zvExn WxtdA oiprd df WxiR"¥©¤¨¦§¨§¤§¥§©©¦§©©§¦

.65.("Fl lrOn micnr mitxU" :a ,e dirWi)§©§¨§¨¦Ÿ§¦¦©©

.66,ct fn oETY my .a ,k d oETiY mW .` ,g .a ,b dnCwdA xdf ipEwY d`x)§¥¦¥Ÿ©©©§¨¨¨¦¦

.(a

.67.(` ,fi sC dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨©

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

הנ"ל ‰Â‰(לה) השכינה כנפי ענין ביאור ע"פ יובן
מע' הקדושה ניצוצי מהעלאת דוקא שהוא
דמבואר  כו' השכינה כנפי תחת שנכנסים דנוגה שרים
ולפרוש  לפרוח א' בכנפים תועלות ב' שיש למעלה
ההפרש  וזהו כו'. תחתיהם הנכנסי' על להגן והב' כנפיו
השכינה  כנפי תחת לחסות שבאו הגר לנשמת נש"י בין
וכמ"ש  השכינה כנפי תחת רק ג"כ הן שהנשמות דהגם

כמו  והיינו בנים נק' הן אבל כו'. בנין על רביע' דאימא
העצמי  בטבעו גוזליו על דנשר דהרחמנו' האפרוחים
הבנים  שהמה להיות כנפיו תחת מתכסים ע"כ ביותר
אע"פ  בנים שאינם אותם אבל כו'. לרחם האב וטבע
וכך  כו' העצמי רחמנות לגבי זה ערך אין עליהם שמגין

כו' אפרים לי יקיר הבן נאמר רחם בכנ"י לו מעי המו
אברתו: על ישאהו כן כו' יעיר כנשר וזהו כו'. ארחמנו
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ÔÈ·‰ÏÂ מארז"ל להקדים צריכים אלו תוכחות ב' ענין
מפני  והיינו בשר, לאכול אסור הארץ עם
מובן  מזה וא"כ כו', הבשר את להעלות יכול שאינו
והיינו  המאכל, את ומגביה מעלה אכילתו ע"י שהאדם
לכל  הראש והוא מדבר שהוא יותר גבוה שהאדם  מפני
כה  ד"ה נשא בלק"ת ע' במ"א, כמ"ש הדצ"ח בחי'
אילן  דברכות רפ"ו דארז"ל להיפך משמע ובמ"א תברכו,
אביו  לקרות יודע התינוק שאין היתה חטה אדה"ר שאכל
הדעת  מקבל שהאדם הרי דגן, טעם שיטעום עד ואמו
לא  דתורא בשרא אכילנא דלא עד אר"נ וכן מהחטה,
הענין  אך פקחין. וריחא חמרא ואמרו דעתאי, צלילנא
ולמעלה  האדם מנפש למטה שהם אמת, ששניהם הוא
ופירות  צמחים מיני כל של הטעמים כל כי והיינו ממנו,
התהו, מעולם הוא שרשם ובהמות חיות של הבשר וכן

של  הנקודי' עולם בחי' ברודי',שהוא שהוא מאצי' מעלה
ארי' פני המרכבה, מחיות הוא החי כל שורש כי והיינו
נפשות  מקור הוא שור ופני החיות, נפשות מקור הוא
והנה  כו', העופות נפשות מקור הוא נשר ופני הבהמות
אדם  כמראה כו' הכסא ועל הכסא את נושאות החיות
בבחי' שנתקנו התיקון דעולם דאצי' ע"ס בחי' הוא
השתלשלות  והדרגת סדר עד"מ והיינו אדם, פרצוף
וכציור  גידי', ושס"ה איברי' רמ"ח שהוא האדם איברי
הארת  התלבשות שהרי הנפש, מתלבשת כמו"כ הגוף
שורה  שבמוח הגוף, ציור לפי מתחלק הוא בגוף הנפש
שנק' וזהו המעשה, כח ובידים הדבור, ובפה המחשבה,
מעשה. מ' דבור, וד' מחשבה, בחי' הוא האל"ף אדם,
הסדר  בזה משתלשלים דאצי' בע"ס למעלה הוא וכמו"כ
כפי  ממש הוא בתוכם האור והשראת אדם, דבחי'
פ' בלק"ת ונקדשתי בד"ה ע' האדם בגוף הנפש השראת

דגדלות. ומוחין דקטנות מוחין בחי' ויש אמור,
Î"‡˘Ó ציור אין וחיות בהמות כמו הברואים שארי

כפוף  וראשם כלל, לאדם שוה שלהם הגוף

ממקורם  המשכתם סדר וכמו"כ הגוף, עם ושוה
באופן  והמזיגה ההשתלשלות ג"כ הוא שם ושרשם
והנה  ע"ב). וד"כ ע"א די"ט זח"א (ע' ממש אחר
כמו  דהיינו הכסא, את נושאות הם שבמרכבה החיות
עליהן, הרוכב האדם את ונושאות מגביהות שהבהמות
הכסא  שעל אדם בחי' את ונושאים מעלים הם כך
התהו  מעולם שהם לשרשם והיינו ממנו, למעלה
עם  נשואות ג"כ עצמם הם אמנם מאצי', שלמעלה
שעל  האדם עם ומתעלי' נגבהי' שהם דהיינו הכסא,
בעוה"ז  אדם כמו אותם, ומעלה המגבי' שהוא הכסא,
אדם  באכילת מתעלה שהבשר הבהמה בשר את מעלה
אך  מדבר, ומדריגת בבחי' ונכלל הנפש לדם שנהפך
ותוס' בגופו האדם נפש התקשרות נעשה שעי"ז מה
פ' בנדה ארז"ל והנה כו'. נושאות בחי' זהו השכל
ובשר  עור שממנו אודם מזרעת אמו א' דל"א המפלת
עור  איתא נ"ו סי' יתרו פ' ובשאילתות כו' ושערות
הגבורות  מבחי' הוא הבשר ג"כ בחי וכן כו', ודם ובשר
וההעלאה  הבירור אחר גם ולכן אדום, מראיהו ולכן

והיינו  דקדושה, בגבורות נכלל נמשך הוא שעי"ז
וחיות  הבהמות כל ששורש לפי אש, ורשפי התלהבות
גבורות  בחי' הם והם שבמרכבה ושור מארי' הוא
וכן  הלפידים, כמראה בוערות יחזקאל במרכבת וכמ"ש
והחיות  הבהמות גם ולכן אש, רשפי ל' השרפי'
ולכך  גבורות, בחי' ג"כ הם למטה מהם שנשתלשלו
ע"פ  בשלח פ' בבחיי שפי' וזהו היא, סומקא בשרא
כנגד  שהם בבקר ולחם לאכול בשר בערב לכם ה' בתת
בשר  לאכול אסור ע"ה שארז"ל וזהו ומדה"ר. מדה"ד
יכול  שאינו ומאחר כו', הבשר את להעלות יכול שאינו
מ"ש  ע' במ"א כמ"ש ומשפילו מורידו הבשר להעלותו
שמקבל  חכם התלמיד אבל ראשה. את וגלחה ע"פ
ואז  הבשר, את מברר ע"כ אתברירו, ובחכ' חכ' מבחי'

התלהבות. בו מוסיף הבשר
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שלא  מי הוא עם־הארץ עצמית. אהבה – לתורה ישראל כלל אהבת לגפן. נמשלו ישראל
קיום  בשביל – בריאתו שכוונת שמבין אע"פ ארציים, בענינים שקוע אלא תורה לומד

חד  כולא וקוב"ה אורייתא ישראל כי תורה, לומדי מחזיקים ע"ה גם תומ"צ.

*ÔÙb"ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ּתּסיע", צב מּמצרים (חּלין ∆∆ְְְִִִִִֵַַַַַָֻ

א) ׁשמעֹון עּמּוד רּבי אמר יׂשראל. אּלּו – "ּגפן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבעלי  אּלּו ׁשּבּה זמֹורֹות נמׁשלה, ּכגפן זֹו אּמה לקיׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבן
ׁשּבּה עלין חכמים, ּתלמידי אּלּו ׁשּבּה אׁשּכֹולֹות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבּתים,
ׁשּביׂשראל, ריקנין אּלּו ׁשּבּה קנֹוקנֹות הארץ, עּמי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו
עלּיא, על אתּכלּיא רחמי לּבעי מּתם ּדׁשלחּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָוהינּו

אתּכלּיא" מתקּימין לא עלּיא ּדיׂשראל א ּדאלמלא וזהּו . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
הּוא  ּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל הרי הּגפן ּדמה לגפן, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנמׁשלּו
הגם  יׂשראל כן ּכמֹו הּנה הּפרי, ׁשהּוא העּקר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלׁשמירת
חכמים  ּתלמידי ּוכמֹו אדם ּבני סּוגי ּכּמה ּבתֹוכם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּיׁש
נמׁשלּו חכמים ּדהּתלמידי הארץ, ועּמי ּבּתים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבעלי
את  הּמחזיקים זמֹורֹות הם ּבּתים והּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָלאׁשּכֹולֹות,
את  ׁשּׁשֹומרים העלין הם הארץ והעּמי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאׁשּכֹולֹות,
והינּו הּתֹורה, לֹומדי על מגּנים הם הארץ עּמי ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּפרי
הם  מקֹום מּכל ּתֹורה, לֹומדים אינם ּבעצמם ׁשהם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדהגם
ׁשּנראה  ּוכמֹו אֹותם, ּומחזיקים ּתֹורה לֹומדי על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָמגּנים
היא  ולֹומדיה הּתֹורה אל יׂשראל ּכלל ּדאהבת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבמּוחׁש
ּבׁשּום  ּתלּויה ׁשאינּה רּוחנית אהבה ׁשהיא עצמית ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאהבה
אין  הארץ עּמי ּדהּנה ּבלבד. העצם מּצד ורק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבר
ׁשאינֹו מי הּוא ּדפרּוׁשֹו העֹולם ׁשּסֹוברים ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָהּפרּוׁש
נייט  קאהן וואס ּדעם רּופט וועלט ּדיא ללמד, ְְְְִִֶֶַָָָֹיכֹול

הא ב לערנען  "עם ּבׁשם ּכי ּתֹורה ּכן, אינֹו והאמת רץ", ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ונתּון  מסּור ׁשהּוא לפי לֹומד ׁשאינֹו מי הּוא הארץ ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָעם
לענינים  ונתּון מסּור ׁשהּוא ּדמי והינּו ארצּיים, ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָלענינים
נקרא  ּתֹורה לֹומד אינֹו זה מּׁשּום אׁשר עד ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּגׁשמּיים

ּדכתיב ּדר ועל הארץ", כ)"עם לו, "החרי (ּבראׁשית ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו הארץ", א)יׁשבי עּמּוד פה (ׁשּבת ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

עלמא  ּכּלי הםג אּטּו רקיע הם יׁשבי ּדוקא לּמה ּכן (אם ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֻ

הארץ") "יׁשבי ׁשל נקראים ּביׁשּובּה ּבקיאין ׁשהיּו אּלא , ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
זה קנה "מּלא אֹומרים ׁשהיּו ׁשּבֹוארץ, הּמּדה (קנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

רׁש"י) הּקרקע, את רׁש"י)לזיתמֹודדין זיתים, לגּדל ,(ראּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ

ויֹודעין  העפר את טֹועמין "ׁשהיּו לּגפנים", זה קנה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּלא
לּה" ראּויה נטיעה ּבמקֹומֹו)איזה חּמׁש הם (רׁש"י ולכן , ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

הארץ" "עם הּׁשם וכן הארץ", "יׁשבי נקראים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדוקא
הארצּיים. לענינים ונתּון מסּור ׁשהּוא לאיׁש ּכּנּוי ְְְְִִִִִִֶַָָָָָהּוא
ּכי  ּברּור יֹודע ׁשּיהיה, מי יהיה אדם, ּכל הּנה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּדבאמת
והּגׁשמּיים, החמרּיים הענינים ּבׁשביל אינֹו ּבריאתֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָּכּונת
ויֹודע  ּדעת, לֹו ויׁש הּנבראים ּבחיר הּוא האדם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹּדהלא
ואם  ּבדעּתֹו, הּוא הּנבראים ּכל על יתרֹונֹו עּקר אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָהּוא
ּבׁשביל  אינֹו ּבריאתֹו ּכּונת אׁשר היטב הּוא מבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּכן
ּׁשּיֹודע  מה הּוא זה ּכל אמנם הּגׁשמּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהענינים
ׁשּתהיה  עליו ּפֹועל אינֹו זאת ידיעתֹו אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹּבׂשכלֹו,
ׁשּלֹו ּדהידיעה והינּו ּבׂשכלֹו, ׁשּמבין ּכמֹו ּבפעל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהנהגתֹו
היא  ּבעֹולם יצירתֹו ׁשּכּונת ּומבין י ֹודע ּׁשהּוא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמה
את  מכרחת אינּה כּו' הּמצות את ויקּים ּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּילמד

מסּור  והּוא אמּתי, ּבטֹוב לבחר לעניני הּבחירה ונתּון ְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹ
"עם  נקרא זה הרי ּתֹורה לֹומד אינֹו זה ּומּׁשּום ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהעֹולם,
ּבׁשם  נקראים האּלּו הארץ עּמי הּנה מקֹום ּומּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהארץ",
מגּנים  ׁשהם הינּו האׁשּכֹולֹות, את ׁשֹומרים ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ"עלין"
לפי  הּוא, הּדבר וטעם אֹותם. ּומחזיקים ּתֹורה לֹומדי ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָעל
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קצז.*) ע' תרפ"ז המאמרים ובספר ,352 ע' ח"א קונטרסים המאמרים בספר נדפס

האשכולות.א. מתקיימים אין העלים שאלמלא העלים, על רחמים יבקשו שהאשכולות ישראל), (מארץ משם ששלחו
ללמוד.ב. יודע שאינו מי את מכנה העולם.ג."העולם" כל וכי
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חד  ּכּלא הּוא ּברי וקּודׁשא אֹוריתא אידען ד ּדיׂשראל , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
מיט  איינציגט פאר זיינען ּתֹורה הּוא.ה אּון ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִֶַַַָָָָ

על  אתּכלּיא רחמי "לּבעי ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוזהּו
מאת  רחמים לבּקׁש צריכים ּתֹורה ּדלֹומדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָעלּיא",
ּבמלאכּתם  ׁשּיצליחּו הארץ עּמי על הּוא ּברּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

ּדתֹורה  הּטֹוב את יּכירּו אׁשר עיניהם יתּבר הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָויפקח
ׁשהם  הּקנֹוקנֹות אפּלּו ּדהרי לּתֹורה, עּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָויקּבעּו

למידי  חזּו לא ּדלכאֹורה ּכתיב ו הריקנים מקֹום ּומּכל , ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ,"רּקת הרּמֹון נז,"ּכפלח (ּברכֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

א) ּכרּמֹון.עּמּוד מצוֹות מלאים ׁשּב ריקנין אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָ

שם  הם שביחד "אלה" ברא "מי" ענין מה לנשמע. נעשה הקדמת מעלת מהי שאלות:
משם  נמשך כי הדיבור, עולם – אלקינו עיר מאין. יש הבריאה נקראת מדוע אלקים.

אלקים  ברא בראשית כמ"ש אלקים,

e‰ÊÂּופרּוׁש יׂשראל, הם ּד"גפן" ּתּסיע", מּמצרים "ּגפן ¿∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מ"ב הם יׂשראל (42)"ּתּסיע" ׁשהלכּו מּסעֹות ְְִִֵֵֶַַַָָָ

מה  הּדבר טעם והּנה מּמצרים. ּבצאתם ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבּמדּבר
רּבה ּבמדרׁש איתא לגפן, נמׁשלּו ּפרׁשה ּׁשּיׂשראל (ׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

אֹותֹומד) עֹוקרים להׁשּביחֹו ּכׁשרֹוצים הּגפן ְְְְִִִֶֶֶַַָ"מה
יׂשראל  ּכ אחר, ּבמקֹום אֹותֹו וׁשֹותלים זה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָמּמקֹום
מצליחים  והתחילּו לּמדּבר והביאם מּמצרים ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָעקרן
וצרי לנׁשמע". נעׂשה והקּדימּו הּתֹורה את ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָוקּבלּו
לנׁשמע  נעׂשה ּׁשהקּדימּו מה ּבזה הּמעלה מהּו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלהבין
ׁשהקּדימּו הּתֹורה ּבקּבלת ההצלחה ענין ּכל ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָעד
מרֹום  "ׂשאּו ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין א לנׁשמע. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָנעׂשה
הם  אּלה" "מי ּבּזהר ואיתא אּלה", ּברא מי ּוראּו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעיניכם

ה  להבין וצרי אלקים, ׁשם "מי"צרּוף ּבין הפרׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
ּתבֹות)ו"אּלה" ׁשּתי ׁשּתי (ׁשהם ׁשּכֹולל "אלקים" לׁשם ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֹ

"מי  ּפסּוק על איתא ּברּבֹות והּנה ּביחד. אּלה מי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתבֹות
ׁשּקאי  אּלה" והארץ",ז ּברא הּׁשמים תֹולדֹות "אּלה על ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עֹומדים  הם מי ּובזכּות נבראּו מי ּבזכּות "אּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָׁשאמרּו
מי  ּבזכּות ואּלה יׂשראל. ּבני ׁשמֹות ואּלה ּבזכּות –ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ
העדת  אּלה ּבזכּות – עֹומדים הם מי ּובזכּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָֹנבראּו
על  מּזה יֹותר עֹוד מצינּו ּופעם והּמׁשּפטים", ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻוהחּקים
"עֹולמי  יׂשראל", ויצר יעקב ּברא ה' אמר "ּכה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹּפסּוק
והינּו ,"יצר יׂשראל ,ּברא יעקב ,ּברא מי ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹֹעֹולמי
ּביׂשראל", ׂשם ותֹורה ּביעקב עדּות "וּיקם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּדכתיב
ּכמֹו זה הרי ולכן העֹולם, נברא ויעקב הּתֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּובׁשביל
מאין, יׁש היא ּדהּבריאה ויׂשראל, יעקב אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּברא
ממׁשילים  ואי הּכל", מּמ "ּכי ּכתיב הרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָֹּדלכאֹורה
"ּבהּבראם", ּדכתיב והגם אין, ּבבחינת יתּבר ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָאֹותֹו

"ּבה"א  ז"ל רּבֹותינּו ּדאֹות ח ואמרּו ּבּזהר ואיתא ּבראם", ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹ
מׁשׁשא  ּביּה ּדלית קּלילא אתא הּוא ּבאמת ט ה"א הּנה , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

הענין  א הּכל. מּמ הלא להבין צרי עצמֹו זה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹּגם

אלקינּו", ּבעיר מאד ּומהּלל ה' "ּגדֹול ּכתיב ּדהּנה ְְְְְֱִִִֵֵָָֹֹֻהּוא,
ּבעיר  ּכׁשהּוא ּגדֹול, הּוא "אימתי ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָואמרּו
עֹולם  ּכללּות על קאי אלקינּו עיר ּפרּוׁש ְֱֱִֵֵֵֵַַָָֹֹאלקינּו",
ּבּתים  מהרּבה קּבּוץ הּוא העיר ּכמֹו ׁשּזהּו והינּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּדּבּור,
הּוא  וכן ּביחד, אבנים הרּבה מּקּבּוץ נעׂשה והּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָיחד,
לאבנים, יצירה ּבספר נמׁשלּו ּדהאֹותּיֹות הּדּבּור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבענין
ּבא, אב ּכמֹו ּבּתים", ׁשני ּבֹונֹות אבנים "ׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָּוכמאמר

ּבֹונֹות אבנים ׁשּמּצרּופי ׁשלׁשה והינּו ּבּתים, ׁשּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
נעׂשה  ּבּתים הרּבה ּומּקּבּוץ ּבית, נעׂשה ּביחד ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָאֹותּיֹות
יחד  האֹותּיֹות מּצרּוף ׁשּנעׂשה הּבית וענין ּופרּוׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָעיר,
ידי  על הּנה קֹורֹות, אֹו מאבנים הּנעׂשה הּבית ּכמֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָהּוא
יחד  קּבּוצם ידי ׁשעל והינּו חדׁש, ּדבר נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָקּבּוצם
ּביחד  אֹותּיֹות ּכּמה ּבהצטרף ּכן לאדם, ּדירה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנעׂשה
ּבית  נעׂשית ההיא ׁשהּתיבה עד הׂשּכלה ּבהם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנעׂשה
לא  הרי מפרדים ּדבאֹותּיֹות ההׂשּכלה. אֹור ּבּה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשּיאיר
ׁשּפרּוׁשּה "ּברּו" ּתבת ּכמֹו ּכלל, הׂשּכלה ּבהם ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָיׁש
ּכׁשּמקּבצים  ּדוקא ׁשּזהּו אידיׁש, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָּגעּבענטׁשט
אֹות  ּכל ּכאׁשר אבל יחד, ּכ"ף וי"ו רי"ׁש ּבי"ת ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָהאֹותּיֹות
ּכן  אם ּכלל, הׂשּכלה ּבֹו נמצא לא הרי עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹהּוא
ׁשהיא  הּבית ּבדגמת היא מאֹותּיֹות קבּוצה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהּתיבה
נעׂשית  היא ּדוקא ׁשאז יחד, אבנים מהרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָקבּוצה
עיר, ּבׁשם נקרא הּדּבּור עֹולם ּוכללּות אדם, ְְְְִִִֵַַַָָָָלמֹוׁשב
נמׁש הּדּבּור ּכי להיֹות אלקינּו עיר ּבׁשם נקראת זֹו ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵַָֹועיר
מאמרֹות  העׂשרה ּבכל ׁשּנאמר ּוכמֹו "אלקים", ְְֱֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמּׁשם
ּברא  ּביגיעה ולא ּבעמל לא ּדהּנה כּו', אלקים" ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹֹ"וּיאמר
ּפיו  ורּוח ּבמאמר אם ּכי עֹולמֹו את הּוא ּברּו ְְֲִִִֶַַַַָָָהּקדֹוׁש
ּדּבּור  ּבחינת ׁשהּוא אלקים ׁשם הּוא זֹו ואמירה ,ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹיתּבר
ּבפעל  ּדההתהּוּות אלקים", ּברא "ּבראׁשית וזהּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹעליֹון,
העֹולם  נברא יתּבר ׁשּבמאמרֹו אלקים ׁשם ידי על ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא

הּנבראים. ְְִִַָָוכל

להשראת  כלים והם עליהם, נקרא שמו – נש"י כי דוקא, אלקינו  עיר נקרא הדיבור
ובשבילו  מלא עולם – מישראל אחד כל והתפלה. התורה אותיות צרופי ע"י שכינתו

טובים  ומעשים תשובה – חכמה תכלית נפש. במסירות תומ"צ לקיים העולם נברא
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‰p‰Âאלקּה ּדפרּוׁשֹו "אלקינּו", ׁשּנקרא הּדבר טעם ¿ƒ≈ְְֱֱִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּומהּו ּכתיב, יּקרא" הארץ כל "אלקי הלא ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּלנּו,
ּדאלקי  הּוא ּכן ּדבאמת הּוא, הענין א ּדוקא. ְְְֱֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאלקינּו
ׁשּלנּו אלקּה אלקינּו הּוא מקֹום ּומּכל יּקרא, הארץ ֱֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּכל

הערי  ׁשארי מּכל מבּדלת ׁשּירּוׁשלים ּכמֹו ּדהּנה ם ּדוקא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
והׁשראת  הּמקּדׁש הּבית היה ּבירּוׁשלים ּכי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלהיֹות
ּגם  מבּדלים יׂשראל נׁשמֹות כן ּכמֹו הּנה ּבגּלּוי, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּׁשכינה
"אני  ׁשּכתּוב ּוכמֹו עלינּו, יתּבר ׁשמֹו נקרא להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכן
הוי' "אנכי ּוכתיב לאלקים", לכם כּו' אלקיכם ְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹה'

רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּו', "כט)אלקי ּפרׁשה ,(ׁשמֹות ְְְְֱִִֶַָָָָָָֹ

על  אני אלקּה ליׂשראל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ"אמר
איני  עליכם, אּלא ׁשמי יחדּתי לא אבל עֹולם, ּבאי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי אלקי אלקי (נכרים)נקרא אּלא ְְְֱֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
ּדכמֹו ּדוקא, אלקינּו" "עיר ׁשּנקרא וזהּו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹיׂשראל",
ּכן  ּבירּוׁשלים, הּמקּדׁש ּבבית ׁשכינתֹו הׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבגׁשמּיּות
ּבנׁשמֹות  הּוא העליֹון ּדּבּור ּבחינת ּדגּלּוי למעלה, ְְְְְְְִִִִֶַַָָהּוא
להׁשראת  ּכלים הם יׂשראל ּדנׁשמֹות לפי ּדוקא, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָיׂשראל
והּוא  אלקינּו, עיר ּבבחינת היֹותם ידי על יתּבר ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵַַָָָֹׁשכינתֹו
אּלּו ּדאֹותּיֹות והּתפּלה, הּתֹורה אֹותּיֹות צרּופי ידי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָעל
לי  "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשכינתֹו, להׁשראת ּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהם
לא  "ּבתֹוכֹו ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֹמקּדׁש
אחד  ּדכל ואחד", אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָנאמר
ידי  על יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מקּדׁש הּוא מּיׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָואחד
– אלקינּו נקרא זה ּומּטעם ּותפּלה, ּדתֹורה ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹהאֹותּיֹות
ּדביׂשראל  ּבפרט, ואחד אחד ּכל ׁשל הינּו ׁשּלנּו, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאלקּה
ּובׁשבילֹו מלא, עֹולם הּוא ּבפרט ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָהרי
ּברּבּוי  ּתלּויים אינם ּומצוֹות ּדתֹורה העֹולם, ְְְְְִִִִֵָָָָָנברא
ּומצוֹות  הּתֹורה את ּכׁשּמקּים מּיׂשראל אחד וגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומעּוט,
היה  "אחד ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשלם, ּדֹור ּכמֹו נחׁשב ְְְֵֶֶֶָָָָָָהּוא
ויׂשימהּו ה' "ויברכהּו ּבעֹולם יחיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאברהם",
הּוא  כן ּוכמֹו אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּגדֹול", ְְְְְִֵֵֵֶַָָָלגֹוי
קּיּום  על נפׁשֹו ונֹותן ּכׁשּמֹוסר מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל

ּומעמ  זֹוכה הּנה ּומצוֹות וענין הּתֹורה מלא. עֹולם יד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

אז  ּדעם, צּוא זי ּגעּבען איּבער הּכּונה נפׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמסירּות
ּגיגעּבען  איּבער איז ּבכל י ער הוי' ּדעבֹודת זה לענין ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

רק  הּוא ּותׁשּוקתֹו רצֹונֹו ּדכל והינּו ּומאדֹו, ונפׁשֹו ְְְְְְְְִַַַָָֹלּבֹו
זיינע  קינדער ּדיא אּון ער אז ויקּימּויא ּבזה, ּתֹורה ילמדּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּבלי  ּפׁשּוטה ּבאמּונה יהיה והּקּיּום והּלּמּוד הּמצות, ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָֹאת
מן  ּכלל להתּפעל וׁשּלא ּכלל, וחקירֹות טעמים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹׁשּום
הּמּדיחים  מן עצמֹו את ויׁשמר עליו, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹהּמלעיגים
ויהיה  והּיׁשר, הּטֹוב מּדר ּביתֹו ואנׁשי אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּומסיתים
ּובנֹותיו  ּבניו את להדרי ּונתּונים מסּורים ודעּתֹו לּבֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָּכל
וקרּוב  יׁשר ּבדברי ויחּזקם והּמצוה, הּתֹורה ּבדר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּילכּו
ּגם  הּוא זה ּובכלל הּמצות, נעם את להראֹותם ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹֹהּדעת
ּביראת  ההדרכה הּוא והעּקר ּתֹורה, חברֹו ּבן את ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמלּמד
"ולא  ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר טֹובֹות, ּובמּדֹות ְְְֲִִֵַַַַַָֹׁשמים
עׂשּיה  ּבּזהר וכדאיתא הּמעׂשה", אּלא עּקר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמדרׁש

ּתׁשּובה יב לעּלא  – חכמה "ּתכלית ז"ל, רּבֹותינּו ואמרּו . ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
ּתֹורה  ּדהּלֹומד ּתֹורה, היא ּדחכמה טֹובים", ְְְֲִִִֵַַָָָָּומעׂשים
אלקית  חכמה ,יתּבר חכמתֹו היא ּדתֹורה חכם, ְְְְְֱִִִִֵָָָָָָָָָֹנקרא
הּלֹומדי  הרי ולכן ׁשּבעֹולם, החכמֹות מּכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה
המקּבלים  ּתלמידים ׁשהם חכמים ּתלמידי נקראים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּתֹורה
ּתׁשּובה  היא חכמה ותכלית האמּתית, החכמה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָמן
והינּו חרטה, ּפרּוׁשּה ּדתׁשּובה טֹובים, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָּומעׂשים
עצמֹו, על ׁשּיׁשּגיח הּוא אדם ּכל ׁשל האמּתית ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּדהעבֹודה

אליין  זי אֹויף ּגעּבן אכטּונג זאל ּדריג ער על ּוכמֹו , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשל  הּמעלֹות יֹודע הּוא הרי ּבנֹו על הּמׁשּגיח האב ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָמׁשל
ּבאמת  אֹוהבֹו הּוא וכאׁשר ׁשּלֹו, החסרֹונֹות ּגם ויֹודע ְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַּבנֹו

לבנֹו ּכח לתת הּוא האב ׁשל ענינֹו ּכל ידי הרי (על ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבכדי) ּתֹורה למקֹום ּולׁשלחֹו טֹובים את מלּמדים לתּקן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
מ  ּולהרחיב הּנה החסרֹונֹות ׁשמים, ויראת ּבתֹורה עלֹותיו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

מעׂשיו  ּכל יבּקר עצמֹו על מׁשּגיח ּכאׁשר כן ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָּכמֹו
ׁשאינם  ּומעׂשה ּדּבּור ּומחׁשבה ּומחׁשבֹותיו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָודּבּוריו
ּתׁשּובה" חכמה "ּתכלית וזהּו עליהם, יתחרט ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָטֹובים
עׂשּיֹותיו  ׁשּכל ּבכדי החרטה היא חכמה ּדתכלית ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָכּו',

טֹובים. מעׂשים ְֲִִִַיהיּו

הנבראים, מריבוי שבנשמה. פנימיים כחות לעורר כח נותנות והתפלה התורה אותיות
שהתפזרו  הפיזור ע"י הגלות, בזמן הבירורים ענין ה'. גדלות נראה אלקים, משם הנמשך

לנשמע  נעשה בהקדמת תומ"צ לקיים האומות, בין ישראל

‰p‰Â,מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּבכח הּוא זה ּדבר ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
חכמת  ּבידיעת ּביֹותר הּפׁשּוטים אּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַַַָּדאפּלּו
ּבֹו ּולדבקה הוי' אל להתקרב ער לבבם הּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָהּתֹורה,
והינּו הּתפּלה, ואֹותּיֹות הּתֹורה אֹותּיֹות ידי על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָיתּבר
ּדהאֹותּיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּכח נֹותנים אּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵַָָֹּדאֹותּיֹות

קדּׁשה ּבהן יׁש הרי לּמּוד עצמן ּבחּיּוב מאד הזהירּו (ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ

ּופּתח  א' קמץ ּכמֹו הּטעמים ולּמּוד וכּו' ּבית אלף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהאֹותּיֹות

ּגּופא  זה ּדבלּמּוד וכּו', ׁשּמעֹורר יד א' אלקי וכח קדּׁשה ּבֹו יׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָֹֹֻ

ּדכל  ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ׁשּבּנׁשמה, ּפנימּיים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכחֹות

ּפנימי, ׁשמים יראת ּבהם יׁש ּכזה ּבאפן ׁשּלֹומדים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּלּו
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ּכן  ּׁשאין מה אלקי, וענין ּדבר לכל להתעֹורר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹועלּולים

לּצלן  רחמנא מטמטם הּנה אחר, ּבאפן ולּבם טו הּלֹומדים מחם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

מעלת  עצם ּגדל ּומּפני אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכּנֹודע,

ּכל  על וחֹובה מצוה ּדוקא, ּכזה ּבאפן האֹותּיֹות ּבלּמּוד ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהּדבר

ּבנֹו ּובן ּבנֹו את ללּמד זה על ולּבֹו נפׁשֹו לׂשּום מּיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

קדּׁשה) ּבהן יׁש עצמן ׁשּבהאֹותּיֹות לפי ּדוקא, הּזה וכח ּבאפן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ה  לעֹורר "אלקינּו",אלקי וזהּו ׁשּבּנׁשמה, ּפנימּיים ּכחֹות ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

וזהּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּבכל ּדיׁשנֹו ּדוקא, ׁשּלנּו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאלקּה
הּוא  הוי' ּדגדלּות אלקינּו", ּבעיר מאד ּומהּלל הוי' ְְְְְֱֲֲִֵַָָָָָָֹֹֻ"ּגדֹול
ּותפּלה, ׁשּבּתֹורה ּבהאֹותּיֹות אלקינּו, ּבעיר ונּכר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹנראה
ידי  ּדעל והינּו אלקים, ׁשם ׁשהּוא הּדּבּור עֹולם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹּובכללּות
ּכענין  הּוא הוי' ּדגדֹול הוי', ׁשם ּגדּלת נראה אלקים ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻׁשם
זהּו הרּבּוי וענין הוי'", מעׂשי רּבּו "מה ּׁשּכתּוב ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָמה
ּכמֹו רּבים לׁשֹון אלקים ׁשם ולכן אלקים, מּׁשם ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵַָָֹֹנמׁש
מּׁשם  נמׁש הרּבּוי ּכי להיֹות קדֹוׁשים", "אלקים ְְְֱִִִִִִִֵֶָָָֹׁשּכתּוב
רּבּוי  ּבחינת להיֹות הוי' ּגדּלת נראה זה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאלקים,
וסּוגים  מדרגֹות רּבּוי ׁשּיׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָהּנבראים,
טֹובֹות  אבנים עד הּפׁשּוטים אבנים ּכמֹו ְְֲֲִִִֵַַַָָּבּדֹומם,
ּבחן  סגּלה ּבעלי אבנים מהם ּולמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֻּומאירֹות,
ּגם  הּוא זה ּדר ועל ּומדּבר, חי ּבצֹומח וכן ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהצלחה,
ּגבריאל  ּומחנה מיכאל מחנה הּמלאכים ּבעֹולם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָלמעלה
קפ"ו  מיכאל "מחנה ּוכמאמר מאד, עצּום ּברּבּוי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהם

יׁשּמׁשּוּנּה,(188.000)אלף אלפין "אלף ּוכתיב מחנֹות", ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
יקּומּון" קדמֹוהי רבון אחד,טז ורּבֹו ּגדּוד וזהּו וגֹו', ְְְְְְֳִִִֶֶָָָ

מסּפר אין ב)ולגדּודיו יג, נמׁש(חגיגה הּלזה הרּבּוי וכל , ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשל  הּדּבּור אֹותּיֹות התחּלקּות מקֹור ׁשהּוא אלקים ְְְֱִִִִִֵֶֶַַֹמּׁשם
וגֹו', נעׂשּו" ׁשמים הוי' "ּבדבר ּכתיב ּדהּנה הוי', ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָּדבר
ּבחּלּופים  הּדּבּור אֹותּיֹות התחּלקּות ּברּבּוי ּבא זה ְְְְְִִִִִִִֶַַָודּבּור

ּברּבּוי  ּדתמּורֹות ּותמּורֹות ּדחּלּופים וחּלּופים ְְְְְְִִִִִִּותמּורֹות,
ּבעיר  הוי' "ּגדֹול ולכן אלקים, ׁשם ידי על צרּופים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹמיני
ּפרּוׁש אלקינּו", ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ְְֱֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹאלקינּו,
אלקים  וׁשם הוי', ׁשם ּגדּלת נּכר אלקינּו עיר ידי ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹֻּדעל
מה  הּצמצּום ענין ׁשהּוא וההסּתר ההעלם על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַמֹורה
מׁשל, ּדר על ּוכמֹו הּפנימית. הּכּונה ּבֹו נּכר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשאינֹו

ּומּנ ׁשּנגמרה, ּבטרם הּנה ּכלי, איזה עֹוד העֹוׂשה חת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ
ּתכן  ׁשל הּפנימית הּכּונה עדין נֹודע אינֹו אברים, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאברים
ּפרטיה  לכל הּכלי עׂשּית נגמרה ּכאׁשר ורק ההיא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּכלי
עבֹודת  ענין ּבכללּות הּוא וכן וענינּה, טיבּה לּכל נֹודע ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹאז
ּדעם  הּפּזּור מאד יּפלא ּדלכאֹורה הּגלּות, ּבסֹוד ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹהּברּורים
ּפרׂשּתי  הּׁשמים רּוחֹות "ּכארּבע ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָיׂשראל,
ּבטלטּול  לעיר מעיר ּבּגֹולה הֹולכים ויׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָאתכם",
ּובהם  ׁשֹונֹות, מּסּבֹות ּבסּבֹות למדינה ּומּמדינה ְְְִִִִִִִֶֶָָָָקׁשה
ודר לּצלן, רחמנא ויּסּורים צער ׁשל ׁשהם ּכאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָסּבֹות
הּקדֹוׁש עׂשה צדקה הּנה ּבאמת אבל צלחה, ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָרׁשעים
ּבמדינֹות  האּמֹות לבין ׁשּפזרן יׂשראל עם הּוא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֻּברּו
לּצלן  רחמנא ּגזרֹות ּגֹוזרים אחת ּבמדינה ּדכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשֹונֹות,
אחרת  ׁשּבמדינה אחיהם הּנה ּומצוֹות, הּתֹורה עניני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעל
מּמצרים  "ּגפן וזהּו מּיׂשראל, ּתֹורה ּתׁשּתּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבעזרם
לנׁשמע, נעׂשה ּבהקּדמת היא ההצלחה וכל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָּתּסיע".
עבדי  הננּו ּכי לדעת צרי מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהינּו
לטב  רחמנא ּדעביד מה וכל ּכֹוננּו, גבר מצעדי ּומה' ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָה'

ולא יז עביד  ּומצוֹות הּתֹורה על נפׁשינּו למסר ועלינּו , ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ
עבֹודתנּו ולעבד ּומעּכבים, מהּמֹונעים ּכלל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָֹלהתּפעל
הּוא  ּכי לה' ּונקּוה נפׁש, ּבמסירּות ּומצוֹות הּתֹורה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּבקּיּום
צדק  ּגֹואל מׁשיח ידי על ׁשלמה ּבגאּלה יגאלנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻיתּבר

אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה
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מאבי  שמעתי מאז שנה חמשים מתמלאות היום

שמח). (חג יום־טוב גוט אלול: בח"י
י" שלישי, הלימוד,ביום אחרי תרנ"ג, אלול ז

בהשכמה  תלך  רביעי ביום  מחר אבי: לי אומר
תחנון. תאמר ואל למקווה

אור  שמאיר לפני הוא 'בהשכמה' של הפירוש
כל  פתוחה (המקווה רואה. אינו אחד אף אז היום,

היממה).

מידת  את חקקו עברו, בימים וההדרכה החינוך
ולא  בליטות שהרחיקו בלבד זו לא לכת". "הצנע
הבליטות  את המאיסו אלא חיצוניות, שום הרשו
כליל, לשרשן והתייגעו הילדּות, מאז והחיצוניות
"הצנע   לראש ולכל טובות, מדות חקקו ובמקומן

לכת".
שאלתי  לא תחנון, לומר שלא לי אמר כשאבי

מדוע.
באלף־בית  כלל היתה לא ולמה, מדוע שאלת
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אזנך  ה"ועשה היה רבי, בית ילדי אצלנו, שלנו.
בזכרונותי 31כאפרכסת" מדפדף כשאני מלידה. כדבר

בני  של ילדותם שנות על ששמעתי הסיפורים כל את
גם   הדודים אבי,  הסבא לבני עד הזקן רבנו
ביותר  המוקדמות ילדותי משנות העצמיים זכרונותי

כאפרכסת". אזנך ה"ועשה את אני רואה 
ולא  ולהתבונן לשמוע רק שצריכים  הפשוט דבר
צריך  שכך הרי  כך אומרים אם מדוע. לשאול
לומר  מספיק היה כלל, לצוות צריכים היו לא להיות.

נעשה. היה והדבר 

* * *

שלושה  עוד עם יחד אז למדתי בו שלנו, ה'חדר'
סקאבלא  נ"ע ניסן ר' מלמדי אצל היה 32חברים, ,

בעשר   קאסטיער, ז"ל ישעיה ר' של בדירתו
לר' הדירה השתייכה מכן, לאחר שנים שתים־עשרה

הקטן. השיעור את אמרו ושם זרחי, ז"ל משה
ז"ל. ניסן ר' אתנו למד בו גדול, חדר לנו היה שם
בשעה  שבע. בשעה קימה אז: היה שלי הסדר
בתשע  מתפלל. הייתי שם 'מנין' היה ורבע שמונה
 שלש עד משתים שתים. לשעה עד ל'חדר' וחצי
לשעה  עד ל'חדר' שוב  שלש בשעה צהרים. הפסקת
עד  מהבוקר אבי. אצל  תשע עד משבע שבע.
קיבצתי   לשינה עד בערב  תשע ומשעה לתפילה,
אהבתי  אז שכבר לכתיבה, וחצי שעה ולפעמים שעה

 שבת ממוצאי בחלק וכן מאד.
מכבוד  סיפורים לשמוע קביעות היה השני, החלק

נ"ע. רבקה מרת הצדקנית הרבנית זקנתי, אמי
לכתיבה. הקדשתי שבת, ערב  את גם 

בשעה  ל'חדר' חזרתי אלול, ח"י הרביעי, ביום
בשעה  הרגיל. כסדר ולמדנו שלש, שעה הקבועה,
ר' למלמדי ואומר המשרת, מענדל ר' נכנס ארבע

ל  יתיר שהיום ביקש הרבי ע"ה: ניסן המלמד  י
ניסן  ר' אליו. ואבוא ארבע בשעה ה'חדר' את לעזוב

אבי. אל הלכתי ואני לי התיר
במצב  אותו מצאתי אבי, של לחדרו כשנכנסתי
אבי  לי אמר לחדרו, בהיכנסי מיד מאד. מרומם רוח
ההולדת  יום הוא היום לנו, שמח "חג רבה: בשמחה

אלול  ח"י שני ביום שלנו. הגדולים המאורות שני של
וביום  הבעל־שם־טוב, של ההולדת יום הוא תנ"ח
רבנו  של ההולדת יום הוא תק"ה אלול ח"י רביעי

הזקן".
אודות  גם היה ששמעתי, השונים הסיפורים בין 
רשומים  היו שרשמתי, ברשימות גם אלול. ח"י
היה  לא זה אך אלול, ח"י אודות שונים סיפורים
שמעתי  והמודגש  האמיתי שמח" ה"חג בהדגשה.

 תרנ"ג. אלול בח"י מאבי הראשונה בפעם
בגדי  לבש השני, לחדר ונכנס ממקומו קם אבי
שתי  את לנעול לי הורה הראשון, לחדר וחזר השבת
שערי  חמשים חסידות: מאמר בפני ואמר הדלתות,

בעולם. נבראו בינה
ממך  ה' "והסיר המאמר סיום הוא זה מאמר 
את  עקב. פרשת בשבת אבי שאמר וגו' חולי" כל

ככתבו  מפרסם אני 33המאמר .
אמר: המאמר, את אבי כשסיים

דרא  בכל דמשה החסידי 34אתפשטותא ה'משה' .
הוא  בעולם, שנבראו הבינה שערי חמשים עם הכללי

החסידות  ותורת החב"די 35הבעל־שם־טוב משה .
ותורת  הזקן רבנו הוא הבינה, שערי חמשים עם שלנו

אחד" חסר למשה נמסרו "כולם "אחד"36החסידות. ,
וזהו  המשיח, ביאת עד להשלים חסידים צריכים זה

חוצה" מעינותיך .37ה"יפוצו

* * *

מהפעם  השנה חמשים יובל מתמלא היום
שמח" ה"חג את אלול בח"י לשמוע שזכיתי הראשונה
[חג  יום־טוב גוט לכם: אומר גם והריני המודגש .

שמח].
רבו" בלשון לומר אדם "חייב אומר 38הרי ואני ,

כפי  הקדוש, בלשונו יום־טוב" ה"גוט את לכם
לשמוע: שזכיתי

יו  שני גוט של ההולדת יום הוא היום לנו. ם־טוב
תנ"ח  אלול ח"י שני ביום שלנו, הגדולים המאורות
רביעי  וביום הבעל־שם־טוב, של ההולדת יום הוא

הזקן. רבנו של ההולדת יום הוא תק"ה אלול ח"י
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בלמדנותו  הן בעיר מפורסם לייב זלמן ר' היה כבר לינוביטש, השניה בפעם ברוך כשהגיע
לר' להודות יש מרדכי של חתנו אצל הגדול השינוי שעל היטב, ידע ברוך הטובים. במעשיו והן
לייב  זלמן על להשפיע השכיל ועדינות, לב טוב של חיה דוגמה שבשמשו השמש חיים זלמן
מידות  ממנו וללמוד חיים, זלמן ר' את יותר מקרוב להכיר רצה ברוך חדשה. דרך לעצמו ְֵַלסגל
בינוביטש. היה לא שוב חיים זלמן ר' ברם, ותולדותיו. עברו על יותר לדעת גם רצה הוא טובות.
פניו  היו לאן ידע לא איש  אחר. למישהו השמשות את במסרו המקום, את עזב כשנה לפני

מועדות.

הראשונה  שהייתו בתקופת במגע בא שאיתם האנשים כל עם שוב להיפגש מעוניין היה ברוך
בינוביטש. הראשונה כתחנתו ששימש הקברות, בית שליד הכנסת בבית ביקר אף הוא בעיר.
כמקום  ששימש ביתֿמדרש, באותו - שמחה ושל אימה של - חוויותיו בזיכרונו רעננים היו עדיין
הגמרא  בסוגיית נזכר אף ברוך יי"ש. בבקבוק ליבם את משמחים תכופות שהיו הקברנים מפגש
לעזוב  שהחליט עד ונשיקות, בחיבוקים עליו התנפל השיכורים הקברנים אחד כאשר עסק שבה
אז, עסק בה הסוגיה כשמש. חיים זלמן ר' כיהן בו שבשוק, המדרש לבית ועבר המקום את
בקשר  התוספות בדברי אז התעמק והוא "יאוש", של הסוגיה ס"ז דף בבאֿקמא, במסכת היתה,

קני". השם ושינוי "יאוש או קני" "יאוש אם לויכוח

כדי  לפרקים אצלם עבד אשר והאחרים האופים החנוונים, עם עתה ברוך התראה בינוביטש
ברוך  הכירו. לא מהם ואיש נישואיו, לפני העומד מגודל בחור כבר היה עתה ללחמו. להשתכר
ברוך  של רצונו וניסיונותיהם. מתולדותיהם ולהיוודע מהם, אחד מכל משהו ללמוד מעוניין  היה
עצמו  המקדיש חיים, זלמן של דרכו האם בחיים, הנכונה הדרך איזו בדיוק לעצמו לקבוע היה
מן  מופרש לו, שישב מוויטבסק, הפרוש זעליג, שלמה רבי הגאון של דרכו או העם, להמוני

מתורה. הרחוקים העם פשוטי אל למטה מלמעלה מסתכל והיה אמותיו, בד' העולם,

להתו  פשוט רצה הוא בנפשו. לו ונגעה ברוך את מאד  הטרידה זו דרכו בעיה את לעצמו ות
לעבור  ועליו ללמוד, מה הרבה עדיין לו יש אך ולמד, חקר עתה עד שנותיו כל בחיים. שלו

לשלמות. שיגיע עד רבות דרגות

כאחרים  היטב ידע ברוך קרובה. היכרות לברוך, היטב מוכר היה הפרוש זעליג שלמה רבי
ובליבו  אגדות, מתהלכות וגדולתו למדנותו שעל הישיש, הפרוש של גאונותו מגיעה היכן עד

זה. לגאון עמוקה הערכה היתה

שנה  15 בגיל כשהיה בפולין. ידועים למדנים ממשפחת היה זעליג שמחה רבי של מוצאו
ישב  הוא לו. דומה היה לא בשקידתו הש"ס. בכל בקי היה הוא מסטוויסק. כעילוי מפורסם היה
בכל  צם היה לכך נוסף שינה. שעות לשתיםֿשלש פרט היממה, שעות בכל ממש בתורה ועסק
והיה  חולין, שיחת מכל לחלוטין מתנזר היה נערותו משחר ששי. ביום ואף וחמישי, שני יום
משום  פשוט, אדם עם מגע מכל ונמנע מתרחק, היה מעמיֿהארץ תורה. בדברי  ורק אך מדבר
כחמישים  משך הסתגר צעיר, כאברך לוויטבסק, הגיעו מאז כאלה. עם לדבר מה לו היה שלא

משכנו. את קבע מחדריו שבאחד שבעיר, הגדול המדרש בבית שנה
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חיים  זלמן רבי או הגאון זעליג שמחה רבי אלה, שני מבין מי להחליט ברוך רצה עתה
ר' או והתבודדותו, בתורתו זעליג שמחה ר' האם להקב"ה, כביכול, נחתֿרוח, יתר גורם השמש,
ולא  חיים, זלמן ר' שדווקא  למסקנה להגיע נטה ברוך היהודי. ההמון בין בפעילותו חיים זלמן

הקב"ה. לפני לרצון שהיא הנכונה, בדרך הולך זעליג, שמחה ר'

יכול  היה שהשאיר הרב הרושם את הרי בינוביטש, ברוך פגש לא כבר חיים זלמן ר' את אם
לשיעור  והאזין כשמש, חיים זלמן ר' כיהן בו המדרש בבית ביקר הנה ושעל. צעד כל על לפגוש
ו"קידשה  במלוה" "המקדש של בסוגיא היה השיעור גדול. ציבור לפני לייב זלמן שהשמיע
כל  היווה שלא דבר רבה, בחריפות השיעור את הרצה לייב זלמן ר' קידושין. במסכת בגזל",
היתה  ברוך את שהפליא מה אך לייב. זלמן של למדנותו על מכבר שידע ברוך, בעיני חידוש
תפלתו  את סיים כאשר מבעבר, לגמרי שונה היתה תפלתו לייב, זלמן התפלל שבה ההתלהבות

חום. של נצנוץ כל ובלי בחיפזון

ביטוי  לידי סוףֿסוף באה לייב זלמן של שנשמתו היא שמשמעותו זה, ששינוי ידע ברוך
בקרבו  עורר נשמתו, את הלהיב אשר השמש, חיים זלמן ר' להשפעת ורק אך לזקוף יש חום, של
כשהזדמן  טובות. מידות בעל להיות הוא בחיים שהעיקר להכרה והביאו הפנימית מהותו את

ב  מתעמק כשהוא פגשו - לייב זלמן של בביתו לבקר ופניו לברוך מפראג מהר"ל מספרי אחד
נכנס  בחדר, שהייתו כדי תוך נשמתו. ואת ליבו את גם כובש שהלימוד בבירור היה ניכר זוהרות.
חסר  שלו קטן" שב"טלית כשגילה פניו על הוכיחו ואביו לייב, זלמן של השש בן ילדו לשם
רק  לא היהדות את עתה חש לייב שזלמן הוכחה לברוך שימשה זו עובדה הציצית. מחוטי אחד

נשמתו. ובכל בליבו גם כיֿאם במוחו,

בית  מתפללי בין ובמיוחד בינוביטש, אחרים יהודים לגבי גם ברוך הבחין דומים בשינויים
חיים. זלמן ר' השפעת תחת שעמדו שבשוק, המדרש

יעקב", ב"עין חיים זלמן ר' של בשיעורו המשתתפים מראשוני היה הוא הפחח. פיניה הרי
שיעור  אותו ינוביטש. של ה"גביר" אייזיק, יעקב רבי שמשמיע הגמרא בשיעור פיניה יושב עתה
שבשיעור  משום גם אלא אייזיק, יעקב ר' של פרסומו בגלל רק לא בינוביטש, היטב מפורסם היה

העיר. של הלמדנים טובי השתתפו

יעקב", מ"עין קטע בקושי קלט שבעבר הפשוט, הפחח פיניה, את לראות השתומם ברוך
כאן  לו התיישב שפיניה הניח תחילה הלמדנים. גדולי עם הגמרא לשיעור עתה יושב שהוא
נוטל  פיניה את מיד שמע הגדולה להפתעתו אך בשיעור, המדובר את להבין מבלי סתםֿככה,
שפיניה  כן, אם הוא, הדבר פירוש השולחן. ליד שהושמעו הסברות ובחילופי בפלפול פעיל חלק

ללימודים. העת כל הקשיב שפיניה משום פשוט , - הדבר? נבע מנין - למדן להיות הפך

של  ידיעותיהם רמת את להעלות שאפשר ביותר, טובה הוכחה הדבר שימש ברוך, בשביל
לנלמד  שיטתית בהקשבה הרי - בילדותם מאד מעט שלמדו למרות ביותר. פשוטים יהודים
זלמן  ר' של נוסף הישג לך והרי יותר. נעלית לדרגה להתרומם מסוגלים הם בביתֿהמדרש ברבים

חיים.

היו  אלה שלושה הקדר. ופייבע הקצב שמעון הקמח מוכר שמעון שימשו נוספות כדוגמאות
יותר  לקלוט מסוגלים שאינם היה נראה החומש. בשיעור חיים זלמן ר' של לקחו משומעי תחילה 
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ניכרת  ידיעה כבר להם היתה אף - ברוך שהבחין וכפי המשניות, לשיעור ישבו כבר עתה מזה.
במשניות.

השתנתה. הכללית התנהגותם שגם אלא יותר, למדנים יחסית נהיו אלו שיהודים בלבד זו לא
דברי  מגלגלים דוכנו, ליד או חנותו ליד איש בשוק, עומדים היו אלו שאנשים היטב זכר ברוך
מידות  לבעלי אלה כל נעשו עתה  זה. את זה ומגדפים ומחרפים רעהו עם איש רבים ליצנות,

באמת. שמים כיראי והתנהגו טובות

ליד  המדרש בבית ישבו - בינוביטש נקראו כך - "שיניים" וחצ'י העין" "שתום בערל ְַגם
תהלים. אמרו או אגדה  לדברי והקשיבו השולחן

בינוביטש  לנחותים שנחשבו הכליֿזמר, זלמן ויעקב גונבֿהסוסים שאול כמו טיפוסים אפילו
בחצרות  ההוללות בנשפי בהשתתפותו וזה סוסים בגניבת זה המפוקפקים, מקצועותיהם בגלל
מיגיע  ביושר להתפרנס החל שאול לגמרי. דרכם את ושינו לטובה עתה השתנו ה"פריצים",
זמנם  את יהודיות. בשמחות כ"כליֿזמר" שימש אלא גויים, אצל לנגן חדל זלמן ויעקב כפיים,

בביתֿהמדרש. שניהם בילו הפנוי

בינוביטש, חנות לבעל עתה נעשה כזכור, אשר, הטוחן, מרדכי שימש לברוך גדולה כהפתעה
אגדה  של קטע רב בקושי וקלט בכפר שנותיו כל את שחי זה, מרדכי ביתֿהמדרש. כגבאי וכיהן
שאפשר  מה של דוגמא לפניו ברוך ראה שוב בויכוחים. חלק נטל ואף גמרא, בשיעור עתה ישב -
והמסתגרת  המתבודדת דרכו שלא ספק, כל לברוך היה לא אםֿכן, פשוטים. המון מאנשי לעשות
ומעשים  תורה שהפיץ השמש חיים זלמן ר' של דרכו כיֿאם הנכונה, היא זעליג שמחה ר' של

העם. פשוטי בין טובים
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

שי' אלי' אברהם

וברכה  שלום

הנסיעה  הוא נכון נצבי', מעש"ק מכתבו על במענה

לאביו  מראש ויכתוב הכנה, צריכה אמנם שי', אביו לכבוד

ובמשך  לנסיעה, יותר מסוגל בעזה"י הקיץ וזמן מזה, שי'

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת א"ע. יכין החורף

ודא"ח, בנגלה בלימוד עתה עוסק הוא ענינים באיזה

במכתבי', בכתובים בא יחיו התמימים מחביריו מי ואת

לעתים  בכתב ביניהם לדבר צריכים יחיו התמימים כי

והעבודה  התורה על רעהו את איש לחזק קרובות

יצליחו  ואז יוכל, אשר ככל במקומו איש איש והפעולות

בגו"ר.

בשם.
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éúáàì:Eâé-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå ©«£Ÿ¤«©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦
ðèáðâc Eúîãà-éøôe EEøäöéå ELøéúå E ¦§§´§¦«Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À

éôìà-øâLðàö úøzLrå E-øLà äîãàä ìr E §©£¨¤̧Æ§©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éúáàì òaLð:Cì úúì Eãé-ìkî äéäz Ceøa ¦§©¬©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¨¬¦«§¤−¦¨

:Ezîäááe äø÷rå ø÷r Eá äéäé-àì íénrä̈«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬©«£¨−̈¦§¤§¤«
åèíéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦

íðúðe Ca íîéNé àì zrãé øLà íérøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈
éàðN-ìëa:EæèøLà íénrä-ìk-úà zìëàå §¨«§¤«§¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧
éäìà ýåýéðér ñBçú-àì Cì ïúð Eíäéìr E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®

:Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà-úà ãárú àìåñ §³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«
æéépnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦

:íLéøBäì ìëeà äëéàçéøëæ íäî àøéú àì ¥¨¬©−§«¦¨«¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ
éäìà ýåýé äNr-øLà úà økæzäòøôì E ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©§−Ÿ

:íéøöî-ìëìeèéeàø-øLà úìãbä úqnä §¨¦§¨«¦©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´
éðérrøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå úúàäå E ¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©

éäìà ýåýé EàöBä øLà äéeèpäk EäNré-ï ©§½̈£¤¬¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º
éäìà ýåýéàøé äzà-øLà íénrä-ìëì E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−
:íäéðtîëéäìà ýåýé çlLé ärøvä-úà íâåE ¦§¥¤«§©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà-ãr ía:E ®̈©£ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«
àëéäìà ýåýé-ék íäéðtî õørú àìEaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½

:àøBðå ìBãb ìà(éåì)áëéäìà ýåýé ìLðåE ¥¬¨−§¨«§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éðtî ìàä íéBbä-úàìëeú àì èrî èrî E ¤©¦¬¨¥²¦¨¤−§©´§®̈³Ÿ©Æ

éìr äaøz-ït øäî íúlk:äãOä úiç E ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−©©¬©¨¤«
âëéäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´

:íãîMä ãr äìãâãëEãéa íäéëìî ïúðå §Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
ávéúé-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬

éðôa Léà:íúà EãîLä ãr Eäëéìéñt ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬
áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³
úárBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìr£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä Eåë-ìà äárBú àéáú-àìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤
epöwLz | õwL eäîk íøç úééäå Eúéa¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ©¥¯§©§¤²

:àeä íøç-ék epárúz | árúåôçà-ìk §©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«¨
úBNrì ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´©«£®
-úà ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´¤

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàäázøëæå ¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«§¨«©§¨´
éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úàäæ E ¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

éø÷:àì-íà åéúåöîâpréåEìëàiå Eárøiå E ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³
éúáà ïeòãé àìå zrãé-àì øLà ïnä-úàE ¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
äéçé Bcáì íçlä-ìr àì ék EréãBä ïrîì§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´
:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìr ék íãàä̈«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

(ìàøùé)ãéìrî äúìá àì EúìîNàì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ
:äðL íéraøà äæ ä÷öáäék Eááì-ír zrãéå ¨¥®¨¤−©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À

éäìà ýåýé Bða-úà Léà øqéé øLàk:jøqéî E ©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨
åéäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈

:Búà äàøéìeæéäìà ýåýé ék-ìà Eàéáî E §¦§¨¬Ÿ«¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤
íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà äáBè õøà¤´¤¨®¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬

:øäáe är÷aaçäðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ©¦§−̈¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈
:Láãe ïîL úéæ-õøà ïBnøåèàì øLà õøà §¦®¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ

da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈
áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

:úLçðéýåýé-úà zëøáe zráNå zìëàå §«¤§¨«©§−̈§¨®̈§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä-ìr E ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®



רמג iyily - h - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàáéå ìëàz-ïtíézáe zráN ¨«Ÿ¦¬§©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬

:záLéå äðáz íéáèâéðàöå Eø÷áeïéaøé E Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½
:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå§¤¬¤§¨−̈¦§¤®̈§¬Ÿ£¤§−¦§¤«

ãézçëLå Eááì íøåéäìà ýåýé-úàE §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

åè| Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³
àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN̈¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³

:Léîlçä øevî íéî Eìæèïî Eìëànä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦

:äfäçééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E ©¤«§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬
Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²

éúáàì òaLð-øLà:äfä íBik Eôèéäéäå £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈
éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íàzëìäå E ¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãrä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

ëïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷rô ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéør jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãbáéða íøå ìBãb-ír §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´
éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´

:÷ðr éða éðôì ávéúéâýåýé ék íBiä zrãéå ¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáòä-àeä Eàeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íréðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום' 'ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´
éðtî íLéøBî ýåýé älàä:EäEú÷ãöá àì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À

ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì øLéáe§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º
éäìà ýåýé älàä íéBbä | úrLøaíLéøBî E §¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´

éðtîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïrîìe E ¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

åéäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zrãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-ír ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬©

:äzà óøò-äL÷æ-øLà úà çkLz-ìà øëæ §¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤
éäìà ýåýé-úà zôö÷äíBiä-ïîì øaãna E ¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º

-ãr íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìéïziå ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧
íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´
íBéa Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬

:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈



iriaxרמד - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈
:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®

:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³
ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçééðôì ìtðúàå §¥´¨¨®¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧

äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk ýåýé§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìr éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNrì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñérëäì ýåýé éðéraèéóàä éðtî ézøâé ék §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½
-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤

:øää-ïî ãøiä ìçpäáëäqîáe äøráúáe ©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«

âëøîàì rðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe eìr£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ

:Bì÷a ízrîLãëýåýé-ír íúééä íéøîî §©§¤−§Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®
:íëúà ézrc íBiîäëúà ýåýé éðôì ìtðúàå ¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´

øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä íéraøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
:íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

åë-ìà äåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå̈«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëøëæ £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ
éãárìïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä írä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

çëéìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´
íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe íäì̈¤®¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬

:øaãnaèëúàöBä øLà Eúìçðå Enr íäå ©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëaô §«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ׁשמים  מלכּות ירּוׁשלים') (ּב'בֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומלכּות

eÚa˙ÈÂׁשּיׁש הרי יוסף). (בית הּגאּולה,Úa˙Ïׁשלׁשּתן" את ¿ƒ¿¿ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְֶַָ

אּלא  יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, מקרבת זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּותביעה

"את  החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר לּגאּלה הם ּכדאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהּקּוּוי,

זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח מהרה עבּד ּדוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצמח

קּוינּו". ליׁשּועת ּכי ּתצמיח) ְְִִִִִִַַָָָמּכלֿמקֹום

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨®̈¨

:õr ïBøà El úéNråáúçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:ïBøàa ízîNå zøaL øLàâéör ïBøà Nràå £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®

:éãéa úçlä éðLe äøää ìràåãázëiå ¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ
úøNr úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìr©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNråéðáe ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçzæäãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈
:íéî-éìçð õøà äúáèéçìécáä àåää úra ¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦«
ì ýåýé éðôì ãîrì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãrè÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr ©−©¬©¤«©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤
ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²



רמה iyiy ,iying - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ
òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧
ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−

:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−
-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤

:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכיֿאם

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiäãééäìà ýåýéì ïäíéîMä E ©®§−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMä éîLeåè÷ø §¥´©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯
éúáàaøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º

:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà írøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«
æèàì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ

:ãBr eL÷úæééäìà àeä íëéäìà ýåýé ék ©§−«¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´
å íéäìàäøabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà ¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
çéúúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤

:äìîNå íçì Bìèéíéøâ-ék øbä-úà ízáäàå −¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééäëéäìà ýåýé-úàE ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àéàéäìà ýåýé úà záäàåzøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå BzøîLî¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

áøLà íëéða-úà àì | ék íBiä ízrãéå¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³
ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå eòãé-àìŸ¨«§Æ©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´
Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−

:äéeèpäâäNr øLà åéNrî-úàå åéúúà-úàå ©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

ãBaëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNr øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À
éöä øLàíôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé éî-úà ó £¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈

:äfä íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçàäLàåø ©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr̈¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

å-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤
írìázå äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬
íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLàæíëéðér ék £¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ
:äNr øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä̈«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«



xihtnרמו ,iriay - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À
éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ

íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצותֿעׂשה

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך ' ('שולחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆

לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). ׁש"מצותֿעׂשה‡˙ נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ

‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈

åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈
:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬

íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−



רמז xihtn - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´

-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§
:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì á÷ò úùøôì äøèôä

ú"åîùìåàð-èî ÷øô äéòùéá

èîãééðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈
:éðçëLåèíçøî dìeò äMà çkLúä §¥¨«¦£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−

:CçkLà àì éëðàå äðçkLú älà-íb dðèa-ïaæè-ìr ïä ¤¦§¨®©¥´¤¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©
éúwç íétkéúîBç C:ãéîz écâð Cæééða eøäîéñøäî CC ©©−¦©Ÿ¦®«Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦§¨«§©¬¦

`xenl iy
,ïBiö øîàzå (ãéelàëe ,ìàøNé úëìîî Làø àéäL éôì ïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦§¦¤¦Ÿ©§¤¤¦§¨¥§¦

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä,'ä éðáæòäúéä úeìbä Cøà úañì ¨¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨£¨©¦§¦©Ÿ¤©¨¨§¨

.Ck øîBì äøeáñ,dìeò (åèdða §¨©¨¨§¨

lî àeäå .ïèwä"÷ðBéå ììBò" ïBLdinxi) ©¨¨§¦§¥§¥

.(f,cn,dðèa ïa íçøîíàä ¥©¥¤¦§¨©¦

.åéëøöì âàãìå åéìò íçøì çkLzíb ¦§©§©¥¨¨§¦§Ÿ¦§¨¨©
,'åâå äðçkLú älàLé íà elôà ¥¤¦§©§¨£¦¦¥

úeiøæëà úcî ïäa LiL íéLð èòî§©¨¦¤¥¨¤¦©©§¨¦

àì éðà ìáà ,ïäéða úà äðçkLúå§¦§©§¨¤§¥¤£¨£¦Ÿ

.CçkLàíétk ìò ïä (æè ¤§¨¥¥©©©¦
éúwç,Celàk éðôì døeëæ zà éøä ©Ÿ¦£¥©§§¨§¨©§¦

éz÷÷ç.étk ìò CéúBîBçécâð C £©§¦©©©©¦¤§¦
,ãéîzéúBîBç éøäøkæì ãéîz éìenî C ¨¦£¥©¦¦¦¨¦¦§Ÿ

.íððBëì íäaéða eøäî (æé,Céða eøäîéì C.áeLéñøäîéáéøçîe C,eàöé Cnî CíéòLBôe íéòLø ãBò Ca eéäé àlL ,Cnî eàöé CúBà íéáéøçîäå íéñøäîä ¨¤§§¨¦£¨¨¦§©£¨©¦¨§¨§©¦©£¦©¦¦¥¥¥©§¨§¦§©©£¦¦¨¥§¦¥¤Ÿ¦§¨§¨¦§¦

mixn zxhr
ãéïBiö øîàzådîöòìýåýé éðáærelàk éì äîãð íâå:éðçëL éðãàå ©¬Ÿ¤¦−§©§¨£¨©´¦§Ÿ̈®§©¦§¤¦§¦©«Ÿ−̈§¥¨«¦
åèàeä ïë àì dì íéøîBàådìeò äMà çkLúääL÷z éëå ,dlL ììBò §§¦¨Ÿ¥£¦§©³¦¨¸½̈¨¤¨§¦©§¤

daìdðèa-ïa íçøîïëzé íà óà ¦¨¥«©¥−¤¦§®̈©¦¦¨¥

L íòt íeLaäðçkLú älà-íb §©©¤©¥´¤¦§©½§¨
úàæ ìëa:CçkLà àì éëðàå §¨Ÿ§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«

æèéúwç íétk-ìr ïäCzà ¥¬©©©−¦©Ÿ¦®©§

ãéîz Cøëæì ä÷e÷çéúîBçC £¨§¨§¥¨¦«Ÿ©¬¦
úBñeøää:ãéîz écâðæéeøäî ©£¤§¦−¨¦«¦«£−
eøäîééðaCìæà äáeLúa áeL §©£¨¨®¦¨¦§¨¨



רמח

éáéøçîe:eàöé Cnî Cçéáéáñ-éàN ©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³
éðéréðà-éç Cì-eàá eöa÷ð ílk éàøe C ¥©̧¦¸§¦½ª−̈¦§§´¨«¨®©¨´¦

éLaìú éãrk ílë ék ýåýé-íàð§ª«§Ÿ̈À¦³ª¨¸©«£¦´¦§½̈¦
:älkk íéøM÷úeèééúáøç ékC §©§¦−©©¨«¦³¨§Ÿ©̧¦¸

éúîîLåéøöz äzr ék Cúñøä õøàå C §´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³©¨¸¥«§¦´
érláî e÷çøå áLBiî:Cëeøîàé ãBò ¦¥½§¨«£−§©§¨«¦µ«Ÿ§´

éðæàáéìkL éða C-äLb íB÷nä éì-øö C §¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦©¦¬©¨−§¨
:äáLàå élàëéì-ãìé éî Cááìa zøîàå ¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À¦³¨«©¦¸

| äìb äãeîìâå äìeëL éðàå älà-úà¤¥½¤©«£¦¬§−̈§©§¨®Ÿ¨´
ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå äøeñå§À̈§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦
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לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה
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המשך ביסור למא' שבת ליום שבת קודש עמ' ב

הקדוש־ברוך־הוא קונה את בני־ישראל בג' העניינים של כסף שטר וביאה באופן של "בניין עדי עד", כיוון שזוהי גאולה שאין אחריה 
גלות.

משיחת כ"ף מנחם־אב ה'תשי"ט
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לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה



לוח זמנים לשבוע פרשת עקב - בערים שונות בעולם רנד
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
05:5806:0208:4308:4509:2109:2210:3110:3213:2113:2019:3519:3020:0319:5819:1120:09באר שבע )ק(

05:5505:5908:4008:4209:1809:2010:2910:3013:2113:2019:4119:3520:0620:0019:0620:11חיפה )ק(

05:5606:0008:4008:4309:1809:2010:2910:3013:2013:1819:4019:3420:0319:5718:5520:08ירושלים )ק(

05:5706:0108:4208:4409:2009:2210:3010:3113:2113:2019:3719:3220:0520:0019:1320:11תל אביב )ק(

05:3205:4008:1608:2309:1409:1810:3110:3313:3813:3720:2920:2021:0820:5720:0321:13אוסטריה, וינה )ק(

07:1907:1309:1309:1009:5109:4810:4410:4212:5612:5617:3517:4018:0418:0817:2118:19אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:4005:4708:2508:3109:1909:2310:3510:3713:4013:3920:2620:1821:0320:5420:0121:09אוקראינה, אודסה )ק(

05:0705:1407:5107:5708:4908:5210:0510:0713:1213:1120:0319:5320:4120:3119:3720:46אוקראינה, דונייצק )ק(

05:1605:2408:0008:0708:5909:0310:1610:1813:2413:2220:1520:0620:5420:4419:4920:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:3605:4408:1808:2609:2109:2510:3910:4213:5013:4820:4720:3721:2821:1620:2021:33אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:2705:3608:1008:1709:1409:1810:3210:3413:4213:4120:4020:3021:2121:1020:1421:27אוקראינה, קייב )ק(

06:0906:1608:5509:0009:4709:5011:0211:0414:0614:0520:5220:4321:2621:1620:2721:31איטליה, מילאנו )ק(

06:1706:1608:4708:4609:1709:1610:1910:1912:5112:5018:2318:2318:4718:4618:0518:55אקוואדור, קיטו )ח(

07:4607:4009:4509:4210:2110:1811:1511:1313:3013:2918:1518:1918:4218:4618:0118:57ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:5108:4410:3910:3611:1911:1512:1112:0914:2114:2118:5218:5819:2419:2918:3919:41ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:0806:1308:5408:5809:3809:4110:5110:5213:4813:4720:1720:1020:4920:4119:5320:54ארה״ב, בולטימור )ק(

05:5406:0008:4008:4409:2609:2810:3910:4113:3813:3620:0920:0220:4220:3419:4520:47ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:5406:0008:4108:4509:2609:2910:4010:4113:3813:3720:1020:0320:4220:3519:4620:48ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:2606:3309:1309:1710:0010:0311:1411:1614:1414:1320:5020:4221:2321:1520:2621:28ארה״ב, דטרויט )ק(

06:4206:4509:2609:2810:0310:0411:1211:1314:0114:0020:1420:0920:4120:3519:5220:46ארה״ב, האוסטון )ק(

06:0506:0908:5008:5309:2909:3110:4010:4113:3313:3219:5119:4520:2020:1419:2820:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:4806:5109:3009:3210:0510:0711:1411:1414:0013:5920:0620:0220:3220:2819:4520:38ארה״ב, מיאמי )ק(

05:4805:5408:3508:3909:2109:2410:3510:3613:3413:3220:0719:5920:4020:3219:4320:45ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:1906:2409:0509:0909:5009:5311:0311:0514:0214:0120:3320:2621:0520:5820:0921:10ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:4605:5208:3208:3609:1909:2210:3310:3413:3313:3120:0719:5920:4020:3219:4320:45ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5706:5409:1509:1309:4609:4410:4510:4313:0913:0818:2118:2218:4518:4618:0418:56בוליביה, לה-פס )ח(

06:0906:1808:5008:5909:5710:0111:1511:1814:2714:2521:2721:1622:0921:5821:0022:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:1106:2008:5209:0009:5810:0211:1611:1814:2714:2621:2621:1622:0821:5620:5922:13בלגיה, בריסל )ק(

06:4106:3708:5208:5109:2509:2310:2210:2112:4312:4217:5017:5218:1018:1317:3418:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2806:2408:4008:3809:1209:1010:1010:0812:3112:3017:3417:3717:5918:0117:1818:11ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:2605:3508:0708:1509:1409:1810:3310:3513:4513:4420:4820:3721:2921:1720:2421:34בריטניה, לונדון )ק(

05:2705:3708:0208:1309:1909:2310:3910:4213:5413:5321:0220:5121:4821:3520:3821:54בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:2805:3808:0708:1609:1809:2310:3810:4013:5113:5020:5820:4721:4021:2820:3021:46גרמניה, ברלין )ק(

05:5606:0508:3908:4609:4209:4611:0011:0214:1014:0821:0620:5621:4721:3620:4021:52גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4606:4208:5408:5209:2809:2510:2410:2312:4412:4317:4817:5118:0718:1017:3318:20דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1606:1808:5608:5709:2809:2910:3510:3513:1713:1619:1419:1019:3819:3518:5319:45הודו, מומבאי )ח(

06:1306:1408:5208:5309:2509:2510:3110:3213:1313:1219:0919:0619:3419:3018:4819:40הודו, פונה )ח(

05:2305:3108:0808:1409:0409:0810:2110:2313:2713:2620:1620:0720:5420:4419:5020:59הונגריה, בודפשט )ק(

04:5705:0307:4407:4808:3008:3209:4309:4512:4212:4119:1519:0819:4819:4018:5119:53טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2906:3409:1509:1909:5810:0011:1011:1214:0714:0520:3320:2621:0420:5720:1021:09יוון, אתונה )ק(

05:4505:5308:3108:3709:2609:2910:4210:4413:4813:4720:3520:2721:1321:0320:1021:18מולדובה, קישינב )ק(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת עקב - 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
06:1306:1508:5308:5409:2509:2610:3210:3213:1413:1419:1119:0819:3619:3218:5019:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:4707:3809:2609:2210:0910:0510:5910:5613:0613:0517:2517:3217:5918:0617:1318:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:2705:3108:1108:1308:4708:4809:5609:5612:4312:4318:5218:4819:1919:1418:3019:25נפאל, קטמנדו )ח(

05:1405:1908:0008:0408:4508:4709:5809:5912:5612:5519:2719:2019:5919:5119:0120:04סין, בייג'ין )ח(

07:0607:0509:3609:3610:0610:0611:0911:0913:4113:4119:1619:1519:3919:3818:5719:47סינגפור, סינגפור )ח(

04:5905:0807:3807:4708:4808:5310:0710:1013:2113:1920:2520:1421:0920:5619:5821:14פולין, ורשא )ק(

06:2606:2408:4808:4709:1809:1710:1810:1712:4412:4418:0318:0318:2618:2717:4518:36פרו, לימה )ח(

06:2506:3309:1109:1610:0410:0711:1911:2114:2414:2221:0820:5921:4421:3520:4321:49צרפת, ליאון )ק(

06:2606:3409:1009:1610:0910:1311:2611:2914:3414:3321:2921:1922:0721:5621:0322:12צרפת, פריז )ק(

05:5305:5308:2608:2608:5608:5509:5909:5912:3312:3318:1218:1118:3518:3417:5318:43קולומביה, בוגוטה )ח(

06:0806:1508:5408:5909:4409:4710:5811:0014:0013:5920:4120:3321:1321:0420:1721:18קנדה, טורונטו )ק(

05:4005:4708:2608:3109:1809:2110:3310:3513:3713:3620:2220:1320:5620:4719:5621:01קנדה, מונטריאול )ק(

05:5606:0108:4108:4409:2209:2410:3310:3413:2613:2519:4719:4120:1620:1019:2420:22קפריסין, לרנקה )ק(

05:0805:1907:3707:5209:0309:0810:2410:2713:4213:4020:5620:4321:4421:3020:2821:50רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:3704:4806:5707:1708:3408:3909:5609:5913:1613:1420:3720:2421:2421:0920:0821:30רוסיה, מוסקבה )ח(

05:0105:0907:4707:5208:4208:4609:5810:0113:0513:0319:5319:4420:3020:2019:2720:36רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:0606:1308:5108:5709:4709:5011:0311:0514:0914:0821:0220:5321:3621:2520:3721:41שוויץ, ציריך )ק(

06:0306:0408:4008:4109:1209:1210:1710:1712:5612:5518:4618:4319:1019:0718:2619:16תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךונר

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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